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ب        ش.م.شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة  

مةامعلومات ع

تسجيــل الشركــة

قانون الشركات التجارية البحريني   ألحكام شركة مساهمة بحرينية مسجلة وفقا  هيشركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب 
 .  1990يوليو  15بتاريخ  23509بموجب سجل تجاري رقم  2001

رأس المــال 
لىإ( مقسم يبحرين دينار 14.227.194: 2019دينار بحريني ) 14.227.194
 كل سهملفلس   100  بقيمة (  سهم 142.271.940: 2019)  سهم 142.271.940

: المصـرح به 

( بحريني  دينار 14.227.194: 2019دينار بحريني  ) 14.227.194  الصادر والمدفوع بالكامل :

)رئيس مجلس اإلدارة)فـاروق يــوسـف الـمؤيـد  :  مجلس اإلدارة
 )العضو المنتدب( يد ـعبد هللا بـوهـنــ

 جــالل مـحمد جـــــالل
   جـاسـم مـحـمـد الـشـيخ

 آل خليفةالشيخ محمد بن على بن محمد 
 جــواد الحـــواج

 نـبـيـل  الـــزيــــــن
 الخان محمد 

 غـســـان الــصـبـــاغ
 جهاد أمين

 عبدالرحمن جمشير

المؤيد  يوسف فاروق : االستثمار لجنة
 بوهندي عبدهللا

 نبيل الزين
 مينأجهاد 

:  الخان محمد  التدقيق  لجنة
عبدالرحمن جمشير

  الصباغ غسان

المؤيد  يوسف فاروق  والمكافآت  اتلجنة الترشيح :
 بوهندي عبدهللا

جــالل مـحمد جـــــالل

وسط( ذ.م.م.ألق االشر)شركة أيريانتا أنترناشيونال  : ياإلدار الوكيل

:     م الوردياسب العام المدير - اإلدارة  
كارول  دومينيك المالية شئونال رئيس -
رئيس دائرة العمليات - ديفيد قورمان
ريتشارد والكينسون المشتريات دائرة رئيس -
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                                                                        ب .شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م
 
 

 معلومات عامة
 

 
 الشركة سكرتير : صادق اسماعيل

   
 المكاتب : 224 المحرق - 2403 طريق 145مبنى  -البرشاء  بناية

    17725511فاكس   - 17723100هاتف 
   

   1714ص ب  -مطار البحرين الدولي 
     17321910فاكس   - 17321330 تفها
   
 الحسابات يمدقق : فخرو جي ام بي كي
   

 البنوك :  .م.بش المتحد  األهلي البنك
    ش.م.ب بنك البحرين والكويت

   .م.بش الوطني البحرين بنك
   )مقفلة( بيت التمويل الكويتي ش.م.ب

   البحرين –بنك الكويت الوطني 
   السالم مصرف

   العربيك نب
   

 األسهم مسجلي : شركة البحرين للمقاصة
   

 حافظي المستندات المالية : سيكو
   مملكة البحرين –المنامة  – 1331ص.ب 

   
   
   
   

 
 
 



Bahrain Duty Free Shop Complex BSC 

CHAIRMAN’S REPORT 

On behalf of the board of directors of Bahrain Duty Free Shop, I am pleased to present the 

Company’s annual report and financial statements for the year end December 31 2020. I am also 
pleased to report that Bahrain Duty Free achieved positive financial results despite the 

unprecedented challenges faced in 2020 due to the global pandemic. The Company earned a net 
income of BD 2.0 million. 

Financial Performance 

Operating Results 

For the full year 2020, the Company reported Gross Revenues of BD15.5 million representing a 

decrease of 58.7% on last year. This decline in sales was as a direct result in the fall off in 
passengers as the Pandemic took hold in 2020. Gross Profits earned were BD 5.6 million and less 

than last year by 70.2%.  Administration expenses totalled BD5.6 million and decreased by BD7.7m 
or 57.9% compared to prior year. Within these expense savings, Royalty was the biggest contributor 
to the amount of BD5 million. Selling costs also reduced to BD261k a drop of 54.4%. Other income 

declined by BD 678k and this mainly relates to a reduction in Airport advertising. As a result of the 

Covid-19 pandemic, the operating profits in 2020 were BD689k, a decline of 89.3% year on year. 

Investment Results 

Income from all Investment related activities for the year was BD 860k a drop of some 20.5% 

compared to prior year. Within this fall, dividends from Equity held securities fell by 33% to BD909k. 

Property Rental income was BD101k down 32.7% on last year while bank interest grew by BD75k. 
In addition, an impairment charge of BD 530k was taken on our Investment Properties due to the 

continuing downturn in Retail Estate sector. The investment portfolio now totals BD 42.8 million 
compared to BD 44.8 million last year, a decline of 4.5% during the year. Overall movement in the 
Portfolio for 2020 was as follows:- new Investments BD2.2 million, Investment Maturities / sales of 

BD777k, and fair value negative adjustments BD3.0 million. 

Overall Financial Results 

Total net profits of BD 2.0 were achieved in 2020. This represents an overall fall of 73% compared to 

last year. Earnings per share are 14 fils compared with 53 fils for 2019. At December year end, total 
Assets were BD 50.8 million while our total shareholder’s equity stood at BD 47.5 million a decrease 

of 10.3% compared to prior year. 

Operational Performance 

2020 proved to be a very difficult year with the onset of the Covid-19 pandemic in early March. 
During this time our main priority was the welfare and safety of our employees and customers. 

Throughout 2020, the Airport remained open and our staff were ready to assist the few passengers 
that were travelling. Passengers fell sharply in March and continued to fall for the remainder of 2020. 
To combat this, several initiatives were undertaken in response to the downturn in business. Online 

and Airport Staff Sales were expanded in April 2020 and for a period of time in 2020 was the main 
revenue stream of the Company generating BD3.7 million in sales. Many products were attractively 

priced and discounted which again pushed sales both at the Airport and online. These initiatives 

brought in much needed cash which of course ensured the Company was adequately funded with 
working capital. From a cost perspective also, the Company was able to make savings in 2020 of BD 
2 million. The main savings were salaries BD958k, management fees BD738k, Utilities BD117k and 

other expenses of BD110k. Government grants totalling BD531k were generously received from the 
Government in support for the impact of the pandemic. 



Bahrain Duty Free Shop Complex BSC 

Proposed Appropriations 

Based on the financial results, the Board of Directors has recommended for the approval of 

Shareholders at the upcoming Annual General Meeting, a full year cash dividend of 25  fils per 

share.  

On behalf of my colleagues on the Board, may I extend my sincere gratitude and appreciation to His 

Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, 
Crown Prince, Prime Minister & Deputy Supreme Commander for their continuing support. 

Thank you to our Shareholders, Stakeholders, Teams and Customers 

To our shareholders’ I thank you for the continued confidence placed in the Board. I also extend my 
gratitude to the staff and management of Bahrain Duty Free for their loyalty and support. My sincere 
thanks also to Bahrain Airport Company and Civil Aviation Authority for their guidance, support and 

assistance at the airport. I thank also the other concerned bodies whose objectives are to promote 

and market Bahrain International Airport. A final thank you to all our customers for their continued 
patronage and for choosing to shop at Bahrain Duty Free. 

New Joint Venture 

As we begin the year 2021, we are delighted to be part of a new joint venture with Gulf Air Group 

Holding BSC our new partner with the formation Bahrain Duty Free Company W.L.L.. This heralds a 
new beginning of duty free services in the new world class Bahrain International airport. We are 
confident that this represents a new era in travelling and shopping experience for all passengers who 

visit the new Airport Terminal. 

Farouk Yousuf Almoayyed 
Chairman 

23 February 2021 
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                                                             رة ش.م.بحلكة مجمع البحرين لألسواق ارش
 

          المالي  المركز بيان
  ف الدنانير البحرينيةالبآ                        2020 ديسمبر 31 في  كما
 

  إيضاح 2020  2019
     

   الموجودات    

 والمعدات اتالعقار 4 -  74

 ةيعقارت مارااستث 5 9.998  10,745

 الملكية ققوح طريقةات محتسبة باستثمار 6 4.568  4,350

 في أوراق مالية استثمارات 7 28.217  29,774

 رىموجودات أخ  8 -  1,866

 ة داولالمت غير موجوداتال مجموع  42.783  46,809

     
 المخزون 9 5.015  5,339
 رىخأو مدينة  تجارية ذمم 10 1.266  2,448
 وأرصدة البنوك النقد 11 1.620  7,242
15,029  17.90    

 غرض البيعل بهامحتفظ  تموجودا 4 95  149

 المتداولة  الموجودات مجموع  7.996  15,178
     

 الموجودات موعجم  50.779  61,987

 
 والمطلوبات ةالملكي حقوق    

 حقوق الملكية    
  لارأس الم 12 14.227  14,227
 عالوة إصدار أسهم  1.953  1,953
 نيقانو احتياطي  7.114  7,114
 خيرية لاماطي أعيتحا  666  772

   العادلة القيمة احتياطي  4.851  7,856
 مستبقاة أرباح  18.675  20,996

  لكية ع حقوق الممومج  47.486  52,918

     
 المطلوبات     
 منافع الموظفين 13 442  546

 وأخرى  دائنة تجارية ممذ 14 1.783  4.113
  مستحق ازمتيا حق 15 1.068  4.410

 متداولة لا المطلوبات موعجم  3.293  9,069

     
  حقوق الملكية والمطلوبات  مجموع  50.779  61,987

 
 
 :لبق منبالنيابة عنه  ووقعت 2021 فبراير 23 قبل مجلس اإلدارة فيمن المالية  البيانات مدتاعت
 
 
 

 ي عبد هللا بوهند  ف المؤيدسيووق فار
 ـنتدبمـلـعضو الاومجلس إدارة و عض  رةارئيس مجلس اإلد 

  
 .المالية البيانات هذه من أساسيا   ا  جزء  28إلى  1من يضاحات إلا تشكل
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                                         .م.بش  الحرة واقسلأل البحرين مجمع كةرش
 

     ارةسالخ والربح أبيان 
 البحرينية ريالدنان فال بآ                                 2020ديسمبر  31نتهية في الم ةلسنل
 
 

  ايضاح 2020  2019
     

 اتيراداإل 16 15.533  37,605
 يعاتلمبتكلفة ا  (9.974)       (18,965)

 إجمالي الربح  5.559   18,640

     
 ، صافيأخرى إيرادات 17 998  1,676

 إدارية مصروفات 18 (5.607)  (13,328)

 البيع فاترومص  (281)  (572)

 غيلالتشربح   689  6,416

     

     

 الفوائددات إيرا  193  118

 يةراق مالات في أواستثمار ات منإيراد 19 909  1,358

 عقارية، صافيإيرادات من استثمارات   101  150

 حكومية منح  531  -

 تكاليف التمويل  (9)  -

 يف، صاات ماليةدجومو ض قيمةاانخف سعك / (خسارة)   (30)  12

 موجودات محتفظ بها لغرض البيعانخفاض قيمة  5 (54)  -

 انخفاض قيمة استثمارات عقارية  (530)  (616)

 حقوق الملكية استثمارات محتسبة بطريقة أرباحمن حصة الشركة  6 217  60

     

 سنةربح ال  2.017  7,498

 
 

     

 س(لفلاب) سهم لكل والمخفض األساسي العائد 22  14   53

 
 
 
 

 
يـد فـي الي في مطار البحرين الـدولي وافتتـاح المطـار الجد لرسوم الجمركية بإغالق المبنى الحانتهت عمليات الشركة المعفاة من ا

 (.1ح )راجع إيضا 2021يناير  28
 
 
 
 
 

 ي عبد هللا بوهند  فاروق يوسف المؤيد
 تدبنـمـضو الالـععضو مجلس إدارة و  رئيس مجلس اإلدارة

 
 المالية البيانات ههذ  من  أساسيا   جزءا   28إلى  1من  تايضاحإلا تشكل
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                                                                        .م.بش  الحرة لألسواق البحرين مجمع كةرش
 

   بيان الدخل الشامل 
 لبحرينيةا ريدنانالف بآال                                 2020ديسمبر  31المنتهية في  نةلسل
 
 

2019  2020  
    

 ربح السنة 2.017  7,498

    

 الشامل اآلخر  الدخل   

   الخسارة أو الربح تم إعادة تصنيفها إلىيلن تي بنود اللا   

 صافي –شامل اآلخر من خالل الدخل ال ة بالقيمة العادلةلكيم قوت حقمارااستث   

 لةداالع مةتغير في القيلا (2.932)  1,411

    

 رمل اآلخدخل الشامجموع ال (2.932)  1,411

    

 ةنللس لالشام الدخل مجموع (915)  8,909

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.المالية بياناتلا هذه من أساسيا   جزءا    28إلى  1 نماإليضاحات  تشكل
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                                                                                                                      البحرين لألسواق الحرة ش.م.بجمع كة مشر
 

     ةلكيالموق قحفي رات يغالت بيان
 ر البحرينيةنانيالد بآالف                                       2020يسمبر د 31لسنة المنتهية في ل

 
  أرباح يياطتحا احتياطي  اطي تياح عالوة إصدار رأس 

 المجموع مستبقاة القيمة العادلة ل خيريةماأع قانوني  أسهم ل ماال 2020

        
 52.918 20.996 7.856 772 7,114 1,953 14,227    2020ناير ي 1في 

        
         :للسنة ملالدخل الشا

 2.017 2.017 - - - - - سنةال ربح
        

        اآلخر ملاشلا الدخل
          ةسارالخ أو الربح ىا إلتصنيفه ود التي لن يتم إعادةبنال

        ل دخالخالل  من دلةاعمة ال يحقوق الملكية بالق استثمارات
 (2.932) - (2.932) - - - -   لةير في القيمة العادتغفي الصا - الشامل اآلخر

        قفي حقو اراتثمستالمحول إلى األرباح المستبقاة من بيع ا
 - 73 (73) - - - - ملكية

        

 (2.932) 73 (3.005) - - - - اآلخرمل الدخل الشا مجموع
        

 (915) 2.090 (3.005) - - - - ةنللسمل الشا الدخل عومجم

        
 (4.261) (4.261) - - - - - 2019 لسنة معلنةية نهائأسهم أرباح 

 (256) - - (256) - - - 2020 نةل سفوعة خالمدة تبرعات خيري
 - (150) - 150 - - - 2019نة سلتمدة رية معتبرعات خي

        

 47.486 18.675 4.851 666 7,114 1,953 14,227 2020ديسمبر  31 في

 
 
 
 
 
 

.المالية البيانات هذه من  أساسيا   جزءا   28إلى  1من  ضاحاتاإلي تشكل
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                                                                                                          .م.بش  سواق الحرةلألن شركة مجمع البحري
 

     الملكية حقوق التغيرات في  بيان
 ةنيالدنانير البحريالف آ ب                                       )يتبع(  2020بر ديسم 31نتهية في الم لسنةل

 
 
  أرباح احتياطي احتياطي احتياطي إصدارة عالو رأس 

 المجموع مستبقاة القيمة العادلة أعمال خيرية قانوني أسهم المال 2019

        
 51.248 20.280 6.936 738 7,114 1,953 14,227    2020 نايري 1في 
        

          :للسنة ملالدخل الشا
 7.498 7.498 - - - - - سنةال ربح
        

        اآلخر الشامل لالدخ
          الخسارة أو الربح ا إلىعادة تصنيفهي لن يتم إالبنود الت

        ل دخالخالل  من دلةاعل مة املكية بالقيق الحقو تمارااستث
 1.411 - 1.411 - - - -   لةير في القيمة العادصافي التغ - الشامل اآلخر

        في حقوق تثماراتيع اسب لمستبقاة منا احالمحول إلى األرب
 - 491 (491) - - - - ملكية

        

 1.411 491 920 - - - - اآلخرمل الدخل الشا مجموع
        

 8.909 7.989 920 - - - - ةنللسمل الشا الدخل عوممج

        
 (4.268) (4.268) - - - - - 2018 لسنة معلنةية نهائأسهم أرباح 

 (2.856) (2.856) - - - - - 2019سنة ل فوعةدملية رحأرباح أسهم م
 (115) - - (115) - - - 2019تبرعات خيرية مدفوعة خالل سنة 

 - (149) - 149 - - - 2018نة سل تمدةتبرعات خيرية مع
        

 52.918 20.996 7.856 772 7,114 1,953 14,227 2019ديسمبر  31 يف

 
 
 
 

.ةالمالي البيانات هذه من  أساسيا   ا  جزء 28 إلى 1من ات احيضاإل تشكل
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                                                  .م.بش  الحرة لألسواق البحرين مجمع شركة
 
   ة دينقفقات الان التديب
 بآالف الدنانير البحرينية                              2020ديسمبر  31ي ف ة المنتهيةلسنل

      

  ايضاح 2020  2019

 العملياتالتدفقات النقدية من أنشطة     
 عمالءمن الالنقد المستلم   15.521  37.415
 ضات أخرىوبقم  1.754  2.195

     

39.610  17.275   
     

 رياتمدفوعات المشت  (11.230)  (19.722)

 مدفوعات مصروفات تشغيلية أخرى  (3.526)  (5.722)

 ةعاب اإلدارات أتوعمدف  (468)  (1.077)

 مدفوعات حق اإلمتياز 15 (4.511)  (5.065)

 عةمدفوال اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة  (130)  (130)

 مدفوعة  الضرائب  (377)  (250)

 الخيرية للألعما تمدفوعا  (256)  (115)
     

(32.081)  (20.498)   
     

 الناتج من أنشطة التشغيل /( في المستخدم) صافي النقد  (3.223)  7.529

     

 االستثمار أنشطةات النقدية من دفقالت    

 مستلمة وائدف  226  306

 مةأرباح أسهم مستل  827  1.157

 في  صا ،ةيرعقا تامة من استثمارارات مستلإيراد إيج  487  313

  زميلةأرباح أسهم مستلمة من شركة   214  -

 افي، صاتعدوم اء عقاراترش  (4)  (33)

 يةثمارات عقاراست شراء  -  (71)

 وديعة بنكية    2.002  1.128

 رات في سندات دين مقبوضات من استحقاق استثما  380  -

 ل اآلخرلشامل الدخل امن خال لعادلةالقيمة اع استثمارات بمقبوضات من بي  122  1.163

 لشامل اآلخرلدخل اا خالل ندلة معاالاء استثمارات بالقيمة رش  (230)  (143)

 الدخل الشامل اآلخرت من خالل ء استثماراقدما  لشرادفوعة ممبالغ م  -  (1.023)

 الربح خاللبالقيمة العادلة من رات استثمامن ة مستلممقبوضات     

 ، صافيارةالخس وأ  322  86

 رةساو الخأ حالرب لبالقيمة العادلة من خالاستثمارات إيراد مستلم من   39  40

 شتركوع مرشر في مثمااست  (215)  (1.808)
     

 االستثمار ةشطأنمن لنقد اصافي   4.170  1.115
     

 التمويل طةشنأن التدفقات النقدية م    

 عةمدفو مهأس حباأر  (4.568)  (7.877)
     

 التمويل أنشطة في المستخدم النقدصافي   (4.568)  (7.877)

     

 السنة لالخ حكمه يد وما ففي النقادة الزي )النقص(/ صافي  (3.621)  767

 يناير 1في  حكمهفي ومانقد لا  5.242  4.475
     

 رديسمب 31 حكمهفي وماالنقد  11 1.621  5.242

 
 .المالية البيانات هذه من  أساسيا   جزءا   26 إلى 1من اإليضاحات  لتشك
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                                              بالحرة ش.م. اقسوشركة مجمع البحرين لأل
 حول تإيضاحا

 ةينيالدنانير البحرب                                 2020 برديسم 31في نتهية لما  سنةللالبيانات المالية 
 
  ةنشأالمتقرير  .1

جاري رقم  ب سجل توجبم مسجلة عامة ةهممسابحرينية  شركة  هيواق الحرة ش.م.ب )"الشركة"( سلبحرين لألع امجم شركة
الحرة  السوق وإدارة بتشغيل  الشركة تقوم  .نة البحريدرجة في بورصمو 1990يوليو  15 ن بتاريخكة البحريفي ممل 23509
تم   .البحرينمملكة حكومة  عم  ية امتيازاتفاق بموجب ليجخن الارالت طيى رحة وعلخليف ميناءي و لدولار البحرين افي مط
الحالية عند إغالق مطار البحرين الدولي الحالي   بموجب اتفاقية االمتيازمعفاة من الرسوم الجمركية الالشركة يات ملع إنهاء

   .2021اير ين 28وافتتاح مطار جديد في 
 
 %45ة ونسبل الشركة، بقمن  %55 بة ممتلكة نس تأسيسها في البحرين، كة تم هي شر .م ذ.م الحرةالبحرين لألسواق شركة إن 
وقد ، حرينلبكة اة من قبل حكومة مملكوة ممل.ب )مقفلة(، وهي شركخليج القابضة ش.مالوعة طيران جممن قبل م كةتلمم
. مطار البحرين الدولي الجديد  ى مبن الحرة فيلسوق لتشغيل نشاط ا حرينحكومة مملكة الب مع فاقية االمتياز الجديدةزت باتفا

       شتركة.ى السيطرة المين علالطرففق اتيث ح ،مينالمساهقية افتك بموجب ا ترمشع كمشرو البحرين لألسواق الحرةشركة تعمل 
 

   اإلعداد أسس. 2
 
  امااللتز بيان(   أ

   .البحريني  التجارية الشركات نقانو تطلباتمو  المالية يرقارالت إلعداد الدولية رللمعايي  قا  فو ليةماال البيانات أعدت
 

 المحاسبية ستمرارية اال فرضية
مات السوق ستتوقف الشركة عن تقديم خد  ،2021يناير  28المطار الجديد في از الحالية بشأن افتتاح االمتية تهاء اتفاقيانع م
 .بحريني( راألف دين 6,416: 2019) 2020في  رينيحدينار ب ألف 689حا  تشغيليا  بمبلغ ب رات مخد الهذه حرة. حققت لا
ذلك  ثمار، بما في ن أنشطتها المتعلقة باالستدخل ملى العل تحصس، وتمرةمسة ستمر الشركة كمنشألرغم من ذلك، ستى اعل

 .ذ.م.م البحرين لألسواق الحرة شركة في  كيةلملا قوحق يقةتسب بطرالمح كالمشترروع شمن أرباح الم %55حصتها البالغة 
          ة.اإلستمراريفرضية  ستم إعداد هذه البيانات المالية على أساه عليو

 
ا على األقل وأن أساس االستمرارية المحاسبي 12دة ن أن الشركة ستستمر في العمل لمثقة م لىإلدارة عس اجلم ال يزال   ةشهر 
 .27( واإليضاح )ب   24، راجع اإليضاح مناسب

 
 لقياس  ساس ا(   أب

ر،  خاآل ملشالدخل الل اخالن العادلة ميمة بالق  تاالستثماراا عد كلفة التاريخية، فيما البيانات المالية وفقا  لمبدأ الت دتعأ
 . ادلةقيمة العالب ظهرالتي ت، وةرلخساأو ا ن خالل الربحبالقيمة العادلة مواالستثمارات 

 
   العرض ملة ل وععملة التعام (  ج

             إلى ريب تقال تم .للشركة ةاليالم للبيانات والعرض املالتع عملة وهي البحريني،  بالدينار ليةالما ناتالبيا إعداد  يتم
 . إليها المشار الحاالت عدا ما ،"ريني ح ب دينار“"
 

 ألحكاماو تاتقديرلا استخدام   (د

ام  دارة استخدام التقديرات واألحكمن اإل طلبية يت المالة إلعداد التقارير يلر الدولمعاييا حسب المالية البيانات عداد إن إ
 واإليراداتوالمطلوبات  تجوداللموة جلمبالغ المسوال ةللشرك محاسبيةاسات اليستطبيق ال والفرضيات التي تؤثر على

 ت.  التقديراهذه  ية عنلحقيقا  ئجاتنلف الد تختوفات. ق والمصر

ادمة. تتم  مالية القالسنة ال خالل والمطلوبات الموجوداتغ لى مبال عتؤثر التي  والفرضيات راتقديالت بعمل ركة الشتقوم 
ل توقع  شمت والتي وعوامل أخرى،التاريخية ة برالخ لىع تمر بناءا  سم كللموضوعة بشات الفرضياو التقديرات مراجعة

ة التي قد تم  فترفي السبية قديرات المحاعلى التلتعديل يحتسب ا هنة.روف الراضوء الظ لة فيلمعقولية اقبستملهداف ااأل
إذا كان   ستقبليةفترة م يأالتعديل و هافي التي حدث ترة الف في  وأ، الفترة ان التعديل يؤثر على تلكا كإذ  يها تعديل التقديرات ف

   ية.ستقبللموا ةالماليال الفترتين لتعديل يؤثر على كا
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                                             حرة ش.م.باق الولبحرين لألسشركة مجمع ا
 

 حول إيضاحات
 يةنيلبحرا رينالدنا ب                                2020يسمبر د 31سنة المنتهية في للمالية البيانات ال

 
 . أسس اإلعداد )يتبع( 2

 
 ( )يتبع  حكامألوا تالتقديرا استخدام   (د 

 
 المخزون مةقي  انخفاض (1

  قيمة في  انخفاض هناك نكا  ما إذا لتحديد  ن مركز ماليل بياعند ك ونللمخز الدفترية القيمة بمراجعة كةشرال ومقت
  ليالمستقب بطللل تقديراتها على وبناءا   عمره  ىعل ا  اءبن ةالقيم في  ضفخنالم المخزون ديد بتح كةرشال تقوم. ونالمخز
 الخبرة على ا  بناءداد سترالل القابلة المخزون قيمة تقدر ،القيمة انخفاض على موجودة شراتؤم اكنه كانت إذا .عليه

 .المخزون هذا  مثل باستبعاد  المتعلقة التاريخية
 

 ةاليات المد وتصنيف الموج (2

  ات ارتثمكاس ا إم، هلالمناسب التصنيف ب ر ة عند شراء استثمادارة، تقرر اإلشركة للبياسياسات المحسلاعند تطبيق 
 أوالدخل الشامل اآلخر، لة من خالل عاد مة البالقي اتأو كاستثمار ة،أو الخساربح الرل خاللعادلة من بالقيمة ا

ويخضع كل استثمار،  لبك تعلقلما عمل الشركة جذ نموتثمار كل اس تصنيف سكلمطفأة. ويعاستثمارات تظهر بالتكلفة اك
 . ةية مختلفعالجة محاسبتصنيف إلى م

 
 ماليةالموجودات ال قيمة  انخفاض (3

التي تظهر بالتكلفة المطفأة لتحديد ما إذا لية لموجودات المال دفتريةالة قيمال تم مراجعة لي، يكل بيان مركز مايخ في تار
فقات  بي على التد عند وقوع حدث أو اكثر له أثر سل يا" تمانائف المالي "ضعي د الموجويعتبر  . يا  تمانئ اكانت ضعيفة 

يتم فحصها  ة لتكلفة المطفأبا مقاسةرى اللية األخودات الماين والموجأدوات الد المالي.  جود للمورة المقد بلية لمستقا يةد قالن
 ة. قعتوالم ةيرة االئتمانالنخفاض القيمة باستخدام نموذج الخسا

 
 لعادلةة القيمباة مقاسية الاللماألدوات ا (4

اس القيمة  يق تقنيات  تفاصيلاج درجة. تم إدرغير الملكية ق المت حقوراماثتتقييم اسة العادلة لتستخدم تقنيات قياس القيم
 . )هـ(24وإيضاح   (د )3قم ح رإيضا ة ضمنالعادل

 
 االستثمارات العقارية  قيمة  خفاضنا (5

  ييم تقلخارجيين مستقلين م مقيمين ي باستخداوسنبشكل  ية ارتثمارات العقسالاقيمة  فاضخنال  تقييمبعمل  الشركةتقوم 
، لدخلرسملة ا قة طريأو  / ، ومقارنة البيعقة إما باستخدام طري ة للعقار سوقية القيملى الاء  عة بنادلالع يمةر الق. تقد العقار

 . 5قم ر  حإيضا )ح(   3)د( و  3 قمر  حإيضا راجع، ةالحالي لحالتها المادية النظر عم
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                                              بم.ش.  ةواق الحرلألس رينلبحشركة مجمع ا
 

 حول إيضاحات
 ينيةلبحرنير االدنا ب                               2020ديسمبر  31ي ة فتهيالمنسنة لل ليةلما البيانات ا

 
 أسس اإلعداد )يتبع( . 2

 
 2020يناير  1 نابتداء م عولالمفرية رات الجديدة الساسيت والتفديالتعالمعايير و لا  (  هـ

ا من  ، ذات الصلة والجوهرية 2020يناير  1 ال توجد معايير جديدة ، أو تعديالت على المعايير ، التي أصبحت سارية اعتبار 
 للشركة.

 
    دا بعقهبيتي لم يتم تطلاورة دة الصادسيرات الجديديالت والتفر والتعالمعايي   (و
 
             لتي تبدأ في أو ترات المالية اول للفلمفعية ارر والتفسيرات السااييلتعديالت على المعة واجديد الر المعايي منعديد ال جد يو
ة ة أو المعدليير الجديد ر ألي من المعابالتطبيق المبك ركةالشمع ذلك، لم تقم . كرق المب، مع السماح بالتطبي2021يناير  1 بعد 
 .ماليةات اللبيانا د اد عإ يف تاليةال
 

 مبدئي.    في فترة التطبيق ال لشركةليانات المالية على الب  ا  هريجو أثرا  لية ير التاالمعاي كون لتطبيقأن يوقع من غير المت
 

  (1تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) ( 1

 
يكون لها   تداول عندما ال(، تقوم الشركات بتصنيف االلتزام كالتزام م1رقم )يار المحاسبة الدولي معلية لت الحاباطلبموجب المت

هرا  على األقل، بعد نهاية فترة التقرير المالي. كجزء من التعديالت،  ش 12االلتزام لمدة مشروط لتأجيل سداد الر لتأجيل" غيا"حق 
لب اآلن أن يكون حق تأجيل السداد ذا مضمون وأن ال  من ذلك، فإنه يتطبد ير مشروط، وغ حقتم إلغاء متطلب تصنيف الحق ك

  تفسيريا . اإلدارة أن تمارس حكما   ذا التقييم قد يتطلب منيكون موجودا  كما في نهاية فترة التقرير. ه
 

خ ية القرض كما في تارياقحددة في اتف لما لذلك، فإن "الحق في التأجيل" يوجد فقط إذا كانت الشركة ملتزمة بالشروطباإلضافة 
تصنيف  فية نهاية فترة التقرير، حتى لو كان الُمقرض ال يختبر االلتزام حتى تاريخ الحق. هذا المتطلب الجديد قد يغير كي

 ضها غير متداوال .الشركات للتسهيالت المحددة، حيث أصبح بع
 

المقابل. عند تصنيف   صة بالشركة إلى الطرفخاالملكية ال وقحقتنص التعديالت أن سداد االلتزام يشمل تحويل أدوات 
ق ملكية. لذلك، قد تحتاج  ت التحويل المحتسبة كحقوالمطلوبات كمتداولة أوغير متداولة، قد تقوم الشركة بتجاهل فقط خيارا

ات الدين دوشركة، مثل أالب المطلوبات التي يمكن سدادها عن طريق تحويل أدوات حقوق الملكية الخاصةالشركات إلعادة تقييم 
 حويل.القابلة للت

 
 . 2023يناير  1التعديالت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 
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                                              .بة ش.مالحر رين لألسواقشركة مجمع البح
 

 لوح إيضاحات
 ينيةالدنانير البحرب                                2020ديسمبر  31ي سنة المنتهية فللالبيانات المالية 

 
 
 ةمالها المحاسبية السياسات . 3

من قبل  اسبيةالمح اتياسالسذه ق هيبوضحة أدناه. تم تطية ملماله البيانات اة في إعداد هذهامة المستخدمالمحاسبية ال اتسايالس
 .ماضيةال ةنسال في مطبقة  كانت كما ثابت نحو علىكة الشر

 
 لملكيةة حقوق ابطريق  لمحتسبةاالستثمارات ا( أ

 . ع مشتركورفي شركات زميلة ومش صمن حصقة حقوق الملكية ي ربة بطلمحتس االستثمارات اتتكون حصص الشركة في 
على   ةها أو سيطرة مشتركلكن دون السيطرة عليري، وثير جوهركة بتأالشا فيهمتع تتي تلاالزميلة هي الشركات ت الشركا

بحيث يكون للشركة  تركة،رة مشاتفاقية تمتلك فيه الشركة سيطك هو عبارة عن روع المشترمشاللية. مالية والتشغيالالسياسات 
 ا.  باتهلومطل تالتزاماق في أصولها، و، بدال  من حقووعلمشرفي صافي موجودات ا حقوق

 
تشمل تي للفة وا بالتك. تسجل مبدئيا  يةقوق الملكة حق يرباستخدام ط ع المشتركوروالمشالزميلة  اتص في الشركتحتسب الحص

ل اآلخر للشركة اح أو خسائر والدخل الشامرب أحصة الشركة من  ى للية عالما تكاليف المعاملة. والحقا ، تشمل البيانات 
 . كة تأثيرها الجوهريد الشر أن تفق، إلى لكيةلمق احقوقة  طري ب المحتسبةلمستثمر فيها ا

 
رية  ، يتم تخفيض القيمة الدفتكيةبطريقة حقوق المل تسبار المحاالستثمعن حصتها في  ئرمن الخسا ركةشلاعندما تزيد حصة 

أو   اعتبارية أوية انونق اتمازقد تكبدت الت ت الشركةإذا كان إالفية اضاالالخسائر  تسجيلقف عن توويتم ال الصفرإلى  لشركةل
االستثمارات  ن مستلمة مال ةوزعالم سهماألرباح أ لجيتس. يتم كيةالمل قاالستثمار المحتسب بطريقة حقويابة عن دفعت بالن

 ثمار. تسال لية في القيمة الدفتر ض انخفاك كيةالمحتسبة بطريقة حقوق المل
 

 األجنبية عمالتلا تحويل(  ب

ل  وييتم تح ة.املعملئدة في تاريخ اعامل بأسعار الصرف السالتإلى عملة ااألجنبية  تعمالم بالت ي تتليتم تحويل المعامالت ا
  ر الصرفلة التعامل بأسعامعإلى  لماليفي تاريخ المركز ا العمالت األجنبية جلة بالمس النقدية اتوبالمطلدات والموجو

  بداية في  بعملة التعامل التكلفة بين  الفرق هي  ةدينقلا نود بال ىل ع األجنبية  العمالت ئروخسا أرباح  .ريخاتال ذلك السائدة في 
  رابأسع لهاويتح يتم  التي األجنبية لعمالتبا المطفأة التكلفةن يبو ة،نسال لالخ لمدفوعاتوا يةالفعل ئدةلفااب معدلة ،ةسنال

 .نهاية السنة ي ف السائدة الصرف

  التعامل عملة إلى تحويلهاإعادة  م يت العادلة ةبالقيم  اسةمقوال ية جنباأل ت مالبالع المسجلة ديةنقال غير  المطلوباتو الموجودات
  والمقاسة ةيجنبألا الت بالعمالمسجلة  النقدية غير  البنود . لها العادلة مةالقي د تحدي يخ بتار السائدة رفالص أسعار  امد ختباس
 إعادة نع الناتجة رفالص أسعار ات وقرف. ملةمعالا يختار في السائدة فصرال أسعار ستخداما ب تحويلها  يتم  التاريخية فةكلبالت

المصنفة   حقوق الملكية أسهم استثمارات تحويل عن الناتجة الفروقات  ناءتثبإس ارةخسال وأ الربح في  تسجيلها يتم التحويل
 . اآلخر الشامل لالدخ في  تسجل والتي ،اآلخر الشامل لالدخ خالل لة منالعاد بالقيمة 

 
 (  المخزون  ج

يقها هي  ن تحقمكالقيمة الم فيصا أيهما أقل. ،تحقيقها ة الممكنلقيمفي اأو صاكلفة الت عرس ساسأ م اظهار المخزون علىتي
وسط لمتبطريقة االمخزون  تكلفة تحدد  ع المقدرة.منه مصروفات البي مطروحا   ةعتياديالعمل اال ظروففي  لمقدريع االب سعر
 .ليينالحا ووضعه كانهمل هليصوتو المخزون لشراء زمةالال المصاريف التكلفة تشمل. زونالمو
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                                             بش.م.  الحرة اقسولأل ينحربلاشركة مجمع 
 

 لحو اتإيضاح
 ينيةانير البحردنالب                                2020يسمبر د 31تهية في نمال سنةللالمالية البيانات 

 
 

 هامة )يتبع(المحاسبية الات . السياس3
 

   ت العقاريةثمارااالست(  د

 وقية أوالتأجير أو الزيادة في القيمة السض الربح من بغر  شركةلابل من قبها تفاظ  حاالالتي يتم ك تل يه  االستثمارات العقارية
ب  احتسا ة. يتمقيملا اض النخف  ئر اسخأي والمتراكم الستهالك ها ا مطروحا  منبالتكلفة  ت العقاريةثماراتساالا. يتم إظهار مهكال
على مدى العمر   العقارية تثماراتساالتكلفة هدف توزيع بك وذلت سنوية الد ع مبموجب القسط الثابت  تهالك وفقا  لطريقةاالس
  محتسبة ) اريةرات العقاالستثماتبعاد ربح أو خسارة ينتج من اس ي أب يتم احتسا سنة. 40 إلى 20 يالحوالمقدر ب نتاجياال
ال   . شأ فيهاالتي تن ةترلففي ا لخسارةا أو ( في الربحللعقار والقيمة الدفترية لبيع ات من اضمقبوي الن صافيرق بالف اسأس ىلع

 تهالك على األرض. حتساب اسيتم أ

 عقد اإليجار. على مدى فترة  وفقا  لطريقة القسط الثابتية ستثمارات العقارال ا منإليجار يتم احتساب إيراد ا
 
  يةالمال األدوات( هـ

 س المبدئيقياوالب تساحاال .1
يا   األخرى مبدئ طلوبات الماليةمت والجوداالمواحتساب جميع  م تي  ها.عند نشوئ يا  المدينة مبدئالتجارية يتم احتساب الذمم 

 .ةالشروط التعاقدية لألدا رفا  فيعندما تصبح الشركة ط
 
بند ليس مصنفا  بالقيمة العادلة من خالل ي ، ألا  زائد  لعادلةأو االلتزام المالي بالقيمة ا المالي د وجوالم س اقيئيا  م مبد تي

 اة المالية.  ء أو إصدار األدلشرا اشرةة مبعاملة المنسوبملا ارة، تكاليفخسالالربح أو 
 
 قالتصنيف والقياس الالح .2

 دوات ماليةاأل
ن ة مدلالعا القيمةب ، أوبالتكلفة المطفأة كالتالي:مالي مقاس  د كموجولي الما موجود لاف ين اب المبدئي، يتم تصالحتسعند ا
 .ةرل الربح أو الخساخالادلة من العة يمأو بالق ،الل الدخل الشامل اآلخرخ
  

 .لمطفأةة اا المالية بالتكلفتهكة مطلوباتصنف الشر
 

ة ذج عمل إداربتغيير نمو ةالشركمت ذا قا إإال ئي،د بلية بعد االحتساب الملماجودات اال يتم إعادة تصنيف المو
 ترةالف نفي اليوم األول م رةثالية المتألما جميع الموجوداتادة تصنيف يتم إع لة،لحاا ي هذهية. وفالموجودات المال

 في نموذج العمل.  تغييرمالي الذي يتبع الللتقرير ال األولى
 

  ن خاللنفا  بالقيمة العادلة م يكن مصيين، ولم تالال شرطينفي الستون يكا اذ ي بالتكلفة المطفأة إمالال د وجوالميتم قياس 
 سارة:الخأو ح الرب

 تعاقدية؛ وفقات نقدية لقبض تد ات جود ومإلى االحتفاظ بال  دفنموذج عمل يه من ه ضاالحتفاظ ب إذا كان يتم -

صلي األ بلغت المدفوعاط مفق تبر عتتواريخ محددة، والتي ة بالنقدي طه التعاقدية تزيد من التدفقات نت شروإذا كا -
 م. لى المبلغ األصلي القائوائد عوالف
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                                             ع البحرين لألسواق الحرة ش.م.بجمم كةرش
 لحو إيضاحات

 ينيةالدنانير البحرب                               2020ديسمبر  31ي نتهية فسنة المللالبيانات المالية 
 
 

 مة )يتبع(سبية الهامحاال ياسات. الس3
 

 )يتبع( ةماليلا األدوات(  هـ
 

 )يتبع( ف والقياس الالحقيصنالت .2
 

صنفة  ن التاليين، ولم تكن مذا كانت تستوفي الشرطيخر إاآلمل الدخل الشا دلة من خالللقيمة العاباداة الدين أس يايتم ق
 :ةارمن خالل الربح أو الخسة العادلة بالقيم

دية، وبيع  ية التعاققد لنت التدفقا ا بضه من خالل ق عمل يتم تحقيق هدف نموذج به ضمنحتفاظ ال يتم اكان ا إذ  -
 الية معا ؛ وملاالموجودات 

األصلي عات المبلغ والتي تعتبر فقط مدفو ة بتواريخ محددة،دفقات النقديتزيد من الت ةيوطه التعاقد ا كانت شرذ إ -
 . ئمقالا ليفوائد على المبلغ األصوال

 
يارا   ختا الشركةاجرة، قد تختار ا المتعد ض غرابها ألظ تفأدوات حقوق الملكية المحت ماراستثال لمبدئيتساب ا حد االنع

على   ذا االختيارل الشامل اآلخر. يتم هلعادلة لالستثمار في الدخامة لقيحقة في االلالتغيرات ا للنقض بعرضل غير قاب
 على حدة. استثماركل أساس 

 
الدخل الشامل  ة من خاللدلعاال القيمة ب أوفة المطفأة جودات مقاسة بالتكلفة كموالمصن ية غيرالت الموداموجال عيجم

المالي الذي  للموجود  الربح أو الخسارة. بالنسبةخالل  العادلة من سها بالقيمةه، يتم قياالهو مشروح أع امكاآلخر 
ركة عند  آلخر، قد تختار الششامل االل الدخل الخ لة منعاد ال يمةقلة المطفأة أو بابالتكلف ت القياسبايستوفي متطل

ذلك إلى إلغاء  ، إذا أدىةربح أو الخسان خالل الرم قيمة العادلةلابقابل للنقض لتصنيفه  يارا  غير ختا دئيب المبساحتاال
   ذي قد ينشأ.أو التقليل من عدم التطابق المحاسبي ال

  
    العمل تقييم نموذج 

ألن ذلك يعكس   محفظة،مستوى الالمالي على  بالموجود فيه ج العمل الذي يحتفظ موذ ف نهد ييم لتق ة بعمللشركاتقوم 
 .  بشكل أفضل قديم المعلومات لإلدارةوتا األعمال،  بهر الطريقة التي تدا

 
ة، اس القيمة العادلى أستم إدارتها وتقييم أداؤها علتي يدات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة، أو الالموجو يتم قياس 

 لخسارة.قيمة العادلة من خالل الربح أو ابال
 
  :والفوائد  لماليجود اموال مدفوعات  قطف  ا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي ما إذ يم تقي

عرف  ند االحتساب المبدئي. تلي عالما للموجود على أنه القيمة العادلة  "صلأل"ا ، يتم تعريفقييمالت ألغراض هذا
ن  م المبلغ األصلي القائم خالل فترة معينةمتعلقة بالئتمانية الللنقود، وللمخاطر ا الزمنيةقيمة ابل الئدة" على أنها مقالفا"
مخاطر السيولة، والتكاليف اإلدارية(،   ى )على سبيل المثال،اسية األخرإلقراض األسر وتكاليف ااطزمن، ولمخال

 ربح.الامش ة لهباإلضاف
 

عتبار الشروط التعاقدية  باال كةشرالائد، تأخذ والفو صلألاقدية هي فقط مدفوعات التعا التدفقات النقديةانت إذا كلتقييم ما 
تغير توقيت أو مبلغ التدفقات  دة تعاقدية يمكن أن محتوي على المالي ي الموجود ا كان إذ ا تقييم ما هذ ل لألداة. ويشم
 تأخذ ما يلي في االعتبار:  كةالشرن هذا التقييم، فإ عمل رط. عند يث ال تستوفي هذا الشة بحالنقدية التعاقدي

 ة؛ديقدية التعاقلنا  ن شأنها تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات، التي محداث الطارئةاأل -

 ميزات السعر المتغير ها بما فيالتعاقدي،  دةالفائ سعر  الشروط التي قد تعدل -

 يد؛لتمد الدفع المسبق واميزات  -

لمثال،  )على سبيل ا قدية التعاقدية من موجودات محددةات النعلى التدفق لشركةابة من مطالالشروط التي تحد  -
 (. االسترجاعيزات عدم مم
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                                             ة ش.م.بحرواق اللألس ينحرمجمع الب شركة
 
 حول ضاحاتإي

 ينيةلبحرانير االدنب                                2020 ديسمبر 31ي سنة المنتهية فللالبيانات المالية 
 
 

 تبع(الهامة )ي . السياسات المحاسبية3
 

 )يتبع( المالية األدوات  (هـ
 

 )يتبع(   قياس الالحلقواف التصني .2
 

  القياس الالحق
    

لة مالية بالقيمة العاد  جوداتمو
 من خالل الربح أو الخسارة

اتجة من  نئر الاألرباح والخسا فياصدات الحقا  بالقيمة العادلة. الموجويتم قياس هذه 
ي  دخل أرباح األسهم، يتم احتسابها ف أوأي فوائد ا في ذلك تغيرات القيمة العادلة بم

 ة. ارربح أو الخسال

ل الفائدة قة معد ودات الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طرييتم قياس هذه الموج ةلمطفأتكلفة اموجودات مالية بال
لمطفأة. يتم احتساب دخل الفوائد، ا كلفة لقيمة تخفّض التا ض االفعلي. خسائر انخف

ن الربح أو ياب عمالت األجنبية، وانخفاض القيمة في السائر صرف وأرباح وخ
 الخسارة.  ي الربح أو حتساب يتم احتسابه فاء االمن إلغ خسارة. أي ربح أو خسارةال

ة  بالقيمأدوات حقوق الملكية 
 لمالعادلة من خالل الدخل الشا

 آلخرا

خل في  هم كد ح األسحتسب أربا وجودات الحقا  بالقيمة العادلة. تمذه اليتم قياس ه
 لجزء منتمثل بوضوح استردادا   هم رباح األسأ كنت ، مالمةبيان الربح أو الخسار

ل الشام في الدخلاألخرى األرباح والخسائر صافي ساب يتم احتة االستثمار. تكلف
 سارة.  خأو اليفها إلى الربح تصن اآلخر، وال يتم أبدا  إعادة

 
 المالية المطلوبات
 .إلى "أخرى بالتكلفة المطفأة"مالية تها اللوباطم  الشركة تصنف

 
 سابحتإلغاء اإل( 3

أو  الموجود لهذا ة تعاقديعند إنتهاء حق استالم التدفقات النقدية ال هد استبعاوالمالي  جود الموب احتسا بإلغاء الشركةتقوم 
 للموجودخاطر والمكافآت لم لكية كل اا تحويل ميتم بموجبهدية المتعاقدة في صفقة ت النقاستالم التدفقا  وققح عند تحويل
ت وال تمتلك السيطرة على فآبكل المخاطر والمكالجوهري فاظ ااالحتعدم  وأتحويل دم عب الشركةقيام د عنالمالي أو 
أو  اؤهاسواءا  تم إنشاإلحتساب لغاء إلتكون مؤهلة  تيوال المحولة المالية الموجوداتفي  حصة يأ المالي. الموجود 

 ل.فصمنمطلوب أو  كموجود  يتم تسجيلهاشركة الا من قبل حتفاظ بهاال
 

 اإللتزامات التعاقدية. أو إنتهاء  غاءإلفي حالة تسديد أو  الماليةوبات المطلبإلغاء احتساب  كةشرالتقوم 
 
 قيمة العادلةاس اليق( 4

ملمين بالمعاملة  بين طرفين  مطلوبويل ه عند تحاد أو سد  موجود مه عند بيع استال سيتم لمبلغ الذي ا يهالقيمة العادلة 
الوصول للشركة يمكن  ذيفائدة ال وق األكثريابه، في السالرئيسي، أو عند غلسوق ا في  خ القياسريتا وعلى أسس تجارية ب
 م األداء.عد  رلعادلة ألي التزام، تعكس مخاطقيمة اإليه بذلك التاريخ. ال

 
ه هذ ما توافرت  تى م ار المدرجة في سوق نشط لهذه األداةم األسعتخداباس ماليةلألداة ال بقياس القيمة العادلة ةالشرك تقوم 

ات  ن للحصول على معلومي بتكرار وحجم كافيالمطلوب أو  ود الموجتتم معامالت  عندمانشطا   األسعار. يعتبر السوق
 .  األسعار بشكل مستمر
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                                             لحرة ش.م.بسواق اجمع البحرين لألكة مشر
 

 حول إيضاحات
 ينيةالدنانير البحرب                              2020سمبر دي 31 المنتهية في ة سنللالبيانات المالية 

 
 

 الهامة )يتبع( بيةالسياسات المحاس .3
 

 )يتبع( المالية األدوات(  هـ
 
 تبع()ي دلةياس القيمة العاق( 4
 

م  كة باستخداشرتقوم ال لة،اد لعمناسبة أخرى لتحديد القيمة اطرق شط، وال توجد إذا لم تتوفر أسعار مدرجة في سوق ن
الغير  استخدام المدخالتمن  ة، والتقليلقلعاللمدخالت القابلة للرصد ذات اعلى زيادة استخدام ا قييم التي تعملتقنيات الت

التقييم المختارة تدمج جميع   طريقة  .ماثلةمت اللألدوا ضاعفات السوقدية المخصومة ومُ قت النمثل التدفقا، صد للر ةقابل
 ير معاملة ما.  بار عند تسع عتباالاركون في السوق مشالا التي يأخذه ملواالع

دفعه   ، اوود الموجالمه لبيع است سعر الذي سيتم لة الذي يعكس الالعاد ياس القيمة ل لقهو الوصوقييم تت المن تقنيا  الهدف
 في السوق بتاريخ القياس.  نبين المشاركي لتزام في معاملة منتظمة لتحويل اال

ات  تقدير للشركات المستثمر فيها، وعلىالبيانات المالية لى من األحيان ع كثير قيمة العادلة، تعتمد الشركة في عند تحديد ال
 مستقبلية. ت الطوراعلق باثر التتالشركات، فيما يهذه إدارات 

ر. إن تقديرات القيمة العادلة امنة في أي تقنية تقديا  كاك قيود أن هن أن الشركة تستخدم أفضل تقديراتها، إال  من  الرغمب
المستقبلية   حداثحالية. األعاملة ن تحققه الشركة في من يمكن أمؤشرا  على مبلغ معي لضرورة تعتبر باالمعروضة هنا ال

ك ، بما في ذلعادلةالقيمة ال رات تقديعادلة. إن أثر مثل هذه األحداث على تيمة الات القتقديرعلى  ضا  ستؤثر أي وكدةالم
   ات المالية.جوهريا  للبيانالنهائية لالستثمارات، قد يكون  التصفية

 هذه حدوث لهاخال تم التي يةالمال الفترةية في نها دلة كما ة العات بين مستويات تراتبية القيمة التحويالشركال حتسبت
 . اتيرالتغي

 
 ( المقاصة5

فقط  وي المبلغ في بيان المركز المالي عندما، لمطلوبات المالية وعرض صافات المالية وايتم إجراء مقاصة بين الموجود 
ة على أساس وجود نية للتسويوعند لغ المعترف بها للمباء مقاصة للتنفيذ الجرا حق قانوني قابل لشركةعند ايكون عندما 
 دات وسداد المطلوبات في آن واحد.والموجلمبلغ أو تسييل في اصا

 
 جودات الماليةالمو فاض قيمةانخ( 6

 ائتمانيا   منخفضةاللمالية الموجودات ا

  منخفضة المطفأةكلفة التي تظهر بالت ماليةجودات الإذا كانت المو قوم الشركة بتحديد مافي تاريخ كل بيان للمركز المالي، ت
ة  لتدفقات النقدية المستقبليير سلبي على اائتمانيا " عند وقوع حدث أو أكثر له تأث منخفض"المالي  الموجود تبر ائتمانيا . يع 
 المالي.   للموجود المقدرة

 ة:لتاليللرصد ا علومات القابلةف ائتمانيا  تشمل المالمالي ضعي الموجود األدلة على أن 

 لمصدر؛ترض أو اية للمقجوهر  صعوبات مالية •

 وما  ؛ ي 90ترة تفوق المالي لف لموجود افي السداد، أو استحقاق لتأخر مثل العجز أو ا عقد،خرق لل •

 صِدر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى؛ قترض أو المُ من المحتمل أن الم •

 عوبات المالية.  الصية بسبب نشط لألداة المالركود أو اختفاء سوق  •
 

 ليز الماة في بيان المرك توقعالئتمانية المسائر امخصص الخ عرض
 الدفترية للموجودات.  الي القيمة المطفأة يتم طرحها من إجم قاسة بالتكلفةمخصصات الخسارة للموجودات المالية الم
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                                              الحرة ش.م.بين لألسواق شركة مجمع البحر
 

 حول إيضاحات
 ينيةرالدنانير البحب                               2020ديسمبر  31ي ية فسنة المنتهلل لبيانات الماليةا
 

 تبع(يسياسات المحاسبية الهامة ). ال3
 

  الموظفين منافع(   و

 مزايا الموظفين قصيرة األجل

 مزايا الموظفين قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة. تسجيل يتم 

 

 الخدمة مكافأة نهاية

 لتأمينا ئةهي أنظمة  حسب  طيتها تغ يتم  نيينيالبحر بالموظفين خاصةال( األخرى اعيةتماالج والحقوق) التقاعد  حقوق نإ
  ، الرواتب من ثابتة  ةمئوي نسبة ساسأ على والعاملين الشركة من  شهرية  راكاتشتا حصيلت بموجبها يتم يوالت االجتماعي

 عمناف" –( 19) قم ولي رالد ةالمحاسبار عينظام ذو مساهمات محددة وفقا  لم ضمنكة الشرويتم احتساب اشتراكات 
 .رةأو الخسا الربحبيان في  كمصروف "ينالموظف

 أساس على  2012 سنةل االهلي قطاعبال البحريني العمل قانون لنصوص وفقا   مةالخد  ةنهاي مكافأة انباألج  الموظفون قيستح
 محددة  تعتبر مكافأة  تيالو، غير الممولة ماتزاااللت لهذه مخصص عمل تم  مدفوعة. لقد  اتوعالو رواتب  آخرو الخدمة مدة
 الموظفين جميع خدمات إنهاء فتراضا على هاواحتساب ،"وظفينالم منافع" -(19)لي رقم الدو ةاسبالمحمعيار لوفقا   فعالمنا
  . بح أو الخسارةالر بيان احتساب المخصص كمصروف في يتم .المالي المركز بيان خبتاري

 
 المخصصات (  ز

ت  امالجــّراء مع اعتباريةنونية أو قا التزامات الشركةى دما تكون علنعالمركز المالي بيان في اب المخصصات تسيتم اح
 امات. اد تلك االلتزسد ل اقتصادية منافعل خارجي تدفق وجود ل تمن المحم نهأو ،سابقة

 
 الموجودات غير المالية قيمةانخفاض  ( ح

لدفترية للموجودات غير المالية للشركة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على تتم مراجعة القيم ا
في حالة وجود مثل هذا المؤشر ، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل. القيمة القابلة لالسترداد لألصل القيمة. انخفاض 

الستبعاد ، أيهما أكثر. تستند القيمة المستخدمة على التدفقات النقدية  لة ناقصا  تكاليف اهي قيمته المستخدمة وقيمته العاد 
الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة قيمتها  إلى  مخفضةالمستقبلية المقدرة ، 

ة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن المبلغ ة انخفاض القيمخسار احتسابالزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل. يتم 
بح أو الخسارة. يتم عكس خسارة االنخفاض في  ة في الربجميع خسائر انخفاض القيم احتسابيتم كما . الممكن استرداده

ها ، بعد خصم  مكن تحديد القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان من الم
 خسارة انخفاض في القيمة.  احتساب االستهالك أو اإلطفاء ، إذا لم يتم 

 

 لقانوني االحتياطي ا ( ط 

حتياطي  بالمائة من ربح السنة إلى اإل 10نسبة  يلتم تحو، ي2001ني لسنة بحريات قانون الشركات التجارية البوجب متطلبم
مائة  بال 50إلحتياطي نسبة ا إال في حال التصفية. يجوز إيقاف هذا اإلستقطاع عندما يبلغني والذي اليتم توزيعه عادة القانو

 ل.امالمن رأس 
 

 األسهم احأرب(  ي

 . ا فيه ناإلعالالتي يتم  فترةالمطلوبات في ال ضمن األسهم حا أرب حتسبت
 

   اإليراد احتساب (  ك

في السوق الحرة لعمالئها. مصادر اإليرادات األخرى تشمل  بشكل رئيسي من بيع البضائع  ليد اإليراداتم الشركة بتوتقو
 ودين.  نات من المزعاليرادات اإلوإ والت على بضائع الشحنالعم
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                                            ن لألسواق الحرة ش.م.ببحريمجمع ال ةشرك
 

 حول إيضاحات
 ينيةالدنانير البحرب                                 2020ديسمبر  31ية في سنة المنتهللالمالية البيانات 

 
 ة )يتبع( الهام ةسات المحاسبيلسيا. ا3

 
 )يتبع( اإليراد  احتساب(  ك

 
  بيع السلع نم يراداتاإل
 السلع ا تنقل السيطرة علىمعند  اإليراد  الشركة ب تحتسفي العقد المبرم مع العميل. لمحدد ء على المقابل ابنا قياس اإليراد يتم  
إصدار  يتم ة. جر السوق الحرالبضائع في مت هم سليمعندما يتم تعلى السيطرة  ءيحصل العمال . العميل إلى الخدمات أو
 افي في الخصومات واالسترجاعات. يراد صيتم احتساب اإل بيع.عند نقطة ال ، وتحصيل المقابلتذلك الوقر في لفواتيا
 
بالغ نقدية.  البضائع المرجعة ببضائع جديدة فقط، أي ال يتم إرجاع مء بإرجاع البضائع. يتم استبدال لعمالمح العقود لتس

اكم اإليراد المتربلغ س جوهري في مل عدم حدوث عكلمحتمن اأنه ميراد إلى حد تساب اإلحذه العقود، يتم ابالنسبة له
 محتسب بشكل كبير.     ال
 
، فإن اإليراد المحتسب هو صافي مبلغ  مالكصفة  في المعاملة بصفة وكيل بدال  من  تتصرفالشركة نت إذا كا - عموالتال

 .ةشركت المحققة من قبل الالعموال
 

على  الذي يحتسب ، وركةالشرة من قبل لمداا المنشآتفي  سلعهم ترويج من ينورد المن خل المستلم ملد ا - اتناإلعال إيراد 
 مدة العقود.

    
 التمويلات إيراد ( ل

  .يمعدل الفائدة الفعل سأسا نكية علىائع البالودإيراد الفوائد على يحتسب 
 
 م تجارية مدينة وأخرى ذم(   م

مطروحا  منها   المطفأة ها الحقا  بالتكلفةيمة العادلة، ويتم قياسالق كونهاملة سعر المعبا  ة مبدئيالمدينذمم التجارية ب التحتس
 مخصص انخفاض القيمة.  

 
 ة وأخرى ذمم تجارية دائن   (ن

مة  بالقي تحتسب مبدئيا  ، وةالسن قبل نهاية  شركةوالخدمات للائع لبضا ناتجة عن تقديم دفوعةغير م باتلغ مطلوهذه المباتمثل 
 لتكلفة المطفأة.حقا  بايتم قياسها الو دلةالعا
 

 ح حكوميةمن (س
 

المنح الحكومية في الربح أو الخسارة على أساس منتظم على مدى الفترات التي تعترف فيها الشركة احتساب يتم 
ول ، يتطلب إنشاء منحة كدخل المتعلقة باألص الحكومية المصروفات التي تهدف المنح إلى التعويض عنها. في حالة المنحب

 من القيمة الدفترية لألصل. امؤجل أو اقتطاعه
 

 حق االمتياز   (ع
ابها تاحس ا يتم وكميتم احتساب مصروفات اإلتاوة بما يتماشى مع اتفاقية االمتياز كنسبة مئوية من اإليرادات المكتسبة 

 . استحاقاقهاكمصروفات تشغيل في الربح أو الخسارة ، في الفترة التي يتم 
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                                                                                                            ب.ش.م  كة مجمع البحرين لألسواق الحرةشر
 

 حول احاتإيض
  الدنانير البحرينية بآالف                                                                                            2020بر ديسم 31ية في منتهنة الللسالبيانات المالية 

 
 ات والمعد اتقار. الع4
 

      الكمبيوتر   
  المباني  على يناتتحس األثاث األخرى  لمعداتوا   رأسمالية أعمال 

  المستأجرة المؤجرة  نيالمبا ركيبات توال تمركباوال نشاءاإل قيد وعجمالم

 التكلفة      
 2020 نايري 1في  1.516 2.645 155 888 - 5.204

 إضافات - - - - 4 4
 تحويالت - - 1 1 (2) -
 شطب / داتاستبعا - - (1) - (2) (3)

 2020 ديسمبر 31في  1.516 2.645 155 889 - 5.205
       

 االستهالك      
 2020 يناير 1في  (1.516) (2.618) (153) (843) - (5.130)
 نةالس استهالك - (27) (3) (46) - (76)
 / شطب استبعادات - - 1 - - 1

 2020 سمبردي 31 في (1.516) (2.645) (155) (889) - (5.205)

 2020 سمبردي 31 في الدفترية القيمة صافي - - - - - -

 
       

 غرض البيعالمحول لموجودات محتفظ بها ل - - - - - -

 
       

 2020 ديسمبر 31 في الدفترية القيمة صافي - - - - - -

 
 

  وكما اظ ببعض الممتلكات والمعدات للبيع.. ونتيجة لذلك ، تم االحتف2021يناير  28انتهت عمليات الشركة المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية االمتياز لمطار البحرين الدولي الحالي في 
 .2020ديسمبر  31ن المركز المالي في  للبيع في بيا لغرض ألف دينار بحريني كأصول محتفظ بها  95تم اإلفصاح عن ممتلكات ومعدات بقيمة 
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                                                                                                            ب.الحرة ش.م مجمع البحرين لألسواق ركةش
 

 حول إيضاحات
  دنانير البحرينيةبآالف ال                                                                                          2020ديسمبر  31ي ة المنتهية فللسننات المالية لبياا
 
 )يتبع(والمعدات  ات. العقار4
 

      الكمبيوتر  
  المباني على تحسينات األثاث  األخرى لمعداتوا   رأسمالية عمالأ 

  المستأجرة المؤجرة المباني ركيباتتوال تمركباوال نشاء اإل قيد وعالمجم

 التكلفة      
 2019 يناير 1في  1.516 2.864 197 998 39 5.614

 إضافات - - - - 34 34
 تتحويال - 5 10 51 (66) -
 شطب / داتاستبعا - (224) (52) (161) (7) (444)

 2019 ديسمبر 31في  1.516 2.645 155 888 - 5.204
       

 هالكتاالس      
 2019 يناير 1في  (1.345) (2.124) (133) (867) - (4.469)
 نةالس استهالك (171) (494) (56) (70) - (791)

 / شطب استبعادات - - 36 94 - 130

 2019 سمبردي 31 في (1.516) (2.618) (153) (843) - (5.130)

 2019 سمبردي 31 في الدفترية القيمة صافي - 27 2 45 - 74

 
       

 البيعالمحول لموجودات محتفظ بها لغرض  - 82 16 51 - 149
 

 :شركةالتستخدمها  التي العقارات
 

       القيمة الدفترية 
 العقار لعنوان ا المساحة لي الحا االستخدام   دةمال العقار عمر معدل الحالية 

       
   وقالس مبنى حرينبلا ارمط عمرب متر 3.300 تجاري   سنة 25 مدةل جاراي عقد سنة 25 -
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                                            ش.م.ب  البحرين لألسواق الحرة شركة مجمع
 

 حول إيضاحات
 يةلبحرينآالف الدنانير اب                         2020ديسمبر  31هية في سنة المنتللالبيانات المالية 

 
 
 ت عقاريةاستثمارا.  5
 

2019  2020   

    

 ريناي 1 في 10.745  10.808

  إضافات خالل السنة  -  771

 سنةاستهالك ال (217)  (218)

 انخفاض القيمة خالل السنة  (530)  (616)

    

 ديسمبر 31 في 9.998  10.745

 
 

  رى.خأطراف أ لى ع مؤجرةوسكنية ة يتجار ت اعقارو حر  تملكا   ملوكةمشاغرة أراضي قطع  ة رات العقارياالستثما تشمل
ألف دينار   89 : 2019ي )ألف دينار بحرين 45 دفترية قدرها قيمة صافي ت ب عقارات السكنية أثاث وتركيباتتضمن ال
 . (بحريني 

 
في   حديثةوذو تجربة اسبة من مهنية  مؤهالت ذومستقل خارجي من ن قبل مثم  العقارية اتستثمارتم تحديد القيمة العادلة لال

 يفة مرة واحد للشركة ثمارات العقارية تلالسة العادلة القيم بتقييم مثمن المستقل يقوم المه. ي ي يتم تقذي لوقع وفئة العقار ام
 :على النحو التالي دلةالعا مة يلقا تراتبيةو التقييم المستخدمة  منهجية  سنة. ال
 

 العادلة  مةيلقا تراتبية التقييم منهجية رالعقا

 2المستوى  يعبالمقارنة  مملوكة شاغرةقطع أراضي 

 3المستوى  خلالد  سملةر ري مبنى إدا

 2وى المست البيعمقارنة  شقق سكنية 

 2المستوى  البيعمقارنة  المحالت التجارية
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                                             ش.م.باق الحرة  ين لألسوبحرال شركة مجمع
 

 حول إيضاحات
 لبحرينيةبآالف الدنانير ا                         2020ديسمبر  31 هية في سنة المنتللالمالية ات نالبيا

 
 
 استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية.  6
 

2019  2020  

 المجموع
 تطوير شركة
 لبحرينرامطا

 .م.م ذ الدولي

ة شرك
ين البحر
 سواقلأل

 الحرة ذ.م.م

 المجموع 
 تطوير شركة
 ينرلبحمطارا
 ذ.م.م  الدولي

شركة 
 ينلبحرا

 سواقلأل
 مالحرة ذ.م.

 

        
 يناير 1االفتتاحي  الرصيد 4,177 173 4.350  2.341 142 2.483
 اإلضافات خالل العام 215 - 215  1.807 - 1.807

  من )الخسائر(/  حصةال       
 األرباح (51) 268 217  29 31 60
 سهم المستلمةأرباح األ - (214) (214)  - - -

        
   الختامي  صيدالر       

 مبرديس 31 4,341 227 4.568  4.177 173 4.350

 
 

ب رأي مجلس  ، والتي تعتبر حس 2020ديسمبر  31في والمشاريع المشتركة كما  لةالزمي اتالشرك تفاصيليلي  فيما 
تفاظ بها  م االحي يتتلسهم عادية، واأ ك رؤوس أموال تتكون منجة أدناه تملآت المدر. المنشللشركةرية ارة بأنها جوهإلد ا

ة الملكية مساوية لحقوق التصويت نسبتسجيل هو مكان العمل الرئيسي أيضا ، ويس أو الس. بلد التأالشركةقبل ة من رمباش
 المملوكة. 

 

 لشركةا اسم  /العمل كانم الملكية سبةن ة طبيعة العالق طريقة القياس

  لد التأسيس ب 2020 2019  

      
 الحرة ذ.م.م قلألسوان يشركة البحر ة البحرينمملك %55 %55 (1رك )وع مشتمشر ةيريقة حقوق الملكط

 رينلبحمطارا تطوير شركة     
 .م ذ.مالدولي  ينالبحرمملكة  %25 %25 (2شركة زميلة ) طريقة حقوق الملكية

 
 

د لمطار  لمبنى الجديفي ا اوستزاول أنشطته ن الرسوم الجمركيةركة معفاة مرة ذ.م.م هي شالح لألسواقبحرين شركة ال (1
 ل المبنى.  تشغي ء بد ولي عند افتتاح ولبحرين الدا

 

ير  وغ ن، والتي تقدم خدمات تخزين مضمونةولي  ذ.م.م هي مزود خدمة مرافق للتخزيالدشركة تطوير مطار البحرين  (2
 مضمونة.  
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                                             ش.م.ب  مع البحرين لألسواق الحرةجشركة م
 

 ولح إيضاحات
 لبحرينيةبآالف الدنانير ا                          2020ديسمبر  31ة في المنتهي سنةللالبيانات المالية 

 
 )يتبع( كيةاستثمارات محتسبة بطريقة حقوق المل  .6
 

 لمشروع المشتركمختصرة للشركة الزميلة والومات المالية اعلالم
المعلومات المفصح عنها تعكس  الزميلة. للمشروع المشترك والشركة  رةومات المالية المختصمعللقدم اأدناه يجدول ال

في تلك  ة يس حصة الشركول لية للشركة الزميلة والمشروع المشترك ذي العالقة، عروضة في البيانات الماالمالمبالغ 
 .المبالغ

 
الدولي   مطارالبحرين تطوير شركة

 ذ.م.م
 ية المختصرة مالالالمعلومات  رة ذ.م.مالح لألسواقحرين ة البشرك

2019 2020 2019 2020  
     

 الموجودات المتداولة    
 النقد وما في حكمه 2.950 5.772 * *
 موجودات متداولة أخرى 192 19 * *

 المتداولة دات مجموع الموجو 3.142 5.791 784 274
 اولةلموجودات غير المتدا 5.045 1.825 89 267

 ةلمتداولبات االمطلو (295) (21) (167) (48)

 صافي الموجودات 7.892 7.595 706 493
     

 الدفترية:بقة للمبالغ المطا    
 في الموجودات كما فيالرصيد االفتتاحي لصا    

 يناير 1في  7.595 4.256 493 369
 خالل السنةإضافات  382 3.286 - -
 تعديالت أخرى 9 - - 

 سنةلا)خسارة( /  ربح (93) 53 1.071 124
 فوعةمدأرباح أسهم  - - (856) -

 هائية النصافي الموجودات  7.893 7.595 708 493

     
 وية حصة الشركة في النسبة المئ 55% 55% 25% 25%
 حصة الشركة 4.341 4.177 177 123
 الشهرة - - 50 50
     

 القيمة الدفترية  4.341 4.177 227 173

 
 لزميلة.شركات اال لالستثمارات فية وبمطلات غير االفصاح أن يشير إلى يللالتظ *

 
الدولي   مطارالبحرين تطوير شركة

 .مذ.م
 تصربيان الدخل الشامل المخ الحرة ذ.م.م سواقأللشركة البحرين 

2019 2020 2019 2020  
     

 ائدإيراد الفو 62 140 * *
 ةمرتربح من العمليات المس (93) 53 126 126
 ربح السنة /()خسارة (93) 53 1.071 124

     

 الشاملمجموع الدخل  (93) 53 1.071 124

 
     

 شتركوع مرأرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة ومش -  - (214)  -

 ي الشركات الزميلة.ى أن االفصاحات غير مطلوبة لالستثمارات فإل * التظليل يشير
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                                    حرة ش.م.بالاق جمع البحرين لألسوشركة م
 
 لحو حاتضاإي
 حرينيةبر البآالف الدناني                         2020ديسمبر  31سنة المنتهية في للة بيانات الماليال
 
 
 في أوراق مالية  ات.  استثمار7

 

2019  2020  
    

 اآلخر خالل الدخل الشامللة من ادالعمة بالقي مدرجةية حقوق الملكسهم أ 18.028  19.190
 ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمة العبالقي ةمدرجغير لكية الم وقحقسهم أ 6.907  6.701
 نية المتوقعة(االئتمائر افي الخساالمطفأة )ص بالتكلفة دين اتدسن 2.153  2.564
 لخسارةا أو خالل الربح دلة منالعابالقيمة  استثمارية صناديق 1.129  1.319

    
29.774  28.217  

 
 
 موجودات أخرى.  8

 

2019  2020   

    

 عة مقدما  الستثمارات  مبالغ مدفو -  1.866

    

1.866  -  

 
 

 ونالمخز  .9
 

2019  2020   

    

 التصرف تحت خزونم 5.317  5.428

 لقيمةخفاض اانمخصص  :منها مطروحا   (302)  (89)

    

5.339  5.015   

 
 :مخزونال يمة ق انخفاض  مخصص  حركة

 

2019  2020   

    

 يناير 1 في 89  139

 مخصص السنة)عكس( /  213  (50)

    

 ديسمبر  31 في 302  89
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                                             .م.بحرة شال شركة مجمع البحرين لألسواق
 

 حول اتإيضاح
 نير البحرينيةالدنا   بآالف                          2020ديسمبر  31تهية في المن نةسلللمالية ت االبيانا

 

 
 مدينة وأخرى تجارية . ذمم10

 

2019  2020   

    

 (20اح ذوي عالقة )إيض أطرافنة من يدذمم م 18  205
 دما  ة مقمبالغ مدفوع 508  521
 ة أخرى إيرادات مدين 179  576
 دينةم تجارية ذمم 221  281
 مدينة فوائد 55  67
 تحقةمسإيجارات  19  119
 ستحقةأسهم م رباحأ -  39
 نة أخرىم مديذم 266  643

2.451  1.266  
    
 : مخصص انخفاض القيمةهانم مطروحا   -  (3)

    
2.448  1.266  

 
 

 وأرصدة البنوك.  النقد 11
 

2019  2020   

    

  بنكية ودائع -  2.000

 البنوك أرصدة 1.557  5.135

 قالصندو في قدن 64  107

 عةمتوق مانيةئتخسائر إمخصص : هامن روحا  مط (1)  (1)

    

  يان المركز الماليفي ب كما وكنقد وأرصدة البن 1.620  7.242

    

 هرأش 3ر من ودائع بنكية ذات تاريخ استحقاق ألكث -  (2.000)

    

 النقديةكمه في بيان التدفقات ح د وما فيالنق 1.620  5.242

 
 

 المال رأس. 12
 

2019  2020   

    

 وع بالكاملصادر والمدفال / صرح بهرأس المال الم   

 ( سهما  بقيمة142.271.940: 2019) 142.271.940   
 فلسا لكل سهم 100 14.227   14.227
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                                            م.بحرة ش.ألسواق اللبحرين لشركة مجمع ا
 

 حول اتإيضاح
 ينيةالبحربآالف الدنانير                          2020ديسمبر  31المنتهية في  ةسنللالية البيانات الم

 
 )يتبع( المال رأس. 12
 

 :وعدد األسهم المملوكةرئيسيين ت المساهمين السياوجن أسماء (1
 

 األسم الجنسية سهماأل ددع الملكية نسبة
   باآلالف %

    
  اكسبرس وبالجل  حرينيب 11.514 % 8,1
  .م.بش ماريةاالستث يراداست ةشرك  نيبحري 9.200 % 6,5
 م.مذ. زورست روبن  بحريني 6.908 4,9%
 يدالمؤ خليل يوسف فاروق بحريني 6.729 4,7%
   لدوليةارة المالحة والتجشركة البحرين ل بحريني 4.299 3%

 
 

 .التصويت حقوق ي ف متساويين  نيهمسالما وجميع واحدة، فئة  تحت  مدرجة ركةلشا أسهم جميع (2

 
 لذي يحدد عدد المساهمين: وا األسهم توزيع جدوليلي   مافي (3

 

  األسهم  عدد ينمساهمال ددع موعجم من% 
فالباآل  األسهم عدد  *ــةالفئــ 

    الصادرة

    
 %1 من أقل 36.017 572 25.3%
 %5 من أقل إلى 1% 85.541 33 60.1%
 %10 من أقل ىإل 5% 20.714 2 14.6%

    
100% 607 142.272  

 
 القائمة. األسهم% من 10ملك أي من هؤالء المساهمين أكثر من ال ي               
 فوعة بالكامل. صادرة والمد ال شركةال أسهموع مجمكنسبة من  موضحة* 

 
  هما  س 15.547.121ارة د المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلم دد األسهعمجموع  بلغ 2020ديسمبر  31 في كما (4

 (.سهما   15.438.648: 2019)
 
 

 ظفينالمو منافع. 13

 

2019  2020  

    

 ير ينا 1في  546  472
 السنة مخصص  76  124

 خالل السنة المدفوع (180)  (50)

    
 ديسمبر 31في   442  546
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                                              ش.م.بة  ين لألسواق الحرشركة مجمع البحر
 

 حول إيضاحات
 يةدنانير البحرينالف البآ                          2020ديسمبر  31ية في سنة المنتهللمالية نات الياالب
 

 

         وأخرى دائنة اريةتج ذمم .14
  

2019  2020  

    
 ائنةد تجارية ذمم 1.026  1.679
 باح أسهم غير مطالب بهاأر 381  697
 (20)إيضاح  عالقة ذوي أطرافئنة إلى داذمم  30  918
 أخرى ةائند ذمم 346  819

    
4.113  1.783  

 
 

 تيازاالم حق . 15

رباح لشركة  تسب كنسبة من األحيبحرين، يتعين على الشركة دفع حق امتياز ملكة الة متشغيلية مع حكومموجب االتفاقية الب
 البحرين.  مملكة حكومة  من قبل وكةملشركة م وهي ذ.م.مرين الدولي بحمطار ال

 

2019  2020  

    

 ايرين 1في   4.410  3.222

   الل السنةحتسب خالم 1.169  6.253

 السنة خالل فوعمدال (4.511)  (5.065)

    

 ديسمبر 31 في 1.068  4.410
 

 
  يرادات اإل. 16

 

2019  2020  
    
 عمبيعات البضائ 15.314  36.746

 عموالت 219  859
    

37.605  15.533  
 

 
 . إيرادات أخرى17

 

2019  2020  
    

 تاإلعالنا إيراد  340  793
  التجميل استشـارات اتايراد  582  771
 يةباح العمالت األجنبأر 8  51
 رىأخ إيرادات 68  61
    

1.676  998  
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                                             لحرة ش.م.باق اسوشركة مجمع البحرين لأل
 

 حول حاتإيضا
 حرينيةف الدنانير الببآال                         2020ديسمبر  31سنة المنتهية في للالمالية البيانات 

 
 

 ةيرإدا مصروفات. 18
 

2019  2020  

    
 امتياز حق 1.169  6.253
 عالقة ذات فاتروومص رواتب 2.919  3.877
 سوم إدارةر 230  968
 هالكاست 76  790
 خدمات 444  561
 مصروفات تقنية المعلومات 155  187
 مجلس اإلدارة أعضاء مكافآت 130  130
 مصروفات أخرى 484  562

    
13.328  5.607  

 
 

يلية لتشـغوالخـدمات ارة دااإل ماتخـد  نظير .م.مذ  سطاألو لشرقا الدولية أريانتا لشركة ةتحقسبالمبالغ الم اإلدارة رسوم تتعلق
 .لعقد اإلدارةلمساندة، وفقا  ا
    

 
 في أوراق ماليةات استثمار من يرادإ. 19

 

2019  2020  

    
 الدخل لها بالقيمة العادلة من خالمحتفظ باستثمارات إيراد أرباح أسهم على    

 الشامل اآلخر 788  1.196
  سنداتد من ائفو إيراد 153  167
 و الخسارةألربح ادلة من خالل امارات بالقيمة العاستث محققة منرباح أ 16  11
 سارةو الخأالربح بالقيمة العادلة من خالل  ثماراتمحققة من استغير أرباح  (11)  11
 ماراترسوم إدارة استث (37)  (27)

    
1.358  909  
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                                                                     ش.م.ب  ق الحرةواشركة مجمع البحرين لألس
 

 حول إيضاحات
 آالف الدنانير البحرينيةب                           2020ديسمبر  31تهية في ة المنسنللالبيانات المالية 

 
 

 عالقة  ويمالت مع أطراف ذ. معا20

  على جوهري ريتأث  سة ممار أو اآلخر  فلطرا على السيطرة افاألطر د أح كانبإم كان اإذ  عالقة  ذوي األطراف عتبر ت
. الوسيطة ن األطرافمن خالل واحد أو أكثر م مباشر غير ر أوشكل مباشب  اآلخر للطرف التشغيلية أو المالية قراراتال

عضاء مجلس  وأ يسيين، ن الرئالمساهميو عليها، جوهريا   تأثيرا   الشركة ارستم التي  المؤسسات تشمل قة العال يذواألطراف 
 روط تجارية اعتيادية.ة تتم بشالمعامالت مع األطراف ذوي العالق. للشركة نمدراء الرئيسيولوا ريةاإلدا والشركة، ارةاإلد 
 

 اتالرئيسيون( المتضمنة في هذه البيانء ء مكافآت المدرابإستثناة مع األطراف ذوي العالقة )مالت الهاماألرصدة والمعا
 لتالي: هي كا المالية

 
  اراتتثماس  المساهمون/ 
  محتسبة  عضاءأل شركات 
  بطريقة حقوق الشركة   اإلدارة مجلس 

  الوصف الملكية إلداريةا ص فيهاحص المجموع

     
 2020 سمبردي 31ا في كم    
 الموجودات     
 ذمم مدينة  - - 18 18
 استثمار في مشروع مشترك  215 - - 215
     
 ت باالمطلو    
 قةوم إدارة مستحرس - 30 - 30
     
 2020 ديسمبر 31 سنة المنتهية فيلل    
 اإليرادات     

 خسائرالحصة في ال 217 - - 217
 عمولة - - 51 51
     
 فاتالمصرو    

 مشتريات - 3.627 1 3.628
 يجاراإل مصروف 124 - 36 160
 رسوم إدارة - 230 - 230
 خرىأ روفاتمص - 291 304 595
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                                                                     م.بواق الحرة ش.ع البحرين لألسشركة مجم
 

 لحو إيضاحات
 ةيالدنانير البحرينف  بآال                          2020ديسمبر  31المنتهية في  سنةلللية ما نات الياالب
 
 
 )يتبع( ي عالقةراف ذومع أط ت. معامال20

 
  راتاتثماس  المساهمون/ 
  محتسبة  عضاءأل شركات 
  بطريقة حقوق الشركة  اإلدارة مجلس 

  الوصف لكيةالم إلداريةا ص فيهاحص المجموع

     
 2019 ديسمبر 31ا في كم    
 الموجودات    

 ذمم مدينة  - 199 6 205
 رك وع مشتاستثمار في مشر 1.807 - - 1.807

     
 تباالمطلو    

 قةم إدارة مستحورس - 190 - 190
 دائنة تجارية ذمم  - 691 37 728
     
 2019 ديسمبر 31  للسنة المنتهية في    
 اداتاإلير    
 خسائرالحصة في ال 60 - - 60
 عمولة - - 242 242
     
 فاتالمصرو    

 رياتشتم - 5.564 181 5.745
 اإليجار مصروف 123 - 136 259
 رسوم إدارة - 968 - 968
 أخرى مصروفات - 126 430 556

 
 :نالرئيسيو المدراءمكافآت  (ب

تناط بهم  ذين وال الرئيسيون ارةد اإل أعضاءدارية والشركة اإلودارة من مجلس اإل للشركة ئيسيونالر المدراء يتكون
 : يلي  فيما  مكافآتهم  لوتتمث. كةلشراتحكم في أنشطة الاإلدارة وومسئولية التخطيط، و ةيصالح

 

2019  2020   

    
 للسنة اإلدارة مجلس أعضاء فآتمكا 130  132
 لسنة لاألجل قصيرة  منافع 126  153
 لسنة نة لللس خدمةلا نهاية منافع 7  4
  حقةمست نافع نهاية الخدمةم 47  49
 للسنةإدارة رسوم  230  968
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                                                                       حرة ش.م.بق الاألسون لة مجمع البحريكرش
 

 حول حاتإيضا
 بحرينيةر البآالف الدناني                         2020 رديسمب 31سنة المنتهية في للالية ات المالبيان

 
 

         تتخصيصاال .21

 :سنةلل ليةلتاا يصاتصالتخ ةرااإلد  مجلساقترح 
   

2019  2020  

    
  مرحلية أرباح -  2.856
  ةمقترح نهائية  قديةن حأربا 3,557  4.261
 خيرية اتتبرع -  150

 
 

 السهمى العائد عل. 22

  :2019) رينيدينار بح 2,017 الغالبو ةالعادي حملة األسهم سوب لالمن عادي بقسمة الربحد على السهم اللعائا ب تم احتسا
 . 2019ديسمبر  31 في  كماالعادية  ألسهما المتوسط الموزون لعدد  على ( رينيبح ينارد  7.498

 

  ي والمخفض األساس

2019 2020  

   
 لسنةا ربح 2.017 7.498

   األسهم دعدالموزون ل سطمتولا 142.272 142.272
 )بالفلس( السهم على ائدالع 14 53

 
 

   لقطاعا معلومات .23

 محددة بيئة ديم سلع وخدمات في بتق مرتبطبتقديم سلع وخدمات )قطاع تجاري( أو  بطمرت  كةالشر من  فريد  جزء  هو اعالقط
 سوقال تشغيل حاليا   لشركةا تتولى. ألخرىا اتطاعالق لدى تها يالمث عن تختلف وعوائد  لمخاطر عويخض(، افيجغر قطاع)

 مراجعتها  تمت نتائجالو مصاريفالو تيرادااإل إن .لخليجطيران ا تورحالالحد  اءنوالمي وليالد البحرين طارم في الحرة
 هذه في عرضها تملي رىأخ إفصاحات وال منفصل تشغيلي قطاع تائجن هناك يوجد  ال فإنه يبالتال و ،فقط شركةال مستوى على

 .يةالمال البيانات
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                                                                       ة ش.م.بلحرين لألسواق اركة مجمع البحرش
 

 حول إيضاحات
 نيةانير البحريلدنا  بآالف                         2020 ديسمبر 31المنتهية في سنة للات المالية يانالب
 
 

 ر  وإدارة المخاط لقيمة العادلةا - اليةالم األدوات. 24

 :ةالمالي دواتاأل تخداماس راءج اآلتية للمخاطر ةشركال تتعرض
 
  االئتمان اطرمخ •

  السيولة مخاطر •

   السوق مخاطر •
 

ات والسياس ركةالشف ه، وأهدااطر المذكورة أعالكل من المخل شركةالومات عن تعرض هذا اإليضاح معل ضيعر
الكمية ت صاحابعض اإلف ضاح أيضا  إليهذا ا يعرض  ا وكم. الشركةال رة الخطر وإدارة رأس ماءات قياس وإداوإجر

 المالية.  بالبيانات األخرى حاتإلفصاا إلى ضافةاإلب
 

جان إدارية ة لارمجلس اإلد . أسس للشركةاطر إدارة المختأسيس ومراقبة هيكل ن عول بشكل عام ئمس ارةداإل مجلسإن 
 ر. مخاطدارة الإل الشركةت  اسا ر ومراقبة سيفي تطوي فعاليةباتهم  في أداء مسئولي هممحددة تساعد  يذيةتنف
 

رسات  مما  مالئمة مدى مراجعة و شركةالمخاطر لل ارةبإجراءات إد  اللتزامل مراقبة اإلدارةكيفية  ةللشرك تدقيقال لجنة  تتابع
  مهمتها ءأدا في التدقيقبمساعدة لجنة  الداخلي التدقيققسم  ميقو . كةشرال هاواجه ت يلتا المخاطر حجم معالمخاطر  إدارة
 ق.للجنة التدقي هتقارير رفع وي ،رضيةعة منتظمة ور بصورإدارة المخاط وأنظمة اتجراءإ مراجعةب   يقومو يةقابالر
 
 االئتمان مخاطر  (أ

ؤدي إلى تعرض  ستحقاقها مما يند اة عماته الماليتزاالبالوفاء بأحد األطراف  أو العميل فشل  عن الناتجة المخاطر يه
واالستثمارات في   ،ينةالمد مم والذ  ، حكمه قد وما فيلنلى اساسا  عأالمخاطر  هذهل لشركةاعرض ت تخسائر مالية. ل شركةال

  .ركبةالم، والسندات الدينأدوات 

ائتماني ذو تتمتع بتصنيف  حرينبالبد في بنوك لنقا يتم إيداعحيث  ةمحدود  حكمه في وما  قد الن على االئتمانية  كةشرال مخاطر
 .ارية درجة استثم

 
ل مع بطاقات ائتمان رائدة، وضمان أن  ع باألجعامالت البيريق حصر تط ة عنالمدين متمان للذمالئمخاطر ا شركةال تدير

  أن  بماو. ةعالقال ذاتراف ألطا عامالت مع ية المتعلقة بالمسات الداخلالقة قد تمت وفق السياى األطراف ذات العإل المبيعات
ق بنوع  تمركز تتعل وال مخاطر ةرافيجغ مركزتجد مخاطر تو ال ة،المباشر يعات بالتجزئة في المب محصورة شركةال مبيعات
   المدينة. بالذمم  خاصةلمخاطر االئتمان  العميل
 
 :من  مستحقة األنه جيدة نوعية ذات أنها ىعل المدينة الذممرصدة إلى أالشركة  تنظر

   ؛ الشركةمع  دائنة ساباتح أرصدة صافي ملديه ذينال لموردونا •

  ؛ وفةمعرت ائتمان بطاقا شركات •

 جيد.  مالي  مركز م  ة لهوي عالقذ  أطراف •
 
  تكون قادرة لن الشركةموضوعي أن  ما يكون هناك دليلعند المدينة  الذممبعمل مخصص انخفاض القيمة على  الشركة تقوم

للمدين الية الجوهرية تعتبر الصعوبات الم ة.م المدينمة للذ صلياأل طالشروحسب  حقةستمبالغ المعلى تحصيل كل ال
  الذمممة قي عالمات وجود انخفاض من الديون سداد  عن التأخر أو  خلفالتالمالي والتنظيم  دةإعا مدين أولت إفالس ااالواحتم
 المدينة.

 
 
 



39 

 

                                                                         لحرة ش.م.بلألسواق ا شركة مجمع البحرين
 
 حول ضاحاتإي

 بآالف الدنانير البحرينية                         2020بر سمدي 31ية في هسنة المنتلل انات الماليةالبي
 
 

 )يتبع(   وإدارة المخاطر عادلةالقيمة ال - ماليةال . األدوات24
 
 يتبع( ) االئتمان  مخاطر (أ

 
من  الشركة د تح  .بحذر ماناالئت تقييم بعد  تجري ماراتاالستث أن بالتأكد  تهااستثمارا على نئتمااال مخاطر شركةال يرتد 
يوجد   .معروفةالية ومؤسسات مومية حكبنوك  بلتسويقها من ق يتم التي دينأدوات  ثمار فيباالست طر االئتمانرضها لمخاتع

 لب. قية تثماراالس كل القراراتي المسئولة عن وه ،دارةس اإلضاء من مجلأع عة أربمن  ونتتك ستثمار اال لجنة كةشرلدى ال
 االقتراح.  اتايجابيات وسلبية د مراعابع عتمادها إلستثمار النة ااح على لجرض االقتريتم ع االستثمار 

 
 ئتمان اال لمخاطر التعرض

صى لمخاطر االئتمان كما في  األقتعرض . النتمائاال رمخاط لتعرض  األقصى الحد للموجودات المالية  لدفتريةالغ المبا تمثل
 : اآلتي ك لماليا المركز بيان

 

2019  2020   

    
 البنوكة أرصد 1.557  7.135
 دين سندات 2.153  2.564
 وأخرى مدينةوذمم  تجارية ذمم 740  1.722
 عالقة ذوي أطراف من ينةمد ذمم 18  205

    

11.626  4.468  
 

 

 :كان الجغرافي زكلتمرحسب ا المالي المركز بيانان كما في طر االئتمقصى لمخاألا رضعالت
 

2019  2020   

    

 ينلبحرا 4.099  11.089

 وسطاأل الشرق 317  455

 أوروبا 47  76
 أخرى 6  6
    

11.626  4.469  

 

 : تاريخ التقرير كما  المدينة مالذم أعمار
 

2019  2020  

  ضخفاان
 القيمة

 انخفاض  اإلجمالي
 يمةقال

  اإلجمالي

      
  متأخر غير 331 -  395 -
 يوم 91 – 1 متأخر 130 -  1.134 -
 يوم 180 – 91 خرمتأ 261 -  340 (3)
 ومي 180 من ركثأ 37 -  61 -
      

(3) 1.930  - 759  
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                                                                     بلحرة ش.م.ا مجمع البحرين لألسواقشركة 
 

 حول اتإيضاح
 بحرينيةاللدنانير بآالف ا                         2020ديسمبر  31منتهية في سنة الللبيانات المالية ال
 
 )يتبع(   ة المخاطروإدار القيمة العادلة - دوات المالية. األ24

 
 لةالسيو اطر مخ (ب

  .مالية أخرى اتموجودقد أو خالل الن الية منسداد التزاماتها الم لىع ةالشرك قدرة عدم مخاطر هي سيولة،ال اطرمخ إن
ا عند اتهسداد التزامفي كل األحوال ل نا ، ممك لكذ  كان كلما  ،السيولةفر التأكد من توا ىلإ يولةالس دارةإل الشركةيهدف أسلوب 

  طر مخا .كةالشرخسائر تضر بسمعة و ة أدون تكبد خسائر غير مقبول لصعبةة أو االعتياديالظروف ا فيحلول أجلها سواء 
تتأكد . للموجود ة ة العادلقيمبسعر قريب من الوة بسرع ليالما األصلمن بيع  الشركةة نتج من عدم قدرة يمكن أن تالسيول
الوفاء  وفرة عند الحاجة إلى تكون مت ، والتيه ما في حكمو قد استثمرت في النقد  والرية من األممن أن مبالغ جوه الشركة

 ات السيولة.لبمتطب

 . أشهر 6 خالل وتستحق فوائد  تتحمل ال المالية طلوباتالم جميع

ضغوط ا كثيرة  الجائحةجميع أنحاء العالم الحتواء التي فرضتها الحكومات في  ( 19-كوفيد ) ناكوروجائحة ال عت تدابيروض
 .2020ديسمبر  31إلى  2020على سيولة الشركة حيث تم تقييد األنشطة المدرة للدخل من أوائل مارس 

ا في وممل النقد تشلتي ا اليةلماألف دينار بحريني من الموارد  24,663ة ، كان لدى الشرك 2020ديسمبر  31ي كما ف
ألف دينار بحريني  18,028صول أخرى عالية السيولة )أسهم مدرجة( بقيمة أألف دينار بحريني ، و 1,620بقيمة  حكمه

  ءللوفاوالتي ستكون كافية .م .مذ  سوق الحرةحرين لألركة البشسيتم تحويله إلى دينار بحريني  5.015بقيمة  ومخزون
 ا. قاقهعند استحابالتزاماته 

 

  الشركة ليس لديها قروض. ما أن ك
  

 السوق  مخاطر( ج

سهم التي تؤثر  األ وأسعار ائدةالفالت األجنبية ومعدل ف العممثل سعر صر  عار السوقهي مخاطر تغير أس السوق خاطرم
 السوق رمخاط ات تعرض لىع سيطرةالوق هو إدارة والسإدارة مخاطر مالية. الهدف من واتها الو على أد أ الشركة خلعلى د 
خاطر دارة مالية لغرض إ لتزامات ما الشركة. تتكبد رعلى المخاط مجزي  بولة مع تحقيق عائد المق اإلطارات حدود  في 

 .اإلدارة مجلس  وجيهاتتن الصفقات ضم السوق. تتم كل هذه
 
 ة ل الفائد معد  مخاطر (1

ئع وداتحمل  .لسوقا في الفائدة دلمع رتغي  بسبب ةالمالي األدوات قيم في  راتالتغي مخاطر هيمعدل الفائدة  مخاطر
  سعار أ لحساسية جوهرية مخاطرل شركةال تعرض ت ال يوما .  180ت وتستحق خالل بر فائدة ثاقصيرة األجل سع الشركة
 .ةالفائد 
 

 جنبية ألا العمالت صرف مخاطر (2

العمالت  ف ر صرسع يرات فينتيجة للتغ المالية واتألد ا قيمة  تقلب ألجنبية هي مخاطر لعمالت اصرف ا طرمخا
اقات  بطعات ية وعلى مبيلة األجنبمشترياتها بالعم ىألجنبية عللمخاطر صرف العمالت ا ركةالش تتعرض بية.األجن

  نموردي من جات البية شراء المنتتتم غ . ةاألجنبي بالعملةة دد بعض االستثمارات المحلى األجنبية وعبالعملة  االئتمان
،   مريكي الدوالر األ ب البحريني مرتبط الدينار نإ. واليورو ي دوالر األمريكالب يةارجالخ يات لمشترا معظم تتم . حليينم

 .  يةمخاطر جوهرية ألال تتعرض  الشركة فان لهذاو القطريواللاير عودي، اللاير الس ،ماراتيالدرهم اإل
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                                                                         ش.م.ب  الحرة واقلبحرين لألسكة مجمع اشر
 

 حول إيضاحات
 حرينيةبآالف الدنانير الب                         2020ديسمبر  31 هية في نتسنة الملللمالية البيانات ا

 
 

 (  )يتبع مخاطروإدارة ال العادلةة القيم - . األدوات المالية24
 

 )يتبع(  السوق خاطرم( ج

 
 تبع( )ي نبية األج العمالت صرف مخاطر (2

 
 : خ التقريرتاري ا في لمخاطر العمالت األجنبية الجوهرية كم كةرالش تعرض صافي 

 

2019  2020   

    

 اليورو 3.372  233

 ي سترليناال الجنيه 10.231  10.677

 السويسري الفرنك 25  236

  القطرياللاير  3.306  3.558

 الدينار الكويتي 637  744

    
15.448  17.572  

 
 

 حقوق أو اداتاإلير على جوهري أثر اله كوني سوف األجنبية التالعم صرفأسعار  في التغيرات أن كةالشر قد تعت  ال
   . ةغير جوهري ،يني حرالب دينارال بط بهرت الذي يالدوالر  ما عدا ، نبيةاألجمالت للع اتالتعرض  حيث أن كيةالمل
 

نار  ألف دي 80ة سيتسبب في تباين قدره اية السننهريخ في أسعار صرف العمالت األجنبية بتا  %1بمقدار ة إن زياد 
التحليل على نفس األساس لسنة  وق الملكية. تم عملبح أو الخسارة وحقريني( في الردينار بح ألف 68: 2019بحريني )
2019. 

 

2019  2020   

    

 اليورو 16  1

 سترليني اال الجنيه 53  53

 السويسري الفرنك -  1

 يلقطراللاير ا 3  4
 الكويتي الدينار 8  9

    
68  80  

 
 

 م هخاطر أسعار األسم (3

لسوق او ،لماليةا لألوراق كويتال وسوق ،بورصة البحرينفي درجة محقوق الملكية هم أس الشركة فيستثمارات ا جميع
  %1بنسبة  سهم ألا ارأسع تغير. عند اإلمارات العربية المتحدةصة ناسداك ر وبو ،قطروبورصة  ،()تداول ويةلمالية السعا

  192: 2019) بحريني ار دين 180 بلغبم كيةالمل حقوق لتغير في دي إلى اؤي فسو ،المالي زمركال بيانكما في تاريخ 
 .2019لسنة ل على نفس األساس حليعمل الت تم . لكيةلما ( في حقوقينيبحردينار 
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                                                                        ق الحرة ش.م.بسواين لألالبحر شركة مجمع
 

 حول احاتإيض
 ةلبحرينيبآالف الدنانير ا                         2020بر ديسم 31ة في منتهيسنة الللانات المالية البي
 
 
  بع( )يت رالمخاطوإدارة  القيمة العادلة - ليةلمااألدوات ا .24

 
 المال رأس ارة إد (  د

والسوق  نيئنوالدا ينستثمرالم ثقة على للمحافظة قوية الم رأس قاعدةعلى ارة هي المحافظة د س اإلمجل سياسةإن 
 ىعل العائد و ،مساهمينللالديموغرافي  عيالتوزارة مجلس اإلد  عضاءأ يراقب. ةللشركمستقبلية ال تطوراتال علىوالبقاء 
دارة يتطلع مجلس اإل .للمساهمين األسهم ح أربا ومستوى المساهمين قوقح وع بمجم شركةال تعرفه  يذوال لالما رأس
ير  ي م يكن هناك أي تغرأسمالي قوي. لضع ال  بوة والنمو الذي يبدو محتمتفعالعوائد المر بينتوازن الظ على اللحف

 ل السنة.  خال الشركةل ة رأس مااراإلدارة في إد  ي في أسلوبجوهر
 

 العادلة لقيمة ا( هـ

ن  بي مةمنظ ةفي معامل المطلوبات حد لتحويل أدفوعة المالموجودات أو بيع أحد ل ةتلمالقيمة المس القيمة العادلة هي
ارية الشركة، بدون تمرافتراض اس دلة هوايمة العمن أسس تعريف الق . تاريخ القياسب األساسي سوقفي الاركين المش

 بشروط مجحفة. ت امالو إجراء المعيص حجم عملياتها بصورة جوهرية، أأو تقل ، يتهالتصف وجود نية أو حاجة
 

  القيام في المستخدمة تالمدخال أهمية عكست التيو ،ةليالتا العادلة لقيمةابية ترات باستخدام العادلة القيم بقياس ةالشرك تقوم
 : اتالقياس هبهذ 

 .مماثلة مالية ألداة نشط سوق في ( المعدلةر )غي المدرجة السوق أسعار: 1 وىالمست •

)أي   مباشرة للرصد، ابلةقوال 1المستوى المتضمنة في  المدرجة السوق راأسع عدا رى أخ تمدخال :2 المستوى •
  في مدرجةال السوق عارأس: دامخاستب مقيمة أدوات تشمل فئةال هذه(. األسعار  من مشتقة)أي  مباشرة غير وأ( عرالس

  من أقل تبرعي سوق في هةمشاب أو مماثلة مالية ألدوات المدرجة لسوقا راأسعو مماثلة، اليةم ألدوات نشط سوق
 معلومات من  مباشرة ر غي وأ مباشرة رصد لل بلةقا هامةال المدخالت جميع ونتك حيث أخرى  يم تقي طرق أو نشط،
 .السوق

غير   مدخالتها كونت يم تقيشمل تقنيات الفئة جميع األدوات التي تذه د. تشمل ه لة للرصبقا مدخالت غير :3 ىالمستو •
.  الماليةعلى تقييم األدوات  صد تأثير جوهري ن للمدخالت الغير قابلة للروكيث يرصد، حة للمبنية على معلومات قابل

ت جوهرية يالتتطلب تعد ، بحيث ةابهسعار المدرجة ألدوات مشمالية مقيمة على أساس األ دواتهذه الفئة أ لتشم
 لفروقات بين األدوات المالية.س اكلتعأو افتراضات،  غير قابلة للرصد،

 
 ة بالقيمة العادلة ساالمقة ماليت الاألدوا (1
 

 2020 1المستوى 2المستوى 3وىالمست العادلة القيمة
     
 بالقيمة العادلة من  ملكيةقوق أسهم ح    

 خرامل اآلل الشل الدخالخ 16.202 1.826 6.907 24.935
 ة منبالقيمة العادلستثمارية اصناديق     

 لخسارةخالل الربح أو ا - 1.129 - 1.129
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                                                                       ة ش.م.بالحر ألسواقن لمجمع البحري كةشر
 

 حول إيضاحات
 ةالبحرينيبآالف الدنانير                          2020ديسمبر  31ة في نتهيسنة المللالبيانات المالية 

 
 
 بع(  )يت ارة المخاطرإد و لةالقيمة العاد  - ليةات المااألدو. 24

 
 )يتبع(  العادلة القيمة( هـ

 
 )يتبع(سة بالقيمة العادلة ة المقاماليت الاألدوا (1
 

 2019 1المستوى 2المستوى 3المستوى لةالعاد لقيمةا
     
 مة العادلة من بالقي ملكيةقوق أسهم ح    

 خرل الشامل اآلل الدخالخ 19.190 - 6.701 25.891
 ة منالقيمة العادلبرية ماستثاصناديق     

 لخسارةخالل الربح أو ا - 1.319 - 1.319

 
 
:  2019) دينار بحريني  2.129مبلغ  ،دينار بحريني 2.153 البالغة ريةقيمة دفت  اتذ  ينالد  القيمة العادلة لسنداتبلغت 

ا  تهب قيمراألخرى تقا  اتطلوبات والمد لقيمة العادلة للموجو. ا2 لعادلة في المستوىيمة اوتمت تصنيف الق( 2,531
 ظرا  لقصر أجلها.فترية نالد 

 
 عادلةمة العن القي صاحاإلف يتطلب ولكنالعادلة،  ةقاسة بالقيمغير مموجودات  (2
 

 2020 1المستوى 2توىالمس 3المستوى مجموع
     لعادلةا القيمة

     
 اريةارات عقماستث - 6.430 3.850 10.280

 
 

 2019 1توىمسال 2المستوى 3المستوى عمجمو
     ادلةالع مةقيلا

     
 ةاستثمارات عقاري - 6.786 3.959 10.745
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                                                                       ة ش.م.بالحر ألسواقن لشركة مجمع البحري
 

 حول إيضاحات
 ةالبحرينيبآالف الدنانير                          2020 سمبردي 31ة في نتهيسنة المللالبيانات المالية 

 
 
 بع(  )يت وإدارة المخاطر القيمة العادلة - ليةات المااألدو. 24

 
 )يتبع(  العادلة القيمة( هـ
 

  حساسيةليل التح 

  رجة. المبادئمد  غير تشمل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات في أسهم حقوق ملكية 
  المتوقعةستقبلية لقيمة العادلة تشمل التدفقات النقدية الماوالتقديرات واالفتراضات الرئيسية التي تم تطبيقها للتوصل الى 

الشركات المستثمر فيها ، وقد تمت مراجعتها من قبل الشركة والمثمن الخارجي المستقل  التي تم توفيرها من قبل إدارة 
 يتها. ولقمع  للتأكد من مدى

 
2020 

 دمةتقييم المستخال نماذج لرئيسيةالمدخالت ا القيمة العادلة تحول ممكن تحول ممكن 
  صدبلة للرالقا رغي مبرسدي 31ي كما ف -ومعقول +/ -ومعقول +/

   2020 )في أي ُمدخل(  )في أي ُمدخل( 

     
 ومةية المخصالتدفقات النقد معدل الخصم 3.938 0.5% -+/ 74 - 105+
     
 جوداتالمو قيمة افيص    
 عدلةالم مة الموجوداتصافي قي 2.466 5% -+/ 142 - 142+
     

 لسوقا فعُمضا ةعف القيمة السوقيمضا 503 5% -+/ 25 - 25+

 
 

2019 

 دمةالتقييم المستخ نماذج رئيسيةت اللمدخالا القيمة العادلة تحول ممكن تحول ممكن 
  للرصد بلةالقا غير ديسمبر 31في ا كم -ومعقول +/ -ومعقول +/

   2019 )في أي ُمدخل( )في أي ُمدخل(

     
 خصومةمدفقات النقدية ال الت معدل الخصم 4.788 0.5% -+/ 34 - 35+
     
 الموجودات في قيمةصا    
 المعدلة يمة الموجوداتافي قص 1.000 5% -+/ 54 - 53+
     

 قالسو عفُمضا ة السوقيةيمقال مضاعف 602 5% -+/ 41 - 41+
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                                                                      ش.م.بة  الحر ن لألسواقشركة مجمع البحري
 حول حاتإيضا

 ةلدنانير البحرينيبآالف ا                         2020يسمبر د 31سنة المنتهية في للالبيانات المالية 
 
 )يتبع(   وإدارة المخاطر ادلةالعالقيمة  - األدوات المالية .24

 
 تصنيف األدوات المالية و(

 : يلي ا كمسبي اف المحيحسب التصن علىوالمطلوبات المالية  وجوداتلما صنف
 

 2020 ةبالقيمة العادل بالقيمة العادلة  مجموع
  الل الدخل من خ الربح من خالل بالتكلفة قيمةال

  خرشامل اآللا رةأو الخسا فأةطمال ة الدفتري

     
  ق ماليةفي أورا ستثماراتا 24.935 1.129 2.153 28.217
  ىروأخ ةمدينوذمم تجارية  ممذ - - 1.266 1.266

 موجودات أخرى - - - -
  كبنوة الرصدوأ النقد - - 1.620 1.620

     
31.103 5.039 1.129 24.935  

     
 وأخرى  دائنةمم وذجارية ت ذمم - - 1.783 1.783
 حقمست إمتياز حق - - 1.068 1.068

     
2.851 2.851 - -  

 
 

 2019 ة بالقيمة العادل بالقيمة العادلة   مجموع
  الل الدخلمن خ الربح من خالل فةبالتكل يمةقال

  شامل اآلخرال رةاأو الخس طفأةالم الدفترية

     
  يةق مالفي أورا راتماستثا 25.891 1.319 2.564 29.774
  ىروأخ مدينةوذمم تجارية  ممذ - - 2.448 2.448
 موجودات أخرى - - 1.866 1.866
  كة البنورصدوأ النقد - - 7.242 7.242

     
41.330 14.120 1.319 25.891  

     
 وأخرى  دائنةمم وذرية تجا ذمم - - 4.113 4.113
 حقتمس زإمتيا حق - - 4.110 4.110

     
8.523 8.523 - -  

 
 

 اتزاملتواال محتملةال باتالمطلو . 25
 

2019  2020   

    

  ق ملكيةفي حقو اتستثمارال غير المستدعاة األسمية القيمة 1.164  1.255
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                                                                      ش.م.بة  الحر ن لألسواقشركة مجمع البحري
 لحو حاتإيضا

 لدنانير البحرينيةبآالف ا                         2020يسمبر د 31سنة المنتهية في للالبيانات المالية 
 

 

 19-در كوفيأث .26

ف  جميع أنحاء العالم والتدابير التي اتخذتها الحكومات في جميع أنحاء العالم للتخفي  في  (19-كوفيد جائحة الكورونا )أثر تفشي 
. وتأثرت عمليات الشركة بشكل كبير مع انخفاض  2020السفر والضيافة خالل عام نتشاره بشكل حاد على صناعات ا من

إغالق الحدود ، واإلغالق ، وإجراءات  اإلجراءات قيود ا على السفر ، و% في إيراداتها األساسية. تضمنت هذه  59بنسبة 
 خالل العام. ركةللشي لمالالحجر الصحي. وقد أثر ذلك سلب ا على األداء ا

ا مالي ا للشركات للتخفيف من بعض تأثير قدمت حكو  531تلقت الشركة دعما  إجماليا  قدره  الجائحة.مة مملكة البحرين دعم 
البحرينيين والتنازل عن رسوم الكهرباء والماء وغيرها من الرسوم. تم احتساب  بحريني لتسديد رواتب الموظفين ألف دينار 
 .20سارة وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي نحة حكومية في الربح أو الخكمالغ هذه المب

 

ألف دينار بحريني. بلغت األصول  689، حققت الشركة صافي ربح من التشغيل قدره 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
بات المتداولة البالغة لوالمطألف دينار بحريني مقارنة ب 7,997 ا ما قيمته 2020ديسمبر  31لمتداولة للشركة كما في ا

 ألف دينار بحريني.  3,293

 
 لالحقةاألحداث ا .27

ار الجديدة لمملكة البحرين. ونتيجة لذلك ،  اآلن وجهة المط وأصبح عملياته المطار الجديد  مبنى  ، بدأ2021يناير  28في 
حرين. لن تستمر  الشركة وشركة مطار البن ز بيى المطار القديم جميع العمليات مما يشير إلى انتهاء اتفاقية االمتيا أوقف مبن

ا تشغيلية قدرها  يني في عام  ألف دينار بحر  673الشركة في تقديم خدماتها المعفاة من الرسوم الجمركية التي حققت أرباح 
ع ذلك ، ستستمر الشركة على أساس مبدأ االستمرارية وستحصل على دخل من بحريني(. ومدينار 6,416: 2019) 2020
حقوق  المحتسب على أساس% من أرباح المشروع المشترك 55ا في ذلك حصتها البالغة لمتعلقة باالستثمار بما طتهاأنش

عليه ، تم إعداد البيانات المالية السنوية واإليضاحات على أساس مبدأ  . وبناء   .م.مركة البحرين لألسواق الحرة ذ ش ،الملكية
 ارية. االستمر

 

 قارنةأرقام الم .28

ؤثر  عادة التصنيف هذه لم تعرض السنة الحالية. إ مع إلعطاء مقارنة عادلة ،عند الضرورةمقارنة أرقام النيف تصادة تم إع
 . ق الملكية المعلنة سابقا  حقومجموع   أو نة،الدخل الشامل للس مجموع ، أوالسنة على أرباح
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