زين البحرين ش.م.ب.
ملخص الميزانية العامة (الف دينار)

2015

2016

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
حقوق غير مسيطرة
رأس المال المدفوع
أسهم الخزينة
إجمالي حقوق الملكية

117,216
54,276
0
36,800
0
62,940

118,079
52,725
0
36,800
0
65,354

71,112
65,336
721
92
5,147

64,647
60,288
562
457
4,254

1,840
0

1,840
0

0.100
0.171
0.180
0.202
0.162

0.100
0.178
0.100
0.180
0.100
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Par Value
Book value
Closing price
Yearly high
Yearly low

Share Trading

بيانات التداول
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة (ألف)
كمية األسهم المتداولة (ألف سهم)
قيمة األسهم المتداولة (ألف دينار)
عدد الصفقات
إجمالي القيمة السوقية (ألف دينار)
معدل دوران السهم ()%

Cash Dividends
Stock Dividends

)Share Data (BD

بيانات حول السهم (دينار)
القيمة اإلسمية للسهم
القيمة الدفترية للسهم
سعر االقفال
السعر االعلى خالل السنة
السعر االدنى خالل السنة

Turnover
Operating costs
Other expense
Other income
)Net profit / (loss

)Dividends Distributed (BD ‘000

االرباح الموزعة (ألف دينار)
االرباح النقدية الموزعة
أسهم منحة موزعة

Total assets
Total liabilities
Non-controlling Interest
Paid-up capital
Treasury Stock
Total Equity

)Income Statement Summary (BD ‘000

ملخص بيان الدخل (الف دينار)
المبيعات
تكلفة التشغيل
مصروفات اخرى
ايرادات اخرى ( /الخسارة)
صافي الربح ( /الخسارة)

)Balance Sheet Summary (BD ‘000

368,000
1,526
281
171
66,240
0.42

368,000
10,161
1,595
92
36,800
4.33

)Number of outstanding shares (‘000
)Volume of shares traded (‘000 Shares
)Value of shares traded (BD ‘000
Number of Transactions
)Market capitalisation (BD ‘000
)Share turnover (%

Zain Bahrain B.S.C.
ربحية السهم

2015

2016

Profitability

العائد على السهم (دينار)
األرباح الموزعة للسهم (دينار)
السعر إلى القيمة الدفترية (مرات)
مضاعف سعر السهم (مرات)
االرباح الموزعة الى العائد ()%
ريع السهم ()%
العائد على حقوق المساهمين ()%
العائد على الموجودات ()%

0.014
0.005
1.05
12.86
35.75
2.78
8.18
4.39

0.012
0.005
0.56
8.33
43.25
5.00
6.51
3.60

)Earning per share (BD
)Dividend per share (BD
)Price to book value (times
)Price earning ratio (times
)Dividend Payout ratio (%
)Dividend yield (%
)Return on equity (%
)Return on Assets (%

Leverage & Liquidity

الرفع المالي والسيوله
حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي الشركة /
إجمالي الموجودات ()%
اجمالي المطلوبات  /حقوق الملكية المنسوبة الى
مساهمي الشركة (مرات)
المتوسط الشهري لحقوق المساهمين (الف دينار)

53.70

55.35

0.86
N/A

0.81
N/A

Equity attributable to shareholders’ to
)total assets (%
Total liabilities to total Equity attributable to
)shareholders’ (times
)Month End Average Equity (BD ‘000
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