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 الموحدة للمركز المالي المرحلية القائمة 
 (مراجعة) 2016 يونيو 30في 

 يونيو 30  
2016 
 مراجعة

 ديسمبر 31
2015 
 مدققة

 دينار بحريني دينار بحريني إيضاح 

    الموجودات 

    
    موجودات غير متداولة

 45.223.142 53.493.474 8 عقارات وآالت ومعدات

 - 494.515   عقاريةإستثمار 
 1.821.415 8.819.131 9 إستثمار في شركة زميلة 

 7.093.780 12.048.874 10 ات متاحة للبيعإستثمار
  ─────────── ─────────── 

  74.855.994 54.138.337 

  ─────────── ─────────── 
    موجودات متداولة

 570.350 587.412 11 ات محتفظ بها لغرض المتاجرةإستثمار

 3.187.651 3.461.584  مخزون

 2.600.631 3.286.465  تجارية مدينة وذمم أخرىذمم 

 22.005.920 27.841.303 12 أرصدة لدى بنوكنقد و
  ─────────── ─────────── 

  35.176.764 28.364.552 

  ─────────── ─────────── 

 82.502.889 110.032.758  مجموع الموجودات

  ═══════════ ═══════════ 

    حقوق والمطلوباتال

     حقوقال    

 17.360.544 20.544.988 4 المال رأس

 - 17.514.442 4 عالوة إصدار األسهم 
 - (33.248) 4 خزانة أسهم

 8.680.272 8.680.272  احتياطي قانوني

 5.000.000 5.000.000  احتياطي عام

 3.298.835 3.312.214   احتياطي إستثمارات متاحة للبيع 

 5.208.163 -  أرباح أسهم موصى بتوزيعها

 32.663.056 42.116.630  أرباح مبقاة

  ─────────── ─────────── 
 72.210.870 97.135.298  حقوق المجموع 

  ─────────── ─────────── 
    مطلوب غير متداول

 1.985.766 2.508.201  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  ─────────── ─────────── 
    مطلوب متداول

 8.306.253 10.389.259  تجارية دائنة وذمم أخرى ذمم 

  ─────────── ─────────── 
 10.292.019 12.897.460  مجموع المطلوبات

  ─────────── ─────────── 

 82.502.889 110.032.758  حقوق والمطلوبات المجموع 

  ═══════════ ═══════════ 

 
 

 فاروق يوسف المؤيد
 رئيس مجلس اإلدارة 

 

 مد حسين يتيمحم   
 مجلس اإلدارة عضو 

 رئيس اللجنة التنفيذيةو
 

 عقيل رئيس
مجلس عضو و الرئيس التنفيذي

 اإلدارة 

 سوريش سورانا   
 الماليةالشؤون رئيس 
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 الموحدة للدخل المرحلية القائمة 
 (مراجعة) 2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة ل

 

 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة  
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في الستةلفترة  
 يونيو 30

  2016 2015 2016 2015 
 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني إيضاح 

      

 17.110.665 16.382.278 8.315.440 7.803.926  إجمالي اإليرادات التشغيلية
 (9.753.139) (9.571.480) (4.710.496) (4.893.314)  التكاليف التشغيلية

  ───────── ───────── ───────── ───────── 
 7.357.526 6.810.798 3.604.944 2.910.612  األرباح التشغيلية إجمالي

      

      ستثمار:إلصافي دخل ا
حصة المجموعة من ربح 

 104.326 88.373 (39.065) 313.675 14و 9 الشركة الزميلة )خسارة( 
 308.816 322.266 126.104 185.590 7 أرباح أسهمدخل 

ستثمارات إمن )خسارة( مكسب 
 (2.576) 17.062 6.384 6.877  محتفظ بها لغرض المتاجرة

خسارة إضمحالل من 
 (51.405) (124.199) (9.403) (30.390) 10 إستثمارات متاحة للبيع

 126.193 159.138 57.780 85.988  دخل الفوائد
 485.943 324.576 312.154 166.242  آخردخل 

  ───────── ───────── ───────── ───────── 
 8.328.823 7.598.014 4.058.898 3.638.594  مجموع الدخل

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

 (1.521.870) (1.684.233) (764.029) (895.490)  إستهالك 
مصروفات إحتياطي التبرعات 

 (142.260) (135.900) (71.130) (67.950)  الخيرية
      

 (654.811) (1.291.250) (325.570) (924.866)  وعامة مصروفات إدارية
  ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (2.318.941) (3.111.383) (1.160.729) (1.888.306)  فات ومجموع المصر
  ───────── ───────── ───────── ───────── 
من  قبل مكسب فترةللربح ال

 صفقة شراء

 1.750.288 2.898.169 4.486.631 6.009.882 

      

 - 4.966.943 - 4.966.943 3 مكسب من صفقة شراء
  ────────── ────────── ────────── ────────── 

 6.009.882 9.453.574 2.898.169 6.717.231  لفترةلالربح 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

النصيب األساسي والمخفض 
 35 53 17 36 4  للسهم في األرباح )بالفلس(

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

 

 
 

 فاروق يوسف المؤيد
 رئيس مجلس اإلدارة 

 

 مد حسين يتيمحم   
 مجلس اإلدارة عضو 

 رئيس اللجنة التنفيذيةو

 
 

 عقيل رئيس
مجلس عضو و الرئيس التنفيذي

 اإلدارة 

 سوريش سورانا   
 الماليةالشؤون رئيس 
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 .المختصرة الموحدةالمرحلية جزءاً من هذه القوائم المالية  14إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

4 

 الموحدة للدخل الشامل المرحلية القائمة 
 (مراجعة) 2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة ل

 

 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة  
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في الستةلفترة  
 يونيو 30

 2015 2016 2015 2016 إيضاح 
 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني  
      

 6.009.882 9.453.574 2.898.169 6.717.231  لفترةالربح ل
  ───────── ────────

─ 
────────

─ 
────────

       األخرى ة)الخسارة( الشاملدخل ال ─
القيمة العادلة في  التغيرصافي 

التي سيعاد  المتاحة للبيع إلستثماراتل
تصنيفها إلى األرباح أو الخسارة في 

 213.067 (37.946) (20.094) 146.058 10 الفترات الالحقة
احتياطي القيمة  منحصة المجموعة 

 - 51.325  51.325 9 الزميلة العادلة للشركة
  ───────── ────────

─ 

────────

─ 

────────

 213.067 13.379 (20.094) 197.383  للفترة األخرى ةشامل)الخسارة( الدخل ال ─
  ───────── ────────

─ 
──────── ──────── 

 6.222.949 9.466.953 2.878.075 6.914.614  مجموع الدخل الشامل للفترة

  ═════════ ════════

═ 
════════ ════════ 
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الموحدة للتدفقات النقدية المرحلية القائمة   
 مراجعة() 2016يونيو  30أشهر المنتهية في  لفترة الستة

 أشهر الستةلفترة   
 يونيو 30 المنتهية في

  2016 2015 
 دينار بحريني دينار بحريني إيضاح األنشطة التشغيلية

    

 6.009.882 9.453.574   للفترةالربح 
    التالية:تعديالت للبنود 

 - (4.966.943) 3 من صفقة شراءمكسب 
 1.521.870 1.684.233  استهالك 

 (104.326) (88.373) 14و 9 شركة زميلة ربح حصة المجموعة من 
 (308.816) (322.266) 7 دخل أرباح األسهم

 (126.193) (159.138)  دخل الفوائد
 2.576 (17.062)  إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة  خسارة من (مكسب)

 51.405 124.199 10 خسارة إضمحالل من إستثمارات متاحة للبيع 
 9.600 9.600  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  

 2.400 2.400  مخصص مخزون بطيء الحركة 
 92.452 102.002  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  ─────────── ──────────

 7.150.850 5.822.226  في رأس المال العامل رتغيالربح التشغيلي قبل ال ─

    تغيرات في رأس المال العامل:    
 (514.560) (198.911)  مخزون

 (128.301) (76.326)  مدينة وذمم أخرى ذمم تجارية
 (935.385) (865.648)  ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

  ────────── ────────── 
 5.572.604 4.681.341  صافي النقد من التشغيل

 (180.000) (205.000)  مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة     

 (27.382) (39.019)  تبرعات خيرية مدفوعة

 (74.193) (62.025)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
  ────────── ────────── 

 5.291.029 4.375.297  من األنشطة التشغيلية التدفقات النقديةصافي 

  ────────── ────────── 
    األنشطة االستثمارية

 - 8.317.126 3 تابعةالتدفق النقدي الناتج عن اقتناء شركة 

 (2.542.827) (2.033.688)  شراء عقارات وآالت ومعدات
 - (230.032)  شراء استثمارات متاحة للبيع

 (225) -  بها لغرض المتاجرةالمحتفظ ستثمارات به لإلمحتفظ ال النقد صافي التغير في

 308.816 322.266  دخل أرباح أسهم مستلمة 

 163.933 84.071  فوائد مستلمة

 5.041.184 (5.427.110)  بتواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر ودائع ألجل 
  ────────── ────────── 

 2.970.881 1.032.633  األنشطة االستثماريةمن  التدفقات النقديةصافي 

  ────────── ────────── 
    النشاط التمويلي

 (6.613.540) (5.208.163) 5 سهم األأرباح 

  ────────── ────────── 
 1.648.370 199.767  في النقد وما في حكمهالزيادة 

 2.261.145 4.286.179 12 يناير  1النقد وما في حكمه في 
  ────────── ────────── 

 3.909.515 4.485.946 12  يونيو 30النقد وما في حكمه في 
  ═══════════ ══════════ 

 بنود غير نقدية: 
دينار بحريني(  1.151.085: 2015يونيو  30دينار بحريني ) 886.833 توجد التزامات من أجل اقتناء عقارات وآالت ومعدات بمبلغ وقدره (1)

بحريني( ولم يتم تسويتها كما هو بتاريخ  دينار 138.690: زيادة قدرها 2015يونيو  30دينار بحريني ) 695.194مع صافي نقصان قدره 
 .القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي

دينار بحريني( المستحق القبض ولكن لم يحن موعد  102.448: 2015يونيو  30بحريني )دينار  130.776تم تضمين دخل الفوائد البالغ  (2)
ذمم المدينة والتجارية الذمم الفي دينار بحريني(  37.740: 2015يونيو  30دينار بحريني ) 75.067مع صافي نقصان بمبلغ وقدره استحقاقه 

 خرى.األ
دينار بحريني(  327.993: 2015يونيو  30دينار بحريني ) 358.344بلغت أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقة  (3)

وتم خصمها من التغير في الذمم التجارية دينار بحريني(  133.251: 2015يونيو  30دينار بحريني ) 208.506مع صافي زيادة بمبلغ وقدره 
 والذمم األخرى. الدائنة

دوالر  25.665.829صافي مبلغ وقدره باألعمال  األسهم في دمج خالل مقايضة المكتسبة منالموجودات والمطلوبات تم استبعاد صافي تأثير  (4)
 وتم خصمها من القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية. 3في إيضاح  ملخصة هي: ال شيء( 2015يونيو  30)أمريكي 
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  حقوقاللتغيرات في لالموحدة المرحلية قائمة لا
 مراجعة() 2016 يونيو 30المنتهية في  أشهرالستة لفترة 

 

 

  

 
 رأس 
 أسهم خزانة المال

عالوة إصدار 
 األسهم

 
 احتياطي

 قانوني 

 
 احتياطي

 عام

 احتياطي
  استثمارات

 لبيعة لمتاح

 أرباح أسهم 
موصى 
 بتوزيعها

 
 أرباح 

 مبقاة

 مجموع
 الحقوق 

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  إيضاح 
           

 72.210.870 32.663.056 5.208.163 3.298.835 5.000.000 8.680.272 - - 17.360.544  2016يناير  1الرصيد في 

           
 9.453.574 9.453.574 - - - - - - -  للفترةالربح 

           
 13.379 - - 13.379 - - - - -  آخر شامل دخل

  ───────── ───────

── 

───────── ────────

── 

────────

── 

────────

── 

─────────

─ 

─────────

─ 

────────── 
 9.466.953 9.453.574 - 13.379 - - - - -  مجموع الدخل الشامل 

           
 (5.208.163) - (5.208.163) - - - - - - 5 معلنة أرباح أسهم 

           

 قتناءحصة صادرة عن ا
 شركة تابعة

 20.698.886 - - - - - 17.514.442 - 3.184.444 4و 3

           

 (33.248) - - - - - - (33.248) - 4 أسهم خزانة اقتناء
  ───────── ───────

── 

───────── ────────

── 

────────

── 

────────

── 

─────────

─ 

─────────

─ 

────────── 
 يونيو 30الرصيد في 
 97.135.298 42.116.630 - 3.312.214 5.000.000 8.680.272 17.514.442 (33.248) 20.544.988  )مراجعة( 2016

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

 69.485.727 29.914.169 6.613.540 3.157.241 5.000.000 8.266.926 - - 16.533.851  2015يناير  1الرصيد في 

           
 6.009.882 6.009.882 - - - - - - -  للفترةالربح 

           
 213.067 - - 213.067 - - - - -  دخل شامل آخر

  ───────── ───────

── 

───────── ────────

── 

────────

── 

────────

── 

─────────

─ 

─────────

─ 

────────── 
 6.222.949 6.009.882 - 213.067 - - - - -  مجموع الدخل الشامل 

           

 - (826.693) - - - - - - 826.693 5 أسهم منحة صادرة
           

 (6.613.540) - (6.613.540) - - - - - - 5 معلنة أرباح أسهم 
  ───────── ───────

── 

───────── ────────

── 

────────

── 

────────

── 

─────────

─ 

─────────

─ 

────────── 
 يونيو 30الرصيد في 

 69.095.136 35.097.358 - 3.370.308 5.000.000 8.266.926 - - 17.360.544  )مراجعة( 2015 

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