


















.Ώ.  ترافكΔϭمجمϭع ش

اإ منتشكل Δالمرف ΕΎحΎإ يضϰل ΔليΎالم الϭائ هذه ً من  .المϭحدةجزءا

ل ديϠΔتدفΕΎالنالΎئمΔالمϭحدة
في ΔيϬالمنت ΔسنϠ́ديسمبر  ل 

بحريني دينΎر بحريني دينΎر إيضΎح
ΎϬعرض     )معΎد

ΔيϠالتشغي Δاأنشط
ΔسنϠل Δعϭالمجم :        ربح
ΔليΎالت لϠبنϭد Εتعديا

التمϭيل تكΎليف
ΏدمكسΎاستبع ϭآاΕمن ΕراΎعΕمعداϭ

دخل ااستثمΎرصΎفي
استϬا

ΔحصΔعϭالمجمΔالشرك الزميΔϠمننتΎئج
غيرالمتΎجرةاستثمΎراΕاضمحال لغرض ΎϬب محتϔظ

ا بطيء لحركϭΔمتΎدمخصصمخزϭن
Δقعϭالمت ΔنيΎاائتم الخسΎئر مخصص

لϠمϭظϔين Δالخدم ΔيΎϬن Ε مكΎف
العΎمل   ,, ̂,̂,   –––––––––––– –––––––––––– مخصص المΎل رس في Εالتغيرا قبل

التشغيϠي الربح العΎمل المΎل س
ر

في Εتغيرا مخزϭن
ΕداϭجϭعالمΎاسترج حق  خرىذم
مدينϭΔذم ΔريΎتج  خرىذم

ϭذم Δدائن ΔريΎتج
  ,̀, ,,   –––––––––––– –––––––––––– عدϭمطϭϠبΕΎمستردة

ند من يلالتشغنΎتج اإدارة مجϠس
أعضΎء Δعϭمدف ة مكΎ́ف لϠمϭظϔين

ΔعϭالمدفΔالخدمΔيΎϬنΕ    ,, .̀.   –––––––––––– –––––––––––– مكΎف

النديΔصΎفي
ΕΎالتدفΔيϠالتشغيΔا   –––––––––––– –––––––––––– مناأنشط

ΔأنشطΔريΎااستثمϰإلΕΎفΎإضΕمعداϭ Εآاϭ ΕراΎع
استبعΎدمنΕمتحصا Εمعداϭ Εآاϭ ΕراΎع استثمΎراΕشراء

محتϔظبΎϬلغرضغيرالمتΎجرة Εمتحصا استبعΎدمن
ΕراΎغيراستثم لغرض ΎϬب محتϔظ منااالمتΎجرة المΎل رس

عΎئد ΕراΎجرةستثمΎالمت غير
بΎϬلغرض المحتϔظ ΔمϠمستϬح سΎرب –––––––––––– ––––––––––––   (́.́) (,̂̂,)   

صΎفي في
Δالمستخدم Δالندي ΕΎالتدفΔريΎااستثم Δاأنشط –––––––––––– ––––––––––––   ΔيϠيϭالتم Δاأنشط 5.

7) (,7,494)  
Δعϭمدف Ϭح سΎرب 

Δمكتسب قرϭضأجل
أجل قرϭض سداد

استيراد قرϭض Δمكتسب استيراد قرϭض سداد
مسيطرة غير ϕϭح من قرϭض سداد

مسيطرة غير ϕϭلح
Δعϭمدف Ϭح سΎرب 

Δعϭيلالمدفϭالتم تكΎليف ΔخزانϬشراء س –––––––––––– ––––––––––––   (..) (,̂,)   

صΎفي في ΔالمستخدمΔالنديΕΎاأنشطالتدفΔيϠيϭالتم Δ –––––––––––– ––––––––––––   .. (̂̀,̀)   دةΎالزي )
صΎفي )النقص حكمهفي في Ύمϭ

النقد Δاأجنبي Εالعما صرف ϕϭفيفرΎص     (.) ,,̂   

في حكمه في Ύمϭ   ̂,́, ̂..   –––––––––––– –––––––––––– ينΎير الند
حكمهفي

في Ύمϭ نقديΔمعΎماΕ    ══════════ ══════════ ديسمبر   النقد غير ΔلغΎالبϭ ΔبΎالس ΕاϭلسنΎب ΔϠالمتعϭ بعد ΎϬب ΏلΎليط اأسϬالتي استبعΎد ربΎح
بحريني ) ,ت بحريني( من  ̀.: ̀دينΎر ϭدينΎر Δالدائن ΔريΎالتج

الذم في .التغيير اأخرى عاه الذم الد Δالمستح ΎϬب المحتϔظ ϭالمبΎلغ اأخرى ϭالذم Δالدائن ΔريΎالتج الذم في Εالتغيراϭ ΕمعداϭΕاآϭ ΕراΎع ϰإل
ΕΎفΎإض استبعΎد ت منالمبΎلغ ϭالبΎلغΔفع



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش

من Δالمرف ΕΎحΎاإيض المΎليΔ لϰإ تشكل الϭائ هذه ً من  .المϭحدةجزءا

ل المϭحدة ΔئمΎالΕتغيراϠفيϕϭحΔكيϠالم
في ΔيϬالمنت ΔسنϠ́ديسمبر  ل 

ϭترافك Ϭي سϠمΎح ϰإل العΎئد
ΕΎطيΎاإحتي

س
ر

المΎل
Ϭس 

Δخزان
عاϭة Ϭس 

إصدار
إحتيΎطي

قΎنϭني
إحتيΎطي

Ύع
إحتيΎطي ΔدلΎالع

Δاليم مبΎة
لϠتϭزيع -ربΎح

ΔϠبΎق مبΎة
قΎبΔϠ -ربΎح
غير

لϠتϭزيع
ΎزيعϭتΕ

Δمترح
مجمϭع

ΕΎطيΎاإحتي
ϕϭح

المسΎهمين
ϕϭح مسيطرة

غير
حϕϭمجمϭع

ΔكيϠالم
إيضΎح

دينΎر
بحريني

دينΎر
بحريني

دينΎر
بحريني

دينΎر
بحريني

دينΎر
بحريني

دينΎر
بحريني

دينΎر
بحريني

دينΎر
بحريني

دينΎر
بحريني

دينΎر
بحريني

دينΎر
بحريني

دينΎر
بحريني

دينΎر

رينيبح  الرصيدفي
مسبΎ ́ ينΎير

إعداد ̂.̀.̀ ̀.́̀. ̂̀.̀. ́.̀̂. ̂.́. ̂̂.̀ ̂̀.́. ̂́.̀. .. .. .́. (́.́) .̀.́  )المسجل الدϭلي المعيΎر تطبيق
المت΄ثير رقالتΎرير

ΔليΎ̂  رΎالمعيϭ ΔليΎالم التΎرير
إعداد

الدϭلي  (́.̀̀) (̂.) (́.̀) (́.̀) - - ́̀, (̂,̂̀) - - - - -  رق

في (,̀) - (,̀) (,̀) - - (,̀) - - - - - -  تغيراΕ خرى
  ́ ينΎير الرصيد

عرضه  ̀̂,,̀ ̀.̀. ̀,́, ̀,, ̂.́. ̂̂.̀ ̂,̀, ,, .. .. .́. (́.́) .̀.́  )معΎد
ΔسنϠل ( شΎمΔϠ خرى ́,, ,̀ ̂,́́, ̂,́́, - - ̂,́́, - - - - - -   ́ –الربح

الدخلالشΎمل ́, (́,) , , - - - , - - - - -  دخل )خسΎرة
مجمϭع ΔسنϠالمسيطرة ̀,̀́, ́,́̀ ̂,̂, ̂,̂, - - ̂,́́, , - - - - -  ل غير ϕϭالح

Ϭح سΎاسترداد (,̀) (,̀) - - - - - - - - - - - ̂ رب Ϭس 
استثمΎر اضمحال

ΔكيϠالم ϕϭح  - - - - - - . - - . . - . Ϭس 
شراء Δخزان  - (.́́) - - - - - - - - (.́́) - (.́́) 

ΔلسنΕΎزيعϭ̀ت:               

إحتيΎطي Ύع– ̀  - - - - . - - - (.) - - - - Δعϭمدف

Ϭح سΎرب – ̀  - - - - - - - - (,,̂) (,,̂) (,,̂) - (,,̂) Δلسن

ΔمترحΕΎزيعϭ́ت :               

إحتيΎطي Ύع– ́  - - - - - - (.) - . - - - - ΎϬزيعϭبت ϰصϭم

Ϭح سΎرب – ϰإل

حتيΎطياإمحϭل تΎبعΔ - - - - - - (́,́) - - ́,́ - - - ̂ الΎنϭني Δشرك قبل

من في - - - - - ,́ (,́) - - - - - -  محϭل
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من Δالمرف ΕΎحΎاإيض المΎليΔ لϰإ تشكل الϭائ هذه ً من  .المϭحدةجزءا

ل المϭحدة ΔئمΎفيالΕتغيراϠΔكيϠالمϕϭح
في ΔيϬالمنت ΔسنϠديسمبر ل ́ 

ϭترافك Ϭي سϠمΎح ϰإل العΎئد
ΕΎطيΎاإحتي

س
ر

المΎل
Ϭس 

Δخزان
عاϭة Ϭس 

إصدار
إحتيΎطي

قΎنϭني
إحتيΎطي

Ύع
إحتيΎطي ΔدلΎالع

Δاليم مبΎة
لϠتϭزيع -ربΎح

ΔϠبΎق مبΎة
قΎبΔϠ -ربΎح
غير

لϠتϭزيع
ΕΎزيعϭت

Δمترح
مجمϭع

ΕΎطيΎااإحتي
ϕϭح

لمسΎهمين
ϕϭح مسيطرة

غير
حϕϭمجمϭع

ΔكيϠحالمΎإيض
دينΎر

بحريني
دينΎر

بحريني
دينΎر

بحريني
دينΎر

بحريني
دينΎر

بحريني
دينΎر

بحريني
دينΎر

بحريني
دينΎر

بحريني
دينΎر

بحريني
دينΎر

بحريني
دينΎر

بحريني
دينΎر

بحريني
دينΎر

بحريني   الرصيدفي
مسبΎ ̀ينΎير

إعداد .́̂. ́.. ̀.̂. ̀.́. ̂.̂. ́. ̀.́. .́́̂. .. .. .́. (́.́) .̀.́  )المسجل الدϭلي المعيΎر تطبيق
رقت΄ثير

ΔليΎالم  (́.) (̂.) (́.̀) (́.̀) - - (́.̀) - - - - - -  التΎرير

  الرصيدفي (̀,) - (̀,) (̀,) - - (̀,) - - - - - -  تغيراΕ خرى
  ̀ينΎير

لϠسنΔ ́,́̀, .́̂̂. ́,́̀, ́,, ̂.̂. ́. ̀,́̂, .́́̂. .. .. .́. (́.́) .̀.́  عرضه)معΎد
  ̀ –الربح

اآخر ̀̀,́, ,̂ ̀,̀, ̀,̀, - - ̀,̀, - - - - - -  عرضه)معΎد

الشΎمل مجمϭعالدخلالشΎمل ̂,̀ ̀, ̂,̀ ̂,̀ - - - ̂,̀ - - - - -  الدخل
ΔسنϠل

تϭزي ,, ́,̀ ́̀,, ́̀,, - - ̀,̀, ̂,̀ - - - - -  عرضه)معΎد

ΔلسنΕΎع:               

إحتيΎطي Ύع–   - - - - . - - - (.) - - - - Δعϭمدف

Ϭح سΎرب –   - - - - - - - - (,̂,̂) (,̂,̂) (,̂,̂) - (,̂,̂) Δلسن

ΔمترحΕΎزيعϭطي               : ̀تΎإحتي
Ύع

Ϭح سΎرب – ̀   - - - - - - (,,̂) - ,,̂ - - - - ϰإل

حتيΎطياإمحϭل تΎبعΔ - - - - - - (,́) - - ,́ - - - ̂ الΎنϭني Δشرك قبل

من في - - - - - ́,̀ (́,̀) - - - - - -  محϭل
 ̀ديسمبر  الرصيد
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ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ ديسمبر في

Δالشرك عن ΕΎمϭϠمع

. )"الشركϭ "Δ "ترافكϭ "ϭ "الشرك Ώ. ش ϭترافك Δعϭاأ"( مجم ΔΔمΎع ΔهمΎمس ΔهيشركΎϬمϬسϭ Δرصϭب ً في ΎنϠع
Δلϭقد  .البحرينمتداϭΕت΄سس Δـفالشرك ϭمرسϠل ً Ύفϭ اأميرϱيممϠكΔالبحرين . ̀̀̂الصΎدرفينϭفمبر  رق ً  تعمل

ΎفϭΔالشرك Ύالبحرينيأحك ΔريΎالتجΕΎنالشركϭنΎق Ώجϭبم تجΎرϱرق ϭزار ́سجل منقبل .الصΎدر ΔحΎالسيϭ ΔعΎالصنϭ
إنةالتجΎرة عنϭان بريد ϕϭصند Εتح مسجل ΔشركϠالرئيسيلΏالمكت ، ،ΔمΎالمن . نشطΔممϠكΔالبحرين هي ΔسيΎاأس

Δالشرك . ϭالمنتجΕΎالمتΎجرةفي

Δالغذائي المϭحدة ΔليΎالم الϭائ إصدار اعتمΎد عϰϠبنΎءً لدت بتΎريخ الصΎدر اإدارة   ̀قرارمجϠس

ϭ .̂فبراير Δالشرك التΎليϭ:ΔالتΎبعΎϬΔشركΎتتتكϭنالمجمϭعΔمن

ΔϠالزمي Δاأنشط ΔكيϠالم Δنسب

بϠد Δالتأسيس ́ ̀ الرئيسي / 

Δااســالعاق
ΕΎالشركΔبعــΎجالتΎإنتϭيقϭتسϭΔهمتعبئΎي

Ώالشر
ΕΎالمرطبϭ

ΔكϠمم
البحرين شركΔال الميΎه Δلتعبئ

.شϭالمرطبΕΎبحرين ϭ.

فيجميع نϭاع .ش
الطΎزجϭΕΔالخضراϭاالϭϔاكهالتجΎرة

ΕΎالمنتجϭ اأخرى

Δالغذائي. 
ΔكϠمم

البحرين ΔزجΎالط لϭϔϠاكه البحرين
Δشرك ϭ.ش.

ϭالمرطبΕΎالتجΎرةفيش Δالغذائي  % % .المϭاد
ΔكϠمم

البحرين .سϭاϕم ϭ.ش. ش

ϭتر ϭ التديخدمΕΎالتخزين
ΕΎخدم

ΔجيستيϭϠال % % 
ΔكϠمم

. ϭشركΔترافكالبحرين ϭ.ش.ش

ΔجستيϭϠجالΎتإنتϭينϭمΏيϠالحϭال
عصΎئر الطمΎط ΔصϠصϭ

ϭاآيسكري
ΔكϠمم

البحرين ذ لألبΎن  ϭال

Δشرك ϭ ΏيϠينالحϭتمϭ
بϭΎϬالمنتجΕΎعصΎئرالتسϭيق

Δالمرتبط. 
Δلϭد

ΕيϭالكΔيتيϭالكΔنالشركΎلألب
Δذالبحريني..

ΕΎالشركΔϠالزمي المبردة ϭحϠالϭ ΔشيΎالم كاً من  %. %. استيراد
ΔكϠمم

البحرين لϠمϭاشي البحرين
Δشرك ΔϠϔم( . Ώ.

قيدش Δيϔالتص. % %  
Δلϭد

القطر لتجΎرة Δالبحريني Δالطري
Δشرك ذ

Δاأغذي ΔيϠعϔالΔكيϠالم *. ذ لألبΎن شركϭ Δال قبل من

ΔكϭϠءممΎستثنΎب. ذ لألبΎن تنتϬي..ذالبحرينيΔلألبΎنالشركΔالكϭيتيΔالتΎبعϭΔشركتΎϬشركϭ Δال ΔليΎم Δسن ΔيΎϬن ΎمϬلدي
السنΔننΎϬيΈΔفسبتمبر، فيالϠتين المΎليΔلجميع ϭه Δالمتبي ΔϠالزميϭ ΔبعΎالتΕΎالشرك .

المجمϭعΔتمΎرسديسمبر البحرين ΔكϠمم في ΎϬسي نشطتΎبشكل سϭفيΔلϭدΕيϭالك ΔبعΎالت ΎϬشركت خال



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

ΔمΎϬال ΔسبيΎالمح ΕΎسΎالسي

اداإعد سس
ΔليΎالم الϭائ Εحدة عدϭالمΔريخيΎالتΔϔϠلمبد التك ً Ύفϭ ، ءΎستثنΈبΕراΎجرةااستثمΎغيرالمت لغرض ΎϬب .بقيΎسΎϬتالتيالمحتϔظ

ΔدلΎالعΔليمΎ ϭ ،

البحريني بΎلدينΎر المϭحدة ΔليΎالم الϭائ ΕاعدϱيعلذΕΎيϠلعم Δالرئيسي ΔϠالعم المجمϭعΔ.د عرض ΔϠعمϭ Δالشرك

لتزابيΎنبΎإ
Εدرة  عدΎالص ΔليΎالم التΎرير إعداد Δليϭالد ً لϠمعΎيير Ύفϭ ΔعϭمجمϠل المϭحدة ΔليΎائالمϭليعنالϭالد ΔسبΎالمح معΎيير مجϠس
Ύطبϭالبحرين ΔريΎالتج ΕΎنالشركϭنΎايلϭلمصرفالبحريل ϱدΎاإرش المركزϱدليل منن النΎفذة Ύاأحكϭ( رق ( المجϠد

البحرينالمركزϭϱت مصرف ΕΎϬجيϭΕالراراϭانينϭالϭΎϬبΔϠالبحرينالمتع Δرصϭب Εإجراءاϭ  .ϭقϭاعد

التϭحيد  سس
ΔليΎالم الϭائ ϰϠع المϭحدة ΔليΎالم ϭشركΎتΎϬالتΎبعΔتشتملالϭائ ΔشركϠفيل Ύ́ديسمبر  كم . Ύعندم السيطرة تتحق

Δعϭالمجم حϕϭعيكϭنلدى ϭ ΕΎتعرضϰϠائدالϭالعϬركتΎخالمش فيΎمتغيرةمن المستثمر Δالشرك ϭلديΎϬمع ΎϬالدرةϰϠع
عϰϠا العϭائدتϠلت΄ثير Δالشرك ϰϠع Δعϭالمجم ، تسيطر . ϭبΎأخص ΎϬفي المستثمر Δالشرك ϰϠع ΎϬطتϠس إستخدا خال

من ΎϬالمستثمرفي: Δعϭالمجم لدى كΎن إذا

السϠطΔفط ف المستثمر ΔالشركϰϠعΎϬي لتϭجيه ΔليΎالح الدرة ΎϬتمنح التي ΔئمΎال ϕϭالحϱ( ΔشركϠل ΔϠالص Εذا
Δاأنشط ΎϬ؛ المستثمرفي) 

ΕΎتعرضϰϠعϕϭح ϭ ϰϠعϬركتΎخالمش من فيΎعϭائدمتغيرة المستثمر Δمعالشركϭ ؛ΎϬ
ΎϬطتϠس إستخدا ϰϠع عϰϠالدرة ΄ثير لϠت ΎϬفي المستثمر ΔالشركϰϠائدمدارعϭع.

Ύه اافتراض هذا السيطرة. لدع ΎϬعن ينتج Εيϭالتص ϕϭح ΔبيϠن غ ́ب افتراض Ύهن ،Ύبشكلع ،ϭΎنلتعندمϭاك
فيقلحϕϭلمجمϭعΔدى ΔبيϠغ ϕϭحΎϬفي المستثمر ΔشركϠل ΔϬبΎمشϕϭح ϭ Εيϭالتص جميع ااعتبΎر المجمϭعΔفي

الحΎئق ، ت΄خذ كΎن إذا Ύم تيي ذاΕالصΔϠفي ϭالظرϭف ϬلديΎ  ،ΎϬفي الشركΔالمستثمر ϰϠع ΔطϠالس :

ذل في Ύبم اآخرين Εيϭالتص ϕϭح معحΎمϠي ΔقديΎالتع ΕΎ؛ الترتيب
ΎϬالمستثمرفيΔشركϠل ΔتجΎالنϕϭاأخرىالحΔقديΎالتع

ΕΎالترتيب التصϭيΕ ؛ ϭعن ϕϭحϭΔعϭمجمϠل

Εيϭالتص ϕϭحΔك .الممكن إذا Ύم المجمϭعΔبΈعΎدةتيي ϭنتΎ مسيطرة غير ϭ مسيطرة Ε تشير ϭالظرϭف الحΎئق ΕنΎك إذا ΎϬفي المستثمر
Δالشرك ϰϠع ϰϠع Δعϭالمجم تحصل Ύعندم ΔبعΎالت Δالشرك الثاث. يبد تϭحيد السيطرة عنΎصر من عنصر ϭ كثر ϰϠع Εتغيرا

Ύهن ن ́ب سي Δعϭالمجم تϔد Ύعندم التϭحيد إيΎف ϭيت ΔبعΎالتΔالشرك ϰϠع . السيطرة ΔبعΎالتΔالشرك ϰϠعΎϬطرت
تضمين يت Εداϭجϭم المتنΎة ΔبعΎالت ΔالشركΕΎفϭمصرϭ ϭدخل ΕΎبϭϠمطϭ في Δخالالسن المستبعدة ϭ حدةϭالم ΔليΎائالمϭال

تΎريخ من السيطرةحصϭل ϰϠعΔعϭريخالمجمΎتΔيΎلغ إيΎف Δعϭسيطرالمجم. ΔبعΎالت

Δالشرك ϰϠع ΎϬت ϭرةΎالخسϭ الربح ΏعينسϭمجمϠل اأ Δالشرك حΎمϠي ϕϭح ϰإل اآخر الشΎمل الدخل منعنΎصر عنصر كل
غير ϕϭالحϭΔϭل ϰفي المسيطرة، حت Εتعديا عمل ، يت اأمر استϠز Ύالمسيطرة. ينم غير ϕϭالح رصيد في عجز ϰإل ϱد΅

ت النتΎئج هذه ن ΔسبيΎالمح ΎϬتΎسΎسي التΎبعΔلتتمΎشي ΕΎشركϠل ΔليΎالم الϭائ Εداϭجϭالم جميع استبعΎد . ت
ΔعϭمجمϠل ΔسبيΎالمح ΕΎسΎالسي مع عند بΎلكΎمل Δعϭالمجم بين عضΎء Δالبيني ΕماΎلمعΎب ΔϠالمتع Δالندي ΕΎالتدفϭ ΕΎفϭالمصرϭ

ϭالدخل

ΔكيϠالم ϕϭحϭ ΕΎبϭϠالمطϭ التϭحيد السيطرة، ك فدان التΎبعΔ، دϭن Δالشرك ΔكيϠم Δفيحص التغيير ΏΎاحتس . يت

ΔكيϠالم ϕϭح Ϭس ΔϠمΎمع ب ϭت ΎϬنΈف ،ΔبعΎالت Δالشرك ϰϠعΎϬسيطرت Δعϭالمجم Εفد إذا ΔϠالص Εذا ΕΎبϭϠالمطϭ ) الشϬرة ذل
في Ύبم( Εداϭجϭالم ΎستبعΎد Ύال في ΔتجΎن خسΎرة ϭ Ώمكس ϱ ΕΎإثب يت Ύبينم ΔكيϠالم ϕϭلح اأخرى ϭالبنϭد غيرالمسيطرة

ϕϭالحϭ ΔبعΎالت ΔشركϠل Δئم ΔدلΎالع ΔليمΎب به محتϔظ استثمΎر ϱ 



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

ΔسبيΎالمحΕΎسΎالسيΔمΎϬال )Δتتم(  

ϭمعدلΔمعΎيير جديدة ΕسيراϔتϭفذةΎراً نΎير  مناعتبΎ́ين 
ΎسΎالسي هيعΔالمتبالمسجΕϭΔϠالمحΎسبيΔإن المϭحدة ΔليΎالم الϭائ هذه إعداد لتϠفي ΔبΎمطΔالمستخدمΔبΎالسΔالسن في، في

Ύكم Δعϭالمجم قبل من Δالمطب Εسيراϔالتϭ المعΎيير ϰϠع ΕϠالتي دخ الجديدة Εالتعدياϭ Εسيراϔالتϭ المعΎيير بعض بΎستثنΎء . ́ينΎير
أϱمعيΎر المبكر بΎلتطبيق Δعϭالمجم ت ل إلزاميبعد غير ϭلكنه إصداره ت آخر تعديل ϭ سيرϔت ϭ . جديدإن

تعديل ϭ رΎمعي كل ΄ثير ب΄نلطبيعϭΔت هϭالذϱاستنتجΕاإدارة Δعϭالمجم ϰϠه:ت΄ثيرعΎدن 

Δضحϭم هي المجمϭعΔبتطبيق ΕمΎق رق ΔليΎالم التΎرير الدϭليإعداد بΎأدϭاΕالمΎليΔ  ̂المعيΎر ϭالمعيالمتعϠق التΎرير إعداد
الدϭلي رقΎر ΔليΎعماء الم مع Δمبرم عϭد بΈيراداΕمن مرةالمتعϠق أϭل المعΎيير لتطبيق Δكنتيج Εالتغيرا ϭت΄ثير

Δطبيع تϭضيح

الجديدة دنΎه. ت رق ΔليΎالم إعدادالتقΎرير الدϭلي  ̂المعيΎر
ΔليΎالم ΕاϭأدΎب المتعϠق الدϭليإعدا المعيΎر يحل المΎليΔرق التΎرير المΎليΔ ̂د ΕاϭأدΎب المتعϠق رق معيΎرالمحΎسبΔالدϭلي
المتعϠق  ̂محل ΕاϭأدΎسبΎاليϭ ΕΎاإثب : ΔليΎالم بعد ϭ فيΔالمبتدئΔيϭالسن ΕتراϔϠير  لΎ́ين ΔسبΎلمح الثاث Ώانϭالج جميع بين

ϭاااأدϭ، يجمعالمعيΎر ϭاليΎس المΎليΔ: التصنيف Εط.اϭالتح

ΔسبΎمحϭ ϭكΎنلجϭانΏبΎلنسبΔلϠمجمϭعΔضمحال ϭاإضمحالالتصنيف اليΎس رق ΔليΎالم التΎرير إعداد المعيΎرالدϭلي المجمϭعΔ ̂في
ϰϠع المجمϭعΔات. ت΄ثير فΈبمΎ ن ΕΎدالمشتϭع في المجمϭعΔ. دخل ϰϠع لϱ ΎϬت΄ثير

ليس التحϭط ΔسبΎنمح بت Δعϭالمجم ΕمΎق رق ΔليΎالم إعدادالتΎرير الدϭلي المعيΎر في  ̂طبيق ، بتΎريخالتطبيقالمبدئي
رجعي ، ́ينΎير  ب΄ثر ΔرنΎالمΎعرض رق إعΎدة دϭن رق الدϭلي ΔسبΎرالمحΎمعي Ώجϭبم ΎϬبتديم Εاستمرϭ̂ ليϭالد

المعيΎر تطبيق رق. فد ثر ΔليΎالم تصني ̂إعدادالتΎرير إعΎدة ϰϠع لϠبيع ΔحΎمت ΕراΎاستثم من ΔكيϠالم ϕϭح Ϭس Εاϭد 
في Δعϭالمجم ΕراΎاستثم ف اآخر الشΎمل الدخل خال من ΔدلΎالع

ΔليمΎب Δمدرج ΕراΎاستثم ϰإل
ΔليΎالم Εاϭاأد ϭقيΎس تصينف رق ΔليΎالم إعدادالتΎرير الدϭلي المعيΎر ΏϠ̂يتط ϭ ΔليΎالم Εداϭجϭجميعالم تصنيف يت  ϭب΄ن

ة ϔ́المط ΔϔϠلتكΎب Ύإم ًΎاح ΎϬسΎقي تمثل ΔليΎالم Εاϭلأد ΔقديΎالتع Δالندي ΕΎالتدف ΕنΎك إذا Ύمϭ ؛Εداϭجϭالم إدارة ΄ة
المنش نمϭذج عمΎل عϰϠ سΎس ΔدلΎالع Δاليم الΎئ اأصϠي المبϠغ ϰϠع الΎϔئدة

ϭ ّن اأصϠيلϠدي المبϠغ ϰϠع ΕΎعϭالمدف مد ."فط ΔليΎم Εداϭجϭم
اآخر الشΎمل الدخل خال

من ΔدلΎالع ΔليمΎبΔرجΔكيϠالمϕϭح Ϭس Εاϭالمبدئي  د ΕΎاإثب عند ΔعϭمجمϠكل ديمكنل فيه )عϰϠ سΎس Δرجع ا اختيΎر
اإجراء Εاϭفي د ΎϬراتΎاستثم ( لتصنيف حدة ϰϠع ة منخالالدخلالشΎمل ΔدلΎالع ΔليمΎب Δكمدرج ΔكيϠالم ϕϭح Ϭس اآ

خر ΔكيϠالم ϕϭح

Ϭس ΕراΎستثمΎب ااحتΎϔظ يت ل إذا المتΎجرة غير لغرض ΔليΎالت ΕاΎالح

ااحتΎϔظبΎلمϭجϭداϭ ΕالمطϭϠبΕΎالمΎليΔلغرضالمتΎجرةفي يت إذا ϭتكبدهΎاقتنΎ΅هΎت
المبعند  )Ώ ؛الريΏالمدىهΎفي ΅لغرضبيعϭ ΎϬإعΎدةشراΎً سΎس ΕΎتشكلجزءاً من ، دئياإثبΎالمΕاϭاأدΔظϔمعمحΎϬيتإدارت

التي المحددة Δلي ًΎالتيϭΎϬلديϰϠجدليلعϭϭد
م΅خر ً لتحيقنمطفعϠي اا ϰϠع مشتΕΎمΎليΔ  )ج ؛ ϭلمدىالصيراأربΎح ΎϬالتيهيعب΄نΕΎالمشت

ضمΎنϭ)بΎستثنΎء ΕΎد تحϭطΔمΎلي ϭ داة Δϔمصن ϭ ΕلذاΎيفع.)Δ اإدارةيعت مجϠس د المتΎجرة غير لغرض ΎϬب
نتصنيفااستثمΎراΕالمحتϔظ ́ب الشΎمل الدخل خال من ΔدلΎالع ΔليمΎب Δكمدرج اآخر Ύً عرضتد Δاليم في

Εالتغيرا إظΎϬر ً عن Ύضϭاآجل، عΔϠيϭالط

ϭ Δسطϭالمت Δاإستراتيجي ΕراΎلاستثم مجديΎً كثر الم ΔئمΎال ً في مبΎشرة ΔدلΎدخلالعϠل مضΎفϭ . Ύحدة ΔدلΎالع ΔليمΎب اآخر الشΎمل الدخل من
ΔدلΎالع ΔليمΎب Δالمدرج ΔكيϠالم ϕϭح Ϭس Εاϭفي د ΕراΎااستثم ً قيΎس Ύمبدئي يت الع Δاليم في Εالتغيرا من ΔتجΎئرالنΎالخسϭ ΏسΎالمك

ΕΎإثب مع ΔدلΎالع ΔليمΎب ΎϬسΎقي ً Ύاح المعΎمϭ .ΔϠيت تكΎليف ΎϬإلي في ΔدلΎ تصنيف إعΎدة يت لن . سϭف ΔكيϠالم ϕϭح
في ΕتغيراϠل المϭحدة ΔئمΎال العΎدلΔ" ضمن Δاليم ϭ"احتيΎطي اآخر الشΎمل الدخل ΔكيϠالم ϕϭح



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  يف

ΔسبيΎالمحΕΎسΎالسيΔمΎϬال )Δتتم(  

ϭمعدلΔمعΎيير جديدة ΕسيراϔتϭفذةΎراً نΎير  مناعتبΎ́ين )Δتتم( 
رق ΔليΎالم التقΎرير إعداد الدϭلي المΎليΔ ̂المعيΎر ΕاϭأدΎب  )تتمΔ( المتعϠق

ΔليΎالم Εاϭاأد ϭقيΎس  )تتمΔ(تصينف
ب Δمدرج ΔليΎم Εداϭجϭاآخرم الشΎمل الدخل خال من ΔدلΎالع ΔليمΎ)Δتتم( 

ΔكيϠالم ϕϭح Ϭس Εاϭد )Δتتم( 
اأسϬسيستمر في دϭاΕإثبΕΎ ربΎح اآخر الشΎمل الدخل خال من ΔدلΎالع ΔليمΎب Δالمدرج ΕراΎلاستثمΔكيϠالم ϕϭح Ϭس

ا الحق Δعϭالمجم لدى يϭجد Ύعندم لϠدخل المϭحدة ΔئمΎال ً منفي جزءا بϭضϭح Ϭاأس تسترد ربΎح ل Ύم ،Ϭاأس ستا ربΎح
ااستثمΎر ΔϔϠتكΔكيϠالم ϕϭح Ϭس Εاϭفي د . 

Εاϭد
ّن الدي اآخر الشΎمل الدخل خال من ΔدلΎالع ΔليمΎب ّن تيسالمجمϭعΔ دϭاΕالدي ت منالشرطيّ إذا

ااحتΎϔظ :نالتΎلييناستيΎϔءكل بΎلمϭجϭديت المΎليΔضمننمϭذج Εا اأعمΎل من جل ΕداϭجϭلمΎب إلϰااحتΎϔظ يϬدف
ϱالذ ΕΎتحصيلالتدفΔقديΎالتع

Δالندي ΎϬبيعϭϭ ؛ ΔقديΎالتع ينتجعنالشرϭط المΎليلϠمϭجϭد فط تعد ϭالتي Δندي ΕΎتدف تϭاريخمحددة في اأصϠي المبϠغ
ϰϠعΕΎعϭمدف ّن المبϠغاأصϠيلϠدي

ϰϠع الΎئ. ϭالΎϔئدة ΕΎالدّ  يتإثب Εاϭاآخرين د الشΎمل الدخل خال العΎدلΔمن ΔليمΎبΔالمدرج الϭϔائد ϭدخل ϭخسΎئر Δاأجنبي
ΕدةتييالعماΎإعϭ فياسترجΎعϭااضمحال ااضمحال ΎئمΔالخسΎئر لالمϭحدة في ΎكمΔسالطريϔبن

ΎϬبΎاحتس المϭجϭداϠΕدخلϭيت ΔليΎالم المطϔ΄ة. التييت ΔϔϠلتكΎب ΎϬسΎقي يت ΕΎإثبΔئمΎال المتبيΔفي ΔدلΎالع ΔفياليمΕمل. التغيراΎالش
لϠدخل يتستبعΎد، ااعندالمϭحدة التغير فياليمΔالعΎدلΔΔالمتراكماΕإعΎدةتدϭير ΔالفيالمثبتΔئمΎحدةلϭالم

ϰملإلΎدخلالشϠالΔئمΎ .لالمϭحدة
Ϡدخل ΔليΎم ΕداϭجϭممΔسΎ ة ϔ́المط ΔϔϠلتكΎب إعداد Δليϭالد المعΎيير ΕΎبϠلمتط ً Ύفϭ Δالمدين ΔريΎالتج الذم ذل في Ύبم اأخرى

ΔليΎالم Εداϭجϭالم جميع ΕΎإثب ً Ύمبدئي يت المϭضح دنΎه ϭالنح ϰϠع ΔليΎالم Εداϭجϭالم تصنيف ϰϠع بΎاعتمΎد ΄ة
ϔالمط ΔϔϠلتكΎب ΎϬسΎقي ً Ύاح ϭيت ΔليΎالم ة" فط :التΎرير ϔ́المط ΔϔϠلتكΎب Δكمدرج" ΔليΎالمΕداϭجϭالم

تصنيف الشرطيّ يت من كل التΎليينعنداستيΎϔء ااحتΎϔظ :ن نمϭذجيت بΎلمϭجϭداΕالمΎليΔضمن ϰدفإلϬي
ϱالذ اأعمΎل ΕداϭجϭلمΎب ااحتΎϔظ

ΔليΎالم من جل التدفΕΎالنديΔالتعΎقديΔ؛ ϭتحصيل التعΎق الشرϭط عن ينتج Δدي لأداة ΔليΎفطالم تعد ϭالتي Δندي
ΕΎتدف محددة تϭاريخ في اأصϠي

المبϠغ ϰϠع ΕΎعϭئمدفΎيالϠاأص المبϠغ ϰϠع ϭالΎϔئدة Εداϭجϭالم ً قيΎس ΎفيتمبدئيΎمضΔدلΎالعΔليمΎب المعΎيير هذه التيتستϭفي ΔليΎالم ً Ύ
تكΎليفالمعΎماΕالتيإل ΎϬيϰشرةً إلΎمبΏقتنإتنس الميتقيΎسΎϬاحϭ . ًΎالمϭجϭداΕالمΎليΎΔء ΔϔϠلتكΎةب΄ϔط طريه

إثبΕΎيتاليمϱΔاضمحالفيبعدحس الΎϔئدةالϔعϠيمعدلبΎستخدا

ΏسΎالمك عن ΔتجΎالن
ااستبعΎدϭالخسΎئر ϭ ااضمحال الΎئمΔالمϭحدةفي Ϡدخل.ل ΔليΎالم Εداϭجϭالم المعإضمحال تطبيق لد دى التΎريرالمΎليΔرق إعداد

الدϭلي احتسΏΎ  ̂يΎر ΔيϠعم في تغير ϰإل Δعϭالمجم إضمحال لخسΎئر رق الدϭلي ΔسبΎرالمحΎمعي Ώجϭالمتكبدةبم الخسΎرة
نϬج استبدال

طريق عن ΔليΎالم Εداϭجϭج  ̂المϬمعن" ΔنيΎاائتم ا . "المتϭقعΔاآجΔϠالخسΎئر إعداد الدϭلي المعيΎر ΏϠيتط رق
ΔليΎالم المجمϭعΔمن  ̂لتΎرير الرϭض لجميع Δقعϭالمت ΔنيΎاائتم لϠخسΎئر مخصص تسجيل الخسΎئر ϭ حΎاأرب خال من ΔدلΎالع ΔليمΎب

ΔكمدرجΎϬظبΎϔااحت يت ا التي اأخرى ΔليΎّنالم الدي ΕداϭجϭمϭئرالتستندΎخسΔنيΎاائتم الند ΕΎالتدف الϔرϕبين ϰϠع
Δقعϭالمت Δالمستح ΔقديΎالتع Δي ً ΎفϭΔالنديΕΎالتدف التيتحسينΕΎذلتϠالنΎتجΔمن ϱ)بمΎفيلϠعدϭجميع ΔنيΎائتم ً تعتبر

يتجزجزءا تتϭقع ( العدمن  ا  . استامΎϬالمجمϭعΔالتي



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎالإيض المϭحدةϭائالمΎليΔحϭل

 ́ديسمبر  في

ΔسبيΎالمحΕΎسΎالسيΔمΎϬال )Δتتم(  

ϭمعدلΔمعΎيير جديدة ΕسيراϔتϭفذةΎراً نΎير  مناعتبΎ́ين )Δتتم( 
رق ΔليΎالم التقΎرير إعداد الدϭلي المΎليΔ ̂المعيΎر ΕاϭأدΎب  )تتمΔ( المتعϠق

ΔليΎالم Εداϭجϭالم  )تتمΔ(إضمحال
ΔلنسبΎاأخرى"ب ϭالذم Δالمدين ΔريΎالتج بتطبيقنϬجالمجمϭعΔقΎمΕ ، "لϠذم ΔنيΎئراائتمΎالخس ΏΎحتسΎب ΕمΎقϭ المبسط المعيΎر ال

عϰϠ سΎس ΔقعϭنالمتΎئراائتمΎخسΔيΔقعϭالمتϰϠعمرمدىالعΕ΄لد نش .ΔعϭالمجمΔفϭϔخبرةمص ϭاقع ϰϠع تستند التي
Ύالس ΔنيΎرةاائتمΎالخسϠلΔبΔعϭاملمجمϭلع ΎϬϠتعدي ت المستبϠيΔال، ϭالتي ااقتصΎديΔ.النظرة Δالبيئϭ بΎلمدينين ΔصΎخ

المحتملالمجمϭعΔتعتبر غير من ب΄نه ΔرجيΎالخ ϭ ΔيϠالداخ ΕΎمϭϠالمع تشير Ύعندم السداد في التعثر ΔلΎح في ΔليΎالم
ΕداϭجϭالمϠنتست التعΎقديΔالمستالمجمϭعΔ́ب الالمبΎلغ قبل من ΎϬب محتϔظ ΔنيΎائتم ΕΎتحسين ϱ رΎااعتب في قبلاأخذ

بΎلكΎمل ΔحΔعϭرق . مجم ΔليΎالم التΎرير إعداد الدϭلي المعيΎر تطبيق عنت΄ثير اإفصΎح عϰϠالϭائالمΎليΔ ̂ت المϭحدة

Ϡل:
مجمϭعΔ دنΎه التحϭل عن ΔتجΎالن ΔسبيΎالمح ΕΎسΎالسي التغيراΕفي تطبيق ت رق ΔليΎالم التΎرير المعيΎرالدϭليإعداد

رجعي،  ̂تطبيق بخافب΄ثر الدϭلي المعيΎر تطبيق عن ΔتجΎالن ΔليΎالم ΕداϭجϭمϠل Δالمدرج الي في ϕϭرϔال ΕΎإثب المΎرنΔ. يت Ύعرض رق
إعΎدة يت ل التΎريرالمΎليΔرقذل المبΎة" رصيدفي ̂إعداد في  "تϭزيعالΎبΔϠلϠ -اأربΎح Ύير  كمΎ́ين 

ΕΎمϭϠالمع لذل، فΈن Δنتيجϭ . Δلسن رق  ̀الϭاردة ΔليΎالم التΎرير إعداد الدϭلي الخΎصΔبΎلمعيΎر ΕΎبϠالمتط تعكس  ̂ا
ΎϬرنتΎم . ϭلذلايمكن Δلسن الϭاردة ΕΎمϭϠلمعΎرق  ́ب ΔليΎالم التΎرير

الدϭليإعداد المعيΎر Ώجϭ̂بم. ϭفي ( تس Ύكم ΔليΎالمΕداϭجϭمϠلΔاليالمدرج
Δ̀ديسمبر  ي ϭ  يرΎيعرض ́ين التΎلي الجدϭل في Ύكم ΔليΎالمΕداϭجϭمϠلΔالمدرج الي Δيϭطريق  ̀ديسمبر  تس عن

المحددة Δالمدرج الي ϰإل رق ΔليΎالم الدϭليإعدادالتΎرير

 ̂تطبيقالمعيΎر
 :́ينΎير   في

المدرجΔالقي

Δم
في Ύكم  

مخصص ́ينΎير
بنΎء ااضمحال

الخسΎئر ϰϠع
Δقعϭالمت

ΔنيΎاائتم

تصنيف إعΎدة
Εداϭجϭالم ΔليΎالم

Δالمدرج
Δالقيم في Ύبحريني  ̀ديسمبر  كم دينΎر بحريني دينΎر

بحريني دينΎر
بحريني دينΎر ΔليΎالم

Εداϭجϭالم لϠبيع ΔحΎمت ΕراΎاستثم المتΎجرة غير
لغرض ΎϬب محتϔظ ΕراΎاستثم الدخل خال

من ΔدلΎالع
ΔليمΎب Δمدرج اآخر الشΎمل  خرى

ϭذم Δمدين ΔريΎتج ذم بنϭϭϭدائعقصير

لدى اأجلندϭرصدة ة ϰϠع   ( الت΄ثير
مجمϭع المسيطرة

غير
ϕϭالحϭ

اأخرى
ΕΎطيΎاإحتي غير ϕϭحق مسيطرة

مجمϭع ΕΎطيΎاإحتي بحريني دينΎر بحريني دينΎر ΔليΎالم التΎرير إعداد
الدϭلي

المعيΎر Ώجϭبم ااضمحال مخصص ΕΎإثب رق ̂رق ΔليΎالم التΎرير إعداد الدϭلي

المعيΎر تطبيق عن النΎتج  صΎفيالت΄ثير
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 ́ديسمبر  في

ΔسبيΎالمحΕΎسΎالسيΔمΎϬال )Δتتم(  

ϭمعدلΔمعΎيير جديدة ΕسيراϔتϭفذةΎراً نΎير  مناعتبΎ́ين )Δتتم( 
ال إعداد الدϭلي رقالمعيΎر ΔليΎالم المΎليΔ ̂تقΎرير ΕاϭأدΎب  )تتمΔ( المتعϠق

ΔليΎالم Εداϭجϭالم  )تتمΔ(إضمحال
 )تتمΔ( التحϭل

في Ύكم المسجل المخصص Δيϭ̀ديسمبر  ( تس ϭ  يرΎ́ين  
التΎلييعرض مسبΎً ااضمحالمخصصتسϭيΔالجدϭل المدينΔالمسجل ΔريΎالتج فيلϠذم Ύالمخصص  ̀ديسمبر  كم ϰإل
المتϭقعΔالمعدل ΔنيΎاائتم فيلϠخسΎئر Ύير  كمΎرق  ́ين ΔليΎالم التΎرير إعداد الدϭلي المعيΎر ϰإل التحϭل ΄ن

في :̂بش
Ύكم  

 ́ينΎير
تعديل

التحϭل في
Ύكم  

بحريني  ̀ديسمبر دينΎر بحريني دينΎر بحريني
دينΎر اا :المخصص / الخسΎئر يϠي Ύبم ΔقϠالمتع Δقعϭالمت

ΔنيΎئتم ϭذم خرى Δمدين ΔريΎتج

ذم رق ΔليΎالم التقΎرير إعداد عماء المعيΎرالدϭلي مع Δمبرم عقϭد من Εبإيرادا
المتعϠق رق ΔليΎالم التΎرير إعداد الدϭلي رق   يحلالمعيΎر الدϭلي ΔسبΎالمح بعϭداإنشΎءالمتعϠق  محلمعيΎر ΔسبΎالمح

ϭمعيΎر ، بΎإيراداΕالمتعϠق ́الدϭليرق العماء مع Δالمبرم العϭد من ΔتجΎالن Εاإيرادا جميع ϰϠع ϭينطبق ΔϠالص Εذا
ΕسيراϔالتϭلΎتعم الج المعيΎر اأخرى. يحدد المعΎيير ϕΎنط ضمن تϠالعϭد من ΔتجΎالن Εاإيرادا ΏΎاحتس Εاϭخط خمس من نمϭذج

ديد رق ΔليΎالم التΎرير إعداد الدϭلي المعيΎر Ώجϭبم . العماء مع Δدالمبرمϭالع ϱالذ المΎبل يعكس بمبϠغ اإيراد ΕΎإثب ، يت
العماء ϰإل ΕΎالخدم ϭ ئعΎالبض نل نظير استحΎقه ة المن́ش

المعيΎرالديتطΏϠتتϭقع رق ΔليΎالم التΎرير الحΎئق  ϭليإعداد جميع ااعتبΎر في ااجتΎϬداΕ، بΎأخذ ΔرسΎمم Ε
المنش من ΔسبΎالمح المعيΎر يحدد Ύكم . Ϭعمائ مع Δالمبرم العϭد ϰϠع النمϭذج Εاϭخط من خطϭة كل تطبيق عند ΔϠالص

Εذا ϭالظرϭف ا ϭالتكΎليف العد ϰϠع لϠحصϭل ΔفيΎليفاإضΎالتك بΎلعد.عن ً بΎلϭفΎء

مبΎشرة Δلمرتبط رق ΔليΎالم التΎرير إعداد الدϭلي المعيΎر المجمϭعΔبتطبيق ΕمΎمل.  قΎك رجعي ب΄ثر نϬج يتاإفصΎحبΈستخدا
ل الحΎليΔالتحϭلعϰϠت΄ثيرعن الالمعيΎرأنالϔترة Δالطري يد . ΔختيΎريااعمϠيه ال من ϱ بتطبيقΔعϭالمجم ت

ل ϕطر

ΔريΎااختي ΔيϠالعم ΔحΎالمت اأخرى Εاإيرادا ΕΎإثب ΕΎسΎسي يϠي دنΎه Ύفيم . ΕΎالخدم ϭتدي البضΎئع بيع من العماء مع Δالمبرم العϭد
من Δعϭالمجم Εإيرادا تنتج العماء مع Δالمبرم العϭد

Ϡبت يتعϠق
Ύفيم المحددة البضΎئع المبرمΔبيع Δعϭالمجم عϭد تتضمن ينبغي ب΄نه Δعϭالمجم Εاستنتج ϭاحد. لد التزا داء ϰϠع Ύع

بشكل البضΎئع لبيع العماء مع العميل ϰإل المϭجϭد ϰϠع السيطرة تحϭيل فيه يت ϱالذ Εقϭال في بيعالبضΎئع من ΔتجΎالن Εاإيرادا
ΕΎيإثبϠعندتسΔمΎع Δϔبص( ، فالبضΎئع إعدادالΈ. لذل الدϭلي تطبيقالمعيΎر ن رق ΔليΎالم .  تΎرير Εاإيرادا ΕΎإثب ΕقيϭتϰϠع

ت΄ثير ϱ يتليسله معΎمΔϠالبضΎئعتحديد سعر ΔعΎأخذفي ، المبΎالمتغير )ب المΎبل Εثيرا΄ ت
ب΄ن  (.راجع دنΎهااعتبΎر Δعϭالمجم Εاستنتج لد غي ΕراΎاعتب ϭ Δهريϭج تمϭل عϰϠعنΎصر تتضمن

ا العماء
مع Δالمبرم Ύدهϭع. Δندي المقΎبلالمتغيرر بيعالبضΎئعلϠعماء بعضعϭد ϭتخϔيضΕΎتد ااسترجΎع حق كميΔال

العرض ϭرسϭريرΎالت الدϭليإعداد المعيΎر Ώجϭرق. بم ΔليΎالم ϱالعرض ، ت΅د ϭرسϭ Δالكمي ΕΎيضϔتخϭ ااسترجΎع ϕϭح عند
المتغير. يتتديرالمΎبلالمتغير المΎبل ϰإل ب حلحΎلدايΔالعد ذل بعد إلϰ نيت ϭΔييد ϱبه. ي΅د Δالمرتبط التين

المتغيرعد المΎبل ϰϠع اليد

مبϠغتطبيق
زيΎدة ϰإل ΄جيϠه ت سيت ϱالذ اإيراد ϕϭعحΎااسترج السΎبق في Δعϭالمجم ΕمΎق ، محددة Δزمني خالفترة البضΎئع

استرجΎع لϠعميلحق العد عندمΎيمنح ΕΎعΎبتديرااسترج بΈستخدا Δقعϭالمت المبϠغ متϭسط المرجحΔ. نϬج ΔليΎرقلاحتم ΔليΎالم التΎرير
المعيΎرالدϭليإعداد تطبيق ت΄جيل قبل ϭإثبΕΎ، يت "مبϠغ اأخرى ϭالذم Δالدائن ΔريΎضمن "الذمالتج المΎلي قΎئمΔالمركز

في Δقعϭالمت ΕΎعΎااسترج م تعديل إجراء مع Ύبل ضمن "المخزϭن ΎϬعΎاسترج المتϭقع
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 ́ديسمبر  في

ΔسبيΎالمحΕΎسΎالسيΔمΎϬال )Δتتم(  
ϭمعدلΔمعΎيير جديدة ΕسيراϔتϭفذةΎراً نΎير  مناعتبΎ́ين Δتتم() 

رق ΔليΎالم التقΎرير إعداد الدϭلي عماء المعيΎر مع Δمبرم عقϭد من Εبإيرادا  )تتمΔ( المتعϠق
البضΎئع  )تتمΔ(بيع

المتغير  )تتمΔ(المقΎبل
ϕϭعحΎااسترج )Δرق )تتم

ΔليΎالم التΎرير إعداد الدϭلي المعيΎر Ώجϭبم ً العميلمتغيرا من Ϡالمست المΎبل لϠعميلنظرًا أن  ، يكϭن العديسمح . بΎسترجΎع ΕΎالمنتج
البضΎئعالتيسيت لتدير Δقعϭالمت Δاليم طريه Δعϭالمجم أتستخد ΎϬعΎاسترجΔتتنب΄ نهذهالطري تستحه فضلبشكل

ϱالمتغيرالذ المΎبل المجمϭعΔ. مبϠغ ΕΎبϠالمتطΔعϭالمعتطبقالمجم ΎريرالدϭليإعدادالترΎيالϭاردةفي ΔليΎالمتغير  رقالم
التديراΕلϠمΎبل بيد ΔϠالمتع يمكن ϱإالذ .ΔϠمΎفيسعرالمع دراجه المسترد ΏϭϠبعرضالمط Δعϭالمجم ϭت استرجΎع بحق

ϭالمϭجϭد من ΕΎليالمنتجΎمركزالمϠحدةلϭالمΔئمΎال في منϔصل بشكل عند  .العميل المعيΎرالدϭليإعداد تطبيق التΎرير رق
ΔليΎالم ΕمΎب، قΔعϭدةتصنيفالمجمΎعΈΔريΎالتج مستردة"  ϭالذماأخرى" الدائنΔ"الذم ΕΎبϭϠمطϭعد" ϰإل في Ύكم "

Εداϭجϭالم استرجΎع "المخزϭن" إلϰ "حق ϭ  يرΎس "عد ̀ينΎدةاليΎإع عن نتج ذل،  لد ϰإل ΔفΎإضΎب . Εداϭجϭالم استرجΎع
مستردة" ϭ"حق ΕΎبϭϠمطϭ في ΎليكمΎالم لϠمركز المϭحدة ΔئمΎال في ΔفيΎير  إضΎحددت.  ̀ينΔئمΎفيال "

المبΎة في "اأربΎح ΄ثير الت صΎفي تعديل المϭجϭداϭ "Εيت استرجΎع المستردة" ϭ"حق ΕΎبϭϠلغ "المطΎمب Δعϭالمجم ΔكيϠالم
ϕϭح في ΕتغيراϠل المϭحدة ا

لϠمركز المϭحدة ΔئمΎال عرض إعΎدة ت كمΎفي استرجΎعالمϭجϭداΕ"  ̀ديسمبر  لمΎلي إثبΕΎ "حق عنه نتج Ύمم ΔلغΎالب "
المستردة ΕΎبϭϠالمطϭ بحرينيϭ.̂̀ ϭ"العد عϰϠالتϭالي .دينΎر بحريني دينΎر ΔريΎفي "الذمالتج ϭخϔض اأخرى

ϭالذم Δالدائن "المخزϭن" ϭ"اأربΎحالمبΎة ϭ- زيعϭتϠلΔϠبΎال غير ΔلغΎالب ", ϭبحريني ϭدينΎر  ̀̂,دينΎر
عϰϠالتϭالي ́̀,بحريني بحريني دينΎر المϭحدةلϠدخل ΔئمΎال عرض إعΎدة ت Ύكم . ΔسنϠفيلΔيϬن ̀ديسمبر  المنت

Ύمم ΔلغΎالب "Εاإيرادا العماء" ϭ"تكΎليف مع Δالمبرم العϭد من ΔتجΎالن Εفي "اإيرادا انخΎϔض عنه دينΎربحريني  ,تج ϭ,̂̀ .
عϰϠالتϭالي بحريني دينΎر ( ال

Ώ ΕΎيضϔتخΔالكميΕΎيضϔالتخ
Δعϭالمجم عمائΎϬكميΔ́بثرالتد العميلالمنتجΕΎعϰϠرجعيلبعض قبل من كميه بمجردالمشتراة تتجϭΎز ن

ΎالمشترالمنتجΕترةاϔال خال المحددة ϰاأقص العد. الحد مΎصΔفي قبليت من الدفع Δالمستح المبΎلغ مΎبل ΕΎيضϔالتخ
العميل

رق ΔليΎالم التΎرير إعداد الدϭلي المعيΎر Ώجϭبم ϱرجعي ، ت΅د ب΄ثر ΔالكميΕΎيضϔالتخϰبلإلΎبل . يرالمتغالمΎالم
لتدير يستحه ϱالمتغيرالذ ، Δعϭالمجم Εاً "طبΎاحتم اأكثر المبϠغ Δالح "طري ΕدذاϭعϠلΔردةالكميϔمن الصϭى اليمΔ . دϭد Δطري" ϭ

. إن ϭاحدة Δكمي من أكثر الصϭى الحدϭد Εذا " لϠعϭد ΔقعϭالمتΔرةالطريΎقعالتيالمختϭالمتغيربشكل فضلتت المΎبل مبϠغ
Δعϭمدف  ًΎسΎبعدد  سΔكميϠل الصϭى الحدϭد العد. من بتطبيقالمتطϠبΎالϭاردةفي Δعϭالمجم ΕمΎق ث بيدالمتعϭΕΔϠمن

ΕبلالمتغيرالتديراΎمϠالمستردةل ΕΎبϭϠالمطΕΎإثبϭΔقعϭالمتΔيϠالمستب ΕΎيضϔتخϠرير . لΎالت إعداد الدϭلي المعيΎر تطبيق عند
رق ΔليΎالم ΕΎيضϔتخϠل " المستردة ΕΎبϭϠالمطϭ بΈثبΕΎ "العد Δعϭالمجم ΕمΎق ، ΔقعϭالمتΔيϠالمستب ϭاستبعΎدمخصص التخϔيض

ΕالمثبΕΎ ًΎتعديلرصيدمسبϭ "اأخرى ϭالذم Δالدائن ΔريΎالتج "ضمن "الذم أϱفرϕϭ. "اأربΎحالمبΎة في

Ύكم المΎلي لϠمركز المϭحدة ΔئمΎال عرض إعΎدة إثبΕΎ "العدينتجممΎ  ̀ديسمبر  ت عنه " ϭالمطϭϠبΕΎالمستردة ΔلغΎالب.́ 
في "ال ϭانخΎϔض بحريني دينΎر ΔلغΎاأخرى" الب ϭالذم Δالدائن ΔريΎالتج . كمΎت  ́.ذم بحريني دينΎر لϠدخل

المϭحدة ΔئمΎال عرض إعΎدة ΔسنϠفيلΔيϬ̀ديسمبر  المنت  ΎمنينتجممΔتجΎالن Εفي "اإيرادا انخΎϔض عنه ΔلغΎالب "
ϭالتϭزيع البيع ΕΎفϭمصر"ϭ "العماء مع Δالمبرم ربحريني.دينΎ ̂,́العϭد الج

ϭفعرضرسϭرف
استئجΎر ΎϬلعمائ العرض ϭرس بدفع Δعϭالمجم ϭتϭ .ΎϬتΎلعرضمنتج ΔصΎيتم ϭالعرضمنرس ΔلغالمستحΎالمب من

رق .العميلالدفع

ΔليΎالم التΎرير إعداد الدϭلي المعيΎر Ώجϭبم ، ϱالعرضت΅دϭرس ϰبلإلΎاليرالمتغالمϭت ϭالتي ΎϬبتطبيΔعϭمجم Εاإيرادا
تخϔيض خال من في

ΔيϬالمنت ΔسنϠل لϠدخل المϭحدة ΔئمΎال عرض إعΎدة العرضممΎ  ̀ديسمبر  ت ϭبرس يتعϠق ΎضينتجفيمΎϔعنهانخ ΔلغΎالب "
ϭالتϭزيع البيع ΕΎفϭمصر"ϭ "العماء مع Δالمبرم العϭد من ΔتجΎالن Εربحر ̂.́في "اإيراداΎدين. يني
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ϭمعدلΔمعΎيير جديدة ΕسيراϔتϭفذةΎراً نΎير  مناعتبΎ́ين )Δتتم( 
رق ΔليΎالم التقΎرير إعداد الدϭلي عماء المعيΎر مع Δمبرم عقϭد من Εبإيرادا Δ()تتمالمتعϠق

ΕΎالخدم تقدي
تدي يمكن Ύعندم ΕΎالخدم تدي من اإيراد ΕΎريخريتإثبΎبت ΔϠمΎالمع Ύإتم ΔϠمرح ϰإل ، بΎلرجϭع Δاقعيϭب ΔϠمΎالمع إعدادنتΎئج

ΔليΎالم  .التΎرير

رق ΔليΎالم التΎرير إعداد الدϭلي المعيΎر Ώجϭاستنتج، بمΕمن ΔتجΎالن Εاإيرادا المجمϭعΔب΄ن سيستمر ΕΎالخدم
تدي ΔϠالص Εذا Εالمدخا نمΎذج بΈستخدا Εقϭال مرϭر تتعϠقإثبΎتΎϬمع ΎسΎس ΕΎالخدم تدي بدخلالإيراداΕالمجمϭعΔمن

تخزين Ύمسب عرضه الذϱت لϠدخلبشكلمنϔصلفي رق . عندالΎئمΔالمϭحدة ΔليΎالم التΎرير إعداد الدϭلي يت ، تطبيقالمعيΎر
العماء مع Δمبرم عϭد من Εإيرادا ضمن ΔبΎالس Δالسن في منϔصل بشكل عنه اإفصΎح ت ϱالذ التخزين دخل  .عرض

رقتϔسير ΔليΎالم التقΎرير إعداد Δليϭالد المعΎيير Εسيراϔت Δق  لجنϠالمتعΕماΎبمع ًΎمقدم المدفϭع ϭالمقΎبل Δاأجنبي ΔϠالعم
سالتϔسيريϭضح تحديد نهعند عرالصرف استخدامه سيت ϱالذϱرϭϔعندال لϠمϭجϭد  ϭالدخل ϭاإثبΕΎالمبدئي

المصرϭف ΔϠالصϭمنه( ذ المϭجϭداϭ( Εجزء عنداستبعΎد ϭ ΔغيرالنديΕΎبϭϠالمط Δغيرالندي ًΎمدم المدفϭع بΎلمΎبل ΔϠالصΕن ، ذاΈف
ϱالذ التΎريخ ϭه ΔϠمΎريخالمعΎةمبدئيت المن́ش تثبΕفيه Εداϭجϭالم ًΎ ϭ ΔغيرالنديΕΎبϭϠالمط Δغيرالندي المΎبل عن

ΔتجΎالن Ύعمدمϭالمدف ϭ ΕΎعϭمدف Ύهن ΕنΎإذاكϭ . ΔمϠلغمستΎمتعددةمبΔعϭمدف ًΎعندئذ ، مدمϠعΏيجϰت المنش΄ة ن تΎريخ
ΕالمعΎماحدد ϭ لكلدفعه ًΎمدم المدفϭع لϠمΎبل ϠغمستϠمب . ϔالت لϬذا لϠمجمϭعΔ.ايϭجد المϭحدة ΔليΎالم الϭائ ϰϠع ΄ثير ت

ϱ سير المعΎيير من تتطبيقالعديد Εسيراϔالتϭالجديدة Εالتعدياϭ ϰϠع ΕϠاأخرىالتي دخΕسيراϔالتϭييرΎلالمعϭأ مرة
Δسن لϠمجمϭعΎϬ.Δ. إا نفي المϭحدة ΔليΎالم الϭائ ϰϠع ΄ثير ت ϱ 

ΎϬلΕيا ، ليسϭتحΕ
عماΕال جنبيΔاأ المϭحدة ΔليΎائالمϭعرضال بΎلدينΎرالبحرينييت ΔعϭمجمϠل Δالرئيسي ΔيϠالعم Ύيعد يضϱالذϭا ΕΎيϠلعم Δعϭالمجم

لشركΔ. تحدد اأعمΎل Εحداϭ من الرئيسيΔلكلϭحدة ΔϠبالعم ϭحدة لكل ΔليΎالم الϭائ في ΔدالمتضمنϭسالبنΎقي العمϭΎΔϠيت
Ϡستخدات Δي .الرئيسيϭتد إعΎدة ΕرΎاختϭ لϠتϭحيد المبΎشرة ΔالطريΔعϭالمجم تستخد من تنتج التي الخسΎرة ϭ Ώالمكس ر
Ϡت

استخدا Δالطري
ϭاإرصدة ΕماΎالمع مبدئيΎً تسجيلالمعΎما اأجنبيΔ́ب Εيت ΕلعماΎبΎϬب Δالمعني ΔالرئيسيΔϠرالعمΎسع بΎلتΎريخالسΎئدة ΔϠمΎالمع فيه

ΕϠت΄ه ϱالذ

مرة أϭل ΕΎلإثبΕΎبϭϠالمطϭΕداϭجϭيلالمϭتح السعΎرستخدا بΎلعماΕاأجنبيΔبΎالمعرϭضΔالنديΔيعΎد لϠصرف
ΔريϭϔالΔالرئيسيΔϠعم بالسΎئدة . إتΎريخ

ΔليΎالم التΎرير عداد Ϡل المϭحدة ΔئمΎال ϰإل Δالندي البنϭد تحϭيل ϭ Δيϭالتس عن ΔتجΎالنϕϭرϔال

جميع دخل.ترحل تحϭيل يت Δاأجنبي ΕلعماΎب ΔريخيΎالت ΔϔϠلتكΎب ΔسΎالمΔغيرالندي البنϭد السΎئدةبΎستخدا الصرف
المبدئيΔ سعΎر بΎلتϭاريخ ϠللΎب ΔسΎالم Δالندي تحϭيلالبنϭدغير بΎمعΎماΕ. يت ΔاأجنبيΕلعماΎب ΔدلΎالع Δيم ϱالذ بΎلتΎريخ السΎئدة

ستخدا سعΎرالصرف ت ΔϠمΎمع اليمΔالعΎدلΔ. يت تحديد عفيه ΔتجΎرةالنΎالخس ϭ Ώالمكس ΕΎإثب تمشيΎً مع Δالندي غير تحϭيلالبنϭد إعΎدة
ن ϭ Ώعالمكس ΔتجΎالن الخسΎرة ΎϬقيم خسΎرة ϭ Ώمكس ΕΎإثب يت التي البنϭد ϰϠع التحϭيل ϕϭفر ϱ( البند لϬذا ΔدلΎالع Δاليم

في Εالنالتغيرا في ΔدلΎكالع لϠدخل المϭحدة ΔئمΎال ϭ ملΎدخلالشϠل المϭحدة ΔئمΎم لϠدخل المϭحدة ΔئمΎال يتإثبΎتΎϬفي Ύ
الشΎمل ΔئمΎال ϭ التϭالي

ϰϠع لϠدخل
المϭحدة Δعϭالمجم ΕΎشرك ϭمطϭϠبΕΎعندالتϭحيد، يتتحϭيل ΕداϭجϭمΕΎيϠالعم Δالبحرينياأجنبي الصرفالسΎئدةإلϰالدينΎر

΄سعΎر بب إعدادتΎريخ ϭΔليΎريرالمΎدالتϭبن تحϭيل دخΎϬϠيت قϭائ متϭسط سعΎرالصرف عϰϠ سΎس من ΔتجΎالن الصرف
ϕϭفرΕΎإثب لϠسنΔ. يت التحϭيل الشΎمل. عند فيالΎئمΔالمϭحدةلϠدخل التϭحيد استبعΎدعند ΔيϠعم الشΎمل لϠدخل المϭحدة ΔئمΎال

بند ΕΎيتإثب ،Δبتجنبي ΔϠالمتع ϠΔيϠلعمΎب Δاأجنبي.
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العماء مع Δمبرم عقϭد من Εإيرادا
ΔعϭالغتعملالمجمΕΎالمنتج في ϭالتجΎرة ϭالتسϭيق اإنتΎج مجΎل في ΔعϭالمجمΔذائيΕΎالمرطبϭتديϭالتخزين ΕΎخدم

ΔجستيϭϠال ΕΎالخدمϭ .اإيراد ΕΎإثب إلϰيت ΕΎالخدم ϭ ئعΎالبض ϰϠع السيطرة تحϭيل يت Ύعندم العماء مع Δالمبرم العϭد من Εا
تتϭقعالعميل ϱالذ المΎبل يعكس نلالمجمϭعΔبمبϠغ نظير استنتجΕ. البضΎئع ϭالخدمΕΎتϠاستحΎقه بصΔϔلد Δعϭالمجم

ϰϠع تسيطر Ύم ً عΎدة ΎϬأن ً نظرا ΎϬإيرادات ΕΎترتيب جميع في المΎل Ώكر تعمل ΎϬ́بنΔمΎئععΎالبض ϭ ϰإل ΎϬϠن قبل
ΕΎالخدم

العميل ΔسبيΎالمح ΕداΎϬاإجت حϭل ΕΎحΎتتدياإفصΔهريϭالج ΕΎرضيϔالϭΕالتديراϭ مع Δالمبرم العϭد من ΕإيراداΎب
ΔϠالمتع اإيضΎح في

استيΎϔءيجΏكمΎ .العماء لمختϠف نϭاعالمعΎييرالمحددةالمϭضحΔ دنΎه

البضΎئع :اΕاإيراد
النΎتجΔاإيراداΕإثبΕΎبيع البضΎئعمنبيع ϰϠع السيطرة تحϭيل فيه يت ϱالذ Εقϭدفيالϭجϭالعميلالمϰإل ، ΔمΎع ΔϔيبصϠتس عند

ااعالبضΎئع اائتمΎن مدة هيإن ΔديΎتي  ϰي.  ̂إلϠالتس ً عند Ύمϭي

ااعتبΎر في Δعϭالمجم ت΄خذ جزء تخصيص Ώيج ϭالتي ΔϠصϔمن التزامΕΎ داء تمثل العد في ϭعϭد خرى Ύهن ΕنΎك إذا
Ύفيم لΎϬ. عن ΔϠمΎالمع منسعر سعر المتغير ، لبيعالبضΎئعمعΎمΔϠدتحديد المΎبل ت΄ثير ااعتبΎر ΄خذالمجمϭعΔفي

جϭدمكϭنϭϭΕΎت تمϭيل الدفع المستحق ϭالمΎبل ϱالند جϭهريϭΔالمΎبلغير ϭجد(.لϠعميل الϭقΕالحΎلي )إن في ت΄ثير لديه
المتغير المΎبل فط Δعϭالمجم

Εإيرادا ΕΎإثب
ϰϠع المتغير متغير ( المقΎبل مبϠغ ϰϠع يتضمن المΎبلفيالعد كΎن المإذا مبϠغ نلتستحΎΔبلالذϱ ، فΈنالمجمϭعΔتدر العميلنظير

ϰإل . البضΎئع العد Δبداي عند المتغير يتتديرالمΎبل ً ϭييد جدا يكϭنمنالمحتمل الحين حدϭثاسترجΎع عد مبϠغ في
Δهريϭالج Εايرادا ΔالمثبتΔالمتراكم Εيتحلاإيرادا ΎلعندمΎحΔ به Δالتينالمرتبط عد عتتضمن . فيϭقΕاحق بعض لϠعماء البضΎئع

إلϱϰد΅ت. كميΔتخϔيضΕΎعϭϰϠدبيع ΔالكميΕΎضيϔالتخϭ

ااسترجΎع ϕϭح
حϕϭااسترجΎع .المتغيرالمΎبل منحت العϭد بعض لتدير Δقعϭالمت Δاليم طريه Δعϭالمجم . تستخد محددة Δزمني فترة خال البضΎئع

استرجΎع حق لϠعميل ΎϬعΎسيتاسترج التي البضΎئع Δعϭالمجم . تطبق Δعϭالمجم تستحه ϱالذ المتغير المΎبل مبϠغ ΄ بشكل فضل تتنب
Δالطري هذه أن رق ΔليΎالم التΎرير إعداد الدϭلي فيالمعيΎر الϭاردة ΕΎبϠفي  المتط إدراجه يمكن ϱالذ المتغير لϠمΎبل

ΕبيدالتديراΔϠالمتع ΔϠمΎالمع التييتϭقعسعر لϠبضΎئع ΔلنسبΎب Ύالمستردة. كم ΕΎبϭϠالمط ΕΎثبΈب Δعϭالمجم ϭت ،Εاإيرادا
ً عن Ύضϭع ،ΎϬعΎاسترج المبيعΕΎ( لϠحق ΔϔϠلتك المΎبل حقاسترجΎعالمϭجϭداϭ( Εالتعديل ΕΎإثب العميليت من

ΕΎالمنتج استرداد
الكميΔ .في ΕΎيضϔالتخ ϰϠع ΎϬعمائ لبعض رجعي التخϔيضΕΎالكميΔب΄ثر Δعϭالمجم تد تتجϭΎجميع بمجرد ن قبلالعميل

المشتراةمن ΕΎكميزالمنتجΔالمشتراةخالΕΎالحالمنتج دϭدفترة ةالمحددالصϭى من الدفع Δالمستح المبΎلغ مΎبل ΕΎيضϔالتخ
ΔصΎم العد. يت في لتديرالمΎبلالمتغيرقبلالعميل ϱالذ ، ستحهت احتم المبϠغاأكثر Δطري Δعϭالمجم Εطب الصϭى

الحدϭد ΕدذاϭعϠل ً Ύا منϔردةالكميه Δقعϭالمت Δاليم Δطريϭ ϭاحدة. إن Δكمي من لϠعϭدذاΕالحدϭدالصϭىأكثر
ΔرةالطريΎالمخت ΄التي بشكلتتنب المΎبلالمتغير فضل ً مبϠغ ΎسΎس Δعϭبعددمدف ΔكميϠىلϭدالصϭالحد . من فيالعد

المتطϠبΕΎبتطبيقϭمنثقΎمΕالمجمϭعΔالϭاردة ΔϠالمتع لϠمΎبلالمتغيرالتديراΕبيد
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المتغير  )تتمΔ(( المقΎبل
اداΕ خرإير

الϭϔائد دخل
بتسجيليت الϔعϠي، ϭالستخداΈدخلالϭϔائد الΎϔئدة العمرϱبمϭجبهذطريΔمعدل ً خال مستبا Δقعϭالمت Δالندي المبΎلغ خص يت

إلϰالمΎليلأدϭاΕالزمني فترة قصر ϭ ΔليΎدالمϭجϭمϠل Δالمدرج Δاليم المطΏϭϠ، يϬمΎ نسΏ. صΎفي ϭ 

 سϬدخل ربΎح
حقدخلإثبΕΎيت Εيثب Ύعندم Ϭاأس عϰϠستاإفيالمجمϭعΔ ربΎح المسΎهمين يϭافق Ύعندم ً عΎدة يكϭن ϱالذϭ ،Ϭاأس ربΎح

Ϭاأس تϭزيع ربΎح

ىإيراداΕ خر
اأخرى Εاإيرادا ΕΎإثب الدخل.يت تحيق يت Ύعندم ϕΎمبد اإستح عϰϠ سΎس

Δمدين ΔريΎتج ذم
المدينΔثلتم المΎبل(. الذم مبϠغ سداد ϕΎاستح قبل Εقϭال مرϭر فط ΏϠيتط ϱ( طϭالمشر غير المΎبل مبϠغ في Δعϭالمجم حق

التΎϔصيل من مزيد ϰϠع لϠحصϭل ΔليΎالم ΕداϭجϭلمΎب ΔϠالمتع ΔسبيΎالمح ΕΎسΎالسي راجع

العقد ΕΎبϭϠمط
ΕΎالتزام هي العد ΕΎبϭϠئعبنلمطΎالبضϭ الΕΎاخدمϰإلϱالذ المΎبللعميل Δعϭالمجم منه ΕϠغاستمϠمب ϭ(المستحق ( المΎبل

. إذا العميل المجمϭعΔمن نل قبل المΎبل بدفع العميل ΎقΕΎالخدم ϭ ئعΎالعميلالبضϰالعد ، إلΕΎبϭϠمط ΕΎإثب يت إجراءعندفΈنه
ϭ الدفع استحϕΎالسداد )يϬمΎ سبق(. عند ΕΎيتإثب مطϭϠبΕΎالعد المجمϭعΔبتنϔيذالعدكΈيراد ϭت Ύعندم. Εداϭجϭالم

استرجΎع حق ي
ΕداϭجϭعالمΎاسترج حق مثل فياسترداد Δعϭالمجم قيΎسالمϭجϭداΕاسترجΎعΎϬالمتϭقعالبضΎئعحق العماء. يت قبل من ΔليمΎب

ΔنالمدرجϭمخزϠلΔبΎالس ، ΎϬمن ًΎمϭامحسΔقعϭليفمتΎتكϱ فيقيمΔضΎئعستردادالب محتمل انخΎϔض ϱ ذل في Ύبم ، بتحديث . المسترجعΔالبضΎئع
ΔعϭالمجمϭتΎقي إتخϔيضϱΕΎلیإبΎإضΎفΔ ، المتϭقعΔعϭائدهϭΎىلمستΕجعΎراΔمأيالمϭجϭداΕالمسجΔϠس

ΔفيقيمΔفيΎاضΎلمنتج ΕΔالمسترجع. ΕΎبϭϠمستردةمط

هيالت
المستردة ΕΎبϭϠالمط ΕΎزام جميعمبΎلغالمΎبلاسترداد ϭ بعضϭ( ΔمϠالمستΔالذمالمدينϭمنالعميل ) ΎϬسΎقي بΎلمبϠغيت ϱالعميلالذϰإل

΄نهسيرد ب اأمر ΔيΎϬن في Δعϭالمجم المجمϭعΔبتحديث . تتϭقع ϭتϬتديراتΎالمستردةΕΎبϭϠمطϠالتغيلϭ( رΔيΎϬن
المعΎمΔϠ( في سعر في كلتريرمΎليفترةإعدالمΎبل اد المذكϭرة عاهبشΎن ΔسبيΎالمح ΔسΎالسي ϭمعداΕ .المتغيرالمΎبل . راجع

Εآاϭ ΕراΎعق Δاليم
في اضمحال ϱ ϭ المتراك ااستϬا حس ، بعد ΔϔϠلتكΎب Εالمعداϭ Εاآاϭ ΕراΎجدتدرجالعϭتتضمنهذه . ، إن ΔϔϠتك

جزءمنإستبدالالتكΎليف ΕاآاϭΕراΎالعϭليفΎتكϭΕإذاتاإقتراضالمعدا اأجل ΔϠيϭالط البنΎء يتطΏϠإستيΎϔءلمشΎريع
Ύعندم . ΕΎاإثب ، فلϠعΎراΕجزاءجϭهريΔإستبدالمعΎيير Εفترا ϰϠع ΕالمعداϭΕاآاϭΈعنالϭمجمϠت ΕΎثبΈب ϭت Δ

ϭ محددة ΔجيΎإنت ب΄عمΎر ΔفرديΕداϭجϭلذلاأجزاءكم ً Ύفϭ ΎϬاكϬستΎبϭت.  ΕΎإثب رئيسيΔ، يت ΔينΎمع إجراء يت Ύعندم ،
ϭبΎلمثل Δالمدرج ΔفياليمΎϬتϔϠتكΕالمعداϭ ΕاآاϭΕراΎعϠلΔϔϠءإذاتإستبدالكتكΎϔإستي تكΎليف جميع ΕΎإثب اإثبΕΎ. يت

معΎيير في تكبدهΎالمϭحدةلΎئمΔالالتصϠيحϭΕΎالصيΎنΔاأخرى عند



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎائإيضϭال المϭحدةالمΎليΔحϭل

 ́ديسمبر  في

ΔسبيΎالمحΕΎسΎالسيΔمΎϬال )Δتتم(  

Εمعداϭ Εآاϭ ΕراΎعق )Δتتم( 
اا ΏΎايتحسϬءً  ستΎبن ΕبΎالث السط المتϭقعΔعϰϠ سΎس ΔجيΎاإنت اأعمΎر ϰϠء، عΎستثنΈب ، ΕداϭجϭمϠاأراضيلΔكϭϠالمم

قيدالتنϔمϠكΎً حرا ΔليΎلالرسمΎاأعمϭييذϠي Ύكم ، : 

الت΄جير  إلϰ  من عد فترة ϭ Δني - سنΎمب م΅جرة  راضي
ϰϠعΔمΎمنم  ϰإل  Εاϭسن -  ΕئنآاΎمكϭتبريد
Εمعداϭمنالمخزن  ϰإل  Εاϭمكتب - سنΕمعداϭ
ΕΎتركيبϭثΎثΔي   من

ϰإل Δسن - ΕراΎسي ϭالم Εاآاϭ ΕراΎعϠل Δالمدرج مراجعΔلϠي عمل يت في Εتغيرا ϭ حداث Ύهن تكϭن Ύعندم اإضمحال
حيث من Εعدا ϰϠع Δالمدرج الي تزيد ϭحيث Εشرا΅ الم هذه من ϱ دϭجϭ ΔلΎح المدرجΔ. في Δاليم إسترداد ΔيϠبΎق

عد ϰإل تشير الظرϭف ΔϠبΎال ΎϬقيم ϰإل Εداϭجϭالم تϭاللإسترداد، اليمΔالΎبΔϠلإسترداد، يتتخϔيض التي ً عد ΎقصΎن ΔدلΎالع ΎϬقيمت
بين من ϰϠاأع Δيم

ΔالمستخدمΎϬقيمتϭ البيع ΔϔϠتك استبعΎديت منΎفع ϰϠع الحصϭل يتϭقع ا Ύعندم ϭ البيع منالعΎراϭΕاآاϭΕالمعداΕعند
إبند من ΔديΎاستخدامهقتص ϭ . بيعه نΎتج مكسϭ ΏخسΎرة ϱ ΕΎد )يتإثبϭجϭدمΎعناستبع Δ Ώالمحتس ϰϠنه ع Δالمدرج Δاليمϭ

الϔرϕبينصΎفيمتحصاΕالبيع ( في اللϠمϭجϭد المϭحدة ΔئمΎلΎϬتفي

التي Δالسن في لϠمϭجالمϭجϭد. استبعΎدϠدخل Δالمتبي Δاليم ΔايتمراجعϬااست ϕطرϭ ΔجيΎاإنت ϭاأعمΎر Εداϭ ΎϬϠتعدي مΎليϭ ،Δيت Δسن
كل ΔيΎϬن

في
صΎفي ΎϭلتكΔϔϠبدرجالمخزϭنـيمخزϭنالتطΏϠاأمرمستباً إذا Δاليم ، المتϭقع ΎϬتحيΎمϬقل ي Δالحرك Δبطيئـ ϭ 

ΔدمΎادالمتϭمخصصالمΏΎليف. ، بعدحسΎالتك تϠتمثل ΕΎفϭالمصر الحΎليالمتكبدة إلϰمϭقعهϭشكϠه ϭصϭله ϰحت منتج

التΎلي:ينلكل ϭالنح ϰϠليفالتك ، عΎسΎس ϰϠع ϭمϭادخΎ - .متϭسطالمرجحالفيالمخΎزن يΔاستϬاكمϭاد

ϭرΎغي قطع ϭمϭاد خرى ΕΎفϭالمصر ΎϬإلي ً ΎفΎمض
ΔلΎالعمϭ المبΎشرة المϭاد تكΎليف ϱدΎالع النشΎط مستϭى

عϰϠ سΎس ΎϬب

ΔصΎالصنعالخ ΔمΎت ΔعΎبض ً.  Ύليفالتك ً، الصΎدر ϭا الϭارد ϭا عϰϠ سΎس

المخΎزن الغبضΎعΔ  - في لبيعرض ϭالتكΎليف Ύلإتم المدرة التكΎليف ΎϬمن ً Ύمϭمحس ، ΔديΎاإعتي اأعمΎل ضمن المدر البيع سعر ϭه ΎϬتحي
المتϭقع Δاليم صΎفي إن البيع

ΔيϠثعمϭلحد Δريϭالضر المدرة
اضمحال ΔليΎم المجمϭعΔبمϭجϭداΕغير ϭريخكلبتييعملتΎتريرت إذالتحديدمΎلي ΎمΎنهنΎك Εعييثبϭضϭم اضمحالدليل

مΎلي إذاϭجد  .مϭجϭد الدليل هذا مثل يتطΏϠعملفحص Ύعندم ϭ ،اضمحال لمبϠغ المجمϭعΔبعملتيي
ϭت ، المϭجϭدسنϱϭلϠمϭجϭد الΎبل لإسترداد. إن لإسترداد ΔϠبΎالΔاليمΔاليم لϠمϭجϭد ϭاالعΎدلΔلϠمϭجϭدهي ϰϠالمناأع لϠندلϭحدة

Δتج ً تكΔϔϠالبيع ΎقصΎن Δالمستخدم ΎϬقيمتϭ بعيد حد ϰإل ΔϠمست هي ϭالتي Δالندي ΕΎتدفϠل منتج غير المϭجϭد كΎن إذا ، إا
ϱردϔال لϠمϭجϭد محددة ϭهي Εداϭجϭالم من Δعϭمجم ϭ 

اأخرى Εداϭجϭالم Ϡت المدرجΔلϠمϭجϭدعن Δاليم تزيد ΎندعنعندمϠلΔالمنتج قيمته ϭالϭحدة لإسترد ΔϠبΎيعتبرمضمحاً، ال المϭجϭد
ϭاد، فΈن . عندمبΎلمبϠغالΎبللاستردادالمϭجϭديتإظΎϬر Ύ لϠمϭجϭد، فΈيتت Δالمستخدم Δايياليم Δالندي ΕΎالتدف ن

ϰإلΎϬيضϔتخ يت ΔيϠلمستب ϬقيمتΎ ΕΎالتييم يعكس ϱالذϭ Δالضريب قبل Ύخصم معدل الزمنيΔالحΎليΔبΎستخدا
ΔيمϠل ϕϭسϠل ΔليΎدالحϭنϠل ϭالمخΎطر استخدا يت ، فΈنه البيع تكΎليف خص بعد ΔدلΎالعΔد. عندتحديداليمϭجϭلمΎب ΔصΎالخΎنم

يتΔمنΎسبالتييالذج ΕΎبΎالحس ΄ييدهΎ . هذه سعΎرمنقبلمضΎعΕΎϔالتيي ϭت اأ ϬسϭالمتداΔنϠالمع ϭ 



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

ΔمΎϬال ΔسبيΎالمح ΕΎسΎالسي )Δتتم( 

مΎليΔاضمحال غير Εداϭجϭم )Δتتم( 
ϰϠع Δعϭالمجم اضمحال ΏΎحس ΔيϠعم ϭحدةمن ، ϭالحسΎبΕΎالمتϭقعΔالتϔصيϠيΔالميزانيΕΎتستند لكل منϔصل بشكل تعد التي ϭلال

ΔالمنتجΕحدا يتتخصيص ϭالتي ΔعϭمجمϠل ϔرديΔلΎϬ. المϭجϭداΕالϠند تغطيبشكل Δقعϭالمت ΕΎبΎالحسϭ ΕΎالميزاني هذه فترة
Ύع Εاϭل. خمسسنΕتراϔϠل،اأϭطΏيحسϭالمعدلالنمΔيϠالمستب Δالندي ΕΎالتدف ϰϠع ϭيطبق اأجل بعدالمتϭقعΔطϭيل

ΔمسΎالخ Δالسن

تيي عمل تΎريخيت خسΎئرمΎليكلتريرإعدادفي ب΄ن Εيثب م΅شر ϱ Ύهن كΎن ااضمحال، حϭلمΎإذا تعد ً ل
Ύمسب Δالمثبت لϠمϭجϭد لاسترداد الΎبل المبϠغ بتدير Δعϭالمجم ϭشر، ت΅ الم هذا مثل ϭجد تخϔيضΎϬ. إذا قدت ϭ دةϭجϭم

المنتجϭ Δالϭحدة استرجΎعخسΎرةلϠند محالااض. يت Εالتديرا في تغيير Ύهن كΎن مسبΎً فطإذا Δالمثبت الΎبل المϭجϭد
مبϠغ لتحديد Δالمستخدم خسΎر تΎريخإثبΕΎآخر منذ قيمΔااةلاسترداد لϠمϭاضمحال. إن Δالمدرج Δاليم تتجϭΎز بحيثا محددة

سترجΎع ΎϬدقيمتϭجϭ ،لاسترداد ΔϠبΎالالΔالمدرجΔاليم تتجϭΎز ااا تحديدهΎ، بعدحس ت ستϬاتي لϭليت
Ύكم الاضمحالإثبΕΎخسΎرة في اإلϠمϭجϭد هذه ΕΎيتإثب .ΔبΎالسΕاϭفيسن

ΕΎعΎالسترج ΔئمΎل شركϠ. Δدخلالمϭحدة
في استثمΎر ΔϠزمي نϭϔذ Δعϭالمجم لدى Δسس΅ هيم ΔϠالزمي Δالشرك إن ϭه عϠيΎϬ. إنالنϭϔذالم΅ثر م΅ثر

Ϡع الراراالدرة إتخΎذ في ΔركΎالمش ϰΕ ΕΎسΎالسي Ϡت ϰϠع Δالمشترك السيطرة ϭ السيطرة Εليس فيϭ ،ΎϬلكن المستثمر

ΔشركϠل ΔيϠالتشغيϭ ΔليΎالم ΕΎسΎلسيΎب يتعϠق Ύفيم فيتحدي ΎϬϠالتييتعم ΕراΎااعتب إن الم΅ثر النϭϔذ اد ϰϠع السيطرة لتحديدمدى
Δريϭضر

هيممΎثΔϠلتϠالتيتعد ΕΎلشرك ΔبعΎالت استثمΎرحتسΏΎايت

ΔعϭفيالمجمΔالشركϕϭحΔطريΏجϭبم ΔϠالزمي ΔكيϠب .الم Δطري Ώجϭمϕϭح ΔكيϠالم ΕΎإثب إثبΕΎ ، يت لاستثمΎر Δالمدرج Δاليم تعديل . يت
ΔϔϠلتكΎب ً Ύمبدئي ΔϠالزمي Δالشرك في ااستثمΎر ΕداϭجϭفيمΎص من Δعϭالمجم Δحص .التغيراΕفي اإقتنΎء تΎريخ منذ ΔϠالزمي

Δالشرك ΔلشركΎب ΔϠالمتع يتتضمينالشϬرة المدرجΔلاستثمΎر Δاليم في ΔϠةالزمي΄

ϔغيرمط ϭايتفحصΎϬلاضمحال. ϭهي لϠدخلتعكس المϭحدة ΔئمΎال Δحص Δعϭعالمجم نتΎئج في اآخر الشΎمل الدخل في
عرض ϱتغير الزميΔϠ. يت Δالشرك ΕΎيϠم المستثمل ΔشركϠذل،  ر ϰإل ΔفΎإضΎملاآخر. بΎالش لϠدخل المϭحدة ΔئمΎال كجزءمن

ΎϬمفي Εقد ثبت ΕتغييراΕجدϭΎشرةً ينمΎب ΔϠالزمي Δالشرك ϕϭح في ϭت Δعϭالمجم في اأمر استϠز عنهذا، إذا
ϭتϔصح ΕفيهذهالتغييراΎϬحصتΕΎثبΈالبΔئمΎ لϠتغيراΕفي الخسΎئرϭالمكΎسΏاستبعΎديت . ϠكيΔالمحϕϭالمϭحدة

Δالمح غير ΕماΎالمع تΎϬالزميΔϠالمجمϭعϭΔشركبينمن

ال Δحدحصϰإل ΔعϭفيالشركمجمΔΔϠر .الزميΎϬلييتإظΎفيإجمΔعϭالمجمΔحصΔالشرك نتΎئج في ΔϠالالزمي Δمدم
ΔئمΎحدةلϭدخلالمϠئجΎتمثلالنتϭيϠالتشغي الربح خΎرج الضر يبϭΔالبعد

ϕϭحΔشركϠل ΔبعΎالت ΕΎالشرك في الزميΔϠ.  الغيرالمسيطرة ΔشركϠل ΔليΎالم الϭائ إعداد لϠمجمϭعΔالزميΔϠيت ΔليΎالم التΎرير إعداد نϔسفترة في
عمل استϠزاأمر، يت Ύفي . ينم

Εتعديا ϰشΎلتتمΔسبيΎالمحΕΎسΎالسي .Δعϭالمجم ΕΎسΎسي مع Δطري تطبيق ϕحϭبعد ΔكيϠالم Δعϭالمجم استثمΎر Δلحص اضمحال خسΎرة ΕΎإثب ً Ύريϭضر
كΎن إذا Ύم الزميΔϠ. تϭ، تϭالمجمϭعΔبتحديد ΎϬفيشركت Δعϭبالمجم تΎريخ ترير إعدادكل Ύهن إذاكΎن Ύم

بتحديد Εيثب مϭضϭعي دليل ااستثمΎر اضمحال Έب Δعϭالمجم ϭتΔلΎالح هذه . فϔي ΔϠالزمي Δالشرك في لإسترداد ΔϠبΎال Δاليم بين
ϕرϔال تعد ϭالتي ااضمحال Δقيم ΏΎحتس لϠدخل المϭحدة ΔئمΎال الزميΔϠ" في Δالشرك نتΎئج من Δعϭالمجم Δرة "كحصΎالخس ΕΎإثب

ث ϭمن Δالمدرج ΎϬقيمتϭ ΔϠالزمي ΔشركϠل اسثتمΎر ϱ Δعϭالمجم Εتثبϭ ، تيس ΔϠالزميΔالشرك ϰϠع م΅ثر نϭϔذ فدان عند بين ϕفر
ϱ ΕΎإثب العΎدلΔ. يت بيمته به محتϔظ في ااستبعΎد من Εالمتحصاϭ به المحتϔظ لاستثمΎر ΔدلΎالع Δاليمϭ ΅ثر

الم النϭϔذ فدان



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

 )تتمΔ( لمحΎسبيΔالΎϬمΔالسيΎسΕΎا

المتداϭل غير مقΎبل المتداϭل تصنيف
المتداϭل ϭغير المتداϭل التصنيف عϰϠ سΎس المΎلي لϠمركز المϭحدة ΔئمΎال في ΕΎبϭϠالمطϭ Εداϭجϭالم Δعϭالمجم تعرض

Ύعندم ً متداϭا المϭجϭد يعتبر
ϭ بيعه ينϭى ϭ قعتحيهϭاكيتϬاستϠرةالتشغيϭالد ااعتيΎديΔ؛هفي

Δي بصϭرة المتΎجرة؛يحتϔظبه لغرض
ΔسيΎس إ التΎريريتϭقعتحيهخال إعداد فترة ً بعد شϬرا  ؛المΎليΔثنϰعشر

ϭ يت إن من ميد كΎن إذا إا حكمه إستبدالالندϭمΎفي لمدة ΏϭϠمط Δيϭلتس استخدامه ϭ هϰإثن بعد اأقل ϰϠع ً شϬرا
عشر التΎرير فترةإعداد

متداϭلΔ .مΎليΔال غير ΎϬن ϰϠع اأخرى Εداϭجϭالم جميع تصنيف

يت Ύعندم ً متداϭا ΏϭϠالمط
يعتبر ΔديΎااعتي ΔيϠالتشغي الدϭرة في تسϭيته

يتϭقع بصϭرة المتΎجرة؛يحتϔظبه لغرض
ΔسيΎس خال السداد مستحق التΎريرإثنϰعندمΎيكϭن إعداد فترة  ؛ ϭالمΎليΔعشرشϬراً بعد

لمدةل ΏϭϠالمط Δيϭتس لت΄جيل مشرϭط غير حق ΎيسهنϰريرإثنΎالت إعداد فترة بعد اأقل ϰϠع ً عشرشϬرا

ΔليΎيتتصنيف .الم.Δلϭمتدا غير ΎϬن ϰϠع اأخرى ΕΎبϭϠالمط

الاحق  –المΎليΔاأدϭاΕجميع ϭالقيΎس المبدئي
ΕΎاإثب عد ϱ هي ΔليΎاأداةالم مΎلي مϭجϭد ة خرى. ينش΄ عنه لمن́ش ΔكيϠم ϕϭح Ϭداة س ϭ ليΎم ΏϭϠمطϭ

ϭاحدة ة لمن́ش ً من اعتبΎرا ΔالمطبقΔسΎالسي( 
ΔليΎالم Εداϭجϭير  المΎ́ين) 

ϭاليΎس المبدئي ΕΎاإثب المبدئي ΕΎاإثب عند ΔليΎالمΕداϭجϭالم نملΔدلعΎابΎليمϭΔةϔ΄طلمابΎلتکلϭΔϔيتاحΎً قيΎسΎϬيتتصنيف
لΔدلعΎاليمϭΔبΎاآخرالشΎمللخدلالخا نم لخا خصΎئص ϰϠع المبدئي ΕΎاإثب عند ΔليΎالم Εداϭجϭالم تصنيف الخسΎئر. يعتمد

ϭ حΎاأرب التعΎقديΔلϠمϭخال ΔالنديΕΎالتدفΕداϭلجΎذج عمϭنمϭ ΔليΎالمΔعϭالمجم التي Δالمدين ΔريΎالتج الذم . بΎستثنΎء
Εداϭجϭالم Ϡت إدارة ال ΕمΎق التي Ϡت ϭ ϱهرϭج تمϭيل عϰϠعنصر ϱϭتحت الطريΔالعمϠيΔا بتطبيق ΔعϭمجمΎϬيϠع،  ً

ΎمبدئيΔعϭتيسالمجم ΔليΎالم ΕداϭجϭالمΎϬبيم ϭ حΎاأرب خال من ΔدلΎالع ΔليمΎب Δالمدرج غير ΔليΎالم Εداϭجϭالم ΔلΎح
، بΎإضΎفΔ، في ΔدلΎالع Ύالمع جϭهرϱليϭتمعنصرعلیϱϭتحتالتياينΔدلمايΔرلتجΎامذلاقيΎسيتمΔϠ.الخسΎئرتضΎفإليΎϬتكΎليف
ϭا لتي ليدϭلارلمعيΎبمϭجΏاددلمحالمعΎملΔاربسعالمجمϭعΔبتطبيقالطريΔالعمϠيΔعϠيΕΎϬقΎم

ا ريرلتΎإعداد من جل ن  . قرلمΎليΔا تصنيف المطϭϔقيΎسيت ΔϔϠلتكΎب ΔليΎالم Εداϭجϭالم العΎدلΔمنخال Δاليمϭ ملاآخر΄ةΎالش
، الدخل ΈفΎϬن تحتΎج ن ϰإل ϱد΅ ت اأصϠي المبϠغ ϰϠع ΕΎعϭمدف هيعبΎرةعن "فط التي Δالندي

ΕΎّنالتدف المبϠغاأصϠيالΎئعةϭالΎϔئدلϠدي ϰϠ" .يعرف اأصϠيالفطفحصهذاالتييبΎس المبϠغ ϰϠع ΕΎعϭديّ مدفϠل ن عϭالΎϔئدة
الΎئ

اأصϠي المبϠغ ϰϠ ϰϠع ه إجر́̈ا ϭيت النديΔ. يحدد . اأداةمستϭى ΕΎالتدف انتΎج من جل ΔليΎالم ΎϬداتϭجϭلم ΎϬإدارت Δيϔكي
ϰإل ΔليΎالم Εداϭجϭالم إدارة Δعϭالمجم نمϭذج عمΎل يشير الن ΕΎالتدف تحصيل ΎϬعن سϭفتنتج Δالندي ΕΎالتدف ΕنΎك إذا Ύم اأعمΎل

نمϭذج

ϭ ΔليΎالم Εداϭجϭالم بيع ϭ ΔقديΎالتع Δدي ΎمϬيϠك ً في ΔمΎع عϠيه المنصϭص الزمني اإطΎر خال Εداϭجϭالم تسϠي ΏϠتتط
التي ΔليΎالم Εداϭجϭالم ΕΎمبيع ϭ ΕΎمشتري ΕΎإثب يت تϠت ϱالذ التΎريخ ϭهϭ ،جرةΎالمت تΎريخ العΎديΔ( في الشراء Δطري( ϕϭالس  عراف

Ώحس ϭ 
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ΔمΎϬال ΔسبيΎالمح ΕΎسΎالسي )Δتتم( 

ΕاϭاأدΔليΎالاحق  –الم ϭالقيΎس المبدئي ΕΎاإثب)Δتتم( 
ΔليΎالم Εداϭجϭمن [الم ً اعتبΎرا Δالمطبق ΔسΎير  السيΎ́ين[ )Δتتم( 

الاحقا لقيΎس
ΕΎفئ Δربع ϰإل ΔليΎالم Εداϭجϭالم تصنيف الاحق، ت اليΎس أغراض

ّن دي Εاϭة )د ϔ́المط ΔϔϠلتكΎب Δمدرج ΔليΎم
Εداϭجϭم الع ΔليمΎب ΔمدرجΔليΎمΕداϭجϭاآخرم الشΎمل الدخل خال ΎدلΔمن Εاϭد( Δالمتراكم ϭالخسΎئر ΏسΎالمك تدϭير إعΎدة

مع ّن
العمϭجϭدادي ΔليمΎب ΔϔمصنΔليΎمΕاآخر الشΎمل الدخل خال ΎدلΔمن عند Δالمتراكم ϭالخسΎئر ΏسΎالمك تدϭير إعΎدة

دϭن ϭ ؛)ΔكيϠالم ϕϭح Ϭس Εاϭد )دΎااستبع
الخسΎئر ϭ حΎاأرب خال ΔدلΎالع ΔليمΎب Δمدرج ΔليΎم Εداϭجϭم

ة ϔ́المط ΔϔϠلتكΎب Δالمدرج ΔليΎالم
Εداϭجϭالم هذهالϔئ ΔϠص :مجمϭعΔ . تيسالبΎلمجمϭعΔΔهياأكثر التΎليين ّن الشرطي من كل استيΎϔء ت ةإذا ϔ́المط

ΔϔϠلتكΎب ΔليΎالم Εداϭجϭالم ΕداϭجϭلمΎب ااحتΎϔظ ϰإل يϬدف ϱالذ اأعمΎل نمϭذج ضمن ΔليΎالمΕداϭجϭلمΎظبΎϔااحت يت ΔليΎالم
من جلتحصيل ΕΎالتدف

ϭ ؛ΔقديΎالتع Δالندي المبϠغ ϰϠع ΕΎعϭمدف فط تعد ϭالتي Δندي ΕΎتدف محددة تϭاريخ في ΔليΎالم ΕداϭجϭمϠل ΔقديΎالتع
الشرϭط عن ينتج الΎئ اأصϠي المبϠغ ϰϠع

ّنϭالΎϔئدة لϠدي الϔعϠيمعدلΔبΎستخداطريطϔ΄ةبΎلتكΔϔϠالماحΎً قيΎسالمϭجϭداΕالمΎليΔيتاأصϠي
.ضمحϭتخضعلاالΎϔئدة ال إثبΕΎيت ΏسΎالمك المϭجϭدϭالخسΎئر اضمحال ϭ تعديل ϭ دΎاستبع يت

ΎئرعندمΎالخس ϭ حΎتتضمن .فياأرب ΔعϭمجمϠل ΔليΎالم Εداϭجϭالم. اأخرى ϭالذم Δالمدين ΔريΎالتج الذم من معين

جزء ϰϠةع΄ϔالمطΔϔϠلتكΎبΔالمدرجΔليΎالمΕداϭجϭالمΔدلالمدرجΎالعΔليمΎب
Δخال من ال الدخل

اآشΎمل خر ΔكيϠالم ϕϭح Ϭس Εاϭغير  د لغرض ΎϬب ااحتΎϔظ يت ل إذا اآخر الشΎمل الدخل خال من ΔدلΎالع ΔليمΎب
ΔكيϠالم ϕϭح Ϭس Εاϭد Δعϭالمجم تصنف ΔليΎالت ΕاΎالح في المتΎجرة

تذاإالمتΎجرة. يتااحتΎϔظبΎلمϭجϭداΕالمΎليΔلغرض Ύه΅Ύاقتن ΎتكبدهϭسΎس Ύًشرا
في ΅لغرضبيعϭ ΎϬإعΎدة ΎهΏ؛المدىالري Ώ(  المبدئيعندΕΎمن ، اإثب ً جزءا المΎتشكل ΕاϭاأدΔظϔمعمحΎϬالمحددةالتييتإدارت

Δلي ًΎ فعϠيم΅خرϭجϭددليلعϰϠلديϭΎϬالتي
الصيراأربΎحعϰϠااً لتحيقنمط هيعمشتΕΎمΎليΔب΄نΎϬ )ج ؛ ϭلمدى ΕΎدضمΎنϭ)بΎستثنΎءالمشتΕΎالتي

ΔمΎلي تحϭط ϭ داة Δϔمصن ϭ ΕلذاΎيفع.) Δ ΔدلΎالع ΔليمΎب اآخر Ύالش الدخل منخال ΔدلΎالع ΔليمΎب ΔليΎالم Εداϭجϭالم ً قيΎس
Ύمبدئي يت ΔدلΎالع ΔفياليمΕالتغيرا ΕΎإثب مع المϭحدةلϠدخلالشΎمل ΔئمΎدةتصنيفالمكسفيالΎيتإع لن سϭΎΏف

المتراكمϭ  ΔالخسΎئر Δفيالمثبت "

ΔدلΎالع ΔطياليمΎضمن"إحتي عند لϠدخل المϭحدة ΔئمΎدالΎااستبع . ΕΎإثب فيالΎئمΔالمϭحدةلϠدخل ربΎحيت كدخلاستثمΎر Ϭاأس ΎمعندمϠل
اجمϭعΔيحق عندمΎمدفϭعΕΎ ربΎحاأسϬستا تϠالمتحصاΕالمجمϭعΔمنتستϔيد، إا ΔϔϠجزءمنتك الحΎلΔف، المϭجϭدالمΎليكΎسترداد

هذه المϭحدةالمكΎسΏفيتϠيتتسجيل ، ϔي ΔئمΎال Ϡل اآدخل ااتخضع دϭاΕ سϬحϕϭالمϠكيΔخر. الشΎمل ΔليمΎب ΔϔالمصنΎمدلع
Δخانل

ل اآخر الدخلالشΎمل لتيي تتضمن دϭاΕ .ااضمحال ΔكيϠالم ϕϭح Ϭس ΔعϭمجمϠل Ϭس Εاϭفي د ΕراΎاستثم ϰϠع اآخر الشΎمل
الدخل منخال ΔدلΎالع ΔليمΎب ΔكيϠالم ϕϭح ΕراΎاستثم ϭيتتضمينΎϬفي Δالمدرج ϭغير Δالمدرج
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المحΎسبيΔالΎϬمΔال ΕΎسΎسي )Δتتم( 

ΕاϭاأدΔليΎالاحق  –الم ϭالقيΎس المبدئي ΕΎاإثب)Δتتم( 
ΔليΎالم Εداϭجϭمن [الم ً اعتبΎرا Δالمطبق ΔسΎير  السيΎ́ين[ )Δتتم( 

Δاآخر )تتم الشΎمل الدخل خال من ΔدلΎالع ΔليمΎب Δالمدرج ΔليΎالم Εداϭجϭالم
Εاϭد

اآخرتيساالديّن الشΎمل الدخل خال من ΔدلΎالع ΔليمΎب الديّن Εاϭد Δعϭلمجم ت منالشرطيّ إذا
كل ااحتΎϔظ :نالتΎلييناستيΎϔء يت المΎليΔضمننمϭذج ΕداϭجϭلمΎب اأعمΎل من جل ΕداϭجϭلمΎب إلϰااحتΎϔظ يϬدف

ϱالذ ΕΎتحصيلالتدفΔقديΎالتع
Δالندي ΎϬبيعϭϭ ا ؛ لϠمϭجϭدلتعΎقديΔينتجعنالشرϭط المΎلي فط تعد ϭالتي Δندي ΕΎتدف تϭاريخمحددة في اأصϠي المبϠغ

ϰϠع ΕΎعϭمدف الΎئ اأصϠي المبϠغ

ϰϠع ϭالΎϔئدة الشΎمل الدخل خال من ΔدلΎالع ΔليمΎب Δϔالمصن ّن الدي Εاϭفي د ΕراΎسااستثمΎقي ًΎاح يت اآخر ΕΎإثب
العΎدلΔمع ΔليمΎب التغيرا Δاليم في "إحتيΎطي Δالمثبت Δالمتراكم الخسΎئر ϭ ΏسΎالمك ΕΎإثب الشΎمل. يت لϠدخل المϭحدة ΔئمΎال في ΔدلΎالع

Δاليم في Ε ااستبعΎد عند لϠدخل المϭحدة ΔئمΎال في ΎϬتΎإثب ϭيت ΔكيϠالم ϕϭح في ΕتغيراϠل المϭحدة

ΔئمΎال العΎدلΔ" ضمن ϭإعΎدة دخلالϭϔائد ΕΎإثب يت ϭ ااضمحال العماΕاأجنبيϭΔخسΎئر ااضمحالتييصرف خسΎئر
استرجΎع ΔئمΎق في ΔليΎالم Εداϭجϭالم ΏΎاحتس ΎϬفي يت التي Δالطري بنϔس ΎϬبΎيتاحتسϭئرΎالخس ϭ 

بΎلتكΔϔϠالمطϔ΄ة. المΎسΔاأربΎح ّن دϭاΕتتضمن دي Δالمدرج Δعϭالدخلالمجم خال من ΔدلΎالع ΔليمΎب. المسعرة ّن الدي

Εاϭفي دΕراΎااستثم ϰϠع اآخر الشΎمل Εداϭجϭم ΔليΎم الخسΎئر ϭ 
اأربΎح خال من ΔدلΎالعΔليمΎب Δمدرج Δالمدرج ΔليΎالمΕداϭجϭالم تتضمن خال من ΔدلΎالع ΔليمΎب لغرض ΎϬب المحتϔظ

ΔليΎالم Εداϭجϭالم ϰϠع اأربΎح ϭالخسΎئر ا عند Δϔالمصنϭ العΎدلΔمنالمتΎجرة ΔليمΎبΔكمدرج المبدئي ΕΎإثب الخسΎئرخال
ϭ حΎاأرب ΏϭϠالمط ΔليΎالمΕداϭجϭالم ϭ ΔدلΎالعΔليمΎب ΎϬسΎقي ً Ύإلزامي Εداϭجϭالم ت . يتتصنيف لغرضالمتΎجرةإذا ΎϬب

اقتنΎئΎϬكمحتϔظ ϭ إلغرضالبيع الشراء عΎدة Ώفيالمدىالري ΕΎالمشت تصنيف يت Ύكم ،ΔليΎالمΔالضمني ΕΎالمشت فصل ذل في Ύبم ت
إذا إا المتΎجرة بΎϬلغرض كمحتϔظ ΔلΎفع تصنيΎϬϔك΄دϭاΕتحϭط Εداϭجϭالم الالمΎليΔ . يتتصنيفϭقيΎس Εالتيذا

Δالندي ΕΎتدف هي ΕΎعϭمدف فط Εليس ϰϠئعΎيالϠغاأصϠالمب ϰϠع ϭالΎϔئدة ّن لϠدي اأصϠي العΎدالمبϠغ ΔليمΎب نمϭذج عن
الخسΎئر، بغضالنظر ϭ حΎخالاأرب من ΔللΎعمΎϬϭ . ييربصرفΎعنمع النظر سيت ّ التي دϭاΕالدين ϔبتصني

ΎϬالمΔϔϠلتكΎ ة ϔ́ط خال من ΔدلΎالعΔليمΎب ϭ ملΎالدخلالش اآخر ، يمكن مϭضح عاه ϭهΎّن ، كم  دϭاΕالدي
اأربΎح ϭالتصنيف خال اإثبΕΎالمبدئيخسΎئربΎليمΔالعΎدلΔمن عند إذا يكΎن

ϭ غيϠبذلي Ύالي خϔض قدينش΄منعد ϱالذ المحΎسبي يتإدراج  .التϭافق ΔدلΎالع ΔليمΎب Δالمدرج ΔليΎالم
Εداϭجϭخالالم من ΔئمΎق في ااأربΎح ϭالخسΎئر مع ΔدلΎالعΔليمΎب المΎلي لمركز ΔدلΎالع Δاليم في Εالتغيرا صΎفي الخسΎئرقفي

ϭ حΎاأرب ΔئمΎ.  Ϭس ΕراΎإستثمϭ Δالمشت ΔليΎالمΕاϭاأد ϰϠع Δئϔال هذه المدرجΔالتيلتختΎرهΎالمجمϭعΔتتضمن ΔكيϠالم
ϕϭح لتصنف ΎϬفي Δرجع ا بصϭرة ΔليمΎابΎمدلعΔملاآخرلخانلΎإ. الدخلالش ϰϠع Ϭح سΎرب ΕΎإثب يت Ύكم ΕراΎستثم Ϭس ΔكيϠالم

ϕϭكح Δالمدرج

يϭجدحق Ύعندم الخسΎئر
ϭ حΎاأربΔئمΎآخرفيق دخل ΕΎعϭالمدف حكمهال .إستا حكمهالمϭحدةلΎئمΔاللغرضنقدϭمΎفي في Ύمϭ

الند النديΔ، يشمل ΕΎتدفϠϰϠع ند ϕϭالصند

ً  ϭرصدةلدىفي
ΎϬمن ًΎمϭمحس ، ϭبنΕΎبϭالسحΕΎبΎحس المكشϭف ϰϠع .ΔئمΎال البن من استبعΎد Εداϭجϭالم ΔليΎالم استبعΎديت ϭ( ليΎدالمϭجϭلالمΎالحϰمتضΏحس ، 

ϭمجم

المϭجϭدالمΎلي ϭجزءمن من العΔمنجزء
ΕداϭجϭالمΔليΎالمϬبΎمشΔء :( عندΎانض ϕϭالح فياستا مϭجϭد قيϭ  Ύ ؛التدفΕΎالنديΔمن ΔعϭالمجمΎϬقϭح بنل التدف استا في

مϭجϭد طرف  ΕΎϭالنديΔمن
ϰإل ϱهرϭج ت΄خير دϭن بΎلكΎمل ΎϬبدفع تϠتز Ώترتي Ώجϭبم ً سدادثΎلث

المتعΔϠبΎلمϭجϭد، ϭ ؛ ϭسϭاء ΔهريϭالجΕفΎالمكϭ المخΎطر جميع بنل Δعϭالمجم ΕمΎق )( لΎعندم )Ώ(ب Δعϭالمجم لϠمϭجϭدات
Δهريϭالج
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ΔمΎϬال ΔسبيΎالمح ΕΎسΎالسي )Δتتم( 

ΕاϭاأدΔليΎالاحق  –الم ϭالقيΎس المبدئي ΕΎاإثب)Δتتم( 
ΔليΎالم Εداϭجϭمن [الم ً اعتبΎرا Δالمطبق ΔسΎير  السيΎ́ين[ )Δتتم( 

 )تتمΔ( المΎليΔالمϭجϭداΕاستبعΎد
سداد Ώترتي في ΕϠدخ ϭ دϭجϭالم من Δالندي ΕΎالتدف إستا في ΎϬقϭح بنل Δعϭالمجم ϭت Ύعندمϰإلϭ إذا بتيي ϭت ΎϬنΈف

ϭ ΕمΎق ً . ϭسϭاء ΔكيϠالم ϭعϭائد بمخΎطر Εظϔاحت مدى ϱ هرتبلϭالجΕ ϭالمكΎف المخΎطر جميع إبΎء ϭ نل ϭل لϠمϭجϭد
Δي المϭجϭد ϰϠع بيتنلالسيطرة Δعϭتستمرالمجم. المϭجϭد في Δعϭالمجم ΔركΎمش استمرار حد ϰإل ΈثبΕΎالمϭجϭد هذه

فϔي التي اأسس ϰϠع به المرتبط ΏϭϠالمطϭ المحϭل المϭجϭد قيΎس . يت به المرتبط ΏϭϠالمط ΕΎثبΈب ً Ύيض Δعϭالمجم ϭت ،
ΔلΎالح ϭاال ϕϭتعكسالح .Δعϭالمجم ΎϬب تحتϔظ التي

ΕΎتزام استمراريتقيΎس Δلϭالمح Εداϭجϭالم ϰϠع ضمΎن شكل التيت΄خذ ΔركΎبينالمشΎم ϰأدنΎاأبΔالمدرج Δاليم
لϠمϭجϭد ΔيϠص ϭت ϭعϰϠثمنيمكن ن بدفعه

ΔعϭاقلالمجمΎمϬإ .، ي
Εمϭجϭداالضمحال مΎليΔال Ϡل المجمϭعΔبΈثبΕΎمخصص ϭئتΎخس لجميع ΔلنسبΎبΔقعϭالمتΔنيΎّنراائتم الدي Εاϭد . ΔقعϭالمتΔنيΎاائتم

عϰϠتستندالخسΎئر بين ϕرϔالΔالمستحΔقديΎالتعΔالندي ΕΎالتدف  ً Ύفϭ التدفΕΎالنديΔالتي المجمϭعΔاستامΎϬلϠعدϭجميع  ، تتϭقع
بمعدل Δمϭمخص اأصϠي الϔعϠي نديΔتدفΕΎعϰϠلتدفΕΎالنديΔالمتϭقعΔاستتضمن . تريبيلمعدلالΎϔئدة ΔتجΎن ΎϬب المحتϔظ ΕΎنΎالضم
بيع من التي اأخرى ΔنيΎاائتمΕΎالتحسينϭ ايتجزجزءاً تعتبر .ΔقديΎالتع

الشرϭط اائتمΎنيتإثبΕΎالمن .  يΔخسΎئر لتيلالϠتعرضΕΎاائتمΎنيΔبΎلنسبΔالمتϭقعΔعϰϠمرحϠتين لΎϬزيΎدة تحدث المخΎطر
في Δهريϭج المبدئي ΕΎمنذاإثبΔنيΎت، اائتم التي ΔنيΎاائتم لϠخسΎئر ΔقعϭالمتΔنيΎئراائتمΎحن تنتجعتديالخس داث السداد

في خالالتعثر ΔϠالمحتم  ΔدمΎال ً ً شϬ دةلمالخسΎئراائتمΎنيΔالمتϭقعΔ )شϬرا التي. (را ΔنيΎاائتم ΕΎالتعرضϠلتΔلنسبΎب
حدث ΎϬل ϰϠع Δقعϭالمت ΔنيΎاائتم لϠخسΎئر خسΎرة مخصص ΕΎإثب ΏϠيتط ، المبدئي ΏΎاإثب منذ ΔنيΎاائتم المخΎطر جϭهريΔفي

زيΎدة مدى العمر مدى ϰϠع Δقعϭالمت ΔنيΎاائتم السداد )الخسΎئر في التعثر Εقيϭت عن النظر لϠتعرض، بغض

العمرالمتبي ΔلنسبΎالمديبΔريΎذمالتجϠل Δن لمخΎطر Δالمعرض Δهريϭالج ΔليΎالم ΕداϭجϭالتيتعدفطالمϭنΎاائتم ، ΕمΎقΔعϭالمجم
المتϭقعΔفيمبسطنϬجبتطبيق ΔنيΎاائتم ً  .احتسΏΎالخسΎئر بدا ΎϬلكنϭ ، ΔنيΎاائتم المخΎطر في Εالتغيرا بتتبع Δعϭالمجم ت ، ل

ϭلذل اا الخسΎئر ϰϠع خسΎرة مخصص ΕΎثبΈب ΕمΎق منذل إعداد بتΎريخ العمر مدى ϰϠع ΔقعϭالمتΔنيΎليكلتريرئتمΎقد . مϭ
Ε΄نشΔعϭالمجم Δفϭϔمص ΔبΎالس ΔنيΎاائتم الخسΎرة خبرة تستندعϭϰϠاقع لΎϬالتي لعϭامل ΎϬϠالتيتتعديϭ ،الΔيϠالمستب

المجمϭعΔتعتبرخΎصΔ.النظرة ن السداد́ب في التعثر ΔلΎفيح ΔليΎالم Εداϭجϭالم غير من ب΄نه ΔرجيΎالخ ϭ 
ΔيϠالداخ ΕΎمϭϠتشيرالمعΎعندم Ϡتست ب΄ن المجمϭعΔالمحتمل قبل من ΎϬب محتϔظ ΔنيΎائتم ΕΎتحسين ϱ رΎااعتب في اأخذ

بΎلكΎملقبل Δالمستح ΔقديΎالتع المبΎلغ . مجمϭعΔال الت إسترداد Δلϭمع ΕΎقعϭت Ύهن يكن عندمΎا ΔليΎالم Εداϭجϭالم

Ώشط التعΎقديΔ.يت ΔالنديΕΎدفΔليΎالم
Εداϭجϭالم Δالمطبق ΔسΎالسي(

اإثبΕΎالمبدئيϭالقيΎس (́ينΎير   قبل ΔليΎالمΕداϭجϭالم تصنيف المبدئييت ΕΎاإثب عند بΎليمΔالعΎدلΔمن Δمدرج ΔليΎم
Εداϭجϭكم اأربΎح ϭالخسΎئرخال Δذممدينϭ ϭقرϭض ϭ ΎϬب محتϔظ ΕراΎاستثم . الحΎل ϰمتض Ώبيع، حسϠلΔحΎمت

ΔليΎمΕداϭجϭكمϭ ϕΎاإستح ϰحت ϭت المبدئيالمجمϭعΔبتحديد ΕΎاإثب عند ΔليΎالم ΎϬداتϭجϭم ، تصنيف ΔدلΎالع ΔليمΎب ً
Ύمبدئي ΔليΎالم Εداϭجϭالم جميع ΕΎإثب خا. يت من ΔدلΎالع ΔليمΎب Δغيرالمدرج ΔليΎالم Εداϭجϭالم ΔلΎح تضΎفإليΎϬبΎإضΎفΔ، في

الخسΎئر ϭ حΎاأرب ل

المΎليالمعΎمΔϠتكΎليف إقتنΎءالمϭجϭد Δبϭالمنس ΕΎالمشتريϭ ΕΎالمبيع ΔليΎالم ΕداϭجϭمϠل عΎمΔً في عϠيه الزمنيالمنصϭص
اإطΎر خال Εداϭجϭالم تتطΏϠتسϠي التي الϭانين ϕϭالس إثبΎتΎϬبتϭ ΎحسΏ عراف الشراءالعΎديΔ( يت Δجرة، )طريΎالمت التΎريخالذϱريخ

ϭهϭت

فيه Ϡتز بشراء Δعϭالمجم ϭ بيع المدينΔ .المϭجϭد ΔريΎالتج الذم من معين ϭجزء المتΎجرة غير لغرض ΎϬب
المحتϔظ ΕراΎااستثم ϰϠع ΔعϭمجمϠل ΔليΎالم Εداϭجϭالم



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم ϭحدةالمحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

ΔمΎϬال ΔسبيΎالمح ΕΎسΎالسي )Δتتم( 

ΕاϭاأدΔليΎالاحق  –الم ϭالقيΎس المبدئي ΕΎاإثب)Δتتم( 
ΔليΎالم Εداϭجϭالم ) Δالمطبق ΔسΎالسي(ير   قبلΎ́ين) )Δتتم( 

الاحق القيΎس
ϬتΎϔتصني ϰϠع ΔليΎالم ΕداϭجϭمϠل الاحق الΎيعتمداليΎس ϭالنح ϰϠلي: عΎت

ΕراΎبيعاستثمϠل ΔحΎمت
ϰϠع لϠبيع ΔحΎالمت ΔليΎالم ΕراΎااستثم المتΎجرةتتضمن غير لغرض ΎϬب محتϔظ ΕراΎاستثمϕϭح Ϭس Εسندا المϠكيΔ. في

Δϔمصن Εليس ϭ جرةΎالمت لغرض ΎϬب كمحتϔظ ΎϬϔتصني يت ا التي Ϡت هي لϠبيع ΔحΎكمت Δϔالمصن ΔكيϠالم ϕϭح Ϭس ΕراΎاستثم
الخسΎئر ϭ حΎاأرب خال من ΔدلΎالع ΔليمΎب Δكمدرج

المتΎجرةااستثمΎراΕقيΎساحΎً المبدئي، يتاليΎسبعد غير لغرض ΎϬب المكΎسΏالمحتϔظ ΕΎإثب مع ΔدلΎالعΔليمΎبϭ
الخسΎئر ϭترحل الشΎمل لϠدخل المϭحدة ΔئمΎال في Δغيرالمح" ϰإلΔدلΎالع ΔطياليمΎفي "إحتي ϕϭح في ΕتغيراϠل المϭحدة

ΔئمΎال استبعΎد ااستثمΎراΕالمϠكيΔحتϰيت لϠدخل المϭحدة ΔئمΎال في Δالمتراكم الخسΎرة ϭ Ώالمكس ΕΎإثب فعندهΎيت Ύتحديده يت
ϭΔϠتصنيف ، كمضمح إعΎدة منϠدخلالمϭحدةلΎئمΔفيالالمتراكمΔةالخسΎرفعندهΎيت ΎϬئΎإلغ   ."ليالعΎدلΔإحتيΎطيا"ϭيت

Δمدين ϭذم قرϭض
Δالنشط ϕϭالس في ΎϬلϭتدا يت ϭا لϠتحديد ΔϠبΎق ϭ ΔبتΎث ΕΎعϭمدف ΎϬلدي Δمشت غير ΔليΎم Εداϭجϭم هي Δالمدين ϭالذم الرϭض

حس بعد الϔعϠي الΎϔئدة معدل Δطري بΎستخدا ة ϔ́المط ΔϔϠلتكΎب ΔليΎالم Εداϭجϭالم هذه ً قيΎس Ύاح المبدئي، يت اليΎس
اإضمحالبعد ΎϬند  .فيقيمتϭ اأخرى ϭالذم Δالمدين ΔريΎالتج الذم من معين ϭيتتصنيفجزء ϭذم كرϭض ϭبن لدى

رصدة

Δحكمهالمدين في Ύمϭ
حكمهالمϭحدةلΎئمΔاللغرضنقد في Ύمϭ الند ، يشمل ΔالنديΕΎتدفϠϰϠندعϕϭرصدةلدىفيالصند ϭ  ًΎϬمن ً

Ύمϭمحس ، ϭبن المكش ϰϠعΕΎبϭالسح ΕΎبΎحس. ΔئمΎال البن

ϭفمن اضمحال
ΔليΎالم Εداϭجϭالم إعدادتΎريختيالمجمϭعΔفي مΎليبتحديدكل هترير إذاكΎن Ύم Εعييثبϭضϭدليلم Ύاضمحالن مΎليمحدد

مϭجϭد ϭ ΔليΎالم Εداϭجϭمنالم Δعϭمجم مضمحل. يعتبرالمϭجϭدالمΎلي ΔليΎالم Εداϭجϭالم مضمحϭ  ΔϠمجمϭعΔمن إذا دليل
ΎنهنΎكΕيثب ااضمحالمϭضϭعي قد حدϭثهنتيجΔلحدث ϭ كثر اإثبΕΎالمبدئيلϠمϭت "( جϭدبعد خسΎرة عϰϠ "آثره

حدϭثϭب΄ن  )تكبد ϠرةتΎالخسϰϠع ت΄ثير ΎϬالمستبل Δالندي ΕΎالتدف التي ΔليΎالم Εداϭجϭالم من Δعϭمجم ϭ 
المΎلي قيΎسΎϬبϠيΔالمتϭقعΔلϠمϭجϭد دليل منالممكن . ϭاقعيΔيمكن يتضمن يϭاجϭϬنن المترضين من Δعϭمجم ϭ المترض

ن م΅شراΈب ϰϠع ااضمحال Δهريϭج ΔليΎمΕΎبϭصعΔيϠلغاأصΎالمبϭ ئدةΎϔال مϭاعيددفع Εاϭفϭ،  جدϭيϭ
ΎلهنΎالمترضإحتم تعرض مجمϭعΔمن ϭ إعΎالمترضين ϭ إفاسϰإل ϭيمكن آخر مΎلي تنظي ماحظتهدة ΕΎالتدف في

اإنخΎϔض تϭجدمعϭϠمΕΎتشيربحدϭث حيث ΔقعϭالمتΔيϠالمستب ΔسالنديΎيϠل ΔϠبΎال Εتغيرا حدϭث ϭ ΔديΎعااقتصΎضϭفياأ ϭ 
المتΎجرة

في عمΎل Δبالمرتبط
في Ύلتعثر استثمΎراΕ  .السداد ببΎلنسبΔلاستثمΎراΕالمΎليΔالمتΎحΔلϠبيع، تϭمتΎحΔلϠبيع Δعϭبتييعملالمجم تΎريخ ترير إعدادكل

كΎنهنΎلتحديد إذا Ύم دليل Εيثب

اضمحالمϭضϭعي ΕراΎااستثم مجمϭعΔمن ϭ رΎاستثم. ΕراΎااستثمΔلΎفيح ΔكيϠالمϕϭح Ϭكفي س Δϔالمصن لϠبيع ΔحΎمت" ϰϠيتضمنع
يجΏ ن اأمد"ϭ "انخΎϔضهΎفΈنالدليلالمϭضϭعي ف "طϭيل اليمΔي لاستثمΎر ΔدلΎدنالع ϰ ΎϬتϔϠتك من لاستثمΎر

ΔيϠاأص ΔϔϠالتك الΎϬ" مΎبل تيي "اانخΎϔض لاضم. يت مϭضϭعي دليل يϭجد Ύحيثم . ΔيϠاأص ΎϬتϔϠتك من ϰدن ΔدلΎالع ΔاليمΎϬفيΕنΎالتيك
الϔترة اإمد" مΎبل "طϭيل ϭΈحال، ف نه كΎلϔر Δالمتراكم الخسΎرة قيΎس يت ΕراΎااستثم Ϡت من اضمحال خسΎرة ϱ حس بعد

ΔليΎالح ΔدلΎالع Δاليمϭ اإقتنΎء ΔϔϠتك بين ϕ ΎϬتΎإثبϭ الشΎمل لϠدخل المϭحدة ΔئمΎال ϭيتإلغΎئΎϬمن لϠدخل المϭحدة ΔئمΎال



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́سمبردي في

ΔمΎϬال ΔسبيΎالمح ΕΎسΎالسي )Δتتم( 

ΕاϭاأدΔليΎالاحق  –الم ϭالقيΎس المبدئي ΕΎاإثب)Δتتم( 
ΕداϭجϭالمΔليΎالمΔالمطبق ΔسΎالسي(بعدقبلϭ   يرΎ́ين) 
ΔليΎمΕداϭجϭةم΄ϔالمط ΔϔϠلتكΎب

Δبينيتمدرج ϕرϔك الخسΎرة قيΎسمبϠغ ϭا لϠتدفΕΎاليمΔالمدرجΔلϠمϭجϭد ΔليΎالحΔليمΔالندي المستبϠيΔالمدرة الخسΎئر
)بΈستثنΎء ΕΎتدفϠل ΔليΎالح Δاليم خص لϠدخل. يت المϭحدة ΔئمΎال في ΎϬتΎإثب بعد( ϭيت Ύتكبده يت ل التي Δقعϭالمت ΔيϠالمستبΔنيΎاائتم

ΔالنديΔيϠالمدرةالمستبϰϠءً عΎمعدلبن ϠالΎϔئدةالϔعϠياأص لديه المϭجϭد كΎن معدليلϠمϭجϭد. إذا Έئدةمتغير، فΎف الخص معدل
ن .معدلهϭاضمحالليΎس ϱخسΎرة لϠمϭجϭد الحΎلي الϔعϠي

الΎϔئدة ϭالقيΎس المبدئي
ΕΎيتتصنيفاإثبΕΎبϭϠالمطΔليΎالم ΄ةمΎليΔمدرجΔمطϭϠبϭΕΎرϭضϭاقتراضΕΎكعنداإثبΕΎالمبدئي

ϔالمط ΔϔϠلتكΎب،  Ώحس إثبΕΎمتضϰالحΎل يت المΎليΔمبدئيΎً بΎليمΔالعΎدلΔجميع ΕΎبϭϠالمط، ϭاϭضϭالر ΔلΎح قتراضΕΎافي حس
ϭالذمالدائنΔبعد لϠمعΎمΔϠتكΎليفال مبΎشرة Δبϭالمنس.  ϰϠع ΔعϭمجمϠلΔليΎالم ΕΎبϭϠالمط تتضمن ϭالذم Δالدائن ΔريΎالتج الذم

جزءمعينمن ϭالاأخرى رϭض أجل ϭقرϭض مسيطرة غير ϕϭح من عϰϠقرϭض ΔϠالمشتم ΕΎاإقتراضϭ
ΕΎبϭالسحϭ استيراد ϭقرϭض البن

من المكشϭف
ϰϠع الاحق القيΎس التΎلي ϭالنح ϰϠع ΎϬتΎϔتصني ϰϠع ΔليΎالم ΕΎبϭϠمطϠل

الاحق اليΎس
يعتمد ΕΎااقتراضϭ الرϭض الرϭض ً قيΎس Ύاح اإثبΕΎالمبدئي، يت التيتستحقعϠيϬااقتراضϭبعد ΕΎϭف ΎΎةب ϔ́المط ΔϔϠلتكΎب ائد

معدلالΎϔئدة ΔيستخداطريϠعϔئالΎالخسϭΏسΎالمك ΕΎإثب اأربΎح ϭالخسΎئرفيريت يت ΎدعندمΎاستبع اإطΎϔء ΔيϠعم
منخال ، ϭكذل ΕΎبϭϠالمط احتس. خداطريΔمعدلالΎϔئدةالϔعϠيبΈست ΄يت ϔالمطΔϔϠالتك ΏΎاا في بΎأخذ ة اإقتنΎء من

Εاϭعا ϭ ΕΎمϭخصΔر يΎعتب ً  ϭالرسϭ ϭالتكΎليف جزء تعتبر التي الϔعϠي.  ا الΎϔئدة معدل يتجز من في تمϭيل كتكΎليف الϔعϠي
الΎϔئدة معدل يتتضمينإطΎϔء الخسΎئر ϭ حΎاأرب ΔئمΎتستحق التي ΕΎاإقتراضϭ ً عϰϠالرϭض عΎدة Δئϔال

هذه . تنطبق فΎئدة ΎϬيϠع ق
ϭذم خرى Δدائن ΔريΎتج ذم لϠمΎبل ΔدلΎالع Δاليم تعد ، ϭالتي ΔϔϠلتكΎب Δالمدرج اأخرى ϭالذم ΔالدائنΔريΎذمالتجϠل ΕΎبϭϠالمط

ΕΎيتإثبΏجϭالمت في دفعه لϠبضΎئع المϭردين ϭϭالمستبل قبل من ΎϬبΔعϭالمجمΔلبΎمط

Εتم المستϠمΔ، سϭاء
ΕΎتلتالخدم. ΔليΎالم ΕΎبϭϠالمط استبعΎد استبعΎديت ΏϭϠالمط Ώجϭناالتزابمϭيك ΎعندمΔليΎالمΕΎبϭϠالمط قد ϭ مدتهتإخائه

انتΎϬء ϭ ئهΎيت . إلغ Ύإستبدالعندم جϭهرϱ، فΈن بشكل حΎلي ΏϭϠمط تعديل يت Ύعندم ϭ Ύًهريϭج ΔϔϠمخت بشرϭط المترض مننϔس
بخر حΎلي ستبدالاإهذامطΏϭϠمΎلي ΔبΎبمث يعتبر التعديل ϭدΎاستبع ϠمطϠجديدل ΏϭϠمط ΕΎإثب ϭيت اأصϠي Ώϭ.  

في Δالمعني Δالمدرج

فرϕϭالمبΎلغ ΕΎإثب
يت لϠدخل المϭحدة ΔئمΎال ΔصΎمق ΔليΎالم Εاϭاأد ϭالمطϭϠبΕΎالمΎليϭΔإظΎϬرصΎفيالمبϠغفي Εداϭجϭالم ΔصΎم التت ΔئمΎل المϭحدة

قΎنϭنيϠمركز حق ΎنهنΎإذاك فط المΎلي المبΎلغ ΔصΎلم لϠتنϔيذ المثبتΔقΎبل في ΏϭϠالمط ϭسداد المϭجϭد تحيق ϭ غϠالمب
صΎفي  سΎس

ϰϠع Δيϭالتس Δعϭالمجم
ϱϭتن ذاتهحيث ΕقϭالΔدلΎالعΔالقيم هيالسعراليمΔالعΎدلΔقيΎس ϱسيتاستامهالذ يتدفعهالذϭ ϱمϭجϭدلبيع

فيل ΏϭϠمط منظمتحϭيل ΔϠمΎمعΔ مشΎركيبين ϕϭفيالسϰϠعΔدلΎالعΔساليمΎيستندقيϭ .سΎريخاليΎفتراضات  ΄نب

ΔϠمΎمع بيع المطΏϭϠتحدثϭالمϭجϭد
إمΎ: تحϭيل الرئيسي ϕϭالس في الرئيس ، ϭالمطϭ ΏϭϠلϠمϭجϭد ϕϭالس ΏΎغي حΎل المطΏϭϠفي

ϭ دϭجϭمϠل فΎئدة اأكثر ϕϭالس ي.في ΔعϭمجمϠل فيه التعΎمل متΎح فΎئدة اأكثر

ϕϭالسϭ الرئيسي ϕϭالس يكϭن يجΏ ن اافتراضي العΎدلΔلϠمϭجϭد ϭالمطΏϭϠبΎستخدا Δاليم قيΎس ت المشΎركΕΎϭالتي
ΎϬاسيستخدم المطΏϭϠلمϭجϭدنفيالسϕϭعندتسعير ϭ ،إفتراض
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ΔمΎϬال ΔسبيΎالمح ΕΎسΎالسي )Δتتم( 

ΔدلΎالع Δالقيم  )تتمΔ( قيΎس
ااعتبΎري بعين ΔليΎالم غير ΕداϭجϭمϠل ΔدلΎالع Δاليم قيΎس مشΎركي ΄خذ اقتصΎديΔعϰϠإدرارالسϕϭقدرة طريقمنΎفع عن

΄عϭϰϠفضلاستخدامϭجϭداΕبالماستخدا ϬتΎΎ ϰإل ΎϬبيع مشΎر ϭعنطريق بآخر Εداϭجϭالم سيستخد ϱالذϕϭالس
΄عϰϠفي

فضلاستخدام ϭϬتΎΎ . تستخدΔعϭالمجم تتϭفر ϭالتي الظرϭف ΏحسΔسبΎالمن التيي ΕΎتنيΔفيΎك ΕΎمϭϠمع ΎϬل ،ΔدلΎالع Δاليم ليΎس
الحد اϭالذϱيزيد ϰااقص ϭالتييمكنالمدخاΕذاΕالصΔϠستخدا ΎϬيحدماحظتΕالمدخا استخدا ماحظتΎϬمن

ايمكن التي .التي ΕΎبϭϠالمطϭ Εداϭجϭجميعالم تصنيف يت المϭحدة ΔليΎالم الϭائ في ΔدلΎالع ΎϬقيم يتاإفصΎحعن ϭ 
ضمتΎس التسϠسل لϠيمΔالعΎدلΔن ، الϬرمي Ϭلمدخات ً عϰϠ دنϰمستϭى :بنΎء ككل ΔدلΎالع ΎϬقيمت قيΎس ϰϠع ϱهرϭالج

الت΄ثير Εذا Ύ لϠمϭجϭداΕ - المستϭى Δالنشط ϕاϭاأس المعدلΔ( في اأسعΎرالمعϠنΔ )غير
ΔϠثΎالممΕΎبϭϠالمط ϭ ΔϠثΎى ؛الممϭى  - المستϭمست ϰأدن التيي ΕΎتني ϰϠع ϱهرϭالج ΄ثير مدخاتΎϬذاΕالت

Δالتييمكنماحظϭ اليمΔقيΎس ΔدلΎالعΔϠإالمسجΎشرةمΎمب
مبΎشرة ϭغير مستϭى  - المستϭى ؛ ϭبصϭرة ϰالتييأدن ΕΎالتتنيϭ ا ي ϰϠع ϱهرϭالج ذاΕالت΄ثير

ΎϬمدخات

Δماحظ اليمΔقيΎسيمكن ΔدلΎالعΕداϭجϭمϠلΔلنسبΎبΕΎبϭϠالمطϭائϭال ، المϭحدةالمΎليΔالمثبتΔفي متكرر جمϭعΔالمحددتعϰϠ سΎس
قد ΕنΎإذاك Ύم Εحدث Ύفيم Εياϭتح تيي إعΎدة خال بينالمستϭيΕΎفيالتسϠسلالϬرميمن ΎϬϔد -تصنيΎاً )استن

ϰإل Εذا ΎϬلمدخات قيΎسقيمتΎϬدنϰمستϭى ϰϠعϱهرϭالج ΄ثير العΎدلΔالت ككل ΔيΎϬن

مΎلي( في
كلترير إثبΕΎ دϭاΕيت سϬخزانΔفترةإعداد Ϭس ϕϭح ال ΔكيϠمΔصΎالخ )ΔخزانϬس( ΎϬدةشرائΎإع يت التي

ϭتخص ΔϔϠلتكΎب المϠكيΔمن ϕϭحΕΎفي. ايتإثب خسΎرة ϭ Ώمكس ϱ ال ΔئمΎل المϭحدة شراء ϭبيع ϭإصدار ϭإلغΎء
من Ϡدخل Εاϭد ϕϭح Ϭس ال ΔكيϠم .ΔلشركΎبΔصΎالخΔالخزانϬب΄س ΔϠالمتع Εيϭالتص ϕϭح إلغΎء

يت
ΔشركϠل تخصϭا .ييت التϭالي ϰϠع Ϭل Ϭح سΎص رب ΕΎمخصص سΎبق حدث عن التزا )قΎنϭني ϭمتϭقع( عϰϠالمجمϭعΔنΎتج

ϭجϭد عند ΕΎالمخصص ΕΎإثب المحتمل يت ϭمن ϭجϭد ΏϠنيتطΕΎاإلتزام هذه ΔيϭلتسΔديΎاإقتص المنΎفع يشمل لϠمϭارد
لϭيمكنتدفقخΎرجي ϕϭثϭم تدير عمل Ύحيثم . ΕΎاإلتزام هذه مبΎلغ Δعϭالمجم ، يتاتتϭقع ت΄مين عد Ώجϭبم المثΎل

سبيل ϰϠع ،ΕΎالمخصص جميع ϭ بعض سترداد منϔصل كمϭجϭد ΕΎيϭالتس ΕΎإثب فطعندمΎتكϭنالتسϭيΕΎشبه في ΕΎمخصص ϱ΄
ب

ΔϠالمتع ΕΎفϭالمصر عرض . يت
المϭحدةلΎئمΔالم΅كدة ϱ حس بعد Ϡدخل ΕΎيϭينتسϔظϭمϠلΔالخدمΔيΎϬن Ε مكΎف Δعϭالمجم

ϭبدفعت اشتراك ، البحرين ااجتمΎعي العΎمΔلϠت΄مين ΔيئϬال Ύلنظ ΕΎالبحرينيينΎϬيϔظϭنلمΎضمϠلΔمΎالع ΔيئϬالϭ ، الكϭيتيين، ϭالتي
ΎϬيϔظϭلم Εيϭالك ، اإجتمΎعي Ώتحس  . المϭظϔين Ώاتϭر التزامΕΎكنسبΔمن فالمجمϭعإن محصϭرة

يΔتكϭن ΎفيهذاالنظΎϬهبΎلغالمسΎالمب ϕΎنط استحΎقϭΎϬالتي عند ΎϬصرف كمΎ .يت
المجمϭعΔتد ΔالخدمΔيΎϬن Ε ،  لمϭظϔيΎϬمكΎف ΏنΎتستحقاأج إنΎϬءالتϭظيفϭعددبنΎًء  ϭالتي

عند المϭظϔين Ώاتϭر
ϰϠع Δالخدم Εاϭسن . ϰϠعΕΎكمستحΕفΎذهالمكϬل ΔقعϭليفالمتΎالمدىتدرجالتك التشغيϠيΔ . تϭظيففترة التأجير عقϭد ع ΕΎعϭمدف ΕΎيتإثبϭيϠالتشغي

΄جير
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ΕداΎϬااجتΕالتقديراϭاϭفتراضاΎΕΔمΎϬال ΔسبيΎالمح

من ΏϠيتط ΔعϭمجمϠل المϭحدة ΔليΎالم الϭائ إعداد ϭتديراϭΕمجϠسإن آراء المبΎلغاضرتفااإدارةعمل ϰϠع ΅ثر ت قد
ΕΎ ، بتΎريخ ΔϠالمحتم ΕΎاإلتزام عن ϭاإفصΎح ΔليΎالم ΕΎبϭϠالمطϭ Εداϭجϭالمϭ ΕΎفϭالمصرϭΕلإيراداΔإعدادالمدرج

هذه . ϭالمΎليΔالتΎرير ن ب́ش ذل، عدالتين اافتراضΕΎمع لϠمبΎلغ ϱهرϭج تعديل عمل ΏϠتتط قد نتΎئج ϰإل ϱي΅د
ϭالتديراΕيمكن ن ΕداϭجϭمϠل Δالمدرج ϭ  .ΔيϠالمستب Εتراϔال

في
تت΄ثر التي ΕΎبϭϠالمط ΕداΎϬااجت اإدارة مجϠس المحΎسبيΔلϠمجمϭعΔ، اتخذ ΕΎسΎالسي تطبيق ااجتΎϬداΕفي ثنΎء المبΎلغ ϰϠع

Δهريϭج Εت΄ثيرا ΎϬلدي التي

ΔليΎالت المϭحدة
ΔليΎائالمϭفيالΔالمثبت Δمبد ااستمراري Ύق اإ دارةمجϠس ϭه Δمبد ااستمراري المϭاصΔϠعϰϠ سΎس ϰϠع Δعϭالمجم لدرة

تيي ϭبعمل ΎϬلدي Δعϭالمجم ب΄ن المتنع المستبل في ΎϬلΎدرلاستمرارفي عمΎالمص ، فΈن ذل ϰϠع . ϭعاϭة مجϠسمنظϭر
ϱ مϭر ́ب Ϡع ϰϠع ليس اإدارة Δهريϭج مبد ااستمراريϭ .Δلذل عϰϠ سΎس ΔϠاصϭالم ϰϠع Δعϭالمجم قدرة حϭل Δهريϭج ً

Ύكϭشك Ώتسب الممكن ن من التي م΅كدة غير

Δمبد ااستمراري
المΎليΔالمϭحدةعϰϠ سΎس الϭائ إعداد ت ااستثم ΎراΕتصنيف تحدد إدارة Δعϭالمجم ϭ حΎاأرب خال من ΔدلΎالع

ΔليمΎبΔمدرجΔليΎم Εداϭجϭالمبدئي "كم ΕΎاإثب عند ΎϬراتΎاستثم تصنيف ϭ "ئرΎملاآخرالخسΎالش الدخل خال من ΔدلΎالع
ΔليمΎب Δمدرج ΔليΎمΕداϭجϭم ΔليΎم Εداϭجϭكم" ΕراΎااستثم تصنيف العΎدل". يت ΔليمΎب Δمدرج اأخرى ΕراΎااستثم الريΏ. جميع المدى في ΎϬبيع لغرض

Ύه΅Ύإقتن ت الخسΎئر" إذا ϭ حΎاأرب خال Δمن

اآخرتصنف الشΎمل
خالالدخل من ΔدلΎالع ΔليمΎب Δمدرج ΔليΎمΕداϭجϭر ".كمΎداإيجϭيستندعϭه ،Ώالترتي إذاكΎن Ύم تحديد ϰϠعϱϭيحت ϭ إيجΎر

هذا ،عد مضمϭن ϰϠريخالبدء، عΎفيت Ώالترتي تنϔيذ كΎن سϭاء إستخدا ϰϠيعتمدعΏدالترتيϭجϭم محدد حق Ώالترتي ينل ϭ 
مϭجϭداΕمحددة ϭ إستخدا

المϭجϭد هذا تحديد يت ل ϭل ϰحت . الحق Ώالترتي لمبΎنيمكΎتبΎϬصراحΔفي ΔريΎالتج ΕراΎالع ϰϠع ΄جير
ت عϭد في Δعϭالمجم ΕϠدخ مخΎلد زنϭΎϬمبΎني تيي ϰϠع ً بنΎء Δعϭالمجم Εحدد .ϭ اأرض ΔكيϠلمΔفعالرئيسΎالمنϭ المخΎطر

بجميع سيحتϔظ جر ال́̈م

΄ن
الترتيبΕΎ، ب في الϭاردة الشرϭطϭالبنϭد بΎلتΎلي ΏΎيتاحتس ΔيϠت΄جيرتشغي كعϭد ϭاافتراضΕΎالتقديراΕالعϭد

اافتراضΕΎإن ϭالمصΎدر بΎلمستبل ΔϠالمتع ΔسيΎاأس ΕتديراϠل اأخرى ΔسيΎاأس الم΅كدة غير مΎليبتΎريخ ترير كل ، إعداد ΔدمΎالΔليΎالم Δالسن
خال ΕΎبϭϠالمطϭΕداϭجϭمϠلΔيالمدرجϠل ϱهرϭج ً لتعديل ΎنسببϭلتكΔمΎه ϭالتيلديΎϬمخΎطر ، هي

افتراضΎتΎϬفيالمجمϭعΔتعتمدمϭضحΔ دنΎه عند متϭفرة معΎيير ϰϠع ΎϬتديراتϭΔليΎالم الϭائ إعداد المϭحدة . قدتتغير

الظرϭفϭا ΕΎافتراض سيطرة عن ΔرجΎالخ ϕϭالس  ϭظرϭف
Εتغيرا Ώحس ΔيϠالمستب Εراϭبش΄نالتطΔعϭتيي . المجم غيرالمتΎجرةغيرالمسعرة لغرض ΎϬب المحتϔظ ΕراΎااستثم الت بΎستخدا فضل

العΎدتϭاإدارة فيتحديدالي ΕرديراΎاستثم Δل بΎلرجϭع غيرالمسعرة ΔصΎالخ ΔكيϠالم ϕϭح Ϭس Εا ϰإل ΔدلΎالع Δاليم  ϭاستخدا
ااستثمΎر مدراء قبل من Δالمدم ΔدلΎالع الي ذل في Ύاأخرىبم ΔسبΎالمن التيي ΕΎتني بΈستخدا الس

ΕΎϔعΎمض بΎستخدا ΔماحظϠل ΔϠبΎال غير Εالمدخا ϰداً إلΎاستن .المحددة اأخرى ΔسبΎالمن التيي ΕΎجيϬمن ϭ ϕϭ الحΎلي التدير عن يختϠف
قد ΔيϠالمستب ΕماΎالمع من سيتحق ϱالذ الϔعϠي ذل، فΈنالمبϠغ تديراتϭ ،ΎϬمع تستخداإدارة فضل ΕΎتييم Δطبيع
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ΕداΎϬااجتΕالتقديراϭاإϭفتراضΕΎΔمΎϬال ΔسبيΎالمح )Δتتم( 

ΕالتقديراϭΕΎاافترض)Δتتم( 
ϭالمتΎدالمخزϭنمخصص Δالحرك البطيء

ت المتϭقع Δاليم صΎفي ϭ ΔϔϠلتكΎب المخزϭن تديريـدرج عمل ً، يت ΎدمΎمت ϭ ًΎقديم المخزϭن يصبح Ύعندم . ، يϬمΎ قل ΎϬحي
ΎϬلكنϭ ϱفرد بشكل ΔمΎه الغير المبΎلغ Ύم . ΔمΎϬال المبΎلغ ϰϠع ϱفرد بشكل التدير هذا عمل . يت ΎϬتحي المتϭقع Δاليم لصΎفي

ϭلن ً Ύفϭ المخصص ϭيطبق جمΎعي بشكل ΎϬتييم ، فيت ΔدمΎمت ϭ ΔنقديمϭعالمخزϭΔالعمريΔالدرج ϭدΎالت Δءً نسبΎبن ،  ϰϠعΔريخيΎالت
البيع إجمΎلي . السنΔالΎدمϭΔميزانيΔ سعΎر

بϠغ بحريني( ϭ ,̀́,́: ̀دينΎربحريني ) ̂,̂,́المخزϭن دينΎر ϭالمتΎدلمخزϭناضمحالامخصصبϠغ
Δالحرك إعدادالتΎريرالمΎليΔدينΎربحريني(  ̂,: ̀دينΎربحريني ) ̂,̂̀ البطئ بتΎريخ . سϭفيت ΕΎإثب 

المتϭقعΔفي ϭالمبΎلغ ΔيϠالمستب Εتراϔال في Δالمح ΔيϠعϔال المبΎلغ بين ϕفر ϱالΔئمΎحدةلϭدخل.المϠاضمحال

ϭΕاآاϭ ΕراΎالالعΕبمعدا
Δعϭالمجم ϭت فيتΎريختييعمل كΎنهنΎحديدلتمΎليتريركلإعداد إذا Ύم Εعييثبϭضϭم الدليل .محددمϭجϭداضمحالدليل

هذا مثل ϭجد إذا عملفحص ΏϠيتط Ύعندم ϭ ،بعملتاضمحال Δعϭالمجم ϭد، تϭجϭمϠل ϱϭسن المϭجϭدالΎبل لمبϠغ يي لا
سترداد. إن الΎبΔϠلإسترداد Δاليم ϰϠاأعΔاليم هي لϠمϭجϭد ΔدلΎالعΔيمϠلϭمϠدلϭندجϠلΔالمنتج الϭحدة ϭ ًΎقصΎليفنΎتكΔالمستخدم

ΎϬقيمتϭ البيع إلϰحد ΔϠمست هي ϭالتي Δالندي ΕΎتدفϠل منتج غير المϭجϭد كΎن إذا الϔردϱ، إا لϠمϭجϭد محددة ϭهي لϠمϭجϭد
Δالمدرج Δاليم تزيد Ύعندم . Εداϭجϭالم من Δعϭمجم ϭ اأخرى Εداϭجϭالم Ϡت عن ، ϭيتسترداد، ΎالΎبΔϠلاعنقيمتϬبعيد

مضمحا المϭجϭديعتبر فΈن المϭجϭدإظΎϬر . عندمبΎلمبϠغالΎبللاسترداد ΎنΎد، فϭجϭمϠلΔالمستخدم Δاليم تيي يت ΔيϠالمستب Δالندي
ΕΎالتدف Δقعϭالمت ϠلΔليΎالحΕΎالتييم يعكس ϱالذϭ خص معدل بΎستخدا ΔليΎالح ΎϬقيمت ϰإل ΎϬيضϔتخ يت ϕϭس ΔالزمنيΔيمϠدلϭنϠل  .

ϭالمخΎطرالخΎصΔبΎلمϭجϭد Εاآاϭ ΕراΎفيالع اضمحال ϱ Ύهن ب΄ن اإدارة مجϠس يعتد عضΎء ا في
Ύكم Εالمعداϭ  ́ديسمبر ϭ  ̀ديسمبر. Εالمعداϭ

Εاآاϭ ΕراΎعϠل ΔجيΎاإنت اأعمΎر إدارة
اإنتΎجيΔالمدالمجمϭعΔتحدد ϭمعداتΎϬلحسΏΎاارةلعΎاأعمΎر ΎϬآاتϭ ΎϬاراتϬاأخذفيست بعد التدير هذا تحديد ااعتبΎر. يت

ΎϬقعفيϭالمت اإدارةعϰϠ سΎساالمدة ϭت .ϱرΎالتج ϭالتΎد كل الت Δطبيعϭ المϭجϭد اليستخدا Δبمراجع ϱϭسن
مخصصااالمتبيϭΔاأعم تعديل ϭيت ΔجيΎراإنتΎاϬعنالمست تختϠف ΔجيΎاإنت اأعمΎر ب΄ن اإدارة تعتد Ύعندم

ستبϠي ΔبΎالس

Εالتديرا Δالمدين لϠذم Δقعϭالمت ΔنيΎاائتم الخسΎئر
مخصص "يتضمنتحديد في  "المتϭقعΔيΔمخصصخسΎئراائتمΎن ϭاافتراضΕΎعϰϠ   إيضΎحكمΎهϭمϭضح

Εااسترج .التديرا ϕϭلح المتغير ϭالتخϔيضΎΕΎعتديرالمΎبل
Δرتدالكمي ذϱالالمجمϭعΔالمΎبلالمتغير سيتتضمينه ϕϭح مع البضΎئع لبيع ΔϠمΎالمع الϭااسترجΎعفيسعر

ΕΎيضϔتخΔالكمي. ΕΎنΎبي ΔعϭعتستخدالمجمΎااسترجϕϭريخيحΎالتΔ Ώنس ϰإل لϭϠصϭل هذه  .المتϭقعΔحϕϭااسترجΎعلكلمنتج تطبيق
يت النسΏالمئ Δقعϭالمت Δاليم لϠمΎبلϭيΔلتحديد في Δهريϭج Εتغييرا ϱ المتغير. إن ΔبΎالخبرةالس ًΔرنΎعبنمطمΎااسترج
ϕϭريخيحΎالتΔفϭتسϰϠال΅ثرعΏنسΔيϭالمئΔقعϭعلالمتΎااسترجϕϭقعحϭالمتΔ ةالمدر Δعϭالمجم

قبل عϰϠلالمتϭقعΔالكميΔيتتحϠيلالتخϔيضΕΎ .من ΔعϭمجمϠ بΎلنسبΔ سΎسكلعميل لϠعϭد . سيعتمد Δالكمي منϔردة الصϭى
الحدϭد Εذا ΕΎالمشتريϭ لϠعميل ΔيϠعϔال ΕΎيضϔالتخ ϕΎاستح ϰϠءً عΎبن التخϔيض ϰϠع الحصϭل لϠعميل يحق المرجح ن من كΎن إذا

Ύم تحديد اآن

ϰحتΔالمتراكمΔلنسبΎب ϠلΔالكميΕΎيضϔتخ الحدϭدالصϭىألϠعϭد ΕاحدةذاϭΔستخدت ،كثرمنكمي ΔعϭطالشراءالمجمΎنم 
ΔبΎالسϕΎاستحϭΕΎيضϔعماءلتحديدالتخϠاللΏلنس ΔيϭيضالمئϔتخϠΕΎ ΔقعϭالمتΔاليمϭΔقعϭبلالمتΎمϠل. المتغير في Δهريϭج Εتغييرا
ϱ إنΔبΎالخبرةالس ًΔرنΎطبمΎا ΄نمΕΎلمشتري ΔبΎالس ال΅ثرعϰϠيسϭفϭاستحΎقΕΎالتخϔيضلϠعماء

Ώنس ΔيϭالمئΔقعϭالمت لϠتخϔيض Δعϭالمجم



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

الΎϬمΕΎΔفتراضϭاإϭالتقديراΕااجتΎϬدا ΔسبيΎالمح )Δتتم( 

ΕالتقديراΕΎاافترضϭ)Δتتم( 
ااسترجΎع ϕϭلح المتغير  )تتمΔ( الكميϭΔالتخϔيضΕΎتديرالمΎبل

ΔعϭالمجمϭتϬبتحديثتييمΎعΎااسترجϕϭحϭΔقعϭالالمتΕΎيضϔالمستردةتخ ΕΎبϭϠالمط تعديل ϭيت ϱϭسن ربع عϰϠ سΎس Δالكمي
ΎفϭΕتديرا . ϭتعتبر االكميΔتخϔيضΕΎالالمتϭقعϭΔحϕϭااسترجΎعلذل الظرϭف، ϭقد في ΕتغيراϠلΔسΎنيحسϭقعاكϭلخبرة

ΔعϭمجمϠل ΔبΎقالسϠيتع ΎفيمΕΎيضϔالتخ ϕΎاستحϭ ااسترجΎع ϕϭهبحϠممثϠلΔبΎالس ااسترجΎع ϕϭفيلح الخص ΕΎقΎاستحϭ عماء
فيالمستبل Ύ́ديسمبر  كم ΕΎيضϔتخϠل العد ΕΎبϭϠمطϭ Δقعϭالمت ااسترجΎع ϕϭلح مستردة ΕΎبϭϠكمط Εالمثب المبϠغ ، بϠغ Δالكمي,̀̀́ ( 

بحريني( ϭ ́,: ̀دينΎربحريني دينΎربحريني(  ,: ̀دينΎربحريني ) ̀,دينΎر التϭالي
ϰϠع بعد

Δإلزامي غير ΎϬلكنϭ صΎدرة Εسيراϔتϭ معΎيير بعد

Δإلزامي غير ΎϬلكنϭ الصΎدرة المعΎيير يϠي Ύفيم تΎريخإصدار ϰحت ϭهيمدرجΔالمΎليΔالϭائ الΎئمΔهيإن . دنΎهالمϭحدة هذه ل
الصΎدرة، ϭالتي Εسيراϔالتϭ بشكلمعϭل ΄نالمجمϭعΔ، بتϭقعتϠمعΎيير ستكϭن ΎϬ تنϱϭالمجمϭعΔ . بتΎريخمستبϠيقΎبΔϠلϠتطبيق تطبيق

عندمΎتصبح المعΎيير رق . إلزاميΔهذه

ΔليΎالم التΎرير إعداد الدϭلي بعϭداإيجΎر المعيΎر إالمتعϠق
ت المΎليΔرق التΎرير إعداد الدϭلي المعيΎر شϬرينΎير  صدار المحΎسبΔالدϭليرقϭيحلمحل  في رقالمتعϠق  ̀ معيΎر

Δليϭالد ΔليΎالم التΎرير Εسيراϔت Δر، لجنΎاإيج ، ϭتϔسيرلجنΔ  بعϭد اإيجΎر عد ϰϠع ϱϭيحت Ώالترتي كΎن إذا Ύم بتحديد المتعϠق Ύالت
Εسيراϔت السΎبقرق Δليϭالد ΔليΎالم المΎليΔالدϭليΔ  رير التΎرير Εسيراϔت Δلجن ، ϭتϔسير ΔيϠالتشغي الت΄جير عϭد بحϭافز المتعϠق

رق ΔبΎرير  ̀السΎالت إعداد الدϭلي المعيΎر . يحدد الت΄جير لعد الΎنϭني الشكل ϰϠع ϱϭتنط التي ΕماΎالمع جϭهر بتيي
المتعϠق عϭد  المΎليΔرق ΔفΎك ΏΎاحتس ΄جرين المست من ΏϠيتطϭ اإيجΎر لعϭد ϭاإفصΎح ϭالعرض ϭاليΎس ΕΎإثبΎب

ΔصΎالخ ΉدΎالمب بمϭجΏنمϭذج اإيجΎر ΔسبΎالمح معيΎر Ώجϭبم ΔيϠيϭالتم اإيجΎر عϭد ΔسبΎلمح ΔϬبΎمش Δبطري المΎلي المركز ΔئمΎق في
مدرج رقمنϔرد المعيΎرعϰϠ ̀الدϭلي ΄جرين . ϭيتضمن خΎصينبΎلمست ΕΎإثب المنخϔضΔ )مثل  -إعΎϔئين Δاليم Εذا Εداϭجϭالم

من اإيجΎر عϭد لمد إيجΎر عد فترة Εذا اإيجΎر عϭد ϱ( اأجل ( ϭعϭدإيجΎرقصيرة Δالشخصي Ώاسيϭقل(.  ةالح ϭ ًراϬش
بدءعدعند سيϭاإيجΎر جر بΈثبΕΎاالتزالعملمدفϭعΕΎالت΄جالمس́ت التزامير ϱ(ΕΎ ΄جير الت

استخدا في الحق يمثل ϱالذ ( ϭالمϭجϭد خالفترةعداإيجΎر )ϱالحق Δالمعني Εداϭجϭالم ساستخداالمϭجϭد(. في
إيتطΏϠمنالمست΄جرينبشكلمنϔصل ΕΎثبΕΎفϭمصر الϭϔائد

التزام ϰϠعΕΎΏΎحسϭرΎااإيجϬداستϭجϭمن . حقاستخداالم ΏϠيتط Ύالكم  )مثل، تغييرلتزاالت΄جيراقيΎسإعΎدةمست΄جرين
Δمعين ϭقϭع حداث عدعند فترة اإيجΎر ϭ ال في مدفϭعΕΎتغير ΕΎعϭالمدف ϠلتحديدتΎϬمعدلاستخدامϭ شر΅

΄جرسيϭاإيجΎرالمستبϠيΔالنΎتجΔعنالتغيرفيم

عΎالمست بشكل مبϠغ ΕΎثبΈب قيΎس اإعΎدة اإيجΎرلتزا كت عديل استخدافي رق  .المϭجϭدحق التΎرير إعداد الدϭلي المعيΎر Ώجϭبم
الم΅جر ΏΎاحتس ΔيϠتتغيرعم بمϭجΏ  ل المحددة ΏΎااحتس ΔيϠعم عن ϱهرϭج بشكل رق الدϭلي ΔسبΎالمح ̀معيΎر Εمثبϭه
Ύكم مبد التصنيف بΎستخدانϔس اإيجΎر عϭد ΔفΎك تصنيف في في  . سيستمرالم΅جرϭن رق الدϭلي

ΔسبΎالمح التشغيϠي ̀معيΎر اإيجΎر اإيجΎر: عϭد عϭد نϭعينمن بين .  ϭΔالتمييز ΔيϠيϭالتم اإيجΎر ϭعϭد رق ΔليΎالم التΎرير
إعداد الدϭلي المعيΎر

ΏϠيتط Ύر  كمΎمعي عن Δليϭشم تديإفصΎحΕΎ كثر ΅جرين ϭالم ΄جرين المست من رق رق . ̀المحΎسبΔالدϭلي ΔليΎالم التΎرير
إعداد الدϭلي المعيΎر في ϭبعد  إن Δالمبتدئ Δيϭالسن ΕتراϔϠل إلزامي ϭير  هΎلتطبيق ̂ينΎب السمΎح رق. مع ΔليΎالم إعدادالتΎرير الدϭلي

ةالمعيΎر المن́ش تطبيق قبل ، ϭلكنليس المبكر Ϭانت Ύإم المعيΎر تطبيق اختيΎر لϠمست΄جر اأثر . يمكن Ύج المعدل
الرجعي  ϭاأثر

الكϠي الرجعي التΎريرالمΎليΔرق إعداد ΄ثيرالمعيΎرالدϭلي المجمϭعΔحΎليΎً ت المطϭΏϭϠتخططتطبيقالمعيΎر  تي بΎلتΎريخاإلزامي
تيي ϰداً إلΎثيراستن΄ ً الت ΎليΎح ΔحΎالمتΕΎمϭϠالمعϭ ،

Δعϭالمجم ϭقع́بنتϭيت اس بتخداالمϭجϭدϭالتزابΈثبΕΎحق الت΄جير ΕΎم حϭالي مϠيϭن  مبϠغϭقدره
في Ύبحرينيكم
رق . ̂ينΎير  دينΎر ب ́معيΎرالمحΎسبΔالدϭلي في )المعدل( المتعϠق الطϭيΔϠاأΎاستثمΎر المشتركΔ: الحصص الشركΕΎالزميϭΔϠالمشΎريع في جل

ΔϠالزمي ΕΎالشرك مشتركΔالϭالمشΎريع Εالتعديا تϭضح ن رقطبقالمنش΄ةت ΔليΎالم التΎرير إعداد الطϭيΔϠاأجل  ̂المعيΎرالدϭلي عϰϠالحصص
في ϭ ΔϠالزميΔالشركΔكيϠالمϕϭحΔطري ΎϬيϠتنطبقع ا المشترالتي جزءمنصΎفϭ ،ΎلكنϬالمشرϭع Ύهرهϭجϰف يتمثل

اا في ΕراΎستثم Δالشرك الزميϭ ΔϠالم اأجل(. حصصمشتر )الالشرϭع ΔϠيϭضيحالطϭالت هذه



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم الϭائ المϭحدةحϭل

 ́ديسمبر  في

بعد Δإلزامي غير ΎϬلكنϭ صΎدرة Εسيراϔتϭ  )تتمΔ( معΎيير

رق الدϭلي ΔسبΎالمح ب ́معيΎر ( المتعϠق في )المعدل فيΎاستثمΎر اأجل ΔϠيϭالط : الحصص Δالمشترك ϭالمشΎريع ΔϠالزمي ΕΎالشرك
ΔϠالزمي ΕΎريعالشركΎالمشϭالΔمشترك )Δتتم( 

ال تϭضح Ύليكمϭالد المعيΎر تطبيق عند رقإعدادالتΎتعدياΕ نه ΔليΎالم فيل، ̂رير ة ااعتبΎر يΔت΄خذالمن́ش
في خسΎئر ϭ ΔϠالزميΔالشرك مشترلالمشرϭع إضمحال ϱ ϭخسΎئر صΎفيااستثمΎر ϰϠع ϰϠعΕكتعديا Δالمثبت في

ااستثمΎر صΎفي ϭ ΔϠالزميΔعالشركϭيالمشترالالمشرϱمنذ الدϭلينتج ΔسبΎرالمحΎتطبيقمعي بΎاستثمΎراΕ  ́ رق المتعϠق
ΕΎفيالشرك

ΔϠريعالزميΎالمشϭ رجعي .مشتركΔال التعدياΕب΄ثر تطبيق Ώراً يجΎفذاعتبΎنϭهϭ لديΎϬ ̂ينΎير  من ليس Δعϭالمجم المبكر. بمΎ ن بΎلتطبيق
السمΎح حصصالمثلهذهال، مع ΔϠيϭجلفياأطΔϠالزميΔالشركϭ لϱ ΎϬ ، فΈنمشترالالمشرϭع Εليس Εهذهالتعديا ϰϠثيرع΄
قϭائمΎϬت

الم ΔليΎحدةالمϭ. رق المحΎسبΔالدϭلي بتكΎليفااقتراض  معيΎر لϠرسمΔϠ –المتعϠق ΔϠه΅
تكΎليفااقترضالم Εضحالتعدياϭتت العΎمΔ عΎملكجزءمن نالمنش΄ة ΕΎاقتراضااقتراضϱت عϠيه  صاً الحصϭل

الضرϭريΔاأنشطΔجميعإتمΎعندم΅هلإنتΎجالمϭجϭدال Δهريϭرةجϭإعدادبص المϭجϭدذل

لاستخدا ϭ دϭالمص. البيعالمصϭد تطبقالمنش΄ة Εالتعديا Ϡت تكΎليف ϰϠااقتراضعΔبعدبدايϭ في المتكبدة إعدادفترة
ϱϭالسن طبΕفيΎϬاالترير ةالتي التعدياΕلمن́ش Ϡت .ً ة ϭا المن́ش تطبق ΕالتعدياϠبعدتϭ فيΔالمبتدئ

ΔيϭالسنΕتراϔالϰϠير  عΎحبمع ، ̂ينΎلتطبيقالسمΎالمبكرΎبمϭليΎالح ΔرسΎالمم لϠن Δ ΔعϭشمجمΎتتمϰ مع Ϡت ،Εالتعديا. المϭحدة

ΔليΎالمΎϬائمϭق ϰϠع المجمϭعϱ Δت΄ثير تتϭقع ا التعد المΎليΔرق التΎرير إعداد عϰϠالمعيΎرالدϭلي ΕϠدخ 
التي Εالدفعالمسبق ̂ياΎقبمزايϠمع : المتع السϠبي التعϭيض البمϭجΏالمعيΎرالدϭلي المΎليΔإعداد تΎرير قيΎس داةالدّ ̂ رق ، يمكن الع

ΔليمΎب ϭ ة΄ϔالمطΔϔϠلتكΎينب الدخل خال اآخرΎدلΔمن الشΎمل التعΎقديΔ نت، بشرط Δالندي ΕΎالتدف كϭن
منالمبϠغاأصϠي "فط ΕΎعϭمدف اأصϠيلϠدّين عϰϠالمبϠغ ϭالΎϔئدة ااحتΎϔظ  "الΎئ نمϭذجبϭيت ضمن

التي  .لذلالتصنيفΔالمنΎسباأعمΎلΎأداة Εضحالتعدياϭت ϰϠع ΕϠلي دخϭرالدΎالمعي ا المΎليΔإعداد المϭجϭد ̂ رقلتΎرير ن ́ب تجتΎز
ΔليΎالمΕا المبϠغاأصϠيفط من ΕΎعϭدّينمدفϠيلϠاأص عϰϠالمبϠغ ϭالΎϔئدة الΎئ البغضالنظرع الظرف ϭ تنالحدث إلϰتي

ϱبغضالنظر ΅دϭعدϠل المبكر تاإنΎϬء اأطراف
من ϱ عنϭ التحصلدفعϰϠيضعϭلالتعϭعد. معϠالمبكرل اإنΎϬء عن Εالتعديا تطبيق Ώثررجعييج΄

ب اً اعتبΎرϭهينΎفذه  ̂ينΎير  من

لϬذه . ليس المبكر السمΎحبΎلتطبيق التعدياΕ، مع ϱ ϰϠع لϠمجمϭعΔ.ت΄ثير المϭحدة ΔليΎائالمϭال ϰϠعΕϠدخ 
التي ΕرقالتعدياΔليΎريرالمΎالت الدϭليإعداد   المعيΎر

ببيع ϭ́معيΎرالمحΎسبΔالدϭليرق ϭ : المتعϠق في ΔهمΎالمسΕداϭجϭقبلالم من ϭشرك الزميΔϠالمستثمر ته تعΎلج
ΕالتعدياΏرΎالتض بين رق ΔليΎالم التΎرير إعداد الدϭلي الدϭليرق  المعيΎر ΔسبΎرالمحΎمعيϭ́  ملمعΎفيالتع ϭ ΎϬيتبيع

التي ΔبعΎالتΔالشرك ϰϠع السيطرة عالمشترالمشرϭزميϭ ΔϠمسΎهمتΎϬلشركΔفدان Εالتعديا . تϭضح ب المكسϭ Ώ΄ن ϭ بيع
عن ΔتجΎالن المϭجϭداΕمسΎهمΔالالخسΎرة في الدϭلي فيالمعيΎر تشكلاأعمΎل، عϰϠالنحϭالمحدد رقإعدادالتΎريرالمΎليΔالتي

ϭشرك المستثمر المشترتهالزميϭ ΔϠ ، بين بΎلكΎمل، مشرϭعه إثبΎته سيت ϱ . ϭ ΏرمكسΎخس ة ϭ عنبيع ΔتجΎالنΔهمΎمسΕداϭجϭفيالم ،
اأعمΎل اتشكل إا نه، سيتإثبΎتهفطالتي حد ϰإل Δحص المستثمرين  ϭالمرتبطΔبغير

ΔϠالزمي ΔلشركΎالمشتر التعدياΕ  .المشرϭع Ϡلت التΎريخاإلزامي الدϭلي ΔسبΎييرالمحΎمع إلϰ جلمجϠس المجل ϰϠع Ώيج ، ϭلكن ϰمسم غير تطبق التي ΄ة
نش التعديل هذا مبكر Εقϭ في لϬذه يكϭن

ب΄ن رجعي. ايتϭقع ب΄ثر تطبه ب΄ن ΔعϭمجمϠل المϭحدة ΔليΎالم ت΄ثيرعϰϠالϭائ
ϱ Εالتعديا. ΔتجΎالن سϭفالتعدياΕاأخرى Εسيراϔالتϭ المعΎيير ϰإل ΕϠالتي دخ الجديدة Εالتعدياϭ



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

عماء مع Δمبرم عقϭد من Εإيرادا

العماء مع Δالمبرم العϭد من Δعϭالمجم Εإيرادا تصنيف التΎلي الجدϭل فييعرض المنتϬيتين  :̀ديسمبر  ϭ ́ديسمبر  لϠسنتين

مستϭردة Δغذائي مϭاد

ΔϠلجمΎبΔلتجزئΎب
األبΎن ΕΎمنتج

ΕΎالمرطبϭ
الϭϔاكه

Εاϭالخضرϭ
التخزين

ΔجستيϭϠال ΕΎالخدمϭعϭالمجم

بحريني بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر دينΎر
ΎϬعرض عرضΎϬ(  )معΎد عرضΎϬ(  )معΎد عرضΎϬ(  )معΎد عرضΎϬ(  )معΎد عرضΎϬ(  )معΎد  )معΎد

Εاإيرادا نϭع
البضΎئع  ̂,̀́,̂ ,́,́ - - ́́̂,̀, ̀̀,́, ́̀̂,́́, ́́,̂, ,̂̀, ,̀, ̂,̂, ,̀,̀ بيع

ΕΎالخدم  .́̀ ́.́̀ .́̀ ́.́̀ - - - - - - - - تدي

من Εاإيرادا مجمϭع
مع Δالمبرم العقϭد

 ,́,̂ ́,,̂ ,́̀ ́,́̀ ́́̂,̀, ̀̀,́. ́̀̂,́́, ́́,̂, ,̂̀, ,̀, ̂,̂, ,̀,̀ العماء

Δالجغرافي ϕاϭاأس
 ̀,́̂́, ,̂, ,́̀ ́,́̀ ́́̂,̀, ̀̀,́, ̀,, ,́, ,̂̀, ,̀, ̂,̂, ,̀,̀ البحرين
Εيϭالك - - - - ,,̀ ,̂̀, - - - - ,,̀ ,̂̀, 

من Εاإيرادا مجمϭع
مع Δالمبرم العقϭد

 ,́,̂ ́,,̂ ,́̀ ́,́̀ ́́̂,̀, ̀̀,́, ́̀̂,́́, ́́,̂, ,̂̀, ,̀, ̂,̂, ,̀,̀ العماء

Εاإيرادا ΕΎإثب Εقيϭت
في Δلϭالمح البضΎئع

معين Εقϭ ̀,̀, ,̂,̂ ,̀, ,̀̂, ,̂,́́ ,́́,̂̀́ ,́,̀̀ ,̀,̂́́ - - ́,́, ̂,́̀,̂ 
مع Δلϭالمح ΕΎالخدم

Εقϭال  ,́̀ ́,́̀ ,́̀ ́,́̀ - - - - - - - - مرϭر

من Εاإيرادا مجمϭع
مع Δالمبرم العقϭد

 ,́,̂ ́,,̂ ,́̀ ́,́̀ ́́̂,̀, ̀̀,́, ́̀̂,́́, ́́,̂, ,̂̀, ,̀, ̂,̂, ,̀,̀ العماء



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

ΔسنϠل Δعϭالمجم ربح

ل Δعϭالمجم ربح الرسϭالتΎليϠΔسنΔبعديدرج ΏΎإحتس : ̀ 

بحريني بحريني ́ دينΎر دينΎر
ΎϬعرض    )معΎد

ع كمصرϭف Εمثب تΎمΔالصنعندبيعمخزϭن ΔعΎبض ═════════ ═════════  ̀. ,̂̀ 

ϭالمتΎد Δالحرك بطيء المخزϭن   ,́̀ .́  ═════════ ═════════ ()إيضΎحمخصص

المتϭقعΔلمخصص ΔنيΎاائتم المدينΔ )إيضΎحالخسΎئر ΔريΎالتج  ,́ .́  ═════════ ═════════ (Ϡذم

لت΄جيرالتشغيϠيΔعϭدا ΕΎفϭفيالمصرΔالالمتضمنϭ

ΔمΎاإعΔداري ═════════ ═════════  .́ ,̀ Εمعداϭ Εآاϭ ΕراΎع استبعΎد من

Ώبحريني  ═════════ ═════════ مكس بحريني ́ دينΎر
دينΎر التمϭيل

تكΎليف استيرا ϭقرϭض أجل ϭدϭقرفϭائدعϰϠقرϭض مسيطرة غير ϕϭح من
ض البن من المكشϭف ϰϠع ΕΎبϭالسح ϰϠع

فϭائد Δمصرفي

ϭبحريني ̀   ═════════ ═════════  ,́̀ ́.  ───────── ───────── رس بحريني ́ دينΎر
المϭظϔينيلΎتكدينΎر
جϭررϭف

ϭΏات اإجتمΎعي لϠضمΎن ΔمΎالع ΔيئϬالϭ اإجتمΎعي، البحرين لϠت΄مين
ΔمΎالع

ΔيئϬال ΕΎإشتراك Εيϭالك لϠمϭظϔين )إيضΎح
Δالخدم ΔيΎϬن

Ε Ε خرى (مكΎف التΎلي:  ═════════ ═════════  ,, .̀.  ───────── ───────── مكΎف ϭالنح ϰϠع لϠدخل المϭحدة ΔئمΎال

في المϭظϔين تكΎليف تخصيص

ت بحريني
دينΎر بحريني

البيعدينΎر

تكΎليف المϭظϔين صΎفي  ̀  ═════════ ═════════  ,, .̀.  ───────── ───────── تكΎليف

ااستثمΎردخل بحريني دينΎر
بحريني دينΎر Ϭاأس دخل ربΎح لϠبيع )صΎفي



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم ةالمϭحدحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

لسϬاربح

بسمΔاأسΎسيلنصيΏالحتسΏΎايت اأربΎح إلϰسنــΔلϠربحالϠسϬفي ϰϠعش.Ώ.ترافكϭمجمϭعΔحΎمϠي سϬالعΎئد
Ϭاأس لعدد المرجح العΎديΔ  ،الΎئمΔخالالسنΔالعΎديΔالمتϭسط Ϭاأس عدد متϭسط الشرا΅هΎالمعΎدبΈستثنΎء منقبل

Δشرك Ϭك΄سΎϬب

ϭحصΔالمعϠالتΎليالجدϭليعكس  .خزانϭΔالمحتϔظ اأالدخل Ώالنصي ΏΎحس المستخدمΔفي ΕΎمϭ: اأربΎح في Ϭلأس

ϭالمخϔض سΎسي

ΎϬعرض ترافكϭ )معΎد Ϭي سϠمΎح ϰإل السنΔالعΎئد  - ربح

بحريني المرجحلعدداأسϬ  ═════════ ═════════ دينΎر الخزانΔ  ،المتϭسط Ϭس 

حس بعد اأربΎح )فϠس في ϬسϠل ϭالمخϔض

اأسΎسي Ώالنصي ب Δالشرك ت ل حيث Δاليم بنϔس ϭه الϭاحد ϬسϠل ϭالمخϔض النصيΏاأسΎسي مخϔض.إن ΄ثير ت ΎϬل يكϭن قد

Εاϭد Δصدار يΈ ϭ ΔديΎالع ϬأسΎب ΔϠخرىمتع ΕماΎجدمعϭاأات ϬالسΔديΎريخالعΎبينتΔϠإعدادمحتم التΎرير ΔليΎالم
من اانتΎϬء ϭتΎريخ المϭحدة ΔليΎائالمϭضالتي ، إعدادهذهالϔمخ ΄ثير ت



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎليإيضΎالم الϭائ المϭحدةΔحϭل

 ́ديسمبر  في

Εمعداϭ Εآاϭ ΕراΎعق

المجمϭع
بحريني دينΎر

ΔليΎلرسمΎعم
التنϔيذ قيد

بحريني
دينΎر ΕراΎسي

ϭتركيبΕΎدينΎربحريني
ثΎث Δمكتبي

Εمعداϭبحريني
دينΎر Εآا
ϭمكΎئن تبريد

Εمعداϭبحريني
دينΎر مبΎني
ϰϠع ΄جرة

 رضمست
يراضدينΎربحريني

ΔكϭϠمم ً مϠك
Ύ

بحرينياً حر
دينΎر

ΔϔϠالتك: 
 في

  ́رينΎي

ΕΎفΎإضΕياϭتح
  في  ,̂, ̂̂,̀́,̀ ̀,́́, ́̂,̂̀, ̂,, ,̂̀ ̀,̀̂,̂  ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── اΕاستبعΎد

ستϬااا  ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ́ديسمبر
  في :المتراك

مخصصال  ́ينΎير

ϠلΔسن   ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── اΕستبعΎدمتعϠقبΎاال
                 ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ́ديسمبر   يف

مبΎني   ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ́ديسمبر  في :تريΔالدفصΎفيالي ϭمكΎئنآاϭΕتϭجد قيصΎفيب بحريني ) ̂,̀ دفتريΔتبϠغ لحكϭمΔممϠكΔالبحرينمΎمΔعϰϠ رضني( دينΎربحري .: ̀دينΎر ΔكϭϠمم، ϭ تϭجد
إا

Δمϭالحك ت΄جيربين ΔقيΎϔالتϭΔعϭمجم. ϭ لشركΕΎآاΕتϭجدمبΎني قيدفتريϭΔمكΎئن بصΎفي ΔبعΎغتϠبحريني ) ̂,, تب الدينΎ ̂.́̀.: ̀دينΎر عد تجديد ت Δالسن ΄جرة. خال مست
عϰϠ رض ΔمΎم ) بحريني ر

من ت΄جير Δسن ϰحت اأ Δالشرك تبϠغ .قبل Δقيدفتري بصΎفي ΔبعΎت Δلشرك مبΎني بحريني ) ́̂,̀تϭجد لمدة  .́: ̀دينΎر اأصϠي الت΄جير عد ذاΕعاقΔ. كΎن
مست΄جرةمن طراف ( مΎمΔعϰϠ رض



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

Εمعداϭ Εآاϭ ΕراΎعق )Δتتم( 

المجمϭع
بحريني دينΎر

ΔليΎسم ر
عمΎل التنϔيذ

قيد بحريني
دينΎر

ΕراΎسي بحريني

دينΎر ΕΎتركيبϭ
ثΎث Δمكتبي

Εمعداϭ بحريني

آاΕدينΎر
ϭمكΎئن تبريد
Εمعداϭ

مبΎنيبحرينيدينΎر
ϰϠع ΄جرة

مست  رض

دينΎربحريني
ً مϠكممϭϠكΔيراض

Ύ ً حر
ا

 :التكΔϔϠدينΎربحريني
 في
ينΎي
  ̀ر

ΕΎفΎإضΕياϭتح

  في  .̂. ́.́.̀ ́̂.̀. ̂.̀̂. ̀.́. . ..́  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── اΕاستبعΎد
المتراك:         ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ̀ديسمبر

  فيااستϬا
مخصصال  ̀ينΎير

ϠلΔدسنΎاستبعΎب

───────── ────────── ̀ديسمبر   يف - .́. ̀̂.̀. ́.́. ́.́. - .̀.̂  ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── اΕالمتعϠق
:صΎفيالي



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́برديسم في

Εمعداϭ Εآاϭ ΕراΎعق)Δتتم( 

ΔϔϠتك يϠي: المϭحدةلΎئمΔالالسنΔضمناستϬاتتخصيص Ύكم Ϡدخل

بحريني دينΎر بحريني دينΎر

ΕΎالمبيع ΔϔϠتك
  ───────── ───────── استϬا

شركΔاستثمΎر زميΔϠفي

ال ϠتمتΔبنسب ΔكيϠم Δحص Δعϭمجم.% (̀ :.% ).Ώ. ش لϠمϭاشي البحرين Δشرك شركΔفي )مϭ ،)ΔϠϔهي ϠمسجΔ
البحرينϭتعمل ΔكϠمم في ممϠكΔالبحرين. ϭالϠحϭالمجمدةالمϭاشيرادياستفي في ΔϠالص Εذا الي

Εتغيرا يϠي Ύفيم Δالمدرج :ΔϠالزميΔالشرك في لاستثمΎر بحريني

دينΎر بحريني دينΎر  في

الشركΔحصΔينΎير
Δخالالسن ΔϠالزمي Δالشرك نتΎئج في صΎفي

ΕراΎإستثمΔدلΎالع Δاليم في Εلغرضغيراتغيرا ΎϬب محتϔظ السنϠΔشركΔللمتΎجرة
خال ΔϠفي  ,, .́.  ───────── ───────── الزمي 

الت   ═════════ ═════════ ديسمبر

الجدϭل يϠخص ΔليΎالمΕΎمϭϠالمع مϭعΔفيالشركΔالمجاستثمΎرΎلي ΔϠبحريني :الزمي

دينΎر بحريني دينΎر Ϡل
المΎلي المركز ΔئمΎق :مϠخص ΔϠالزميΔشرك Δلϭمتدا

Εداϭجϭم Δلϭمتدا
غير Εداϭجϭم Δلϭمتدا

ΕΎبϭϠمط ΕΎبϭϠغيرمطΔلϭمتدا ───────── ─────────  .̂̀.́̀ ,̂,̀  
ϕϭحق

ΔكيϠالمΔنسب

ΔكيحصϠمΔΔعϭالمجم ───────── ─────────  Δالمدرج

ΔرالقيمΎلاستثمΔϠالزميΔالشرك    ═════════ ═════════ في



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

ΔϠزمي Δشرك في  )تتمΔ( استثمΎر

بحريني دينΎر بحريني دينΎر
Ϡم:ΔϠالزمي ΔشركϠل الشΎمل الدخل ΔئمΎق خص

Εايرادا
ΕΎالمبيع ΔϔϠتك

Δإداريϭ ΔمΎع ΕΎفϭمصر
استϬا

التمϭيل  (̂̂,̂̀) (̂́.)  ───────── ───────── تكΎليف
ΔسنϠل الخسΎرة

Δعϭالمجم ΔكيϠم Δحص Δنسب ───────── ─────────  
Δالسن نتΎئج في Δعϭالمجم Δحص

المعتمدة اإدارة ΕΎبΎحس ϰϠع ً بنΎء ΔϠالزمي Δالشرك نتΎئج  .̀ديسمبر  ϭ ́ديسمبر  فيتينالمنتϬيلϠسنتينتتسجيل

في Ύكم Δهريϭج ΔليΎرسم ΕΎطΎإرتب ϭ ΔϠمحتم ΕΎالتزام Δي ΔϠالزمي Δالشرك لدى   ϭ ́ديسمبر  اتϭجد

المتΎجرة .̀ديسمبر غير لغرض ΎϬب محتϔظ

ΕراΎاستثم بحريني دينΎر بحريني
استثمΎراΕدينΎر ΔكيϠالمϕϭحϬالمدرجس اآخرالمسعرة الشΎمل الدخل خال من ΔدلΎالع

ΔليمΎب Δ: 
البحرين في اأخرى الخϠيجي التعϭΎن مجϠس

سϬحϕϭالمϠكيΔاستثمΎراΕ  ──────── ──────── فيدϭل المسعرة غير الش الدخل خال العΎدلΔمن
ΔليمΎب

Δالمدرج Ύمل
البحرين :اآخر في اأخرى الخϠيجي التعϭΎن

مجمϭع  ,, ,́,̂  ──────── ────────  ,́́, ̀,́́,  ──────── ──────── فيدϭلمجϠس ΕراΎاستثمΎالش الدخل خال من ΔدلΎالع ΔليمΎبΔالمدرجΔكيϠالم

ϕϭح Ϭس اآخر مل اآخر الشΎمل الدخل خال من ΔدلΎالع ΔليمΎب
Δالمسعرةالمدرج

ّن الدي Εاϭالبحري د

لϠبيع  ──────── ──────── نفي ΔحΎالمت ΕراΎااستثم ال  ═════════ ════════ مجمϭع ΕراΎلاستثمΔدلΎاليالع في Εالتغيرا المتΎجرةفيمΎيϠي غير

لغرض ΎϬب السنΔ: محتϔظ

بحرينيخال
دينΎر بحريني

دينΎر ينΎير في ΕراΎاستثم شراء ال
صΎفي ΔدلΎالع الي في Εتغيرا

ΔالدفتريΔليمΎبΔمدرج
ΕراΎاستثم استبعΎد سعΎئد

الر



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

المتΎجرة غير لغرض ΎϬب محتϔظ ΕراΎاستثم )Δتتم( 

ΕراΎاستثمϕϭحϬالسΔكيϠالم
مسعرة ΔدلΎالع . استثمΎراΕيتتحديدالي Δالنشط ϕϭالس في ΔنϠالمع العرϭض إلϰ سعΎر بΎلرجϭع المسعرة ΔكيϠالم ϕϭح

Ϭس ΕراΎاستثم ال غير ΔكيϠالم ϕϭحϬس 
مسعرة ΔدلΎالع استثمΎراΕتتديرالي بΈستخدا المسعرة غير ΔكيϠالمϕϭحϬدلسΎالع ΔاليمΔ الصنΎديق مدراء قبل

يΔااستثمΎرالمدمΔمن ϭ ΔسبΎالتييالمنΕΎتني ذلاأخرىبΈستخدا في Ύالبم ΔϠبΎال غير Εالمدخا ϰإل ً استنΎدا
المحددة ΔدلΎالع مضΎعΕΎϔالسϭ ϕϭي بΎستخدا ΔماحظϠل . اأخرى

ΔسبΎالمن التيي ΕΎجيϬمن ΔدلΎالع

ΔقيمϠل الϬرمي التسϠسل Δعϭالمجم ΕΎبϭϠمطϭ Εداϭجϭلم ΔدلΎالع Δاليم ليΎس الϬرمي التسϠسل
التΎلي الجدϭل يϭضح بΎستخدا

ΔدلΎالع

ΔسالقيمΎقي
المجمϭع Εمدخا Εذا
ا ϱهرϭج

تأثير

ΎϬيمكنماحظت
ϭالمست ΕمدخاΕذا

ϱهرϭج

ماحظتΎϬتأثير
سعΎر المستϭيمكن

نشطΔمسعرةفي ϕاϭس 
المست ϭ   بحريني ́ديسمبر دينΎر بحريني دينΎر بحريني

دينΎر بدينΎربحريني
ΔسΎالمق ΕداϭجϭالمΔلقيمΎ ΔدلΎالع المتΎجرة غير لغرض

ΎϬظبϔمحتΕراΎاستثم ا ΕراΎستثم المسعرة
ΔكيϠالم

ϕϭحϬحسΎستا ()إيض ΕراΎثم المسعرة غير
ΔكيϠالم

ϕϭح Ϭح سΎالمسعرة ()إيض

ّن الدي Εاϭح  دΎإيض() ──────── ──────── ──────── ────────  ,̂, ,́́, - ̀,̀,  ════════ ════════ ════════ ════════  :
ΔدلΎالع ΔلقيمΎبΔسΎالمقΕΎبϭϠلتكنالمط Ύبهن ΔسΎمΕΎبϭϠليمطΎفيΎكم

ΔدلΎ́ديسمبر  الع ϭ  ̀ديسمبر. 

بΎستخدا

ΔدلΎالعΔاليم
قيΎس المجمϭع Εمدخا
Εذا ا

ϱهرϭج

ت΄ثير
ΎϬماحظت يمكن

مدخاΕ المستϭى
Εذا

ϱهرϭج
ت΄ثير

ΎϬماحظت يمكن
 سعΎر المستϭى

في مسعرة Δنشط ϕاϭى سϭبحريني ̀ ديسمبر  المست دينΎر
بحريني دينΎربحرينيدينΎر

بحريني دينΎر ب ΔسΎالم ΕداϭجϭالمΔليمΎ ΔدلΎالع
لغرضغيرالمتΎجرة ΎϬب محتϔظ ΕراΎاستثم

ا
ΕراΎالمسعرةستثمΔكيϠالمϕϭح Ϭس ا ()إيضΎح

ΕراΎحستثم

Ϭالمسعرة س غير ΔكيϠالم ϕϭ إعدادالتΎريرالمΎليΔالمنتϬيΔفي    ══════════ ═════════ ══════════ ══════════  .. - ̀.́́. .́.̂  ───────── ───────── ───────── ───────── ()إيضΎح Εفترا تحϭياΕ ̀ديسمبر  ϭ ́ديسمبر  خال
Ύتكنهن المستϭى ، ل المستϭى  ϭالمستϭى بين من ϭ ϰإل Εياϭتح Ύتكنهن ϭل ΔدلΎالع

ΔاليمΕΎسΎلي .ΔدلΎالع Δاليم ΕΎسΎتديرلي استثمΎراΕت ΔكيϠالمϕϭحϬى سϭالمست ضمن Δستخدا  المدرجΈبΔدلΎالع Δاليم
منقبلمدراءالصنΎديق ΔرالمدمΎااستثمΔيϭ Ύتني التييالمنΎسبΔبΈستخدا Ε اأخرى ذل في Ύبم ΔϠبΎال غير

Εالمدخا ϰداً إلΎاستن المحددة ΔدلΎاليالع ϭ ϕϭالس ΕΎϔعΎمض



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

ΔدلΎالع ΔقيمϠل الϬرمي Δ()تتمالتسϠسل

ΔدلΎالع Δالقيم ΕΎسΎقيΔيϭتسΔليΎالمΕاϭلأدϭالمست 
الي في Εالتغيرا يϠي Ύىفيمϭالمست Δفئ ضمن Δϔالمصن ΔليΎالم ΕداϭجϭمϠل ΔدلΎالع :  

بحريني دينΎر بحريني دينΎر

ينΎير في
سالعΎئد

العΎدلΔصΎفيالمΎلر Δاليم في

Εفي  ───────── ───────── تغيرا 

   ═════════ ═════════ ديسمبر

المخزϭن بحريني دينΎر بحريني
دينΎر ΎϬعرض

البيع   )معΎد لغرض
ΔعΎبض امϭادخϭΎمϭاد ϭالمتΎدستϬاكيΔ ]بعدحس Δالحرك بطيء مخصصالمخزϭن

البΎلغ بحريني([ ̂.: ̀دينΎربحريني
التحصيلبضΎعΔدينΎر

قيد حس ϭالمتΎدبضΎعΔتΎمΔالصنع ]بعد Δالحرك بطيء مخصصالمخزϭن
بحريني([ ́.̀: ̀دينΎربحريني ̀.البΎلغ

دينΎر قطعغيΎر حس ϭالمتΎدϭمϭاد خرى ]بعد Δالحرك بطيء مخصصالمخزϭن
البΎلغ بحريني([ ́.̀: ̀دينΎربحريني

دينΎر مخصص في ΔيالحركϠيΎدالمخزفيمΎالمتϭ Δالحرك بطيء

ϭمϭاد :ϭن Ύخ
مϭاد

ΔاكيϬاست ΔمΎت
ΔعΎبض

الصنع غيΎر
قطع ϭمϭاد خر

المجمϭع دينΎربحريني دينΎربحريني دينΎربحريني بحريني

  فيدينΎر
صΎفي ̂, ́,̀ ́,̀ ̂, ́ينΎير ΔسنϠل

  في  ─────── ─────── ─────── ───────  ̀̂, ,̂ ̀́́,̀ ̀, المخصص

ϭمϭاد ̀   ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ̂,̂̀ ́, ̀, ́,̀ ́ديسمبر Ύخ
مϭاد

ΔاكيϬاست ΔمΎت
ΔعΎبض

الصنع غيΎر
قطع ϭمϭاد خرى

المجمϭع دينΎربحريني دينΎربحريني دينΎربحريني بحريني

  فيدينΎر
صΎفي .́ .̀̂ ́.̀ .́ ̀ينΎير ΔسنϠل

  في  ─────── ─────── ─────── ───────  .̀ .̂ ̀́ ̂́. المخصص



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

ϭذم خرمدينΔتجΎريΔذم

بحريني دينΎر بحريني دينΎر
Δمدين ΔريΎتج البΎلغذم ااضمحال مخصص حس بحريني  ̂,]بعد دينΎر

بحريني دينΎر
Δمدين ΔريΎتج عاقΔ  -ذم Εذا  ()إيضΎح طراف

مدينΔ خرى ذم
Ύمدم Δعϭمدف مبΎلغ

ϭدائع
عاقΔ )إيضΎح Εذا من طراف Δمستح  (مبΎلغ

المذكϭرة عاه ΔليΎالم Εداϭجϭالم ϭشرϭط بنϭد يϠي Ύفيم
عΎدةً خال ΎϬيتϭتس ϭيت Δالمدين ΔريΎالتج الذم ϰϠع فΎئدة Δتستحق ي يϭمΎً. ̂إلϰ  ا

المدينΔالمتعΔϠبشرϭطالبنϭدϠϭبΎلنسبΔل ΔريΎالتج إ، ΔعاقالطرافذاΕألمستحΔالمبΎلغالϭعاقΔالطرافذاΕاأ -Ύلذم
راجع  شϬر .يضΎح

Δثاث ϰإل ϭاحد شϬر بين ΎϬيتϭتس شرϭط ϭتتراϭح اأخرى Δالمدين الذم ϰϠع فΎئدة Δاتستحق ي بΈجمΎلي

Δمدين ΔريΎتج ذم اضمحال كمΎفي  ̂.ت بحريني لتبحرينيدينΎر  .̂́: ̀) ́ديسمبر  دينΎر
ΔلنسبΎإدارة. بΕΎيϠعم ن ب́ش ΕΎضيحϭا إيضΎحمخΎطر المجمϭعΔ، راجع  .ئتمΎن

في Εالتغييرا المتϭقعΔلفيمΎيϠي ΔنيΎاائتم المدينΔ:التجΎريϠΔذمالخسΎئر

بحريني دينΎر بحريني دينΎر

ينΎير  في
المΎلي التΎرير إعداد الدϭلي المعيΎر ϰإل التحϭل عن نΎتج رقتعديل Δ̂ 

ϠالمخصصلΔسن
Δبϭمشط مبΎلغ

ديسمبر في

Ϡالمضمح غير Δالمدين ΔريΎالتج لϠذم الزمني التحϠيل فيΔفيمΎيϠي Ύديسمبر: كم
ΔϠمضمح غير ΎϬلكنϭ ΎϬقΎاستح مϭعد ΕΎف   

ً  منكثر
Ύمϭي -   ً

Ύمϭي   قل
ً   من
Ύمϭي

مϭعد
Εϔي ل ΎϬقΎاستح

ΔϠمضمح
ϭغير المجمϭع بحريني

دينΎر بحريني دينΎر بحريني دينΎر بحريني دينΎر بحريني دينΎر Δالمدين

ΔريΎالتج الذم إجمΎلي Δقعϭالمت
ΔنيΎاائتم الخسΎئر   في

المديسمبر

من استردادالذم تϭقع ΔريΎءً الالتجΎملبنΎلكΎب ΔϠالمضمح غير Δمدين ΔبΎالسΕالخبرا ϰϠات. عϭΔعϭبالمجمϰϠلعϭلحصΎ ϰϠع
ΕΎنΎضم. ΔالمدينΔريΎالتج الذم



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́سمبردي في

فيحكمهالنقد Ύمϭ

حكمه في Ύمϭ النديΔالمϭحدةلΎئمΔالفيالمتضمنإنالند ΕΎتدفϠحدةϭلغيشملالمΎالمب :ΔليΎالت

بحريني دينΎر بحريني دينΎر

لدى ϭند رصدة ϭبن
ΕΎبϭفسحϭالمكش ϰϠالبنمنع ───────── ─────────  

Ύمϭ فيفيالند Ύكم ديسمبر  حكمه

المكشϭفسحϭبΕΎالإن رصدة ϰϠهيمنالبنع  ًΎلبΎرالبحرينيغΎلدينΎاراأبϭالدϭ .ΔريΎتج Εبمعدا فΎئدة ϭتحمل مريكي

في Ύ́ديسمبر  كم ،ΔعϭلدىالمجمΎقدرهϭ بحريني ) ,,̀مبΎلغ بحريني(  ̀́.̂.: ̀دينΎر دينΎر
التي Δبϭالمسح غير الرϭض ΕياϬمنتسΎϬبΔϠالمتع الشرϭط جميع Εفيϭاست   .قد

 سالمΎلر

بحريني دينΎر بحريني دينΎر
به:ا لمصرح

ΔبيمϬإسΔسميΎقدره
Ϡل     ════════ ════════ سϬدينΎربحريني

 :ϭالمدفϭعبΎلكΎملϭالمكتتΏالصΎدر
ΔبيمϬإسΔسميΎقدره

Ϡل   ̀  ════════ ════════ سϬدينΎربحريني

Δخزان Ϭس 

  ́.́: ̀دينΎربحريني ) ̂,́ ( سϭϬبΈجمΎلي̀..: ̀) ̀.̀.خزانΔالـسϬتمثل
دينΎر تمثل (، التي الشركΔ.%.: ̀) %,بحريني قبل من ΎϬب ، ϭالمحتϔظ الصΎدر المΎل س ، قΎمΕ  ( منر Δالسن
خال شراء مΎ̀) ,الشركΔبΈعΎدة إضΎفي Ϭقدره : اشيء( س ϱشيء(.̀) ́́,بلند

إصدارعاϭة : ا

Ϭس Ϭإصدار س من Ϭاأس إصدار نتجΕعاϭة Δفيسن ϭϕϭاأح Δسن في لϠتϭزيع. ́سϬالصΎدرة ΔحΎمت غير
ϭهي ΎϬاستخدام ϭلكنيمكن .يفيالحΎاΕالتي البحريني ΔريΎالتج ΕΎالشرك قΎنϭن ΎϬيϠع

إحتيΎطينص

Ύنϭنيق البحريني ΔريΎالتج ΕΎالشرك قΎنϭن ΕΎبϠلمتط ًΎفϭ Ϡل شركϭΔالنظΎاأسΎسي إلϰمنربحالسنΔ  %تتحϭيل
الΎنϭنيحتيΎطياإ Δيϭالسن Εياϭالتح هذه مثل إيΎف ترر المΎل  %الΎنϭنيحتيΎطيعندمΎيبϠغاإيجϭزلϠشركΔ ن رس
الصΎدرمن . ϭالمدفϭع السنΔ، ق خال ϭقدره مبϠغ الشركΔبتحϭيل ΕمΎ́,́ ( بحريني ( إلϰ  .́: ̀دينΎر

بحريني دينΎر

الΎنϭني هذااإاإحتيΎطي حتيΎطيإن التϭزيع لغرض Δايمكناستخدام فيالحΎاΕالتي البحريني. يإا ΔريΎالتج ΕΎالشرك قΎنϭن



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

عΎإحتيΎطي

اأسΎسيحتيΎطيتحϭيلإلϰاإلاعملت ΎنظϠل ً ΎطبΎالعΔشركϠل . ΔشركϠل يمكن تررإيΎف منΎسبΎعندمΔΎالسنϭيΕالتحϭياههذن
ذل كمΎإنه  ،يكϭن هذااإحتيΎطي.يا تϭزيع ϰϠع قيϭد ϱ جدϭ مبϠغϭقد بتحϭيل Δالشرك ΕمΎق ،Δالسن خال بحريني ,ره

اإحتيΎطيالعΎ. .: ̀دينΎر ϰبحريني( إل دينΎر ΔدلΎالع

Δالقيم إحتيΎطي ΕراΎلاستثم

ΔدلΎالع Δاليم Εبتغيرا اإحتيΎطي هذا يتعϠق غيرالمتΎجرة لغرض ΎϬب اليمΔالعΎدلΔ  ،المحتϔظ Εتغيراϭ ΕراΎلاستثمϠل
المتΎجرة لغرض ΎϬب اأجنبيΔالنΎتجΔعصرفϭفرϕϭلزميΔϠشركΔاالمحتϔظ Εالعما. ΔاأجنبيΕΎيϠالعم تحϭيل ن Ύمبق

لϠتϭزيع  - ةربΎح ΔϠبΎق غير

Δحص التΎبعΔالΎنϭنيحتيΎطياإالمجمϭعΔفيتمثلهذه ΎϬتΎشرك لϠتϭزيع.من ΔϠبΎق غير بتحϭيلϭهي Δالشرك ΕمΎق ،Δالسن خال
ϭقدره بحريني  ,́مبϠغ الΎنϭنياإحصتΎϬمنبالمتعϠقدينΎربحريني(  ́.̀: ̀)دينΎر منحتيΎطي قبلالمحϭل

التΎبعΎϬ .ΔشركΎتإحدى

ΎϬزيعϭبت ϰصϭمϭ Δعϭمدف Ϭح سΎرب 

العمϭميΔالسنϱϭفياجتمΎع ΔريخالجمعيΎبت عد ϱالذ ϭدفع ́مΎرس  لϠمسΎهمين إعان بΎستثنΎءنديΔ ربΎح سϬ، ت
Ϭاقع سϭب ، ΔسالخزانϠلفϠϬليسΎجمΈبϭ ,,̂  في ΔيϬالمنت ΔسنϠل بحريني : ̀) ̀ديسمبر  دينΎر

الخزانΔ، بϭاقع Ϭء سΎستثنΎس  ̀بϠلفϠϬليسΎجمΈبϭ.̂.̂  Δبسن ΔϠمتع بحريني  (.دينΎر

الخزانΔ، بϭاقبΎستثنΎءنديΔتϭزيع ربΎح سϬاقتراحت Ϭس  ́ع سϠلفϠϬليسΎجمΈبϭ.́.́̂ ( ،بحريني : ̀دينΎر
، بϭاقع Δالخزان Ϭء سΎستثنΈب Δندي Ϭح سΎلي  ربΎجمΈبϭ ϬسϠل بحريني(، ϭسي ̂..فϠس حصϭلعϰϠخضعلϠدينΎر ال

ΔالرسميΔافϭم العمϭميΔالسنϱϭإجتمΎعفيلϠمسΎهمين Δالجمعي. Ε

لϠمϭمكΎف ΔالخدمΔيΎϬيننϔظ

الخدمΔلϠمϭظϔينفيغيراΕإنالت ΔيΎϬن ΕفΎيهيكممكϠي

Ύ : بحريني دينΎر بحريني

 فيدينΎر
ينΎير Δالسن المخصصخال

السنΔ ()إيضΎح خال

  فيالمدفϭع

مسيطرةقرضمن     ═════════ ═════════ ديسمبر غير

ϕϭحق تضغيرهذاقر . يشرϭطلهϭجدمضمϭنϭا الرضحملسدادمحددة فΎئدةبمعدل بΎلكΎمل  % فعϠيقدره سداده ً ϭت
Ύيϭسن Δالسن



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
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 ́ديسمبر  في

رϭضأجلق

بحريني دينΎر بحريني دينΎر
تΎريخ

ϕΎااستحق
سعر

الΎϔئدة

ً  %, مΎرس Ύيϭسن
قرضمن البحريناإسامي بن Ώ.

ش  ̂مΎرس

Δلثاث

بيبϭر بمعدل فΎئدة
ً إليه ΎفΎمض شϬر Δبنسب%  ً

ΎيϭسنΏ

اأهϠيالمتحدالقرضمن بن Ώ.
 ́ديسمبر  -ش

Δلثاث

بيبϭر بمعدل فΎئدة
ً إليه ΎفΎمض شϬر Δبنسب,%  ً

Ύيϭجسن

قرضمن البحرينالϭطني بن Ώ.
ش ϭيΎ́م 

Δلثاث

بيبϭر بمعدل فΎئدة
ً إليه ΎفΎمض شϬر Δبنسب,%  ً

Ύيϭدسن )  

اأهϠيالمتحدالقرضمن بن Ώ.
كΎلتΎلي  -ش

المΎلي لϠمركز المϭحدة ΔئمΎال في أجل الرϭض عرض ت بحريني

دينΎر بحريني دينΎر Δلϭمتدا

غير Δلϭمتدا ───────── ─────────  ́̂.́ ̀,̂  
اإفصΎح

يت المستحΔالدفع الرϭض عن قسΎط لϠمركزالمΎليكجزءمنشϬراً  خال المϭحدة ΔئمΎال تΎريخ متداϭلϭالمتبي عنه
اإفصΎح غيرمتداϭل.  ت كجزء تضمΎن هذهالرϭض ΏجϭبمΔاإذنيΕدالسنداΎرةعنالصΔعϭالرض .المجم

ΕΎقيΎϔات شرϭط ΏϠاإلتزاتتطΔليΎالمΏلنسΎب ΔϠالمتع ΕداϬالتع التزمΕلϠمسΎهميناأسϬربΎح تϭزيعϭاإعانعنببعض
ΔعϭبجميعالمجمΕداϬضتعϭفيالرΎذم .́ديسمبر  كم

ΔريΎتجΔدائنϭذم خر بحريني

دينΎر بحرين عرضΎϬيدينΎر
دائنΔ   )معΎد

ΔريΎتج ذم Δمستح
ΕΎفϭمصر Ϭس 

بΎϬبعد ربΎح ΏلΎيط ل  خرى
Δدائن ذم Δمستح

مبΎلغ عاقΔ )إيضΎح Εذا يϠي   ═════════ ═════════  ̀,́, ̂.̂.  ───────── ───────── (أطراف

Ύدفيمϭرة عاه: بنϭالمذك ΔليΎالم ΕΎبϭϠالمط ϭشرϭط خال
عΎدة ΎϬيتϭتس ϭيت Δالدائن ΔريΎالتج الذم ϰϠع فΎئدة Δاتستحق ي  ϰ̂إل .ًΎمϭالعاي
Εذا لأطراف Δالمستح بΎلمبΎلغ ΔϠالمتع ϭالشرϭط لϠبنϭد ΔلنسبΎب  شϬر .قΔ، راجعإيضΎح

Δست ϰإل ϭاحد شϬر بين ΎϬيتϭتس شرϭط ϭتتراϭح اأخرى Δالدائن الذم ϰϠع فΎئدة Δاتستحق ي



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

استيرادقرϭض

ا ΔريΎتج ϭبن من ΎϬيϠع الحصϭل ت قرϭض خϭΎبضΎعتمثلهذه مϭاد بمعدلستيراد الϔعϠي الΎϔئدة سعر مرجح متϭسط مع الصنع ΔمΎت Δ
Ώجϭبم Δنϭمضم ً ϭهي Ύيϭسن ) Δاإذني Εالسندا.Δعϭالمجم عن الصΎدرة

ΔبعΎتΔشركΔهريϭج -  ΔكϭϠجزئيمم بشكل

Δبنسب ΔكيϠم Δحص Δعϭالمجم Ϡت %تمت ΔبعΎت Δشرك .، ϭهي ذ لألبΎن شركϭ Δال في مجΎلإنتΎج في ϭتعمل البحرين ΔكϠمم في Εسس΄ الطمΎط
ΔصϠصϭ ϭاأيسكري ϭالعصΎئر ΏيϠالح ϭتمϭين ΔبعΎالت

ΔشركϠل ΔليΎالم ΕΎمϭϠالمع مϠخص يϠي دنΎه Ύفيم المبΎلغقبل ̀ديسمبر  ϭ ́ديسمبر  كمΎفي ϰϠع ΕΎمϭϠالمع هذه . تستند Δالبيني
ΕداΎااستبع بح

بحرينيرينيدينΎر الشΎمل: دينΎر الدخل ΔئمΎق مϠخص ΎϬعرض
مبيعΕΎ   )معΎد

آخر
تشغيϠي دخل ΕΎالمبيع

تكΎليف ϭالتϭزيع
البيع ΕΎفϭمصر المϭظϔين

تكΎليف Δإداريϭ
ΔمΎع ΕΎفϭمصر التمϭيل

تكΎليف استϬا
Εالعما

صرف ΏسΎفي -مكΎصΔسنϠل

الربح )الخسΎرة

الشΎمل ̀̂,, ̀..  ═════════ ═════════ اآخرالشΎملالدخل

الدخل مجمϭع المسيطرة

غير ϕϭالحق ϰإل العΎئد مسيطرة

غير ϕϭلحق Δعϭمدف Ϭح سΎبحريني رب

دينΎر بحريني المΎلي: دينΎر المركز ΔئمΎق مϠخص ΎϬعرض
 )متداϭل   )معΎد

ϭبن لدى رصدة ϭ ϭند مخزϭن
Δلϭمتدا ϭمϭجϭداΕ خرى )غير Εمعداϭ Εآاϭ ΕراΎع

المتΎجرة غير لغرض ΎϬب  (غيرمتداϭلΔاستثمΎراΕمحتϔظ
ϭذم خرى )متداϭل Δمدين ΔريΎتج ذم
ϭذم خرى )متداϭل Δدائن ΔريΎتج ذم

متداϭل اإقتراض )غير ΕΎإلتزامϭ فΎئدة ΎϬيϠع  (Δقرϭضتستحق
متداϭل المϭظϔين )غير Δخدم ΔيΎϬنΕ

المϠكيΔ) ΔمكΎف

ϕϭحق ═════════ ═════════    :ϰال
العΎئد اا Δالشرك Ϭس 

حΎمϠي مسيطرة غير

ϕϭحΕΎحΎإيض حϭلالϭائ



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
 ́ديسمبر  في

بحريني دينΎر بحريني : دينΎر Δالنقدي ΕΎالتدفق ΔئمΎق ΕΎمϭϠمع مϠخص
ΎϬعرض    )معΎد

ΔيϠالتشغي Δاانشط من Δالندي ΕΎالتدف صΎفي
اأنشط في Δالمستخدم Δالندي ΕΎفيالتدفΎصΔريΎااستثمΔ

ΔيϠيϭالتم Δاانشط في Δالمستخدم Δالندي ΕΎالتدف صΎفي
Δااجنبي Εالعما تحϭيل Εتعديا

حكمه )النقص( صΎفي في Ύمϭ النقد في الزيΎدة

عاقΔالطرافذاΕاأمعΎماΕمع

Εذا الزميϭΔϠالتمثلاأطراف ΕΎالشرك ΔهمينالعاقΎاإدارةالرئيسيينمس إدارةشركΕΎذاϭϭΕعضΎءمجϠس مجϠس
مشتركين عضΎء الϭسيطرةϠخΎضعΔلϭشركΕΎلϠمجمϭعϭΔمϭظϔياإدارةالرئيسيين مشتركϭ Δالسيطرة ΄ثرة المت

قبلهذه المϭافاأمن طراف. يت إدارة قبل من ΕماΎالمع بϬذه ΔϠالمتع الدفع التسعيرϭشرϭط

ΕΎسΎسي ϰϠعΔΔعϭما .المجمΎالمع يϠي ΎفيمΕ في Δالمتضمن ΔالعاقΕأطرافذاΎبΔϠاأرصدةالمتعϭالΔئمΎحدةلϭليالمΎمركزالمϠϭال

ΔئمΎل :المϭحدة Ϡدخل ΕماΎالمع
ΔطبيعΔاأسالعاقΕΎالخدم Δالمدمϭ حΎاأربϬس ΔمϠالمست. Ϡزمي ΔشركΔ ) ΔϠϔم( .Ώ. ش

البحرينلϠمϭاشي ΔشركΔقيدشرك ΔيϔالتصϠزمي ΔشركΔ .ال ذ Δاأغذي لتجΎرة
Δالبحريني Δالطري ΔشركΔمϠالمستΕΎالخدم ϭسإدارةعضϠسفمشترمجϭيΔالرحمشرك نعبد . إنجنير

ذ ΔبضΎال خدمΕΎالت΄مين إدار مجϠس ϭةمشترعض .
ذ انترشيϠيد ϭالتغϠيف Δالتعبئ مϭاد شراء مشتر إدارة مجϠس ϭعض  .Ώ. ش

ϕرϭالΕΎعΎالمتحدةلصن Δالشرك ΕΎمشتريϭϬاأس مشتر .المستϠمΔ ربΎح إدارة مجϠس ϭعض .Ώ.
ش لϠدϭاجن دلمϭن Δشرك Δالمدم ΕΎالخدم مشتر إدارة مجϠس

ϭعضΔمΎالمن ΕΎريϔس مركز .شراء البضΎئع ϭبيع مشتر إدارة مجϠس
ϭعض جال محمد Δعϭمجم البضΎئع ϭبيع شراء مشتر إدارة مجϠس ϭعض .
ذ شركΔصΎلحالصΎلح الغيΎر قطع الخدمϭΕΎشراء ΔمϠمشتر .المست إدارة مجϠس ϭعض ) ΔϠϔم( .Ώ. ش

ϭنΎك خϠيل إبراهي Δشرك البضΎئع ϭبيع شراء إدارةمشتر مجϠس ϭعض زينلعبدهشرك
عϠي محمد Δ )ΔϠϔم( ΕΎمبيع مشتر إدارة مجϠس ϭعض .

ذ ΕΎنيϭلإلكتر ϭفخر Δشرك ΔمϠالمست ΕΎالخدم مشتر إدارة مجϠس
ϭعض لϠنل Δطنيϭال Δسس΅ الم ΔمϠالمست ΕΎمشترالخدم إدارة

مجϠس ϭعض Εبدج– ΕراΎالسي ΄جير ت ΕΎمشترمبيع إدارة مجϠس ϭعض
البحرين Δشرك .Ώ. ش ΎسينمϠل ΕΎمشتري إدارةمشتر مجϠس ϭعض

ϭاده ϭ . خΎلدالم΅يد ذ البضΎئع ϭبيع شراء ϭϬاأس مشتر .المستϠمΔ ربΎح إدارة مجϠس
ϭعض ϱآ إإ .Ώ. بي ش بيعالبضΎئع مشتر إدارة مجϠس

ϭريداأغذعضϭتΔشرك . ذ Δي ΕΎمبيع ϭϬاأس م .المستϠمΔ ربΎح ϭمشترعض
. )مΔϠϔ( جϠسإدارة Ώ. ش بΎنز Δعϭمجم البضΎئع الخدمϭΕΎبيع ΔمϠالمست. 



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

Εذا  )تتمΔ( عاقΔالمعΎماΕمع طراف
Δمستحق مبΎلغ

أطراف
Δعاق Εذا

مستحقΔمبΎلغ
من طراف
Δعاق Εذا

ΔريΎتج ذم
Δمدين

تشغيϠي دخل
آخر

بضΎئع شراء
ΕΎخدمϭ اإيراد

بحريني دينΎر بحريني دينΎر بحريني دينΎر بحريني دينΎر بحرينيدينΎر  ́ديسمبر   بحرينيدينΎر

ΔϠزمي ΕΎشرك
اإدارة مجϠس عضΎء

المشتركين

ΔلغمستحΎأطرافمب
Δعاق Εذا

ΔلغمستحΎمن طرافمب
قΔذاΕعا

ΔريΎتج ذم
Δمدين

تشغيϠي دخل
آخر

بضΎئع شراء
ΕΎخدمϭ ΕΎمبيع

بحريني دينΎر بحريني دينΎر بحريني دينΎر بحريني دينΎر بحريني دينΎر  ̀ديسمبر   بحرينيدينΎر

ΔϠزمي ΕΎشرك
اإدارة ع مجϠس ضΎء

المشتركين

العاقΔالبنϭدϭشرϭط Εذا اأطراف مع ΕماΎمع
إجراء العΎديΔ. إلϭϰالمبيعΕΎالمشتريΕΎمنيت ϕϭالس عϰϠ سΎس سعΎر Δالعاق Εذا نΎϬيΔإناأطراف في ΔئمΎال اأرصدة

Δاأالسن ااعتيΎديΔ، هيالنΎتجΔضمن ندϱعمΎل عϰϠ سΎس ΎϬيتϭتس ϭيت فϭائد ϭبدϭن Δنϭمضم حϕϭبΎستثنΎءغير من قرض
مسيطرة المجمϭعϱ Δ ()إيضΎحغير تسجل المبΎلاضمحال. ل ϰϠغعΔالمستحΕذا فيتينالمنتϬيينتعاقΔلϠسنمن طراف

 .̀ديسمبر  ϭ ́ديسمبر

ΕΎيضϭالرئيسيينتع اإدارة مϭظϔي
يϠي Ύاإدارةفيم مجϠس الرئيسييϭعضΎءاإدارةاآخرمكΎفΕ عضΎء السنΔ:ين

خال ن بحريني دينΎر

بحريني دينΎر اإدارة مجϠس
Ε عضΎء مكΎف اإدارة مجϠس

ΕΎعΎإجتم حضϭر ΏΎتع 
قصيرةاأجل Ε مكΎف مكΎف

لϠمϭظϔين ΔالخدمΔيΎϬن ΕΔخالالسن Δعϭالمجم ΕمΎق ،ϕΎستحΈساإبϠمج Ε عضΎء ً التيكΎنيتإثبΎتΎϬدارةمكΎف
ΎفيمسبΔئمΎلاال تعديلالسدادعندϠدخللمϭحدة الرصيداإفتتΎحي  . ت ل
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ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ

 ́ديسمبر  في

ΕΎطΎارتبΕΎالتزامϭ

ΔليΎالرسم ΕΎقϔالن ΕΎطΎإرتب
المتϭقعΔارتبΎطΕΎفيمΎيϠي ΔليΎسم المتعΎقدالنΕΎϔالر عϠيΎϬبتΎريخ ΔليΎالم إعدادالتΎرير مخصص عمل يت ϭلكنل

ΎϬل

بحريني  :بعد دينΎر بحريني

ϭϭآاΕعΎراΕدينΎر

Εمعدا منالمتϭقع نيت ϭاحدة.́ب Δسن خال المذكϭرة عاه ΕΎطΎاإرتب

ΔفΎكΔيϭتس Ώ( ΔيϠالتشغي التأجير
عقϭد ΕΎطΎإرتب ΔريΎتج ت΄جير المجمϭعΔفيعϭد ΕϠدخ ϰϠمرع ϭمرافقاإنتΎجϭالتخزين ΎϬتبΎهذهمك . ΎϬلدي

Δالت΄جيري تترسΎريΔرϭطشالعϭد بين قΎبΔϠ إلϰ  اϭح ϭهي Εاϭسن  .

ΔعϭرالمجمΎخيΏحس الت΄فيمΎيϠيلϠتجديد ΕΎعϭلمدف ϰاأدن جيرالحد ΔيϠالمستب كمΎفي

ΔيϠالتشغي ΄جير الت عϭد

Ώجϭبحريني :ديسمبر بم
دينΎر بحريني دينΎر ϭاحدة Δسن خال Εاϭسن خمس

من ليسΕ كثر ϭلكن

Δسن بعد Εاϭسن خمس من تΎريخ كثر في ΎϬيϠقدعΎالمتع ΔيϠالتشغي
΄جير

لعϭدالت
ΔليΎاإجمΕΎϔالن إعدادالتΎرير ΔليΎجالم( ΕΎنΎضم ΕغϠالمب ϭالمبΎلغ ΕءاΎالعط ΕΎنΎضمϭ ً Ύمدم Δعϭاأدف ΎϬلΎضمن عم Δعϭالمجم

نيΎبΔً عن ϭالبن قبل داءالصΎدرهمن ΔديΎ́ااعتي,  

في Ύكم بحريني (.  .́: ̀) ́ديسمبر  دينΎر

بحريني
دينΎر ΔليΎالم المخΎطر إدارة المقدمΔسيΎسϭΕΎهداف تت ΔعϭمجمϠلΔالرئيسي ΔليΎالم ΕΎبϭϠالمط منإن أجلϭقر ΄لف قرϭض ϭقرϭض

غيرمسيطرة ϕϭح من معينض ϭجزء استيراد دائنϭΔذم خرىمن ΔريΎتج ذم البن من المكشϭف ϰϠع ΕΎبϭالسحϭ
هϭتمϭيل ΔليΎالمΕΎبϭϠالمط لϬذه الغرضالرئيسي سمΎليΔالعمϠيΕΎ. إن ϭالنΕΎϔالر Δعϭالمجم لϠمجمϭعΔ. لدى معينمن

تجΎريΔمدينΔجزء ذم ϭبن لدى رصدة ϭذم خرىϭ ϭند ΔتجΎالن ب Δعϭالمجم

تحتϔظ Ύكم .ΎϬتΎيϠشرةً منعمΎمبΕراΎستثمΎ المتΎجرة غير لعدة . محتϔظبΎϬلغرض

Δعϭالمجم تتعرض
اامخΎطر ϭمخΎطرالسيϭلΔمتمثΔϠفيمخΎطرالسϭϕϭمخΎطر التنϔيذيΔ .ئتمΎن ΔجنϠال ΔيذيϔالتنΔجنϠالإنال عنتهي

ΔلϭطرمسئΎالمخ ΕΎاستراتيجيϭ ϭالتصديقعϰϠاأعمΎل ϭسيΎسΕΎالمجمϭعϭΔيي خطط السϭϕϭالسيϭلΔالمتعϭΔϠمخΎطر ΔأنشطΎربΎااستثم

ΔعϭمجمϠل Δي
اللϭذل عϭائدتحسينالسيϭلϭΔزيΎدة لϠمجمϭعΔ. اأمϭالمن ΔحΎساإدارةالمتϠساإدارةمجϠمج
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 ́ديسمبر  في

ΔليΎالم المخΎطر إدارة هداف ϭΕΎسΎسي )

Δتتم( ϕϭالس
مخΎطر ΕΎبϠت مخΎطر المستبϠيΔلالعΎدلΔيمΔالمخΎطرالسϕϭهي ΔالنديΕΎتدفϠ ΔليΎأداةمΕلتغيراΔفينتيجΎتشرسع .

ϕϭتالس عϰϠ سعΎرالسϕϭمل مخΎطر تتمضناأسϬ.  سعΎرمخΎطراأجنبيϭΔرالΎϔئدةϭمخΎطرالعمΎΔϠسع ΔليΎالمΕاϭاأد
تت΄ثر السϕϭمنالتي مخΎطر خال ϰϠعΕراΎجرةااستثمΎغيرالمت لغرض ΎϬظبϔالمحتϭ من معين جزء اأخرى

ϭرصدةالذمالتجΎريΔالمدينϭΔالذم ϭبنلدى ϭϭند قرϭض ااستيراد منحϕϭغيرمسيطرةأجلϭقرϭض
معينϭقرϭض ϭجزء التجΎريΔالذممن ϭالسح اأخرى البنالدائنϭΔالذم

من إعدادتحϠيل.ϭبΕΎعϰϠالمكشϭف الت الدينϭحسΎسيΔعϰϠ سΎس معداΕنسبΔ نصΎفيمبϠغ ذاΕاأسعΎر لϠالΎϔئدة
ΔبتΎالثϰإلΔئمΎالع Δنسبϭ دين ΔليΎالمΕاϭباأد ΔبتΎثΎϬجمعيΔاأجنبيΕلعماΎ

 .̀ديسمبر  ϭ ́ديسمبر  كمΎفي

حسΎسيΔ :حسΎسيΔالحسΏΎتحϠيللالتΎليΔاافتراضΕΎتعمل لΎئمΔالتتعϠق بالمϭحدة المΎلي Ϡمركز ϭالمطϭϠبΕΎالمΎليΔكمΎفي
ΕداϭجϭلمΎ  

ديسمبر  ϭ ́ديسمبر Ώ)  دخلϠل المϭحدة ΔئمΎدالϭبن ΔسيΎإنحس ΔϠالص Εذا ϰϠع هذه المعنيΔ. تستند ϕϭالس مخΎطر في Δترضϔالم
Εالتغيرا ΄ثير ت ϭه في Ύكم ΎϬظبϔالمحتΔليΎالمΕΎبϭϠالمطϭΕداϭجϭ́ديسمبر  الم 

ϭ  ̀ديسمبرϭ يت  (ج ؛ΏΎإحتسΔسيΎحس ϕϭح ΔكيϠت΄ثيرالم ااعتبΎر في ستثمΎراΕاابΎأخذ غيرالمتΎجرة
.  ̀ديسمبر  ϭ ́ديسمبر  فياأجنبيΔالعمϠيϭΕΎتحϭيلالمحتϔظبΎϬلغرض

ΔسيΎاأس لϠمخΎطر Δترضϔالم
ΕلمتغيراΎئدةبΎϔرالΎطر سعΎطرمخΎئدةمخΎϔال سعΎر مخΎطر تϠبΕΎهي العΎدلϭ ΔالتدفΕΎالنديΔالمستبϠيΔيمΔال مΎليΔالأداةل

Δنتيج في سعΎر Εلتغيرا. الΎϔئدة التي ΎϬتΎبϭϠمطϭ ΎϬداتϭجϭم ϰϠئدةعΎف لمخΎطر سعΎر Δعϭتتعرضالمجم عΎئ فΎئدة معدل
عϰϠالمكشϭفمنتحمل

ΕΎبϭسح( البن ϭضأجلبعضالϭر.) ΔسيΎليحسΎالت لΎئمΔاليϭضحالجدϭل المϭحدة ΔϠالمحتمΕتغيراϠل المعϭلϠΔدخل الΎϔئ في سعΎر
Εالمتغيرا بجميع ااحتΎϔظ دة، مع الت΄ث ربحالمجمϭعΔلϠسنΔمنخال ياأخرىثΎبتΔ. يت΄ثر ϰϠع المكشϭفر

ϰϠع ΕΎبϭالسح البن التيمن أجل الرϭض ϭبعض

التΎلي ϭالنح ϰϠع عΎئ بمعدل
فΎئدة تحمل ΔسيΎاأس النΎط  )النص( في

الزيΎدة البحريني  ]بΎلدينΎر
العماΕاأجنبيΔ )النص( الزيΎدةفيالربح مخΎطر اأجنبيΔمخΎطر Εالعما التدفΕΎالنديΔالمستبϠيΔيمΔتϠبΕΎالهيمخΎطر ϭ ΔدلΎالع

ل مΎليΔالأداة Δنتيج في سعΎر Εلتغيرا Εالعما صرف Δعϭالمجم . تتعرض Δاأجنبي Δرئيسي بصϭرة تتعϠق التي
Δاأجنبي Εالعما صرف في سعΎر Εالتغيرا لمخΎطر ΔعϭمجمϠل Δالرئيسي ΔϠالعم عن ΔϔϠمخت ΔϠبعم ΕΎفϭالمصر ϭ Εاإيرادا

يتعرض Ύعندم( ΔعϭمجمϠل ΔيϠالتشغي ΔأنشطΎب إن التجΎري الذم بصϭرة سΎسيΔمن ΔتجΎالنΔاأجنبي ΕلعماΎب Δعϭالمجم ΕΎالتعرض
Δالدائن Δ ϭالجنيه ϱيسرϭالس بΎلϔرن Δضϭمعر Δهريϭج
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 ́ديسمبر  في

ΔليΎالم المخΎطر إدارة هداف ϭΕΎسΎسي)

Δتتم( ϕϭطرالسΎمخ )
Δتتم( Δاأجنبي ΕطرالعماΎمخ )

Δخصالجد )تتمϠي ΔϠالمحتم Εالتغيرا ΔسيΎليحسΎلالتϭΔاأجنبي Εالعما صرف اإحتϔالمعϭلΔفي سعΎر المتغيراΕ ، مع بجميع Ύظ
Δالندي ΕΎبϭϠالمطϭ Εداϭجϭالم في Εلتغيرا Δنتيج( Δعϭالمجم ، لربح ΔبتΎث لϠمجمϭعΔ )نتيجΔاأخرى اآخر الشΎمل ϭالدخل

اأ ΕΎيϠالعم في ااستثمΎر صΎفي في Εلتغيرا.)Δجنبي

في التغير
سعر

ΔئمΎال ϰϠع ΄ثير
الت لϠدخل

المϭحدة المϭحدة الϭائ ϰϠع
الت΄ثير

الشΎمل
لϠدخل بحريني ̀ ́ ̀ ́   الصرف بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر دينΎر

بحريني
دينΎر

ϭرϭالي +% (,) (̂̂) - - ϭرϭالي -% , ̂̂ - - 
اأخرى Εالعما +% (,́) (́,́́) - - 

اأخرى Εالعما -% ,́ ́,́́ - - 
الكϭيتي  , , - - %+ الدينΎر

الكϭيتي البحريني (,) (,) - - %- الدينΎر بمΎ نالدينΎر Εاأمريمثب بΎلدϭار اأرصدة اتمثل بΎلدϭاراأمريكي، لذل كي اأمريكي بΎلدϭار
Δالمثبت Εالعماϭ Δهريϭج

ΔϠعم مخΎطر Ϭاأس
عبΎرةعناأسϬمخΎطر سعΎرمخΎطر سعΎر ΕΎبϠتϕϭالس في سعΎر ΕتغيراϠل ΔنتيجΔليΎاأداةالم Δقيم،  Εالتغيرا ً كΎنΕهذه

نتيجΔسϭاء لعϭامل ϭ ΎϬذات ΔليΎأداةالمΎب ΔصΎخΎاملمصّ درهϭعϭت΅ثر ϰϠع

.  ااستثمΎراΕجميع ϕϭالس في Δلϭالمتدا تنϭيع خال مخΎطر سعΎراأسϬمن Δعϭالمجم لأفرادϭإجمΎلياتاستثمΎرتدير حدϭد ϭϭضع
ΎϬΕراΎاستثم  . ΔكيϠالم ϕϭح Ϭس ب Δيذيϔالتن ΔجنϠال ϭت .Δمنتظم بصϭرة Δيذيϔالتن ΔجنϠال ϰإل ΔكيϠالم ϕϭح Ϭس Δظϔعنمح تΎرير تدي

يت

جميع ϭتصديق Δمراجع ΕقراراΕراΎلتغير .ااستثم Δنتيج Δالسن ربح ϰϠع اإدارةلϠت΄ثير Εتديرا لاستثمΎراΕ  %بنسبΔإن فضل ΔدلΎالع
Δاليم في لغرض ΎϬب اأخرىالمحتϔظ ااحتΎϔظبجميع المتΎجرةمع ϭه

ΔبتΎث,̂, ( ربحرينيΎ̀دين :̂́, )ربحرينيΎلاإن .دين Εذا Εثيرالمدخا΄ جϭهرϱالت التي ΎϬيمكنماحظت ا ΔدلΎالعΔاليم ليΎس
Δالمستخدم المستϭى ضمن Δϔسل  المصنϠالحفيالتس تحϠيل مع ΔدلΎالع ΔيمϠل سالϬرمي في Ύكم ، ΔبتΎث بجميعالمتغيراΕاأخرى

الكمي، معااحتΎϔظ ΔسيΎ  
 دنΎه ̀ديسمبر ϭ ́ديسمبر

Δضحϭم العΎدلΔ :هي Δالقيم
ϰϠع
التأثير بحريني

دينΎر بحريني دينΎر ΔسيΎالحس Δالمستخدم
Εالمدخا البيع سعر ϰإل

المشرϭع Δقيم
Δالدفتري Δاليم ϰالسعرإل اائتمΎن مخΎطر إنمخΎطراا التيتنتج المخΎطر هي تمئتمΎن نعد تحمل عنه ينتج ϱالذ اأمر بΎلتزامΎته الϭفΎء

من ΔليΎمكن حد طرافاأداةالم لخسΎر اآخر . ةالطرف ΔليΎم  )Δالمدين ΔريΎالتج الذم Δرئيسي التشغيϠيΔ )بصϭرة
ΎϬمن نشطت اإئتمΎن لمخΎطر Δعϭالمجم تتعرض اأخ ΔليΎالم Εاϭاأدϭϭالبن
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 ́ديسمبر  في

ΔليΎالم المخΎطر إدارة هداف ϭΕΎسΎسي)

Δتتم( نΎطراائتمΎمخ )
Δذم خرى )تتمϭ Δمدين ΔريΎتج

ذم كل قبل من العميل ائتمΎن مخΎطر ً ϭفمنش΄ةتتإدارة Ύ ال لدى ΎϬب المعمϭل ΔبΎالرقϭΕاإجراءاϭ ΔسΎسيϠل بΈدارة يتعϠق
Ύفيم Δعϭمجم ائتمΎنالعماء. يت مخΎطر العميل من ΔالمستحΔالذمالمدينΔبعΎرةمتϭبصΔلإضمحاللتحليإجراء . يتمنتظيمΎت

اائتمΎنيΔسليΎمخصصΔفϭΔمصϔدابΎستخمΎليريرتلکإعداديخرفي معداΕ .قعϭΔلمتاالخسΎئر تستند Ύعدد ي
ϰϠالمخصصع ΄خي رفيالسدادالت ΕΎعϭلمجم من خسΎرةمختϠفشرائحالعماءذاΕ نمΎط ΔϬبΎمتش( ΏΎالحس (. ϭيعكس نϭعالعميل

ϱ المرجحΔنتΎئج ΕاΎالزمنيهااحتمΔاليمϭ لϠنϭد ΔالداعمϭΔلϭالمعΕΎمϭϠالمعϭ تΎريخالمتϭفرة في ΔليΎريرالمΎالت إعداد
ااحداث عن ااقتصΎديΔالمستبϠيϭ .ΔبالخΎصΔب΅اϭΕالتنحΎليΔالسΎبϭΔالظرϭفال صΔϔعΎمΔبΎلظرϭف Ώتشط ، ΔالمدينΔريΎالتج

إذاالذم ΕنΎك عنالسداد مت΄خرة من

ϭاحدة.أكثر
Δسن Δمصرفي فط رصدة جيدة Δبسمع تتمتع ϭبن مع التعΎمل طريق عن هذه اائتمΎن مخΎطر

من Δعϭالمجم
طفراستثمΎالخانمنيّدلدϭاΕافيراستثمΎاعلینائتمΎاطرمخΎنمعϭΔلمجماتحد دϭاΕالديّنتحد

افي

Εاϭد ّدل الحكϭميΔني
Εذا ΕΎϔتصني جيدة ΔنيΎطرااائتمΎمخ تركز ئتمΎن اا مخΎطر تركز Δعϭذلانتشتيالمجمϭ ،ΔضϔكمنخΔالمدينΔريΎالتج بΎلذم

فيمΎيتعϠق عدئتمΎن في ΎϬعمائ قضΎئيΎΔر ΕΎايϭ دϭقطΎعΎة

ح ϰإل ΔϠمستϕاϭتعملفي سϭ Ε .ببيعكبير Δعϭالمجم ϭت ϰإلΎϬتΎمنتج من كبير التجزئΔ. عدد ϭتجΎر ΔϠالجم
عماءالمجمϭعΔتجΎر من Δخمس حسΎبΕΎ كبر

 (%: ̀) ́ديسمبر  فيتمثل
ΔئمΎال Δالمدين ΔريΎالتج الذم الصϭى .من ΕΎطراائتمالتعرضΎنلمخΎاا لمخΎطر الصϭى ΕΎالتعرض الجدϭل دنΎه يϭضح ئتمΎن في اأخذ

دϭن المΎلي لϠمركز المϭحدة ΔئمΎال في Δالمدرج

لϠبنϭد إئتمΎنيΔ خرى Εتعزيزا

ϭ ΕΎنΎضم ϱ 
ااعتبΎر بحريني دينΎر

بحريني دينΎر Δمدين
ΔريΎتج ذم ϭبن

لدى
مدينΔ خرى رصدة ذم المسعرة ّن

الدي Εاϭد 
ϭدائع Δعاق Εذا مستحΔمن طراف مبΎلغ Δلϭالسي مخΎطر المخ مخΎطرالسيϭلΔهي Ύطر في Δبϭصع تϭاجه

سϭف Δسس΅ الم ب΄ن سيϭلتΎϬ . بΎلتزامΎتΎϬالϭفΎء مخΎطر من Δعϭالمجم تϠل خال المبΎلغ المجمϭعΔتتطΏϠدفع ΕΎمبيع شرϭط
لΎϬ. إن ΔالمصرفيΕياϬالتس تϭفر ϰϠع ً منتΎريخ  ̂إلϰ  بΎلحرص Ύمϭي عΎدة البيع. يت



Δعϭمجمϭترافك  .Ώ. ش
ΕΎحΎإيضΔليΎالم المϭحدةحϭلالϭائ
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ΔليΎالم المخΎطر إدارة هداف ϭΕΎسΎسي)
Δتتم( ΔلϭطرالسيΎمخ )

Δق )تتمΎإستح بيΎن ΕΎيϠخصالجدϭل دنΎه في ΔعϭمجمϠل ΔليΎالمΕΎبϭϠسديسمبر  المطΎس ϰϠاريخالعϭقديالتΎتعΔΔمϭالمخص
لϠسدادغير ΔليΎالح ϭمعداΕالΎϔئدة ϕϭالس

 .في
عند

ΏϠمنالط قل
 شϬر

إلϰ من
شϬرا

إلϰ من
Εاϭسن

من  كثر
Εاϭعسنϭالمجم

بحريني بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر دينΎر

 ̀,̂̂, - - ́, ̀,̂, - ϭذم خرىدائنΔتجΎريΔذم
استيراد  ,́, - - ́,́ ̀̀,, - قرϭض

أجل  ,̀̀ , , ́̀, , - قرϭض
البن من المكشϭف ϰϠع ΕΎبϭسح ́,̂́ - - - - ́,̂́ 

عند
ΏϠالط

قلمن  شϬر
 من

ϰراإلϬش
 من

ϰإلΕاϭسن
بحرينيالمجمϭع

دينΎر دينΎربحريني دينΎربحريني دينΎربحريني دينΎربحريني ΎϬعرض
ذم )معΎدعرضΎϬ( )معΎدعرضΎϬ( )معΎدعرضΎϬ( Ύ()معΎدعرضϬ )معΎد

ΔريΎتجΔذم خرىدائنϭ - ,,̀ ́́, - ,̂, استيراد
أجل .̀̂. - - ,̀̂, - قرϭض

مسيطرة ̂.̀́̂ ̀. ̀.́ ̀̀.  قرϭض
غير ϕϭح من ا . .  - - قرض

ϰϠع ΕΎبϭفمنالبنسحϭلمكش .́̂ - - - .́̂ ΔيϠالتشغي

Δاأنشط من ΔتجΎالن ΕΎبϭϠالمط في Εالتغيرا ΔالنقديΕΎتدفقϠل المϭحدة ΔئمΎقϠل في

التدفقاΕالنقديΔ  كما أرباحأسهم يناير  كمافي
7ΔمكتسبΕمدفوعاΔبحريني7 ديسمبرمعلن

دينار ديناربحريني ديناربحريني ديناربحريني ديناربحريني ΏلΎيط
ل Δمستح Ϭح سΎرب بعد

ΎϬأجل . ̂.̂. (̀..) - ̂. ب
استيراد ́.̂́ - (.̀) .̀ . قرϭض

مسيطرة ̀̀.̂. - (̂.̂.) .̀. ́.̂. قرϭض
غير ϕϭح من في .̀̂ - - - .̀̂ قرϭض

Ύكم  ΔالنقديΕΎالتدفق Ϭح سΎفي  ربΎير  كمΎ́ين  
ΔمكتسبΕΎعϭمدفΔنϠبحريني ́ ديسمبرمع

دينΎر دينΎربحريني دينΎربحريني دينΎربحريني دينΎربحريني ΎϬب
ΏلΎيط ل Δمستح Ϭح سΎرب  , ̂,, (̂,̀,) - , بعد

أج
استيراد ̂,̀ - (̂,̂) , ́,̂́ لقرϭض

مسيطرة ̀,̂̂, - (́,̀,) ̀,,̂ ̀̀,̂, قرϭض
غير ϕϭح من  - - (,̀̂) - ,̀̂ قرϭض
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 ́ديسمبر  في

ΔليΎالم المخΎطر إدارة هداف ϭΕΎسΎسي)

Δل )تتمΎالم س
ر إدارة ΕΎبدرج تحتϔظ Δالشرك ب΄ن الت΄كد ϭه ΔلالشركΎرسم إدارة الرئيسي الϬدف دع عمئتاإن عΎليΔمن جل

سمΎل ر Δنسبϭ Δيϭق ΔنيΎمΎϬلΎ

ا ΔيمϠلϰدةالحداأقصΎزيϭ . لمسΎهمين بΈدار Δالشرك ϭةت ضϭءالتغيراΕفيهيكل ϰϠعΕعملتعدياϭ ΎϬلΎسم ااقتصΎديΔر اأϭضΎع  جل
. من الحΎϔظ س ر ΔϠهيك تعديل ϭ ϰϠاع Ϭاأس مبΎلغ ربΎح تعديل ΔشركϠل المΎل، يمكن ϭ همينΎمسϠل

Δعϭلمدف ϭ ΎϬمϬشراء س إصدار سϬجديدة. إعΎدة اأهداف في Εتغييرا ϭليتعمل

ΕΎسΎالسي ϭ في ΔيϬالمنت Εاϭالسن المجمϭعΔرسالمΎلعϰϠ . ̀ديسمبر  ϭ ́ديسمبر  العمϠيΕΎخال Ώتراق ϰالدينإلΔسنسبΎسϕϭح
ΔكيϠيتالمϭ .ΏΎإحتس Δالنسب ϰϠع Δمϭمس الدين حϕϭالمϠكيΔكصΎفي إحتسΏΎ. يت أجل قرϭض ϱ( الدين كΈجمΎلي الدين ϭقرϭضصΎفي
دائنϭΔذم خرى ΔريΎتج ϭذم مسيطرة حϕϭغير من حكمهΎً محسϭمااستيرادϭقرض المϠكيΔ . (منΎϬالندϭمΎفي ϕϭتشتملحϰϠنعϭمك جميع Ϭس 

ΕΎϕϭحΔكيϠلالمΎالم س ϱ(ϭر Ϭإصدار س عاϭة ϭطيΎإحتيϭنيϭنΎطيقΎزيعإحتيϭتϠلΔϠبΎق

غير مبΎة ربΎح ϭ
لϠتϭزيع ΔϠبΎق

مبΎة ربΎح
ϭ ΎطيعΎإحتيϭالي ΔدلΎالعΔمترح ΕΎزيعϭتϭ .) 

بحريني دينΎر بحريني دينΎر ΎϬعرض
أجل    )معΎد

قرϭض من قرض مسيطرة غير
ϕϭح ϭذم خرى

Δدائن ΔريΎتج

ذم استيراد قرϭض البن من المكشϭف ϰϠع

ΕΎبϭسح مستردة ΕΎبϭϠمط عϭد الدين

 سϬترافكϭصΎفي

حΎمϠي ϰئدةإلΎالع ϕϭعالحϭمجمΔكيϠالم ϕϭحϰالدينإلΔنسبΕΎسΎقي ΔالقيمΔدلΎالعΔدلΎالع Δهيالسعراليمϱاستامهالذ لبيعسيت
 ϭمϭجϭد

ϱالذ دفعه يت لتح
في ΏϭϠمط منظمϭيل ΔϠمΎمعΔ مشΎركيبين في ϕϭالس تΎريخ اليΎس ΔليΎالم Εاϭلأد

ΔدلΎالعΔاليم ΔليΎالت ΕΎاافتراضϭ ϕالطر ϰϠع ً بنΎء ΔليΎالم Εاϭلأد ΔدلΎالع Δاليم تدير يت ΔريΎالتج منالذم معين ϭجزء البن من
المكشϭف ϰϠع ΕΎبϭالسحϭ ϭالند ϭالبن لدى اأرصدة معين ϭجزء اأخرى ϭالذم Δالمدين Ύكم Εاϭاأد Ϡلت اأجل الصيرة ΕΎقΎلإستح حد كبير

ϰدذلإلϭيعϭΔالمدرجΎϬقيم

ΏرΎاأخرىت ϭالذم Δالدائن ΔريΎالتج الذم من ااستيراد (Ώ ؛̀ديسمبر  ϭ ́ديسمبر  في ϭقرϭض مسيطرة غير ϕϭح من ϭقرض أجل الرϭض تيي
يت الΎϔئدة. ا مثل سعΎر معΎيير ϰϠع ً بنΎء Δعϭالمجم العΎدلΔكمΎفيمنقبل ΎϬقيم

جϭهرϱعن بشكل Δالمدرج الي ̀ديسمبر  ϭ ́ديسمبر  تختϠف ϭ حج ؛ في ϭ Δالنشط ϕاϭاأس في ΔنϠالمع ϕϭرالسΎمن سع
المسعرة لϠبيع ΔحΎالمت ΕراΎلاستثم ΔدلΎالع Δاليم ϕΎتاشت ΕراΎااستثمΔلΎ المسعرة غير المتΎجرة

غير لغرض ΎϬب المحتϔظ من . بΎستخدا اأخرى
ΔسبΎالمن التيي ΕΎجيϬ ΔليΎالم غير ΕΎبϭϠالمط ϭ ΕداϭجϭمϠل ΔدلΎالع الي في Ύكم ΔدلΎالع ΔليمΎب ΎϬسΎقي غيرمΎليΔالتييت

ΕΎبϭϠمط ϭ Εداϭجϭم ϱ 
Δعϭالمجم Ϡ́ديسمبر  اتمت ϭ  ̀ديسمبر. ΔدلΎالع ΔيمϠل الϬرمي التسϠسل
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المجمϭعΔأ تسي ϭحداΕ عمΎلعغراضاإدارة، ت ϰإلΎϬلديϭ ΎϬتΎخدمϭ ΎϬتΎمنتج كΎلتΎلي:  ستϰϠΔ سΎس ϭهي قطΎعΕΎ عمΎل

Δالغذائي المϭاد الغذائيΔ. بΎلجمΔϠ  –استيراد المϭاد ϭتϭزيع استيراد

Δالغذائي المϭاد الغذائيΔبΎلتجزئΔ  –استيراد المϭاد ϭتϭزيع مΎركΕ.استيراد السϭبر Εمحا خال من
ΕراΎراستثمΎيفااستثمΔالمسعرة )متضمن ϭغير المسعرة ΔليΎالم ϕراϭفياأ ΕراΎااستثم ϰϠع

Δشرك .)ΔϠزمي

ΕΎالمرطبϭ األبΎن ΕΎتصمنتجϭ األبΎن األبΎنإنتΎج ΕΎمنتج ϭالمϭادالميΎه. ϭتعبئϭΔاآيسكريعصΎئرالϭنيعϭتϭزيع
اأخرى Δالغذائي

Εاϭالخضراϭ الϭϔاكهالϭϔاكه ϭتϭزيع اأخرى. استيراد Δالغذائي ϭالمϭاد Εاϭالخضراϭ

ΔجستيϭϠال ΕΎالخدمϭ التخزينالتخزين ΕΎتديخدمΔجستيϭϠالΕΎالخدمϭ. 

منل Δتجميع ي التشغيϠيΔيت ΕΎعΎالطΔيϠالتشغي ΕΎعΎالط المبينΔ عاه.لتشكل

لغرض ΔϠصϔمن بصϭرة ΎϬلΎعم Εحداϭ ΕΎيϠعم نتΎئج Δبمراقب ϭتييΕالراراإتخΎذتϭاإدارة المϭارد بتخصيص ΔϠالمتع
ΔيϠالتشغي الخسΎرة ϭ الربح عϰϠ سΎس الطΎع تيي داء . يت ، كمΎاأداء Δمعين نϭاحي من تختϠف ً فيحيث Ύاح مϭضح ϭه

تقيΎسϬجدϭل التشغيϠيΎΔ، إذ الخسΎرة ϭ الربح عن ΔϔϠمخت Δحدة.فيبطريϭالم ΔليΎالم الϭائ

Ύمع طراف خرى.سع ΕماΎمعϠل ΔϬبΎمش Δبطري ΔيϠضيϔت شرϭط دϭن هي ΔيϠالتشغي ΕΎعΎالط بين التحϭيل ر

عن اإفصΎح . يت Δعϭالمجم Εداϭجϭم مϭقع Ώحس ΔعϭمجمϠل Δالجغرافي ΕΎعΎالط تحديد المϔصحمبيعΕΎيت الخΎرجيين العماء
بنΎء Δالجغرافي ΕΎعΎالط في ΎϬعنϰϠقعالجغرافعϭيالمΎϬلعمائ. 

عϰϠتتضمن الطΎع Εداϭجϭقبلجميعم من Δالمستخدم ΔيϠالتشغيΕداϭجϭالالمΕمعداϭ Εآاϭ ΕراΎع ً من ΎسΎن سϭتتكϭ طΎع
تجΎر ϭذم ϭند. ϭمخزϭن ϭبن لدى رصدة ϭ ϭذم خرى ΔمدينΔي Ώتنس ً بينمΎيمكن ن مبΎشرة ΕداϭجϭالمΔبيϠغ  ΕΎعΎقط

ϰإل تخصي عϰϠ سس عمΎلفرديΔ، ت قطΎعين ϭ كثر قبل من Δمشترك بصϭرة Δالمستخدم Εداϭجϭالم لبعض Δالمدرج المبΎلغ
ص

Δلϭمع ΔيϠالتشغي ΕΎبϭϠالمط جميع ϰϠع الطΎع ΕΎبϭϠتتضمنمط الطΎع قبل المستخدمΔمن ϭتتكϭن سΎسΎً من Δالخدم ΔيΎϬن
Ε مكΎف ϭ مسيطرة غير ϕϭضمنحϭالرϭينϔظϭمϠقلϭأجل البنقرϭض من المكشϭف ϰϠع ΕΎيϭسحϭاسترداد
رϭض ϭعϭد ϭذم خرى Δدائن ΔريΎتج مستردةϭذم ΕΎبϭϠمطϭ Ώتنس يمكنإن Ύشرةً . بينمΎمبΕداϭجϭالمΔبيϠغ  ΕΎعΎقط ϰلإلΎاأعم

فرديΔ، ت المبΎلغالمدرجΔلبعض المطϭϠبΕΎتخصيص م عϰϠ سس قطΎعين ϭ كثر قبل من Δرةمشتركϭبص

Δالمستخدم . Δلϭاإيراع ΕغϠب Εيϭالك Δلϭد في ΕΎيϠمنالعم Εبحريني ̀,,دا دينΎر المنتϬيΔفي
ΔسنϠ́ديسمبر  ل (̀ : الخسΎرة ΕغϠبϭ )بحريني بحريني  ̂,دينΎر دينΎر المنتϬيΔفي

ΔسنϠبحريني: ̀) ́ديسمبر  ل إناإيراداϭΕاأربΎح[ دينΎر ΔالمتبيΔسنϠل . البحرين ΔكϠمم في الرئيسي الجغرافي الطΎع من

ΔتجΎهين بϠغ Εيϭالك Δلϭد المϭجϭداΕفي بحريني  ̀,́,إجمΎلي بحريني .́.: ̀) دينΎر  ( دينΎر
المطϭϠبϭΎبϠغإجمΎلي Ε̂̀,̀̂ ( بحريني ϭالمجميعالمϭج(. دينΎربحريني ́..: ̀دينΎر Εداϭع ΔتجΎنΔالمتبي

ΕΎبϭϠط ن البحرين ΔكϠمم في الرئيسي

الجغرافي الطΎع ΔنΎخ في ϭتدرج التϭحيد عند ΕΎعΎالط بين Ύفيم ΔتجΎالن ΕΎبϭϠالمطϭ Εداϭجϭالمϭ ΕماΎالمعϭ ΕداإيراداΎاستبع
 "يت
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مستϭردة Δغذائي مϭاد

ΔϠلجمΎبΔلتجزئΎبΕراΎاستثم
األبΎن ΕΎمنتج

ΕΎالمرطبϭ
الϭϔاكه

Εاϭالخضرϭ
التخزين

ΔجستيϭϠال ΕΎالخدمϭ
Εتعديا

ΕداΎاستبعϭعϭالمجم

بحريني بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينينΎربحرينيديدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر بحرينيدينΎر دينΎر
ΎϬعرض عرضΎϬ(  )معΎد عرضΎϬ(  )معΎد عرضΎϬ(  )معΎد عرضΎϬ(  )معΎد عرضΎϬ(  )معΎد عرضΎϬ(  )معΎد عرضΎϬ(  )معΎد  )معΎد

Εطراف خرى  -إيرادا ̀,̀, ,̂,̂ ,̀, ,̀̂, - - ,̂,́́ ,́́,̂̀́ ,́,̀̀ ,̀,̂́́ ̀́,́ ̀́, - - ̂,,́ ̂,́, 
Εبين  -إيرادا Ύفيم

ΕΎعΎالط ,́,̂ ,,̂ - - - - ̀, ,̂ ́́, ,́́ ̀, ,́ (,,) (.̂̂.́) - -  ────────── ───────── ──────── ──────── ───────── ──────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 ,́,̂ ́,,̂ (́.̂̂.) (,,) ̂́,́ ̂,́ ̀́,, ̀,̀, ̀,, ̂,́, - - ,̂̀, ,̀, ̀,,́ ,,̂  اإيراداΕمجمϭع
Εاإيرادا تكΎليف

ااستϬا  (,́̂,) (̀̂,́̂,) ̂,, ̀́́.. (́,) (,) (́,̂́,) (̂,́́,) (̂.̂.) (,̂,) - - (̀,́,) (̂̂,́,) (́,,) (,,) )بΈستثنΎء

الربح  ́̀,̀,́ ́,̂,́ (̂,) (,̀) .̀ , ̂, ̀, ́̀̂,́, ,̂, - - ̂, ,́́ ̂,́, ̀̀,, صΎفي
آخر تشغيϠي  ̀̂, ̂, (,̂) (,̀) ́, ́,̀ , ̀,̂ ̂,̂ ̂́̀,́ - - ,́ ̂́,̂ ̀, ́̀,̂ دخل
مصرϭفΕΎ خرى

)بΈستثنΎء
 (́̂,̀̀̀,) (̂́,̂̀,) ̀̀, ,̀̀ (,́) (̂,̂́) (́,́́) (̀,̀) (,̂̂,) (,̂,) - - (́,) (̂,̀) (,̀,) (,̀́,) ااستϬا

 (̂́,,) (́,̀̂) (.) (,) (,̀) (́,́) (́,) (,) (́́.̂) (,) - - (̂,) (,) (.̀) (̀,) ااستϬا

من  )الخسΎرة( الربح
ΕΎيϠالعم ́,̀ ̂, , ,̀ - - ,̀̀,̂ ,,́̀ ́,́ (́,̀) ̂,̀ ̀,̀ (̂,̂) (̂.́) ,,̀ ,̂́, 

ااستثمΎر دخل
Δحص Δمتضمن(

نتΎئج من Δعϭالمجم
ΔϠالزمي Δالشرك - - - - ,̀,̂ ,̀, - - - - - - (,,̀̂) (,,) ,̀ ̀,̂ 

التمϭيل  (́,) (,́̀) , , (̀,) (,̀) (̂̀,) (́,́) (́,̀) (́,) - - (,) (,) (̂́.) (̂,) تكΎليف
صرف ΏسΎمك

Εفي  –العماΎص - - - - - - ,́ , - - - - - - ,́ , 
ΕراΎاستثم اضمحال

لغرض ΎϬب محتϔظ
 (́,) - - - - - - - - - (́,) - - - - - المتΎجرةغير

الربح )الخسΎرة
ΔسنϠل ,́́ , ,̀̀ ́, ,̀,̂ ,̀,̀ ,̀,̂ ,̂,́ , (,̂) ́,̂ ,̂ (..) (,,́) ,,́ ,́,̀̀ 

ΔليΎسم ر

ΕΎϔن ̂,̂ ̀, ,́ ̀,̀ - - ,̂́ ,̀ , ̂,́ , ̂,̂ - - ..̂ ,, 

Εداϭجϭالم ,, ,́,̀ ́,̂̀ ̂́,̂̀̀ ́,̂,́ ,̀,́ ,̂,́́ ,, ,̀,́ ,̀, ,́, ,́̀̀,́ (́,́,) (̂,,̀) ̂.̀. ̂,́,̀́ 


