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 القائمة الموحدة للمركز المالي 
 2016ديسمبر  31في 

  2016 2015 

 دينار بحريني دينار بحريني إيضاح 

    الموجودات 

    
    موجودات غير متداولة

 45.223.142 54.080.581  8 عقارات وآالت ومعدات

 - 898.123 9 ات عقارية ستثمارا
 1.821.415 9.559.941 10 زميلة  اتستثمار في شركا

 7.093.780 13.339.623 11 ات متاحة للبيعستثمارا
  ─────────── ─────────── 

  77.878.268 54.138.337 

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

 570.350 - 12 ات محتفظ بها لغرض المتاجرةستثمارا

 3.187.651 3.524.440 13 مخزون

 2.600.631 3.206.926 14 تجارية مدينة وذمم أخرىذمم 

 22.005.920 31.956.746 15 أرصدة لدى بنوكو نقد
  ─────────── ─────────── 

  38.688.112 28.364.552 

  ─────────── ─────────── 

 82.502.889 116.566.380  مجموع الموجودات

  ═══════════ ═══════════ 

    والمطلوباتالملكية حقوق 

    
    الملكية  حقوق

 17.360.544 20.544.988 16 رأس المال

 - 17.514.442 16 عالوة إصدار األسهم
 - (33.248) 16 أسهم خزانة

 8.680.272 10.272.494 )أ(17 احتياطي قانوني

 5.000.000 5.000.000 )ب(17 احتياطي عام

 3.298.835 3.527.793 )ج(17  ستثمارات متاحة للبيع ااحتياطي 

 5.208.163 5.134.968 18 أرباح أسهم موصى بتوزيعها

 32.663.056 42.068.586  أرباح مبقاة

  ─────────── ─────────── 
 72.210.870 104.030.023   الملكية مجموع حقوق

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

 1.985.766 2.370.003 19 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

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

 8.306.253 10.166.354 20 تجارية دائنة وذمم أخرى ذمم 

  ─────────── ─────────── 
 10.292.019 12.536.357  مجموع المطلوبات

  ─────────── ─────────── 

 82.502.889 116.566.380  والمطلوبات الملكية مجموع حقوق 

  ═══════════ ═══════════ 
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 القائمة الموحدة للدخل 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2016 2015 

 بحرينيدينار  دينار بحريني إيضاح 
    

 32.370.415 36.376.953 21 إجمالي اإليرادات التشغيلية

 (19.275.130) (22.560.099) 22 التكاليف التشغيلية
  ───────── ───────── 

 13.095.285 13.816.854  إجمالي األرباح التشغيلية

    
    ستثمار:الصافي دخل ا

 (299.093) 1.252.984 10 زميلة  اتشرك)خسارة( حصة المجموعة ربح من 

 408.279 532.194  سهماألأرباح دخل 

 19.955 33.220 12 ات محتفظ بها لغرض المتاجرةستثمارامن مكسب 

 10.792 -  مبلغ مسترد من استثمار غير مسعر مضمحل

 (235.093) (197.030) 11 ستثمارات متاحة للبيعاضمحالل من اخسارة 

 241.704 414.747  دخل الفوائد

 781.498 797.680 23 دخل آخر
  ───────── ───────── 

 14.023.327 16.650.649  الدخل مجموع

  ───────── ───────── 
    

 (3.054.959) (3.919.721) 9.8 ستهالك ا

 (235.823) (234.200) 20 حتياطي التبرعات الخيريةامصروفات 

 (1.535.456) (2.489.689) 24 وعامة  مصروفات إدارية

  ───────── ───────── 
 (4.826.238) (6.643.610)  المصروفات مجموع

  ───────── ───────── 

 9.197.089 10.007.039  قبل مكسب من صفقة شراء للسنةربح ال

    
 - 6.125.681  مكسب من صفقة شراء

  ───────── ───────── 
 9.197.089 16.132.720  للسنةالربح صافي 

  ═════════ ═════════ 
    

 53 84 26  فلس(بال)األرباح  فيللسهم نصيب األساسي والمخفض ال
  ═════════ ═════════ 

 30 25 18 الربح الموزع للسهم )بالفلس(
  ═════════ ═════════ 
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 رئيس اللجنة التنفيذيةو
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  الرئيس التنفيذي

 سوريش سورانا   
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 القائمة الموحدة للدخل الشامل 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية 

 

 2015 2016 إيضاح 

 دينار بحريني دينار بحريني  
    

 9.197.089 16.132.720  الربح للسنةصافي 
  ───────── ────────

    خر اآلشامل الدخل ال ─

ي سيعاد الت المتاحة للبيع ستثماراتالل ةالعادل القيمةفي  التغيرصافي 
 141.594 201.434 11 تصنيفها إلى األرباح أو الخسارة في الفترات الالحقة

 - 27.524 10 الزميلة احتياطي القيمة العادلة للشركات حصة المجموعة من
  ───────── ────────

 141.594 228.958  خر للسنةاآلشامل الدخل ال ─
  ───────── ────────

 9.338.683 16.361.678  للسنةمجموع الدخل الشامل  ─

  ═════════ ════════

═  
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 لتدفقات النقدية لقائمة الموحدة ال
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2016 2015 

 دينار بحريني دينار بحريني إيضاح التشغيليةاألنشطة 

    
 9.197.089 16.132.720  الربح للسنة 

    تعديالت للبنود التالية:
 - (6.125.681) 7 مكسب من صفقة شراء

 3.054.959 3.919.721 9.8 استهالك 
 - 243.359 8 خسارة من شطب عقارات وآالت ومعدات  

 299.093 (1.252.984) 10 زميلة  اتشركخسارة  (ربح)حصة المجموعة من 
 (241.704) (414.747)  دخل الفوائد

 (408.279) (532.194)  دخل أرباح األسهم
 (19.955) (33.220) 12 ستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة امكسب من 

 235.093 197.030 11 ستثمارات متاحة للبيع اخسارة إضمحالل من 
 (6.606) (7.798) 14 صافي  -الديون المشكوك في تحصيلها استرجاع 

 5.000 (5.257) 13 صافي -مخصص مخزون بطيء الحركة 
 174.020 340.085 19 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  ──────────

─ 

──────────

─ 
 12.288.710 12.461.034  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

    تغيرات في رأس المال العامل:    

 (771.087) (254.110)  مخزون

 406.502 32.670  مدينة وذمم أخرى ذمم تجارية

 815.158 32.295  ذمم أخرىذمم تجارية دائنة و
  ────────── ────────── 

 12.739.283 12.271.889  صافي النقد من التشغيل

 (255.000) (255.000)  مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة     

 (70.194) (57.459) 20 تبرعات خيرية مدفوعة

 (193.977) (438.306) 19 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
  ────────── ────────── 

 12.220.112 11.521.124  من األنشطة التشغيلية يةالنقدالتدفقات صافي 

  ────────── ────────── 
    األنشطة اإلستثمارية

 - 8.317.126 7 التدفق النقدي الناتج من اقتناء شركة تابعة
 (6.764.335) (5.333.860)  شراء عقارات وآالت ومعدات

 - (1.354.232)  شراء استثمارات متاحة للبيع  

 44.824 - 12 محتفظ بها لغرض المتاجرة المحتفظ به الستثماراتنقد التغيير في الصافي 

 - 603.570 12 متحصالت من بيع إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة 

 279.258 327.621  ةدخل فوائد مستلم

 - 400.000 10 أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة
 408.279 532.194  دخل أرباح أسهم مستلمة

 2.450.436 (9.857.860)   ألكثر من ثالثة أشهربتواريخ استحقاق أصلية ودائع ألجل 
  ────────── ────────── 

 (3.581.538) (6.365.441)  في األنشطة اإلستثمارية ةالمستخدم يةالنقدالتدفقات صافي 
  ────────── ────────── 

    النشاط التمويلي

 (6.613.540) (5.208.163) 18 سهم األأرباح 
  ────────── ────────── 
 2.025.034 (52.480)  في النقد وما في حكمهالزيادة  (النقص)

    
 2.261.145 4.286.179  يناير  1النقد وما في حكمه في 

  ────────── ────────── 
 4.286.179 4.233.699 15 ديسمبر  31النقد وما في حكمه في 

  ══════════ ══════════ 

 بنود غير نقدية: 

ولم دينار بحريني(  1.582.027: 2015دينار بحريني ) 897.485 التزامات من أجل اقتناء عقارات وآالت ومعدات بمبلغ وقدرهتوجد  (1)
 .يتم تسويتها كما هو بتاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي

قبض ولكن لم يحن موعد استحقاقه دينار بحريني( المستحق ال 102.634: 2015دينار بحريني ) 189.760تم تضمين دخل الفوائد البالغ  (2)
 خرى.األذمم المدينة والتجارية الذمم ال من

دينار بحريني( وتم  149.838: 2015دينار بحريني ) 295.284بلغت أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقة  (3)
 من التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى. بعادهاتسا

 26.824.567دمج األعمال بصافي مبلغ وقدره  جةنتياألسهم  مبادلةمن خالل  المقتناهتم استبعاد صافي تأثير الموجودات والمطلوبات  (4)
 من القائمة الموحدة للتدفقات النقدية. 7: ال شيء( كما هو موضح في إيضاح 2015دينار بحريني )
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 الملكية  لتغيرات في حقوقلقائمة الموحدة ال
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  

 
 رأس 
 المال

عالوة إصدار 
 األسهم

 أسهم 
 خزانة

 
 احتياطي

 قانوني 

 
 احتياطي

 عام

احتياطي 
 استثمارات 
 متاحة للبيع

 أرباح أسهم 
 موصى بتوزيعها

 
 أرباح 

 مبقاة

 مجموع
 حقوق الملكية 

 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 

           
 16.132.720 16.132.720 - - - - - - -  للسنةالربح 

           
 228.958 - - 228.958 - - - - - 11 دخل شامل آخر 

  ───────── ────────

─ 

───────

── 

─────────

─ 

────────

── 

────────

── 

─────────

─ 

────────── ────────── 
 16.361.678 16.132.720 - 228.958 - - - - -  مجموع الدخل الشامل 

           
 - (1.592.222) - - - 1.592.222 - - -  محول إلى االحتياطي القانوني 

 (5.208.163) - (5.208.163) - - - - - - 18 مدفوعة أرباح أسهم 

أسهم صادرة من اقتناء شركة 
 20.698.886 - - - - - - 17.514.442 3.184.444  تابعة

 (33.248) - - - - - (33.248) - -  اقتناء أسهم خزانة

أرباح أسهم نقدية موصى 
 - (5.134.968) 5.134.968 - - - - - - 18 بتوزيعها 

  ───────── ────────

─ 

───────

── 

─────────

─ 

────────

── 

────────

── 

─────────

─ 

────────── ────────── 
 104.030.023 42.068.586 5.134.968 3.527.793 5.000.000 10.272.494 (33.248) 17.514.442 20.544.988  2016ديسمبر  31الرصيد في 

  ═════════ ════════

═ 

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

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

 9.197.089 9.197.089 - - - - - - -  للسنةالربح 

 141.594 - - 141.594 - - - - -  دخل شامل آخر 

  ───────── ────────

─ 

───────

── 

─────────

─ 

────────

── 

────────

── 

─────────

─ 

────────── ────────── 
الدخل )الخسارة( مجموع 

 9.338.683 9.197.089 - 141.594 - - - - -  الشامل 

 - (826.693) - - - - - - 826.693 18 أسهم منحة صادرة

 - (413.346) - - - 413.346 - - -  محول إلى االحتياطي القانوني 
 (6.613.540) - (6.613.540) - - - - - - 18 مدفوعة أرباح أسهم 

أرباح أسهم نقدية موصى 
 - (5.208.163) 5.208163 - - - - - - 18 بتوزيعها 

  ───────── ────────

─ 

───────

── 

─────────

─ 

────────

── 

────────

── 

─────────

─ 

────────── ────────── 
 72.210.870 32.663.056 5.208.163 3.298.835 5.000.000 8.680.272 - - 17.360.544  2015ديسمبر  31الرصيد في 

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