
ديلويت آند توش ــ المدقق المالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة ــ رئيس مجلس اإلدارة  بدر الخرافي ــ عضو مجلس اإلدارة  

 

31 ديسمبر 30 يونيو    
2020  2021 بيان المركز المالي  

)مدققة( )مراجعة(  المرحلي الموجز 
آالف الدنانير آالف الدنانير  كما في 30 يونيو 2021 

البحرينية البحرينية   

الموجودات   
موجودات متداولة   

8,569  5,410 نقد وما في حكمه 
15,760  19,351 ذمم مدينة وموجودات أخرى 
4,433  4,562 موجودات العقود 
1,665  1,728 المخزون 

-----------  -----------  
30,427  31.051 مجموع الموجودات المتداولة 

-----------  -----------  
موجودات غير متداولة   

1,400  1,294 ذمم مدينة وموجودات أخرى 
1,640  2,465 موجودات العقود 

12,253  13,515 حق استخدام األصول 
66,430  61,943 منشآت ومعدات  
13,581  12,703 موجودات غير ملموسة  

-----------  -----------  
95,304  91,920 مجموع الموجودات غير المتداولة 

-----------  -----------  
125,731  122,971 مجموع الموجودات 
 ======  ======  

المطلوبات وحقوق الملكية    
المطلوبات   
مطلوبات متداولة   

30,731  28,875 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
3,128  3,315 التزامات عقود اإليجار 
1,747  1,523 مطلوبات العقود 

-----------  -----------  
35,606  33,713 مجموع المطلوبات المتداولة 

 -----------  -----------  
مطلوبات غير متداولة   

5,051  2,448 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
9,220  10,315 التزامات عقود اإليجار 

371  421 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
-----------  -----------  
14,642  13,184 مجموع المطلوبات غير المتداولة 

-----------  -----------  
50,248  46,897 مجموع المطلوبات 

 -----------  -----------  
حقوق الملكية    

36,800  36,800 رأس المال  
(754)  (754) أسهم الخزينة 

(6)  (6) احتياطي أسهم الخزينة 
3,032  3,032 عالوة إصدار أسهم 

12,823  13,100 احتياطي قانوني  
23,588  23,902 أرباح مستبقاة 

-----------  -----------  
75,483  76,074 مجموع حقوق الملكية 

-----------  -----------  
125,731  122,971 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  
======  ======  

 

2020  2021  2020  2021 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل   
)مراجعة( )مراجعة( 

 
)مراجعة(

 
)مراجعة(

 
اآلخر المرحلي الموجز

آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 
البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية   

 
31,419  32,728  14,954  16,220 اإليرادات 
(9,242)  (10,105)  (4,219)  (4,857) تكلفة اإليرادات 

-----------  -----------  -----------  -----------  
22,177  22,623  10,735  11,363 الربح اإلجمالي 

(11,351)  (11,645)  (5,475)  (5,959) أعباء تشغيلية وإدارية 
(4,523)  (4,869)  (2,253)  (2,462) استهالك المنشآت والمعدات 
(2,131)  (1,780)  (1,097)  (913) استهالك حق استخدام األصول 

(878)  (878)  (439)  (439) إطفاء موجودات غير ملموسة 
مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة  

(636)  (228)  (417)  (99)    للموجودات المالية 
-----------  -----------  -----------  -----------  

2,658  3,223  1,054  1,491  
الربح التشغيلي

23  49  8  23 إيرادات أخرى - صافي 
(8)  (24)  (10)  (15) خسارة إعادة تقييم العمالت 

111  44  43  16 إيرادات الفوائد 
(626)  (518)  (319)  (269) تكاليف التمويل 

-----------  -----------  -----------  -----------  
2,158  2,774  776  1,246 ربح الفترة 

-----------  -----------  -----------  -----------  
-  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

-----------  -----------  -----------  -----------  
2,158  2,774  776  1,246 إجمالي الدخل الشامل للفترة 

======  ======  ======  ======  
6 فلس 8 فلس  2 فلس  3 فلس  العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد  

======  ======  ======  ======  

بيان التغيرات في حقوق  
أرباح إحتياطي  عالوة  إحتياطي  أسهم  الملكية المرحلي الموجز  

المجموع مستبقاة  قانوني  إصدار أسهم  أسهم الخزينة  الخزينة  رأس المال  لفترة الستة أشهر المنتهية     
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  في 30 يونيو 2021 

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية   

75,483  23,588  12,823  3,032  (6)  (754)  36,800 الرصيد في 31 ديسمبر 2020 )مدققة( 

(2,183)  (2,183)  -  -  -  -  - توزيعات 

2,774  2,774  -  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

-  (277)  277  -  -  -  - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
 ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------  ----------  
76,074  23,902  13,100  3,032  )6(  )754(  36,800 الرصيد في 30 يونيو 2021 )مراجعة( 
======  ======  =====  ======  ======  =====  =====  

72,261  20,907  12,282  3,032  (6)  (754)  36,800 الرصيد في 31 ديسمبر 2019 )مدققة( 

(2,183)  (2,183)  -  -  -  -  - توزيعات 

2,158  2,158  -  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

-  (216)  216  -  -  -  - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
 ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ----------  ----------  
72,236  20,666  12,498  3,032  (6)  (754)  36,800 الرصيد في 30 يونيو 2020 )مراجعة( 

======  ======  ======  ======  ======  =====  =====  

 بيان التدفقات النقدية  
المرحلي الموجز

2020  2021 لفترة الستة أشهر المنتهية في 
)مراجعة( )مراجعة(  30 يونيو 2021 

آالف الدنانير آالف الدنانير      
البحرينية البحرينية    

التدفقات النقدية من 
األنشطة التشغيلية   

2,158  2,774 ربح الفترة 
تعديــالت لـ:   

4,523  4,869 استهالك المنشآت والمعدات   
2,131  1,780 استهالك حق إستخدام األصول   

878  878 إطفاء موجودات غير ملموسة   
مخصص الخسائر االئتمانية  

636  228     المتوقعة للموجودات المالية 
123  12 مخصص تقادم المخزون   
626  518 أعباء الفوائد   

   (12)  (3) أرباح الغاء عقود اإليجار     
مخصص مكافأة نهاية الخدمة    

24  50        للموظفين  
----------  ----------   
11,087  11,106   

التغيرات في رأس المال العامل:   
44  (75) صافي التغير في المخزون   

صافي التغير في الذمم المدينة  
(502)  (3,625) والموجودات األخرى      

صافي التغير في موجودات    
324  (1,042)        العقود 

صافي التغير في الذمم الدائنة    
109  4,225        والمطلوبات األخرى 

صافي التغيير في مطلوبات     
256  (224) ----------       العقود   ----------   

11,318  10,365 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية    
(9)  - تسديد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين    

(614)  (518) مصروفات فوائد 
----------  ----------   
10,695  9,847 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

 ----------  ----------   
التدفقات النقدية من

األنشطة االستثمارية   
(164)  (6,247) شراء منشآت ومعدات 

(2,943)  (2,768) مدفوعات لقاء اصول غير ملموسة 
 ----------  ---------- صافي النقد المستخدم في 
(3,107)  (9,015)   األنشطة االستثمارية 
  ---------  ----------   

التدفقات النقدية من 
األنشطة التمويلية   

(2,334)  (1,757) مدفوعات التزامات عقود اإليجار 
(1,979)  (2,234) توزيعات األرباح المدفوعة 

 ----------  ----------  صافي النقد المستخدم في   
(4,313)  (3,991)    األنشطة التمويلية 

----------  ----------   
صافي )النقصان( / الزيادة في النقد  

3,275  (3,159)    وما في حكمه 
 10,239  8,569 النقد وما في حكمه في بداية الفترة 
----------  ----------    
13,514  5,410 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة  
----------  ----------    

معامالت غير نقدية   
 توزيعات أرباح معلنة ولم  

372  3    تدفع بتاريخ التقرير 
=====  =====   

تم استخراج بيان المركز المالي المرحلي الموجز وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخـر المرحلي الموجز وبيان التدفقـات النقدية المرحلي الموجز وبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز أعـاله من البيانات 
المالية لشركة زين البحـرين ش.م.ب. لفترة الستة أشهر المنتهية في 30  يونيو 2021، التي وافق عليها مجلس اإلدارة وتم اصدارها من شركة ديلويت آند توش، مملكة البحرين، في 11 يوليو 2021.

 لفترة الستة أشهر المنتهية 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

في 30 يونيو 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 

المعلومات المالية المرحلية الموجزة، زين البحرين ش.م.ب.
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021


