
بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد 

)باآالف الدنانري البحرينية( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 

ا�ستخرجت البينات املالية املذكورة اأعاله من البيانات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016، والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة يف 16 فرباير 2017، 

والتي مت تدقيقها من قبل ال�سادة كي بي ام جي فخرو، الذين اأبدوا راأيًا غري متحفظ عليها. 
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�س.ب: 1331. املنامة، مملكة البحرين

هاتف: 5000 1751 973+  فاك�س: 4000 1751 973+  
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البيانــات املاليــة املوحــدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

2016

راأ�ش

املال

اأ�سهم حتت

برنامج اأ�سهم 

منحة للموظفني

احتياطي 

قانوين

احتياطي 

عام

احتياطي 

ا�ستثمارات 

بالقيمة العادلة

اأرباح 

م�ستبقاة

جمموع

حقوق 

امل�ساهمني

8.11258.439)567(6.4273.217)1.599(42.849الر�سيد يف 1 يناير 2016

 العتماد املبكر للمعايري الدولية لإعداد التقارير 

املالية )IFRS 9( يف 1 يناير 2016

----)4(4-

8.11658.439)571(6.4273.217)1.599(42.849اأر�سدة مكررة يف 1 يناير 2016

2.3452.345-----ربح ال�سنة

دخل �شامل اآخر:

احتياطي ا�ستثمارات بالقيمة العادلة )ا�ستثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر(

)345(-)345(----�سايف التغري يف القيمة العادلة

 �سايف املبلغ املحول اإىل بيان الأرباح اأو 

اخل�سائر عند البيع

----)215(-)215(

-)880(880----�سايف املبلغ املحول اإىل اأرباح م�ستبقاة من البيع

)560()880(320----اإجمايل الدخل ال�شامل االآخر

3201.4651.785----اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

-)234(--234--حمول على الحتياطي العام

معامالت مع املالك حمققة يف حقوق امل�ساهمني:

)2.142()2.142(------ اأرباح معلنة لعام 2015

7.20558.082)251(6.6613.217)1.599(42.849الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2016

2015

راأ�س

املال

اأ�سهم حتت

برنامج اأ�سهم 

منحة للموظفني

احتياطي 

قانوين

احتياطي 

عام

احتياطي ا�ستثمارات 

بالقيمة العادلة

اأرباح 

م�ستبقاة

جمموع

حقوق 

امل�ساهمني

6.1422.6421.1189.94661.098)1.599(42.849الر�سيد يف 1 يناير 2015

الدخل ال�سامل لل�سنة:

2.8462.846-----ربح ال�سنة

دخل �شامل �آخر:

احتياطي القيمة العادلة )ا�ستثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر(

102-102----�سايف التغري يف القيمة العادلة

�سايف املبلغ املحول اإىل بيان الأرباح اأو اخل�سائر 

عند البيع/الإ�سمحالل

----)1.787(-)1.787(

ربح غري حمقق من حتويل ال�سناديق املوحدة 

اإىل الأرباح امل�ستبقاة

-----3636

)1.685(-)1.685(----�إجمايل �لدخل �ل�شامل �لآخر

2.8821.197)1.685(----اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

-)575(-575---- حمول اإىل الحتياطي العام

-)285(--285--- حمول اإىل الحتياطي القانوين

معامالت مع املالك حمققة يف حقوق امل�ساهمني:

)3.856()3.856(------ اأرباح معلنة لعام 2014

8.11258.439)567(6.4273.217)1.599(42.849الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2015

بيان التدفقات النقدية املوحد 

)باآالف الدنانري البحرينية( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 

20162015

اأن�سطة الت�سغيل

1.9811.540�سايف الفوائد امل�ستلمة

22.83540.999بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

)39.062()36.122(�رصاء ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

34.97331.728بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

)33.063()14.902(�رصاء ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

-)3.860(�رصاء ا�ستثمارات بالتكلفة املطفاأة

)4.073(14.189�سايف الزيادة/ )النق�س( يف ح�سابات العمالء

544701اأرباح اأ�سهم م�ستلمة

3.0806.892مقبو�سات �سم�رصة ومقبو�سات اأخرى

)4.292()3.618(مدفوعات للموظفني وم�رصوفات ذات عالقة

)1.361()583(مدفوعات مل�رصوفات ت�سغيلية اأخرى

18.5179�سايف التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل

اأن�سطة اال�ستثمار

)213()284(�سايف مدفوعات راأ�سمالية على الأثاث واملعدات 

)213()284(�سايف التدفقات النقدية يف اأن�سطة اال�ستثمار 

اأن�سطة التمويل

19.4783.557�سايف املتح�سالت من القرو�س ق�سرية الأجل 

�سايف )املدفوعات(/املتح�سالت الناجتة من ا�سدار/ 

)ا�ستعادة( الوحدات

)169(828

 املتح�سالت/)توزيع اأرباح(  حلاملي الوحدات الأخرى يف 

ال�سناديق املوحدة

32)28(

)3.856()2.142(اأرباح مدفوعة

17.199501�سايف التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل 

35.432297�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه خالل ال�سنة

61.72461.427النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

97.15661.724النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

بيان الو�سع املايل املوحد 

)باآالف الدنانري البحرينية( كما يف 31 دي�سمرب 2016 

20162015

املوجودات 

80.90060.974النقد وما يف حكمه 

16.256750�سندات خزينة

28.04014.258ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

-4.793ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

30.244-ا�ستثمارات متاحة للبيع

-8.923ا�ستثمارات بالتكلفة املطفاأة

1.1641.138ر�سوم م�ستحقة

5.4813.968موجودات اأخرى

1.5071.435اأثاث ومعدات وموجودات ملمو�سة

147.064112.767جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

املطلوبات

39.25519.777قرو�س ق�سرية الأجل

42.99428.805مدفوعات للعمالء

3.9032.910مطلوبات اأخرى

2.8302.836مدفوعات حلاملي الوحدات الأخرى يف ال�سناديق املوحدة

88.98254.328جمموع املطلوبات 

حقوق امل�ساهمني 

42.84942.849راأ�س املال 

)1.599()1.599(اأ�سهم حتت برنامج اأ�سهم منحة للموظفني

6.6616.427احتياطي قانوين 

3.2173.217احتياطي عام

)567()251(احتياطي ا�ستثمارات بالقيمة العادلة 

7.2058.112اأرباح م�ستبقاة

58.08258.439جمموع حقوق امل�ساهمني

147.064112.767جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

بيان االأرباح اأو اخل�سائر املوحد 

)باآالف الدنانري البحرينية( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 

20162015

2.4742.532�سايف اإيرادات ال�ستثمار

2.6343.602�سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت 

1.7571.764اإيرادات الو�ساطة واإيرادات اأخرى 

1.023524دخل الفوائد الأخرى

7.8888.422اإجمايل الدخل

)3.760()3.581(تكلفة املوظفني وتكاليف ذات عالقة

)55()107(م�رصوفات الفوائد 

)1.715()1.752(م�ساريف ت�سغيلية اأخرى

)140(-اإ�سمحالل

 ح�سة يف )ربح( / خ�سارة حاملي الوحدات الأخرى 

يف ال�سناديق املوحدة 

)103(94

2.3452.846ربح ال�سنة

5.476.64العائد على ال�سهم االأ�سا�سي واملخف�ش )فل�ش(

بيان الدخل ال�سامل املوحد 

)باآالف الدنانري البحرينية( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 

20162015

2.3452.846ربح ال�سنة

دخل �سامل اآخر 

بنود قد يعاد ت�سنيفها الحقًا نتيجة للربح اأو اخل�سارة:

احتياطي ا�ستثمارات بالقيمة العادلة )ا�ستثمارات من خالل 

الدخل ال�سامل الآخر(:

�سايف املبلغ املحول اإىل بيان الأرباح اأو اخل�سائر   -)215()1.787(

بنود ال يعاد ت�سنيفها الحقًا نتيجة للربح اأو اخل�سارة:

احتياطي ا�ستثمارات بالقيمة العادلة )ا�ستثمارات من خالل 

الدخل ال�سامل الآخر(:

�سايف التغري يف القيمة العادلة املحولة اإىل الأرباح امل�ستبقاة   -880-

�سايف التغري يف القيمة العادلة  -)345(102

)1.685(320اإجمايل دخل �سامل اآخر لل�سنة

2.6651.161اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة


