
بيان الدخل الشامل املوحد املختصر
للثالثة أشهر املنتهية يف 31 مارس 2018م

بيان التدفقات النقدية املوحد املختصر
للثالثة أشهر املنتهية يف 31 مارس 2018م

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املختصر
للثالثة أشهر املنتهية يف 31 مارس 2018
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البيانات املالية املوحدة املرحلية املختصرة - للثالثة أشهر املنتهية يف 31 مارس 2018م
بيان املركز املايل املوحد املختصر

كما يف31 مارس 2018م

فيصل يوسف جناحي / الرئيس التنفيذيعبدالرمحن مجشري / نائب رئيس جملس اإلدارة  حسني احلسيـين / رئيس جملس اإلدارة

بالدينار البحريين

31 مارس
2018

)مراجعة(

31 ديسمرب
2017

)مدققة(

املوجودات
4.309.4655.650.536النقد وما يف حكمه

40.492.41539.115.788استثمارات يف أوراق مالية
307.932307.932عقارات استثمارية

1.483.7821.204.439موجودات أخرى
46.593.59446.278.695جمموع املوجودات 

املطلوبات  
9.236.5009.236.500قروض بنكية 

1.609.8711.044.221أرباح أسهم غري مطالب هبا
550.228692.911مطلوبات أخرى

11.396.59910.973.632جمموع املطلوبات 
35.196.99535.305.063جمموع 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
10.015.80710.015.807االحتياطيات

2.848.3792.962.901أرباح مستبقاه 
34.736.52634.851.048جمموع حقوق امللكية املنسوبة إىل مسامهي الشركة األم

460.469454.015حصة غري مسيطرة
35.196.99535.305.063جمموع حقوق امللكية

بالدينار البحريين

 للثالثة أشهر
 املنتهية يف

31 مارس 2018
)مراجعة(

 للثالثة أشهر
 املنتهية يف

31 مارس 2017
)مراجعة(

937.193955.398إيرادات االستثمارات
12.80912.810إيرادات العقارات االستثمارية

14.81523.000إيرادات أخرى 
964.817991.208جمموع اإليرادات 

283.776237.956مصروفات عمومية وإدارية 
62.91435.752فوائد قروض 

346.690273.708جمموع املصروفات
618.127717.500ربح الفترة  

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

صايف التغريات يف القيمة العادلة الستثمارات يف أوراق حقوق ملكية 

210.829518.352مصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
210.829518.352جمموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

828.9561.235.852جمموع الدخل الشامل للفترة

ربح السنة املنسوب إىل:
611.673718.473مسامهي الشركة األم

)973(6.454حصة غري مسيطرة
618.127717.500

جمموع الدخل الشامل للفترة املنسوب لـ:
822.5021.236.825مسامهي الشركة األم

)973(6.454حصة غري مسيطرة
828.9561.235.852

5.15 فلس4.43 فلسالربح األساسي للسهم بقيمة 100 فلس للسهم  

بالدينار البحريين

2018 )مراجعة(

املنسوب ملسامهي الشركة األم

حصة غري

مسيطرة

جمموع

حقوق امللكية رأس املال

عالوة إصدار

أسهم

أسهم

االحتياطياتخزينة

األرباح

املجموعاملستبقاة

10.015.8072.962.90134.851.048454.01535.305.063)93.961(14.000.0007.966.301الرصيد كما يف 1 يناير 2017 )املعلن سابقا(

)100.000(-)100.000()100.000(----التعديل بعد التطبيق املبدئي للمعيار الدويل رقم 9

10.015.8072.862.90134.751.048454.01535.205.063)93.961(14.000.0007.966.301الرصيد املعدل كما يف 1 يناير 2018

الدخل الشامل للفترة: 

611.673611.6736.454618.127----ربح الفترة

210.829-210.829210.829----جمموع الدخل الشامل اآلخر

822.502822.5026.454828.956----جمموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

)837.024(-)837.024()837.024(----أرباح أسهم معلنة لسنة 2016

10.015.8072.848.37934.736.526460.46935.196.995)93.961(14.000.0007.966.301الرصيد يف 31 مارس 2018

بالدينار البحريين

2017 )مراجعة(

املنسوب ملسامهي الشركة األم

حصة غري

مسيطرة

جمموع

حقوق امللكية رأس املال

عالوة إصدار

أسهم

أسهم

االحتياطياتخزينة

األرباح

املجموعاملستبقاة

10.003.6902.269.37334.145.403446.79934.592.202)93.961(14.000.0007.966.301الرصيد يف 1 يناير 2017

الدخل الشامل للفترة:

717.500)973(718.473718.473----ربح الفترة

518.352-518.352518.352----جمموع الدخل الشامل اآلخر

1.235.852)973(1.236.8251.236.825----جمموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

)697.521(-)697.521()697.521(----أرباح أسهم معلنة لسنة 2016

10.003.6902.808.67734.684.707445.82635.130.533)93.961(14.000.0007.966.301الرصيد يف 31 مارس 2017

بالدينار البحريين

 للثالثة أشهر
 املنتهية يف

31 مارس 2018
)مراجعة(

 للثالثة أشهر
 املنتهية يف

31 مارس 2017
)مراجعة(

أنشطة التشغيل
5.781246.111أرباح أسهم مستلمة

132.13879.410فوائد مستلمة
1.161.0253.326.988مقبوضات من بيع استثمارات يف أوراق حقوق ملكية  

)1.747.428()1.881.106(شراء استثمارات يف أوراق حقوق ملكية
)1.979.288(-شراء استثمارات يف سندات الدين

16.214-مقبوضات من أدوات مشتقة
)17.002()27.951(مدفوعات رسوم وصاية ومصروفات استثمارية  

)165.875()235.767(مدفوعات رواتب وفوائد   
)76.325()157.528(مدفوعات مصروفات عمومية وإدارية  

)317.195()1.003.408(التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة التشغيل 

أنشطة االستثمار
-)7.055(شراء معدات

-)7.055(التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة االستثمار 

أنشطة التمويل
1.131.000-قروض بنكية، صايف

)36.830()53.933(فوائد مدفوعة  
)309.199()271.373(أرباح أسهم مدفوعة   

784.971)325.306(التدفقات النقدية )املستخدمة يف( /  الناجتة من أنشطة التمويل
467.776)1.335.769(صايف )النقص( / الزيادة  يف النقد وما يف حكمه خالل الفترة

5.650.5364.530.397النقد وما يف حكمه يف 1 يناير
4.314.7674.998.173النقد وما يف حكمه يف 31 مارس *

* النقد وما يف حكمه كما يف 31 مارس 2018 يشمل إمجايل اخلسائر االئتمانية املتوقعة مببلغ 5.302 دينار حبريين.


