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البيانات املالية املوحــدة - كما يف 31 ديسمرب 2016

فيصل جناحي / الرئيس التنفيذيعبدالرمحن مجشري / نائب رئيس جملس اإلدارةراشـد املـري / رئيس جملس اإلدارة

بيان الدخل الشامل املوحد
عن السنة املنتهية  يف 31 ديسمرب 2016

بيان التدفقات النقدية املوحد
للسنة املنتهية  يف 31 ديسمرب 2016

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
للسنة املنتهية  يف 31 ديسمرب 2016

املركز املايل املوحد
كما يف 31 ديسمرب2016 

بالدينار البحريينبالدينار البحريينبالدينار البحريين

بالدينار البحريينبالدينار البحريين

2016 2015

1.870.5661.905.130إيرادات االستثمارات

32.48578.356إيرادات من العقارات االستثمارية 

878287.450إيرادات أخرى 

1.903.9292.270.936جمموع اإليرادات 

933.869875.851مصروفات عمومية وإدارية 

163.700240.015مصروفات الفوائد

1.097.5691.115.866جمموع املصروفات

806.3601.155.070ربح السنة  

الدخل الشامل اآلخر:
بنود لن يعاد تصنيفها إىل الربح أو اخلسارة: 

 صايف التغيري يف القيمة العادلة الستثمارات يف أوراق ملكية مصنفة كاستثمارات

)1.099.446()2.181.303(بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)1.099.446()2.181.303(جمموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

55.624)1.374.943(جمموع الدخل الشامل للسنة

ربح السنة املنسوب إىل:
787.8221.132.383مسامهي الشركة األم

18.53822.687حصة غري مسيطرة

806.3601.155.070

جمموع الدخل الشامل املنسوب إىل:
32.937)1.393.481(مسامهي الشركة األم

18.53822.687حصة غري مسيطرة

)1.374.943(55.624

8.12 فلس5.65 فلسربح السهم بقيمة أمسية 100 فلس للسهم  

2016 2015

أنشطة التشغيل
1.189.0051.295.239أرباح أسهم مستلمة

836.4501.322.745فوائد مستلمة
3.221.64712.206.462مقبوضات من بيع استثمارات يف أوراق ملكية  

)12.689.853()1.465.254(شراء استثمارات يف أوراق ملكية
)4.653.941()8.933.145(شراء استثمارات يف سندات الدين

9.921.5649.352.993مقبوضات من استحقاق وبيع استثمارات يف سندات الدين 
41.864163.120مقبوضات ألدوات مشتقة

)97.158()91.658(مدفوعات رسوم وصاية ومصروفات استثمارية  
)588.343()740.529(مدفوعات رواتب وفوائد   

)307.590()308.758(مدفوعات مصروفات عمومية وإدارية  
47.71055.779مقبوضات إجيارات وإيرادات أخرى بعد خصم املصروفات املدفوعة

3.718.8966.059.453صايف النقد املولد من أنشطة التشغيل  

أنشطة االستثمار
)102.639()3.050(شراء معدات

-535.000مقبوضات من بيع عقارات استثمارية
)102.639(531.950صايف النقد املولد من /)املستخدم يف( أنشطة االستثمار 

أنشطة التمويل
)3.609.021()2.012.426(مدفوعات قروض، صايف
)173.460(-قرض لطرف ذو عالقة 

)262.581()183.965(فوائد  مدفوعة
)16.990()7.187(مبالغ موزعة على احلصة غري املسيطرة من تصفية شركات تابعة

)1.322.412()1.362.990(أرباح أسهم مدفوعة   
)5.384.464()3.566.568(صايف النقد املستخدم يف أنشطة التمويل

684.278572.350صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه خالل السنة

3.846.1193.273.769النقد وما يف حكمه يف 1 يناير
4.530.3973.846.119النقد وما يف حكمه يف 31 ديسمرب  

31 ديسمرب

2016

31 ديسمرب

2015

املوجودات

4.530.3973.846.119النقد وما يف حكمه

35.419.82040.546.449استثمارات يف أوراق مالية

307.932851.932عقارات استثمارية

554.875554.754موجودات أخرى

40.885.02445.799.254جمموع املوجودات 

املطلوبات

4.750.2006.762.626قروض بنكية 

1.056.7881.024.735أرباح أسهم غري مطالب هبا

485.834649.706مطلوبات أخرى

6.292.8228.437.067جمموع املطلوبات 

34.592.20237.362.187جمموع صايف املوجودات

حقوق امللكية  

حقوق ملكية املسامهني 

 14.000.00014.000.000رأس املال  

7.966.3017.966.301عالوة إصدار أسهم

)93.961()93.961(أسهم خزينة

10.003.69014.039.759االحتياطيات

2.269.3731.020.074أرباح مستبقاه

34.145.40336.932.173جمموع حقوق امللكية املنسوبة إىل مسامهي الشركة األم

446.799430.014حصة غري مسيطرة

34.592.20237.362.187جمموع حقوق امللكية

املنسوب إىل مسامهي الشركة األم
جمموعحصة غرياألرباحأسهمعالوة إصداررأس

حقوق امللكيةمسيطرةاملجموعاملستبقاهاالحتياطيات خزينةأسهماملال2016
14.039.7591.020.07436.932.173430.01437.362.187)93.961(14.000.0007.966.301يف 1 يناير 2016  

الدخل الشامل للسنة 
787.822787.82218.538806.360----ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر

صايف التغيري يف القيمة العادلة الستثمارات يف أوارق ملكية مصنفة 

)2.181.303(-)2.181.303()2.181.303(----كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)1.374.943(18.538)1.393.481()1.393.481(----جمموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

توزيعات

)1.395.042(-)1.395.042()1.395.042(----أرباح موزعة حلاملي األسهم لسنة 2015
)1.395.042(-)1.395.042()1.395.042(----جمموع التوزيعات

-)1.753(1.753)1.937(3.690---حتويل إىل االحتياطي القانوين
---4.039.759)4.039.759(---حمول من االحتياطيات إىل األرباح املستبقاه  

10.003.6902.269.37334.145.403446.79934.592.202)93.961(14.000.0007.966.301يف 31 ديسمرب 2016

املنسوب إىل مسامهي الشركة األم

جمموعحصة غرياألرباحأسهمعالوة إصداررأس

حقوق امللكيةمسيطرةاجملموعاملستبقاهاالحتياطيات خزينةأسهماملال2015

14.035.1552.401.63738.309.132417.69238.726.824)93.961(14.000.0007.966.301الرصيد املعدل يف 1 يناير 2015  

الدخل الشامل للسنة 

1.132.3831.132.38322.6871.155.070----ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر

صايف التغيري يف القيمة العادلة الستثمارات يف أوراق ملكية مصنفة 

)1.099.446(-)1.099.446()1.099.446(----كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

32.93732.93722.68755.624----جمموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

توزيعات

)1.395.042(-)1.395.042()1.395.042(----أرباح موزعة حلاملي األسهم لسنة 2014

)1.395.042(-)1.395.042()1.395.042(----جمموع التوزيعات

-)2.256(2.256)2.348(4.604---حتويل إىل االحتياطي القانوين

)25.219()8.109()17.110()17.110(----مبالغ موزعة على احلصة غري املسيطرة من تصفية شركات تابعة

14.039.7591.020.07436.932.173430.01437.362.187)93.961(14.000.0007.966.301يف 31 ديسمرب 2015


