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عدΕ
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مشΎركتϬالعϭائد
من خال
عيكϭن الϰϠ
لدى المجمϭع Δتعرض ϭ ΕΎحϕϭ
ا΄ثير ع ϰϠلت خال إستخدا سϠطت ΎϬع ϰϠالشرك Δالمستثمر فيϭ . ΎϬبΎأخص  ،تسيطر المجمϭع Δع ϰϠالشرك ΔالعϭائدتϠ
في ΎϬمن إذا كΎن لدى المجمϭع: Δالمستثمر
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الدرة ع ϰϠإستخدا سϠطت ΎϬالشرك Δالمستثمر في ΎϬلϠت ΄ثير ع ϰϠع.ϰϠعϭائدمدار
 ϭاكϭن
ع Ύبشكل لتعندمΎ
 ،هن Ύافتراض ب΄ن غϠبي Δح ϕϭالتصϭي Εينتج عن ΎϬالسيطرة .لدع هذا اافتراض ه، Ύ
قلفي ااعتبΎر جميع التصϭي ϭ Εح ϕϭالمجمϭعΔ
مشΎب ΔϬلϠشرك Δالمستثمر فيΎϬح ϕϭغϠبي Δفي
دى لمجمϭع Δحϕϭ
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المستثمرالتعΎقديΔ
النΎتج ΔلϠشركΔ
فيΎϬ
لϠمجمϭعΔ
ϭح ϕϭالتصϭيΕ؛ ϭعن الترتيبΕΎ
بΈعΎدة ϭغير مسيطرة Ύنت ϭالمجمϭع Δالمستثمر في ΎϬإذا كΎن ΕالحΎئق ϭالظرϭف تشير  Εمسيطرة
تيي م Ύإذا ك .ال مكنΔح ϕϭالتصϭيΕ
تغيرا Εع ϰϠعنصر  ϭكثر من عنΎصر السيطرة الثاث .يبد تϭحيد الشرك ΔالتΎبع Δعندم Ύتحصل المجمϭع Δع ϰϠع ϰϠالشركΔ
΄ن هن ΎالتΎبع . Δالسيطرة ع ϰϠالشرك Δع ϰϠالشرك ΔطرتΎϬ
التΎبعϭ Δيت إيΎف التϭحيد عندم Ύتϔد المجمϭع Δسي ب
الشرك ΔالتΎبع ΔالمتنΎة مϭجϭدا Εيت تضمين السن Δفي ϭمطϭϠبϭ ΕΎدخل ϭمصرϭف ϭ ΕΎالمستبعدة خال المΎلي Δالمϭحدة الϭائ
حصϭل من تΎريخ ع ϰϠالسيطرة المجمϭع ΔتΎريخالتΎبع. Δسيطرالمجمϭع ΔإيΎف لغΎيΔ
الخسΎرةكل عنصر من
 ϭت ΎϬع ϰϠالشرك ΔعنΎصر الدخل الشΎمل اآخر إل ϰح ϕϭحΎمϠي الشرك Δاأ لϠمجمϭعينس Ώالربح ϭ
΅Δد ϱإل ϰعجز في رصيد الح ϕϭغير المسيطرة .ينم ΎاستϠز اأمر  ،يت عمل تعديا Εفي المسيطرة ،حت ϰلϭ
ϭالح ϕϭغير
لتتمΎشي سيΎسΎت ΎϬالمحΎسبي Δن هذه النتΎئج ت .ت استبعΎد جميع المϭجϭدا Εالϭائ المΎلي ΔلϠشرك ΕΎالتΎبعΔ
ϭالمصرϭفϭ ΕΎالتدف ΕΎالندي Δالمتع ΔϠبΎلمعΎما Εالبيني Δبين عضΎء المجمϭع ΔبΎلكΎمل عند مع السيΎس ΕΎالمحΎسبي ΔلϠمجمϭعΔ
ϭالدخل
السيطرة ك التϭحيد ϭالمطϭϠبϭ ΕΎح ϕϭال.مϠكي Δيت احتس ΏΎالتغيير في
حص ΔمϠكي Δالشرك ΔالتΎبع ،Δدϭن فدان ،
ع ϰϠالشرك ΔالتΎبع ،ΔفΈن ΎϬت ϭب معΎم ΔϠس Ϭح ϕϭالمϠكي Δذل الشϬرة ) ϭالمطϭϠب ΕΎذا Εالص ΔϠإذا فد Εالمجمϭع ΔسيطرتΎϬ
المسيطرة ϭالبنϭد اأخرى لح ϕϭالمϠكي Δبينم Ύيت إثب ϱ ΕΎمكس ϭ ΏخسΎرة نΎتج Δفي الΎ ΎستبعΎد المϭجϭدا( Εبم Ύفي غير
 ϱاستثمΎر محتϔظ به بΎليم ΔالعΎدل Δئم ΔلϠشرك ΔالتΎبعϭ Δالحϕϭ
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المحΎسبيΔ
)
الΎϬمΔالسيΎس( ΕΎتتمΔ
معΎيير ϭتϔسيرا Εجديدة ϭمعدل ً ΔنΎفذة اعتبΎرا من ́ينΎير
السΎبΔالمستخدمΔفي
 ،في السنΔ
المتبالمسجΔϠع Δفي إعداد هذه الϭائ المΎلي Δالمϭحدة هي مطΎب ΔلتϠ
Εϭ
إن السيΎس ΎالمحΎسبيΔ
́ .ينΎير بΎستثنΎء بعض المعΎيير ϭالتϔسيراϭ Εالتعديا Εالجديدة التي دخ ΕϠع ϰϠالمعΎيير ϭالتϔسيرا Εالمطب Δمن قبل المجمϭع ΔكمΎ
بعد ل ت المجمϭع ΔبΎلتطبيق المبكر أ.ϱإن  ϭتϔسير  ϭتعديل آخر ت إصداره ϭلكنه غير إلزامي جديد
معيΎر
استنتج Εع ϰϠالمجمϭع Δهϭالذ ϱدنΎه:ت ΄ثير
لطبيعΔ
اإدارة ب΄ن
ϭت ΄ثير كل معيΎر  ϭتعديل
المΎلي Δإعداد التΎرير ϭالمعيالمتعϠق بΎأدϭاΕ
̂المعيΎر الدϭلي
بتطبيق هي مϭضح Δإعداد التΎرير المΎلي Δرق قΎم ΕالمجمϭعΔ
من عϭد مبرم Δمع عماء المΎلي Δرق المتعϠق بΈيراداϭ Εت΄ثير التغيرا Εكنتيج Δلتطبيق المعΎيير أϭل مرة
Ύر الدϭلي
تϭضيح طبيعΔ
التقΎرير المΎلي Δرق الجديدة دن.Ύه ت ̂المعيΎر الدϭلي إعداد
المحΎسب ΔمعيΎر
إعدا المتعϠق بΎأدϭا ΕالمΎليΔرق يحل المعيΎر الدϭلي ̂د التΎرير المΎلي Δالدϭلي رق المتعϠق بΎأدϭا ΕالمΎليΔ
بين جميع الجϭان Ώالثاث لمحΎسب́ ΔينΎير لϔϠترا ΕالسنϭيΔ
بΎأدϭا ΕالمتعϠق ̂محل في  ϭبعد المΎلي : Δاإثبϭ ΕΎاليΎس المبتدئΔ
المعيΎر التحϭط.ا ΕالمΎليΔ
 :التصنيف ϭاليΎس ϭاااأد ،ϭيجمع
بΎلنسب Δالتصنيف ϭكΎن الدϭلي إعداد التΎرير المΎلي Δرق اليΎس ϭاإضمحال
لϠمجمϭع ΔلجϭانΏ
ضمحال ϭمحΎسبΔ
ال ϱ ΎϬت΄ثير ع ϰϠالمجمϭع .Δدخل في عϭد
 .ت ت ΄ثير عϰϠالمشت ΕΎفΈبم Ύن المجمϭعΔ

المجمϭع̂ Δفي المعيΎر

،بتΎريخ
محΎسب Δالتحϭط ليس التΎرير المΎلي Δرق قΎم Εالمجمϭع Δبت ن المبدئي في ̂طبيق المعيΎر الدϭلي إعداد التطبيق
الدϭلي ̂ϭاستمر Εبتديم ΎϬبمϭج ΏمعيΎر
المΎرن́ ، ΔينΎير ب ΄ثر رجعي المحΎسب Δالدϭلي رق دϭن إعΎدة عرض رقΎ
 .فد ثر تطبيق المعيΎر التΎرير المΎلي Δرق دϭا Εس Ϭح ϕϭالمϠكي Δمن استثمΎرا ΕمتΎح ΔلϠبيع ع ϰϠإعΎدة تصني ̂إعداد
العΎدل Δمن خال الدخل الشΎمل اآخر ف استثمΎرا Εالمجمϭع Δفي
إل ϰاستثمΎرا Εمدرج ΔبΎليمΔ
التΎرير المΎلي Δرق تصينف ϭقيΎس اأدϭا ΕالمΎلي Δالمϭجϭدا ΕالمΎلي̂ ϭ Δيتط ΏϠالمعيΎر الدϭلي إعداد  ϭب΄ن يت تصنيف جميع
΄ة إدارة المϭجϭداΕ؛ ϭم Ύإذا كΎن Εالتدف ΕΎالندي ΔالتعΎقدي Δلأدϭا ΕالمΎلي Δتمثل قيΎس ΎϬاح ً Ύإم ΎبΎلتك ΔϔϠالمط΄ϔة
الΎϔئدة ع ϰϠالمبϠغ اأصϠي الΎئ اليم ΔالعΎدل Δع ϰϠسΎس نمϭذج عمΎل المنش
لϠدي ّن  ϭمϭجϭدا ΕمΎلي Δمد".فط المدفϭع ΕΎع ϰϠالمبϠغ اأصϠي
خال الدخل الشΎمل اآخر
ديمكناختيΎر ا رجع Δفيه(ع ϰϠسΎس كل
المϠكيΔ
لϠمجمϭع Δعند اإثب ΕΎالمبدئي دϭا Εس Ϭحϕϭ
رجΔ
بΎليم ΔالعΎدل Δمن
الدخل خال اآ س Ϭح ϕϭالمϠكي Δكمدرج ΔبΎليم ΔالعΎدل Δمن
الشΎمل ة ع ϰϠحدة ) لتصنيف استثمΎرات ΎϬفي دϭا Εاإجراء
ح ϕϭالمϠكي Δخر
الحΎا ΕالتΎلي Δلغرض غير المتΎجرة إذا ل يت ااحتΎϔظ بΎستثمΎرا ΕسϬ
في
ً سΎس
΅خر

تكبدهϭ Ύ
΅ه ΎاقتنΎ
ت إذا يت ااحتΎϔظ
ϭم جϭداΕ
المتΎجرة لغرض المΎلي ΔالمطϭϠب ΕΎبΎل
اأدϭا ΕإدارتΎϬيت
معمحϔظΔ
المدىهΎجزءا المΎتشكل
΅لغرض من  ،دئياإثب ΕΎالمبعند( Ώ؛الريΏ
في ً
بيعϭ ΎϬ
شراعΎدة
 Ύإ
ϭϭج
دليلد
ϭالتي
عϰϠلديΎϬ
ً لي Δالمحددة التي Ύ
عب هي التيالمشتΕΎ
(ج مΎلي΄ Δن ΎϬمشتΕΎ
نمط ϭلمدى
فعϠي م الصيراأربΎح ع ϰϠاا ً لتحيق ؛

(بΎستثنΎءΔمΎلي ΕΎد ضمΎن ϭيعت .)ΔيفعΎلذا ϭ Εمصن ϭ Δϔداة تحϭط ب ΎϬلغرض غير المتΎجرة د مجϠس اإدارة
ااستثمΎراΕنيف في اليم ً Ύ Δعرضتد اآخر كمدرج ΔبΎليم ΔالعΎدل Δمن خال الدخل الشΎمل ب΄ن
تص
المحتϔظ
اآجل
 ،عϭض ً Ύعن إظΎϬر التغيرا ΕالطϭيΔϠ

من الدخل الشΎمل اآخر بΎليم ΔالعΎدل ΔمضΎفϭ .Ύحدة لϠدخلالعΎدل ΔمبΎشرة ً في الΎئم Δالم مجدي ً Ύكثر لاستثمΎرا Εاإستراتيجي Δالمتϭسطϭ Δ
النΎتج Δمن التغيرا Εفي اليم Δالع يت مبدئي ً ΎقيΎس ااستثمΎرا Εفي دϭا Εس Ϭح ϕϭالمϠكي Δالمدرج ΔبΎليم ΔالعΎدل ΔالمكΎسϭ ΏالخسΎئر
ح ϕϭالمϠكي . Δسϭف لن يت إعΎدة تصنيف Ύدل Δفي إلي ΎϬتكΎليف المعΎمϭ .ΔϠيت اح ً ΎقيΎس ΎϬبΎليم ΔالعΎدل Δمع إثبΕΎ
ح ϕϭالمϠكي Δالدخل الشΎمل اآخر " ϭاحتيΎطي اليم ΔالعΎدل "Δضمن الΎئم Δالمϭحدة لϠتغيرا Εفي
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الΎϬمΔالسيΎس( ΕΎتتمΔ
المحΎسبيΔ
)
(تتمΔ
معΎيير ϭتϔسيرا Εجديدة ϭمعدل ً ΔنΎفذة اعتبΎرا من ) ́ينΎير
̂المعيΎر الدϭلي إعداد التقΎرير المΎلي Δرق ) المتعϠق بΎأدϭا ΕالمΎلي( ΔتتمΔ
)تصينف ϭقيΎس اأدϭا ΕالمΎلي( ΔتتمΔ
مϭجϭدا ΕمΎلي Δمدرج Δب)Ύليم ΔالعΎدل Δمن خال الدخل الشΎمل اآخر (تتمΔ
) دϭا Εس Ϭح ϕϭالمϠكي( ΔتتمΔ

دϭاΕإثب ΕΎس Ϭح ϕϭالمϠكيΔ
ربΎح اأس ϬلاستثمΎرا Εالمدرج ΔبΎليم ΔالعΎدل Δمن خال الدخل الشΎمل اآخر في
سيستمر
في الΎئم Δالمϭحدة لϠدخل عندم Ύيϭجد لدى المجمϭع Δالحق ا ستا ربΎح اأس ،Ϭم Ύل تسترد ربΎح اأس Ϭبϭضϭح جزءا ً من
تك ΔϔϠااستثمΎر  .في دϭا Εس Ϭح ϕϭالمϠكيΔ
دϭاΕ
الشرطي
ّ إذا ت تيسمن
الدي ّن بΎليم ΔالعΎدل Δمن خال الدخل الشΎمل اآخر الدي ّن المجمϭع ΔدϭاΕ
التΎلييناستيΎϔء نمϭذج بΎلمϭجϭديت ااحتΎϔظ:ن ضمن ااحتΎϔظ بΎلمϭجϭدا Εمن جل اأعمΎل ا ΕالمΎلي ΔيϬدف إلϰ
كل
تحصيل
التعΎقديΔ
التدف ΕΎالذϱ
الشرϭط التعΎقدي Δ؛ ϭϭبيع ΎϬالندي Δعن محددة تدف ΕΎنديϭ Δالتي تعد فط المΎليلϠمϭجϭد ينتج المبϠغ اأصϠي في تϭاريخ
ع ϰϠالمبϠغ
اأصϠيلϠدي ّن مدفϭعΕΎ
يت بΎليم ΔالعΎدل Δاأجنبيϭ ΔخسΎئر ϭدخل الϭϔائد المدرجΔ
ϭ .الΎϔئد ّة ع ϰϠإثب ΕΎالΎئ من خال الدخل الشΎمل اآخرين دϭا Εالد
الطري Δبنϔس
كم Ύفي لالمϭحدة ΎئمΔالخسΎئر ااضمحال في
 ϭاسترجΎع
ااضمحال ϭإعΎدة
العما Εتيي
في التغيرا ΕالشΎمل
.
΄ة اليم ΔالعΎدل ΔالمتبيΔ
في الΎئمΔإثب ΕΎيت قيΎس ΎϬبΎلتك ΔϔϠالمطϔ
ϭيت احتسΎب ΎϬيت المΎلي ΔالمϭجϭداϠΕدخل  .التي
الفي لΎئم Δالمϭحدة
المثبت Δفي
العΎدلΔ
اليمΔ
ااعند ستبعΎد تدϭير التغير يت اΕإعΎدة Δالمتراكم
المϭحدة لϠدخل
،
الشΎمل .لالمϭحدة ΎئمΔالϠدخل
إلϰ
اأخرى بم Ύفي ذل الذم التجΎري Δالمدينϭ Δف ً ΎلمتطϠب ΕΎالمعΎيير الدϭلي Δإعداد بΎلتك ΔϔϠالمطϔ
΄ة ΎسΔممϭجϭدا ΕمΎليϠ Δدخل
΄ة بΎاعتمΎد ع ϰϠتصنيف المϭجϭدا ΕالمΎلي Δع ϰϠالنح ϭالمϭضح دنΎه يت مبدئي ً Ύإثب ΕΎجميع المϭجϭدا ΕالمΎليΔ
المΎليΔ
΄ة المϭجϭداΕ
"كمدرج ΔبΎلتك ΔϔϠالمطϔ
" فط :التΎرير المΎليϭ Δيت اح ً ΎقيΎس ΎϬبΎلتك ΔϔϠالمطϔ
ّ يت تصنيف استيΎϔء كل من الشرطي يت ااحتΎϔظ:ن التΎليينعند ضمن نمϭذج المΎلي Δإل ϰبΎلمϭجϭدا ΕيϬدف
ااحتΎϔظ بΎلمϭجϭدا ΕاأعمΎل الذϱ
المΎلي ϭ ΔالتعΎقدي Δالندي ΔالمΎلي Δلأداة دي Δينتج عن الشرϭط التعΎق التدف ΕΎنديϭ Δالتي تعد فط
تحصيل من جل ؛
اأصϠي في تϭاريخ محددة تدفΕΎ
الΎئΎفيت العΎدلΔتستϭفي هذه المعΎيير بΎليم ً Ύ ΔالمΎلي Δالتي
مض
مدفϭع ΕΎع ϰϠالمبϠغ مبدئي ً ΎقيΎس المϭجϭداϭ ΕالΎϔئدة ع ϰϠالمبϠغ اأصϠي
قيΎس ΎϬطريه ط΄ϔة
اح ΎبΎلتك ΔϔϠالميت
إل ϰتنس ΏالمΎليΎΔء قتنإ ً ϭ .المϭجϭداΕ
المعΎما Εي ΎϬتكΎليف مبΎشرة
إل التي ً
اضمحال اليم ΔإثبΕΎيت
ϱ
بعد في
حس الΎϔئدة
بΎستخدا معدل الϔعϠي
النΎتج Δعن المكΎسΏ
رق لد دى تطبيق المع المΎلي Δإعداد التΎرير
المϭحدةفي ااضمحال  ϭاستبعΎدϭالخسΎئر إضمحال المϭجϭدا ΕالمΎليϠ Δدخل.ل الΎئمΔ
بمϭج ΏمعيΎر الخسΎرة المتكبدة
المحΎسب Δالدϭلي رق لخسΎئر إضمحال المجمϭع Δإل ϰتغير في عمϠي Δاحتس̂ ΏΎيΎر الدϭلي
استبدال نϬج
نϬج ̂المϭجϭدا ΕالمΎلي Δعن طريق الخسΎئر اائتمΎني" Δمع اآج ΔϠرق يتط ΏϠالمعيΎر الدϭلي إعداد ا" .المتϭقعΔ
بΎليم ΔالعΎدل Δمن خال اأربΎح  ϭالخسΎئر تسجيل مخصص لϠخسΎئر اائتمΎني Δالمتϭقع Δلجميع الرϭض المجمϭعΔمن ̂لتΎرير المΎليΔ
كمدرج Δب ΎϬالمΎلي Δاأخرى التي ا يت ااحتΎϔظϭمϭجϭدا Εالدي ّن التستند بين التدف ΕΎالند اائتمΎنيΔخسΎئر ع ϰϠالϔرϕ
ت Ϡذل تحسين ً ΕΎتعتبر ائتمΎني Δالتي
النΎتجΔ
 ϱمن
ϭف ً Ύي ΔالتعΎقدي Δالمستح Δالمتϭقع Δالنديϭ Δجميع التدف ΕΎلϠعد في (بمΎ
جزءا  .استامΎϬ
المجمϭعΔالتي تتϭقع ) العدمن ا يتجز
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المحΎسبيΔ
)
الΎϬمΔالسيΎس( ΕΎتتمΔ
(تتمΔ
معΎيير ϭتϔسيرا Εجديدة ϭمعدل ً ΔنΎفذة اعتبΎرا من ) ́ينΎير
̂المعيΎر الدϭلي إعداد التقΎرير المΎلي Δرق ) المتعϠق بΎأدϭا ΕالمΎلي( ΔتتمΔ
)إضمحال المϭجϭدا ΕالمΎلي( ΔتتمΔ
"بΎلنسب" ، ΔلϠذم التجΎري Δالمدينϭ Δالذم اأخرى الجمϭعΔقΎم ΕنϬج اائتمΎني Δبتطبيق ال المعيΎر المبسط ϭقΎم ΕبΎحتس ΏΎالخسΎئر
΄ . Εلد نش المجمϭع Δمصϭϔف Δالتي تستند عϭ ϰϠاقع خبرة
المتϭقع Δالع ϰϠعمرمدى
يΔخسΎئر
اائتمΎنالمتϭقع Δع ϰϠسΎس
ال خΎص ΔبΎلمدينين ϭالبيئ ΔااقتصΎديΔ
مجمϭعΔبϭ ، Δالتي ت تعدي ΎϬϠلعϭامل .النظرة المستبϠيΔ
لϠالخسΎرة
اائتمΎني ΔالسΎ
المجمϭعΔتعتبر المΎلي Δفي حΎل Δالتعثر في السداد عندم Ύتشير المعϭϠم ΕΎالداخϠي ϭ ΔالخΎرجي Δب ΄نه من غير المحتمل
قبل
المست
اأخذ في ااعتبΎر  ϱتحسين ΕΎائتمΎني Δمحتϔظ ب ΎϬمن قبل الالمبΎلغ التعΎقديΔ
المجمϭعΔب΄ن
تستϠ
المϭجϭداΕ
ت΄ثير تطبيق المعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير المΎلي Δرق  .مجمϭعΔح ΔبΎلكΎمل

̂ت اإفصΎح عن المΎلي Δالϭائ المϭحدة عϰϠ

:لϠ
المعيΎر
الدϭلي
في السيΎس ΕΎالمحΎسبي ΔالنΎتج Δعن التحϭل مجمϭع ΔدنΎه إعداد التΎرير المΎلي Δرق ت تطبيق التغيراΕ
عرض رق ΎالمΎرن .Δيت إثب ΕΎالϔر ϕϭفي الي المدرج ΔلϠمϭجϭدا ΕالمΎلي ΔالنΎتج Δعن تطبيق المعيΎر الدϭلي بخافب΄ثر رجعي̂ ،تطبيق
́ينΎير كم Ύفي "تϭزيعالΎبΔϠ
رصيد -اأربΎح المبΎة لϠ
في
ذل ل يت إعΎدة رق المΎلي̂ Δإعداد التΎرير"
̂ا تعكس المتطϠب ΕΎالخΎصΔ
بΎلمعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير المΎلي Δرق ̀الϭاردة لسنϭ . Δنتيج Δلذل
 ،فΈن المعϭϠمΕΎ
التΎرير المΎلي Δرق ́بΎلمعϭϠم ΕΎالϭاردة لسنϭ .Δلذل
ا يمكن مΎرنتΎϬ
المدرج Δالي
لϠمϭجϭداΕ
إعداد المΎلي Δكم Ύفي) تس̂. ϭبمϭج ΏالمعيΎر الدϭلي
لϠمϭجϭداΕ
ي̀ ϭ Δديسمبر المΎلي Δكم Ύفي الجدϭل التΎلي يعرض ́ينΎير
التΎرير المΎلي Δرق إل ϰالي المدرج Δالمحددة إعداد الدϭلي
إعΎدة تصنيف
المΎلي ΔالمϭجϭداΕ
المدرجΔ
دينΎر بحريني

ع ϰϠالخسΎئر
المتϭقعΔ
اائتمΎنيΔ
دينΎر بحريني

عن طريق ̀ديسمبر تسϭي Δالي المدرجΔ
مΔ
كم Ύفي
مخصص ́ينΎير
ااضمحال بنΎء
̀ديسمبر كمΎ

المعيΎر
̂تطبيق
́:ينΎير في
المدرجΔالقي
في القيمΔ

دينΎر بحريني
المΎلي ΔدينΎر بحريني
غير المتΎجرة استثمΎرا ΕمتΎح ΔلϠبيع المϭجϭداΕ
خال الدخل استثمΎرا Εمحتϔظ ب ΎϬلغرض
العΎدل Δمن
خرى الشΎمل اآخر مدرج ΔبΎليمΔ
ϭϭدائع
قصير ذم تجΎري Δمدينϭ Δذمبنϭ

) الت΄ثير ع ϰϠة اأجلند
رصدة لدى ϭ
ϭالحϕϭ
اأخرى
مسيطرة حقϕϭ
إعداد التΎرير المΎلي ΔدينΎر بحريني دينΎر بحريني اإحتيΎطي ΕΎمجمϭع
الدϭلي
الدϭلي إعداد التΎرير المΎلي Δرق ̂رق إثب ΕΎمخصص ااضمحال بمϭج ΏالمعيΎر
الت΄ثير النΎتج عن تطبيق المعيΎر

صΎفي

المسيطرة مجمϭع
غير
غير اإحتيΎطيΕΎ

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

́ديسمبر

المحΎسبيΔ
)
الΎϬمΔالسيΎس( ΕΎتتمΔ
(تتمΔ
معΎيير ϭتϔسيرا Εجديدة ϭمعدل ً ΔنΎفذة اعتبΎرا من ) ́ينΎير
المعيΎر الدϭلي إعداد ال ̂تقΎرير المΎلي Δرق ) المتعϠق بΎأدϭا ΕالمΎلي( ΔتتمΔ
)إضمحال المϭجϭدا ΕالمΎلي( ΔتتمΔ
) التحϭل (تتمΔ

́ ϭينΎير
̀ديسمبر
) تسϭي Δالمخصص المسجل كم Ύفي
̀ديسمبر
يعرض الجدϭل التΎلي تسϭي Δمخصص ً ااضمحال المسجل مسب ΎلϠذم التجΎري Δالمدين Δكم Ύفي
΄ن التحϭل إل ϰالمعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير المΎلي Δرق
المعدل لϠخسΎئر اائتمΎني Δالمتϭقع Δكم Ύفي ́ينΎير
في التحϭل
كمΎ
بحريني دينΎر

́ينΎير
تعديل
بحريني دينΎر

إل ϰالمخصص

في ̂:بش
كمΎ
بحريني ̀ديسمبر

 /الخسΎئر اا دينΎر المتϭقع ΔالمتعϠق Δبم ΎيϠي :المخصص
تجΎري Δمدينϭ Δذم خرى ئتمΎنيΔ
بإيرادا Εمن عقϭد مبرم Δمع عماء المعيΎر
الدϭلي إعداد التقΎرير المΎلي Δرق ذم
محل المحΎسب Δبعϭد
اإنشΎءالمتعϠق
معيΎر المحΎسب Δالدϭلي رق يحل
المعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير المΎلي Δرق المتعϠق
́الدϭلي المتعϠق ذا Εالصϭ ΔϠينطبق ع ϰϠجميع اإيرادا ΕالنΎتج Δمن العϭد المبرم Δمع العماء  ،بΎإيراداΕ
رق ϭمعيΎر
ل العϭد ضمن نط ϕΎالمعΎيير اأخرى .يحدد المعيΎر الج تعم Ύنمϭذج من خمس خطϭا Εاحتس ΏΎاإيرادا ΕالنΎتج Δمن تϠ
ϭالتϔسيراΕ
المبرم Δمع العماء  .بمϭج ΏالمعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير المΎلي Δرق ديد  ،يت إثب ΕΎاإيراد بمبϠغ يعكس المΎبل الذ ϱالعϭد
΄ة استحΎقه نظير نل البضΎئع  ϭالخدم ΕΎإل ϰالعماء
المنش
 ΕممΎرس ΔااجتΎϬدا ،ΕبΎأخذ في ااعتبΎر جميع الحΎئق ϭلي
تتϭقع إعداد التΎرير المΎلي Δرق المعيΎر
الديتطΏϠ
الص ΔϠعند تطبيق كل خطϭة من خطϭا Εالنمϭذج ع ϰϠالعϭد المبرم Δمع عمائ . Ϭكم Ύيحدد المعيΎر المحΎسب Δمن المنش
اإضΎفي ΔلϠحصϭل ع ϰϠالعد ϭالتكΎليف ا ϭالظرϭف ذ ًا ΕبΎلϭفΎء بΎلعد.عن التكΎليف
بتطبيق المعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير المΎلي Δرق لمرتبط ΔمبΎشرة ΄ثر رجعي كΎم .ل قΎم Εالمجمϭع ΔبΈستخدا نϬج ب اإفصΎح يت
التحϭل أن  ϱمن ال Δ .ختيΎريااعمϠيه يد الطري ΔالمعيΎر بتطبيق ت المجمϭعΔ
الϔترة الحΎليΔ
عن ل ت ΄ثير عϰϠ
طر ϕل
العϭد المبرم Δمع العماء من بيع البضΎئع ϭتدي الخدم . ΕΎفيم ΎيϠي دنΎه سيΎس ΕΎإثب ΕΎاإيرادا Εاأخرى المتΎح ΔالعمϠي ΔااختيΎريΔ
العϭد المبرم Δمع العماء تنتج إيرادا Εالمجمϭع Δمن
يتعϠق بتϠ
بيع البضΎئع المحددة فيم Ύع Ύع ϰϠالتزا داء ϭاحد .لد استنتج Εالمجمϭع Δب΄نه ينبغي تتضمن عϭد المجمϭع ΔالمبرمΔ
البضΎئع في الϭق Εالذ ϱيت فيه تحϭيل السيطرة ع ϰϠالمϭجϭد إل ϰالعميل مع العماء لبيع البضΎئع بشكل اإيرادا ΕالنΎتج Δمن بيع
تϭقي Εإثب ΕΎاإيرادا .ΕتΎرير المΎلي Δرق ن تطبيق عϰϠ
عند المعيΎر الدϭلي إعداد
إثب ΕΎال .Έلذل  ،فالبضΎئع (بص ΔϔعΎمΔ
تسϠي
في ت ΄ثيرا ΕالمΎبل المتغير
 ،المبΎع Δسعر معΎم( ΔϠبΎأخذ
΄ثير لهليس البضΎئعتحديد يت
 ϱت
عنΎصر تمϭل جϭهري ϭ ΔاعتبΎرا Εغي لد استنتج Εالمجمϭع Δب΄ن).راجع دنΎهاعتبΎر تضمن عϰϠ
العماء ا
المتغير البضΎئع عϭد بيع كميΔال حق ااسترجΎع ϭتخϔيضΕΎتد بعض
ر ندي. Δعϭده Ύالمبرم Δمع لϠعماء المقΎبل
العرض ت
،
ϭرس ϭالعرض إعداد التΎرير΅د ϱالمΎلي Δرق  .بمϭج ΏالمعيΎر الدϭلي عند ح ϕϭااسترجΎع ϭتخϔيض ΕΎالكميϭ Δرسϭ
ن التين المرتبط Δبه
حل ي ΅دϭΔ ϱييد إلϰ
يت بعد ذل .
حΎلدايΔ
تدير
العد ب إل ϰالمΎبل المتغير .يت
المΎبل
المتغير
اليد ع ϰϠالمΎبل المتغيرعد
تطبيق مبϠغ
فترة زمني Δمحددة  ،قΎم Εالمجمϭع Δفي السΎبق ااسترجΎعح ϕϭاإيراد الذ ϱسيت ت ΄جيϠه إل ϰزيΎدة البضΎئع خال
حق استرجΎع يمنح العد لϠعميل ااسترجΎع ΕΎعندم ΎلاحتمΎلي Δالمرجح .ΔنϬج متϭسط المبϠغ المتϭقع ΔبΈستخدا بتدير الت Ύير المΎلي Δرق
إعداد الدϭلي التجΎري Δالدائنϭ Δالذم اأخرى "مبϠغ ϭإثب ،ΕΎيت ت΄جيل قبل تطبيق المعيΎر المركز المΎلي ضمن "الذم قΎئمΔ
المتϭقع استرجΎع ΎϬضمن "المخزϭن Ύبل مع إجراء تعديل م ااسترجΎع ΕΎالمتϭقع Δفي

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

́ديسمبر

الΎϬمΔالسيΎس( ΕΎتتمΔ
المحΎسبيΔ
)
)(تتمΔ
معΎيير ϭتϔسيرا Εجديدة ϭمعدل ً ΔنΎفذة اعتبΎرا من ́ينΎير
) المتعϠق بإيرادا Εمن عقϭد مبرم Δمع عماء (تتمΔ
المعيΎر الدϭلي إعداد التقΎرير المΎلي Δرق
)بيع البضΎئع (تتمΔ
)المقΎبل المتغير (تتمΔ
)استرجΎعح( ϕϭتتم Δرق
متغيرا ً بمϭج ΏالمعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير المΎلي Δنظرًا أن  ،يكϭن المΎبل المست Ϡمن العميل يسمح لϠعميل المنتج . ΕΎبΎسترجΎع العد
تتنب ن فضل تستحه
الطري Δبشكل΄
استرجΎع ΎϬأتستخد المجمϭع Δطريه اليم Δالمتϭقع Δلتدير البضΎئع هذه
سيت التي
الدϭلي رق المتغير
إعداد المΎليΎ Δرير
Ύيالϭاردة
التر
في المعتطبق
الذ ϱالمتطϠب ΕΎالمجمϭع .ΔمبϠغ المΎبل المتغير المجمϭعΔ
سعر المط ΏϭϠالمسترد دراجه في بحق استرجΎع ت ϭالمجمϭع Δبعرض
المعΎمΔϠ
لϠمΎبل  .إالذ ϱيمكن المتع ΔϠبيد التديراΕ
المϭحدة الدϭلي رق التΎرير تطبيق المعيΎر
لϠمركز إعداد عند .العميل بشكل منϔصل في الΎئمΔ
المΎليالمنتج ΕΎمن ϭالمϭجϭد
تصنيف"الذم التجΎري Δاأخرى" الدائنϭ "Δالذم ϭمطϭϠب ΕΎمستردة " كم Ύفي إل"ϰعد
المجمϭعΈ ΔعΎدة
المΎلي Δب  ،قΎمΕ
ل لد نتج عن إعΎدة
استرجΎع المϭجϭدا . ΕبΎإضΎف Δإل ϰذ ،
" إل"ϰحق استرجΎع المϭجϭدا ΕاليΎس
"عد ̀ينΎير " ϭالمخزϭن
ال"Ύئم Δفي
"مستردة "ϭحق ت ̀ .ينΎير إضΎفي Δفي الΎئم Δالمϭحدة لϠمركز المΎلي حدد
كم Ύفي ϭمطϭϠبΕΎ
"دة "ϭحق استرجΎع المϭجϭداϭ "Εيت تعديل صΎفي الت ΄ثير في "اأربΎح المبΎة
المϠكي Δالمجمϭع ΔمبΎلغ "المطϭϠب ΕΎالمستر
ا المϭحدة لϠتغيرا Εفي حϕϭ
" البΎلغ Δمم Ύنتج عنه إثب"ΕΎحق استرجΎع
المϭجϭداΕ
في ت إعΎدة عرض الΎئم Δالمϭحدة ل"Ϡمركز ̀ديسمبر لمΎلي كمΎ
التجΎري ΔدينΎر بحريني ع ϰϠاأخرى ϭخϔض في"الذم
التϭالي .دينΎر بحريني
̀"ϭ.̂ϭالعد ϭالمطϭϠب ΕΎالمستردة
ϭ
دينΎر ̀̂,دينΎر بحريني
" "المخزϭن " ϭاأربΎح  ",البΎلغ Δغير الΎبϭ ΔϠ
ϭالمبΎة الدائنϭ Δالذم لϠتϭزيع
ن
لϠدخل دينΎر بحريني ع ϰϠلϠسن . Δكم Ύت إعΎدة عرض الΎئم Δالمϭحدة في ̀ديسمبر المنتϬيΔ
التϭالي ́̀,بحريني
 ϭ,̂̀ .دينΎر
" العماء " ϭتكΎليف اإيراداΕ
" البΎلغ Δمم Ύبحريني ,تج عنه انخΎϔض في "اإيرادا ΕالنΎتج Δمن العϭد المبرم Δمع
) ال دينΎر بحريني عϰϠ
التϭالي
الكميΔتخϔيض Ώ ΕΎالتخϔيضΕΎ
عϰϠرجعي المنتج ΕΎالمشتراة من قبل العميل بمجرد ن تتجϭΎز كميه
لبعض عمائΎϬ
ب
΄ثرالتد المجمϭع ΔكميΔ
اΕة خال الϔترة  .الحد اأقص ϰالمحدد في العد يت مΎص Δالتخϔيض ΕΎمΎبل المبΎلغ المستح Δالدفع من قبل
المشترالمنتجΎ
العميل
بمϭج ΏالمعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير المΎلي Δرق  ،ت΅د ϱالكمي Δب ΄ثر رجعي التخϔيض ΕΎإل ϰالمΎبل  .يرالمتغالمΎبل
لتديرالمتغًير "طب Εالمجمϭع" Δطري ΔالمبϠغ اأكثر احتمΎا
الكميΔلϠعϭد " ϭطري ΔاليمΔ
الح دϭد الصϭى منϔردة
ذا. Ε
،
الذ ϱيستحه
المتϭقع " ΔلϠعϭد ذا Εالحدϭد الصϭى أكثر من كميϭ Δاحدة  .إن الطري ΔالمختΎرة التي تتϭقع بشكل فضل مبϠغ المΎبل المتغير
المتطϠبΎالϭاردة Εالمتع ΔϠبيد
في العد ϭمن ث قΎم Εالمجمϭع Δبتطبيق
ً مدفϭع ΔسΎس Ύبعدد  .من الحدϭد الصϭى لϠكميΔ
المتϭقعϭΔإثب ΕΎعند تطبيق المعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير
المطϭϠب ΕΎالمستردة  .لϠتخϔيض ΕΎالمستبϠيΔ
المتغيرالتديراΕ
لϠمΎبل
المتϭقع ، ΔقΎم Εالمجمϭع ΔبΈثب" ΕΎالعد ϭالمطϭϠب ΕΎالمستردة " لϠتخϔيض ΕΎمخصص المستبϠي Δالتخϔيض ϭاستبعΎد
المΎلي Δرق
" ϕاأربΎح في أϱ
المثب Εمسب ΕΎ ًΎرصيد المبΎة "ضمن"الذم التجΎري Δالدائنϭ Δالذم اأخرى" ϭتعديل فر. ϭ
"العد المستردة عنه إثب.́ ΕΎالبΎلغϭ " ΔالمطϭϠبΕΎ
ينتجممΎ
̀ديسمبر ت إعΎدة عرض الΎئم Δالمϭحدة لϠمركز المΎلي كمΎ
لϠدخل دينΎر بحريني  .كمΎ
" البΎلغ ΔدينΎر بحريني ϭانخΎϔض في ت́.ذم التجΎري Δالدائنϭ Δالذم اأخرى
"ال
من " البΎلغ Δعنه انخΎϔض في "اإيرادا ΕالنΎتجΔ
ينتجممΎ
لϠسن ΔإعΎدة عرض الΎئم Δالمϭحدة في ̀ديسمبر المنتϬيΔ
بحرينيالج ر
" العماء " ϭمصرϭف ΕΎالبيع ϭالتϭزيع
.دين́,̂ Ύالعϭد المبرم Δمع
رس ϭرفϭف
عرض
منتجΎتΎϬرس ϭيت من المستح Δالعرض من المبΎلغ
ϭ .ت ϭالمجمϭع Δبدفع رس ϭالعرض لعمائ ΎϬاستئجΎر مΎص Δلعرض
رق
.العميلالدفع
΅د ، ϱبمϭج ΏالمعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير المΎليΔ
في من خال تخϔيض

ت العرض إل ϰرس ϭيرالمتغالمΎبل ال بتطبيϭ ΎϬالتي ت ϭاإيرادا ΕمجمϭعΔ

انخΎϔض " البΎلغ Δعنه
ينتجفيم ΎيتعϠق برس ϭالعرض
ممΎ
̀ديسمبر ت إعΎدة عرض الΎئم Δالمϭحدة لϠدخل لϠسن ΔالمنتϬيΔ
يني .دينΎر
" العماء " ϭمصرϭف ΕΎالبيع ϭالتϭزيع
بحر ̂́.في "اإيرادا ΕالنΎتج Δمن العϭد المبرم Δمع
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المحΎسبيΔ
)
معΎيير ϭتϔسيرا Εجديدة ϭمعدل ً ΔنΎفذة اعتبΎرا من ) ́ينΎير
المتعϠق بإيرادا Εمن عقϭد مبرم Δمع عماء )(تتمΔ
المعيΎر الدϭلي إعداد التقΎرير المΎلي Δرق
تقدي الخدمΕΎ
ريت نتΎئج المعΎم ΔϠبϭاقعي ، ΔبΎلرجϭع إل ϰمرح ΔϠإتم ΎالمعΎم ΔϠبتΎريخ إعداد
إثب ΕΎاإيراد من تدي الخدم ΕΎعندم Ύيمكن تدي
.التΎرير المΎليΔ
(تتمΔ

Εاستنتج ب΄ن اإيرادا ΕالنΎتج Δمن الخدم ΕΎسيستمر المجمϭعΔ
 ،بمϭج ΏالمعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير المΎلي Δرق
المجمϭع Δبدخل
من تدي الخدم ΕΎسΎس ΎتتعϠق الإيراداΕ
مع مرϭر الϭق ΕبΈستخدا نمΎذج المدخا Εذا Εالص ΔϠتدي إثبΎتΎϬ
ت عرضه مسب Ύتخزين
منϔصل الΎئم ΔالمعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير المΎلي Δرق  .عند ،تطبيق يت
في الذ ϱالمϭحدة لϠدخلبشكل
.عرض دخل التخزين الذ ϱت اإفصΎح عنه بشكل منϔصل في السن ΔالسΎب Δضمن إيرادا Εمن عϭد مبرم Δمع العماء

المتعϠق ً بمعΎما Εالعم ΔϠاأجنبيϭ ΔالمقΎبل المدفϭع مقدمΎ

تϔسير لجن Δتϔسيرا ΕالمعΎيير الدϭلي Δإعداد التقΎرير المΎلي Δرق
التϔسير الصرف نه الذ ϱسيت استخدامه عر الϭϔر ϱالمبدئي لϠمϭجϭد عند اإثب ϭ ΕΎالدخل ϭ
عند تحديد س
يϭضح
( ϭالندي ϭ Δعند غير الندي ΔالمطϭϠب ΕΎالص ΔϠبΎلمΎبل المدفϭع مدمً Ύ
غيرذا ΕفΈن
،
الص ΔϠالمصرϭف جزء منه) ذ ϭاستبعΎد المϭجϭداΕ
المعΎم ΔϠه ϭالتΎريخ الذ ϱفيه المنش΄ة ًالم
مبدئيتΎريخϭجϭدا Εتثب Εالندي Ύ ϭ Δغير الندي ΔالمطϭϠب ΕΎعن المΎبل غير
΄ة ن ت تΎريخ المنش
ϰيجΏ
مدفϭعΔدم ΎعϠعندئذ
مدم ΎالنΎتج ΔكΎن Εهن Ύمدفϭع ϭ ΕΎالمدفϭع مستϠمϭ .Δإذا مبΎلغ متعددة ً  ،م
.ا
حدد دفعه Ε ϭالمعΎما مست ϠلϠمΎبل المدفϭع مدم ً Ύلكل يϭجد لϬذا الت . ϔمبϠغ ت ΄ثير ع ϰϠالϭائ المΎلي Δالمϭحدة لϠمجمϭعΔ
اأخرى ϭالتϔسيرا Εمرة أϭلالمعΎيير
التي
العديد من المعΎيير سير  ϱتطبيق ϭالتϔسيرا Εت دخ ΕϠعϭ ϰϠالتعديا Εالجديدة
لϠمجمϭع ΎϬ.Δإا
.
في سنΔن ϱت ΄ثير ع ϰϠالϭائ المΎلي Δالمϭحدة
ل ، ΎϬليسΕ Εتحϭيا
يض Ύالمجمϭع ΔلعمϠي ΕΎاϭالذϱ
العمϠي Δالرئيسي ΔلϠمجمϭع ΔبΎلدينΎر يعد
الϭائ
المΎلي Δالمϭحدة جنبيΔاأ عماΕال البحرينييت عرض
البنϭد
لكل العمϭΎΔϠيت قيΎس
المتضمن Δفي الϭائ المΎلي Δلكل ϭحدة بالعم ΔϠالرئيسيΔ
ϭحدة من ϭحدا ΕاأعمΎل لشرك .Δتحدد
ت Ϡالطري ΔالمبΎشرة لϠتϭحيد ϭاختΎر ΕإعΎدة تدϭي .الرئيسي Δستخدا ϭالخسΎرة التي تنتج من تستخد المجمϭع Δر المكسΏ
تϠ
الطري Δاستخدا
تسجيل
ً المعΎما المعΎماϭ Εاإرصدة
الذ ϱت ΄هΕϠ

ب العم ΔϠفيه المعΎم ΔϠبΎلتΎريخالسΎئدة سعΎر
΄ Εيت مبدئي Ύالرئيسي Δالمعني ΔبΎϬبΎلعما ΕاأجنبيΔ

بΎلعما ΕلϠصرف السعΎر
ستخدا
المعرϭض ΔاأجنبيΔ
النديΔيعΎد تحϭيل بΎ
ϭالمطϭϠب ΕΎالمϭجϭداΕ
لإثب ΕΎأϭل مرة
الرئيسي ΔإتΎريخ بالسΎئدة عمΔϠ
.
الϭϔريΔ
النΎتج Δعن التسϭي ϭ Δتحϭيل البنϭد الندي Δإل ϰالΎئم Δالمϭحدة ل Ϡعداد التΎرير المΎلي Δالϔرϕϭ
.ترحل جميع المΎس ΔبΎلتك ΔϔϠالتΎريخي ΔبΎلعما Εاأجنبي Δيت تحϭيل دخل الندي ΔبΎستخدا البنϭد غير الصرف السΎئدة
البنϭد السΎئدة بΎلتΎريخ الذ ϱيم ΔالعΎدل ΔبΎلعماΕ
سعΎر اأجنبي ΔبΎمعΎما Ε.يت تحϭيل
غير الندي ΔالمΎس ΔبΎلل ϠبΎلتϭاريخ المبدئيΔ
العΎدل Δالبنϭد غير الندي Δتمشي ً Ύمع إثب ΕΎالمكس ϭ ΏالخسΎرة إعΎدة تحϭيل
الصرف  .يت معΎم ΔϠت ستخدا سعΎر النΎتج Δعفيه تحديد اليمΔ
( ϱفر ϕϭالتحϭيل ع ϰϠالبنϭد التي يت إثب ΕΎمكس ϭ ΏخسΎرة قيم ΎϬالخسΎرة النΎتج Δع
المكس ϭ Ώن اليم ΔالعΎدل ΔلϬذا البند
الشΎملفي الΎئم Δالمϭحدة لϠدخل مΎئم Δالمϭحدة لϠدخل إثبΎت Ύ ΎϬيت
ن
 ϭالΎئم Δالمϭحدة لϠدخل كالعΎدل Δفي ال
التغيرا Εفي
التϭالي  ϭالΎئم ΔالشΎمل
لϠدخل عϰϠ
إل ϰالسΎئدة الصرف
الدينΎر البحريني
التϭحيد عند اأجنبي ΔالعمϠيΕΎمϭجϭداϭ ΕمطϭϠبΕΎ
 ،يت
تحϭيل شرك ΕΎالمجمϭع Δالمϭحدة
المΎلي Δالصرف قϭائ دخΎϬϠيت تحϭيل بنϭد الصرف النΎتج Δمن ع ϰϠسΎس متϭسط سعΎر
تΎريخ بب ΄سعΎر  ϭإعداد التΎرير
المϭحدة الΎئم ΔالΎئم Δالمϭحدة لϠدخل الشΎمل عمϠي ΔاستبعΎدعند التϭحيد في
لϠدخل الشΎمل .عند التحϭيل لϠسن .Δيت إثبΕΎ
فرϕϭ
إثب،ΕΎبند يت جنبي. Δاأجنبي ΔبΎلعمϠي ϠΔالمتع ΔϠبت
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المحΎسبيΔ
)
الΎϬمΔالسيΎس( ΕΎتتمΔ
يراداΕاإ
إيرادا Εمن عقϭد مبرم Δمع العماء
الغتعمل ϭالمرطبΕΎذائيϭ Δتدي خدم ΕΎالتخزين
المجمϭع Δالمجمϭع Δفي مجΎل اإنتΎج ϭالتسϭيق ϭالتجΎرة في المنتجΕΎ
ϭ .الخدم ΕΎالϭϠجستي Δيت إثب ΕΎاإيراد ا Εمن العϭد المبرم Δمع العماء عندم Ύيت تحϭيل السيطرة ع ϰϠالبضΎئع  ϭالخدم ΕΎإلϰ
الخدمΕΎت Ϡلد استنتج Εالمجمϭع ΔبصΔϔ
 .البضΎئع ϭ
العميل بمبϠغ يعكس المΎبل الذ ϱتتϭقع المجمϭع ΔاستحΎقه نظير نل
ب البضΎئ عΎم Δقبل ن ΎϬϠإلϭ ϰ
΄ن ΎϬتعمل كر ΏالمΎل في جميع ترتيب ΕΎإيرادات ΎϬنظرا ً أن ΎϬعΎدة ً م Ύتسيطر عϰϠ
الخدمΕΎ
تدي ϭالϔرضي ΕΎالجϭهريΔت بΎإيرادا Εمن العϭد المبرم Δمع ϭالتديراΕ
اإفصΎح ΕΎحϭل اإجتΎϬدا ΕالمحΎسبي Δالعميل
في اإيضΎح المتعΔϠ
.العماء كم ΎيجΏ

المحددة لمختϠف
المϭضح ΔدنΎه استيΎϔء نϭاعالمعΎيير

البضΎئع :اΕاإيراد
فيإل ϰبص ΔϔعΎم Δعند تسϠي
،
العميلالمϭجϭد
بيع إثب ΕΎاإيرادا Εبيع النΎتج Δمن الϭق Εالذ ϱيت فيه تحϭيل السيطرة ع ϰϠالبضΎئع
يϭم ً Ύعند التسϠي
البضΎئع إن مدة اائتمΎن ااع تيΎدي Δهي ̂ .إلϰ
΄خذ المجمϭع Δفي ااعتبΎر إذا كΎن Εهنϭ Ύعϭد خرى في العد تمثل التزام ΕΎداء منϔصϭ ΔϠالتي يج Ώتخصيص جزء ت
المجمϭعΔ
في ااعتبΎر ت ΄ثير المΎبل المتغير ΄خذ
دلبيع
،
البضΎئعمعΎمΔϠ
سعر المعΎم ΔϠل .ΎϬعن فيمΎتحديد سعر من
مكϭنϭϭΕΎت غير الندϭ ϱالمΎبل المستحق الدفع تمϭيل جϭد ϭالمΎبل ).لϠعميل جϭهري ΔالحΎلي(إن ϭجد لديه ت ΄ثير في الϭقΕ
المجمϭع Δفط المΎبل المتغير
إثب ΕΎإيراداΕ
تستحΎΔبل
الذ ϱالعميلنظير نل
فΈن
في المجمϭعΔ
العد يتضمن ع ϰϠمبϠغ متغير ) المقΎبل المتغير عϰϠتدر مبϠغ المإذا كΎن المΎبل ،
من في مبϠغ عد حدϭث
المحتمل جدا ً ϭييد يت استرجΎع الحين يكϭن
المΎبل المتغير عند بداي Δالعد  .البضΎئع إل ϰتدير
ϭق ΕالبضΎئع لϠعماء بعض عتتضمن
 .في
حل المرتبط Δبه ΔحΎلعندم Ύيت احق عد التين
اإيرادا ΕالمتراكمΔ
المثبت Δايرادا ΕالجϭهريΔ
بيع ϭد تخϔيضΕΎعϰ.Ϡكمي Δالكمي Δإل ϱ ϰد΅ت ϭالتخϔضيΕΎ
ح ϕϭااسترجΎع
.المتغيرامΎبلااسترجΎع ت ح ϕϭالبضΎئع خال فترة زمني Δمحددة  .تستخد المجمϭع Δطريه اليم Δالمتϭقع Δلتدير بعض العϭد منح
استرجΎع ΎϬلϠعميل حق استرجΎع تتنب ΄ بشكل فضل مبϠغ المΎبل المتغير الذ ϱتستحه المجمϭع . Δتطبق المجمϭع ΔالبضΎئع التي سيت
لϠمΎبل المتغير الذ ϱيمكن إدراجه في المتطϠب ΕΎالϭاردة في
المعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير المΎلي Δرق أن هذه الطريΔ
 Εت ϭالمجمϭع ΔبΈثب ΕΎالمطϭϠب ΕΎالمستردة .كم ΎبΎلنسب ΔلϠبضΎئع التي
بيد اإيرادا ،
التديرا Εيتϭقعسعر المعΎم ΔϠالمتعΔϠ
استرجΎع
المϭجϭداϭ( Εالتعديل المΎبل لتك ΔϔϠالمبيع )ΕΎلϠحق استرجΎع ،ΎϬعϭض ً Ύعن من العميليت إثب ΕΎحق
استرداد المنتجΕΎ
الكميΔقبل
العميل بمجرد ن تتجϭΎجميع تد المجمϭع ΔالتخϔيضΕΎ
ب΄ثر رجعي لبعض عمائ ΎϬع ϰϠالتخϔيض ΕΎالكمي. Δفي
Δكميخال المشتراة التخϔيض ΕΎمΎبل المبΎلغ المستح Δالدفع من ةالمحددالصϭى د ϭدفترة الحالمنتجΕΎ
ز
المنتج ΕΎالمشتراة
من
المΎبلالصϭى طب Εالمجمϭع Δطري ΔالمبϠغ
 .يت مΎص Δالعميل في العد قبل المتغير اأكثر احتم  ،ستحهت الذ ϱلتدير
ذا Εالحدϭد الكميه Ύا ً لϠعϭد أكثر من كميϭ Δاحد.ة إن ϭطري Δاليم Δالمتϭقع Δمنϔردة الصϭى الحدϭد ذا ΕلϠعϭد
الصϭى في
لϠكمي Δبعدد العد  .من الحدϭد
الطري Δتتنب ΄التي المختΎرة فضل بشكل المتغير مدفϭع ΔسΎس ً ΎمبϠغ المΎبل
المتغيرالتديراΕ
لϠمΎبل
ϭمن بيد المتع ΔϠالمتطϠبΕΎ
بتطبيق
المجمϭعΔالϭاردة قΎم Εث
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المحΎسبيΔ
)
الΎϬمΔالسيΎس( ΕΎتتمΔ
) يراداΕاإ (تتمΔ
)) المقΎبل المتغير (تتمΔ
إير ادا Εخر
دخل الϭϔائد
بمϭجبهذطري Δيت خص المبΎلغ الندي Δالمتϭقع Δمستبا ً خال العمر
معدل الΎϔئدة الϔعϠيϭ ،ال ϱ
ستخداΈدخل
الϭϔائد ب
تسجيليت
المΎلي ϭ Δالمط ،ΏϭϠيϬم ΎنسΏ
الزمني لأدϭا ΕالمΎلي  ϭفترة قصر إل . ϰصΎفي اليم Δالمدرج ΔلϠمϭجϭد
سϬدخل
ربΎح
يت دخلإثب ΕΎربΎح اأس Ϭعندم Ύيثب Εحق المجمϭع Δإفي ستا ربΎح اأسϭ ،Ϭالذ ϱيكϭن عΎدة ً عندم Ύيϭافق المسΎهمين عϰϠ
تϭزيع ربΎح اأسϬ
ىإيراداΕ
خر
.يت إثب ΕΎاإيرادا Εاأخرى ع ϰϠسΎس مبد اإستح ϕΎعندم Ύيت تحيق الدخل
ذم تجΎري ΔمدينΔ
تمثل) .الذم المدين Δحق المجمϭع Δفي مبϠغ المΎبل غير المشرϭط ( ϱيتط ΏϠفط مرϭر الϭق Εقبل استح ϕΎسداد مبϠغ المΎبل
راجع السيΎس ΕΎالمحΎسبي Δالمتع ΔϠبΎلمϭجϭدا ΕالمΎلي ΔلϠحصϭل ع ϰϠمزيد من التΎϔصيل
مطϭϠب ΕΎالعقد
اخدم ΕΎلعميل الذ ϱاستم ΕϠمنه المجمϭع ΔالمΎبل ( ϭمبϠغ ) المΎبل المستحق
إلϰ
مطϭϠب ΕΎالعد هي التزام ΕΎبنل ϭالبضΎئع ال
إجراء
عندفΈنه يت إثب ΕΎمطϭϠبΕΎ
العميلالبضΎئعالعد
 ϭالخدم ، ΕΎإلϰ
من العميل  .إذا ق Ύالعميل بدفع المΎبل قبل نل المجمϭعΔ
بتنϔيذ
المϭجϭدا. Εعندم Ύت ϭالمجمϭعΔ
) .عند استح ϕΎإثب( ΕΎيϬم Ύالعد يت العدكΈيراد مطϭϠبΕΎ
 ϭالسداد الدفع سبق
ي حق استرجΎع
المتϭقع استرجΎع ΎϬالمϭجϭدا ΕبΎليم Δمن قبل العماء .يت قيΎس
البضΎئعحق المجمϭع Δفي
الم جϭدا Εاسترداد مثل حق استرجΎع
تكΎليف
قيمΔبتحديث .المسترجعΔالبضΎئع  ،بم Ύفي ذل  ϱانخΎϔض محتمل في
ضΎئعسترداد
الب ϱ
متϭقعΔ
السΎبΔمحسϭمΎ
ا
ً منΎϬ
لϠمخزϭنالمدرج،Δ
عϭائدهϭΎى المتϭقع ΔإبΎإضΎف Δلﯽ ϱتخϔيضΕΎإ
،
لمستΕ
جعΎراΔ
المسجΔϠمأيالمϭجϭداΕ
س قيΎتϭ
المجمϭعΔ
مطϭϠب ΕΎمستردة
.المسترجع ΕΔلمنتجΎاضΎفيΔ
قيم Δفي
الت هي
منالعميلالذ ϱبΎلمبϠغ إلϰ
العميل يت قيΎسΎϬ
المدينΔ
)
المستϠمϭ( Δبعض  ϭجميع ϭالذم
استرداد زام ΕΎالمطϭϠب ΕΎالمستردة المΎبل مبΎلغ
رنΎϬيΔ
(ϭالتغيلϠمطϭϠبΕΎ
المستردة
ΎتديراتϬت ϭالمجمϭعΔ
سيرد
بتحديث  .تتϭقع المجمϭع Δفي نΎϬي Δاأمر ب ΄نه
ترير .المتغيرالمΎبل .راجع السيΎس ΔالمحΎسبي Δالمذكϭرة عاه ϭمعداΕ
مΎليفترةبشΎن اد كل
إعدالمΎبل في سعر المعΎم )ΔϠفي
اليم ΔعقΎراϭ ΕآاΕ
ϭجدتدرج تك ΔϔϠتتضمن
العΎراϭ Εاآاϭ Εالمعدا ΕبΎلتك ، ΔϔϠبعد حس ااستϬا المتراك  ϱ ϭاضمحال فيه.ذه  ،إن
يتطΏϠ
إستيΎϔءلمشΎريع البنΎء الطϭي ΔϠاأجل إذا
ت
اإقتراضالمعداΕ
ϭتكΎليف
ϭالعΎراΕ
من ϭاآا Εجزء
إستبدالالتكΎليف
مجمϭعن Δت ϭبΈثب ΕΎتϠ
الϭΈاآاΕ
ϭالمعدا Εع ϰϠفترا ، Εف
لϠعΎراΕ
جزاء
جϭهريΔ
إستبدالمعΎيير اإثب .ΕΎعندمΎ
كمϭجϭدا ، Εعندم Ύيت إجراء معΎين Δرئيسي Δ،يت إثب. ΕΎتϭ
فردي Δب ΄عمΎر إنتΎجي Δمحددة  ϭبΎستϬاكϭ ΎϬف ً Ύلذلاأجزاء
ت اإثب .ΕΎيت إثب ΕΎجميع تكΎليف إستيΎϔءإذا
إستبدالكتكΔϔϠ
في لϠعΎراΕ
اليم Δالمدرجϭ ΔبΎلمثل ϭاآاϭ ΕالمعداΕتكϔϠتΎϬ
لΎئمΔ
ϭالصيΎن ΔالالتصϠيح ΕΎعند تكبدهΎالمϭحدة
اأخرى في معΎيير
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المحΎسبيΔ
)
الΎϬمΔالسيΎس( ΕΎتتمΔ
) عقΎراϭ Εآاϭ Εمعدا( ΕتتمΔ

ستϬايت ع ϰϠسΎس السط الثΎب ΕبنΎء  ،ع ϰϠاأعمΎر اإنتΎجي Δالمتϭقع ΔلϠمϭجϭدا ، ΕبΈستثنΎء اأراضي الممϭϠكΔ
حس ΏΎاا
ً
ً حرا
الر
التنϔمϠك ، : Ύكم ΎيϠييذϭاأعمΎل
سمΎلي Δقيد
 سن Δراضي م΅جرة مبΎنيإلϭ ϰمكΎئنآا - Εسنϭا Εتبريد
ϭمعداΕ
مكتب -سنϭا Εإلϰ
من

من
عϰϠ
ϭمعداΕ
ϭتركيبΕΎ

 ϭفترة عد الت΄جير
إلϰ
من
مΎمΔ
المخزن من
يΔ
ثΎث

لϠي المدرج ΔلϠعΎراϭ Εاآاϭ Εالم سيΎرا -Εسن Δإل ϰاإضمحال عندم Ύتكϭن هن Ύحداث  ϭتغيرا Εفي يت عمل مراجعΔ
قΎبϠي Δإسترداد اليم Δالمدرج .Δفي حΎلϭ Δجϭد  ϱمن هذه الم ΅شراϭ Εحيث تزيد الي المدرج Δع ϰϠعدا Εمن حيث
لإسترداد قيمت ΎϬالعΎدل ΔنΎقص ً Ύعد التي تϭاللإسترداد ،اليمΔ
عد يت الΎبΔϠ
تخϔيض المϭجϭدا Εإل ϰقيم ΎϬالΎب ΔϠالظرϭف تشير إل، ϰ
يم Δاأع ϰϠمن بين
العΎرا Εمن
ϭاآاΕ
ϭالمعداΕ
المستخدم Δعند البيع  ϭعندم Ύا يتϭقع الحصϭل ع ϰϠمنΎفع استبعΎديت تك ΔϔϠالبيع ϭقيمتΎϬ
خسΎرة نΎتج  .بيعه  ϭاستخدامهقتصΎدي Δمن إبندإثب ϱ ΕΎمكس( ϭ Ώيت مϭجϭداستبعΎد ϭاليم Δالمدرج Δنه ع ϰϠالمحتس Δ Ώعن
في ΎϬت
لΎئم Δالمϭحدة اللϠمϭجϭد) في الϔرϕ
بين
صΎفي
متحصاΕ
البيع
المϭجϭد ϭ ،يت تعديϭ ΎϬϠداϭ ΕاأعمΎر اإنتΎجيϭ Δطر ϕااستϬايت سن ΔمΎليΔ
 .استبعΎدϠدخل في السن Δالتي مراجع Δاليم Δالمتبي ΔلϠمϭج
نΎϬي Δكل
في
ΎϭلتكΔϔϠ
اأمر تط ΏϠمخزϭنال ـي المخزϭن بدرج  ϭبطيئـ Δالحرك Δقل يϬمΎتحي ، ΎϬالمتϭقع اليم ΔصΎفي
مستبا
ً إذا
مϭقعهمنتج حتϭ ϰصϭله إلϰ
حسΏΎ
التكΎليف ،بعد
ϭشكϠه الحΎليالمتكبدة المصرϭف ΕΎتϠتمثل .
المϭاد مخصص
المتΎدمΔ
خ ΎيΔاستϬاكمϭاد ϭ
المخΎزن ع ϰϠال-مرجحالفي.متϭسط مϭاد

Ύليفالتك
:ينلكل  ،ع ϰϠالنح ϭالتΎلي سΎس

ب ΎϬع ϰϠسΎس

مضΎف ً Ύإلي ΎϬالمصرϭفϭ ΕΎمϭاد خرى قطع غيΎرϭ
مستϭى النشΎط العΎد ϱتكΎليف المϭاد المبΎشرة ϭالعمΎلΔ

عϰϠ
سΎس

الخΎص Δالϭارد ϭا ً ،الصΎدر ϭا ًΎ .ليفالتك بضΎع ΔتΎم Δالصنع

تحي ΎϬه ϭسعر البيع المدر ضمن اأعمΎل اإعتيΎدي ، Δمحسϭم ً Ύمن ΎϬالتكΎليف المدرة لإتمϭ ΎالتكΎليف لبيعرض الغبضΎع -Δفي المخΎزن
البيع إن صΎفي اليم Δالمتϭقع
عمϠي Δالمدرة الضرϭري Δلحدϭث
هن Ύيثب ΕكΎن اضمحالدليل مϭضϭعي
م Ύإذالتحديد
كل مΎلي ترير
تΎريخ
غير مΎلي Δاضمحال مϭجϭدا Εب ت ϭالمجمϭع Δتييعمل ب
بعمل المجمϭعΔ
اضمحال  ϭعندم ΎيتطΏϠ
،
تيي لمبϠغ
عمل
ϭجد .مϭجϭد مΎلي فحص مثل هذا الدليل إذا
االعΎدل ΔلϠندلϭحدة المناأع ϰϠلϠمϭجϭد
لϠمϭجϭد ϭ
اليمΔ
هي اليمΔ
لϠمϭجϭد  ،ت .ϭإن الΎبل المϭجϭدسن ϱϭالΎب ΔϠلإسترداد لإسترداد
تج Δإا إذا كΎن المϭجϭد غير منتج لϠتدف ΕΎالنديϭ Δالتي هي مست ΔϠإل ϰحد بعيد ϭقيمت ΎϬالمستخدم ΔنΎقص ً ΎتكΔϔϠ
،
البيع
 ϭمجمϭع Δمن المϭجϭداϭ Εهي محددة لϠمϭجϭد الϔردϱ
مضمحاالمϭجϭد يعتبر
لϠمϭجϭد لϠند الϭحدة المنتج ،ً ΔالΎب ΔϠلإسترد قيمته ϭ
عن ت Ϡالمϭجϭدا Εاأخرى عنعندم Ύتزيد اليم ΔالمدرجΔ
فΈيت ن التدف ΕΎالندي Δايي
الΎبل اليم Δالمستخدم ΔلϠمϭجϭد
يتالم جϭد ،لاستر اد ت  . ΎعندمبΎلمبϠغ
إظΎϬر ϭاد
 ،فΈن
الحΎلي ΔالزمنيΔ
بΎستخدا معدل خص
إل ϰم Ύقبل الضريبϭ Δالذ ϱيعكس التييمΎ ΕΎقيمت ϬلمستبϠي Δيت تخϔيضΎϬ
عند
نمΎالخΎص ΔبΎلمϭجϭد
تحديد
.
اليمΔ
العΎدل Δبعد خص تكΎليف البيع  ،فΈنه يت استخدا ϭالمخΎطر لϠنϭدالحΎلي ΔلϠس ϕϭلϠيمΔ
من  ϭالمعϠنΔ
التيي قبل المتداϭس Ϭاأ سعΎر
مضΎعΕΎϔ
΄ييده Ύهذه الحسΎب ΕΎيتΔمنΎسبالت ي ϭ
الذج ت .
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) السيΎس ΕΎالمحΎسبي ΔالΎϬم( ΔتتمΔ
اضمحال) مϭجϭدا Εغير مΎلي( ΔتتمΔ

المتϭقعΔالتϔصيϠيΔمن لال ϭالتي تعد بشكل منϔصل لكل ϭحدة
ϭ ،الحسΎبΕΎ
تستند عمϠي Δحس ΏΎاضمحال المجمϭع Δع ϰϠالميزانيΕΎ
المϭجϭدا Εل ΎϬبشكل ϔردي Δفترة هذه الميزانيϭ ΕΎالحسΎب ΕΎالمتϭقع Δتغطي
الϠند لϠمجمϭعϭ Δالتي يت
المنتجΔ
تخصيص حدا.Ε
المعدل طϭيل اأجل ϭيطبق ع ϰϠالتدف ΕΎالندي ΔالمستبϠي Δالمتϭقع Δبعد
النمϭ
سنϭا Εع Ύل .خمس ،اأϔϠترا Εطϭل يحسΏ
السن ΔالخΎمسΔ
م Ύل تعد اضمحال ،حϭل
ً
تريرإعداد مΎلي إذا كΎن هن ϱ Ύم ΅شر يثب Εب΄ن خسΎئر
كل
يت عمل تيي في تΎريخ
ت تخϔيض .ΎϬإذا ϭجد مثل هذا الم ΅شر ،ت ϭالمجمϭع Δبتدير المبϠغ الΎبل لاسترداد لϠمϭجϭد المثبت Δمسب ϭ Ύقد مϭجϭدة
الϭحدة لϠند المنتج ϭ ΔخسΎرة إذا كΎن هن Ύتغيير في التديرا Εمحالااض .يت استرجΎع المϭجϭد الΎبل المثبت Δمسب ً Ύفط
اا محددة بحيث
ةلاستر اد منذ تΎريخ ا تتجϭΎز اليم Δالمدرج ΔلϠمϭاضمحا.ل إن قيمΔ
إثبΕΎ
آخر خسΎر المستخدم Δلتحديد مبϠغ
لϭ
ل
بعد يت ستϬاتي ت تحديدهΎ
المدرجΔ
جϭد حس ااا تتجϭΎز اليمΔ
ϭ
استرداد ،
قيمت ΎϬسترجΎع الالΎب ΔϠل،
في
السΎب ΔسنϭاΕ
 .يت
اضمحالإثبΕΎ
خسΎرة كم Ύإثب ΕΎهذه اإلϠمϭجϭد في ال
Ϡ.دخلالمϭحدة لΎئم ΔالسترجΎع ΕΎشركΔ
م
النϭϔذ
الم ΅ثر عϠي Ύ.Ϭإن
م ΅سس Δلدى المجمϭع Δنϭϔذ زمي ΔϠاستثمΎر في ΅ثر ه ϭإن الشرك Δالزمي ΔϠهي
المستثمر فيϭ ،ΎϬلكن ليس Εالسيطرة  ϭالسيطرة المشترك Δع ϰϠت ϠالسيΎس ϰΕ ΕΎالمشΎرك Δفي إتخΎذ الرار الدرة عϠ
يت لتحديد
تحدي فيم ΎيتعϠق بΎلسيΎس ΕΎالمΎليϭ ΔالتشغيϠي ΔلϠشرك Δعم ΎϬϠفي مدى السيطرة ع ϰϠاد النϭϔذ الم΅ثر إن ااعتبΎرا Εالتي
ضرϭريΔ
تعد التي لت ϠممΎث ΔϠحتسΏΎايت التΎبع Δلشرك ΕΎهي استثمΎر
بمϭج Ώيت تعديل اليم Δالمدرج ΔلاستثمΎر إثب ، ΕΎيت إثب ΕΎالمϠكي Δحϕϭمϭج Ώطري Δب
طريΔالمϠكي Δالزمي. ΔϠ
.
حϕϭ
الشركΔفي
ال جمϭعΔ
مϭجϭدا ΕااستثمΎر في الشرك Δالزمي ΔϠمبدئي ً ΎبΎلتك ΔϔϠفي حص Δالمجمϭع Δمن صΎفي الزمي ΔϠمنذ تΎريخ اإقتنΎء .التغيراΕ
تضمين ΄ةالزمي ΔϠفي اليم ΔالمدرجΔ
الشϬرة المتع ΔϠبΎلشرك Δالشرك ΔلاستثمΎر يت
يت في الدخل الشΎمل اآخر في نتΎئج عالمجمϭع Δحص ΔالΎئم Δالمϭحدة لϠدخل
تعكس ϭا
مط ϔلاضمحالϭ .هي غير فحصΎϬ
اآخر كجزء
 .بΎإضΎف Δإل ϰذل ،رϠشرك Δالمستثمل مϠي ΕΎالشرك Δالزمي .ΔϠيت عرض من الΎئم Δالمϭحدة لϠدخل الشΎمل
ϱ
تغير
هذا عن
 ،إذا استϠز اأمر في المجمϭع Δت ϭفي ح ϕϭالشرك Δالزمي ΔϠبΎشرة
تغييرا Εقد ثبت Εمفيϭ ΎϬجد ً ΕينمΎ
استبعΎديت
هذه في حصت ΎϬالبΈثب ΕΎفي Ύئم Δحϕϭالمϭحدة لϠتغيراϠ .ΕكيΔالمالخسΎئرϭالمكΎسΏ
التغييراϭ Εتϔصح
المجمϭع ΔتΎϬ
ϭشركبين
الزميΔϠ
من المعΎما Εغير المحΔ
المجمϭع Δمدم Δالالزمي ΔϠفي نتΎئج الشركΔحصΔ
يت في
إظΎϬر إجمΎلي
Δفي
الشركمجمϭع Δإل. ϰالزميΔϠ
حص Δال حد
ϭتمثل يبΔ
ϭالبعد الضر خΎرج الربح التشغيϠي
Ϡدخلالمϭحدة
لΎئمΔالنتΎئج
الغير فترة إعداد التΎرير المΎلي ΔلϠمجمϭعΔالزمي ΔϠفي نϔس
يت إعداد الϭائ المΎلي ΔلϠشرك ΔالزميΔϠ
.لϠشركΔحϕϭ
المسيطرة في الشرك ΕΎالتΎبعΔ
ر يت عمل في .ينم ΎاستϠز
اأم ،
المحΎسبي . ΔالسيΎسΕΎض ϭري ً Ύإثب ΕΎخسΎرة اضمحال لحص ΔاستثمΎر المجمϭع ΔالمϠكيϕ Δحϭبعد تطبيق طري Δمع سيΎس ΕΎالمجمϭعΔ
لتتمΎش ϰتعدياΕ
المجمϭع Δت ϭشركت ΎϬالزمي .ΔϠت ϭكل ترير تΎريخ بالمجمϭع Δفي كΎن هن Ύإعداد م Ύإذا
،
بتحديد م Ύإذا كΎن
ت ϭالمجمϭع Δب Έاضمحال ااستثمΎر دليل مϭضϭعي يثب Εبتحديد بين اليم ΔالΎب ΔϠلإسترداد في الشرك Δالزمي . ΔϠفϔي هذه الحΎلΔ
إثب ΕΎالخسΎرة "كحص Δالمجمϭع Δمن نتΎئج الشرك Δالزمي "ΔϠفي الΎئم Δالمϭحدة لϠدخل حتس ΏΎقيم Δااضمحال ϭالتي تعد الϔرϕ
الزمي ،ΔϠتيس ϭتثب Εالمجمϭع ϱ ΔاسثتمΎر لϠشرك Δالزميϭ ΔϠقيمت ΎϬالمدرجϭ Δمن ث فر ϕبين عند فدان نϭϔذ م ΅ثر ع ϰϠالشركΔ
΅ثر ϭاليم ΔالعΎدل ΔلاستثمΎر المحتϔظ به ϭالمتحصا Εمن ااستبعΎد في محتϔظ به بيمته العΎدل . Δيت إثبϱ ΕΎ
فدان النϭϔذ الم
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ا) لمحΎسبيΔ
الΎϬمΔالسيΎس( ΕΎتتمΔ
تصنيف المتداϭل مقΎبل غير المتداϭل
تعرض المجمϭع Δالمϭجϭداϭ ΕالمطϭϠب ΕΎفي الΎئم Δالمϭحدة لϠمركز المΎلي ع ϰϠسΎس التصنيف المتداϭل ϭغير المتداϭل
يعتبر المϭجϭد متداϭا ً عندمΎ
؛ه
التشغيϠاستϬاكيتϭقع اعتيΎديΔ
في الدϭرة
تحيه  ϭينϭى بيعه ϭ
؛يحتϔظ
به بصϭرة ي Δلغرض المتΎجرة
تحيه ثن ϰ؛المΎليΔ
خال إ Ύسي Δعشر شϬرا ً بعد فترة إعداد التΎريريتϭقع
ϭم ϭΎاستخدامه لتسϭي Δمط ΏϭϠلمدة إستبدالالند ه شϬرا ً ع ϰϠاأقل بعد إثنϰ
في حكمه إا إذا كΎن ميد من إن يت ϭ
إعداد التΎرير عشر فترة
تصنيف جميع المϭجϭدا Εاأخرى ع ϰϠن ΎϬغير متداϭل. ΔمΎليΔال
المط ΏϭϠمتداϭا ً عندم Ύيت
تسϭيته في الدϭرة التشغيϠي ΔااعتيΎدي Δيعتبر
؛يحتϔظ
به بصϭرة يتϭقع لغرض المتΎجرة
شϬرا
؛ϭامΎليΔعشر
عندمΎ
ً بعد فترة إعداد التΎريرإثنϰ
يكϭن مستحق السداد خال سΎسيΔ
يس عشر
شϬرا ً ع ϰϠاأقل بعد فترة إعداد التΎريرإثنϰ
ل هن Ύحق غير مشرϭط لت ΄جيل تسϭي Δالمط ΏϭϠلمدة
تصنيف .المΎلي ΔالمطϭϠب ΕΎاأخرى ع ϰϠن ΎϬغير متداϭل.Δيت
جميع اأدϭا Εالمبدئي ϭالقيΎس الاحق –المΎليΔ
المΎلي Δهي  ϱعد اإثب ΄ΕΎعنه مϭجϭد مΎلي اأداة ϭمط ΏϭϠمΎلي  ϭداة س Ϭح ϕϭمϠكي Δلمنش΄ة خرى .ينش
΄ة ϭاحدة
المطبق ΔاعتبΎرا ً من لمنش
)́ينΎير المϭجϭدا ΕالمΎليΔ
يت اح ΎبΎلتﮐلϭΔϔيت΄طلما ة ϭ ϔلΔدلعΎابΎليم Δنم
تصنيف المϭجϭدا ً ΕقيΎسΎϬ
المΎلي Δعند اإثب ΕΎالمبدئي اإثب ΕΎالمبدئي ϭاليΎس
لخا لخدلا الشΎمل ليمϭΔبΎاآخر الخسΎئر .يعتمد تصنيف المϭجϭدا ΕالمΎلي Δعند اإثب ΕΎالمبدئي ع ϰϠخصΎئص لخا نم لΔدلعΎا
جϭداΕالتدف . ΕΎبΎستثنΎء الذم التجΎري Δالمدين Δالتي المجمϭعΔالمΎليϭ Δنمϭذج عمΎل
الندي ΔالتعΎقديΔ
لϠمϭ
خال اأربΎح ϭ
العمϠي، ً ΔعϠيΎϬمجمϭع Δبتطبيق الطريΔ
ا تحت ϱϭعϰϠ
عنصر تمϭيل جϭهر ϭ ϱت Ϡالتي قΎم Εال إدارة ت Ϡالم جϭداΕ
المجمϭع ΔحΎل Δالمϭجϭدا ΕالمΎلي Δغير المدرج ΔبΎليم ΔالعΎدل Δمن خال اأربΎح  ϭبيمΎϬالمϭجϭدا ΕالمΎلي Δتيس
مبدئيΎ
ليϭتم جϭهرϱ
تكΎليف المع ΎالعΎدل ، ΔبΎإضΎف ،Δفي إلي ΎϬتضΎف .الخسΎئر م ΔϠيت مذلاقيΎس يΔرلتجΎا ينΔدلما لتيا ا ϱϭتحت علﯽ عنصر
ا رلمعيΎبمϭج Ώليدϭلا
دلمحا
ربسعالمجمϭع ΔلمعΎملΔا
بتطبيق
عϠي ΎϬالعمϠي ΔالطريΔ
ΕقΎم لتي  ϭا
(السيΎسΔ

من ΄ϭة اآخر الشΎمل
جل خال المϭجϭدا ΕالمΎلي ΔبΎلتك ΔϔϠالمطϭϔقيΎس اليم ΔالعΎدلΔ
يت تصنيف من
ن قر
لمΎليΔا ريرلتΎإعداد ا .
عبΎرة
ف ، Έالدخل "فط مدفϭع ΕΎع ϰϠالمبϠغ اأصϠي ت ΅د ϱإل ϰن تحتΎج ن ΎϬعن الندي Δالتي هي
الفط مدفϭع ΕΎع ϰϠالمبϠغ اأصϠي عϭالΎϔئدة ن لϠدي
ّ
يعرف" ϰϠالمبϠغ التييفحصهذا
الΎئع اأصϠي بΎس .
ةϭالΎϔئدلϠدي ّن
التدفΕΎ
الΎئ
كيϔي Δإدارت ΎϬلمϭجϭدات ΎϬالمΎلي Δمن جل انتΎج التدف ΕΎالندي .Δيحدد  .اأداةمستϭى ϭيت إجرا΅ه ع ϰϠ ϰϠالمبϠغ اأصϠي
تنتج عن ΎϬتحصيل التدف ΕΎالن يشير نمϭذج عمΎل المجمϭع Δإدارة المϭجϭدا ΕالمΎلي Δإل ϰاأعمΎل م Ύإذا كΎن Εالتدف ΕΎالندي Δسϭف
نمϭذج
تتط ΏϠتسϠي المϭجϭدا Εخال اإطΎر الزمني المنصϭص عϠيه عΎم ً Δفي كϠيϬم Ύدي ΔالتعΎقدي ϭ Δبيع المϭجϭدا ΕالمΎليϭ Δ
) في تΎريخ المتΎجرةϭ ،ه ϭالتΎريخ الذ ϱتϠت يت إثب ΕΎمشتري ϭ ΕΎمبيع ΕΎالمϭجϭدا ΕالمΎلي Δالتي عراف الس( ϕϭطري Δالشراء العΎديΔ
 ϭحسΏ
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في

) السيΎس ΕΎالمحΎسبي ΔالΎϬم( ΔتتمΔ
)اإثب ΕΎالمبدئي ϭالقيΎس الاحق (تتمΔ

اأدϭا– ΕالمΎليΔ
]المϭجϭدا ΕالمΎلي ΔالسيΎس Δالمطبق ΔاعتبΎرا ً من ) [́ينΎير
ا لقيΎس الاحق
أغراض اليΎس الاحق ،ت تصنيف المϭجϭدا ΕالمΎلي Δإل ϰربع ΔفئΕΎ

(تتمΔ

΄ة (دϭا Εدي ّن
مΎلي Δمدرج ΔبΎلتك ΔϔϠالمطϔ
مΎلي ΔإعΎدة تدϭير المكΎسϭ ΏالخسΎئر المتراكم(ΔدϭاΎ ΕدلΔ
مدرج ΔبΎليم Δالع مϭجϭداΕمن خال الدخل الشΎمل اآخرمϭجϭداΕ
ّن مع
مΎلي ΔإعΎدة تدϭير المكΎسϭ ΏالخسΎئر المتراكم Δعند ΎدلΔ
ديمن خال الدخل الشΎمل اآخرΕ
مصن ΔϔبΎليم Δالعمϭجϭدا
ااستبعΎد (دϭا Εس Ϭح ϕϭالمϠكي)Δ؛  ϭدϭن
مϭجϭدا ΕمΎلي Δمدرج ΔبΎليم ΔالعΎدل Δخال اأربΎح  ϭالخسΎئر
΄ة
المΎلي Δالمدرج ΔبΎلتك ΔϔϠالمطϔ
΄ة إذا ت استيΎϔء كل من الشرطي ّن التΎليين :مجمϭعΔ
هي تيس المطϔ
البΎلمجمϭع. ΔΔ
الϔئ المϭجϭدا Εاأكثر ص ΔϠهذه
المΎلي Δضمن نمϭذج اأعمΎل الذ ϱيϬدف إل ϰااحتΎϔظ بΎلمϭجϭدا Εالمϭجϭدا ΕالمΎلي ΔبΎلتك ΔϔϠبΎلمϭجϭدا ΕالمΎلي Δيت ااحتΎϔظ
تحصيل التدف ΕΎمن جل
؛ديϭ Δ
التعΎقدي ΔلϠمϭجϭدا ΕالمΎلي Δفي تϭاريخ محددة تدف ΕΎنديϭ Δالتي تعد فط مدفϭع ΕΎع ϰϠالمبϠغ الندي ΔالتعΎق
ع ϰϠالمبϠغ اأصϠي الΎئ ينتج عن الشرϭط

يت
طريطΔ ϔبΎستخدا معدل الϔعϠي
΄ة
بΎلتكΔϔϠ
قيΎس الماحΎ
المϭجϭداΕ
ً
اأصϠي لϠدي ّن المΎليΔ
ϭالΎϔئدة
لاالΎϔئدة
يت استبعΎد  ϭتعديل  ϭاضمحال المϭجϭدϭالخسΎئر المكΎس ΏإثبΕΎيت ال .ضمحϭتخضع
عندم ΎاأربΎح  ϭالخسΎئر معين من الذم التجΎري Δالمدينϭ Δالذم اأخرى .المϭجϭدا ΕالمΎلي ΔلϠمجمϭع Δتتضمن.في
بΎلتك ΔϔϠالمΎلي Δالمϭجϭدا ΕالعΎدلالمدرج ΔبΎليمΔ
΄ة المدرجΔ
المطϔ
ع ϰϠجزء
الدخل ال من خالΔ
بΎليم ΔالعΎدل Δمن خال الدخل الشΎمل اآخر إذا ل يت ااحتΎϔظ ب ΎϬلغرض غير دϭا Εس Ϭح ϕϭالمϠكي Δخر اآشΎمل
المتΎجرة في الحΎا ΕالتΎلي Δتصنف المجمϭع Δدϭا Εس Ϭح ϕϭالمϠكيΔ
لغرض
إعΎدة
نمط

شرا
Ύ
 ً ϭسΎس
تكبده Ύاقتن΅Ύه Ύت
إذا
ا مΎليΔبΎلمϭجϭدا ΕاحتΎϔ.ظ يت المتΎجرة
يت المحددة
التي
المبدئيعندحϔظ ΔإدارتΎϬ
؛المدى اأدϭا ΕالمΎتشكل جزءا ً من  ،اإثب ΕΎمعم
(Ώ
الريΏه Ύفي
ϭلغرض
΅
بيعΎϬ
م
΅خرفعϠي
دليل
ϭجϭد
ϭالتي  ً Ύلي ΔعϰϠلديΎϬ
المشت( ΕΎبΎستثنΎء ضمΎنΕΎϭد
مΎلي Δعمشت ΕΎالتي هي
ع ϰϠب
(ج ؛ ϭلمدى الصيراأربΎح
اا ΄نΎϬ
ً لتحيق

خال الدخل الش Ύاآخر بΎليم ΔالعΎدل.) Δ ΔيفعΎلذا ϭ Εمصن ϭ Δϔداة تحϭط ΔمΎلي ً قيΎس المϭجϭدا ΕالمΎلي ΔبΎليم ΔالعΎدل Δمن
لϠدخل الΎئم Δالمϭحدة المكسفي تصنيف إعΎدة سϭΎΏف لن يت
في
الشΎمل مع إثب ΕΎالتغيراΕ
اليم ΔالعΎدل Δيت مبدئيΎ
في
المثبت Δالمتراكمϭ Δ
الخسΎئر
"
الΎئمΔلϠمعندم Ύاأس Ϭكدخل
استثمΎر في
ربΎح المϭحدة
لϠدخل
اليم ΔالعΎدل" ΔإحتيΎطي يت إثب . ΕΎااستبعΎدالΎئم Δالمϭحدة لϠدخل عند ضمن
المϭجϭد
الحΎلΔف
المتحصاΕمن المΎليكΎستر اد جزء،
من تك ΔϔϠتϠ
تستϔيد إا عندم ΎالمجمϭعΔ
،
يحق اأسϬستا اجمϭع Δمدفϭع ΕΎربΎح
ح ϕϭدϭاΕتخضع مدلعΎالمصن ΔϔبΎليم Δاا
سϬ
المϠكيΔ
خر
يت المكΎس . ΏالشΎمل اآدخل ل ϠالΎئم Δالمϭحدة
فيتϠ
ϔ ،ي هذه تسجيل
ل Δخان
الشΎمل اآخر ل.ااضمحال لتيي الدخل دϭا ΕالشΎمل اآخر ع ϰϠاستثمΎرا Εفي دϭا Εس ϬلϠمجمϭع Δس Ϭح ϕϭالمϠكي Δتتضمن
تضمينΎϬ
في استثمΎرا Εح ϕϭالمϠكي ΔبΎليم ΔالعΎدل Δمن المدرجϭ Δغير المدرجϭ Δيت
خال الدخل
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الΎϬمΔال (تتمΔ
) سيΎس ΕΎالمحΎسبيΔ
اأدϭا– ΕالمΎلي) Δاإثب ΕΎالمبدئي ϭالقيΎس الاحق (تتمΔ
]المϭجϭدا ΕالمΎلي ΔالسيΎس Δالمطبق ΔاعتبΎرا ً من ) [́ينΎير
المϭجϭدا ΕالمΎلي Δالمدرج ΔبΎليم ΔالعΎدل Δمن خال الدخل الشΎمل اآخر (تتمΔ
دϭاΕ
الشرطي
ّ إذا ت لمجمϭع Δمن
الدي دϭا Εالدي
ّن ّن بΎليم ΔالعΎدل Δمن خال الدخل الشΎمل اآخرتيس ا
(تتمΔ

التΎل يناستيΎϔء كل نمϭذج يت ااحتΎϔظ:ن ضمن ااحتΎϔظ بΎلمϭجϭدا Εمن جل اأعمΎل بΎلمϭجϭدا ΕالمΎلي ΔيϬدف إلϰ
تحصيل
التعΎقديΔ
التدف ΕΎالذϱ
الشرϭط ا ؛ ϭϭبيع ΎϬالندي Δعن ينتج لتعΎقدي Δمحددة تدف ΕΎنديϭ Δالتي تعد فط المΎلي لϠمϭجϭد المبϠغ اأصϠي في تϭاريخ
المبϠغ اأصϠي الΎئ مدفϭع ΕΎعϰϠ
ااستثمΎرا Εفي دϭا Εالدي ّن المصن ΔϔبΎليم ΔالعΎدل Δمن خال الدخل الشΎمل ϭالΎϔئدة ع ً ϰϠقيΎس إثب ΕΎاآخر يت احΎ
مع العΎدل Δفي الΎئم Δالمϭحدة لϠدخل الشΎم.ل يت إثب ΕΎالمكΎس ϭ ΏالخسΎئر المتراكم Δالمثبت Δفي "إحتيΎطي اليم Δالتغيرا بΎليم ΔالعΎدلΔ
المϭحدة لϠتغيرا Εفي ح ϕϭالمϠكيϭ Δيت إثبΎت ΎϬفي الΎئم Δالمϭحدة لϠدخل عند ااستبعΎد  Εفي اليمΔ
اأجنبي ΔخسΎئر ااضمحالتيي
ϭخسΎئر ااضمحال  ϭيت إثب ΕΎدخل صرف العماΕ
الϭϔائد ϭإعΎدة العΎدل "Δضمن الΎئمΔ
ϭيت  ϭالخسΎئر
احتسΎب ΎϬبنϔس الطري Δالتي يت في ΎϬاحتس ΏΎالمϭجϭدا ΕالمΎلي Δفي قΎئم ΔاسترجΎع
΄ة المط ϔتتضمن بΎلتك ΔϔϠالمجمϭع Δالمدرج Δدي ّن دϭا Εالدي ّن المسعرة .بΎليم ΔالعΎدل Δمن خال الدخل
 .المΎسΔاأربΎح
دϭا Εفي  ϭالخسΎئر مΎلي Δمϭجϭدا ΕالشΎمل اآخر ع ϰϠااستثمΎراΕ
العΎدل Δمن خال اأربΎح المΎلي Δالمدرج Δمدرج ΔبΎليم Δالمحتϔظ ب ΎϬلغرض بΎليم ΔالعΎدل Δمن خال تتضمن المϭجϭداΕ
من الخسΎئرخال إثب ΕΎالمبدئي كمدرجΔ
بΎليم ΔالعΎدلΔ
الخسΎئر ع ϰϠالمϭجϭدا Εا مΎلي ΔالمتΎجرة ϭالمصن Δϔعند ا اأربΎح ϭ
المتΎجرة ب ΎϬلغرض
إذا ت
يت
تصنيف المϭجϭدا Εإلزامي ً ΎقيΎس ΎϬبΎليمΔ
المϭجϭداΕ
المΎلي Δالمط ΏϭϠاأربΎح  ϭالعΎدل. ϭ Δ
المدى ت بم Ύفي ذل فصل المشت ΕΎالضمنيΔالمΎليΔ
 ،كم Ύيت تصنيف المشت ΕΎفي
البيع  ϭاقتنΎئΎϬكمحتϔظ الري ΏعΎدة الشراء إلغرض
المΎلي Δيت التي
΄دϭاϭ ΕقيΎس المϭجϭدا Εتصني ΎϬϔتصنيف ذا Εال .
ك
لغرض المتΎجرة إا إذا تحϭط فعΎل Δكمحتϔظ بΎϬ
الΎئ عن نمϭذج بΎليم ΔالعΎدالمبϠغ اأصϠي لϠدي ّن ϭالΎϔئدة ع ϰϠالمبϠغ
ع ϰϠليس Εفط مدفϭع ΕΎهي تدف ΕΎالندي ΔاأصϠي
 ΎϬϭمعΎيير الدين ّ التي سيت النظر عن بتصني ϔدϭاΕ
عمΎل بصرف
ل Δمن خال .
النظر بغض اأربΎح  ϭالخسΎئر
،
كم ΎدϭاΕ
الدي ّن
الشΎمل
،
 ϭبΎليم Δه ϭمϭضح عاه  ،يمكن اآخر الدخل
΄ة ΎلتكΔϔϠ
المΎϬالعΎدل Δمن خال طϔ
المبدئيخسΎئر
بΎليم ΔيكΎن إذا عند اإثبΕΎ
التصنيف العΎدلΔ
من خال اأربΎح ϭ
إدراج المΎلي Δالمدرج ΔبΎليم ΔالعΎدل Δيت
.التϭافق المحΎسبي الذ ϱقد
΄من
عد خϔض الي Ύبذل ينش
يϠغي ϭ
 ϭالخسΎئرقفي صΎفي التغيرا Εفي اليم ΔالعΎدل Δلمركز المΎلي بΎليمΔ
العΎدل Δمع اأربΎح
الخسΎئر في قΎئم Δمن خالالمϭجϭداΕ
التي
المجمϭع Δل المϠكي ΔالمدرجΔ
تختΎرهΎ
المΎلي Δالمشتϭ ΔإستثمΎرا ΕسΎ. Ϭئم ΔاأربΎح  ϭتتضمن هذه الϔئ Δع ϰϠاأدϭاΕ
الشΎمل المϠكي Δس ϬستثمΎرا Εكم Ύيت إثب ΕΎربΎح س Ϭع ϰϠإ
اآخرل .الدخل
مدلعΎابΎليم Δبصϭرة ا رجع Δفي ΎϬلتصنف ح ϕϭل Δخان
المدرج Δكحϕϭ
حق
الخسΎئر عندم Ύيϭجد

ال ϭم Ύفي حكمهالمϭحدة
لغرض لΎئمΔ
في ϭم Ύنقد
 ϭاأربΎح قΎئم Δفي حكمهال .إستا المدفϭع ΕΎدخل آخر
 ،يشمل الند Ϡتدف ΕΎالندي Δالصند ϕϭند عϰϠ
رصدة ϭ
ً
لدىفي
متض ϰحسΏ
،
الحΎلالمϭجϭد
السحϭب ϭ(ΕΎاستبعΎديت المΎلي Δالمϭجϭدا ΕاستبعΎد من البن الΎئم ΔالمΎلي
بن ، ϭمحس. ϭمΎع ϰϠالمكشϭف حسΎبΕΎ
ً منΎϬ
مجمϭ
من العΔ
جزء من المϭجϭد
من جزء المΎلي ϭ
الندي Δفي استا التدف بنل حϭقΎϬالمجمϭع Δقي ϭ Ύ؛التدفΕΎ
مΎلي Δاستا ϕϭالح انضΎء من مϭجϭد في
 ):عندΔمشΎبϬال
المϭجϭداΕ
من مϭجϭد
النديΔطرف ΕΎϭ
ًساد Ύلث بمϭج Ώترتي ΏتϠتز بدفع ΎϬبΎلكΎمل دϭن ت΄خير جϭهر ϱإلϰ
ل لϠمϭجϭدات المجمϭع Δب(Ώ
ΕعندمΎ
)
الجϭهري Δالمتع )( ΔϠقΎم Εالمجمϭع Δبنل جميع المخΎطر ϭالمكΎف
،د  ϭ؛ ϭسϭاء
بΎلمϭجϭ
الجϭهريΔ
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) السيΎس ΕΎالمحΎسبي ΔالΎϬم( ΔتتمΔ
اأدϭا– ΕالمΎلي) Δاإثب ΕΎالمبدئي ϭالقيΎس الاحق (تتمΔ
(تتمΔ
]المϭجϭدا ΕالمΎلي ΔالسيΎس Δالمطبق ΔاعتبΎرا ً من ) [́ينΎير
استبعΎد المϭجϭدا ) ΕالمΎلي( ΔتتمΔ
عندم Ύت ϭالمجمϭع Δبنل حϭق ΎϬفي إستا التدف ΕΎالندي Δمن المϭجϭد  ϭدخ ΕϠفي ترتي Ώسداد فΈن ΎϬت ϭبتيي إذا ϭإلϰ
الجϭهرتلϠمϭجϭد ϭل نل
 ϱمدى احتϔظ ΕبمخΎطر ϭعϭائد المϠكيϭ . Δسϭاء ً قΎم ϭ Εبل  ϭإبΎء جميع المخΎطر ϭالمكΎف Ε
نل المϭجϭد إل ϰحد استمرار مشΎرك Δالمجمϭع Δفي المϭجϭد .تستمر هذه ΈثبΕΎ
السيطرة ع ϰϠالمϭجϭد ي Δالمجمϭع Δبيت
 ،ت ϭالمجمϭع Δيض ً ΎبΈثب ΕΎالمط ΏϭϠالمرتبط به  .يت قيΎس المϭجϭد المحϭل ϭالمط ΏϭϠالمرتبط به ع ϰϠاأسس التي فϔي
الحϭ ϕϭاال الحΎل Δالتي تحتϔظ ب ΎϬالمجمϭع .Δتعكس
بين اليم ΔالمدرجΔ
المشΎرك Δالتي اأبΎأدن ϰمΎ
قيΎس تزام ΕΎيت ت΄خذ شكل ضمΎن ع ϰϠالمϭجϭدا Εالمحϭل Δاستمرار
عϰϠ
ثمنبدفعه ϭ
يمكن ن ت ϭصϠي ΔلϠمϭجϭد
،.الجمϭع ΔيϬم Ύإ
ق
المتϭقع Δالمتϭقع .Δدϭا Εالدي ّنر اائتمΎنيΔ
بΈثب ΕΎبΎلنسب Δلجميع خسΎئت ϭالمجمϭع ΔاائتمΎنيΔ
مخصص ل ϠمΎليΔال Εم جϭدالضمحال
تستند التعΎقديΔ
النديΔستامΎϬلϠعد ،تتϭقع المجمϭعΔ
ا
التي ϭف ً Ύالتدف ΕΎالنديϭ Δجميع التدفΕΎ
الخسΎئر المستحΔالϔر ϕبين عϰϠ
لمعدل الندي Δلتدف ΕΎع ϰϠتدف ΕΎالضمΎن ΕΎالمحتϔظ ب ΎϬنΎتج ΔنديΔ
المتϭقعΔاستتضمن  .تريبي
الΎϔئدة الϔعϠي اأصϠي مخصϭم Δبمعدل
جزءا التعΎقدي Δا يتجز
تعتبر
.
ائتمΎني Δاأخرى التي من بيع التحسينً ϭ ΕΎ
لالϠتعرض ΕΎالمخΎطر تحدث لΎϬ
بΎلنسب ΔزيΎدة لتي
المتϭقع ΔاائتمΎنيΔ
إثب ΕΎمرحϠتين  .يΔخسΎئر اائتمΎنيت عϰϠ
ال
من الشرϭط
عتدي تنتج السداد داث حن
الخسΎئر
اائتمΎنيΔ
ت
المتϭقع ΔلϠخسΎئر اائتمΎني Δالتي
منذتمΎنيΔ
اإثب ΕΎالمبدئي جϭهري Δفي  ،ائ
)را ً ش Ϭلت ϠبΎلنسبΔ
التي
لمالخسΎئردة التعرض ΕΎاائتمΎني. Δ
المتϭقع ΔائتمΎنيΔ
(شϬرا ً الΎدمΔ
المحتم ΔϠخال
التعثر في
في المخΎطر اائتمΎني Δمنذ اإثب ΏΎالمبدئي  ،يتط ΏϠإثب ΕΎمخصص خسΎرة لϠخسΎئر اائتمΎني Δالمتϭقع Δع ϰϠل ΎϬحدث جϭهريΔ
لϠتعرض ،بغض النظر عن تϭقي Εالتعثر في السداد (الخسΎئر اائتمΎني Δالمتϭقع Δع ϰϠمدى العمر مدى زيΎدة
فطتعد  ،اائتمΎنϭالتي المجمϭعΔقΎمΕ
المϭجϭدا ΕالمΎلي Δالجϭهري Δالمعرض ΔلمخΎطر ن ΔلϠذم
المتبيالتجΎريΔ
المديبΎلنسب Δالعمر
مبسط ل ت المجمϭع Δبتتبع التغيرا Εفي المخΎطر اائتمΎنيϭ ، Δلكن ΎϬبدا ً .احتسΏΎ
،
الخسΎئر اائتمΎني ΔالمتϭقعΔفي
بتطبيق نϬج
ترير  .مΎليكل ϭقد
ئتمΎنيΔ
ذل قΎم ΕبΈثب ΕΎمخصص خسΎرة ع ϰϠالخسΎئر اا ϭلذل المتϭقع Δع ϰϠمدى العمر بتΎريخ إعداد من
ت المستبϠيΔ
ع ϰϠتعدي ΎϬϠلعϭامل لΎϬالتي تستند الϭ ،التي
ϭاقع خبرة الخسΎرة اائتمΎني ΔالسΎب Δمصϭϔف ΔالمجمϭعΔ
΄ Εنش
خΎص ϭ ΔالخΎرجي Δب΄نه من غير المϭجϭدا ΕالمΎلي Δفي
حΎل Δالتعثر في السدادب΄ن المجمϭعΔتعتبر
.النظرة
تشير اأخذ في ااعتبΎر  ϱتحسين ΕΎائتمΎني Δمحتϔظ ب ΎϬمن قبل المجمϭعΔالمحتمل ب΄ن تست ϠعندمΎ
المعϭϠم ΕΎالداخϠيΔ
قبل ا يكن هن Ύتϭقع ΕΎمعϭل Δإستر اد الت  .مجمϭعΔال المبΎلغ التعΎقدي Δالمستح ΔبΎلكΎمل المϭجϭدا ΕالمΎلي ΔعندمΎ
المΎليΔ

.يت شط Ώالندي ΔالتعΎقدي ΔدفΕΎ
(السيΎس Δالمطبق ΔالمϭجϭداΕ
المبدئي من عند اإثب ΕΎالمبدئييت تصنيف المϭجϭدا ΕالعΎدل ΔمΎلي Δمدرج ΔبΎليمΔ
ϭالقيΎس )́ينΎير قبل المΎلي ΔاإثبΕΎ
الخسΎئر مدين ΔاأربΎح  ϭلϠبيع ،حس Ώمتض ϰالحΎل  .استثمΎرا Εمحتϔظ بϭ ϭ ΎϬقرϭض ϭذم متΎحΔ
خال كمϭجϭداΕ
كمϭجϭدا ً ΕبΎليم ΔالعΎدل ، Δتصنيف مϭجϭدات ΎϬالمΎلي Δعند اإثب ΕΎالمبدئيالمجمϭعΔ
مΎلي Δبتحديد ت ϭحت ϰاإستحϭ ϕΎ
المدرج ΔبΎليم ΔالعΎدل Δمن خا .يت إثب ΕΎجميع المϭجϭدا ΕالمΎلي ΔمبدئيΎبΎإضΎف ،Δفي حΎل Δالمϭجϭدا ΕالمΎلي Δغير إلي ΎϬتضΎف
ل اأربΎح  ϭالخسΎئر
تكΎليف المعΎم ΔϠالمϭجϭد المΎلي المنصϭص عϠيه عΎم ً Δفي لϠمϭجϭدا ΕالمΎلي Δالمبيع ϭ ΕΎالمشتري ΕΎالمنسϭب ΔإقتنΎء الزمني
العΎدي(Δطري Δالشراء ريخ المتΎجرة الذ ϱالتΎريخ
تسϠي المϭجϭدا Εخال اإطΎر حس Ώعراف الس ϕϭالϭانين التي تتط ΏϠبت ) ϭ Ύيت إثبΎت، ΎϬ
تϭهϭ
ب ΎϬلغرض غير المتΎجرة ϭجزء معين من الذم التجΎري Δالمدين. Δالمϭجϭد بيع  ϭالمجمϭع Δبشراء Ϡتز فيه
المϭجϭدا ΕالمΎلي ΔلϠمجمϭع Δع ϰϠااستثمΎرا Εالمحتϔظ

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
ϭحدةالمحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

́ديسمبر

) السيΎس ΕΎالمحΎسبي ΔالΎϬم( ΔتتمΔ
اأدϭا– ΕالمΎلي) Δاإثب ΕΎالمبدئي ϭالقيΎس الاحق (تتمΔ
(تتمΔ
) المϭجϭدا ΕالمΎلي( ΔالسيΎس Δالمطبق Δقبل ) )́ينΎير
القيΎس الاحق
Ύيعتمد :ع ϰϠالنح ϭال تΎلي
اليΎس الاحق لϠمϭجϭدا ΕالمΎلي Δع ϰϠتصنيΎϔتϬ
استثمΎرا ΕمتΎح ΔلϠبيع
تتضمن ااستثمΎرا ΕالمΎلي ΔالمتΎح ΔلϠبيع ع ϰϠاستثمΎرا Εمحتϔظ ب ΎϬلغرض غير المتΎجرة  .في سندا Εس Ϭح ϕϭالمϠكيΔ
استثمΎرا Εس Ϭح ϕϭالمϠكي Δالمصن ΔϔكمتΎح ΔلϠبيع هي ت Ϡالتي ا يت تصني ΎϬϔكمحتϔظ ب ΎϬلغرض المتΎجرة  ϭليس ΕمصنΔϔ
كمدرج ΔبΎليم ΔالعΎدل Δمن خال اأربΎح  ϭالخسΎئر
بΎليمϭ Δ
العΎدل Δمع إثب ΕΎالمكΎسΏ
اليΎسبعد ً المبدئي ،يت اح ΎقيΎس ااستثمΎرا Εالمحتϔظ ب ΎϬلغرض غير المتΎجرة
"غير "إحتيΎطي المϭحدة لϠتغيرا Εفي ح ϕϭفي
اليم ΔالعΎدلΔإلϰ
المح Δفي الΎئم Δالمϭحدة لϠدخل الشΎمل ϭترحل الخسΎئر
حت ϰيت إثب ΕΎالمكس ϭ ΏالخسΎرة المتراكم Δفي الΎئم Δالمϭحدة لϠدخل ااستثمΎراΕالمϠكي Δيت تحديده ΎفعندهΎ
يت استبعΎد الΎئمΔ
العΎدلΔإحتيΎطي
ا".لي
Ϡدخلالمϭحدة "ϭيت إلغΎئ ΎϬمن
ل
ΎئمΔفي
الخسΎرفعنده ΎالمتراكمΔة ال
يت إعΎدة تصنيف
ϭكمضمحΔϠ
،
قرϭض ϭذم مدينΔ
الرϭض ϭالذم المدين Δهي مϭجϭدا ΕمΎلي Δغير مشت Δلدي ΎϬمدفϭع ΕΎثΎبت ϭ ΔقΎب ΔϠلϠتحديد ϭا يت تداϭل ΎϬفي الس ϕϭالنشطΔ
΄ة بΎستخدا طري Δمعدل الΎϔئدة الϔعϠي بعد حس
اليΎس المبدئي ،يت اح ً ΎقيΎس هذه المϭجϭدا ΕالمΎلي ΔبΎلتك ΔϔϠالمطϔ
تصنيف لدى بن ϭكرϭض ϭذم ϭيت
جزء معين من الذم التجΎري Δالمدينϭ Δالذم اأخرى ϭند .في
بعد قيمت ΎϬاإضمحال
رصدة
مدينΔ
ϭم Ύفي حكمهال
الصند ً ϕϭمن ϭ ΎϬرصدة
ند لدىفي
لΎئمϠ Δتدف ΕΎعϰϠ
نقد لغرض ال الندي ، Δيشمل الند ϭم Ύفي حكمهالمϭحدة
ع ϰϠالمكش بن ، ϭمحسϭم Ύالبن الΎئم. ΔحسΎب ΕΎالسحϭبΕΎ
من اضمحال ϭف
مϭضϭعي محدد اضمحالن Ύدليل مΎلي
بتحديد يثب Εم Ύإذا
كل إعداد كΎن هترير مΎلي
في المϭجϭدا ΕالمΎلي Δالمجمϭع Δتي تΎريخ
المϭجϭدا ΕالمΎلي ϭ Δمϭجϭد المΎلي مجمϭع Δمن المϭجϭد من المϭجϭدا ΕالمΎلي Δمضمحل .يعتبر مجمϭع ϭ Δدليل إذا مضمحΔϠ
المبدئي "آثره خسΎرة ") جϭدبعد اإثب ΕΎعϰϠ
نتيجΔ
لϠمϭت حدϭثه
كΎن  ϭكثر قد اضمحالمϭضϭعي يثب Εلحدث
هنΎ
الخسΎرة  ϭمجمϭع Δمن المϭجϭدا ΕالمΎلي Δالتي التدف ΕΎالندي Δالمستبل ΎϬت
ت Ϡحدϭث ΄ثير عϰϠ
(تكبد΄ن ϭب
الممكن
ب ϭ .اقعيΔيمكن قيΎس ΎϬالمترض  ϭمجمϭع Δمن المترضين يϭاج ϭϬن يتضمن دليل من
ϠيΔ
المتϭقعΔ
لϠمϭجϭد المΎلي
اأصϠيΔصعϭب ΕΎالمبΎلغ  ϭدفع الΎϔئدة ϭيϭجد ϭ،فϭا Εمϭاعيد
΅شراΕ
مΎلي Δجϭهري Δااضمحال ع ϰϠم
΄ن
ب
إفاس في التدف ΕΎماحظتهدة تنظي مΎلي آخر ϭيمكن إلϰ
إحتمΎلهن ϭ ΎإعΎالمترضين  ϭمجمϭعΔ
من تعرض المترض
تشير المتϭقع Δحيث تϭجد ااقتصΎدي ϭ Δحدϭث تغيرا ΕالΎب ΔϠلϠيΎسالندي ΔالمستبϠي ΔاأϭضΎع  ϭفي
بحدϭث اإنخΎϔض معϭϠمΕΎ
المتΎجرة
عمΎل بالمرتبط Δفي
متΎح ΔالمتΎح ΔالمΎلي ΔلاستثمΎراΕ
 ،تϭ
لϠبيع استثمΎرا. Εالسداد Ύلتعثر فيلϠبيع
هن Ύيثب Εدليل م Ύإذا كΎن
لتحديد

المجمϭع ΔببΎلنسب Δتييعمل كل ترير تΎريخ ب إعداد

عϰϠ
"متΎح ΔلϠبيع المصن Δϔكفي س Ϭح ϕϭيتضمن
ااستثمΎرا ΕالمϠكي Δفي
من ااستثمΎرا Εاضمحالمϭضϭعي .استثمΎر  ϭمجمϭع ΔحΎلΔ
"" ϭطϭيل اأمد لاستثمΎر من تكϔϠت ϰ ΎϬدنالعΎدل ΔلاستثمΎر اليمΔي ف
"انخΎϔض
ن المϭضϭعي يج Ώا دليلهΎفΈن
فيΎϬالتي
اليم ΔالعΎدل Δدن ϰمن تكϔϠت ΎϬاأصϠي . Δحيثم Ύيϭجد دليل مϭضϭعي لاضم .يت تيي "اانخΎϔض ال "ΎϬمΎبل التك ΔϔϠاأصϠي ΔكΎنΕ
 ،ف" ϭΈطϭيل اإمد" مΎبل الϔترة بعد حس  ϱخسΎرة اضمحال من ت ϠااستثمΎرا Εيت قيΎس الخسΎرة المتراكم ΔكΎلϔر نه حال
إلغΎئ ΎϬالΎئم Δالمϭحدة لϠدخل ϭيت
من الΎئم Δالمϭحدة لϠدخل الشΎمل ϭإثبΎت ϕ ΎϬبين تك ΔϔϠاإقتنΎء ϭاليم ΔالعΎدل ΔالحΎليΔ

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

دي ́سمبر

) السيΎس ΕΎالمحΎسبي ΔالΎϬم( ΔتتمΔ
اأدϭا– ΕالمΎلي) Δاإثب ΕΎالمبدئي ϭالقيΎس الاحق (تتمΔ
المϭجϭدا ΕالمΎلي( ΔالسيΎس Δالمطبق Δقبل ϭبعد )́ينΎير
΄ةمϭجϭداΕ
مΎلي ΔبΎلتك ΔϔϠالمطϔ
المدرج Δليم Δالمدرة الندي ΔالخسΎئر المستبϠيΔ
لϠمϭجϭد ϭا قيΎس الحΎلي ΔلϠتدفΕΎاليمΔ
مدرجΔ
مبϠغ الخسΎرة كϔر ϕبينيت
المستبϠي Δالمتϭقع Δالتي ل يت تكبده Ύبعد) ϭيت إثبΎت ΎϬفي الΎئم Δالمϭحدة لϠدخل .يت خص اليم ΔالحΎلي ΔلϠتدف( ΕΎبΈستثنΎء اائتمΎنيΔ
لϠمϭجϭد متغير ،ف Έمعدلي معدل الخص فΎئدة
الϔعϠي .إذا كΎن المϭجϭد لديه ϠالΎϔئدة
اأص معدلبنΎء
المدرةالمستبϠيΔ
النديΔ
عϰϠ
ً
 ϱاضمحا ليΎس ه ϭالϔعϠي الحΎلي لϠمϭجϭد .معدل
خسΎرة ن
المبدئي ϭالقيΎس الΎϔئدة
مدرج΄ ΔةمΎليΔ
مطϭϠبΕΎ
ϭ
اإثب ΕΎرϭض
المبدئي المΎليϭ ΔاقتراضΕΎكعند
تصنيف المطϭϠبΕΎيت
اإثبΕΎ
ϭا ϭحس قتراضΕΎافي حΎل Δالرϭض
مبدئيΎ
،المطϭϠب ΕΎالمΎليΔ
بΎليمΔ
متضϰ
العΎدلΔجميع يت إثبΕΎ
ً
،بΎلتك ΔϔϠالمط ϔالحΎل حسΏ
الدائن ΔلϠمجمϭع Δع. ϰϠالمنسϭب ΔمبΎشرة لϠمعΎمΔϠتكΎليف الذم التجΎري Δالدائنϭ Δالذم تتضمن المطϭϠب ΕΎالمΎليΔ
ال ϭالذم
بعد
من معين قرϭض من ح ϕϭغير مسيطرة ϭقرϭض أجل رϭض ϭالاأخرى جزء ϭاإقتراض ΕΎالمشتم ΔϠعϰϠ
البن ϭقرϭض استيراد ϭالسحϭبΕΎ
المكشϭف من
لϠمطϭϠب ΕΎالمΎلي Δع ϰϠتصنيΎϔت ΎϬع ϰϠالنح ϭالتΎلي القيΎس الاحق عϰϠ
اليΎس الاحق
΄ة
تستحق ائد بΎلتك ΔϔϠالمطϔ
عϠيϬااقتراضϭب ΎΎف ΕΎϭالتي
المبدئي
بعد اإثبΕΎ
 ،يت اح ً ΎقيΎس الرϭض الرϭض ϭااقتراض ΕΎيعتمد
الخسΎئر عمϠي ΔاإطΎϔء استبعΎدعندم Ύيت اأربΎح ϭ
في
ستخدا ϭالخسΎئالϔعϠي ريت إثب ΕΎالمكΎسΏ
الΎϔئدة
طري Δمعدل
خدا من اإقتنΎء ة بΎأخذ في اا ΏΎالتكΔϔϠ
معدلالمط΄ ϔيت احتس
 .الΎϔئدة طريΔ
خال
الϔعϠيبΈست المطϭϠبϭ ، ΕΎكذل من
عتبΎر ي ϭ Δا التي تعتبر جزء ً ϭالرس ϭالϔعϠي كتكΎليف تمϭيل في يتجز من معدل الΎϔئدة الϔعϠي
.
خصϭم ϭ ΕΎعاϭا ΕالتكΎليف
تضمين الϔئ ΔعΎدة ً عϰϠ
إطΎϔء معدل الΎϔئدة الرϭض ϭاإقتراض ΕΎالتي تستحقΎئم ΔاأربΎح  ϭالخسΎئر يت
ق عϠي ΎϬفΎئدة  .تنطبق هذه
الدائنϭ Δالذم اأخرى المدرج ΔبΎلتكϭ ، ΔϔϠالتي تعد اليم ΔالعΎدل ΔلϠمΎبل ذم تجΎري Δدائنϭ Δذم خرى التجΎري ΔالمطϭϠب ΕΎلϠذم
مطΎلبΔ
المجمϭعΔ
ب ΎϬمن قبل المϭردين ϭ ϭالمستبل لϠبضΎئع دفعه في المتϭجΏ
يت
إثبΕΎ
المستϠم ،Δسϭاء تمΕ
مدتهت
إخائه
المΎليΔ
تالخدم ΕΎبمϭج Ώالمط ΏϭϠاستبعΎديت استبعΎد المطϭϠب ΕΎالمΎلي.Δتل االتزا عندم Ύيكϭن  ϭقد المطϭϠبΕΎ
نϔس المترض بشرϭط مخت ΔϔϠجϭهري ϭ ًΎعندم Ύيت تعديل مط ΏϭϠحΎلي بشكل جϭهر ،ϱفΈن إستبدالعندم Ύيت  .إلغΎئه  ϭانتΎϬء من
هذا  Ώϭ.اأصϠي ϭيت إثب ΕΎمط ΏϭϠجديدلϠمط ϠاستبعΎد
 ϭالتعديل يعتبر بمثΎب Δستبدالاإ
مطΏϭϠ
خر مΎلي حΎلي ب
المدرج Δالمعني Δفي
المبΎلغ إثب ΕΎفرϕϭ
المΎليΔ
المϭحدة لΎئم Δالتت مΎص Δالمϭجϭداϭ ΕالمطϭϠبΕΎ
صΎفي
ϭإظΎϬر
المبϠغ
في اأدϭا ΕالمΎلي ΔمقΎص ΔالΎئم Δالمϭحدة لϠدخل يت
كΎن المبϠغ  ϭتحيق المϭجϭد ϭسداد المط ΏϭϠفي المثبتΔقΎبل لϠتنϔيذ لمΎص ΔالمبΎلغ المΎلي فط إذا
هن Ύحق قΎنϭنيϠمركز
سΎس صΎفي
المجمϭع Δالتسϭي ΔعϰϠ
الذ ϱدفعه يت
ϭمϭجϭد
لبيع سيت
حيث تن ϱϭالϭق Εذاته العΎدل ΔقيΎس القيم ΔالعΎدل Δاليم Δالسعر الذ ϱهي استامه
اليΎس΄ن
في عϰϠالعΎدل Δاليم ΔقيΎس ϭ .يستند ب فتراضاتΎريخ
الس ϕϭمشΎركيبين ΔمعΎم ΔϠمنظمتحϭيل مط ΏϭϠفي
ل
تحدث
المطΏϭϠ
المϭجϭد بيع معΎمϭ ΔϠ
في حΎل غي ΏΎالس ϕϭالرئيس ϭ ،المطϭ ΏϭϠلϠمϭجϭد في الس ϕϭالرئيسي إم :ΎتحϭيلالمطΏϭϠ
اأكثر فΎئدة متΎح التعΎمل فيه لϠمجمϭع Δي.في الس ϕϭاأكثر فΎئدة لϠمϭجϭد ϭ
لϠمϭجϭد المشΎركΕΎϭ
ϭالتي ت قيΎس اليم ΔالعΎدلΔ
الس ϕϭالمطΏϭϠ
بΎستخدا اافتراضي يج Ώن يكϭن الس ϕϭالرئيسي ϭ
لمϭجϭد إفتراض
عند في ن  ϭ ،المطΏϭϠ
تسعير اسيستخدم ΎϬالسϕϭ
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) السيΎس ΕΎالمحΎسبي ΔالΎϬم( ΔتتمΔ
) قيΎس القيم ΔالعΎدل( ΔتتمΔ

إدرارالس ϕϭمنΎفع اقتصΎدي Δعن طريق
عϰϠ
ي΄خذ قيΎس اليم ΔالعΎدل ΔلϠمϭجϭدا Εغير المΎلي Δبعين ااعتبΎر قدرة مشΎركي
 ϭالسϕϭ
الذ ϱسيستخد المϭجϭدا Εبآخر مشΎر
 ϭطريق بيع ΎϬإلΎΎ ϰت΄ Ϭع ϰϠعن
استخدامϭجϭداΕ
فضل
بالماستخدا
΄عϰϠ
في
استخدام حس Ώالظرϭف ϭالتي تتϭفر المجمϭعΔتستخد ΎΎ .ت ϭϬفضل تني ΕΎالتيي المنΎسب ،Δل ΎϬمعϭϠم ΕΎكΎفي ΔليΎس اليم ΔالعΎدلΔ
يحد
ماحظتϭ ΎϬالتي ماحظتΎϬمن استخدا المدخاΕ
ذا Εيمكن
الص ΔϠالمدخاΕ
يزيد الحد ϭالذ ϱستخدا ااقص ϰا
اإفصΎح  ϭيت
عن قيم ΎϬالعΎدل Δفي الϭائ المΎلي Δالمϭحدة يت تصنيف جميع
المϭجϭداϭ ΕالمطϭϠب ΕΎالتي .التي ا يمكن
العΎدلΔالجϭهر ϱع ϰϠقيΎس قيمت ΎϬالعΎدل Δككل :بنΎء ً ع ϰϠدنϰ
ن التسϠسل ضمتΎس مستϭى لمدخات ، ϬالϬرمي لϠيمΔ
΄ثير

اأسعΎر
المعϠن(Δغير المعدلΔ
) في اأسϭا ϕالنشط ΔلϠمϭجϭدا - Εالمستϭى  Ύذا Εالت

 المستϭى ؛الممΎث ϭ ΔϠالمطϭϠب ΕΎالت ΄ثير الجϭهر ϱع ϰϠتني ΕΎالتيي أدن ϰمستϭى ذا ΕمدخاتΎϬالممΎثΔϠ
إالمسجΔϠ
يمكنمبΎشرةمΎ
العΎدل ΔاليمΔقيΎس ϭالتي
ماحظΔ
غير
مدخاتΎϬ

المستϭىأدن ϰمستϭى ΄ثير الجϭهر ϱع ϰϠي ا ϭالتتني ΕΎالتيي الت ذاΕ
؛ ϭبصϭرة مبΎشرة ϭ
-

المثبت ΔالمΎلي Δتع ϰϠسΎس متكرر  ،المϭحدة جمϭعΔالمحدد
في الϭائϭالمطϭϠبΕΎ
قيΎس لϠمϭجϭدا ΕبΎلنسبΔ
العΎدل ΔاليمΔ
يمكن ماحظΔ
التسϠسلفي المستϭي ΕΎا ً (استنΎد -تصني ΎϬϔبين
كΎن Εقد من خال إعΎدة تيي تحϭيا Εفيم Ύحدث Εم Ύإذا الϬرمي
دن ϰقيمت ΎϬع ϰϠقيΎس نΎϬي Δككل العΎدلΔالت ΄ثير الجϭهرϱ
مستϭى لمدخات ΎϬذا Εإلϰ
مΎلي) في
(س Ϭالتي يت إعΎدة
شرائΎϬ
ترير إعداد كل فترة خزان Δس Ϭيت مϠكي Δال ح ϕϭس Ϭإثب ΕΎدϭا Εخزان )ΔالخΎصΔ
 ϭبيع شراء ϭ
إصدار
يت إلغΎء المϭحدة لΎئم Δال  ϱمكس ϭ ΏخسΎرة في ϭ
ا
إثبΕΎ
.
ح ϕϭالمϠكيΔمن بΎلتكϭ ΔϔϠتخص
الخزان ΔإلغΎء ح ϕϭالتصϭي Εالمتع ΔϠب΄سϬ
 .مϠكي Δال س Ϭح ϕϭدϭاϠ Εدخل من بΎلشرك ΔالخΎصΔ
يت
المجمϭعΔالتزا (قΎنϭني ϭ
نΎتج عن حدث سΎبق مخصص ΕΎص ربΎح س Ϭل Ϭع ϰϠالتϭالي .ييت تخصϭا لϠشرك Δمتϭقع) عϰϠ
ن لϠمϭارد يشمل المنΎفع اإقتصΎديΔ
لتسϭي Δهذه اإلتزامΕΎ
يتطϭ ΏϠجϭد ϭمن المحتمل يت إثب ΕΎالمخصص ΕΎعند ϭجϭد
تدفق المثΎل بمϭج Ώعد ت
خΎرجي ΄مين  ،يتاتتϭقع المجمϭع ΔمبΎلغ هذه اإلتزام . ΕΎحيثم Ύعمل تدير مϭث ϕϭلϭيمكن
΄ ϱمخصص ΕΎفي فط
تكϭن
عندمΎ
التسϭيΕΎ
شبه إثب ΕΎالتسϭي ΕΎكمϭجϭد منϔصل سترداد بعض
 ϭجميع المخصص ،ΕΎع ϰϠسبيل
ب
 .يت عرض المصرϭف ΕΎالمتعΔϠ
لϠمϭظϔينال جمϭع ΔمكΎف  ΕنΎϬيΔ
الم لΎئم ΔتسϭيϠ ΕΎدخل بعد حس  ϱالمϭحدة الخدمΔ
΅كدة
لϠضمΎنالكϭيت ين
ϭ ،التي ϭ ،الϬيئ ΔالعΎمΔ
لمϭظϔيΎϬ
΄مين ااجتمΎعي  ،البحرين اشتراك بدفعت ϭلϠت البحرينيين ΕΎلنظ ΎالϬيئ ΔالعΎمΔ
كنسبΔ
محصϭرة فالمجمϭعإن التزامΕΎ
من رϭات Ώالمϭظϔين .تحس ΏاإجتمΎعي  ،الكϭي ΕلمϭظϔيΎϬ
في المسΎه كم. Ύيت صرف ΎϬعند استحΎقϭΎϬالتي نط ϕΎالمبΎلغ
بΎϬ
هذا
النظ Ύي
تكϭن Δ
إنΎϬء
التϭظيف
ϭعدد
بنً Ύء ϭالتي تستحقاأجΎن ، ΏلمϭظϔيΎϬمكΎف  ΕنΎϬيΔ
الخدم ΔالمجمϭعΔتد
رϭات Ώالمϭظϔين عند
التكΎليف إثب ΕΎمدفϭع ΕΎع عقϭد التأجير التشغيϠي . Δتϭظيففترة ال التشغيϠيϭيت
مدىتدرج
 ΕالمكΎف المتϭقع ΔلϬذه
عϰϠ
 .سنϭا Εالخدم Δع ϰϠكمستحΕΎ
΄جير
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ااجتΎϬداΎΕ Εفتراضاϭاϭالتقديرا ΕالمحΎسبي ΔالΎϬمΔ
اضرتفااإدارة قد ت ΅ثر ع ϰϠالمبΎلغ
ϭمجϠس
عمل آراء ϭتديراΕ
إن إعداد الϭائ المΎلي Δالمϭحدة لϠمجمϭع Δيتط ΏϠمن
لإيرادا ΕإعدادالمدرجΔ
ϭالمصرϭفϭ ΕΎالمϭجϭداϭ ΕالمطϭϠب ΕΎالمΎليϭ ΔاإفصΎح عن اإلتزام ΕΎالمحتم ، ΔϠبتΎريخ ΕΎ
عد ي΅د ϱإل ϰنتΎئج قد تتط ΏϠعمل تعديل جϭهر ϱلϠمبΎلغ اافتراضΕΎمع ذل
،التΎرير التين بش΄ن هذه ϭ .المΎليΔ
يمكن الϔترا.ΕالمستبϠي ϭ Δالمدرج ΔلϠمϭجϭداϭ ΕالتديراΕ
ن
في
لϠمجمϭع Δع ϰϠالمبΎلغ ااجتΎϬداΕفي ثنΎء تطبيق السيΎس ΕΎالمحΎسبيΔ
 ،اتخذ مجϠس اإدارة ااجتΎϬدا ΕالمطϭϠب ΕΎالتي تت΄ثر
التي لدي ΎϬت ΄ثيرا ΕجϭهريΔ
المϭحدة التΎليΔ
ع ϰϠلدرة المجمϭع Δع ϰϠالمϭاصΔϠ
سΎس مبد ااستمراريϭ Δه دارةمجϠس اإ ق Ύمبد ااستمراري ΔالمثبتΔ
في
الϭائ
المΎليΔ
متنع ب΄ن المجمϭع Δلديϭ ΎϬبعمل تيي في عمΎل ΎϬفي المستبل ال لاستمرار منظϭر ϭ .عاϭة ع ϰϠذل  ،فΈن المصΎدر مجϠس
΄ ϱمϭر
ً جϭهري Δحϭل قدرة المجمϭع Δع ϰϠالمϭاص ΔϠع ϰϠسΎس مبد ااستمراريϭ .Δلذل جϭهري Δاإدارة ليس ع ϰϠع Ϡب
غير م΅كدة التي من الممكن ن تسب ΏشكϭكΎ
مبد
ااستمراريΔ
سΎس ع ϰϠالمϭحدة العΎدل Δمن خال اأربΎح  ϭالمجمϭع Δإدارة تحدد ΎراΕتصنيف ااستثم ت إعداد الϭائ المΎليΔ
مدرج ΔالعΎدل Δمن خال الدخل الشΎمل
اآخرالخسΎئر  ϭتصنيف استثمΎرات ΎϬعند اإثب ΕΎالمبدئي "كمϭجϭدا ΕمΎليΔ
"
بΎليمΔ
مΎلي Δمدرج ΔبΎليم Δلغرض بيع ΎϬفي المدى الري .Ώجميع استثمΎرا Εاأخرى مدرج ΔبΎليم ΔالعΎدل" .يت تصنيف ااستثمΎرا" Εكمϭجϭدا ΕمΎلي ΔمϭجϭداΕ
΅هΎ
"ئر إذا ت إقتنΎ
 Δمن خال اأربΎح  ϭالخسΎ
الشΎمل اآخرتصنف
يستند كΎن الترتي ،Ώه ϭع ϰϠتحديد م Ύإذا إيجΎر  ϭيحتϱϭ
عϭد
الدخل مΎلي Δمدرج ΔبΎليم ΔالعΎدل Δمن خال اإيجΎر ".كمϭجϭداΕ
 ،ع ϰϠمضمϭن هذا،عد البدء تΎريخ ع ϰϠإستخدا سϭاء كΎن تنϔيذ الترتي Ώفي يعتمد الترتي ϭ Ώينل الترتي Ώحق محدد مϭجϭد
محددة إستخدا  ϭمϭجϭداΕ
مكΎتب΄ ΎϬجير ع ϰϠالعΎرا ΕالتجΎري ΔلمبΎني
صراحΔ
في الترتي . Ώالحق حت ϰل ϭل يت تحديد هذا المϭجϭد
لمϠكي Δاأرض  . ϭحدد Εالمجمϭع ΔبنΎء ً ع ϰϠتيي زنϭΎϬمبΎني مخΎلد دخ ΕϠالمجمϭع Δفي عϭد ت الرئيس ΔالمخΎطر ϭالمنΎفع
الم΅جر سيحتϔظ بجميع
΄ن
΄جيرϭافترضΕΎالتقديراΕ
العϭد كعϭد ت
ب ϭالبنϭد الϭاردة في الترتيب ΕΎاحتس ΏΎبΎلتΎلي الشرϭط تشغيϠي Δيت
،
الΎدم ،Δإعداد كل ترير مΎليبتΎريخ غير الم ΅كدة اأسΎسي Δاأخرى لϠتديرا ΕاأسΎسي Δالمتع ΔϠبΎلمستبل ϭالمصΎدر اافتراضΕΎإنالسن ΔالمΎليΔ
لتكϭن لدي ، ΎϬهي ϭالتي
سبب ً Ύلتعديل جϭهر ϱلϠي مخΎطر هΎمΔ
ϭالمطϭϠب ΕΎخال لϠمϭجϭدا ΕالمدرجΔ
قد
تتغير المϭحدة إعداد الϭائ المΎليϭΔتديرات ΎϬع ϰϠمعΎيير متϭفرة عند افتراضΎتΎϬفي
.دنΎه المجمϭعΔتعتمد
مϭضحΔ

ϭا  ϭظرϭف الس ϕϭالخΎرج Δعن سيطرة افتراض ΕΎالظرϭف
غير بΎستخدا فضل الت ااستثمΎرا Εالمحتϔظ ب ΎϬلغرض غير
΄نالمتΎجرة
المسعرة تيي  .المجمϭعΔبش
التطϭرا ΕالمستبϠي Δحس ΏتغيراΕ
تحديد ϭاستخدا اليم ΔالعΎدل Δإل ϰا Εس Ϭح ϕϭالمϠكي ΔالخΎص Δغير
الي العΎدت ϭالمسعرة بΎلرجϭع ل ΔاستثمΎرديرا Εفي
اإدارة
بم Ύفي ذل الي العΎدل Δالمدم Δمن قبل مدراء ااستثمΎر الس بΈستخدا تني ΕΎالتيي المنΎسب Δاأخرى
،

يختϠف عن التدير الحΎلي  ϭ ϕϭمنϬجي ΕΎالتيي المنΎسب Δاأخرى .المحددة استنً Ύدا إل ϰالمدخا Εغير الΎب ΔϠلϠماحظ ΔبΎستخدا مضΎعΕΎϔ
فΈن اإدارة فضل تديراتϭ ،ΎϬمع ذل طبيع Δتييم ΕΎتستخد
المبϠغ الϔعϠي الذ ϱسيتحق من المعΎما ΕالمستبϠي Δقد

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
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ااجتΎϬداΕΎ Εفتراضϭاإϭالتقديرا ) ΕالمحΎسبي ΔالΎϬم( ΔتتمΔ
ϭالتقديرا) Εاافترض( ΕΎتتمΔ

المخزϭنمخصص البطيء الحركϭ ΔالمتΎد
يـدرج المخزϭن بΎلتك ϭ ΔϔϠصΎفي اليم Δالمتϭقع ت حي ، ΎϬيϬم Ύقل  .عندم Ύيصبح المخزϭن قديم ϭ ً ΎمتΎدم ،ً Ύيت عمل تدير
لصΎفي اليم Δالمتϭقع تحي . ΎϬيت عمل هذا التدير بشكل فرد ϱع ϰϠالمبΎلغ الΎϬم . Δم ΎالمبΎلغ الغير هΎم Δبشكل فردϭ ϱلكنΎϬ
العمريϭΔع  ً ϭنسب ΔالتΎد ع ، ϰϠبنΎء التΎريخيΔ
قديم ϭ ΔمتΎدم ، Δفيت تييم ΎϬبشكل جمΎعي ϭيطبق المخصص ϭف ً Ύلن ϭالمخزϭن الدرجΔ
ϭميزاني ΔسعΎر البيع الΎدم ΔإجمΎلي  .السنΔ
ϭالمتΎد
بϠغ دينΎر بحريني امخصص لمخزϭناضمحال
̀ :́,ϭدينΎر
́̀,
)
( ̂́,المخزϭن بϠغ بحريني
التΎرير إثب . ΕΎسϭف
المΎليΔدينΎر يت بتΎريخ إعداد
بحريني̂̀ :,دينΎر
)
بحريني ̂ ̀̂,البطئ الحركΔ
(
.المϭحدة اضمحال
Ϡدخل
لΎئمΔ
في ال ϱفر ϕبين المبΎلغ الϔعϠي Δالمح Δفي الϔترا ΕالمستبϠيϭ ΔالمبΎلغ المتϭقعΔ
معدا Εب
الالعΎراϭ ΕاآاΕ
ϭ
مϭجϭد .محدد الدليل
اضمحالدليل مϭضϭعي
تييعمل ت ϭال جمϭع ΔتΎريخ إعداد في تريركل مΎلي لت حديد هن Ύيثب Εم Ύإذا كΎن
لϠمϭجϭد ت ϭالمجمϭع Δبعمل لا يي لمبϠغ المϭجϭد
ت الΎبل سن، ϱϭ
فحص إذا ϭجد مثل هذا ،اضمحال  ϭعندم Ύيتط ΏϠعمل
جϭد لϠند ًنΎقص ϭ Ύالϭحدة المنتج ΔتكΎليف المستخدمΔ
لϠمϭلϠيمΔ
 .إن لإسترداد سترداد اأع ϰϠاليم ΔالΎب ΔϠالعΎدل ΔلϠمϭجϭد هي اليمΔ
حد البيع ϭقيمت ΎϬلϠمϭجϭد ϭهي محددة لϠمϭجϭد الϔرد ϱ،إا إذا كΎن المϭجϭد غير منتج لϠتدف ΕΎالنديϭ Δالتي هي مست ΔϠإلϰ
الΎبϭ ΔϠيت
،ستراد ، Ύ
لاعن
قيمتϬبعيد عن ت Ϡالمϭجϭدا Εاأخرى  ϭمجمϭع Δمن المϭجϭدا . Εعندم Ύتزيد اليم ΔالمدرجΔ
فΎنلϠم جϭد الندي ΔالمستبϠي Δيت تيي اليم ΔالمستخدمΔ
 . ΎعندمبΎلمبϠغ
الΎبل
،
لاسترداد المϭجϭدإظΎϬر فΈن المϭجϭديعتبر مضمحا
ل Ϡالمتϭقع Δالتدف ΕΎالحΎلي Δالزمني Δس ϕϭيت تخϔيض ΎϬإل ϰقيمت ΎϬالحΎلي ΔبΎستخدا معدل خص ϭالذ ϱيعكس الت يم ΕΎ.لϠنϭدلϠيمΔ
الخΎص ΔالعΎراϭ Εاآاϭ ΕالمخΎطر في ا يعتد عضΎء مجϠس اإدارة ب΄ن هن ϱ Ύاضمحال في
بΎلمϭجϭد
̀.ديسمبر ϭالمعداΕ
ϭ
́ديسمبر ϭالمعدا ΕكمΎ
إدارة اأعمΎر اإنتΎجي ΔلϠعΎراϭ ΕاآاΕ
في ااعتبΎر .يت تحديد هذا التدير بعد اأخذ
لحسΏΎ
ستϬاراتϭ ΎϬآاتϭ ΎϬمعداتΎϬ
اارة
لعΎاأعمΎر اإنتΎجيΔ
المد
المجمϭعΔتح د
ع ϰϠسن ϱϭبمراجع Δالي
سΎساالمدة المتϭقع ستخدا المϭجϭد ϭطبيع Δالت كل ϭالتΎد التجΎر .ϱت ϭاإدارة
فيΎϬ
ستϬاΎر الم عندم Ύتعتد اإدارة ب΄ن اأعمΎر اإنتΎجي ΔتختϠف عن
ااالمتبيΔ
ϭاأعم اإنتΎجيϭ Δيت تعديل مخصص
السΎب ΔستبϠي
الخسΎئر اائتمΎني Δالمتϭقع ΔلϠذم المدين ΔالتديراΕ
خسΎئر يΔمخصص
اائتمΎن "يتضمن
تحديد مخصص

هϭ
مϭضح في "المتϭقعΔ

إيضΎحكمΎ
ϭاافتراضΕΎعϰϠ

المΎبل المتغير لح ϕϭااسترج .التديرا Εتدير ϭالتخϔيضΎΕΎع
المΎبل تضمينه ذϱالالمجمϭع Δسعر المعΎم ΔϠلبيع البضΎئع مع ح ϕϭسيت في الϭااسترجΎع
المتغير ر
الكميΔتد
ااسترجΎع تطبيق هذه .المتϭقعΔحϕϭ
لكل
ااسترجΎع منتج لϭϠصϭل إل ϰنسΔ ΏالتΎريخيحϕϭ
تستخد
المجمϭع ΔبيΎن. ΕΎالكميΔتخϔيضΕΎ
مΎرنΔ
ااسترجΎعبنمط
ϭي Δإن  ϱتغييرا Εجϭهري Δفي لϠمΎبل السΎب Δالمتغير ً الخبرة
.
المئ يت لتحديد اليم Δالمتϭقع ΔالنسΏ
لالمتϭقع ΔااسترجΎع المجمϭع Δةالمدر Δالمتϭقعحϕϭ
المئϭيΔ
ع΅ϰϠثر ال نسΏ
حΔ ϕϭالتΎريخي تسϭف
يت عميل Ϡمجمϭع ΔعϰϠلالمتϭقع Δكل سΎس الصϭى منϔردة الكمي . Δسيعتمد لϠعϭد بΎلنسبΔ
الكميΔ
التخϔيض.ΕΎمن قبل تحϠيل
إذا كΎن من المرجح ن يحق لϠعميل الحصϭل ع ϰϠالتخϔيض بنΎء ً ع ϰϠاستح ϕΎالتخϔيض ΕΎالϔعϠي ΔلϠعميل ϭالمشتري ΕΎذا Εالحدϭد
اآن تحديد مΎ
كمي Δمن،كثر ت المجمϭع Δستخد الشراء نمΎط
الصϭى
الكميϭ Δاحدةذا Εالحدϭد
ألϠعϭد تخϔيضΕΎ
حت ϰالمتراكم Δل ϠبΎلنسبΔ
اللϠعماء المتϭقعϠΕΎ Δتخϔيضالمئϭي Δلنسϭ Ώاليم Δالمتϭقع Δتغييرا Εجϭهري Δفي المتغير .لϠمΎبل
التخϔيض ΕΎلتحديد
ϭاستحϕΎ
السΎبΔ
΅ثر ال
يسϭف عϰϠ
ϭاستحΎقΕΎ
إن  ϱالسΎبً Δالخبرة ΄نمΎطبمΎرن Δا لϠعماء السΎب Δلمشتري ΕΎالتخϔيض
المجمϭع ΔلϠتخϔيض المتϭقعΔالمئϭي ΔنسΏ

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

́ديسمبر
ااجتΎϬدا ΕΎفتراضϭاإϭالتقديرا ) ΕالمحΎسبي ΔالΎϬم( ΔتتمΔ

التقديراϭ) Εاافترض( ΕΎتتمΔ
ϭالتخϔيضΕΎتدير) الكمي( ΔتتمΔ
المΎبل المتغير لح ϕϭااسترجΎع
الالمتϭقع Δتخϔيض ΕΎالكمي Δع ϰϠسΎس ربع سنϭ ϱϭيت تعديل المطϭϠب ΕΎالمستردة
ϭحϕϭ
ااسترجΎع
Ύبتحديث
تييمϬتϭ
المجمϭعΔ
اكϭنلخبرة
ϭقع
يحسΎسΔ
لϠتغيرا Εفي الظرϭفϭ ،قد ا
الالمتϭقع ΔالكميΔتخϔيضΕΎ
ϭحϕϭ
ااسترجΎع
ϭف Ύلذل ϭ .تعتبر تديراΕ
لϠممثϠه عماء ϭاستحΎق ΕΎالخص في
لح ϕϭااسترجΎع السΎبΔ
السΎب ΔلϠمجمϭع Δفيم ΎيتعϠق بح ϕϭااسترجΎع ϭاستح ϕΎالتخϔيضΕΎ
(́̀,الكمي ،ΔبϠغ المبϠغ المثب ΕكمطϭϠب ΕΎمستردة لح ϕϭااسترجΎع المتϭقعϭ ΔمطϭϠب ΕΎالعد لϠتخϔيضΕΎ
́ديسمبر
المستبل كم Ύفي
التϭالي دينΎر
بحريني̀ :,دينΎر
)
بحريني( ̀,دينΎر بحريني
) ̀ :,́ϭدينΎر
بحريني
بعد عϰϠ

بعد معΎيير ϭتϔسيرا ΕصΎدرة ϭلكن ΎϬغير إلزاميΔ
إن هي ل هذه الΎئمΔ
 .دنΎهالمϭحدة ϭهي
إصدار فيم ΎيϠي المعΎيير الصΎدرة ϭلكن ΎϬغير إلزامي ΔالمΎليΔالϭائ حت ϰتΎريخ مدرجΔ
بتΎريخ تطبيق تنϱϭ
مستبϠيقΎب ΔϠالمجمϭعΔ
بشكل
.
معϭللϠتطبيق  ΎϬستكϭن
بتϭقع΄نالمجمϭعΔ
تϠمعΎيير ϭالتϔسيرا ΕالصΎدرة
ϭ، ،التي
رق
تصبح  .إلزاميΔهذه المعΎيير عندمΎ
إ المتعϠق بعϭد
اإيجΎر المعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير المΎليΔ
رق
الدϭلي
رقϭيحل المتعϠق ̀ معيΎر المحΎسبΔ
محل في شϬر
رق ت ينΎير صدار المعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير المΎليΔ
لجن Δبعϭد اإيجΎر ،لجن Δتϔسيرا ΕالتΎرير المΎلي Δالدϭلي Δالت ΎالمتعϠق بتحديد م Ύإذا كΎن الترتي Ώيحت ϱϭع ϰϠعد اإيجΎر ϭ ،تϔسير
المتعϠق بحϭافز عϭد الت΄جير التشغيϠيϭ ، Δتϔسير لجن Δتϔسيرا ΕالتΎرير المΎليΔ
رق تϔسيراΕالدϭلي Δرير المΎلي Δالدϭلي ΔالسΎبق
بتيي جϭهر المعΎما Εالتي تنط ϱϭع ϰϠالشكل الΎنϭني لعد الت΄جير  .يحدد المعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير
̀السΎب Δرق
بΎإثبϭ ΕΎاليΎس ϭالعرض ϭاإفصΎح لعϭد اإيجΎر ϭيتط ΏϠمن المست ΄جرين احتس ΏΎكΎف Δعϭد المΎليΔ
رق المتعϠق
نمϭذج المبΎد ΉالخΎص Δفي قΎئم Δالمركز المΎلي بطري ΔمشΎب ΔϬلمحΎسب Δعϭد اإيجΎر التمϭيϠي Δبمϭج ΏمعيΎر المحΎسب ΔاإيجΎر بمϭجΏ
ع̀ ϰϠالدϭلي رق بΎلمست ΄جرين ϭ .يتضمن المعيΎر المϭجϭدا Εذا Εاليم Δالمنخϔض( Δمثل -إعΎϔئين إثب ΕΎخΎصين
منϔرد مدرج
) .ةالحϭاسي Ώالشخصيϭ ) Δعϭد قل ش Ϭاًر ϭ
إيجΎر
( ϱعϭد اإيجΎر ذا Εفترة عد إيجΎر لمد عϭد اإيجΎر من
قصيرة اأجل
التلعمل االتزا الت ΄جير  ϱ(ΕΎالتزامير بΈثبΕΎ
عد مدفϭعΕΎ
΄جالمست΄جر سيϭاإيجΎر بدء
عند
المϭجϭد ساستخدا
) .في المϭجϭدا Εالمعني Δخال
فترة
عد
( ϱالحق) ϭالمϭجϭد الذ ϱيمثل الحق في استخدا اإيجΎر
من الϭϔائد مصرϭفΕΎثب ΕΎإيتطΏϠ
المست
΄جرين
بشكل
منϔصل
(مثل
إعΎدةمست الت لتزا  ،تغيير
΄جرين الكم Ύيتط ΏϠمن .حق ΄جيراقيΎس
المϭجϭد
استخدا
ϭحس ΏΎاستϬااإيجΎر
ΕΎع ϰϠالتزام
استخدام΅ ΎϬشر ϭ
معدل
لتحديد
ت Ϡالمدفϭع ΕΎمدفϭعΕΎتغير في ال  ϭاإيجΎر فترة عدعند ϭقϭع حداث معينΔ
المستبϠي΄Δجر
في التغير عنالنΎتج ΔسيϭاإيجΎر
م
بمϭج ΏالمعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير رق .المϭجϭد
حق استخدافي عديل كت اإيجΎرلتزا اإعΎدة قيΎس بΈثب ΕΎمبϠغ بشكل عΎالمست
مثب̀ ΕمعيΎر المحΎسب Δالدϭلي رق بشكل جϭهر ϱعن عمϠي Δااحتس ΏΎالمحددة بمϭج Ώل تتغير هϭ
عمϠي Δاحتس ΏΎالم΅جر
سيستمر الدϭلي رق في
الم΅جرϭن في تصنيف كΎف Δعϭد اإيجΎر بΎستخدا
نϔس مبد التصنيف كم.Ύ
من عϭد اإيجΎر :عϭد اإيجΎر التشغيϠي ̀معيΎر المحΎسبΔ
المعيΎر الدϭلي إعداد

التΎرير المΎلي Δرق ϭعϭد اإيجΎر التمϭيϠيϭΔ . Δالتمييز بين نϭعين

التΎرير المΎلي Δرق
الدϭلي رق من المست ΄جرين ϭالم ΅جرين تدي ̀ .المحΎسبΔ
إفصΎح ΕΎكثر شمϭلي Δعن معيΎر كم ΎيتطΏϠ
رق مع السمΎح بΎلتطبيق ̂ينΎيرالدϭلي إعداد
.
التΎرير المΎليΔ
ه ϭإلزامي لϔϠترا Εالسنϭي Δالمبتدئ Δفي  ϭبعد إن المعيΎر الدϭلي إعداد
المعدل Ύج اأثر
΄ة المعيΎر  .يمكن لϠمست΄جر اختيΎر تطبيق المعيΎر إم Ύانت Ϭالمبكرϭ ،لكن
ليس قبل تطبيق المنش
 ϭاأثر الرجعي
ϭتخططبΎلتΎريخ
المعيΎراإلزامي المطΏϭϠ
تطبيق
تي المجمϭعΔ
المعيΎر
رق الرجعي الكϠي المΎلي Δالدϭلي إعداد التΎرير حΎلي ً Ύت ΄ثير
ً إل ϰتيي استنΎدا المتΎح ΔحΎلي ً Ύالت ΄ثير ϭ ،المعϭϠمΕΎ
المϭجϭدمϠيϭن مبϠغ
ϭالتزابΈثبϭ ΕΎقدره حϭالي م ΕΎالت ΄جير بتخدا
حق اس يتϭقع
΄ن ت ϭالمجمϭعΔ
ب
كم Ύفي بحريني
̂ينΎير الدϭلي رقالمحΎسب ΔاأΎاستثمΎر في (المعدل) المتعϠق ب ́معيΎر ϭالمشΎريع المشترك :Δالحصص الطϭي ΔϠالزمي ΔϠجل في الشركΕΎ
دينΎر
.
̂المعيΎر اأجلالحصص الطϭي ΔϠعϰϠ
الدϭلي إعداد التΎرير المΎلي Δرق
طبق
المنش
΄ة ت ن تϭضح التعديا ΕمشتركΔالϭالمشΎريع الشرك ΕΎالزميΔϠ
منيتمثل فϰ
Ύجϭهره Ύجزء
صΎف
الشركΔح ϕϭعϠي ΎϬطري Δالتي ا تنطبق ϭ ،لكنϬالمشرϭع المشتر
المϠكيΔ
الزمي ϭ ΔϠفي
حصص الطϭي ΔϠاأجل هذه التϭضيح
مشتر
(الالشرϭع الزمي ϭ ΔϠالم الشرك ΔستثمΎرا Εفي اا ).

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
إيضΎح ΕΎحϭل الϭائ المΎلي Δالمϭحدة
في

́ديسمبر

) معΎيير ϭتϔسيرا ΕصΎدرة ϭلكن ΎϬغير إلزامي Δبعد (تتمΔ
(المعدل ) المتعϠق ب ΎاستثمΎر في الشرك ΕΎالزميϭ ΔϠالمشΎريع المشترك : Δالحصص الطϭي ΔϠاأجل في
́معيΎر المحΎسب Δالدϭلي رق
الشرك ΕΎالزمي ) ΔϠمشتركΔالϭالمشΎريع (تتمΔ
΄ة في ت ΄خذ ااعتبΎر يΔ
التΎتعديا̂ Εرير المΎلي Δرق ل المنش
نه عند تطبيق المعيΎر الدϭلي إعداد ،
كم Ύتϭضح ال
 ϭخسΎئر في الزمي ΔϠخسΎئر مشتر المشرϭع الشرك ϱ ΔااستثمΎر إضمحال  ϭع ϰϠع ϰϠصΎفي في المثبت ΔكتعدياΕ
ذ ϱمعيΎر ́ رق تطبيق المتعϠق بΎاستثمΎراΕ
الشرك Δيال المحΎسب Δالدϭلينتج من
 ϭصΎفي استثمΎر الزمي ΔϠمشترالالمشرϭع
الشرك ΕΎفي
بΎلتطبيق المبكر .بم Ύن المجمϭع Δليس لدي̂ ΎϬينΎير من ϭهϭ
ب΄ثر رجعي .مشتركΔال ϭالمشΎريعالزمي ً ΔϠيج Ώتطبيق التعديا ΕاعتبΎرا نΎفذ
جل الزميΔϠمشتر المشرϭع ϭالشرك Δالتعديا Εليس Εل ، ϱ ΎϬفΈن ع ϰϠهذه ΄ثير
في
ال المثل اأطϭي ΔϠحصص
 ،مع السمΎح هذه
قϭائمΎϬ
ت
ااقتراض معيΎر المحΎسب΅ Δه ΔϠلϠرسم– ΔϠالمتعϠق بتكΎليف
الدϭلي رق ϭ.حدةالمΎلي Δالم
عΎمل ااقتراض ΕΎالعΎم Δاقتراض ً الحصϭل عϠيه ت ϱصا
المنش كجزء
ااقترض ΄ة تتϭضح من ن
الم التعديا ΕتكΎليف
عند إتم ΎاأنشطΔجميع جϭهري Δالضرϭري Δالمϭجϭدذل إعدادبصϭرة
م
ال المϭجϭد إنتΎج΅هل
 ϭإعداد
بعد فترة المتكبدة في
 ϭلاستخدا المصϭد .المصϭد΄ة البيع المنش ع ϰϠتكΎليف ت Ϡالتعديا Εتطبق ااقتراض بدايΔ
 ϭالمبتدئΔ
في
بعد
΄ة ϭا ً .ت Ϡالتعديا ΕتϠ
΄ة التعديا Εتطبق المنش
االترير السن ϱϭفي ΎϬالتي طب Εلمنش
̂ينΎير السمΎح Ύلتطبيق المبكر ϭبم Ύالمϭحدة .التعدي،ا Εت Ϡمع ϰتتمΎشمجمϭع Δ ΔلϠن الممΎرس ΔالحΎلي
الϔتراΕبمع
 ،عϰϠ
السنϭيΔ
المΎلي Δرق التعد ا تتϭقع المجمϭع ϱ Δت΄ثير ع ϰϠقϭائم ΎϬالدϭلي إعداد التΎرير المΎلي ΔالمعيΎر دخ ΕϠعϰϠ
المعيΎر الع  ،يمكن قيΎس داة
الد رق تΎرير المΎليΔإع اد البمϭجΏ
الدϭلي التعϭيض السϠبي مع ّ ̂
الدفع  :المتعϠق
المسبق بمزايΎ
̂يا Εالتي
المط ϔمن خال الدخل ين Ύدل Δت  ،بشرط الشΎمل اآخر ن كϭن التدف ΕΎالندي ΔالتعΎقديΔ
 ϭبΎليم΄Δة بΎلتكΔϔϠ
المبϠغ ّين مدفϭع ΕΎمن لϠد المبϠغ اأصϠي "الΎئ ϭالΎϔئدة ع ϰϠبϭيت ااحتΎϔظ ضمن نمϭذج
اأصϠي
"فط
ΔالمنΎسباأعمΎل .لذل التعديا Εالتي دخ ΕϠع ϰϠتϭضح الدϭلي لتΎرير المΎليΔإع اد ا المعيΎر ̂ رق تجتΎز ب΄ن المϭجϭد
Ύأداة التصنيف
النظر تي تن إلϰ
ع الΎئ ϭالΎϔئدة ع ϰϠالحدث  ϭالظرف البغض
ّينلϠد المبϠغ اأصϠي
اأصϠي
فط ا Εمدفϭع ΕΎمن المبϠغ
المΎليΔ
النظر ΅دϭ ϱبغض اأطراف تاإنΎϬء المبكر لϠعد
الع . ϰϠمعϭلالتعϭيض
تحصل
عن  ϱمن دفع ϭ
نΎفذه ب ̂ينΎير من ا ً اعتبΎرϭهي

لϠعد

رجعي ΄ثر
يج Ώتطبيق التعديا Εعن اإنΎϬء المبكر

المΎلي Δالمϭحدة لϠمجمϭع.Δت

ع ϰϠالϭائ دخΕϠ

بΎلتطبيق المبكر .ليس لϬذه ΄ثير ع ϱ ϰϠالتعديا ،Εمع السمΎح
رق إعداد التΎريرالمعيΎر الدϭلي
المΎليΔ
التعديا Εالتي
تعΎلج ته الزميΔϠ
المستثمر ϭشرك من قبلالمϭجϭداΕ
رق الدϭلي المحΎسب ΔالمسΎهم Δفي  : ϭالمتعϠق ببيع ́ϭمعيΎر
مع  ϭفي بيعΎϬيت
التعΎمل
́ϭمعيΎر
رق المعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير المΎلي Δرق بين التضΎرΏالتعديا ΕالمحΎسب Δالدϭلي
لشرك ΔمسΎهمت ΎϬالمشترالمشرϭزمي ϭ ΔϠبيع  ϭالمكس΄ϭ Ώن ب  .تϭضح التعديا Εع
فدان السيطرة ع ϰϠالشركΔ
التΎبع Δالتي
إعدادرق
التΎرير
اأعمΎل المΎليΔ
النح ϭالتي تشكل
الالخسΎرة النΎتج Δعن مسΎهم ΔالمعيΎر الدϭلي في المϭجϭدا Εالمحدد في ،عϰϠ
المشترته  ϱسيت إثبΎته بΎلكΎمل بيع  ϭة خسΎرمكس ϭ ΏالنΎتج Δعن مسΎهم Δالمϭجϭدا ، Εفي
.
 ϭالزمي ، ΔϠمشرϭعه
 ،بين المستثمر ϭشرك
بϭ
غير المستثمرين حص Δإل ϰحد إا نه ،سيت المرتبطΔ
فط
التي ا إثبΎته
تشكل اأعمΎل
اإلزامي لت Ϡالتعديا. Εالمشرϭع المشترΎلشرك Δالزمي ΔϠالمحΎسب Δالدϭلي التΎريخ مجϠس معΎيير جل إل ϰجل΄ة التي تطبق غير مسمϭ ، ϰلكن يج Ώع ϰϠالم
يكϭن لϬذه في ϭق Εمبكر هذا التعديل نش
΄ثيرت
رجعي ا عϰϠ
يتϭقع ب΄ن الϭائ المΎلي Δالمϭحدة لϠمجمϭع Δب΄ن تطبه ب΄ثر .
 ϱالتعدياϭ Εالتعديا Εالجديدة التي دخ ΕϠإل ϰالمعΎيير ϭالتϔسيرا Εسϭف
اأخرى النΎتج. ΔالتعدياΕ

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

́ديسمبر

إيرادا Εمن عقϭد مبرم Δمع عماء
يعرض الجدϭل التΎلي تصنيف إيرادا Εالمجمϭع Δمن العϭد المبرم Δمع العماء لϠسنتين المنتϬيتين في

́ديسمبر

ϭ

̀:ديسمبر

مϭاد غذائي Δمستϭردة
بΎلجمΔϠ
دينΎر بحريني

نϭع اإيراداΕ
  ̀,̀, ,̂,̂ ,̀, ,̀̂, ,̂,́ ,́́,̂̀́ ,́,̀ ,̀,̂́ -بيع البضΎئع  - - - - - - -تدي الخدمΕΎمجمϭع اإيرادا Εمن
العقϭد المبرم Δمع
́̀̂ ̀,̀, ,̂,̂ ,̀, ,̀̂, ,̂,́ ,́́,العماء
اأسϭا ϕالجغرافيΔ
̀ ̀,̀, ,̂,̂ ,̀, ,̀̂, ,́, ,,̀ ,́,البحرين
 - - - - ,,̀ ,̂̀, - - -الكϭيΕ

مجمϭع اإيرادا Εمن
العقϭد المبرم Δمع
 ̀,̀, ,̂,̂ ,̀, ,̀̂, ,̂,́ ,́́,̂̀́ ,العماء

تϭقي Εإثب ΕΎاإيراداΕ
البضΎئع المحϭل Δفي
ϭ ̀,̀, ,̂,̂ ,̀, ,̀̂, ,̂,́ ,́́,̂̀́ ,́,̀ ,̀,ق Εمعين
الخدم ΕΎالمحϭل Δمع
  - - - - - - -مرϭر الϭقΕمجمϭع اإيرادا Εمن
العقϭد المبرم Δمع
́̀̂ ̀,̀, ,̂,̂ ,̀, ,̀̂, ,̂,́ ,́́,العماء

دينΎر بحريني
) (معΎد عرضΎϬ

بΎلتجزئΔ
دينΎر بحريني

دينΎر بحريني
) (معΎد عرضΎϬ

منتج ΕΎاألبΎن
ϭالمرطبΕΎ
دينΎر بحريني

دينΎر بحريني
) (معΎد عرضΎϬ

الϭϔاكه
ϭالخضرϭاΕ
دينΎر بحريني

دينΎر بحريني
) (معΎد عرضΎϬ

التخزين
ϭالخدم ΕΎالϭϠجستيΔ
دينΎر بحريني

دينΎر بحريني
) (معΎد عرضΎϬ

المجمϭع
دينΎر بحريني

دينΎر بحريني
(معΎد عرضΎϬ
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المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في
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ربح المجمϭع ΔلϠسنΔ
التΎليϠΔسنΔ
بعد :إحتس ΏΎالرسϭ
̀
يدرج ربح المجمϭع Δل
دينΎر بحريني

́ دينΎر بحريني
(معΎد عرضΎϬ

الصنعند
═════════ بضΎع ΔتΎمΔ
كمصرϭف ع بيع
مثب═════════ ̀.Ε
مخزϭن ̀̂,
═════════ )(إيضΎح
الحركϭ ΔالمتΎد
═════════
بطيء
مخصص المخزϭن ́. ̀́,
لمخصص)Ϡذم التجΎري Δالمدين( ΔإيضΎح
═════════
اائتمΎني ΔالمتϭقعΔ
═════════
 ́. ́,الخسΎئر
ϭالالمتضمنΔ
في
المصرϭف ΕΎلت
التشغيϠيΔعϭد
ا΄جير
═════════ داريΔاإعΎمΔ
ϭآاϭ ΕمعداΕ
عΎرا═════════ .́Ε
̀,
من استبعΎد
═════════ مكسΏ
بحريني
═════════
بحريني ́ دينΎر
التمϭيل دينΎر
ϭقرفϭائدمن ح ϕϭغير مسيطرة ϭد
عϰϠ
قرϭض أجل ϭقرϭض استيرا تكΎليف
ع ϰϠالسحϭب ΕΎع ϰϠالمكشϭف من البن ض
مصرفي Δفϭائد

───────── رسϭ
بحريني
دينΎر
─────────
بحريني ́
̀ ═════════ ═════════ .́ ̀́,
دينΎر
المϭظϔينيلΎتك
ف
جϭررϭ
لϠت΄مين اإجتمΎعي ،البحرين ϭالϬيئ ΔالعΎم ΔلϠضمΎن اإجتمΎعي اتϭ Ώ
العΎمΔ
لϠمϭظϔين (إيضΎح الكϭي Εإشتراك ΕΎالϬيئΔ
نΎϬي ΔالخدمΔ

───────── مكΎف  Εخرى )مكΎف Ε
ع ϰϠالنح ϭالتΎلي
─────────
المϭحدة لϠدخل
═════════ .̀. ,,
الΎئمΔ
═════
تخصيص تكΎليف

المϭظϔين في

بحريني ت
بحريني دينΎر

دينΎر البيع
───────── تكΎليف
̀ ═════════ ═════════  ───────── .̀. ,,صΎفي
دينΎر بحريني ااستثمΎردخل
لϠبيع (صΎفي دخل ربΎح اأس ϬدينΎر بحريني

المϭظϔين تكΎليف

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
ةالمϭحدحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

́ديسمبر

لسϬاربح
عشϰϠ
Ώ.
الϠس ϬلϠربح سنــ ΔالعΎئد إل ϰحΎمϠي س Ϭمجمϭع. Δترافكϭ
في اأربΎح بسمΔ
لنصيΏ
اأسΎسي
حتسΏΎايت ال
΅ه Ύمن
قبل الشرا
،الΎئم ΔبΈستثنΎء متϭسط عدد اأس ϬالعΎدي ΔالمعΎد
السنΔالعΎديΔ
خال
المتϭسط المرجح لعدد اأسϬ
ك ΄س Ϭشرك ΔبΎϬ
المعϠالتΎلي لأس Ϭفي اأربΎح ϭ:م ΕΎالمستخدمΔ
يعكس في حس ΏΎالنصي Ώاأالدخل ϭحصΔ
الجدϭل
ϭالمحتϔظ .خزانΔ

سΎسي ϭالمخϔض
العΎئد إل ϰحΎمϠي س Ϭترافك( ϭمعΎد عرض - ΎϬربح السنΔ
لعدد س Ϭالخزان، Δالمتϭسط المرجح
═════════ دينΎر بحريني
═════════اأسϬ
ϭالمخϔض لϠس Ϭفي اأربΎح (فϠس بعد حس
اأسΎسي ϭالمخϔض لϠس Ϭالϭاحد ه ϭبنϔس اليم Δحيث ل ت الشرك Δب النصي ΏاأسΎسي قد يكϭن ل ΎϬت ΄ثير مخϔض.إن النصيΏ
العΎدي ΔتΎريخ بين المΎلي ΔالتΎرير إعدادمحتمΔϠ
الس Ϭاأا
خرى معΎما Εتϭجد
متع ΔϠبΎأس ϬالعΎديΈ ϭ Δصدار ي ΔدϭاΕ
هذه
ت ΄ثير مخϔضالتي ،إعداد
المΎلي Δالمϭحدة ϭتΎريخ اانتΎϬء منالϭائ

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
إيضΎح ΕΎحϭل الϭائ المΎلي المϭحدةΔ
́ديسمبر

في

عقΎراϭ Εآاϭ ΕمعداΕ
مست رض
بحرينيدينΎر راضي
ً مϠك ممϭϠكΔ

ϭمعدا Εبحريني
مبΎني دينΎر
΄جرة عϰϠ

ϭمعدا Εبحريني
آا ΕدينΎر
تبريد ϭمكΎئن

بحريني
ϭتركيبΕΎ
مكتبي ΔثΎث

دينΎر

سمΎليΔ

بحريني
سيΎرا ΕدينΎر

ر

عمΎل
قيد التنϔيذ

المجمϭع
دينΎر بحريني

Ύ
ً حر ابحريني
دينΎر
:التكΔϔϠ
في
ينΎي

́ر

إضΎف ΕΎتحϭياΕ
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ اΕاستبعΎد في
─── ───────── ́ديسمبر ستϬااا
في
:المتراك
́ينΎير

مخصصال

───────── اΕستبعΎدمتعϠق
─────────سنΔلϠ
بΎاال
───── ───────── ───────── ─────────
───────── ́ديسمبر
─────── ───────── يف

═════════في ́ديسمبر آاϭΕتϭجد مبΎني
صΎفي :تريΔالدف
═════════
══ ═════════ الي
إا

ب ϭمكΎئن

آاΕتϭجد
مبΎني . ϭمجمϭعϭΔال
΄جير تΎϔقي Δت
بين الحكϭمΔ
ر بحريني) مΎم Δع ϰϠرض
.قبل الشرك Δاأ حت ϰسن Δت΄جير من
ع ϰϠرض مست ) مΎمΔ
من طراف ΄جرة

دفتري ΔتبϠغ

قيصΎفيدفتريΔ
( ̂̀,
تبϠغ
ϭمكΎئن لشركΕΎ

ممϠك Δتϭجد ، ϭممϭϠك ΔلحكϭمΔ
رض ع ϰϠالبحرينمΎمΔ
بحري
ني) دينΎر
̀ :.دينΎر بحريني
دفتري Δمست ΄جرة
 .خال السن Δت تجديد عد الدين̀ :.̀́.̂ ΎدينΎر بحريني (̂,تبϠغتΎبع ΔبصΎفي قي

بحريني ́̂̀,تϭجد مبΎني لشرك ΔتΎبع ΔبصΎفي قي
لمدة́̀ :دينΎر (
عاق .ΔكΎن عد الت΄جير اأصϠي .

ذاΕ

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
́ديسمبر

في

) عقΎراϭ Εآاϭ Εمعدا( ΕتتمΔ
بحريني دينΎر
راضي ًممϭϠكΔمϠك
ً حر Ύ
ا
بحريني دينΎر:التكΔϔϠ
في
ينΎي
̀ر
إضΎفΕΎ

تحϭياΕ

───────── اΕاستبعΎد
في
── ───────── ─────────
─────── ───────── ───────── ───────── ───────── ̀ديسمبر المتراك
ااستϬا في
مخصصال
̀ينΎير
سنΔلϠ

بΎاستبعΎد

────────── ̀ديسمبر
───────── اΕالمتعϠق
يف
─────────
─────────
──────── ───────── ─────────
:صΎفي
الي

بحرينيدينΎر مبΎني
΄جرة عϰϠ
رض مست

دينΎر آاΕ
تبريد ϭمكΎئن
ϭمعداΕ

ϭتركيب ΕΎدينΎر
مكتبي ΔثΎث
بحريني ϭمعداΕ

دينΎر
بحريني سيΎراΕ

ر سمΎليΔ
التنϔيذ عمΎل
بحريني قيد

المجمϭع
دينΎر بحريني

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

ديسم́بر

)عقΎراϭ Εآاϭ Εمعدا( ΕتتمΔ
لΎئمϠ Δدخل كم ΎيϠي
 :المϭحدة
الالسنΔ
ضمن
استϬات
تخصيص تكΔϔϠ
دينΎر بحريني

دينΎر بحريني

تك ΔϔϠالمبيعΕΎ
───────── استϬا

استثمΎر في شرك ΔزميΔϠ
في شرك Δالبحرين لϠمϭاشي ش Ώ.
.%مجمϭع Δحص ΔمϠكي ΔبنسبΔ
تمت Ϡال
(̀ :.% ).
ϭالϠح ϭالي ذا Εالص ΔϠفي ممϠكΔ
البحرين
ϭتعمل رادياستفي في ممϠك Δالبحرين المجمدةالمϭاشي.

Δمسج( Ϡمϭ ،)ΔϠϔهي شركΔ

 :المدرج Δفيم ΎيϠي تغيرا Εالزمي ΔϠبحريني لاستثمΎر في الشركΔ
في دينΎر

بحريني دينΎر

ينΎير الشركΔحصΔ
السن ΔصΎفي في نتΎئج الشرك Δالزمي ΔϠخال
غير ل Ϡشرك ΔالسنΔ
اتغيرا Εفي اليم ΔالعΎدل ΔلمتΎجرة محتϔظ ب ΎϬلغرض
إستثمΎراΕ
───────── الزمي ΔϠخال
───────── .́. ,,في
═════════ ═════════ ديسمبر

الت

في بحريني
:الزمي ΔϠمϭعΔ
الشركΔالمج
المΎلي ΔيϠخص الجدϭل استثمΎرΎلي المعϭϠمΕΎ
ل ϠدينΎر
الزمي: ΔϠمϠخص قΎئم Δالمركز المΎلي متداϭل ΔشركΔ
متداϭل ΔمϭجϭداΕ
متداϭل Δمϭجϭدا Εغير
̀ ̂ ───────── ───────── .̂̀ ́ ,متداϭلΔغيرمطϭϠب ΕΎمطϭϠبΕΎ
حقϕϭ
المϠكي ΔنسبΔ
Δال جمϭع ΔالمدرجΔ
──── ─────
مϠكيحصΔ

═════════ في الشركΔ
الزميΔϠ
═════════ لاستثمΎرالقيمΔ

بحريني دينΎر
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المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في
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) استثمΎر في شرك Δزمي( ΔϠتتمΔ
دينΎر بحريني

دينΎر بحريني

:م Ϡخص قΎئم Δالدخل الشΎمل لϠشرك ΔالزميΔϠ
ايراداΕ
تك ΔϔϠالمبيعΕΎ
مصرϭف ΕΎعΎمϭ ΔإداريΔ
استϬا
─────── ───────── تكΎليف التمϭيل
الخسΎرة لϠسنΔ

──────── ───────── نسب Δحص ΔمϠكي ΔالمجمϭعΔ
حص Δالمجمϭع Δفي نتΎئج السنΔ
لϠسنتينت تينالمنتϬي في
تسجيل نتΎئج الشرك Δالزمي ΔϠبنΎء ً ع ϰϠحسΎب ΕΎاإدارة المعتمدة

́ديسمبر

ϭ

̀.ديسمبر

ا

́ديسمبر

ϭ

تϭجد لدى الشرك Δالزمي ΔϠي Δالتزام ΕΎمحتم ϭ ΔϠإرتبΎط ΕΎر سمΎلي Δجϭهري Δكم Ύفي

محتϔظ ب ΎϬلغرض غير المتΎجرة ̀.ديسمبر
بحريني دينΎر

بحريني استثمΎراΕ

سϬ
حϕϭالعΎدل Δمن خال الدخل الشΎمل اآخرالمسعرة المدرج
المϠكي ΔاستثمΎراΕ
دينΎر
 Δ:بΎليمΔ
مجϠس التعϭΎن الخϠيجي اأخرى في البحرين

المϠكي Δمن خال الدخل الش غير المسعرة سϬالعΎدلΔ
────────ا Εفي حϕϭ
استثمΎر
دϭل
────────
بΎليمΔ
Ύمل المدرجΔ
التعϭΎن الخϠيجي اأخرى في البحرين:اآخر
المدرجΔ
دϭلالمϠكيΔ
مجمϭع في
────────
──────── الدخل الشΎاستثمΎراΕ
العΎدل Δمن خال
بΎليم,́́,̀ ,́́, Δ
──────── ────────
مجϠس
̂,́, ,,
بΎليم ΔالعΎدل Δمن خال الدخل الشΎمل اآخر مل اآخر س Ϭحϕϭ
المسعرة
المدرجΔ
البحري دϭا Εالدي ّن
العΎدل Δغير المتΎجرةفيمΎ
──────── نفييϠي التغيرا Εفي الي
لϠبيع
────────
════════ مجمϭع ااستثمΎرا ΕالمتΎحΔ
ال
لاستثمΎرا═════════ Ε
السن :Δمحتϔظ
خال بحريني
بحريني دينΎر
في دينΎرال شراء استثمΎرا ΕينΎير
تغيرا Εفي الي العΎدل ΔصΎفي
الدفتري ΔبΎليمΔمدرجΔ
سعΎئد استبعΎد استثمΎراΕ
ر

ال

ب ΎϬلغرض

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

́ديسمبر

) استثمΎرا Εمحتϔظ ب ΎϬلغرض غير المتΎجرة (تتمΔ
س ϬالمϠكيΔ
ح ϕϭال
استثمΎراΕ
تحديد ح ϕϭالمϠكي Δالمسعرة بΎلرجϭع إل ϰسعΎر العرϭض المعϠن Δفي الس ϕϭالنشط . ΔاستثمΎراΕيت
الي العΎدل Δمسعرة
س Ϭح ϕϭالمϠكي Δغير ال استثمΎرا ΕسϬ
س Ϭقبل مدراء الصنΎديق Δاليم ΔالعΎدل
حϕϭ
المϠكي Δغير المسعرة بΈستخدا استثمΎراΕت
تدير
الي العΎدل Δمسعرة
اأخرىاستنΎدا ً إل ϰالمدخا Εغير الΎب ΔϠالبم Ύفي ذل
بΈستخدا تنيΕΎ
المدم Δالتيي
المنΎسب ϭ ΔيΔااستثمΎر
من
الس ϭ ϕϭي العΎدل Δالمح دة اأخرى  .لϠماحظ ΔبΎستخدا مضΎعΕΎϔ

العΎدل ΔمنϬجي ΕΎالتيي المنΎسبΔ
التسϠسل الϬرمي ليΎس اليم ΔالعΎدل Δلمϭجϭداϭ ΕمطϭϠب ΕΎالمجمϭع ΔالتسϠسل الϬرمي لϠقيمΔ
بΎستخدا يϭضح الجدϭل التΎلي
القيم ΔقيΎس
ماحظت ΎϬيمكن
ذا Εمدخا Εالمجمϭع
المستϭ
جϭهر ϱا
ذاΕ
تأثير
جϭهرϱ
بحريني ́ديسمبر
بحريني دينΎر

ماحظتΎϬتأثير
يمكن

سϭاϕ

مدخاΕ

المستϭ
سعΎر
فينشطΔمسعرة
بحريني دينΎر

العΎدلΔ
 ϭالمست

دينΎر ب
بحريني دينΎر
لغرض غير المتΎجرة العΎدلΎ ΔلقيمΔالمϭجϭدا ΕالمقΎسΔ
ب ΎϬمحتϔظ المسعرة ستثمΎرا Εا استثمΎراΕ
المϠكيΔ
ح ϕϭس Ϭغير المسعرة ثمΎرا Εستا)(إيضΎح
المϠكيΔ
)(إيضΎح س Ϭح ϕϭالمسعرة

──────── )(إيضΎح دϭا Εالدي ّن
تكن مΎس Δبهن Ύل
المقΎسΔ
المطϭϠبΕΎ
بΎلقيم ΔالعΎدلΔ

سعΎر

ΎليمطϭϠبΕΎ
جϭهرϱ
ت ΄ثير
يمكن ماحظتΎϬ
المستϭى
دينΎر بحريني

في

كمΎ

̀.ديسمبر ́ ϭديسمبر العΎدلΔ
العΎدل ΔاليمΔ
΄ثير ت
مدخا Εالمجمϭع قيΎس
يمكن ماحظتΎϬ
مدخا Εالمستϭى ا ذاΕ
جϭهرϱ
ذاΕ
سϭا ϕنشطΔ
̀ ديسمبر المستϭى

بΎستخدا
مسعرة في

بحريني دينΎر
دينΎر بحر ني
العΎدلΎ ΔليمΔالمϭجϭدا ΕالمΎس Δب دينΎر بحريني
المتΎجرة غير استثمΎرا Εمحتϔظ ب ΎϬلغرض
ا
المسعرة ا)(إيضΎح س Ϭحϕϭ
المϠكيΔ
ستثمΎراΕ
حستثمΎراΕ

́ ϭديسمبر خال فترا Εإعداد تحϭيا̀ Εديسمبر
التΎرير
المΎليΔ
المنتϬيΔ
في )(إيضΎح  ϕϭالمϠكي Δغير المسعرة سϬ
───────── ─────────
هن Ύهن Ύتحϭيا Εإل ϭ ϰمن المستϭى ϭالمستϭى بين المست،ϭى ل تكن العΎدلϭ Δل تكن
ح ϕϭاليم ΔالعΎدلΔبΈستخدا المدرج Δضمن المستϭى
سϬ
ليΎس ΕΎليΎس ΕΎاليم ΔالعΎدل ΔالمϠكي ΔاستثمΎراΕت تدير
 .اليمΔ
قبل يΔااستثمΎر المنΎسبΔبΈستخدا تني ϭ Ύغير الΎب ΔϠبم Ύفي ذل اأخرى  Εالتيي
الصنΎديق مدراء المدم Δمن
العΎدل Δالمحددة استنΎداً إل ϰالمدخا ΕمضΎع ΕΎϔالس ϭ ϕϭالي

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
́ديسمبر

في

التسϠسل الϬرمي لϠقيم ΔالعΎدل() ΔتتمΔ
المΎليΔتسϭي Δالمستϭ
قيΎس ΕΎالقيم ΔالعΎدل ΔلأدϭاΕ
فيم ΎيϠي التغيرا Εفي الي  :العΎدل ΔلϠمϭجϭدا ΕالمΎلي Δالمصن Δϔضمن فئ Δالمستϭى
دينΎر بحريني

دينΎر بحريني

في ينΎير
س
العΎئد
ال
مΎلر في اليم ΔالعΎدلΔصΎفي
───────── ───────── تغيراΕ

في

════════ ═════════ ديسمبر
بحريني دينΎر

بحريني المخزϭن
عرض ΎϬدينΎر

لغرض البيع (معΎد
[بعد مخصص
حس امϭاد المخزϭن بطيء الحركϭ ΔالمتΎدستϬاكيΔ
خΎ
ϭمϭاد بضΎعΔ
بحريني̂̀ :.دينΎر
)]
بحريني البΎلغ
دينΎر
التحصيلبضΎعΔ
تΎم Δمخصص
الصنع [بعد حس قيد المخزϭن بطيء الحركϭ ΔالمتΎدبضΎعΔ
بحريني̀̀ :دينΎر
)] ́.
بحريني ̀.البΎلغ
خرى مخصص
[بعد حس قطع المخزϭن بطيء الحركϭ ΔالمتΎدϭمϭاد
غيΎر دينΎر
بحريني̀̀ :دينΎر
)] ́.
بحريني البΎلغ

يϠي
بطيء الحركϭ ΔالمتΎدالمخزفيمΎ
الحرك Δفي مخصص دينΎر
خϭ Ύمϭادϭ:ن
مϭاد
بحريني المجمϭع

تΎم ΔاستϬاكيΔ
بضΎعΔ
بحريني دينΎر

غيΎر الصنع
خر قطع
بحريني دينΎر

ϭمϭاد
بحريني دينΎر

دينΎر في
̂́ ,̂ ̀,́ ̀,́ ,ينΎير لϠسن ΔصΎفي
─────── ─────── ─────── ─────── ̀̂  ,̀ ́ ̂,المخصص

في

ϭمϭاد̀́ ̀,́ ,ديسمبر
═══════ ̂,́ ̀̂,
̀ ═══════ ═══════ ═══════خΎ
مϭاد
بحريني المجمϭع
دينΎر في
̀ ́. ̀.́ ̂̀. ́.ينΎير لϠسن ΔصΎفي
─────── ─────── ─────── ─────── ̀  .́̂ ̀ .المخصص

في

تΎم ΔاستϬاكيΔ
بضΎعΔ
بحريني دينΎر

غيΎر الصنع
خرى قطع
بحريني دينΎر

ϭمϭاد
بحريني دينΎر

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

́ديسمبر

ذم تجΎري Δمدينϭ Δذم خر
دينΎر بحريني
ذم تجΎري Δمدين[,̂ Δبعد حس مخصص ااضمحال البΎلغ
دينΎر بحريني
-ذم تجΎري Δمدين Δطراف ذا Εعاق() ΔإيضΎح

دينΎر بحريني

دينΎر بحريني

ذم مدين Δخرى
مبΎلغ مدفϭع ΔمدمΎ
ϭدائع
)مبΎلغ مستح Δمن طراف ذا Εعاق( ΔإيضΎح

فيم ΎيϠي بنϭد ϭشرϭط المϭجϭدا ΕالمΎلي Δالمذكϭرة عاه
ا تستحق ي ΔفΎئدة ع ϰϠالذم التجΎري Δالمدينϭ Δيت تسϭيت ΎϬعΎدةً خال ً̂ .إلϰ
Δعاقالطرافإ
ذاΕ
الطراف الϭعاق ΔالمبΎلغ ألمستح،Δ
ذاΕ
بشرϭطΎ-لذم التجΎري Δالمدين Δاأ
المتعΔϠ
البنϭد
ϠϭبΎلنسبΔ
ل
.يضΎح راجع شϬر
بΈجمΎلي ا تستحق ي ΔفΎئدة ع ϰϠالذم المدين Δاأخرى ϭتتراϭح شرϭط تسϭيت ΎϬبين شϬر ϭاحد إل ϰثاثΔ

يϭمΎ

لتبحريني

دينΎر
́ (̀ :́̂.ديسمبر دينΎر بحريني كمΎ
في̂.ت اضمحال ذم تجΎري ΔمدينΔ
بΎلنسبϭ Δضيح ΕΎبش΄ن عمϠي ΕΎمخΎطر ا.ئتمΎن المجمϭع ،Δراجع إيضΎح
إدارة
.
لفيمϠ Ύذم :التجΎري ΔالمدينΔ
يϠي التغييرا Εفي الخسΎئر اائتمΎني ΔالمتϭقعΔ
دينΎر بحريني

دينΎر بحريني

في ينΎير
تعديل نΎتج عن التحϭل إل ϰالمعيΎر الدϭلي إعداد التΎرير المΎلي̂ Δرق
سنΔالمخصص
لϠ
مبΎلغ مشطϭبΔ
في

ديسمبر
Δفيم : Ύكم Ύفي
يϠي التحϠيل الزمني لϠذم التجΎري Δالمدين Δغير المضمحϠ

بحريني
المدين ΔدينΎر

استحΎق ΎϬل يΕϔ
مضمحΔϠ
المجمϭع ϭغير
بحريني دينΎر

ديسمبر
ف ΕΎمϭعد استحΎقϭ ΎϬلكن ΎϬغير مضمحΔϠ
ً كثر من
ً من
ً  -يϭمΎ
يϭمΎ

مϭعد

قل

يϭمΎ

بحريني دينΎر

بحريني دينΎر

بحريني دينΎر

المتϭقع ΔإجمΎلي الذم التجΎريΔ
في الخسΎئر اائتمΎنيΔ
ديسمبر

الم

المجمϭع Δع ϰϠعΎ ϰϠلحصϭل
من الالتجΎري Δتϭقع استرداد بنΎء السΎب Δمدين Δغير المضمح ΔϠبΎلكΎمل ت .ع ϰϠالخبرا Εب ϭا
الذم ً
الذم التجΎريΔ
المدين. ΔضمΎنΕΎ

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

دي ́سمبر

حكمهالنقد
ϭم Ύفي
لΎئمϠ Δتدف ΕΎالندي Δالمϭحدة  :المبΎلغيشمل التΎليΔ
المϭحدة
المتضمنإن الفي
الند ϭم Ύفي حكمه

دينΎر بحريني

دينΎر بحريني

رصدة لدى بنϭ ϭند
───────── البنمن
ع ϰϠالمكشϭف
─────────
سحϭبΕΎ
الند ϭم Ύفي حكمه كم Ύفي

ديسمبر

اأبΎلدينΎر مريكي ϭتحمل فΎئدة بمعدا ΕتجΎريΔ
البحرينيϭ .الدϭار
هيمن غΎلبΎ
البن
المكشϭف
ً
سحϭبΕΎالإن عϰϠ
رصدة
دينΎر بحريني

) ̀́̀ :.̂.دينΎر بحريني
المجمϭع̀,, (ΔمبΎلغ ϭقدرهΎ
لدى
́ ،ديسمبر
كم Ύفي
بΎϬمن
تسϬيا Εالرϭض غير المسحϭب Δالتي .قد استϭفي Εجميع الشرϭط المتعΔϠ

المΎلر
س
دينΎر بحريني

دينΎر بحريني

:ا لمصرح به
إس ϬقدرهΎسميΔ
بيمΔ

سϬدينΎر
بحريني لϠ
═══ ════════
بΎلكΎملϭالمكتتΏ
ϭ:المدفϭع
الصΎدر
إس ϬقدرهΎسميΔ
بيمΔ

سϬدينΎر
بحريني لϠ
═══ ════════

س ϬخزانΔ
تمثلـس Ϭال
,% (̀ :.%.بحريني ) ،التي تمثل دينΎر
بΈعΎدة شراء خال

:

́̀ :́.دينΎر
بحريني) سϬ
( ̂́,
ϭبΈجمΎلي.̀.خزانΔ
̀̀ (̀ :..
ر س المΎل الصΎدر ϭ ،المحتϔظ ب ΎϬمن قبل الشرك Δالسن ، ΔقΎم )Εمن
)(̀.شيء ́́,بل
:قدره ا
شيء) س ϬإضΎفي م, (̀ ΎالشركΔندϱ

ا إصدارعاϭة
في ح ϭϕϭالصΎدرة في سن Δاأ
عاϭة إصدار اأس Ϭمن إصدار س Ϭس Ϭسن ΔنتجΕ
الحΎا ΕعϠي ΎϬقΎنϭن الشرك ΕΎالتجΎري Δالبحريني .يفي
التي ϭلكن
يمكن استخدامϭ ΎϬهي

غير متΎح ΔلϠتϭزيع́ .سϬ

نص إحتيΎطي
ربح إلϰمن
%ت
السنΔ
ً لمتطϠب ΕΎقΎنϭن الشرك ΕΎالتجΎري Δالبحريني Ύنϭنيق اأسΎسي لϭ Ϡفϭ Ύالنظ Ύتحϭيل شركΔ
س المΎل %الΎنϭني ر
يبϠغ حتيΎطيعندمΎ
لϠشركΔ
اإيجϭز
ن ترر إيΎف مثل هذه التحϭيا Εالسنϭي ΔالΎنϭني
حتيΎطياإ
) إل̀ :́.ϰدينΎر بحريني
( ́Ύ́,م ΕالشركΔ
من ،ق ϭ .المدفϭع الصΎدر بتحϭيل مبϠغ ϭقدره خال السنΔ
دينΎر بحريني
البحريني يإا في
.
الحΎا ΕقΎنϭن الشرك ΕΎالتجΎريΔ
اإ استخدام Δلغرض التϭزيع حتيΎطيإن هذا التي ا يمكن
اإحتيΎطي الΎنϭني

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

́ديسمبر

إحتيΎطي عΎ
Εالتحϭيا Δالسنϭي عندم ΎمنΎسبΎ
لϠشركΔالع ΎإيΎف يمكن لϠشرك Δههذن ترر
طب ً ΎلϠنظ ΎاأسΎسي
حتيΎطيتحϭيل.
اإلاعمل
إلϰ
ت
،يكϭن ذل
إنه .يا كم ΎاإحتيΎطي ϭقد ϭجد  ϱقيϭد ع ϰϠتϭزيع هذا ,ره خال السن ،ΔقΎم Εالشرك Δبتحϭيل مبϠغبحريني
بحريني إل ϰاإحتيΎطي
العΎدل ΔدينΎر )
الع̀ :.ΎدينΎر
.

لاستثمΎرا ΕإحتيΎطي القيمΔ
العΎدل ΔلاستثمΎراϭ Εتغيرا Εاليم ΔلϠ
،المحتϔظ ب ΎϬلغرض غير
المتΎجرة يتعϠق هذا اإحتيΎطي بتغيرا Εاليم ΔالعΎدلΔ
النΎتج Δمبق Ύن تحϭيل العمϠيΕΎ
اأجنبي. Δالعما ΕاأجنبيΔ
شركϭ Δفر ϕϭعصرف
االمحتϔظ ب ΎϬلغرض المتΎجرة لزميΔϠ

-

ة غير قΎب ΔϠلϠتϭزيع
ربΎح

فيتمثل حتيΎطياإ الΎنϭني .من شركΎت ΎϬالتΎبعϭ Δهي غير قΎب ΔϠلϠتϭزيع خال السن ،ΔقΎم Εالشرك Δبتحϭيل
هذه حص ΔالمجمϭعΔ
اإحصت ΎϬحتيΎطي الΎنϭني المحϭل من قبل
من
المتعϠقدينΎر ب
بحريني
) ́(̀ :̀.دينΎر بحريني
́,مبϠغ ϭقدره
ΎϬ .شركΎتإحدى التΎبعΔ

ربΎح س Ϭمدفϭعϭ Δمϭص ϰبتϭزيعΎϬ
س Ϭندي ΔبΎستثنΎء
 ،ت إعان ϭدفع ربΎح
́مΎرس
السنϱϭفي لϠمسΎهمين الذ ϱعد بتΎريخ
اجتمΎع الجمعي ΔالعمϭميΔ
دينΎر بحريني لϠسن ΔالمنتϬي Δفي ̀ (̀ :ديسمبر
ϠلفϠس̂ϭ ,,بΈجمΎليسϬ
س Ϭالخزان ، Δبϭاقع
).دينΎر بحريني متع ΔϠبسنΔ
ϠلفϠس سϭ.̂.̂ ϬبΈجمΎلي
̀بΎستثنΎء س Ϭالخزان ،Δبϭاقع
̀ :دينΎر بحريني
سϭ.́.́̂ (ϬبΈجمΎلي
ϠلفϠس ،
بϭاقبΎستثنΎء́ع
س ϬالخزانΔ
اقتراحت تϭزيع ربΎح س Ϭندي، Δ
خضع ال حصϭل
لϠدينΎر بحريني)ϭ ،سي عϰϠ
̂..فϠس لϠسϭ ϬبΈجمΎلي
ربΎح س Ϭندي ΔبΈستثنΎء س Ϭالخزان ، Δبϭاقع
الرسمي ΔلϠمسΎهمين مϭاف ΔإجتمΎعفي السن. Ε ϱϭالجمعي ΔالعمϭميΔ

ظϔيننΎϬيΔ
الخدم ΔلϠمϭ
مكΎف
كم
مكΎفي Ϡهي
لϠمϭظϔينفي
 ΕنΎϬي ΔالخدمΔ
غيراΕإن
الت
بحريني دينΎر

بحريني Ύ
:

دينΎر في
خال السن ΔينΎير المخصص
خال السن() ΔإيضΎح
المدفϭع

في

من
═════════ ═════════ ديسمبر غير مسيطرةقرض
لهϭجد سداد حمل بمعدل الرض قدره فΎئدة
محددة  .يشرϭط
غير مضمϭن
هذا ϭا تض
قر حقϕϭ
السن ΔسنϭيΎ

ً ϭت سداده بΎلكΎمل %فعϠي

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

́ديسمبر

أجلق
رϭض
سعر
الΎϔئدة
من

اإسامي قرض Ώ.بن البحرين
̂مΎرس ش

من

المتحد Ώ.بن اأهϠي
القرض
́ديسمبر -ش

تΎريخ
ااستحقϕΎ

سنϭيΎ

دينΎر بحريني

دينΎر بحريني

ً  ,%مΎرس

فΎئدة بمعدل بيبϭر
ً %بنسب ΔشϬر مضΎف ً Ύإليه
Ώ
سنϭيΎ

لثاثΔ

من

الϭطني قرض Ώ.بن البحرين
́مΎي ϭش

فΎئدة بمعدل بيبϭر
ً ,%بنسب ΔشϬر مضΎف ً Ύإليه
ج
سنϭيΎ

لثاثΔ

من

المتحد Ώ.بن اأهϠي
القرض
كΎلتΎلي -ش

فΎئدة بمعدل بيبϭر
ً ,%بنسب ΔشϬر مضΎف ً Ύإليه
سنϭي ) Ύد لثاثΔ

بحريني ت عرض الرϭض أجل في الΎئم Δالمϭحدة لϠمركز المΎلي
متداϭل ΔدينΎر

بحريني دينΎر

̂ ───────── ───────── ́̂. ̀,متداϭل Δغير
اإفصΎح

الدفع يتً خال عن قسΎط الرϭض المستح ΔشϬرا كجزءمن
المΎلي عنه متداϭل
ϭالمتبي تΎريخ الΎئم Δالمϭحدة لϠمركز
الرض
عن .المجمϭعΔرة
الصΎدالسنداΕ
 .متداϭل ت اإفصΎح ضمΎن كجزء غير الرϭض ت بمϭج Ώهذه اإذنيΔ
ϭاإعان ربΎحلϠمسΎهميناأس ϬالتزمΕ
عنببعض التعϬدا Εالمتع ΔϠبΎلنس Ώتϭزيع
المΎليΔ
اإلتزاتتط ΏϠشرϭط اتΎϔقيΕΎ
ذم
المجمϭع Δبجميع الرϭضتعϬدا Εفي ́.ديسمبر كمΎ

تجΎريϭ Δدائن Δخر بحريني ذم
عرضΎϬ
يدينΎر
مستح Δذم تجΎريΔ
س ϬمصرϭفΕΎ
بعد ربΎح خرى ل يطΎل ΏبΎϬ
مستح Δذم دائنΔ
───────── )أطراف ذا ΕعاقΔ
─────────يϠي
إيضΎح ̂.̂.مبΎلغ
═════════ ̀,́,
═════════ (

عاه خال ϭشرϭط المطϭϠب ΕΎالمΎلي Δالمذكϭرة
 :بنϭدفيمΎ
يϭمΎ
ً̂ .إل ϰا تستحق ي ΔفΎئدة ع ϰϠالذم التجΎري Δالدائنϭ Δيت تسϭيت ΎϬعΎدة
إيضΎح بΎلنسب ΔلϠبنϭد ϭالشرϭط المتع ΔϠبΎلمبΎلغ المستح Δلأطراف ذا ΕشϬر .ق ،Δراجع
ا تستحق ي ΔفΎئدة ع ϰϠالذم الدائن Δاأخرى ϭتتراϭح شرϭط تسϭيت ΎϬبين شϬر ϭاحد إل ϰستΔ

العا

بحرين دينΎر
دائن( ΔمعΎد
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استيرادقرϭض
ϭبضΎعتمثل ΔتΎم Δالصنع مع متϭسط مرجح سعر الΎϔئدة الϔعϠي بمعدل
هذه قرϭض ت الحصϭل عϠي ΎϬمن بن ϭتجΎري Δا ستيراد مϭاد خΎ
) سنϭيϭ ً Ύهي مضمϭن Δبمϭج. Ώالسندا Εاإذني ΔالصΎدرة عن المجمϭعΔ

جϭهريΔشركΔ
تΎبعΔ
-

ممϭϠك Δبشكل جزئي

إنتΎج في شركϭ Δال ألبΎن ذ ϭ ،.هي شرك ΔتΎبع Δت الطمΎط ΄سس Εفي ممϠك Δالبحرين ϭتعمل في مجΎل
%تمت Ϡالمجمϭع Δحص ΔمϠكي ΔبنسبΔ
التΎبعϭ Δتمϭين الحϠيϭ ΏالعصΎئر ϭاأيسكري ϭصϠصΔ
في فيم ΎيϠي دنΎه مϠخص المعϭϠم ΕΎالمΎلي ΔلϠشرك́ Δديسمبر كمΎ
بح ااستبعΎداΕ
عرض ΎϬمϠخص قΎئم Δالدخل

ϭ

̀ديسمبر

قبل

البيني . Δتستند هذه المعϭϠم ΕΎع ϰϠالمبΎلغ

الشΎمل :دينΎر

بحريني
رينيدينΎر
مبيع( ΕΎمعΎد

آخر
المبيع ΕΎدخل تشغيϠي
ϭالتϭزيع تكΎليف
المϭظϔين مصرϭف ΕΎالبيع
ϭإداري ΔتكΎليف
التمϭيل مصرϭف ΕΎعΎمΔ
استϬا تكΎليف
العماΕ
صΎفي -مكΎس Ώصرف لϠسنΔ
(الخسΎرة الربح
═════════ اآخرالشΎمل الشΎمل
الدخل
̀̂ ═════════ . ̀ ,

المسيطرة مجمϭع الدخل
مسيطرة العΎئد إل ϰالحق ϕϭغير
بحريني ربΎح س Ϭمدفϭع Δلحق ϕϭغير

عرض ΎϬمϠخص قΎئم Δالمركز

مخزϭن ϭند  ϭرصدة لدى بنϭ
عΎراϭ Εآاϭ Εمعداϭ Εمϭجϭدا Εخرى (غير متداϭلΔ
متداϭلΔاستثمΎراΕ
محتϔظ ب ΎϬلغرض غير المتΎجرة )غير
ذم تجΎري Δمدينϭ Δذم خرى (متداϭل
ذم تجΎري Δدائنϭ Δذم خرى (متداϭل
)Δقرϭض
تستحق عϠي ΎϬفΎئدة ϭإلتزام ΕΎاإقتراض (غير متداϭل
Ε
نΎϬي Δخدم Δالمϭظϔين (غير متداϭل
المϠكيΔ) ΔمكΎف
═════════ حقϕϭ
 ═════════ :الϰ
س Ϭالشرك Δاا العΎئد
غير مسيطرة حΎمϠي

ح ϕϭالϭائ إيضΎح ΕΎحϭل

المΎلي :دينΎر

بحريني دينΎر
(متداϭل (معΎد

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
في
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مϠخص معϭϠم ΕΎقΎئم Δالتدفق ΕΎالنقديΔ

 :دينΎر بحريني

دينΎر بحريني
(معΎد عرضΎϬ

صΎفي التدف ΕΎالندي Δمن اانشط ΔالتشغيϠيΔ
ااستثمΎريΔصΎفي
التدف ΕΎالندي Δالمستخدم Δفي اأنشطΔ
صΎفي التدف ΕΎالندي Δالمستخدم Δفي اانشط ΔالتمϭيϠيΔ
تعديا Εتحϭيل العما ΕااجنبيΔ
) صΎفي (النقص الزيΎدة في النقد ϭم Ύفي حكمه

عاقΔالطراف
ذاΕ
اأمعΎماΕ
مع
ذاΕ
 ϭϭمجϠس إدارةشركΕΎ
عضΎء
مجϠس اإدارة
ϭالتمثل مسΎهمين الرئيسيين
اأطراف ذا Εالعاق Δالشرك ΕΎالزميΔϠ
لϭشركϠ ΕΎخΎضع Δسيطرة  ϭالسيطرة ال  ϭالمت ΄ثرة مشتركΔ
اإدارة لϠمجمϭعϭΔمϭظϔي
الرئيسيين مشتركين
عضΎء
التسعير
هذه ϭشرϭط الدفع المتع ΔϠبϬذه المعΎما Εمن قبل إدارة طراف .يت المϭافاأ
من قبل
.المجمϭعΔΔ
ع ϰϠسيΎسΕΎ

.

المΎليالمϭحدة الϭ
Ϡمركز
المتع ΔϠلΎئمΔ
ذا ΕبΎأطراف الϭاأرصدة
العاق Δالمتضمن Δفي Εفيم ΎيϠي المعΎما

Ϡدخل
المعΎماΕ
سϬاأربΎح
ϭالمدمΔ
( .Ώ.مΔ) ΔϠϔشرك Δزمي. ϠالمستϠمΔ
ش
قيدشركΔ
شركΔ
.ال Δشرك ΔزميϠ
التصϔي ΔلتجΎرة اأغذي Δذ
الخدمΕΎ
المستϠمΔ
شركΔ
.إنجنير نعبد الرحمشركΔ
مشترمجϠس يϭسف
إدارة
عضϭ
الت
΄مين الΎبضΔخدمΕΎ
ة مشترعض ϭمجϠس إدار
شراء مϭاد التعبئϭ ΔالتغϠيف
 Ώعض ϭمجϠس إدارة مشتر
.
.
ش
.المستϠم ΔربΎح اأسϭϬمشتري ΕΎالشركΔ
 .Ώ.عض ϭمجϠس إدارة مشتر
الخدم ΕΎالمدم Δشرك Δدلمϭن
مجϠس إدارة مشتر
ϭبيع البضΎئع .شراء مركز
مجϠس إدارة مشتر
شراء ϭبيع البضΎئع مجمϭعΔ
 .عض ϭمجϠس إدارة مشتر
.المستϠم ΔالخدمϭΕΎشراء قطع الغيΎر
( .Ώ.م )ΔϠϔعض ϭمجϠس إدارة مشتر
ش
شراء ϭبيع البضΎئع شركΔ
مشتر زينل
عبدهشرك عض ϭمجϠس إدارة
(م Δ ΔϠϔمحمد
مبيع) ΕΎ
 .عض ϭمجϠس إدارة مشتر
الخدم ΕΎالمستϠم Δشرك Δفخرϭ
مجϠس إدارة مشتر
المستϠم Δالم ΅سس ΔالϭطنيΔ
الخدم ΕΎإدارة مشتر
΄جير السيΎرا– Εبدج Εعضϭ
مبيع ΕΎت عض ϭمجϠس إدارة مشتر
 .Ώ.شركΔ
ش
مشتر مشتري ΕΎلϠسينم Ύعض ϭمجϠس إدارة
ϭبيع البضΎئع ذ
.المستϠم ΔربΎح اأس ϭϬشراء مجϠس إدارة مشتر
 .Ώ.بي إ إ
مجϠس إدارة مشتر بيع
البضΎئع ش
ي Δذ
مشترعض ϭم .المستϠم ΔربΎح اأس ϭϬمبيعΕΎ
بΎنز ش Ώ.
.المستϠم ΔالخدمϭΕΎبيع البضΎئع مجمϭعΔ

:المϭحدة لΎئمΔ
طبيع Δالعاق Δاأس الخدمΕΎ
لϠمϭاشي البحرين
الطري ΔالبحرينيΔ
ذ
انترشيϠيد ذ
الϭر ϕالمتحدة
لصنΎعΕΎ
لϠدϭاجن ش
عض ϭسϔري ΕΎالمنΎمΔ
محمد جال عضϭ
صΎلح شركΔ
الصΎلح ذ
إبراهي خϠيل كΎنϭ
عϠي
لإلكترϭني ΕΎذ
لϠنل عضϭ
مجϠس
البحرين
الم
΅يد ϭ ϭاده  .خΎلد
آ ϱعضϭ
اأغذ .شركΔ
عض ϭتϭريد
جϠس (مΔϠϔ
.
إدارة
)
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عاقΔالمعΎما( ΕتتمΔ
مع طراف ذاΕ
)

́ديسمبر

اإيراد
دينΎر بحريني

شراء بضΎئع
ϭخدمΕΎ
دينΎر بحريني

دخل تشغيϠي
آخر
دينΎر بحريني

ذم تجΎريΔ
مدينΔ
دينΎر بحريني

مبΎلغ مستحقΔ
من طراف
ذا ΕعاقΔ
دينΎر بحريني

مبΎلغ مستحقΔ
أطراف
ذا ΕعاقΔ
دينΎر بحريني

شرك ΕΎزميΔϠ
عضΎء مجϠس اإدارة
المشتركين

̀ديسمبر

مبيعΕΎ
دينΎر بحريني

شراء بضΎئع
ϭخدمΕΎ
دينΎر بحريني

مستحΔ

دخل تشغيϠي
آخر
دينΎر بحريني

ذم تجΎريΔ
مدينΔ
دينΎر بحريني

افمبΎلغ
من
طر
قΔذاΕ
عا

دينΎر بحريني

مستحΔ

أطرافمبΎلغ
ذا ΕعاقΔ

دينΎر بحريني

شرك ΕΎزميΔϠ
ع ضΎء مجϠس اإدارة
المشتركين

البنϭد معΎما Εمع اأطراف ذا ΕالعاقΔ
ϭشرϭط
ϭالمبيعΕΎالمشتري . ΕΎإل ϰاأطراف ذا Εالعاق Δع ϰϠسΎس سعΎر الس ϕϭالعΎدي Δإن اأرصدة الΎئم Δفي نΎϬيΔ
من
يت إجراء
هيالنΎتج Δغير مضمϭنϭ Δبدϭن فϭائد ϭيت تسϭيت ΎϬع ϰϠسΎس ند ϱبΎستثنΎء قرض من حϕϭ
ضمن اأ عمΎل ااعتيΎديΔ
السن،Δ
ينتعاق ΔتينالمنتϬي في
لϠسنمن
طراف ذاΕ
 .ل تسجل المجمϭع ϱ Δاضمحال ع ϰϠالمبΎل المستحΔغ
غير مسيطرة )(إيضΎح
̀. ϭديسمبر
́ديسمبر
تعϭيض ΕΎمϭظϔي اإدارة الرئيسيين
عضΎءالسن:Δين الرئيسييϭ
اإدارة
Ε
اآخرمكΎف
عضΎء مجϠس اإدارة
فيم ΎيϠي
دينΎر بحريني

ن خال

مجϠس اإدارة دينΎر بحريني
مجϠس اإدارة مكΎف  ΕعضΎء

تع ΏΎحضϭر إجتمΎعΕΎ
اأجل مكΎف مكΎف  Εقصيرة

كΎن ً التي
السن ΔبΈستح ،ϕΎقΎم Εالمجمϭع Δخال اإ مكΎف  ΕعضΎء مجϠس دارة إثبΎت ΎϬيت
الخدم ΔلϠمϭظϔين  ΕنΎϬيΔ
اإفتتΎحي ل الرصيد
مسبϠ Ύدخللمϭحدة لا عند  .ت تعديلالس اد
الΎئمΔفي
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ارتبΎطϭ ΕΎالتزامΕΎ
سمΎليΔ

إرتبΎط ΕΎالنϔق ΕΎالر
ارتبΎطΕΎفيم Ύالر سمΎلي Δالمتϭقع Δالن ΕΎϔبتΎريخ المتعΎقد التΎرير المΎلي ΔعϠي ΎϬل يت عمل مخصص إعداد ϭلكن
يϠي
لΎϬ
بحريني دينΎر

بحريني :بعد

دينΎر ϭآاΕعΎراϭ Ε
المتϭقع معدا Εيت من اإرتبΎط ΕΎالمذكϭرة عاه خال سنϭ Δاحدة.ب΄ن
كΎفΔ

التأجير التشغيϠي Ώ(ΔتسϭيΔ
هذه لديΎϬ
مكΎتبϭ ΎϬمرافق
.إنتΎج
عϭد ت ΄جير تجΎري ΔإرتبΎط ΕΎعقϭد في ϭالتخزين مرع ϰϠدخ ΕϠالمجمϭع Δا
اϭح بين تترسΎري .Δسنϭاϭ Εهي قΎب ΔϠإلϰ
΄جيري Δشالعϭد الت رϭط
يϠي ΄فيم Ύفي المستبϠي Δجيرالحد اأدن ϰلمدفϭع ΕΎالت
خيΎر
لϠتجديد حسΏ
المجمϭعΔ

كمΎ

عϭد الت

΄جير التشغيϠيΔ

بحريني :ديسمبر بمϭجΏ
خمس سنϭا Εخال سنϭ Δاحدة دينΎر بحريني دينΎر
ϭلكن ليس Εكثر من
عϠي ΎϬفي تΎريخ كثر من خمس سنϭا Εبعد سن ΔالتشغيϠي ΔالمتعΎقد
΄جير
الت

لعϭد
(ج المجمϭع Δضمن عمΎل ΎϬاأدفϭع Δمدمϭ ً ΎضمΎن ΕΎالعطΎءاϭ ΕالمبΎلغ المبϠغ ΕضمΎنΕΎ
المΎلي Δإعداد
اإجمΎليΔ
التΎرير النΕΎϔ
́,ااعتيΎدي Δداء
الصΎدره
من قبل البن ϭنيΎبΔ
ً عن

)́ (̀ :́. .ديسمبر دينΎر بحريني كم Ύفي
بحريني
 ϭلϠمجمϭع Δتت المقدمϭ Δقر ΄لف منإن المطϭϠب ΕΎالمΎلي Δالرئيسيϭ Δقرϭض قرϭض أجل
هداف إدارة المخΎطر المΎلي ΔدينΎر سيΎسΕΎ
مسيطرة ϭذم خرىمن استيراد ϭجزء معين ϭالسحϭب ΕΎع ϰϠالمكشϭف من البن ذم تجΎري ΔدائنΔ
ض من ح ϕϭغير
العمϠي ΕΎمن لϠمجمϭع .Δلدى المجمϭعϭ Δالن ΕΎϔمعين
تمϭيل المΎلي Δه ϭالرئيسي لϬذه المطϭϠب . ΕΎإن الغرض الر سمΎليΔ
خرى المجمϭع Δب النΎتجϭ Δند ϭذم
 ϭرصدة لدى بن ϭذم تجΎريΔ
مدينΔجزء
كم Ύتحتϔظ
ً
عمϠيΎت.ΎϬ

بΎϬ
من لعدة .محتϔظ
لغرض غير المتΎجرة ΎستثمΎراΕمبΎشرة

تتعرض المجمϭعΔ
الϠجن Δعن
السيϭلΔمتمث ΔϠتهي الإن
مخΎطر التنϔيذي ΔالϠجن Δالتنϔيذي. ΔئتمΎن ϭمخΎطر
في
السϕϭ
ϭمخΎطر اامخΎطر
المجمϭع ϭΔالمتعϭ ΔϠالسيϭل ΔااستثمΎربΎأنشط Δالسϕϭ
ϭمخΎطر خطط ϭسيΎسΕΎ
اأعمΎل ϭاستراتيجي ΕΎالمخΎطرمسئϭل ΔعϰϠيي ϭالتصديق
ي ΔلϠمجمϭعΔ
اإدارة مجϠس
اإدارة مجϠس
المتΎح ΔلϠمجمϭع .Δاأمϭالمن عϭائد
السيϭلΔ
ϭزيΎدة اللϭذل تحسين
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 ϭهداف إدارة المخΎطر المΎلي ) ΔسيΎسΕΎ
الس( ϕϭتتمΔ
رتش
سع.Ύ
لتغيرا ΕفينتيجΔ
أداة
يمΔالمخΎطر مΎليϠ ΔتدفΕΎ
الندي ΔالمستبϠيΔلالعΎدلΔ
السϕϭ
هي مخΎطر تϠب ΕΎمخΎطر
ϭمخΎطر الΎϔئدة ϭر مخΎطراأجنبي Δاأس .ϬسعΎر المΎلي Δتتمضن اأدϭاΕ
العمΔϠ
مل تالس ϕϭالس ϕϭسعΎر Ύسع مخΎطر عϰϠ
المتΎجرة ب ΎϬلغرض غير اأخرى جزء معين من ϭالمحتϔظ
استثمΎراΕع ϰϠخال مخΎطر السϕϭ
التي تت΄ثر من
أجل غير ح ϕϭمن
ϭقرϭض ااستيراد قرϭض  ϭمسيطرة
الذم رصدة ϭند ϭبنلدى ϭ
ϭالذم المدين ΔالتجΎريΔ
الذمالبنالدائنΔ
من ϭجزء معينϭقرϭض ϭالذم اأخرى ϭالسح التجΎريΔ
تحϠيل ϭحسΎسيΔ
ϭ.ب ΕΎع ϰϠسΎس الت إعداد
عϰϠ
المكشϭف من
اأجنبيΔ
جمعيΎϬ
إل ϰالمΎلي Δدين ϭنسب ΔالعΎئم ΔثΎبت ΔباأدϭاΕ
الثΎبتΔ

صΎفي لϠالΎϔئدة ذاΕ
مبϠغ الدين اأسعΎر معداΕنسب Δن
ΎلعماΕ

̀ديسمبر
ϭ
كم́ Ύديسمبر.
في
كمΎ

المΎليΔ

ϭالمطϭϠبΕΎ

عمل

:حسΎسيΔالحس ΏΎفي Ϡمركز المΎلي بالمϭحدة لΎئمΔ
لالتΎلي ΔتحϠيل التتعϠق حسΎسيΔ
اافتراضΕΎت
Ύلم جϭداΕ

́ديسمبر

الΎئم Δالمϭحدة لϠدخل) Ώديسمبر  ϭحسΎسي Δبنϭد المϔترض Δفي مخΎطر الس ϕϭالمعني .Δتستند هذه ع ϰϠذا Εالص ΔϠإن
́ديسمبر المϭجϭداΕ
المΎليϭ ΔالمطϭϠبΕΎ
المحتϔظ
ب ΎϬكم Ύفي ه ϭت ΄ثير التغيراΕ

ϭ

΄ثير المتΎجرة ستثمΎراΕابΎأخذ في ااعتبΎر ت غير
المϠكي Δح ϕϭحسΎسيΔ
)ج إحتسΏΎيت
̀ديسمبر ϭ
؛
̀ .ديسمبر ́ ϭديسمبر في
العمϠي ΕΎاأجنبيΔ
ϭتحϭيل
لغرض ب ΎϬالمحتϔظ

المϔترض ΔلϠمخΎطر اأسΎسيΔ
مخΎطر مخΎطر يمΔال تϠبΕΎهي مخΎطر سعΎر الΎϔئدة المستبϠي Δالندي Δالتدف ΕΎل العΎدل ϭ ΔمΎليΔالأداة
سعΎر
بΎلمتغيراΕ
الΎϔئدة
ع ϰϠمϭجϭداتϭ ΎϬمطϭϠبΎت ΎϬالتي الΎϔئدة .لتغيرا Εفي سعΎر نتيج Δالمجمϭع ΔلمخΎطر سعΎر فΎئدة معدل فΎئدة عΎئ تتعرض
المكشϭف
تحمل من عϰϠ
اليϭضح المحتم ΔϠالمϭحدة لΎئم Δفي سعΎر الΎϔئ المعϭلϠΔدخل لϠتغيراΕ
الجدϭل التΎلي
).رϭض
حسΎسيΔ
أجلبعض
ال ϭالبن (سحϭبΕΎ
ثΎبتΔ
المجمϭع . Δيت المكشϭفر ع ϰϠياأخرى
من لϠسن΄Δثر ربح
خال الت΄ث دة ،مع ااحتΎϔظ بجميع المتغيراΕ
ϭبعض الرϭض أجل التيمن البن السحϭب ΕΎعϰϠ
بمعدل عΎئ ع ϰϠالنح ϭالتΎلي
(النص) في النΎط اأسΎسي Δتحمل فΎئدة
[بΎلدينΎر البحريني الزيΎدة
اأجنبي ΔمخΎطر العما ΕاأجنبيΔمخΎطر مخΎطر العما Εالهي يمΔتϠب ΕΎالمستبϠي Δالندي ΔالعΎدل ϭ ΔالتدفΕΎ
(النص
) الزيΎدة
الربح
في
الأداة ل سعΎر نتيج ΔمΎلي Δالتي تتعϠق بصϭرة رئيسي Δاأجنبي . Δتتعرض المجمϭع Δصرف العما Εلتغيرا Εفي
اإيرادا ϭ Εالمصرϭف ΕΎبعم ΔϠمخت ΔϔϠعن العم ΔϠالرئيسي ΔلϠمجمϭع ΔلمخΎطر التغيرا Εفي سعΎر صرف العما ΕاأجنبيΔ
سΎسي Δالتعرض ΕΎالمجمϭع ΔبΎلعما ΕاأجنبيΔ
من الذم التجΎري إن بΎأنشط ΔالتشغيϠي ΔلϠمجمϭع( Δعندم ΎيتالنΎتج Δبصϭرة
عرض
جϭهري Δمعرϭض ΔبΎلϔرن السϭيسرϭ ϱالجنيه  ΔالدائنΔ

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

́ديسمبر

 ϭهداف إدارة المخΎطر المΎلي) ΔسيΎسΕΎ
الس( ϕϭتتم ) ΔمخΎطر
العما Εاأجنبي( Δتتم ) ΔمخΎطر

فيΎظ بجميع المتغيراΕ
التΎليمع اإحتϔالمعϭلΔ
،
سعΎر صرف العما ΕاأجنبيϭΔل
الجد (تتم ΔحسΎسي Δالتغيرا Εالمحتم ΔϠيϠخص
اأخرى ثΎبت ، Δلربح المجمϭع( Δنتيج Δلتغيرا Εفي المϭجϭداϭ ΕالمطϭϠب ΕΎالنديϭ Δالدخل الشΎمل اآخر لϠمجمϭع( ΔنتيجΔ
).لتغيرا Εفي صΎفي ااستثمΎر في العمϠي ΕΎاأ جنبيΔ
التغير في
سعر
الشΎمل

΄ثير ع ϰϠالΎئمΔ
لϠدخل الت
̀ ́ ̀ ́ الصرف لϠدخل

دينΎر بحريني

ع ϰϠالϭائ المϭحدة المϭحدة
الت΄ثير
دينΎر بحريني

دينΎر بحريني

بحريني
دينΎر

 +%اليϭرϭ
اليϭرϭ
(,) (̂̂) --%
- ,̂-  +% (,́) (́,́) -العما Εاأخرى  -% ,́ ́,́ -العما Εاأخرى +% - - , ,الدينΎر الكϭيتي
ال)(,دينΎر)- (,الب-حريني -%الدينΎر الكϭيتي
جϭهريϭ Δالعما ΕالمثبتΔ

ن اأمريكي بΎلدϭار اأمريكي كي بΎلدϭار
 ،لذل ا تمثل اأرصدة بΎلدϭار اأمريمثب ΕبمΎ

اأس ϬمخΎطر عمΔϠ
المΎلي Δهذه التغيرا، Εقيم Δاأداة ً كΎنΕ
عن
نتيج ΔلϠتغيرا Εفي سعΎر السϕϭتϠب ΕΎعبΎرة
مخΎطر اأسϬمخΎطر سعΎر
سعΎر
مص عϭامل  ϭع ϰϠت΅ثر
سϭاء المΎلي Δذات ϭ ΎϬلعϭامل نتيج ΔخΎص ΔبΎأداة ّ درهΎ
ϭإجمΎلي ϭϭضع حدϭد لأفراد
اأس ϬاتاستثمΎرتدير المجمϭع ΔمخΎطر سعΎر
من خال تنϭيع المتداϭل Δفي الس . ϕϭااستثمΎراΕجميع
محϔظ Δس Ϭح ϕϭالمϠكي Δإل ϰالϠجن Δالتنϔيذي Δبصϭرة منتظم .Δت ϭالϠجن Δالتنϔيذي Δب س Ϭح ϕϭالمϠكي. ΔاستثمΎرا ΎϬΕتدي تΎرير عن
يت
΄ثير ع ϰϠربح السن Δنتيج Δلتغير .ااستثمΎراΕق را Εمراجعϭ Δتصديق جميع لϠت
مع ااحتΎϔظ
المحتϔظ ب ΎϬلغرض في اليم Δبجميع اأخرى

إن فضل تديرا Εاإدارة العΎدل ΔلاستثمΎرا%ΕبنسبΔ
ه ϭالمتΎجرة

بحريني.دينΎر إن المدخا Εذا Εلا ماحظت ΎϬالتي جϭهرϱالت ΄ثير العΎدل Δا يمكن ليΎس اليمΔ
) ̀ :̂́,دينΎر
( ,̂,ثΎبت Δبحريني
بجميع
المتغيراΕ
في اأخرى ثΎبت ، Δكم Ύفي سالϬرمي لϠيم ΔالعΎدل Δمع تحϠيل الح
التسϠسل المصن Δϔضمن المستϭى المستخدمΔ
Ύسي Δالكمي ،مع
ااحتΎϔظ
دنΎه ̀ديسمبر ́ ϭديسمبر
عϰϠ
:هي مϭضحΔ
القيم ΔالعΎدلΔ
التأثير
بحريني
المستخدم ΔالحسΎسي ΔدينΎر بحريني دينΎر
إل ϰسعر البيع المدخاΕ
قيم Δالمشرϭع
مخΎطر الϭفΎء بΎلتزامΎته اأمر الذ ϱينتج عنه تحمل ن عد تمئتمΎن هي المخΎطر التي
اا مخΎطر اائتمΎن السعر تنتج إن
إل ϰاليم ΔالدفتريΔ
اأداة طراف التشغيϠي( Δبصϭرة رئيسي Δالذم التجΎري Δالمدين )ΔمΎلي . Δةالطرف اآخر لخسΎر مكن حد
المΎلي Δمن
ϭاأدϭا ΕالمΎلي Δاأخ تتعرض المجمϭع ΔلمخΎطر اإئتمΎن من نشطت ΎϬالبنϭ

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

́ديسمبر

 ϭهداف إدارة المخΎطر المΎلي) ΔسيΎسΕΎ
اائتمΎن (تتم ) ΔمخΎطر

تجΎري Δمدينϭ Δذم خرى (تتمΔ
΄ة ϭالرقΎب Δالمعمϭل ب ΎϬلدى ال ϭً Ύفمنش يتعϠق بΈدارة لϠسيΎسϭ ΔاإجراءاΕ
إدارة مخΎطر ائتمΎن العميل من قبل كل ذم تت
لتΎلإضمحال
الذمصϭرةمتΎبع . Δيتمنتظيم Δتحليإجراء
ب
المدينΔ
المستح Δمن العميل مخΎطر ائتمΎن
العماء .يت مجمϭع ΔفيمΎ
س .قعϭΔلمت الخسΎئر اائتمΎني Δعدد ي Ύتستند معداΕ
ليΎمخصصΔ
يخإعداد يرتل ربΎستخمΎلي ϭمصϔدافΔ
ﮐ
رفي
عϰϠالت ΄خي المخصص السداد في ذا ΕنمΎط من لمجمϭع ΕΎر العماء شرائح مختϠف العميل )ϭ .يعكس الحس( ΏΎمتشΎب ΔϬخسΎرة نϭع
نتΎئج  ϱااحتمΎا Εالمرجح Δالزمنيه ϭالداعم ΔلϠنϭد ϭاليم Δالمعϭل Δالمتϭفرة ϭالمعϭϠم ΕΎالمΎلي Δفي تΎريخ إعداد التΎرير
ϭبالخΎصΔعΎمΔبΎلظرϭف ااقتصΎدي Δالمدين ، Δتشط Ώص ΔϔالتجΎريΔ
ϭالتنحΎلي ΔالمستبϠيΔ
ب΅اΕ
.
ال عن احداث ϭالظرϭف السΎبΔ
الذم السداد كΎن Εإذا ΄خرة عن من مت
ϭاحدة.أكثر
مخΎطر اائتمΎن هذه عن طريق التعΎمل مع بن ϭتتمتع بسمع Δجيدة فط رصدة مصرفي ΔسنΔ
المجمϭع Δمن
تحد ّن الدي دϭا ΕعϭΔلمجماتحد
ا في

نم لخا راستثمΎا طف
ني
علﯽ راستثمΎا في ا دϭاّ Εدل
نائتمΎا
نم طرمخΎ

ني ّدل دϭا ΕالحكϭميΔ
المدينΔ
انتشتيبΎلذم التجΎريΔ
اا كمنخϔضϭ ،Δذل
المجمϭع Δتركز مخΎطر اا ئتمΎن تركز مخΎطر
ائتمΎني Δجيدة تصني ΕΎϔذاΕ
يتعϠق دϭقطΎعΎ
ة ϭاي ΕΎقضΎئيΎΔر عمائ ΎϬفي عدئتمΎن فيمΎ
مست ΔϠإل ϰح في سϭا ϕكبي.ر ϭ Εتعمل إل ϰت ϭالمجمϭع Δببيع الجمϭ ΔϠتجΎر التجزئ .Δعدد كبير من منتجΎتΎϬ
حسΎب ΕΎكبر خمس Δمن عماء
المجمϭعΔ
تجΎر
́ديسمبر
في
تمثل̀(
):%
اائتمالتعرض ΕΎالصϭى .من الذم التجΎري Δالمدين ΔالΎئمΎ ΔنلمخΎطر اأخذ في ئتمΎن يϭضح الجدϭل دنΎه التعرض ΕΎالصϭى لمخΎطر اا
المدرج Δفي الΎئم Δالمϭحدة لϠمركز المΎلي دϭن
تعزيزا ΕإئتمΎنيΔ

خرى لϠبنϭد

 ϱضمΎنϭ ΕΎ
دينΎر بحريني ااعتبΎر
مدين ΔدينΎر بحريني
بن ϭذم تجΎريΔ
لدى
ّن المسعرة ذم مدين Δخرى رصدة

دϭا Εالدي
طراف ذا Εعاقϭ Δدائع من هي المخ مخΎطر السيϭل ΔمبΎلغ مستح Δالسيϭل Δتϭاجه صعϭب Δفي Ύطر مخΎطر
شرϭط مبيع ΕΎالمجمϭعΔ
تتطΏϠ
دفع المبΎلغ خال تϠل المجمϭع Δمن مخΎطر سيϭلت . ΎϬبΎلتزامΎتΎϬالϭفΎء ب΄ن الم ΅سس Δسϭف
البيع .يت عΎدة يϭم ً Ύمن
تΎريخ
المصرفي Δل Ύ.Ϭإن ̂إل ϰبΎلحرص ع ϰϠتϭفر التسϬياΕ

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

́ديسمبر

 ϭهداف إدارة المخΎطر المΎلي) ΔسيΎسΕΎ
السيϭل( Δتتم ) ΔمخΎطر
الجدϭل المΎلي ΔلϠمجمϭع Δفي ΕΎيϠخص
دنΎه بيΎن إستحΎق (تتمΔ
الΎϔئدة الحΎلي ΔلϠسدادغير السϭ ϕϭمعداΕ
من إلϰ
الطΏϠقل من
.في
شϬرا
شϬر
عند
دينΎر بحريني دينΎر بحريني دينΎر بحريني

المخصϭمΔ
Δ
العΎϰϠقديالتϭاريخ
تع
سΎس
ديسمبر
المطϭϠبΕΎ
من إلϰ
سنϭاΕ
دينΎر بحريني

كثر من
سنϭاΕ
دينΎر بحريني

المجمϭع
دينΎر بحريني

دائنΔتجΎريϭ -Δذم خرى
ذم ̀,̂,̀ ,́ - - ,̂̂,
 - ,,̀̀ ́,́ - - ,́,قرϭض استيراد
 - , ,̀́ , , ̀,قرϭض أجل
́̂ ́,̂́ - - - - ́,سحϭب ΕΎع ϰϠالمكشϭف من البن

عند
الطΏϠ
بحريني دينΎر
عرض( ϬمعΎد

من شϬر قل
من
بحريني دينΎر
) ()ΎمعΎدعرضΎϬ

إلϰ

شϬرا

من
بحريني دينΎر
عرض( ΎϬمعΎد
)

إل ϰسنϭاΕ
المجمϭع
بحريني دينΎر
عرض(ΎϬمعΎد
)

بحريني
عرض ΎϬدينΎر
ذم (معΎد

ϭذم
استيراد
خرىدائنΔ
̀- ,,
  ́,تجΎريΔأجل -قرϭض
,̂̀, - - .̂̀.
مسيطرة̀ .قرϭض
̂̀ ́.̀ .̀ ̂́̀.
ا - -قرض من ح ϕϭغير
..
من
التشغيϠي .́̂ - -Δلمكشϭف
̂́- .
البنسحϭب ΕΎعϰϠ

النقدي Δالتغيرا Εفي المطϭϠب ΕΎالنΎتج Δمن اأنشط Δفي لϠقΎئم Δالمϭحدة لϠتدفقΕΎ
النقدي ΔكمΎ
مكتسبΔ
بحريني دينΎر

س ϬالتدفقΕΎ
معϠنΔ
مدفϭعΕΎ
بحريني دينΎر
بحريني دينΎر

في ربΎح
́ ديسمبر
بحريني دينΎر

́ينΎير كمΎ
بحريني
ب ΎϬدينΎر

 , - (,̀,̂) ,,̂ ,بعد ربΎح س Ϭمستح Δل يطΎلΏ
أج
استيراد
̂ ́̂, , (̂,) - ̀,لقرϭض
مسيطرة ,̂,قرϭض
̀̀ ̂,,̀ (,̀,́) - ,̂̂,
 ̂̀, - (̂̀,) - -قرϭض من ح ϕϭغير

النقدي Δكما
 7مكتسبΔ
بحريني دينار
بعد ربΎح س Ϭمستح Δل
أجل ̂ .بΎϬ
- (..̀) .̂.̂ .
استيراد  .قرϭض
́̀. (̀.) - ́̂.
مسيطرة .̂.قرϭض
̀́ .̀. (.̂.̂) - .̂.
في ̂̀. -قرϭض من ح ϕϭغير
- - ̂̀.

أسهم التدفقاΕ
معلنΔ
مدفوعاΕ
بحريني دينار
بحريني دينار

في أرباح
ديسمبر
بحريني دينار

يناير كما
 7بحريني
يطΎل Ώدينار

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

́ديسمبر

 ϭهداف إدارة المخΎطر المΎلي) ΔسيΎسΕΎ
س المΎل (تتمΔ
سمΎلعΎليΔ
الشرك Δه ϭالت΄كد ب΄ن الشرك Δتحتϔظ بدرج ΕΎإدارة ر من جل دع عمئتاإن الϬدف الرئيسي إدارة ر
مΎني Δقϭيϭ Δنسب Δر سمΎل ΎلΎϬ
في ع ϰϠضϭء تعديا Εجل اأϭضΎع ااقتصΎديΔر سمΎلϭ ΎϬعمل
هيكل ةت ϭالشرك ΔبΈدار لمسΎهمين ϭ .زيΎدة التغيراΕ
اأقص ϰالحد
لϠيم Δا
ع ϭ ϰϠتعديل هيك ΔϠر س الحΎϔظ  .من ربΎح اأس Ϭا  ،يمكن لϠشرك Δتعديل مبΎلغ لϠمسΎهمين  ϭالمΎل
جديدة س Ϭعمل تغييرا Εفي اأهداف إصدار
 .إعΎدة شراء سϬم ϭ ΎϬلمدفϭعΔ

يت

ل

ϭ

الدين حϕϭسΎس
إل ϰتراق Ώالمجمϭع ΔنسبΔ
̀ديسمبر ع ϰϠالمΎل س ر
́ ϭديسمبر العمϠيΕΎ
Ε.
خال السنϭا ΕالمنتϬي Δفي  ϭال يسΎ
ϭقرϭض
صΎفي الدين كΈجمΎلي الدين( ϱقرϭض أجل إحتس .ΏΎيت حϕϭ
المϠكي ΔالمϠكيΔكصΎفي الدين مسϭم Δع ϰϠالنسب Δإحتسϭ .ΏΎيت
محسϭم في حكمه ϭم Ύالند ح ϕϭالمϠكي) .Δمن ΎϬتشتمل س Ϭجميع مكϭنعϰϠ
Ύ
خرىϭذم غير مسيطرة ϭذم تجΎري Δدائن Δااستيرادϭقرض من حً ϕϭ
لϠتϭزيع
قΎبΔϠ
 ϭإحتيΎطيقΎنϭني
إحتيΎطي ϭعاϭة إصدار س ϱ(ϭ Ϭر س المΎل
المϠكيΔ
حϕϭ
ΕΎ

 ϭربΎح

مبΎة غير
قΎب ΔϠلϠتϭزيع

ربΎح مبΎة
ϭإحتيΎطيعϭ .) ϭ Ύتϭزيع ΕΎمترحΔالعΎدل Δالي
عرض ΎϬدينΎر بحريني دينΎر بحريني
أجل (معΎد
غير مسيطرة قرض من قرϭض
ϭذم خرى حϕϭ
تجΎري ΔدائنΔ
ع ϰϠالمكشϭف من البن قرϭض استيراد ذم
الدين عϭد مطϭϠب ΕΎمستردة سحϭبΕΎ

صΎفي ترافك ϭسϬ
هي الذ ϱسيت استامه لبيع
السعر
اليم ΔالعΎدلΔ
إل ϰحΎمϠي الح ϕϭالعΎئدة مجمϭع ح ϕϭالمϠكي Δإل ϰالدين نسب Δالقيم ΔقيΎس ΕΎالعΎدلΔ
ϭمϭجϭد
لتح يت دفعه الذϱ
لأدϭا ΕالمΎلي ΔاليΎس تΎريخ الس ϕϭفي مشΎركيبين ΔمعΎم ΔϠمنظمϭيل مط ΏϭϠفي
العΎدلΔ

الذم التجΎري Δيت تدير اليم ΔالعΎدل Δلأدϭا ΕالمΎلي ΔبنΎء ً ع ϰϠالطرϭ ϕاافتراض ΕΎالتΎلي Δاليم Δمن البن ϭجزء معين من
حد كبير لإستحΎق ΕΎالصيرة اأجل لت Ϡاأدϭا Εكم Ύالمدينϭ Δالذم اأخرى ϭجزء معين اأرصدة لدى البنϭ ϭالند ϭالسحϭب ΕΎع ϰϠالمكشϭف
قيمΎϬ
ϭيعϭد المدرجΔ
ذل
إلϰ

تΎرΏ

) Ώ؛̀ديسمبر ́ ϭديسمبر في من الذم التجΎري Δالدائنϭ Δالذم اأخرى تيي الرϭض أجل ϭقرض من ح ϕϭغير مسيطرة ϭقرϭض استيراد
قيم ΎϬالعΎدلΔ
في كمΎ
من
الΎϔئدة ا يت
قبل المجمϭع ΔبنΎء ً ع ϰϠمعΎيير مثل سعΎر .

عن

ج ̀ ϭديسمبر ́ ϭديسمبر تختϠف الي المدرج Δبشكل جϭهر ϱمن سعΎر
الس ϕϭالمعϠن Δفي اأسϭا ϕالنشط ϭ Δفي ح ؛
اشت ϕΎاليم ΔالعΎدل ΔلاستثمΎرا ΕالمتΎح ΔلϠبيع المسعرة ااستثمΎرا Εت المتΎجرة غير المسعرة ΎلΔ

اأخرى  .بΎستخدا من المحتϔظ ب ΎϬلغرض غير
يت قيΎس ΎϬبΎليم ΔالعΎدل Δكم Ύفي الي العΎدل ΔلϠمϭجϭدا ϭ ΕالمطϭϠب ΕΎغير المΎليϬ Δجي ΕΎالتيي المنΎسبΔ
 ϱمϭجϭدا ϭ ΕمطϭϠبΕΎ
التسϠسل الϬرمي لϠيم ΔالعΎدل̀. Δديسمبر ́ ϭديسمبر ا تمت ϠالمجمϭعΔ

التي

مΎليΔ

غير

مجمϭع .Δترافك ϭش Ώ.
المϭحدةحϭل
الϭائ المΎليΔ
إيضΎحΕΎ
في

́ ديسمبر

قطΎع ΕΎاأعمΎل
ست ϰϠΔقطΎع ΕΎعمΎل ϭهي كΎلتΎلي
عغراض سΎس منتجΎتϭ ΎϬخدمΎتϭ ΎϬلديΎϬ
عمΎل
اإدارة ،ت تسي المجمϭع Δإلϭ ϰحدا: Ε
أ
–استيراد المϭاد الغذائي . ΔبΎلجمΔϠ
–استيراد المϭاد الغذائيΔ

بΎلتجزئΔ

استثمΎراΕ

استيراد ϭتϭزيع المϭاد الغذائيΔ
.استيراد ϭتϭزيع المϭاد الغذائي Δمن خال محا Εالسϭبر مΎركΕ
ااستثمΎر يف اأϭرا ϕالمΎلي Δالمسعرة ϭغير المسعرة (متضمن Δع ϰϠااستثمΎرا Εفي
) .شرك ΔزميΔϠ

منتج ΕΎاألبΎن ϭالمرطبΕΎ

الϭنيع عصΎئر ϭ .تعبئϭΔاآيسكري الميΎه ϭالمϭاد
إنتΎج األبΎن ϭتص ϭتϭزيع منتج ΕΎاألبΎن
الغذائي Δاأخرى

الϭϔاكه ϭالخضراϭاΕ

 .استيراد ϭتϭزيع الϭϔاكه ϭالخضراϭاϭ Εالمϭاد الغذائي Δاأخرى

التخزين ϭالخدم ΕΎالϭϠجستيΔ

الϭϠجستيΔتدي
خدم ΕΎالتخزين ϭ.الخدمΕΎ

ل يت تجميع ي Δمن الطΎع ΕΎالتشغيϠي. Δلتشكل الطΎع ΕΎالتشغيϠي Δالمبين Δعاه
إتخΎذتΕ ϭالرارا المتع ΔϠبتخصيص المϭارد ϭتيي
اإدارة بمراقب ΔنتΎئج عمϠيϭ ΕΎحدا ΕعمΎل ΎϬبصϭرة منϔص ΔϠلغرض
اأداء  .يت تيي داء الطΎع ع ϰϠسΎس الربح  ϭالخسΎرة التشغيϠي Δحيث تختϠف من نϭاحي معين ، Δكم Ύه ϭمϭضح اح ً Ύفي
 Ύبطري Δمخت ΔϔϠعن الربح  ϭالخسΎرة التشغيϠي. Δفي الϭائ المΎلي Δالمϭحدة
قيΎسϬجدϭل
 ،إذ ت
.سعΎر التحϭيل بين الطΎع ΕΎالتشغيϠي Δهي دϭن شرϭط تϔضيϠي Δبطري ΔمشΎب ΔϬلϠمعΎما Εمع طراف خرى
يت تحديد الطΎع ΕΎالجغرافي ΔلϠمجمϭع Δحس Ώمϭقع مϭجϭدا Εالمجمϭع . Δيت اإفصΎح عن مبيع ΕΎالعماء الخΎرجيين المϔصح
الجغرافع.ϰϠلعمائΎϬي
المϭقع
عن ΎϬفي الطΎع ΕΎالجغرافي ΔبنΎء
الالمϭجϭدا ΕطΎع ϭتتكϭن سΎس ً Ύمن عΎراϭ Εآاϭ ΕمعداΕ
التشغيϠي Δالمستخدم Δمن قبل
تتضمن مϭجϭدا ΕالطΎع ع ϰϠجميع
ϭ .مخزϭن ϭذم تجΎرمدينϭ Δذم خرى  ϭرصدة لدى بنϭ ϭند يمكن ن تنس Ώي Δالمϭجϭدا ΕمبΎشرة ً بينم ΎقطΎع ΕΎغϠبيΔ
فردي Δت تخصي إل ϰالمبΎلغ المدرج Δلبعض المϭجϭدا Εالمستخدم Δبصϭرة مشترك Δمن قبل قطΎعين  ϭكثر ع ϰϠسس عمΎل
،
ص
مطϭϠب ΕΎالطΎع ع ϰϠجميع المطϭϠب ΕΎالتشغيϠي Δمعϭل Δمن قبل الطΎع تتضمن سΎس ً Ύمن المستخدم ΔنΎϬي Δالخدمϭ Δتتكϭن
ϭقلϠمϭظϔين استرداد
من ϭسحϭي ΕΎع ϰϠالمكشϭف من البنقرϭض أجل
ϭالرϭض
ح ϕϭغير مسيطرة  ϭمكΎف Ε
غϠبي ΔاأعمΎلإل ϰقطΎعΕΎ
المϭجϭداΕ
مبΎشرة .بينم Ύيمكن
ً
ϭذم تجΎري Δدائنϭ Δذم خرى ϭعϭد رϭض إن تنسϭ ΏمطϭϠب ΕΎمستردة
المدرج Δمشترك Δمن قبل قطΎعين  ϭكثر ع ϰϠسس م المطϭϠبΕΎتخصيص المبΎلغ بصϭرة
فردي Δت
،
لبعض
المنتϬيΔ
̀,,دا Εمن في دينΎر بحريني
عϭل . Δالمستخدم ΔالعمϠي ΕΎفي دϭل Δالكϭي ΕبϠغ Εاإيرا
المنتϬيΔ
̂,دينΎر بحريني في دينΎر بحريني
) ϭبϠغ ΕالخسΎرة ́ (̀ :ديسمبر لϠسنΔ
́ (̀ :ديسمبر لϠسنϭ ΔاأربΎح] دينΎر بحريني اإيرادا Εمن الطΎع الجغرافي الرئيسي في ممϠك Δالبحرين  .لϠسنΔالمتبي Δإن
نΎتج Δفي دϭل Δالكϭي ΕبϠغ هي
( ̂̀ Ε̂̀,المطϭϠبΎ
إجمΎليϭبϠغ
الرئيسي في ممϠك Δالبحرين ن طϭϠبΕΎ

 (̀ :.́.دينΎر بحريني ) دينΎر بحريني
̀,́,إجمΎلي المϭجϭداΕ
المϭجالمتبيΔ
دينΎر نΎتج Δعϭداϭ Εالمجميع
بحريني
).
́̀ :..دينΎر بحريني

اإيراداϭ ΕالمعΎماϭ Εالمϭجϭداϭ ΕالمطϭϠب ΕΎالنΎتج Δفيم Ύبين الطΎع ΕΎعند التϭحيد ϭتدرج في خΎن ΔالطΎع الجغرافي استبعΎد
"يت
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