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  لتدفقات النقديةالموحدة لالمرحلية قائمة ال
 )مراجعة( 2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 أشهر المنتهية في  الستةلفترة   
 يونيو 30

  2016 2015 
 دينار بحريني دينار بحريني  

   إيضاحات التشغيليةاألنشطة 
 5.390.725 3.383.056  الربح قبل الضرائب

    تعديالت للبنود التالية:

 (486.437) (552.611)  صافي دخل االستثمار

 593.773 1.111.659  استهالك

صافي )مكسب( خسارة  من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو 
 11.742 (25.085)  الخسائر

 168.650 274.031  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 (138.0.39) 165.866 5 حصة المجموعة من نتائج شركة زميلة وشركات خاضعة لسيطرة مشتركة

 (51.032) 18.310  مخصص )استرجاع مخصص( مخزون بطيء الحركة ومنتهي الصالحية

 26.511 244.047  مخصص إضمحالل الذمم التجارية المدينة 

 50.000 50.000  اضمحالل الشهرة

 - 29.713 3 صافي خسارة من إقتناء شركة تابعة 

 (4.500) -  مكسب من استبعاد عقارات وآالت ومعدات 

  ─────────

─ 
────────

 5.561.393 4.698.986  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل ──

    العامل:التغيرات في رأس المال 

 114.700 (109.555)  مخزون

 (334.664) (4.002.285)  ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

 (1.507.757) (648.890)  ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

 - (66.893)  مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها 

  ─────────

─ 
────────

 3.833.672 (128.637)  ناتج من العمليات المستخدم في( ال)نقد ال ──

 (10.389) (207.444)  ضريبة دخل مدفوعة     

 (139.000) (137.000)  مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

 (316.854) (52.341)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 22.352 (65.780)  صافي التغير في مبالغ مدفوعة مقدما  مقابل مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

  ─────────

─ 
────────

 3.389.781 (591.202)  األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية )المستخدمة في( منصافي  ──

  ─────────

─ 
────────

    األنشطة االستثمارية ──
 (677.855) (3.382.138) 4 آالت ومعداتات وشراء عقار

 4.500 -  ومعداتمتحصالت من استبعاد عقارات وآالت 

 (1.579.100) (277.053)  شراء استثمارات 

 964.799 136.486  متحصالت من استبعاد استثمارات

 147.589 357.371  أرباح أسهم ودخل فوائد مستلم 

 590.453 305.303 5 طرة مشتركة يأرباح أسهم مستلمة من شركات خاضعة لس

 (354.160) -  أرصدة لدى البنك بموجب رهن عقاري 

 - 1.286.655 3 صافي التدفقات النقدية من إقتناء شركة تابعة 

  ─────────

─ 
────────

 (903.774) (1.573.376)  األنشطة االستثمارية دمة فيالمستخالتدفقات النقدية صافي  ──

  ─────────

─ 
────────

    التمويلية األنشطة  ──
 (4.077.914) (4.294.009)  الشركة األمأرباح أسهم مدفوعة لحاملي أسهم 

 - 1.050.000   مكتسب  قرض قصير األجل

 - (213.167)  صير األجل سداد قرض ق
  ────────── ─────────

 (4.077.914) (3.457.176)  األنشطة التمويلية التدفقات النقدية المستخدمة في صافي  ─
  ────────── ─────────

 (1.591.907) (5.621.754)  النقد وما في حكمهفي صافي النقص  ─

 (58.226) (16.436)  صافي فروق صرف عمالت أجنبية     
 3.410.474 4.355.625  يناير 1في كما  النقد وما في حكمه

  ─────────

─ 
────────

 1.760.341 (1.282.565)  يونيو )أ( 30 في النقد وما في حكمه كما ──

  ═════════

═ 
════════

═ 
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  لتدفقات النقديةالموحدة لالمرحلية قائمة ال
 )مراجعة( 2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
 )أ( يشتمل النقد وما في حكمه على المبالغ التالية:

 أشهر المنتهية في الستةلفترة   
 يونيو 30

  2016 2015 

 دينار بحريني دينار بحريني  

    

 2.992.221 562.472  بنوك وودائع قصيرة األجل نقد وأرصدة لدى 

 (354.160) -  عقاري  أرصدة لدى البنك بموجب رهن

 (877.720) (1.845.037)  سحب على المكشوف من البنك

  ────────
── 

───────
 1.760.341 (1.282.565)  يونيو 30 فيكما  النقد وما في حكمه ───

  ════════
══ 

═══════
 بنود غير نقدية ══

دينار بحريني( تم خصمها  175.892: 2015دينار بحريني ) 195.240 ةالبالغالمستحقة القبض  دخل الفوائدأرباح أسهم و -
 والذمم األخرى. المدينةالتغير في الذمم التجارية من 

 
: 2015دينار بحريني ) 131.696 السابقةأرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات التغير في  بلغ -

  من التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى.وتم خصمها بحريني( دينار  810.044
 
دينار بحريني(  225.178 :2015دينار بحريني ) 201.760 لغ وقدرهخصم تبرعات غير مدفوعة لمؤسسة خيرية بمبتم  -

 خرى.األذمم الو دائنةالتجارية الذمم من التغير في ال
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 الحقوق لتغيرات في المرحلية الموحدة ل قائمةال
 )مراجعة( 2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 

 
 .2016 يونيو 30دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة كما في  315.000تتضمن األرباح المبقاة احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي 

 
  

   الشركة األمإلى حاملي أسهم  ةالعائدالحقوق  
 

  رأس
 المال

 أسهم 
 خزانة

 احتياطيات 
 أخرى

 (11)إيضاح 
 أرباح
 المجموع  مبقاة

حقوق غير 
 مسيطرة 
 (3)إيضاح 

 مجموع 
 الحقوق

 بحرينير دينا بحريني دينار بحريني دينار دينار بحريني بحرينير دينا بحريني دينار بحريني دينار 

        

 61.286.256 - 61.286.256 37.732.923 11.965.033 (3.054.554) 14.642.854 2016يناير  1في  
        

 3.323.681 (608.773) 3.932.454 3.932.454 - - - للفترة )الخسارة( الربح 

        
 25.272 - 25.272 - 25.272 - - للفترة آخر شامل دخل 

        
خسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة 

 - - - (17.744) 17.744 - - العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر

 ───────── ───────── ───────── ────────

─ 
──────── ───────── ───────── 

 3.348.953 (608.773) 3.957.726 3.914.710 43.016 - - للفترة  ة)الخسارة( الشاملالدخل  مجموع 
        

 (4.162.313) - (4.162.313) (4.162.313) - - - (12)إيضاح  2015أرباح أسهم نهائية لسنة 

        
 - - - (201.760) 201.760 - - التبرعات الخيرية  احتياطيمحول إلى 

        
 (201.706) - (201.760) - (201.760) - -  توزيعات لجمعية األسرة الخيرية

        
 8.433.982 8.433.982 - - - - - (3)إيضاح إقتناء شركة تابعة 

 ───────── ───────── ───────── ────────

─ 
───────── ───────── ───────── 

 68.705.118 7.825.209 60.879.909 37.283.560 12.008.049 (3.054.554) 14.642.854 2016يونيو  30في الرصيد 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 الحقوق لتغيرات في الموحدة ل قائمةال
 )مراجعة( 2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 

 
 .2015يونيو  30دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة كما في  315.000تتضمن األرباح المبقاة احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي 

 
 
 

  

   الشركة األمإلى حاملي أسهم  ةالعائدالحقوق  
 

  رأس
 المال

 أسهم 
 خزانة

 احتياطيات 
 أخرى

 (11)إيضاح 
 أرباح
 المجموع  مبقاة

حقوق غير 
 مسيطرة 
 (3(إيضاح 

 مجموع 
 الحقوق

 بحرينير دينا بحريني دينار بحريني دينار دينار بحريني بحرينير دينا بحريني دينار بحريني دينار 

        

 58.790.598 - 58.790.598 36.709.555 11.823.911 (3.054.554) 13.311.686 )معاد عرضه( 2015يناير  1في  
        

 5.325.077 - 5.325.077 5.325.077 - - - الربح للفترة 

        
 301.949 - 301.949 - 301.949 - - دخل شامل آخر للفترة 

        
خسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة 

 - - - (40.012) 40.012 - - العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر

 ───────── ───────── ───────── ────────

─ 
──────── ───────── ───────── 

 5.627.026 - 5.627.026 5.285.065 341.961 - - مجموع الدخل الشامل للفترة 
        

 (3.756.370) - (3.756.370) (3.756.370) - - - (12)إيضاح  2014أرباح أسهم نهائية لسنة 

        
 - - - (1.331.168) - - 1.331.168 (9أسهم منحة صادرة )إيضاح 

        
 - - - (225.178) 225.178 - - التبرعات الخيرية  احتياطيمحول إلى 

        
 (225.178) - (225.178) - (225.178) - - توزيعات لجمعية األسرة الخيرية 

 ───────── ───────── ───────── ────────

─ 
───────── ───────── ───────── 

 60.436.076 - 60.436.076 36.681.904 12.165.872 (3.054.554) 14.642.854 2015يونيو  30في الرصيد 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 (مراجعة) 2016 يونيو 30في 

 
 )تتمة(معلومات عن الشركة  1

   الملكية نسبة 
 يونيو 30 

2016 
ديسمبر  31

 األنشطة  بلد 2015
  الرئيسية التأسيس )مدققة( (مراجعة) 

     االسم
     

 .إعداد التقارير الماليةالتابعة التالية كما هو بتاريخ  اتالشرك ش.ش.و.بالي إيست هولدنغ جلوبل سورسنج أند سلدى 
     

 سيرفيسس ليميتدجلوبل سورسنج أند سبالي 
 (آو دي اس سي آو كاترينق جي في)

جمهورية  100% 100%
 السودان

تقديم خدمات التموين والتدبير 
 .المنزلي

     

جمهورية جنوب  **%100 **%100 سيرفيسس ليميتدسورسنج أند سبالي  جلوبل
 السودان

تقديم خدمات التموين والتدبير 
 .المنزلي

     

 والمرطبات.تقديم خدمات التموين  جمهورية كينيا %100 %100 كينيا ليمتيد جلوبل سورسنج أند سبالي
 

 المالية. إعداد التقارير. الشركة التابعة التالية كما هو بتاريخ لدى جلوبل سورسنج أند سبالي ساوث هولدنغ ش.ش.و
 

 بيع وتوزيع المنتجات الغذائية. الغابونجمهورية  %100 %100 جي أس أس غابون أس أيه
 

 .إعداد التقارير الماليةالشركة التابعة التالية كما هو بتاريخ  جلوبل سورسنج أند سبالي نورث هولدنغ ش.ش.و.لدى 
 

تقديم خدمات التموين والتدبير  ماليجمهورية  %100 %100 جي أس أس مالي أس أيه
 المنزلي.

 

 .و بتاريخ إعداد التقارير الماليةلدى جلوبل سورسنج أند سبالي ويست هولدنغ ش.ش.و. الشركة التابعة التالية كما ه
 

 غانا  –أنترناشونال سورسنج أند سبالي ليميتد 
 

 والحراسة تقديم خدمات التموين  غاناجمهورية  100% 100%
 والخدمات ذات الصلة.

 هي كالتالي: الشركات الزميلة والشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة من قبل المجموعة
 

   الملكية نسبة 

 
 يونيو 30

2016 
ديسمبر  31

 األنشطة  بلد 2015
  الرئيسية التأسيس )مدققة( (مراجعة) 

     اسم الشركة الزميلة 
  .األعمال الفندقية البحرينمملكة  %30.48 - *شركة بنادر للفنادق ش.م.ب.

     المشتركة  الخاضعة للسيطرة الشركات ســمإ     
وكاالت للسلع  عدةإدارة  دولة قطر %50 %50 الشركة القطرية البحرينية العالمية ذ.م.م.     

 االستهالكية.
 إنشاء وتشغيل المخازن. البحرين مملكة %50 %50 ذ.م.م.شركة بي أند بي للتوزيع      
 .خدمات الشحنتقديم  البحرين مملكة %50 %50 شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م.     

التجارة بالجملة وتوزيع المواد  دولة قطر %50 %50 ذ.م.م. والتوزيع زاد للتسويق     
 الغذائية والسلع المنزلية.

دولة اإلمارات  %50 %50 شركة يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت ليميتد     
 العربية المتحدة 

 إدارة المرافقتقديم خدمات 
واستشارات األعمال واالستشارات 
اإلدارية في الخارج والعمل كشركة 

 قابضة.
  

: شركة 2015ديسمبر  31) %53.91بنسبة مملوكة شركة تابعة شركة بنادر للفنادق ش.م.ب. أصبحت ، 2016أبريل  10بتاريخ * 
 مدرجة في بورصة البحرين.لة(. شركة بنادر للفنادق ش.م.ب. زمي

 

 تمثل حصة الملكية الفعلية.** 
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 (مراجعة) 2016 يونيو 30في 

 
  المحاسبيةالسياسات المحاسبية  2
 

لتقارير المالية "با الخاص 34وفقا  لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم للمجموعة المختصرة الموحدة أعدت القوائم المالية المرحلية 
 ".المرحلية

 

للمعايير  المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية كاملة وفقا  الموحدة ال تشتمل القوائم المالية المرحلية 
. 2015ديسمبر  31السنوية للمجموعة كما في الموحدة ن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية الدولية إلعداد التقارير المالية، ويجب أ

مؤشرا  للنتائج التي يمكن توقعها  2016 يونيو 30المنتهية في أشهر  الستةفترة  باإلضافة إلى ذلك، إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج
 .2016ديسمبر  31تنتهي في سللسنة المالية التي 

 

 القوائمفي إعداد  التي تم إتباعهامطابقة لتلك في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي ت المحاسبية المتبعة إن السياسا
المعايير والتفسيرات النافذة التعديالت التي أدخلت على ، باستثناء 2015 ديسمبر 31في للسنة المنتهية للمجموعة الموحدة المالية السنوية 

 .2016يناير  1من اعتبارا  
 

الستهالك لطرق المقبولة التوضيح المتعلق ب: 38ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16على معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت التعديالت 
 واإلطفاء

المنافع من  ا  أن اإليرادات تعكس نمطب 38ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16توضح التعديالت المبدأ في معيار المحاسبة الدولي رقم 
من المنافع االقتصادية التي يتم استهالكها من خالل  ( بدال  والتي تعد الموجودات جزء  منها)الناتجة عن العمليات التشغيلية االقتصادية 

واآلالت والمعدات، ويمكن استخدامه الستهالك العقارات  ال يمكن إستخدام األسلوب القائم على اإليرادونتيجة لذلك،  .الموجوداتاستخدام 
نظرا  ألن  تأثير على المجموعةال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي  إلطفاء الموجودات غير الملموسة. فقط في حاالت محدودة جدا  

 .المتداولةالستهالك موجوداتها غير  تستخدم األسلوب القائم على اإليراد المجموعة ال
 

 المنفصلةقوائم المالية ي الفحقوق الطريقة المتعلق بإستخدام  :27على معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت التعديالت 
في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة  تلحساب االستثماراحقوق الباستخدام طريقة المؤسسات التعديالت ستسمح 

طريقة إلعداد التقارير المالية ويختاروا تطبيق المعايير الدولية المؤسسات التي سبق لها تطبيق سيتعين على  .المالية المنفصلةقوائمها  في
إلعداد التقارير المالية للمرة معايير الدولية للمتبنين لين على اسيتع تطبيق هذا التغيير بأثر رجعي.بالمالية المنفصلة على قوائمها الحقوق 

إلعداد المالية المنفصلة، تطبيق هذه الطريقة من تاريخ االنتقال إلى المعايير الدولية قوائمها استخدام طريقة الحقوق على األولى واختاروا 
 .المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعةالقوائم المالية ر على تأثيال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي  .التقارير المالية

 

 المتعلق بالتقارير المالية المرحلية 34: معيار المحاسبة الدولي رقم 2014 – 2012التحسينات السنوية على دورة 
قوائم بين البإسناد ترافقي المالية المرحلية أو أن تدرج قوائم ما في الإأن اإلفصاحات المرحلية المطلوبة يجب أن تكون بالتعديل يوضح 
تعليق اإلدارة أو تقرير المخاطر(. يجب أن تقرير المرحلية وحيثما يتم تضمينها في التقرير المالي المرحلي )على سبيل المثال، في المالية 

الموحدة المختصرة المالية المرحلية شروط كالقوائم النفس متاحة للمستخدمين بالتقرير المالي المرحلي ضمن تكون المعلومات االخرى 
المرحلية القوائم المالية تأثير على ال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي يجب تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي. . الوقت نفسةوفي 

 .الموحدة المختصرة للمجموعة
 

على القوائم المالية  أي تأثير ليس لها. ومع ذلك، فإنها 2016 سنةمرة في  المطبقة ألولالمعايير والتعديالت الجديدة األخرى فيما يلي 
 .الموحدة المختصرة للمجموعةأو القوائم المالية المرحلية الموحدة للمجموعة السنوية 

 

 المتعلق بالحسابات التنظيمية المؤجلة؛ 14المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
المتعلق بالترتيبات المشتركة: احتساب الحصص  11المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم لى عالتي أدخلت التعديالت  -

 المقتناة؛

 ؛ المتعلق بعرض القوائم المالية 1معيار المحاسبة الدولي رقم  -

بالعقارات واآلالت ؛ المتعلق 41ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16معيار المحاسبة الدولي رقم على التي أدخلت التعديالت  -
 ؛ ووالمعدات والزراعة

 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  12المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم و 10المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
الزميلة والمشاريع المتعلق بالقوائم المالية الموحدة، اإلفصاح عن الحصص في المؤسسات األخرى واالستثمارات في الشركات 

 المشتركة.
 

 2014 – 2012التحسينات السنوية على دورة 
 ؛المتعلق بالموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات الموقوفة 5المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
 ؛ والمالية: اإلفصاحاتالمتعلق باألدوات  7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
 .المتعلق بمزايا الموظفين 19معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 

 .في وقت مبكرتم إصداره ولكنه غير إلزامي بعد  لم تقوم المجموعة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 (مراجعة) 2016 يونيو 30في 

 
 إقتناء شركة تابعة من خالل تحويل األسهم الممتازة   3
 

سهم ممتاز قابل للتحويل  60.000في شركة بنادر للفنادق ش.م.ب. )بنادر( وتمتلك  %30.48لدى المجموعة حصة بنسبة كان ، 2016أبريل  9حتى 
سهم ممتاز  60.000من خالل تحويل  %53.91بنادر إلى ، قامت المجموعة بزيادة حصتها في رأس مال شركة 2016أبريل  10في بنادر. بتاريخ 

ذلك التاريخ. استثمرت وحيدها بشركة تابعة للمجموعة وتم تت بنادر ، أصبح2016أبريل  10من  مليون سهم عادي. ونتيجة لذلك، اعتبارا   78إلى 
شركة روتانا إلدارة المدارة من قبل في مملكة البحرين، وتانا رنادر فندق داون تاون تمتلك بالمجموعة في بنادر للتنوع عملياتها في قطاع الضيافة. 

 .سنوات 10 ية لمدةالفنادق المحدودة ذ.م.م بموجب اتفاق
 

 توفر القيم العادلة بتاريخ اإلقتناء. ممة المدرجة للعقارات واآلالت والمعدات نتيحة لعدية اإلقتناء مؤقتا  بإستخدام القيتم احتساب عمل
 

 القيم العادلة
 المثبتة من اإلقتناء 

 

  )مراجعة(

  دينار بحريني

 الموجودات  
 عقارات وآالت ومعدات  43.747.755

 مخزون  536.249
 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى  436.058

 أرصدة لدى بنوك ونقد 1.286.655
───────────  

46.006.717  
───────────  

 المطلوبات  

 قرض ألجل  22.006.120
 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  43.828

 مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها  3.094.617
 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى  2.562.813

───────────  
27.707.378  

───────────  
 مجموع صافي الموجودات المحددة المدرجة بالقيمة العادلة  18.299.339

 (5القيمة المدرجة لبنادر المدرجة بالفعل في الدفاتر )إيضاح محسوم منها:  (9.200.400)  
 محسوم منها: حقوق غير مسيطرة  (8.433.982)

───────────  
 مكسب من اإلقتناء  664.957

════════════  
 صافي الخسارة من اإلقتناء  
 (5خسارة من إعادة تقييم شركة زميلة من اإلقتناء )إيضاح  (694.670)

 مكسب من اإلقتناء  664.957
───────────  

 صافي الخسارة من اإلقتناء المتضمنة في المصروفات العامة واإلدارية  (29.713)
════════════  

 فيما يلي صافي التدفقات النقدية من إقتناء بنادر: 

 أرصدة لدى بنوك ونقد 1.286.655
════════════  

 

ربح  فيدينار بحريني  1.320.846وقدره وخسارة بمبلغ  بحرينيدينار  496.330بإيرادات بمبلغ وقدره  بنادر للفنادقساهمت من تاريخ اإلقتناء، 
صبح ربح المجموعة للفترة ألبحريني دينار  46.240.005للفترة صبحت إيرادات المجموعة ملية اإلقتناء في بداية السنة، أللو حدثت عالمجموعة. 

 بحريني.دينار  2.202.605
 

 عقارات واآلت ومعدات  4
 

دينار  1.345.686، قامت المجموعة بإقتناء ثالثة قطع من األراضي في منطقة القضيبية بتكلفة قدرها 2016 يونيو 30خالل الفترة المنتهية في 
: 2015 يونيو 30دينار بحريني ) 2.036.452وموجودات أخرى بقيمة : ال شيء( الستخدامها ضمن األعمال االعتيادية، 2015 يونيو 30بحريني )

دينار  43.747.755باإلضافة إلى ذلك، تم اكتساب عقارات وآالت ومعدات من خالل إقتناء شركة تابعة بمبلغ وقدره  دينار بحريني(. 677.855
 .(3)راجع إيضاح  )مدققة(: ال شيء([ 2015ديسمبر  31بحريني ]

 

)مدققة(: ال شيء([ فيما يتعلق  2015ديسمبر  31دينار بحريني ] 25.750.000ني بقيمة مدرجة قدرها برهن أراضي مملوكة ملكا  حرا  ومتم 
 .(13)إيضاح  من قبل المجموعةبالقرض ألجل والتسهيالت االئتمانية 
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2016يونيو  30في 

 
 استثمارات في شركة زميلة وشركات خاضعة ليسطرة مشتركة  5
 

. فيما 1تم اإلفصاح عن تفاصيل حصة الملكية واألنشطة الرئيسية للشركة الزميلة والشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة للمجموعة في إيضاح رقم 
 ضعة للسيطرة المشتركة:يلي التغيرات في القيم المدرجة لالستثمارات في الشركة الزميلة والشركات الخا

 

 ديسمبر 31
2015 
 )مدققة(

 يونيو 30
2016 

 )مراجعة(
 

 

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 في بداية الفترة / السنة 12.188.786 13.116.084

 إضافة خالل الفترة/ السنة - 1.528

 حصة المجموعة من النتائج خالل الفترة/ السنة (165.866) (243.303)

 أرباح أسهم مستلمة خالل الفترة / السنة (305.303) (685.523)

 (3)إيضاح خسارة من إعادة تقييم شركة زميلة من اإلقتناء  (694.670) -

 (3القيمة المدرجة لالستثمار في الشركة الزميلة المقتناة من خالل تحويل األسهم الممتازة )إيضاح  (9.200.400) -
───────── ─────────  
 في نهاية الفترة / السنة 1.822.547 12.188.786

══════════ ══════════  
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة بناء  على حسابات اإلدارة المعتمدة لفترة حصة المجموعة من نتائج تم تسجيل 
2016. 

 

 وقدره رأسمالية قيد التنفيذ بمبلغالأعمال إرتباطات نفقات رأسمالية فيما يتعلق بزميلة الشركة يوجد لدى ال، )مدققة( 2015ديسمبر  31كما في 
ال توجد لدى حيث أصبحت الشركة الزميلة شركة تابعة(.  18تم اإلفصاح عن اإلرتباطات في إيضاح  :2016يونيو  30] دينار بحريني 1.089.194

 .2015ديسمبر  31و 2016 يونيو 30كما في  زامات محتملة وإرتباطات رأسمالية جوهريةالشركات الخاضعة لليسطرة المشتركة أية إلت
 

 ستثمارات ا 6
 ديسمبر 31

2015 
 )مدققة(

 يونيو 30
2016 

 ()مراجعة
 

 

  دينار بحريني دينار بحريني

   
 استثمارات مسعرة –مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر  8.869.992 8.553.475

 استثمارات غير مسعرة –مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر  2.008.504 2.142.746

 استثمارات مسعرة –مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر  2.461.381 2.436.296
───────── ─────────  

13.132.517 13.339.877  
═════════ ═════════  

 التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات:فيما يلي 
 ديسمبر 31

2015 
 )مدققة(

 يونيو 30
2016 

 )مراجعة(
 

 

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 في بداية الفترة / السنة 13.132.517 12.729.386
 مشتراة خالل الفترة / السنة 277.053 2.490.805

 السنة مستبعدة خالل الفترة / (136.486) (1.537.688)
 التغير في القيم العادلة للفترة / السنة 41.708 (392.856)
 مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر  (خسارةمكسب ) 25.085 (157.130)

───────── ─────────  
 في نهاية الفترة/ السنة  13.339.877 13.132.517

═════════ ═════════  
 استثمارات مسعرة 

 ستثمارات المسعرة بالرجوع إلى أسعار العروض المعلنة في السوق النشطة.تحديد القيم العادلة لاليتم 
 

 استثمارات غير مسعرة 
قنيات تقييم تم تقدير القيم العادلة لالستثمارات غير المسعرة بإستخدام أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق االستثمارية أو إستخدام ت

 أخرى.
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2016 يونيو 30في 

 
 ألدوات الماليةا 7

 :2016 يونيو 30فيما يلي أدناه نظرة عامة عن األدوات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة كما في 
 

 المجموع 

مدرجة بالقيمة 
العادلة ضمن الدخل 

 الشامل اآلخر 

 مدرجة 
 بالقيمة العادلة 

ضمن األرباح أو 
 الخسائر

 مدرجة 
 بالتكلفة 
  المطفأة

  )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

 الموجودات المالية:    
 استثمارات  - 2.461.381 10.878.496 13.339.877
 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى   22.710.708 - - 22.710.708

 قروض لشركة زميلة وشركات خاضعة لسيطرة مشتركة  829.400 - - 829.400
 نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل 562.472 - - 562.472

──────── ──────── ───────
─ 

────────  
37.442.457 10.878.496 2.461.381 24.102.580  

════════ ════════ ═══════
═ 

════════  
 المطلوبات المالية:    

 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى   19.296.789 - - 19.296.789
 قرض ألجل  21.792.953 - - 21.792.953

 مبالغ مستحقة الدفع متحتفظ بها  3.027.724 - - 3.027.724
 سحوبات على المكشوف من البنك 1.845.037 - - 1.845.037
 قرض قصير األجل  1.050.000 - - 1.050.000

──────── ──────── ───────
─ 

────────  

47.012.503 - - 47.012.503  
════════ ════════ ═══════

═ 
════════  

 

 :2015ديسمبر  31فيما يلي أدناه نظرة عامة عن األدوات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة كما في 
 

 المجموع 

مدرجة بالقيمة 
العادلة ضمن 
الدخل الشامل 

 اآلخر 

 مدرجة 
 بالقيمة العادلة 

ضمن األرباح أو 
 الخسائر

 مدرجة 
 بالتكلفة 
  المطفأة

  )مدققة( )مدققة( )مدققة( )مدققة(
  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

 الموجودات المالية:    
 استثمارات  - 2.436.296 10.696.221 13.132.517
 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى   18.005.950 - - 18.005.950
 نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل 4.970.748 - - 4.970.748
 قروض لشركة زميلة وشركات خاضعة لسيطرة مشتركة 1.144.622 - - 1.144.622

───────
─ 

──────── ──────── ────────  
37.253.837 10.696.221 2.436.296 24.121.320  

═══════
═ 

════════ ════════ ════════  
 المطلوبات المالية:    

 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى   17.449.802 - - 17.449.802
 سحوبات على المكشوف من البنك 615.123 - - 615.123

───────
─ 

──────── ──────── ────────  

18.064.925 - - 18.064.925  
═══════

═ 
════════ ════════ ════════  

 قياس القيمة العادلة  8
 ،في معاملة تجارية تتم بين أطراف لديهم المعرفة والرغبةأداة مبادلة  اي يمكن أن يتم بموجبهتلغ الاالمبالقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية هى 

 . اإلجباري أو التصفيةفيما عدا البيع 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 

 يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية بناء  على الطرق والفرضيات التالية:
 

م األرصدة لدى البنوك والنقد والسحوبات على المكشوف من البنك وجزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى وجزء معين من الذم (أ
 .التجارية الدائنة والذمم األخرى تقارب قيمها المدرجة ويعود ذلك إلى حٍد كبير لإلستحقاقات القصيرة األجل لتلك األدوات

 

ديسمبر  31و 2016يونيو  30كما في  من قبل المجموعة بناء  على معايير مثل أسعار الفائدة.وقرض قصير األجل ألجل القرض يتم تقييم  (ب
 تختلف القيم المدرجة بشكل جوهري عن قيمها العادلة؛ و ال ، 2015
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2016 يونيو 30في 

 
 

 )تتمة(قياس القيمة العادلة  8

 
 )تتمة(القيمة العادلة لألدوات المالية 

غير المسعرة تم اشتقاق القيمة العادلة لالستثمارات المسعرة من أسعار السوق المعلنة في األسواق النشطة أو في حالة االستثمارات  ج(
أو القيمة العادلة شروط تفضيلية دون السوق معامالت باستخدام أو ستخدام أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق با

 المناسبة. األخرى تقنيات التقييم أو شابهة الحالية ألداة أخرى م
 

 للموجودات والمطلوبات غير المالية القيمة العادلة 
ن قبل تقيس المجموعة استثمارتها العقارية بالقيمة العادلة التي تم تحديدها من قبل لجنة االستثمار بناء  على التقييمات التي تم إجراؤها م

 .2015ديسمبر  31مثمنين مستقلين كما في 
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

تقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي 
الجوهري على قياس قيمتها بناء  على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير ، ن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أدناهضم

 العادلة ككل:
 

 ؛المماثلة أو المطلوبات المماثلة األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات - 1المستوى  -
ة القيمة العادلة المسجلقياس والتي يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على تقنيات التقييم ألدنى مستوى  – 2المستوى  -

 ؛ وبصورة مباشرة أو غير مباشرةما إ
 القيمة العادلة. قياس يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على ي ال والتتقنيات التقييم ألدنى مستوى  - 3المستوى  -

 
ما إذا كانت قد  المجموعةحدد تعلى أساس متكرر، المرحلية الموحدة المختصرة المالية  المثبتة في القوائموالمطلوبات بالنسبة للموجودات 

أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير إلى  )استنادا   -تصنيفها بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم حدثت تحويالت فيما 
 .فترة إعداد كل تقرير مالي( في نهاية ككل العادلةالجوهري على قياس قيمتها 

 
 لمجموعة:لألدوات المالية لي لقياس القيمة العادلة يوضح الجدول التالي التسلسل الهرم

 

   قياس القيمة العادلة باستخدام 

 المجموع 

ذات تأثير  مدخالت
جوهري ال يمكن 

ا مالحظته
 3المستوى 

ذات  مدخالت
تأثير جوهري 

يمكن مالحظتها 
 2المستوى 

أسعار مسعرة في 
 أسواق نشطة

   1المستوى 
   )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(

 2016يونيو  30  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة:     

 استثمارات عقارية      
 مبانيأراضي و -  - - 9.235.497 9.235.497
──────── ──────── ──────── ────────   

 استثمارات          
 بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر مدرجة    

 استثمارات مسعرة -  8.869.992 - - 8.869.992
 استثمارات غير مسعرة -  - - 2.008.504 2.008.504

      
 ة العادلة ضمن األرباح أوالخسائر:مدرجة بالقيم    

 استثمارات مسعرة -  2.461.381 - - 2.461.381
──────── ──────── ──────── ────────   

13.339.877 2.008.504 - 11.331.373   
──────── ──────── ──────── ────────   

22.575.374 11.244.001 - 11.331.373   
══════════════

══ 
═══════════════

═ 
═════════════

═══ 
══════════════

══   
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة  8
 

 )تتمة(التسلسل الهرمي للقيمة العادلة   قياس القيمة العادلة باستخدام

 المجموع 

ذات تأثير  مدخالت
جوهري ال يمكن 

 3مالحظتها المستوى 

ذات  مدخالت
تأثير جوهري 

يمكن مالحظتها 
 2المستوى 

في أسعار مسعرة 
 أسواق نشطة

   1المستوى 

   )مدققة( )مدققة( )مدققة( )مدققة(
 2015ديسمبر  31  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

 الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة:     

 استثمارات عقارية    
 أراضي ومباني -  - - 9.235.497 9.235.497

────────
────── 

──────────
── 

────────
──── 

─────────
─── 

  
 استثمارات     

 مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر     
 استثمارات مسعرة -  8.553.475 - - 8.553.475

 استثمارات غير مسعرة -  - - 2.142.746 2.142.746
      
 مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر:      

 استثمارات مسعرة -  2.436.296 - - 2.436.296
────────

──── 
──────────

── 
────────

──── 
─────────

─── 
  

۱۳٫۱۳۲٫٥۱۷ ۲٫۱٤۲٫۷٤٦ - 10.989.771   
────────

──── 
──────────

── 
────────

──── 
─────────

─── 
  

۲۲٫۳٦۸٫۰۱٤ ۱۱٫۳۷۸٫۲٤۳ - 10.989.771   
═════════════

═══ 
════════════════ ═════════════

═══ 
══════════════

══   
 المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة :

 .2015ديسمبر  31و  2016 يونيو 30ال توجد مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة كما في 
 

 استثمارات عقارية
ديسمبر  31ما في تم تحديد القيم العادلة لالستثمارات العقارية من قبل لجنة االستثمار بناء  على التقييمات التي تم إجراؤها من قبل مثمنين مستقلين ك

العقارات ولديهم خبرة حديثة في موقع وفئة العقارات التي يتم تقييمها. تم هم من شركات متخصصة في تقييم مثل هذه األنواع من  ثمنينالم. 2015
ومشتري لديه والمعرفة بائع لديه الرغبة اعتماد التقييمات بناء  على قيم السوق المفتوحة مدعومة بأدلة السوق التي بموجبها يمكن مبادلة موجود بين 

. تعتقد اإلدارة بأنه ال يوجد هناك أي تغيرات في أوضاع السوق خالل الفترة التي من ريخ التقييمفي معاملة دون شروط تفضيلية في تاوالمعرفة الرغبة 
 .2015ديسمبر  31شأنها إحداث تغيرات جوهرية في القيم العادلة المحددة كما في 

 

 استثمارات غير مسعرة 
 المقدمة من قبل مدراء الصناديق االستثمارية أو إستخدام تقنيات تقييم أخرى. تم تقدير القيم العادلة لالستثمارات غير المسعرة بإستخدام أسعار العطاءات

 

لقياسات القيمة  2والمستوى  1، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 2015ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2016يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 
 لقياسات القيمة العادلة. 3العادلة ولم تكن هناك تحويالت إلى أو من المستوى 

 

 3تسوية قياسات القيمة العادلة للموجودات ضمن المستوى 
ة على لدى المجموعة استثمارات عقارية وبعض أسهم حقوق الملكية غير المسعرة المصنفة كمدرجة بالقيمة العدلة ضمن الدخل الشامل اآلخر والمصنف

 :3فيما يلي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية وغير المالية المدرجة ضمن المستوى ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.  3أنها مستوى 

 المجموع
 - ماليةموجودات 
 استثمارات

 موجودات 
  غير مالية

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

    
 )مدققة( 2015يناير  1في  9.051.793 2.455.422 11.507.215

 إضافات خالل السنة  183.704 - 183.704

 إستبعادات خالل السنة  - (317.959) (317.959)

 تغيرات في القيم العادلة - 5.283 5.283
───────── ────────── ─────────  
 )مدققة( 2015ديسمبر  31في  9.235.497 2.142.746 11.378.243

    
 مستبعدة خالل الفترة  - (136.488) (136.488)

 تغيرات في القيم العادلة خالل الفترة - 2.246 2.246
───────── ────────── ─────────  
 )مراجعة( 2016يونيو  30في  9.235.497 2.008.504 11.244.001
═════════ ══════════ ═════════    
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  رأس المال 9

 ديسمبر 31
2015 

 يونيو 30
2016 

 
  )مراجعة( )مدققة(

  دينار بحريني دينار بحريني

 لمصرح به:ا  

20.000.000 20.000.000 
 [ 200.000.000)مدققة( :  2015ديسمبر  31] 200.000.000

 سهمدينار بحريني لل 0.100قدرها سمية إبقيمة 
════════ ════════  

 
 

 :سهمدينار بحريني لل ۰٫۱۰۰بقيمة اسمية قدرها  والمدفوع بالكاملوالمكتتب به  لصادرا
 

 رأس المال   عدد األسهم  
 يونيو 30  

2016 
 ديسمبر 31

2015 
 يونيو 30 

2016 
 ديسمبر 31

2015 
 )مدققة( )مراجعة(  )مدققة( )مراجعة(  

 دينار بحريني دينار بحريني     
       

 13.311.686 14.642.854  133.116.863 146.428.549  / السنة في بداية الفترة

 1.331.168 -  13.311.686 -  أسهم منحة صادرة
  ───────── ─────────  ──────── ──────── 

 14.642.854 14.642.854  146.428.549 146.428.549  في نهاية الفترة / السنة 
  ══════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

 1.331.168بنحو  والمدفوع بالكاملوالمكتتب به  الصادرقامت الشركة بزيادة رأس المال ، 2015ديسمبر  31السنة المنتهية في خالل 
مع جميع األسهم ستصنف بالتساوي هذه األسهم محتفظ بها. أسهم  10لكل من خالل إصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد دينار بحريني 

 منحة عن طريق التحويل من األرباح المبقاة.الأسهم تم إصدار . المستقبليةوالتوزيعات األسهم ألرباح األخرى الصادرة 
 

 أسهم خزانة 10
 

 2015ديسمبر  31]سهم  7.684.799، تحتفظ المجموعة بعدد 2016 يونيو 30كما في ألسهمها.  المجموعةتمثل أسهم الخزانة شراء 
 سهم[ 7.684.799 )مدققة(:

 يونيو 30  
2016 

 ديسمبر 31
2015 

 )مدققة( )مراجعة(  
    

 7.684.799 7.684.799  عدد أسهم الخزانة

 %5.2 %5.2  نسبة أسهم الخزانة من إجمالي األسهم الصادرة 

 0.397 0.397  تكلفة أسهم الخزانة )دينار بحريني/ سهم(

 0.870 0.890  سعر السوق ألسهم الخزانة )دينار بحريني/ سهم(

 6.685.775 6.839.471  القيمة السوقية ألسهم الخزانة )دينار بحريني(
 

 السنة:الفترة / فيما يلي التغيرات في عدد أسهم الخزانة خالل 
 يونيو 30  

2016 
 ديسمبر 31

2015 
 )مدققة( )مراجعة(  
    

 7.904.571 7.684.799  في بداية الفترة / السنة

 790.457 -  أسهم منحة صادرة

 (1.010.229) -  أسهم محولة مقابل قضية قانونية )أ(
  ──────── ──────── 

 7.684.799 7.684.799  نهاية الفترة / السنة في 
  ══════════ ══════════ 

 

سهم حسب قرار المحكمة في القضية القانونية،  1.010.229، قامت المجموعة بتحويل 2015ديسمبر  31)أ( خالل السنة المنتهية في 
 .18راجع إيضاح 
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 إحتياطيات أخرى  11
  

 إحتياطي 
 قانوني

التغيرات 
المتراكمة في 
 القيمة العادلة 

 احتياطي 
 إعادة تقييم 

 إحتياطي 
 التبرعات الخيرية

 إحتياطي 
 عام 

إحتياطي تحويل 
 العمالت األجنبية 

 
 مجموع

 االحتياطيات
 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(  
 بحرينير دينا دينار بحريني دينار بحريني بحريني دينار بحرينيدينار  بحرينير دينا بحريني دينار  

         

 11.965.033 (1.002.536) 6.000.000 - 283.575 28.151 6.655.843  2016يناير  1 في
 25.272 (16.436) - - - 41.708 -  للفترة األخرى  ة)الخسارة( الشاملالدخل 

خسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 
 17.744 - - - - 17.744 -  ضمن الدخل الشامل اآلخر 

 201.760 - - 201.760 - - -  الخيرية التبرعات إحتياطيمحول إلى 
 (201.760) - - (201.760) - - -  توزيعات لجمعية األسرة الخيرية 

  ────────

─ 
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 12.008.049 (1.018.972) 6.000.000 - 283.575 87.603 6.655.843  2016 يونيو 30في  الرصيد
  ════════

═ 
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

  

 إحتياطي 
 قانوني

التغيرات 
المتراكمة في 
 القيمة العادلة 

  احتياطي
 إعادة تقييم 

 إحتياطي 
 التبرعات الخيرية

 إحتياطي 
 عام 

إحتياطي تحويل 
 األجنبية  العمالت

 
 مجموع

 االحتياطيات
 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(  
 بحرينير دينا بحرينيدينار  دينار بحريني بحريني دينار دينار بحريني بحرينير دينا بحريني دينار  

         
 11.823.911 (559.457) 5.500.000 - 283.575 (56.050) 6.655.843  2015يناير  1 في

 301.949 108.850 - - - 193.099 -  للفترة اآلخر  الشاملالدخل 
خسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

 40.012 - - - - 40.012 -  ضمن الدخل الشامل اآلخر 
 225.178 - - 225.178 - - -  الخيرية التبرعات إحتياطيمحول إلى 

 (225.178) - - (225.178) - - -  توزيعات لجمعية األسرة الخيرية 
  ────────

─ 
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 12.165.872 (450.607) 5.500.000 - 283.575 177.061 6.655.843  2015يونيو  30في  الرصيد
  ════════

═ 
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 سهم أرباح أ 12
 

نهائية باستثناء  نقدية أرباح أسهم، على دفع 2016مارس  16للمساهمين المنعقد بتاريخ  الجمعية العمومية السنويفي اجتماع وافق المساهمين 
باستثناء أسهم الخزانة، بواقع  النقدية سهماألأرباح : 2015 يونيو 30دينار بحريني ) 4.162.313وبإجمالي سهم للفلس  30أسهم الخزانة، بواقع 

دينار  1.331.168وأسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم محتفظ بها بإجمالي دينار بحريني  3.756.370وبإجمالي سهم للفلس  30
دفعها التي لم يتم  دينار بحريني[ 1.532.648)مدققة(:  2015ديسمبر  31]دينار بحريني  415.585البالغة . تم تضمين أرباح األسهم (بحريني

 ضمن ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى في القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي.بعد 
 

  قرض ألجل  13
 ديسمبر  31

2015 
 يونيو 30

2016 
 

  )مراجعة( )مدققة(

  دينار بحريني دينار بحريني
   
 الجزء غير المتداول  20.687.030 -

 الجزء المتداول 1.105.923 -
───────── ─────────  

- 21.792.953  
═════════ ═════════  

 

دينار بحريني من بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود  25.000.000إجمالي بشركة بنادر من قبل يمثل هذا قرض ألجل تم الحصول 
المبالغ المستحقة حتى االفتتاح التجريبي للفندق، وتمويل ذلك وما قبل التشغيل ومصروفات ع تمويل المشرولتمويل تسوية تسهيالت المرابحة، ول

أو بيبور مضافا  إليه فائدة بمعدل  %2.45إلى  %2.2بين ما تتراوح متغيرة المشروع. يحمل القرض أسعار الفائدة الدفع المتحفظ بها لمقاولي 
دينار  131.139بين ما قيمة كل منها تراوح سنوي ت قسط ربع 29على السداد القرض ، حسب مقتضى الحال، ويستحق ات الخزانةأذونبمعدل 
إن القرض . 2023مارس  31ويستحق القسط اآلخير بتاريخ دينار بحريني.  11.145.000القسط األخير بقيمة و 657.011إلى  بحريني

المبالغ المستحقة القبض حتى تسوية تأجيل يتم ( و4)إيضاح  146959ملكية رقم  ل صكومبنى يحمالمملوكة ملكا  حرا   األراضيمضمون مقابل 
 ض بما في ذلك الفائدة.القر
 

 .2015ديسمبر  31لم يكن هناك أي قرض مستحق كما في 
 

  قرض قصير األجل  14
 

 31يمثل هذا قرض تم الحصول عليه من بنك تجاري في مملكة البحرين ومعروض بالدينار البحريني ويحمل فائدة بمعدل تجاري ]
 )مدققة(: ال شيء[. إن القرض غير مضمون ويستحق السداد خالل سنة واحدة.: 2015ديسمبر 

 

 موسمية النتائج 15
 

وهو  بحريني( في دخل االستثماردينار  374.897: 2015 يونيو 30دينار بحريني ) 423.679 ةالبالغتم تضمين دخل أرباح أسهم 
 ذو طبيعة موسمية. 

 

 ربح للسهمال 16
 

لى المتوسط المرجح لعدد األسهم فترة العائد إلى حاملي األسهم العادية للشركة األم علسهم في األرباح بقسمة ربح الاألساسي لنصيب ال احتسابيتم 
 بعد حسم أسهم الخزانة. الفترة،القائمة خالل العادية 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في
 يونيو )مراجعة( 30

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )مراجعة(يونيو  30

 

2015 2016 2015 2016  

5.325.077 3.932.454 2.344.607 1.217.484 
ربح الفترة العائد إلى حاملي األسهم العادية 

 للشركة األم )دينار بحريني(

════════ ════════ ════════ ════════  

137.733.521 138.743.750 137.733.521 138.743.750 
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )بعد 

 حسم أسهم الخزانة( 

════════ ════════ ════════ ════════  

39 28 17 9 
النصيب األساسي والمخفض للسهم في 

 األرباح )فلس(

════════ ════════ ════════ ════════  
 

 المجموعة ألدوات قد يكون لها تأثير مخفض.المخفض للسهم وذلك نتيجة لعدم إصدار األساسي ولم يتم عرض الربح 
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 عالقةالطراف ذات األ معامالت 17

 

وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين  مساهمينوالسيطرة مشتركة الخاضعة لشركات الوالشركة الزميلة تمثل األطراف ذات العالقة 
طراف. يتم الموافقة على سياسات األمن قبل هذه  المتأثرة بشكل جوهريسيطرة مشتركة أو تخضع لسيطرة أو  وشركاتللمجموعة الرئيسيين 

 .المجموعةالتسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة 
 

 مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القائمة المرحلية الموحدة للدخل: تفيما يلي المعامال
 

 أشهر المنتهية في الستةلفترة 
 )مراجعة( 2015 يونيو 30

 أشهر المنتهية في الستةلفترة  
 )مراجعة( 2016 يونيو 30

 
 تكلفة 

 المبيعات 
مصروفات البيع 

 والتوزيع 
 

 تكلفة 
 المبيعات 

مصروفات البيع 
 والتوزيع 

  دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني
 أطراف أخرى ذات عالقة:     
 مجموعة بانز ش.م.ب. )مقفلة(    9.000 -  9.000 -
 شركات خاضعة لسيطرة مشتركة:     

 شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م.    - 163.303  - 229.970
───────── ─────────  ──────── ────────  

229.970 9.000  163.303 9.000  
════════ ════════  ═══════ ═══════  

 

 فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي:
 

  )مراجعة( 2016 يونيو 30كما في 
 ذمم تجارية

 دائنة وذمم أخرى 
 مستحق 

 قرض إلى من

 ذمم تجارية
 مدينة

 

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
     

 شركات خاضعة ليسطرة مشتركة:    
 شركة بي أند بي للتوزيع ذ.م.م.    37.498 - - -

 ذ.م.م. والتوزيع زاد للتسويق    91.569 - 70.317 3.398
 شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م.    49.687 - 217.058 7.445

- 229.848 829.400 - 
 شركة يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت ليميتد   
 [1]إيضاح    

────── ────── ────── ──────  

10.843 517.223 829.400 ۱۷۸٫۷٥٤  

══════ ══════ ══════ ══════  
 

  )مدققة( 2015ديسمبر  31كما في 
 ذمم تجارية

 دائنة وذمم أخرى 
 مستحق 

 قرض إلى من

 ذمم تجارية
  مدينة

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 شركة زملية :    

 (2شركة بنادر للفنادق ش.م.ب. ) - 315.222 - 12.244
     
 شركات خاضعة ليسطرة مشتركة:    
 شركة بي أند بي للتوزيع ذ.م.م. 37.498 - - -

 ذ.م.م. والتوزيع زاد للتسويق 91.569 - 84.823 3.398
 شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م. 43.516 - 12.029 45.777

- 229.268 829.400 - 
شركة يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت ليميتد ]إيضاح 

1] 
─────── ─────── ─────── ───────  

61.419 326.120 1.144.622 172.583  

═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
 

بي إم إم آي وشركة غلفتينر من قبل للشركة الخاضعة لليسطرة المشتركة حصة المجموعة من القرض المقدم يمثل هذا  (1)
)أي مع يعادل مليون دوالر أمريكي  4.4يمكن استخدامه وفقا لالتفاقيات هو  ذيمبلغ القرض الإن الحد األقصى ل المحدودة.

يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت لشركة يمكن استخدامه فقط في عمليات الشركة التابعة ذي والدينار بحريني(  1.658.800
إن القرض بدون فائدة وتم  .الشركة الخاضعة لليسطرة المشتركة يةلبعض األنشطة األخرى وفقا التفاقوالعراق في  ليميتد

 سنوات. 3على أقساط شهرية متساوية قبل انتهاء مهلة د يسدومن السنة الثانية السداد سنوات. سيبدأ  3لمدة تقديمه 
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2016 يونيو 30في 

 
 )تتمة( عالقةالطراف ذات األ معامالت 17

 

لتمويل بناء  2015شركة زميلة خالل سنة إلى مقدم دينار بحريني  1.000.000إلى صل بحد أقصى يمثل قرض يهذا  (2)
. في شهرا   60ق السداد خالل مدة أقصاها ويستحمضافا  إليه فائدة بمعدل بيبور  %2.45بمعدل  الفندق. يحمل القرض فائدة
ر المسددة األقساط غيتحويل بإجراء عملية إصدار أسهم حقوق للسماح لها بلشركة الزميلة ستقوم احال التخلف عن السداد، 

خالل الفترة المنتهية في . 2020سنة بحلول نهائي تخصيص يتوقع بأن ينتج عن عملية التحويل ممتازة، إلى أسهم المتبقية 
 .البينية القائمةاألرصدة إستبعاد شركة تابعة لبي إم إم آي ش.م.ب. مما أدى إلى أصبحت الشركة الزميلة ، 2016يونيو  30

 

 البنود والشروط:
الناتجة ضمن األعمال اإلعتيادية هي  2015ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2016يونيو  30للفترة المنتهية في إن األرصدة القائمة 

ضمانات مقدمة أو هناك ال توجد . للشركة الزميلةويتم تسويتها على أساس نقدي بإستثناء القرض المقدم  بدون فائدة وغير مضمونة
 يونيو 30و 2016 يونيو 30المنتهية في للفترات عالقة فيما يتعلق بالذمم المدينة أو الذمم الدائنة. بالنسبة  مستلمة من أطراف ذات

، لم تسجل المجموعة أي إضمحالل على المبالغ المستحقة من قبل األطراف ذات العالقة. يتم إجراء هذا التقييم في كل سنة مالية 2015
 ف ذات العالقة والسوق التي يعملون فيها.من خالل فحص المركز المالي لألطرا

 

 حصة الملكية

 :إجمالي حصة الملكية المحتفظ بها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة تفاصيل فيما يلي 
 يونيو 30 

2016 
ديسمبر  31

2015 
 )مدققة( (مراجعة) 

   
 3.518.093 3.518.093 عدد األسهم 

 %24.026 %24.026 نسبة الملكية
 

 موظفي اإلدارة الرئيسيينتعويضات 

اإلدارة  يشمل موظفين موظفي اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص المسئولين عن التخطيط والتوجيه وإدارة أنشطة المجموعة. إ
على النحو كانت  ممن رؤساء العمليات التنفيذيين وتعويضاته وواحدالرئيسيين أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي 

 التالي:
 أشهر المنتهية  الستةلفترة 
 (مراجعة) يونيو 30في 

 

2015 
 دينار بحريني

2016 
 دينار بحريني

 

   

 مكافآت قصيرة األجل  423.773 373.308

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  22.586 17.985
─────── ───────  

391.293 446.359  

═══════ ═══════  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 69.500: 2015دينار بحريني ) 69.500اتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة و البالغة  مكافآت القصيرة األجلالمدرجة ضمن 
 .دينار بحريني(

 

 محتملة والتزامات ارتباطات 18
 

 االلتزامات المحتملة 
 1.075.071قدره مبلغ وصادرة ضمن أعمالها اإلعتيادية بإجمالي  مصرفيةلدى المجموعة إلتزامات محتملة على هيئة ضمانات 

دينار بحريني[، وال يتوقع بأنه سوف ينتج عنها  832.372)مدققة(:  2015ديسمبر  31] 2016 يونيو 30دينار بحريني كما في 
 إلتزامات جوهرية.

 

 دعوى قضائية
 الشركةلصالح المدعي وأمرت  2015خالل سنة قضائية التي أصدرت المحكمة فيها حكما  أوليا   مدعى عليها في دعوى الشركةإن 

 سهم للمدعي.  1.010.229ألف دينار بحريني وإصدار  354بدفع أرباح أسهم بمبلغ وقدره 
 

استئناف ضد قرار طلب تقديم المجموعة  تواألدلة ولذا فقد قرر الحقائقجميع تأخذ بعين االعتبار أن المحكمة لم بيعتقد مجلس اإلدارة 
 .2016يونيو  30التمييز والتي لم يبت فيها بعد كما في محكمة  لدىالمحكمة 
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 )تتمة( محتملة والتزامات ارتباطات 18

 

 )تتمة(دعوى قضائية
مر المحكمة تنفيذا  ألللمدعي من أسهم الخزانة سهم  1.010.229بورصة البحرين أصدرت ، 2015ديسمبر  31المنتهية في السنة خالل 

 1.010.229ستقتصر على إصدار بأن التزامات الشركة مجلس اإلدارة يعتقد . التمييزمحكمة عليه في طعن تقوم الشركة بالوالتي سوف 
نهائي إذا كان القرار اللمدعي في حال بعض أضرار السيولة ل إلىأسهم باإلضافة ألف دينار بحريني كأرباح  354 مبلغ وقدره سهم ودفع

قامت الشركة بعمل مخصص ألرباح األسهم عن طريق تعديل الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المبقاه للفترة  .الشركةضد سيكون الستئناف ل
 السابقة المعروضة.

 

 ارتباطات رأسمالية 
 2015ديسمبر  31] 2016يونيو  30كما في دينار بحريني  616.281 نفقات رأسمالية مستقبلية بمبلغ وقدره لدى المجموعة ارتباطات

 دينار بحريني[.  2.100.000: )مدققة( 
 

 دينار بحريني[. 3.059.579)مدققة(:  2015ديسمبر  31دينار بحريني ] 3.390.669بلغت االرتباطات المتعلقة بطلبات الشراء المؤكدة 
 

 ارتباطات عقود التأجير التشغيلية
 31و 2016يونيو  30فيما يلي ارتباطات اإليجارات المستحقة الدفع بموجب عقود التأجير التشغيلية المستقبلية الغير قابلة للنقض كما في

 :2015ديمسبر 
 ديسمبر  31

2015 
 يونيو 30

2016 
 

  )مراجعة( )مدققة(
  دينار بحريني دينار بحريني

   

 خالل سنة واحدة 1.112.432 787.041

 بعد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات 2.737.667 2.739.145

 أكثر من خمس سنوات 1.865.462 2.087.381
───────── ─────────  

5.613.567 5.715.561  
═════════ ═════════  

 

 2015ديسمبر  31دينار بحريني ] 1.170.245إن الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة الدفع أعاله تتضمن على مبلغ وقدره 
ومبلغ وقدره  2019مايو  31دينار بحريني[، والتي تمثل تمديد اتفاقية التأجير إلدارة مركز نجيبي لغاية  1.365.125)مدققة(: 

 .2025ديسمبر  31دينار بحريني[ إلدارة مركز أمواج لغاية  1.789.200)مدققة(:  2015ديسمبر  31دينار بحريني ] 1.699.740
 

 أرقام المقارنة إعادة تصنيف  19
 

تؤثر على إن إعادة التصنيفات هذه لم السنة الحالية. المطبق في عرض اللكي تتناسب مع للفترة السابقة أرقام المقارنة بعض تم إعادة تصنيف 
 الربح أو الحقوق المبينة مسبقا .

 

 القطاعات التشغيلية 20
 

يتم تحديد نموذج قطاعات األعمال الرئيسية لتكون قطاعات أعمال حيث تتأثر مخاطر ومعدالت عائد المجموعة بصورة رئيسية من 
جغرافي. يتم إدارة وتنظيم األعمال التشغيلية بشكل منفصل االختالفات في المنتجات والخدمات المقدمة. المعلومات الثانوية تقدم على أساس 

 وفقا  لطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة ويمثل كل قطاع وحدة أعمال استراتيجية تقدم خدمات مختلفة وتخدم أسواق مختلفة.
 

 ثالثة قطاعات رئيسية هم:المجموعة إلى ألغراض إدارية تم تقسيم 
 

 والمنتجات اإلستهالكية األخرى والخدمات ذات الصلة. األغذية والمرطباتد تموين عقو -عقود الخدمات والتموين 
 

 والمنتجات االستهالكية األخرى. والمرطبات التجزئة وتوزيع األغذية مبيعات  -بيع التجزئة والتوزيع 
 

 ائنة معينة تدار على أساس المجموعة.تتكون هذه من استثمارات عقارية واستثمارات وأرصدة مصرفية وذمم د -استثمارات وأنشطة أخرى 
 

 تتضمن هذه على األعمال الفندقية للمجموعة –الضيافة 
 

قرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء  ذتراقب اإلدارة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخا
 .المختصرة الموحدةالمرحلية القطاع على أساس النتائج التشغيلية ويتم قياسها بصورة مطابقة للنتائج التشغيلية في القوائم المالية 

 

للمعامالت مع األطراف األخرى ويتم استبعادها عند أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي دون شروط تفضيلية وبطريقة مشابهة 
   التوحيد.
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 (مراجعة) 2016 يونيو 30في 

 
 

 )تتمة( تشغيليةقطاعات الال 20
 

 (مراجعة) يونيو 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

  عقود الخدمات والتموين  التوزيع والتجزئة  إستثمارات وأنشطة أخرى  الضيافة   تعديالت وإستبعادات  المجموع
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016  

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني
 

دينار 
 بحريني

 

 بحريني دينار دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 

 بحريني دينار
 

 

             

 عمالء خارجيين – مبيعات 4.323.102 4.734.232 17.758.099 17.431.674 - - 496.330 - - - 22.577.531 22.165.906
 بين القطاعات فيما  – مبيعات - - 53.056 1.263 - - - - (53.056) (1.263) - -
 مبيعاتتكلفة ال (3.344.513) (3.639.711) (12.456.752) (12.241.275) - - (645.600) - 53.056 1.263 (16.393.809) (15.879.723)

──────── ─────────

───── 
─────── ───────

─────── 
─────── ─────────

───── 
──────── ────────

────── 
──────── ──────────

──── 
──────── ─────────

───── 
 

 إجمالي الربح 978.589 1.094.521 5.354.5403 5.191.662 - - (149.270) - - - 6.183.722 6.286.183

53.277 12.400 - - - - - - 49.653 (6.838) 3.624 19.238 

حصة المجموعة من نتائج شركة 
زميلة وشركات خاضعة 

 لسيطرة مشتركة 

(3.747) 56.946 - - - - (3.747) 56.946 - - - - 

مكسب )خسارة( من إستثمارت 
مدرجة بالقيمة العادلة ضمن 

 األرباح أو الخسائر 

 دخل اإلستثمار - - - - 61.345 139.751 - - - - 61.345 139.751

 دخل تشغيلي آخر - - 275.232 169.723 183.668 191.190 - - (43.797) (50.388) 415.103 310.525

(4.044.866) (5.047.319) 50.388 43.797 - (531.415) (1.104.839) (498.267) (2.470.876) (3.272.721) (519.539) (788.713) 

مصروفات أخرى، بإستنثاء 
اإلستهالك ومصروف الدخل 

 الضريبي

 إستهالك (48.287) (57.640) (305.514) (143.481) (8.052) (91.161) (381.744) - - - (743.597) (292.282)

 إضمحالل الشهرة  (25.000) (50.000) - - - - - - - - (25.000) (50.000)

 تكاليف التمويل (12.464) (20.631) - - (25.297) (2.145) (258.417) - - - (296.178) (22.776)
 مصروف الدخل الضريبي (8.711) (31.458) - - - - - - - - (8.711) (31.458)

──────── ─────────

───── 
─────── ───────

─────── 
─────── ─────────

───── 
──────── ────────

────── 
──────── ──────────

──── 
──────── ─────────

───── 
 

 الربح / )الخسارة( للفترة 114.652 418.877 2.044.562 2.796.681 (229.657) (870.951) (1.320.846) - - - 608.711 2.344.607
═══════

═══ 
═════════

═ 

══════ ══════

══ 
══════ ═══════ ═══════ ══════

═ 
════════ ════════ ═══════

═ 
═══════

═══ 
 
 

 ات".التعديالت واإلستبعاداعات عند التوحيد وينعكس ذلك في خانة "يتم إستبعاد المعامالت فيما بين القط
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2016 يونيو 30في 

 
 )تتمة(تشغيلية قطاعات الال 20

 

 (مراجعة) يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة 
 

  عقود الخدمات والتموين  التوزيع والتجزئة  إستثمارات وأنشطة أخرى  الضيافة   تعديالت وإستبعادات  المجموع

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016  

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني
 

 بحريني دينار دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 

 بحريني دينار
 

 

             
 عمالء خارجيين – مبيعات 8.878.051 10.361.196 36.697.313 34.594.223 - - 496.330 - - - 46.071.694 44.955.419

 فيما بين القطاعات  – مبيعات - - 53.479 2.283 - - - - (53.479) (2.283) - -
 مبيعاتتكلفة ال (6.953.407) (8.158.346) (24.902.513) (24.006.057) - - (645.600) - 53.479 2.283 (32.448.041) (32.162.120)

──────── ─────────

───── 
─────── ────────

────── 
─────── ────────

────── 
──────── ───────

─────── 
──────── ─────────

───── 
──────── ─────────

───── 
 

 إجمالي الربح 1.924.644 2.202.850 11.848.279 10.590.449 - - (149.270) - - - 13.623.653 12.793.299

138.039 (165.866) - - - - - - 106.653 (217.490) 31.386 51.624 

حصة المجموعة من نتائج 
 شركة زميلة وشركات

 خاضعة لسيطرة مشتركة 

(11.742) 25.085 - - - - (11.742) 25.085 - - - - 

مكسب )خسارة( من إستثمارت 
مدرجة بالقيمة العادلة ضمن 

 األرباح أو الخسائر 

 دخل اإلستثمار - - - - 552.611 486.437 - - - - 552.611 486.437

 دخل تشغيلي آخر - - 452.635 306.412 370.231 666.196 - - (87.594) (78.000) 735.272 894.608

(8.219.680) (9.892.576) 78.000 87.594 - (531.415) (1.745.947) (1.477.185) (4.630.294) (6.275.159) (1.921.439) (1.696.411) 

مصروفات أخرى، بإستنثاء 
اإلستهالك ومصروف الدخل 

 الضريبي

 إستهالك (121.298) (119.446) (518.876) (277.996) (89.741) (196.331) (381.744) - - - (1.111.659) (593.773)

 إضمحالل الشهرة  (50.000) (50.000) - - - - - - - - (50.000) (50.000)

 تكاليف التمويل (27.531) (44.015) - - (47.516) (2.448) (258.417) -   (333.464) (46.463)
 مصروف الدخل الضريبي (57.375) (65.648) (2.000) - - - - - - - (59.375) (65.648)

──────── ─────────

───── 
─────── ────────

────── 
─────── ────────

────── 
──────── ───────

─────── 
──────── ─────────

───── 
──────── ─────────

───── 
 

 الربح / )الخسارة( للفترة 23.653 33.688 5.289.389 6.095.224 (666.515) (803.835) (1.320.846) - - - 3.323.681 5.325.077

═══════

═══ 
═════════

═ 

══════ ═══════

═ 
══════ ═══════ ═══════ ══════

═ 
═══════ ═══════

═ 
═══════ ════════

══ 
 

 النفقات الرأسمالية 374.404 115.016 2.431.804 594.248 374.516 135.667 273.257 - (71.843) (167.076) 3.382.138 677.855

═══════

═══ 
═════════

═ 

══════ ═══════

═ 
══════ ═══════ ═══════ ══════

═ 
═══════ ═══════

═ 
═══════ ════════

══ 
 
 

 :2015ديسمبر  31و  2016يونيو  30يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاع كما في 
 

  عقود الخدمات والتموين  التوزيع والتجزئة  إستثمارات وأنشطة أخرى  الضيافة   تعديالت وإستبعادات  المجموع
 ديسمبر 31

2015 
 يونيو 30

2016 
 ديسمبر 31

2015 
 يونيو 30

2016 
 ديسمبر 31

2015 
 يونيو 30

2016 
 ديسمبر 31

2015 
 يونيو 30

2016 
 ديسمبر 31

2015 
 يونيو 30

2016 
 ديسمبر 31

2015 
 يونيو 30

2016 
 

  )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة(

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني
 

 بحريني دينار دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 

 بحريني دينار
 

 

             
 الموجودات التشغيلية 12.026.034 11.913.449 21.699.459 16.798.334 51.676.972 62.017.134 42.557.188 - (10.750.525) (9.937.898) 117.209.128 80.791.019

═══════

═══ 
═════════

═ 

══════ ═══════

═ 
══════ ═══════ ═══════ ══════

═ 
═══════ ═══════

═ 
═══════ ════════

══ 
 

 المطلوبات التشغيلية  10.762.122 13.040.989 13.624.948 13.796.838 4.762.181 4.574.662 25.578.715 - (6.322.956) (11.907.726) 48.504.010 19.504.763

═══════

═══ 
═════════

═ 

══════ ═══════

═ 
══════ ═══════ ═══════ ══════

═ 
═══════ ═══════

═ 
═══════ ════════

══ 
 

 
 


