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  ١                      ب                               ش.م.شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
  
  

  معلومات عامة
  

  لشركــةتسجيــل ا

 لشركاتاقانون  ألحكامشركة مساهمة بحرينية مسجلة وفقا  وهيشركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب 
  . ١٩٩٠يوليو  ١٥بتاريخ  ٢٣٥٠٩بموجب سجل تجاري رقم  ٢٠٠١التجارية البحريني 

  
  .م.م.ذ الدولي البحرين مطار تطوير شركة في %٢٥تمتلك الشركة نسبة  
  

  رأس المــال 
ي (١٤٬٢٢٧٬١٩٤ ار بحرين ار ١٢٬٩٣٣٬٨١٣: ٢٠١٦دين ي)  دين بحرين

م  ىإمقس هم ١٤٢٬٢٧١٬٩٣٨ ل هم ١٢٩٬٣٣٨٬١٢٥: ٢٠١٦( س ) س
  كل سهملفلس   ١٠٠ بقيمة

:   المصـرح به 

:  )بحريني دينار١٢٬٩٣٣٬٨١٣: ٢٠١٦دينار بحريني  ( ١٤٬٢٢٧٬١٩٤   الصادر والمدفوع بالكامل
   

:  )مجلس اإلدارةرئيس (فـاروق يــوسـف الـمؤيـد     مجلس اإلدارة
:  )العضو المنتدب( يعبد هللا بـوهـنـــد   

     جــالل مـحمد جـــــالل
       جـاسـم مـحـمـد الـشـيخ

     آل خليفةالشيخ محمد بن على بن محمد 
     جــواد الحـــواج

     نـبـيـل  الـــزيــــــن
     الخان محمد

     غـســـان الــصـبـــاغ
     مينجهاد أ

   عبدالرحمن جمشير
     

:  المؤيد يوسف فاروق   االستثمار لجنة
     بوهندي عبدهللا

   نبيل الزين
   مينأجهاد

   
:  الحواج جواد   التدقيق لجنة
      الخان محمد
      الصباغ غسان

   
 والمكافآت اتلجنة الترشيح  المؤيديوسففاروق
   بوهنديعبدهللا

   ـــــاللجــالل مـحمد ج
   

:  وسط) ذ.م.م.ألشركة أيريانتا أنترناشيونال (الشرق ا   ياإلدار الوكيل
     

:     يالورد سامب  العام المدير -    اإلدارة  
     كارول    دومينيك    المالية الشؤون رئيس - 
     دومينيك أوريلي  رئيس دائرة العمليات -
     ريتشارد والكينسون    المشتريات دائرة رئيس - 

  
  
  
 
  



   

  ٢                 شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب                               
  
  

  معلومات عامة
  
  

:  صادق اسماعيل   الشركة سكرتير
     

:  ٢٢٤ المحرق -  ٢٤٠٣ طريق ١٤٥مبنى  - البرشاء  بناية   المكاتب
      ١٧٧٢٥٥١١كس فا  -  ١٧٧٢٣١٠٠هاتف 

     
     ١٧١٤ص ب  - ن الدولي مطار البحري

       ١٧٣٢١٩١٠اكس ف  -  ١٧٣٢١٣٣٠هاتف 
     

:  فخرو جي ام بي كي   الحسابات يمدقق
     

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

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

     بحرينال –بنك الكويت الوطني 
     بنك السالم
     يبنك العرب

     
:  شركة البحرين للمقاصة   األسهم مسجلي

     كمبيوترشير ذ.م.م كارفي
     البحرين مملكة -  المنامة -  ٥١٤.ب ص
     

:  سيكو   حافظي المستندات المالية
     مملكة البحرين –المنامة  – ١٣٣١ص.ب 
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  ٤                                                     ش.م.بشركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
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  ١١                                                   .م.بش الحرة لألسواق البحرين مجمع شركة
  

   بيان الدخل الشامل 
   البحريني بالدينار                ٢٠١٧ديسمبر  ٣١عن السنة المنتهية في 

  
  

٢٠١٧   ٢٠١٦    
        

  ربح السنة  ٧٫٠٩١٫٢٩٧   ٨٫٣٢٨٫٣١٢
       
  الشامل اآلخر  الدخل     
ً تصنيفها يتم قدتم تصنيفها أو التي  التي البنود        الخسارة وأ الربح إلى الحقا
   لملكيةمتوفرة للبيع في حقوق ا الستثمارات العادلة القيمةصافي التغير في   )١٫١٣٧٫٢٧٥(   )٤٢٤٫٩٥٩(
  عمتوفرة للبي استثماراتمن انخفاض قيمة  الخسارة أو الربح إلى المحول     

  في حقوق الملكية  ٤٦٫٣٦٢   ٢٦٧٫٥٥٠
  ياستحقاق استثمارات متوفرة للبيع ف من الخسارة أو الربح إلى المحول     
  سندات دين  )٧٫١١٨(   - 
       
  مجموع الدخل الشامل اآلخر  )١٫٠٩٨٫٠٣١(   )١٥٧٫٤٠٩(
       

  للسنة الشامل الدخل جموعم  ٥٫٩٩٣٫٢٦٦   ٨٫١٧٠٫٩٠٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.المالية البيانات هذه من أساسياً  جزءاً  ٢٧إلى  ١من اإليضاحات  تشكل



  ١٢                                                                                                                  شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

     الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 البحريني بالدينار                                                 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١عن السنة المنتهية في 

 
  األم الشركة مساهمي إلى ةالمنسوبحقوق الملكية   
      احتياطي  احتياطي        

  مجموع  أرباح  يمةالق  أعمال  احتياطي  عالوة إصدار  رأس  ٢٠١٧
  حقوق الملكية  مستبقاة  العادلة خيرية قانوني أسهم المال  
            

  ٥٠٫٧٧١٫٠٩٦  ٢١٫٤٨٦٫٤٦٦  ٧٫٢٧٠٫٨٩٨  ٦٦٠٫٤٥٣  ٦٫٤٦٦٫٩٠٦  ١٫٩٥٢٫٥٦٠  ١٢٫٩٣٣٫٨١٣  ٢٠١٧يناير  ١ في
                

                الدخل الشامل للسنة
  ٧٫٠٩١٫٢٩٧  ٧٫٠٩١٫٢٩٧  -   -   -   -   -   السنة ربح

                
                اآلخر الشامل لدخلا

ً يتم قدتم تصنيفها أو التي  التي البنود                 تصنيفها الحقا
                الخسارة أو الربح إلى

                صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متوفرة
  )١٫١٣٧٫٢٧٥(  -   )١٫١٣٧٫٢٧٥(  -   -   -   -   للبيع في أوراق ملكية

                من انخفاض قيمة الخسارة أو الربح إلى المحول
  ٤٦٫٣٦٢  -   ٤٦٫٣٦٢  -   -   -   -   في حقوق الملكيةمتوفرة للبيع  استثمارات

                استحقاق استثمارات  من الخسارة أو الربح إلى المحول
  )٧٫١١٨(  -   )٧٫١١٨(  -   -   -   -   دين في سنداتللبيع متوفرة 

            
  )١٫٠٩٨٫٠٣١(  -   )١٫٠٩٨٫٠٣١(  -   -   -   -   اآلخرالدخل الشامل  مجموع

                
  ٥٫٩٩٣٫٢٦٦  ٧٫٠٩١٫٢٩٧  )١٫٠٩٨٫٠٣١(  -   -   -   -   مجموع الدخل الشامل للسنة

                
  -   )١٫٢٩٣٫٣٨١(  -   -   -   -   ١٫٢٩٣٫٣٨١  اصدار أسهم منحة

  -   )٦٤٦٫٦٩١(  -   -   ٦٤٦٫٦٩١  -   -   القانوني لالحتياطي المحول
  )٣٫٨٨٠٫١٤٥(  )٣٫٨٨٠٫١٤٥(  -   -   -   -   -   ٢٠١٦لسنة  معلنة نهائية أسهم أرباح
  )٢٫٨٤٥٫٤٣٩(  )٢٫٨٤٥٫٤٣٩(  -   -   -   -   -   ٢٠١٧لسنة  مدفوعة مرحلية أسهم أرباح

  )٨٨٫٢٥١(  -   -   )٨٨٫٢٥١(  -   -   -   ٢٠١٧مدفوعة لسنة  خيرية تبرعات
  -   )١٦٦٫٥٦٦(  -   ١٦٦٫٥٦٦  -   -   -   ٢٠١٧لسنة  عتمدةم خيرية تبرعات

                
  ٤٩٫٩٥٠٫٥٢٧  ١٩٫٧٤٥٫٥٤١  ٦٫١٧٢٫٨٦٧  ٧٣٨٫٧٦٨  ٧٫١١٣٫٥٩٧  ١٫٩٥٢٫٥٦٠  ١٤٫٢٢٧٫١٩٤  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ في
  

.المالية البيانات هذه من أساسياً  جزءاً  ٢٧إلى  ١من اإليضاحات  تشكل



  ١٣                                                                                                          شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

     الملكية التغيرات في حقوق بيان
 البحريني بالدينار                                                 (يتبع) ٢٠١٧ديسمبر  ٣١عن السنة المنتهية في 

 
      األم الشركة مساهمي إلى ةالمنسوبحقوق الملكية   
          احتياطي  احتياطي        

  مجموع  غير حصة    حأربا  القيمة  أعمال  احتياطي  عالوة إصدار  رأس  ٢٠١٦
  حقوق الملكية    مسيطرة  المجموع  مستبقاة  العادلة  خيرية  قانوني  أسهم  المال  
                    
  ٤٨٫٨٤٥٫٩٦١  ١٤٫٨٩٧  ٤٨٫٨٣١٫٠٦٤  ٢١٫٢٠٣٫٠٧٢  ٧٫٤٢٨٫٣٠٧  ٥٩٨٫١٠٧  ٥٫٨٩١٫٠٠٦  ١٫٩٥٢٫٥٦٠  ١١٫٧٥٨٫٠١٢  ٢٠١٦يناير  ١ في

                    

                    الدخل الشامل للسنة
  ٨٫٣٢٨٫٣١٢  -  ٨٫٣٢٨٫٣١٢  ٨٫٣٢٨٫٣١٢  -  -  -  -  -  السنة ربح

                    
                    اآلخر الشامل الدخل
                    يتم قدتم تصنيفها أو التي  التي البنود

ً                     الخسارة أو الربح إلى تصنيفها الحقا
                    صافي التغير في القيمة العادلة 

  )٤٢٤٫٩٥٩(  -  )٤٢٤٫٩٥٩(  -  )٤٢٤٫٩٥٩(  -  -  -  -  ةالستثمارات متوفرة للبيع في حقوق الملكي
                    من انخفاض  الخسارة أو الربح إلى المحول

                    في حقوقمتوفرة للبيع  استثماراتقيمة 
  ٢٦٧٫٥٥٠  -  ٢٦٧٫٥٥٠  -  ٢٦٧٫٥٥٠  -  -  -  -  الملكية

                    
  )١٥٧٫٤٠٩(  -  )١٥٧٫٤٠٩(  -  )١٥٧٫٤٠٩(  -  -  -  -  اآلخرالدخل الشامل  مجموع

                    

  ٨٫١٧٠٫٩٠٣  -  ٨٫١٧٠٫٩٠٣  ٨٫٣٢٨٫٣١٢  )١٥٧٫٤٠٩(  -  -  -  -  )٩صفحة ( مجموع الدخل الشامل للسنة

                    
  )١٤٫٨٩٧(  )١٤٫٨٩٧(  -  -  -  -  -  -  -  تصفية شركة تابعة
  -  -  -  )١٫١٧٥٫٨٠١(  -  -  -  -  ١٫١٧٥٫٨٠١  اصدار أسهم منحة

  -  -  -  )٥٧٥٫٩٠٠(  -  -  ٥٧٥٫٩٠٠  -  -  القانوني لالحتياطي المحول
  )٣٫٥٢٧٫٤٠٤(  -  )٣٫٥٢٧٫٤٠٤(  )٣٫٥٢٧٫٤٠٤(  -  -  -  -  -  ٢٠١٥لسنة  معلنة نهائية أسهم أرباح
  )٢٫٥٨٦٫٧٦٢(  -  )٢٫٥٨٦٫٧٦٢(  )٢٫٥٨٦٫٧٦٢(  -  -  -  -  -  ٢٠١٦لسنة  مدفوعة مرحلية أسهم أرباح

  )١١٦٫٧٠٥(  -  )١١٦٫٧٠٥(  -  -  )١١٦٫٧٠٥(  -  -  -  ٢٠١٦مدفوعة لسنة  خيرية تبرعات
  -  -  -  )١٧٩٫٠٥١(  -  ١٧٩٫٠٥١  -  -  -  ٢٠١٦لسنة  عتمدةم خيرية تبرعات

                    

  ٥٠٫٧٧١٫٠٩٦  -  ٥٠٫٧٧١٫٠٩٦  ٢١٫٤٨٦٫٤٦٦  ٧٫٢٧٠٫٨٩٨  ٦٦٠٫٤٥٣  ٦٫٤٦٦٫٩٠٦  ١٫٩٥٢٫٥٦٠  ١٢٫٩٣٣٫٨١٣  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ في

  
.المالية البيانات هذه من أساسياً  جزءاً  ٢٧إلى  ١من اإليضاحات  تشكل



  ١٤                                  .م.بش الحرة لألسواق البحرين معمج شركة
  

   بيان التدفقات النقدية 
   البحريني بالدينار                ٢٠١٧ديسمبر  ٣١عن السنة المنتهية في 

            
    ايضاح  ٢٠١٧   ٢٠١٦

          
  التدفقات النقدية من أنشطة العمليات        

  عمالءمن اللمستلم النقد ا    ٣٠٫٣٩٦٫٩٨٢    ٢٧٫٠٠٤٫٨٣١
  سياراتال ترويج من مقبوضات    ٦٥٤٫٠٠٧   ٧٣٧٫٠٩٣

  مقبوضات أخرى    ٢٫٩٠٢٫٧٩٨   ٢٫٢٣٤٫٦٨٣
          

٣٣٫٩٥٣٫٧٨٧   ٢٩٫٩٧٦٫٦٠٧      
         
  مدفوعات المشتريات    )١٧٫١٧٧٫٧٧٣(   )١٦٫٦٧٧٫٠٢٨(
  مدفوعات مصروفات تشغيلية أخرى    )٥٫٤٧٦٫٠٩٨(   )٣٫٣٠٥٫٠٢٨(
  مدفوعات أتعاب اإلدارة    )٨٩٩٫٤٩٣(   )٥٩٤٫١٨٣(
  مدفوعات حق اإلمتياز  ١٥  )٤٫٦٠٠٫١١٥(   )٣٫٦٨٨٫٧٥٦(
  السيارات ترويج مصروفات    )٣٣٧٫٢٤٥(   )٣٢١٫٦٩٦(
  مدفوعةال اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة    )٨٨٫٣٠٠(   )٧٩٫٧٠٠(
  الخيرية لألعمال مدفوعات    )٨٨٫٢٥١(   )١١٦٫٧٠٥(
          

)٢٨٫٦٦٧٫٢٧٥(   )٢٤٫٧٨٣٫٠٩٦(      
        

  من أنشطة العمليات صافي النقد    ٥٫٢٨٦٫٥١٢   ٥٫١٩٣٫٥١١
         
  االستثمار أنشطةالتدفقات النقدية من        

  مقبوضات من مدفوعات مقدماً     -    ١٫٢٢٩٫٣٧٠
  مستلمة وائدف    ٢٦٣٫٣٣٣   ٣٠٧٫٤٤٣

  أرباح أسهم مستلمة    ١٫٦٧٢٫٣١٥   ٢٫٩٤٢٫٤٩٤
  افي  ص - رات مستلمة من استثمارات عقارية إيراد إيجا    ٢٤٦٫٦٨٠   ١٥٨٫٧٥٩
   أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة    ٣٧٫٥٠٠   ٣٧٫٥٠٠

  عقارات ومعدات شراء    )٤٧٣٫٠٥٧(   )٥٩٣٫٨٩٦(
  شراء استثمارات عقارية    )٢٦٠٫٩٣٣(   )٤٫٥٠٢٫٧١١(
   ودائع بنكية    )٣٫٩٦٦٫٣٨٨(   )٥١٧٫٦٥٦(
  نقد مدفوع لحصة غير مسيطرة    -    )١٤٫٨٩٧(
  مقدم لشراء استثمارات متوفرة للبيع    )٤٣٩٫٢٨٩(   - 
  شراء استثمارات متوفرة للبيع    )١٫٦١٣٫٦٩٩(   )١٫١١٦٫٠٤٤(
          

  االستثمار أنشطة المستخدم فيلنقد اصافي     )٤٫٥٣٣٫٥٣٨(   )٢٫٠٦٩٫٦٣٨(
         
  التمويل أنشطةالتدفقات النقدية من        
  مدفوعة سهمأ أرباح    )٦٫٥٤٦٫٩٥٨(   )٥٫٧٦١٫٩٧٠(
          

  التمويل أنشطة في المستخدم النقدصافي     )٦٫٥٤٦٫٩٥٨(   )٥٫٧٦١٫٩٧٠(
         
  السنة خالل النقص في النقد وما في حكمه صافي    )٥٫٧٩٣٫٩٨٤(   )٢٫٦٣٨٫٠٩٧(

         
  يناير ١في  ومافي حكمهالنقد     ٨٫٤٣٥٫٨٢٠   ١١٫٠٧٣٫٩١٧

        

  ديسمبر ٣١ ي حكمهومافالنقد   ١١  ٢٫٦٤١٫٨٣٦   ٨٫٤٣٥٫٨٢٠
  
  
  

  .المالية البيانات هذه من أساسياً  جزءاً  ٢٧إلى  ١من اإليضاحات  تشكل



   

  ١٥                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١المنتهية في  سنةللالبيانات المالية 

  
  
    والنشاط أةالنش .١

موجب ب مسجلة عامة مساهمةبحرينية  شركة هيشركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب ("الشركة") 
 ومتق درجة في بورصة البحرينمو ١٩٩٠يوليو  ١٥في مملكة البحرين بتاريخ  ٢٣٥٠٩سجل تجاري رقم 

  ج.ران الخلية وعلى رحالت طيميناء خليفالحرة في مطار البحرين الدولي و  السوق وإدارة بتشغيل الشركة

   

  ).%٢٥: ٢٠١٦من أسهم شركة تطوير مطار البحرين الدولي ( %٢٥نسبة  الشركةتمتلك 

  
  

   اإلعداد أسس. ٢
  
   االلتزام بيان)   أ

دت ات أع ة البيان ً  المالي ا ايير وفق ة للمع داد الدولي ارير إلع ة التق ات المالي انون ومتطلب ة ركاتالش ق  التجاري
   .٢٠٠١ لسنة البحريني

  
  )   أساس القياس ب

ا  أعدت ة، فيم وفرة للبعدا البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخي ع االستثمارات المت ري ي تظه ة  الت بالقيم
  . العادلة

  
  )  عملة التعامل وعملة العرض  ج

 تم. للشركة ليةلماا للبيانات والعرض التعامل عملة وهي البحريني، بالدينار المالية البيانات إعداد يتم
  .إليها المشار الحاالت عدا ما ،"البحريني"الدينار  إلى التقريب

  
  واألحكام التقديرات استخدام)   د

ستخدام دارة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من اإلا حسب إن إعداد البيانات المالية
لة المسج والمبالغ للشركةالسياسات المحاسبية  التقديرات واألحكام والفرضيات التي تؤثر على تطبيق

  . والمطلوبات والدخل والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقيقية عن هذه التقديرات للموجودات

الية لسنة الما خالل والمطلوبات الموجوداتالتي تؤثر على مبالغ  والفرضيات بعمل التقديرات الشركةتقوم 
امل وعويخية التارلموضوعة بشكل مستمر بناءاً على الخبرة االفرضيات و التقديرات القادمة. تتم مراجعة

لى ععديل تشمل توقع األهداف المستقبلية المعقولة في ضوء الظروف الراهنة. يحتسب الت والتي أخرى،
 في وأ، لك الفترةتعلى  إذا كان التعديل يؤثر التقديرات المحاسبية في الفترة التي قد تم تعديل التقديرات فيها

   ستقبلية.الية والمين المإذا كان التعديل يؤثر على كال الفترتأي فترة مستقبلية الفترة التي حدث فيها التعديل و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  ١٦                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  
  . أسس اإلعداد (يتبع) ٢

  
  (يتبع) واألحكام التقديرات استخدام)   د

  
 المخزون قيمة انخفاض ) ١

 هناك انك ما إذا لتحديد عند كل بيان مركز مالي للمخزون الدفترية القيمة بمراجعة الشركة تقوم
 وبناءاً  مرهع على بناءاً  القيمة في نخفضالم المخزون بتحديد الشركة تقوم. المخزون قيمة في انخفاض

 تقدر ة،القيم انخفاض على موجودة مؤشرات هناك كانت إذا. عليه المستقبلي للطلب تقديراتها على
  .المخزون هذا مثل باستبعاد المتعلقة التاريخية الخبرة على بناءاً داد لالستر القابلة المخزون قيمة

  
 المدينة الذمم قيمة انخفاض ) ٢

 كهنا كان ما ذاإ لتحديد عند كل بيان مركز مالي المدينة للذمم الدفترية القيمة بمراجعة ركةالش تقوم
 على بناءاً  ةالقيم في ةالمنخفض المدينة الذمم بتحديد الشركة تقوم. المدينة الذمم قيمة في انخفاض
 تمؤشرا هناك انتك إذا. المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على وبناءاً  المقابل للطرف المالي الوضع
 النقدية لتدفقاتاعلى  بناءاً  لالسترداد القابلة المدينة الذمم قيمة تقدر القيمة، انخفاض على موجودة

  .المقدرة المستقبلية
  

 االستثمارات المتوفرة للبيع قيمة انخفاض ) ٣
ندما ع لقيمةيتم تحديد ما إذا كانت الموجودات منخفضة في افي حالة االستثمارات المتوفرة للبيع، 

تأخذ  .تجودالهذه المو ة ألقل من سعر التكلفةعادليوجد انخفاض جوهري أو طويل الفترة في القيمة ال
نخفاض في أو اال %٣٠بنسبة  القيمة السوقية ألقل من سعر التكلفةباالعتبار االنخفاض في الشركة 

ادلة متاحة الع ةا تكون القيمعندم .اشهر كمؤشر على انخفاض القيمة ٩القيمة الذي يستمر ألكثر من 
هذا لالسترداد قابلة لنخفاض في القيمة. يتم تقدير القيمة الاالستثمارات بالتكلفة ناقصا االبسهولة، تدرج 

ن بينها امل مستثمار للتحقق من انخفاض القيمة. ولتحقيق هذا الحكم، تقوم الشركة بتقييم عدة عواال
يا نولوجلمستثمر فيها وأداء القطاع والتغيرات في التكأدلة على تدهور الوضع المالي للشركة ا

  والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.
 

 االستثمارات العقارية قيمة انخفاض ) ٤
ن مين خارجييي باستخدام مقيسنوبشكل  االستثمارات العقاريةالنخفاض قيمة بعمل تقييم  الشركةتقوم 

قارنة مم طريقة استخداإما ب لة بناًء على القيمة السوقية للعقار. تقدر القيمة العادالعقار ييمتقلمستقلين 
  .ةحاليال لحالتها المادية مع النظر، لتقدير القيمة السوقية البيع، و/أو طريقة رسملة الدخل

 
   لالستثمارات العقارية والعقارات والمعدات المتبقية والقيمة اإلفتراضي العمر ) ٥

بيان ريخ تاعند كل والمعدات  للعقاراتضي والقيمة المتبقية بمراجعة العمر اإلفترا الشركة تقوم
لمتبقية قيمة التحديد إذا ما كان هناك تعديل مطلوب لهما. يقدر العمر اإلفتراضي وال ماليالمركز ال

  .قبليةالمست االقتصادية للمنافع اإلدارة وتوقعات القطاع في المشابهة الموجوداتبناءاً على 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  ١٧                            البحرين لألسواق الحرة ش.م.بشركة مجمع 
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  

  . أسس اإلعداد (يتبع) ٢
  

  ٢٠١٧يناير  ١المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة السارية المفعول ابتداء من  ) هـ

   .طة الشركةذات عالقة بأنش ٢٠١٧يناير  ١لمعايير والتعديالت والتفسيرات التالية أصبحت سارية المفعول في ا
 

  ))٧) مبادرة اإلفصاح (تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم (١

جة من النات باتلمطلوفصاحات التي تمّكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم التغييرات في اإلتتطلب التعديالت ا
   قدية.األنشطة التمويلية، بما في ذلك التغييرات الناتجة من التدفقات النقدية والتغيرات غير الن

لم يكن لهذه  .٢٠١٧يناير  ١للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  بأثر مستقبلي التعديالت سارية المفعول
  .أي أثر جوهري على البيانات المالية التعديالت

   
 متعددة معايير – ٢٠١٤- ٢٠١٢عديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة الت )٢

د من تشمل عد ٢٠١٦- ٢٠١٤ لدورة التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للسنوات
ً (اح بالتطبيق المبكر التعديالت لمختلف المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. مع السم ع مإلى جنب  جنبا

داد دولية إلعير الالمتطلب االنتقالي الخاص لكل حالة)، وفي هذه الحالة سيتم تطبيق التعديالت الالحقة للمعاي
  التقارير المالية األخرى. 

 ) طبق ت -  األخرى المنشآتإلفصاح عن المصالح في ا –) ١٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
ً متطلبات اإلفصاح عن المصالح في الشركات األخرى  غرض لعلى المصالح المصنفة كمحتفظ بها  أيضا

  .٢٠١٧ناير ي ١ أو بعد البيع أو التوزيع. يطبق هذا المعيار بأثر رجعي للفترات المالية التي تبدأ من

  ؤسساتم -  ريع المشتركةالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاا – )٢٨(معيار المحاسبة الدولي رقم 
لة أو ت الزميأخرى مماثلة، قد تختار أن تقيس استثماراتها في الشركا مؤسسة، أو أي المخاطررأس المال 

مار على كل استثل الخيار تطبيق هذاالمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يمكن 
  .  هحد

زميلة شركة الالقيمة العادلة من قبل ال البقاء على تطبيق ،ماريةغير استث يختار مستثمر في مؤسسة،قد 
ذا هطبيق تيمكن للشركة االستثمارية، أو المشروع المشترك أو الشركات التابعة للشركة االستثمارية. 

ذا ه. يطبق على حده بصورة منفصلة لكل شركة زميلة أو مشروع مشترك للشركة االستثمارية الخيار
  طبيق المبكر.، مع السماح بالت٢٠١٨يناير  ١ أو بعد عي للفترات المالية التي تبدأ منالمعيار بأثر رج

  
  .أعاله أي أثر جوهري على البيانات المالية ه التعديالتلم يكن لتطبيق هذ

  
    التي لم يتم تطبيقها بعدوالمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة  )و

لتي تبدأ االمالية  فتراتيدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات السارية المفعول لليوجد العديد من المعايير الجد
يير ي من المعا، مع السماح بالتطبيق المبكر. مع ذلك، لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر أل٢٠١٧يناير  ١بعد 

  الجديدة أو المعدلة التالية في إعداد البيانات المالية.
  
  يراد العقود مع العمالءإ –) ١٥داد التقارير المالية رقم (المعيار الدولي إلع) ١

ة وتوقيت احتساب ) إطاراً شامالً لتحديد طبيعة، وكمي١٥يؤسس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
 - ) ١٨قم (ولي راإليرادات. ويحل محل اإلرشادات احتساب اإليرادات الحالية، بما في ذلك معيار المحاسبة الد

، وتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير قود اإلنشاءع - ) ١١، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (اتاإليراد
  برامج والء العمالء. –) ١٣المالية رقم (

  
يناير  ١أ من أو بعد ) ساري المفعول للفترات المالية التي تبد١٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

ذا طبيق هتنتيجة  يكون هناك أي أثر جوهري على البيانات المالية لن مع السماح بالتطبيق المبكر.، ٢٠١٨
   .المعيار



   

  ١٨                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   نيالبحري بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  
  . أسس اإلعداد (يتبع) ٢
  
   (يتبع) تطبيقها بعد والتي لم يتمالمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة  )و
  
   ألدوات الماليةا –) ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )٢

ي إلعداد التقارير لمعيار الدولبإصدار النسخة النهائية من ا ٢٠١٤قام مجلس معايير المحاسبة الدولي في يوليو 
   األدوات المالية. - ) ٩المالية رقم (

  
يناير  ١من أو بعد  ) ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

) ٩ية رقم (ر المالتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقاريب الشركةسوف تقوم ، مع السماح بالتطبيق المبكر. ٢٠١٨
  .٢٠١٨يناير  ١ من
  

لن تقوم بتعديل ، و٢٠١٨يناير  ١) في ٩ستقوم الشركة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
) ٣٩ة الدولي رقم () سيحل محل معيار المحاسب٩فترات المقارنة. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

ية، بات المالالموجودات والمطلو متطلبات جديدة لتصنيف وقياس ويقدماالحتساب والقياس، األدوات المالية: 
 اسبةيقدم محونموذج جديد مبني على الخسائر االئتمانية المتوقعة الحتساب مخصصات خسائر القروض، و

  محاسبة التحوط بصورة أكبر مع منهجية الشركة إلدارة المخاطر.  ربطتحوط مبّسطة من خالل 
  

نة في تصنيف ) فروقات معي٩من المتوقع أن ينتج عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( ل التغييرات أسهم ). تشم٣٩الموجودات المالية، عند مقارنتها مع تصنيفنا وفقا

ً كاس ٢٢٬٧٢٣حقوق ملكية بمبلغ  لى أنها عتثمارات متوفرة للبيع، لتصنف ألف دينار بحريني مصنفة سابقا
ر بحريني مصنفة ألف دينا ٢٬٦٢٢استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وسندات دين بمبلغ 

ينار دالف  ٤٥٨ مبلغب استثمارية سابقاً كاستثمارات متوفرة للبيع، لتصنف كاستثمارات بالتكلفة المطفأة، وصناديق
ناء على بارة. ابقاً كصناديق متوفرة للبيع، لتصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسبحريني مصنفة س

ثر جوهري على البيانات ) أي أ٩التقديرات الحالية، لن يكون لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
  المالية

  
  يجارات  اإل -  )١٦) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (٣

يجارات بالميزانية للمستأجرين نموذج واحد لمعالجة اإل) ١٦يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
ات مطلوبو. يحتسب المستأجر حق االنتفاع من األصل والذي يمثل حقه لالنتفاع باألصل المعني، العمومية

ألجل اصيرة ق. هناك اعفاءات اختيارية لعقود االيجار اإليجار التي تمثل التزامه بسداد دفعات اإليجارات
ر المؤجر يستم واإليجار ذو القيمة المنخفضة. تبقى المعالجة المحاسبية للمؤجر مماثلة للمعيار الحالي، أي

  بتصنيف عقود اإليجار كإيجارات تشغيلية أو تمويلية.
  

ي تشمل على ذلك جيهات اإليجارات الحالية والت) تو١٦يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
) ٤( ، وتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقمإليجاراتا –) ١٧معيار المحاسبة الدولي رقم (

 -  )١٥حديد ما إذا كانت الترتيبات تحتوي على صيغة إيجار، وتفسير لجنة التفسيرات القائمة رقم (ت –
تقييم جوهر المعامالت التي  –) ٢٧الحوافز، وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم  ( –يلية اإليجارات التشغ

ر يناي ١عد ن أو بالمعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ م تتضمن الصفة القانونية لعقود اإليجار.
إيراد  - ) ١٥قم (رتقارير المالية . التطبيق المبكر مسموح للشركات التي ستطبق المعيار الدولي إلعداد ال٢٠١٩

  ).١٦ة رقم (لمالياكما في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير  العقود مع العمالء
  

ً لألثر المحتمل على بياناتها المالية.  ً مبدئيا  ت ستستخدمذا كانإبعد ما  الشركةلم تقرر بدأت الشركة تقييما
  رية. اإلعفاءات االختيا

  



   

  ١٩                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  
   (يتبع) تطبيقها بعد والتي لم يتمالمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة  )و

 
  للمعايير التطبيق المبكر ) ز

  .٢٠١٧ في المعدلة أو الجديدة المعايير من ألي المبكر بالتطبيق الشركة تقم لم
  
  
  الهامة المحاسبية السياسات. ٣

ق السياسات م تطبي اه. ت ة موضحة أدن ذه السيا المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالي سات ه
  السنة الماضية. في مطبقة كانت كما ثابت نحو لىعالشركة من قبل المحاسبية 

  
  الشركات الزميلة) أ

سيطرة  يها أوالزميلة هي الشركات التي تتمتع فيها الشركة بتأثير جوهري، ولكن دون السيطرة علالشركات 
وق قة حقمشتركة على السياسات المالية والتشغيلية. تحتسب الحصص في الشركات الزميلة باستخدام طري

الشركة  ة على حصةلماليكية. تسجل مبدئياً بالتكلفة والتي تشمل تكاليف المعاملة. والحقاً، تشمل البيانات االمل
ة فقد الشركأن ت من ارباح أو خسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، إلى

  تأثيرها الجوهري.

  
لشركة رية لتها في الشركة الزميلة، يتم تخفيض القيمة الدفتعندما تزيد حصة الشركة من الخسائر عن حص

ة أو ات قانونيإذا كانت الشركة قد تكبدت التزام إالضافية االالخسائر  تسجيلويتم التوقف عن  الصفرإلى 
الزميلة  لشركاتمستلمة من اال االرباح الموزعة تسجيلأو دفعت بالنيابة عن الشركة الزميلة. يتم  اعتبارية

  ستثمار.االفي القيمة الدفترية  فاضانخك
  

  األجنبية العمالت تحويل)  ب

ائدة ف رف الس عار الص ل بأس ة التعام ى عمل ة إل العمالت األجنبي تم ب ي ت امالت الت ل المع تم تحوي اريخ ي ي ت
ة المعاملة. ات النقدي ة يتم تحويل الموجودات والمطلوب العمالت األجنبي اريخ ال المسجلة ب ي ت اليف ز الم  مرك

يإل ائدة ف ك ى عملة التعامل بأسعار الصرف الس اريخال ذل اح .ت ائر أرب ة العمالت وخس ى األجنبي ود عل  البن
دة الفعلاب معدلة ،ةسنال بداية في بعملة التعامل المطفأة التكلفة بين الفرق هي النقدية ة والفائ دفوعاتي  خالل لم
  .نهاية السنة في السائدة الصرف بأسعار حويلهات يتم التي األجنبية لعمالتبا المطفأة التكلفةبين و الفترة،

ة بالعمالت المسجلة النقدية غير المطلوباتو الموجودات ة والمقاسة األجنبي ة بالقيم تم العادل ادة  ي اإع  تحويله
ى ة إل ل عمل تخدام التعام عار باس رف أس ائدة الص اريخ الس د بت ة تحدي ة القيم ا العادل ود. له رغ البن ة ي  النقدي

العالمسجلة  ة مالتب ة األجنبي ة والمقاس ة بالتكلف تم التاريخي ا ي تخدام تحويله ائدةا الصرف أسعار باس ي لس  ف
اريخ ة ت ات. المعامل عار فروق رف أس ة الص ن الناتج ادة ع ل إع تم التحوي جيلها ي ي تس ربح ف ارةالخ أو ال  س

تثناء ات بإس ادة عن الناتجة الفروق ل إع وفرة استثمارات تحوي ع مت وق الملكي للبي ي حق ي ةف ي سجلت والت  ف
  .اآلخر الشامل الدخل

  
  )  المخزون ج

ا ن تحقيقه ة الممك ة أو صافي القيم ى أساس سعر التكلف ار المخزون عل تم اظه ل. ،ي ا أق ة صافي ا أيهم لقيم
ً  ةالعمل االعتيادي ظروفالممكن تحقيقها هي سعر البيع المقدر في  ا ع  مطروح ه مصروفات البي درة.امن  لمق

دد ة  تح زونتكلف ط  المخ ة المتوس وزونبطريق مل. الم ة تش اريف التكلف ة المص راء الالزم زون لش  المخ
 ووضعه الحاليين. لمكانه توصيلهو
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  حول إيضاحات
   حرينيالب بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  
  . السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)٣

  
   االستثمارات العقارية)  د

ل هي تلك  االستثمارات العقارية ن قب ا م اظ به ر الشركةالتي يتم االحتف ن بغ ربح م أجير أض ال ادة الت و الزي
ار  تم إظه ا. ي ةفي القيمة السوقية أو كالهم ا االس االستثمارات العقاري اً منه ة مطروح رهالك تبالتكلف اكم المت

ائر أي و اضخس ت  النخف ة القسط الثاب اً لطريق تم احتساب االستهالك وفق ة. ي نوية سبموجب معدالت القيم
اجيعلى مدى العمر اال االستثمارات العقاريةوذلك بهدف توزيع تكلفة  در ب نت ى ٢٠ حواليالمق  سنة. ٤٠ إل

اب  تم احتس تبعاد ي ن اس تج م ارة ين ح أو خس تثمارات أي رب ةاالس بة( العقاري رق محتس ى أساس الف ين  عل ب
ي تن ) في الربح أو الخسارةللعقاروالقيمة الدفترية ات من البيع صافي المقبوض رة الت ي الفت اف أ فيه تم يال . ش

 أحتساب استهالك على األرض.
  

   والمعدات اتالعقار)  هـ

  المملوكة الموجودات ) ١

ديمالم المعداتو اتالعقار تظهر ا لتق ة وألهدافأ تالخدما حتفظ به ي مستمر بشكل إداري  توجد ال والت
اك ة هن ا ني ي لبيعه روف ف ة الظ ة االعتيادي ً  بالتكلف ا ا مطروح تهالك منه  ائرخس وأي راكمالمت االس

  . وجدت إن القيمة، في لالنخفاض
  
  الالحقة التكاليف ) ٢

ى  تضاف ة إل اليف الالحق ة الالتك ة قيم ان اكلم منفصل، كأصل ، أو تحتسبللموجوداتالدفتري كذ ك  ل
 ً با دما و ،مناس ط عن دفقفق ل ت ن المحتم ون م افع اقتصادية  يك ذا  للشركةمن ة به ن وياألصل، مرتبط مك

اليف التصليحات والصيانةتحمل جميع  قياس تكلفة األصل بصورة موثوقة. ربح تك ى ال أو  األخرى عل
   .فيها تكبدهاخالل الفترة المالية التي يتم الخسارة 

  
  االستهالك ) ٣

ت اال يحتسب ة القسط الثاب ا لطريق تهالك وفق نوية س دالت س ب مع دف ببموج ة ه ع تكلف اراالتوزي ت عق
  :التالية ةالمقدر ةاإلنتاجي راعماأل على والمعدات

  
  بالسنوات اإلنتاجي العمر  الصنف

    
  ٢٥  مستأجرة مباني

  ١٠  المؤجرة المباني على تحسينات
  ٥  تركيباتو أثاث

  ٥  وسيارات أخرى ومعداتكمبيوتر 
  
  

 يانب كل ريختاتطلب ذلك في  إذاتتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي للموجودات، وتعديلها 
ء صل، يتم إلغابيع أو استبعاد أي أ عند .الخسارة أو الربحاالستهالك في جميع تسجيل  يتم. مالي مركز

   لخسارة.ال إلى الربح أو وأي ربح أو خسارة ناتجة تحم ،ذات الصلة راكمالمتالتكلفة واالستهالك 
  

  دارة بشكل دوري. اإلمن قبل  للموجوداتمراجعة العمر االنتاجي  يتم
  
  
  
  



   

  ٢١                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  
  . السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)٣

  
   المالية األدوات)  و

 
 التصنيف ) ١

  المالية الموجودات

  :المالية إلى الفئات التاليةالموجودات الشركة تصنف 

   ؛ذمم مدينةوقروض  - 

 متوفرة للبيعاستثمارات  - 
  

ى من االخر والتي لم يتم تصنيفها ضمن الفئاتهي استثمارات غير مشتقة  االستثمارات المتوفرة للبيع
ً  الموجودات المالية لفترة متوسطة  االحتفاظ بهاالشركة ، وتنوي )٣٩(لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وفقا
  إلى طويلة األجل. 

  
  المالية المطلوبات

  بالتكلفة المطفأة". أخرى"إلى المالية تها مطلوبا الشركةتصنف      
 

 اإلحتساب ) ٢

 اتالموجودميع جتحتسب  تاريخ الذي تنشأ فيه.الفي  ذمم المدينةوالباحتساب القروض اً مبدئي شركةالتقوم 
ً  الشركةعندما تصبح ، أي تاريخ المتاجرةفي مبدئياً األخرى  ات الماليةمطلوبوال عاقدية ألحكام التافي  طرفا

  .لألداة
  

  إلغاء اإلحتساب ) ٣

ا لهذاقدية قدية التععند إنتهاء حق استالم التدفقات الن هستبعاداوالمالي  األصلبإلغاء احتساب  الشركةتقوم 
ة كل ل ملكيحقوق استالم التدفقات النقدية المتعاقدة في صفقة يتم بموجبها تحوي عند تحويلأو  األصل

ري بكل االحتفاظ الجوهعدم  وأتحويل بعدم الشركة المالي أو عند قيام  لألصلالمخاطر والمكافآت 
 لمحولةا المالية الموجوداتفي  حصةأي  المالي.األصل افآت وال تمتلك السيطرة على المخاطر والمك

 كأصل م تسجيلهايتالشركة أو االحتفاظ بها من قبل  سواءاً تم إنشاؤهاإللغاء اإلحتساب تكون مؤهلة  والتي
  منفصل. التزامأو 

  عاقدية.امات التاإللتز أو إنتهاء اءفي حالة تسديد أو إلغالمطلوبات المالية بإلغاء احتساب  الشركةتقوم 

المالي  لمركزايتم إجراء مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وعرض صافي المبلغ في بيان 
عند ترف بها وحق قانوني قابل للتنفيذ الجراء مقاصة للمبالغ المع الشركةيكون عند فقط عندما وعندما، 

  د.المبلغ أو تسييل الموجودات وسداد المطلوبات في آن واح وجود نية للتسوية على أساس صافي
  
 القياس ) ٤

ً احتساب األصل المالي غير المشتق بالقيمة العادلة، زائداً، تكاليف المعامل شرة نسوبة مباة الميتم مبدئيا
مالية ت الوجوداار الميتم الحقاً إظهألي بند ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  لعملية الشراء

 لعادلة فيالقيمة ا في تغيراتالمن الناتجة  المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة. يتم احتساب األرباح والخسائر
  الدخل الشامل اآلخر.

نسبها  اشرة يمكنيف مبيتم مبدئياً احتساب األلتزام المالي غير المشتق بالقيمة العادلة مطروحاً منها أي تكال
  فعلي.   لفائدة الامعدل  المبدئي، يتم قياس المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الحتساببعد اللمعاملة. 
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  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  

  سات المحاسبية الهامة (يتبع). السيا٣
  

   (يتبع) المالية األدوات)  و
  

 قياس القيمة العادلة ) ٥

ملمين  ن طرفينإلتزام بيه عند تحويل أصل أو سدادسيتم استالمه عند بيع القيمة العادلة هي المبلغ الذي 
ائدة ف كثراألفي السوق الرئيسي، أو عند غيابه، في السوق  بالمعاملة وعلى أسس تجارية بتاريخ القياس

  اء.دم األدالوصول إليه بذلك التاريخ. القيمة العادلة ألي التزام، تعكس مخاطر عللشركة الذي يمكن 

ما  ألداة متىط لهذه اباستخدام األسعار المدرجة في سوق نش لألداة الماليةبقياس القيمة العادلة  الشركةتقوم 
 ً ن ييحجم كافمعامالت األصل أو االلتزام بتكرار و تتمعندما توافرت هذه األسعار. يعتبر السوق نشطا

  . للحصول على معلومات األسعار بشكل مستمر

م إظهار ة، يتإذا لم تتوفر أسعار مدرجة في سوق نشط، وال توجد طرق مناسبة أخرى لتحديد القيمة العادل
  االستثمارات بالتكلفة مطروحاً منها مخصص انخفاض القيمة. 

لقيمة اة وهي هو عادة سعر الصفق االحتساب المبدئيالعادلة لألداة المالية عند  أفضل دليل على القيمة
تلف عن خت لمبدئياالحتساب اأن القيمة العادلة عند  الشركةالمدفوع أو المستلم. إذا قررت  للمبلغالعادلة 

 لتزاما أو ألصلسعر تداولها في سوق نشط  وال يمكن االستدالل على القيمة العادلة منسعر الصفقة 
ً م ، يتصدالقابلة للروال تستند إلى تقنيات التقييم التي تستخدم البيانات فقط من األسواق  مماثل، قياس  مبدئيا

 وسعر بدئيحتساب الماالالفرق بين القيمة العادلة عند  أجيلتبتعديلها  يتماألداة المالية بالقيمة العادلة، 
ياة على مدى حوس مناسب الربح أو الخسارة على أسفي وقت الحق، يتم تسجيل الفرق في اوالصفقة. 

  هت.التي أنت معاملةأو ال صدالقابلة للرسوق الاألداة بما ال يتجاوز اعتماد التقييم المدعوم من قبل بيانات 
  

  قياس التكلفة المطفأة ) ٦

 االلتزام صل أولالصل أو االلتزام المالي هو المبلغ الذي يتم من خالله قياس األ "التكلفة المطفأة"إن 
ء نه اإلطفامروحاً ، مضافاً إليه أو مطالمبلغ األساسيالمالي في االحتساب المبدئي، مطروحاً منه تسديدات 

ً وم الفائدةالمتراكم باستخدام طريقة معدل  ستحقاق، بلغ االالفعلي ألي فرق بين المبلغ المحتسب مبدئيا
   .مطروحاً منه مبلغ انخفاض القيمة

  
   ينالموظف منافع)   ز

 أنظمة حسب تغطيتها يتم البحرينيين بالموظفين الخاصة) األخرى االجتماعية والحقوق (التقاعد حقوق نإ
 على لعاملينوا الشركة من شهرية اشتراكات تحصيل بموجبها يتم والتي االجتماعي لتأمينلالعامة  هيئةال

حددة وفقاً منظام ذو مساهمات  منضالشركة ويتم احتساب اشتراكات  ،الرواتب من ثابتة مئوية نسبة أساس
  .الربح أو الخسارةبيان في  كمصروف "ينالموظف منافع" –) ١٩(الدولي رقم  ةالمحاسبلمعيار 

ً  الخدمة نهاية مكافأة األجانب الموظفون يستحق ل قانون لنصوص وفقا ي العم ياال بالقطاع البحرين  لسنة هل
دة أساس على ٢٠١٢ ة م ب آخرو الخدم دم وعالوات روات م دفوعة. لق ل ت ذه مخصص عم ات له  االلتزام

ة ر الممول يو، غي ددة الت أة مح ر مكاف افع تعتب اً  المن ار لوفق بمعي م  ةالمحاس دولي رق افع" - )١٩(ال  من
الي المركز بيان بتاريخ الموظفين جميع خدمات إنهاء افتراض على واحتسابها ،"الموظفين ت .الم احتساب  مي

   . و الخسارةالربح أ بيان المخصص كمصروف في
  
  
  
  
  



   

  ٢٣                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  
  . السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)٣
  
  المخصصات ) ح

ايتم احتساب المخصصات  الي في بي ز الم ى ن المرك دما تكون عل ات الشركةعن ة أو  التزام ةاعتقانوني  باري
  زامات.سداد تلك االلتل اقتصادية منافعل خارجي تدفق وجودمن المحتمل  نهأو ،جــّراء معامالت سابقة

  
  انخفاض القيمة ) ط

  المالية غير الموجودات ) ١

الئل هناك د تانكان مركز مالي لتحديد ما إذا بيكل بتاريخ  الشركة لموجوداتيتم مراجعة القيمة الدفترية 
 تسب خسائرد. تحالقابلة لالستردا األصل تقدير قيمة حينها على االنخفاض في القيمة، والتي إن وجدت، يتم

 انخفاض ائرخسجميع  تحتسب. لالسترداد القابلة تهقيم لألصلانخفاض القيمة إذا فاقت القيمة الدفترية 
  .الخسارة وأ الربحبيان  في القيمة

  
  المالية الموجودات ) ٢

  موجودات مصنفة كموجودات متوفرة للبيع

 المحتسبة ة،المتراكم الخسائر إلغاء يتم للبيع، المتوفرة للموجودات الدالئل هذه من أي وجود حالة في
ً منها خسائر االنخفاض في ال  األصلي فقيمة بالفارق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة الحالية مطروحا

ً  المحتسب المالي عتبر ي .الخسارة وأ الربحمن حقوق الملكية واحتسابه في بيان  الخسارة، أو الربح في سابقا
 دليل على ملكيةاالنحفاض الجوهري أو االنخفاض لفترة طويلة للقيمة العادلة لألوراق المالية في حقوق ال

  وجود انخفاض في القيمة.
  

 فاعرتلك االذسبب كان ومنخفضة القيمة، وات الدين المتوفرة للبيع دوأل ارتفاع القيمة العادلة في حالة
ي ، فإنه يتم عكس خسائر االنخفاض فيرتبط موضوعياً بحصول حدث ما بعد احتساب ذلك االنخفاض

ار في ستثمالالقيمة في بيان الربح أو الخسارة. خسائر انخفاض القيمة المحتسبة في الربح أو الخسارة 
  ة.لخسارا، ال يتم عكسها من خالل الربح أو للبيع ية المصنفة كاستثمارات متوفرةأدوات حقوق الملك

  
السترداد لالقابلة  لقيمةاالستثمارات بالتكلفة المطفأة، يتم تقدير ا احتسابفي حالة عدم توافر القيمة العادلة و

 املالعو بعض يمبتقي شركةال قومت التقديرات، بهذه القيام عندلهذه االستثمارات الختبار انخفاض القيمة. 
 والقطاع عةالصنا وأداء فيها، الُمستثَمر للشركة المالي الوضع تدهور على دالئل وجود ضمنها من التي
  . والتمويلية التشغيلية النقدية والتدفقات التكنولوجية، والتغيرات فيه، تعمل الذي

   
  موجودات مالية مسجلة بالتكلفة المطفأة

قدية دفقات النة للتنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الدفترة لألصل والقيمة الحالييتم احتساب خسارة اال
ية لألصل لدفترالمستقبلية المقدرة والمخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل. يتم تخفيض القيمة ا

ان مة وكالقيوتسجيل مبلغ الخسارة في بيان الربح أو الخسارة. إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض في 
ً بحصول حدث ما بعد احتساب االنخفاض في القيمة، فإنه يتم عكس خ سارة االنخفاض يرتبط موضوعيا

  الربح أو الخسارة. بيان االنخفاض في القيمة المحتسبة سابقاً من خالل
  

  )  االحتياطي القانوني ي

نة  ي لس ة البحرين انون الشركات التجاري ات ق ل٢٠٠١بموجب متطلب تم تحوي بة  ، ي ة من  ١٠نس ح ربالمائ ب
ذ اف ه ي حال التصفية. يجوز إيق ادة إال ف ه ع ع ا اإلستقطاالسنة إلى اإلحتياطي القانوني والذي اليتم توزيع

  مال.البالمائة من رأس  ٥٠عندما يبلغ اإلحتياطي نسبة 
  



   

  ٢٤                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للات المالية البيان

  
  
  . السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)٣

  
  األسهم أرباح)  ك

  .فيها اإلعالنالمطلوبات في الفترة التي يتم  ضمن األسهم أرباح تحتسب
 
   اإليراد احتساب)  ل

ة  ة العادل ر المستلم أو المستحق.  غللمبليحتسب اإليراد بالقيم إيرتظه ا ك الغ المفصح عنه صافي كادات المب
ةالشركة من اإلرجاعات والخصومات. تحتسب  ن اإليراد عندما يمكن قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوق ، وم
ا هو ركة الشاستيفاء معايير محددة لكل من أنشطة  عند، وللشركةالمتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية  كم

  أدناه:  مبين
  
 .العميل إلى ملكية السلععند انتقال  يتم احتسابها بيع السلع من -  اإليرادات ) ١

 
والت  ) ٢ ت  - عم ركة إذا كان فة الش ن ص دالً م ل ب فة وكي ة بص ي المعامل رف ف كتتص رامال إن اإلي د ، ف

 .شركةالمحتسب هو صافي مبلغ العموالت المحققة من قبل ال
 

راد ) ٣ ات  إي ن - اإلعالن تلم م دخل المس وردينا ال ن لم رويج م لعهم ت ي  س آتف ل  المنش ن قب دارة م الم
تم. الشركة اب  ي راداحتس اءً  اإلي ى  بن ودعل تم  العق ة وي ابالمبرم رادات احتس ات ع إي دة اإلعالن ى م ل
 العقود.

 
 .معدل الفائدة الفعلي أساس الودائع البنكية علىيحتسب إيراد الفوائد على  ) ٤

 
  نشوء حق اإلستالم. يتم إحتساب إيرادات أرباح األسهم عند ) ٥

 
  د اإليجار.عق مدةبطريقة القسط الثابت على  االستثمارات العقاريةمن  اإليجار يرادإ إحتساب يتم ) ٦

 
  ذمم تجارية مدينة وأخرى)  م

ة اً بالتكلف ها الحق تم قياس ة، وي ة العادل دئياً بالقيم ة مب ة المدين ذمم التجاري ب ال ً  أةالمطف تحتس ا ا مطروح  منه
  قيمة. مخصص انخفاض ال

  
  ذمم تجارية دائنة وأخرى   ن)

ل  اتتمث الغ مطلوب ذه المب ديم ه ن تق ة ع ة ناتج ر مدفوع دمات للا غي ائع والخ ركةلبض ة ا ش ل نهاي نةقب ، لس
  يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة.و وتحتسب مبدئياً بالقيمة العادلة

   



 ٢٥                                                                                                              ب.شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م
  

  حول إيضاحات
   البحريني ربالدينا                                                                                                    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في البيانات المالية 

  
  والمعدات  ات. العقار٤
  

           الكمبيوتر    
         والمعدات    

    المباني  على تحسينات  األثاث  األخرى   قيد أعمال  

   المستأجرة  المؤجرة المباني  تركيباتوال  والسيارات  اإلنشاء  المجموع

             

  التكلفة            
  ٢٠١٧ يناير ١في   ١٫٥١٥٫٧٥٩  ١٫٩٢١٫٠٦٤  ٢٦٤٫٣٦٥  ٩٧٨٫٨٧٢  ٥٧١٫٢٥٥  ٥٫٢٥١٫٣١٥

  إضافات  -   -   -   -   ٥٩٤٫٥١٦  ٥٩٤٫٥١٦
  تحويالت  -   ٩٢٥٫٨٠٦  ١٦٫٤٢٦  ١٢٨٫٩٩٤  )١٫٠٧١٫٢٢٦(  - 
  / شطب استبعادات  -   )٢٩٫٧٦٩(  )٤٧٫٤٧٨(  )٩٤٫٨٤٥(  )٤٨٫٨٦٥(  )٢٢٠٫٩٥٧(
              

  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١في   ١٫٥١٥٫٧٥٩  ٢٫٨١٧٫١٠١  ٢٣٣٫٣١٣  ١٫٠١٣٫٠٢١  ٤٥٫٦٨٠  ٥٫٦٢٤٫٨٧٤
              
  االستهالك            
  ٢٠١٧ يناير ١في   )١٫٠٠٤٫٠٩٧(  )١٫٢٢٥٫٥٩٥(  )٢٢٧٫٢٠٩(  )٦٩٩٫٤٥٦(  -   )٣٫١٥٦٫٣٥٧(
  السنة استهالك  )١٧٠٫٥٥٤(  )٥٠٤٫٧٠١(  )١٧٫٧٠١(  )١٥١٫٩٠٥(  -   )٨٤٤٫٨٦١(

 / شطباستبعادات  -  ٣٫٥٣١ ٣٢٫٤٠٠  ٥٤٫٣٤٥  -   ٩٠٫٢٧٦
              
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في  )١٫١٧٤٫٦٥١(  )١٫٧٢٦٫٧٦٥(  )٢١٢٫٥١٠(  )٧٩٧٫٠١٦(  -   )٣٫٩١٠٫٩٤٢(
              

  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في الدفترية القيمة صافي  ٣٤١٫١٠٨  ١٫٠٩٠٫٣٣٦  ٢٠٫٨٠٣  ٢١٦٫٠٠٥  ٤٥٫٦٨٠  ١٫٧١٣٫٩٣٢
  
 
 
 
 
 
 



   

 ٢٦                                                                                                           ب.شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                                                                                                    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في البيانات المالية 

  
  (يتبع)والمعدات  ات. العقار٤
  

           الكمبيوتر    
          المعداتو    

    المباني  تحسينات على  األثاث  األخرى   قيد أعمال  

    المستأجرة  المؤجرة المباني  تركيباتوال  والسيارات  اإلنشاء  المجموع

              

  التكلفة            
  ٢٠١٦ يناير ١في   ١٫٥١٥٫٧٥٩  ١٫٩٢١٫٠٦٤  ٢٧٠٫٨٧٩  ٩٦٣٫١١٣  ١٤٫٢٠١  ٤٫٦٨٥٫٠١٦

  إضافات  -   -   ٨٦٧  ٣٦٫٣٦٠  ٥٧١٫٢٥٦  ٦٠٨٫٤٨٣
  / شطب استبعادات  -     )٧٫٣٨١(  )٢٠٫٦٠١(  )١٤٫٢٠٢(  )٤٢٫١٨٤(
          

  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في   ١٫٥١٥٫٧٥٩  ١٫٩٢١٫٠٦٤  ٢٦٤٫٣٦٥  ٩٧٨٫٨٧٢  ٥٧١٫٢٥٥  ٥٫٢٥١٫٣١٥
              
  االستهالك            
  ٢٠١٦ يناير ١في   )٨٥١٫٩١٠(   )٩٩٦٫١٠٦(   )٢٠٩٫٩١٧(  )٥٥٨٫٤٨٧(  -   )٢٫٦١٦٫٤٢٠(
  السنة استهالك  )١٥٢٫١٨٧(   )٢٢٩٫٤٨٩(   )٢٤٫٢٨٧(  )١٦١٫٥٧٠(  -   )٥٦٧٫٥٣٣(

  / شطب استبعادات  -   -   ٦٫٩٩٥  ٢٠٫٦٠١  -   ٢٧٫٥٩٦
              
  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في  )١٫٠٠٤٫٠٩٧(   )١٫٢٢٥٫٥٩٥(   )٢٢٧٫٢٠٩(  )٦٩٩٫٤٥٦(  -   )٣٫١٥٦٫٣٥٧(
              

  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في الدفترية القيمة صافي  ٥١١٫٦٦٢  ٦٩٥٫٤٦٩  ٣٧٫١٥٦  ٢٧٩٫٤١٦  ٥٧١٫٢٥٥  ٢٫٠٩٤٫٩٥٨
  

  :الشركةتستخدمها  التي العقارات
  

 الدفتريةالقيمة 
  الحالية

  العقار  العنوان  المساحة  الحالي االستخدام   مدةال  العقار عمر معدل

              
 ٢٥ لمدة ايجار عقد  سنة ٢٥  ٣٤١٫١٠٨

   سنة
    السوق مبنى  البحرين مطار  مربع متر ٣٫٣٠٠  تجاري



  ٢٧                            سواق الحرة ش.م.بالبحرين لأل شركة مجمع
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  
  استثمارات عقارية.  ٥
  

٢٠١٧    ٢٠١٦     
        

  يناير ١ في  ٧٫٥٧٤٫٩٥٩    ٤٫٢٤٣٫٠٤٩
  إضافات خالل السنة  ٤٫٥٥٩٫٦٠٤    ٣٫٣٩١٫٩١٨

  السنة استهالك  )٢٦٦٫٥٣٠(    )٦٠٫٠٠٨( 
  انخفاض في القيمة  )١٦٤٫٦٢٣(     - 

        
  ديسمبر ٣١ في  ١١٫٧٠٣٫٤١٠    ٧٫٥٧٤٫٩٥٩

  
  

على  مؤجرةوسكنية ة تجاري اتعقارمملوكة تملك حر وشاغرة قطع أراضي  االستثمارات العقاريةتشمل 
ً السنة، تم تحويل  اللخ أخرى.أطراف   ٤،٣٦٤،٧٧٨لعقار استثماري سكني بمبلغ  المبالغ المدفوعة مقدما

. تتضمن العقارات السكنية أثاث )٨(إيضاح  استثمارات عقاريةإلى  من موجودات أخرى دينار بحريني
  ألف دينار بحريني. ١٧٨قيمة دفترية قدرها صافي وتركيبات ب

  
وذو مناسبة  مهنية هالتمؤ ذومستقل خارجي من قبل مثمن  العقارية اتتم تحديد القيمة العادلة لالستثمار

لالستثمارات القيمة العادلة  بتقييميقوم المثمن المستقل في موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه.  تجربة حديثة
  مرة واحدة كل سنة. للشركة العقارية 

  
 باستخدام منهجية مقارنة البيع. المدخالت الرئيسية بموجب هذه لقطع األراضيالقيمة العادلة تم تحديد  

تم تصنيف القيمة بالتالي، والمنهجية هي سعر المتر المربع من مبيعات السنة الحالية لقطع أراضي مشابهة. 
  من تراتبية القيمة العادلة. ٢العادلة على المستوى 

  
وقد  الدخل.، ومنهجية رسملة البيعمقارنة متوسط تم تحديد القيمة العادلة للعقار التجاري باستخدام منهجية 

  من تراتبية القيمة العادلة. ٣ف القيمة العادلة على المستوى تم تصني
  

على العادلة  مةيالق فيتم تحديد القيمة العادلة للعقار السكني باستخدام طريقة مقارنة المبيعات. تم تصن
  العادلة. مةيلقا من تراتبية ٢ستوى الم
  

  في شركة زميلة استثمار.  ٦
  

٢٠١٧    ٢٠١٦     
        

  يناير ١ في  ١٧٨٫٤٥٩    ١٩٧٫١٧٨
  أرباح أسهم مستلمة   )٣٧٫٥٠٠(    )٣٧٫٥٠٠(

  السنة ربح من الحصة  ٢٠٫٥٣٦    ١٨٫٧٨١
        

  ديسمبر ٣١ في  ١٦١٫٤٩٥    ١٧٨٫٤٥٩

  
  
  
  
  
  



   

  ٢٨                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  
  (يتبع) في شركة زميلة استثمار.  ٦
  

  :في تاريخ بيان المركز المالي الزميلة الشركة تفاصيليلي  فيما
  

  الشركة اسم   /العمل مكان  الملكية نسبة  الرئيسية األعمال  العالقةطبيعة 
    بلد التأسيس      

          
الشركة تستأجر 

مستودع بمساحات 
ة تطوير مطار شرك

البحرين الدولي 
  ذ.م.م.

التخزين  خدمة توفير
  المطارفي 

  مطار تطوير شركة  البحرين  %٢٥
  ذ.م.م الدولي البحرين

  
  

يانات الب كما وردت في شركة تطوير مطار البحرين الدولي ذ.م.م.يلخص الجدول التالي المركز المالي ل
  :شركةاللحصة ة غير معدل(الحسابات اإلدارية) المالية الخاصة بها 

  
٢٠١٧   ٢٠١٦    

        

  المتداولة الموجودات  ١٥٠٫٨٣٣    ١٨٧٫٩٤٥
  المتداولة غير الموجودات  ٤٠٨٫٧٨٩    ٤٨٠٫٧٢٦

  متداولة مطلوباتال  )١١٩٫٥٥٩(    )١٥٣٫٣٠٨(
        

  الموجودات صافي  ٤٤٠٫٠٦٣    ٥١٥٫٣٦٣
        

  )%٢٥( الموجوداتمن صافي لشركة ا حصة  ١١٠٫٠١٦    ١٢٨٫٨٤١
  الشهرة  ٤٩٫٦١٩    ٤٩٫٦١٩

        

  الزميلة الشركة في للحصة الدفترية القيمة  ١٦١٫٤٩٥    ١٧٨٫٤٥٩
        

  اتيراداإل  ٣٦٠٫٠١٢    ٣٤٥٫٣٥٦
  الشامل الدخل مجموع  ٧٤٫٦٩٩    ٧٥٫١٢٦

  تعديل متعلق بالسنوات السابقة   ٧٫٤٤٤    - 
  )%٢٥( الشامل الدخل مجموع من الشركة حصة  ٢٠٫٥٣٦    ١٨٫٧٨٢

  
  
  ات متوفرة للبيع.  استثمار٧
  

٢٠١٧   ٢٠١٦    
        

 بالقيمة العادلةمدرجةملكيةالحقوق  أسهم  ١٥٫١٣٥٫٥٩٠    ١٦٫١٣١٫٠٧٣
  بالتكلفة مطروحاً منها مدرجة غيرملكية الحقوق  أسهم      

  انخفاض القيمة  ٧٫٥٨٧٫٩١٨    ٦٫٠٨٤٫٣٤٥
  مدرجة بالقيمة العادلة دين سندات  ٢٫٦٢٢٫٠٠٠    ٢٫٢١٩٫٠٣٠

  صناديق أستثمارية غير مدرجة بالقيمة العادلة  ٤٥٧٫٦٤٦    ٢٦٩٫١٤٦
        

٢٥٫٨٠٣٫١٥٤    ٢٤٫٧٠٣٫٥٩٤     
  
  . ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما  أسعار السوقتحديد القيمة العادلة بناءاً على  تم
  



   

  ٢٩                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١تهية في سنة المنللالبيانات المالية 

  
  
  (يتبع) .  استثمارات متوفرة للبيع٧

  
 نيبحري دينار ٧٫٥٨٧٫٩١٨بقيمة  حقوق الملكية غير المدرجة في أسهم شركةالاستثمارات  احتساب تم
ً  بالتكلفة) بحريني دينار ٦٫٠٨٤٫٣٤٥: ٢٠١٦(  ،توجد إن لقيمة،ا في االنخفاض مخصصات منها مطروحا

بالنسبة  .موثوقة عادلة قيمة للحصول على مناسبة أخرى طرق توجد وال مدرجة غير االستثمارات هذه أن حيث
تتاب الل االكالتخارج منها من خالل بيعها أو من خ سيتمغير المدرجة، حقوق الملكية لالستثمارات في أسهم 

   لهذه األسهم. العام المبدئي
  
  
  موجودات أخرى.  ٨

  
٢٠١٧    ٢٠١٦     

        
  *مبالغ مدفوعة مقدماً الستثمارات عقارية  -     ٤٫٣٦٤٫٧٧٨

  ملكية غير مدرجةالمبالغ مدفوعة مقدماً الستثمارات في حقوق  ٤٣٩٫٢٨٩    ٤٠٠٫٠٠٠
        

٤٣٩٫٢٨٩    ٤٫٧٦٤٫٧٧٨    

  
ل تم *  دماً تحوي الغ مدفوعة مق غ مب تثمارية خال ٤٬٣٦٤٬٧٧٨بمبل ارات اس ي كعق ار بحرين إيضاح ( ل السنةدين
٥( . 
  
  

  .  المخزون٩
  

٢٠١٧    ٢٠١٦     
        

  التصرف تحت مخزون  ٣٫٨٩٦٫٢٨٤    ٣٫١٤١٫٤٤٩
)٩٨٫٦٥٥(    )٤٦٫٣٧٦(   ً   مخصص انخفاض القيمة :منها مطروحا

        
٣٫٧٩٧٫٦٢٩    ٣٫٠٩٥٫٠٧٣     

 
  :المخزون قيمة انخفاض مخصص حركة

  
٢٠١٧    ٢٠١٦     

        
  يناير ١ في  ٤٦٫٣٧٦    ٣٩٫٤٩٦

  مخصص السنة  ٥٢٫٢٧٩    ٦٫٨٨٠
        

  ديسمبر  ٣١ في  ٩٨٫٦٥٥    ٤٦٫٣٧٦
  
  
  
  
  
  
  



   

  ٣٠                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  

  مدينة وأخرى تجارية .  ذمم١٠
  

٢٠١٧    ٢٠١٦     
        

  مدينة تجارية ذمم  ٤١٢٫٦٥٦    ٢٨٠٫٨٥٧
٢٥٣٫٦٤٧    ٢١٣٫٠٦٠  ً   مبالغ مدفوعة مقدما
  )٢٠ذوي عالقة (إيضاح  أطرافذمم مدينة من   ٤١٧٫٤٥٠    ٢٧٤٫٦٦٣

  ذمم مدينة أخرى  ٨٥٢٫٤١٠    ١٫٠٢٤٫٢٣١

١٫٩٣٦٫١٦٣    ١٫٧٩٢٫٨١١    
        
)٢١٨(     -   ً   ة: مخصص انخفاض القيممنها مطروحا

        
١٫٩٣٦٫١٦٣    ١٫٧٩٢٫٥٩٣    

  
  

  وأرصدة البنوك.  النقد ١١
  

٢٠١٧    ٢٠١٦     
        

   بنكية ودائع  ٩٫٥٦٣٫٠٠٧    ٤٫٣٨٩٫٠٩٠
  البنوك أرصدة  ١٫٥٢٢٫٣٨١    ٨٫٣٥٩٫٤٨٥

  الصندوق في نقد  ١٠٦٫٣٣٠    ٧٦٫٣٣٥
        

   في بيان المركز المالي كما نقد وأرصدة البنوك  ١١٫١٩١٫٧١٨    ١٢٫٨٢٤٫٩١٠
        
  أشهر ٣ودائع بنكية ذات تاريخ استحقاق ألكثر من   )٨٫٥٤٩٫٨٨٢(    )٤٫٣٨٩٫٠٩٠(

        
  النقد وما في حكمه في بيان التدفقات النقدية  ٢٫٦٤١٫٨٣٦    ٨٫٤٣٥٫٨٢٠

  
  

  المال رأس. ١٢
  

٢٠١٧   ٢٠١٦     
       
  الصادر والمدفوع بالكامل / رأس المال المصرح به     

  ) سهماً بقيمة١٢٩٫٣٣٨٫١٢٥: ٢٠١٦( ١٤٢٫٢٧١٫٩٣٨      
  فلسا لكل سهم ١٠٠  ١٤٫٢٢٧٫١٩٤    ١٢٫٩٣٣٫٨١٣

  
  
  
  
  
  
  
  



   

  ٣١                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  

  (يتبع) المال رأس. ١٢
  

  :وعدد األسهم المملوكةوجنسيات المساهمين الرئيسيين  أسماء ) ١
  

  األسم  الجنسية  األسهم عدد  الملكية نسبة
%        

        
   اكسبرس جلوبال   بحريني  ١١٫٥١٤٫٤٥٣  %٨٫١
   .م.بش االستثمارية استيراد شركة   بحريني  ١٠٫٠٠٨٫٠٠٠  %٧٫٠
   يوسف عبدهللا أمين   بحريني  ٨٫٩٦٠٫٢٢١  %٦٫٣
   ستورز روبن  بحريني  ٦٫٩٠٨٫٢١٧  %٤٫٩
  المؤيد خليل يوسف فاروق  بحريني  ٦٫٧٢٨٫٥٢٦  %٤٫٧

  
  

  .التصويت حقوق في متساويين نيالمساهم وجميع واحدة، فئة تحت مدرجة الشركة أسهم جميع ) ٢
  

  والذي يحدد عدد المساهمين: األسهم توزيع جدوليلي  فيما ) ٣
  

    األسهم  عدد  المساهمين عدد  مجموع من% 
  *الفئــــة      هماألس عدد

        الصادرة
        

  %١ من أقل  ٣٦٫٧٤٥٫٣٩٩  ٥٥٠  %٢٦
  %٥ من أقل إلى %١  ٧٥٫٠٤٣٫٨٦٥  ٢٨  %٥٣
  %١٠ من أقل إلى %٥  ٣٠٫٤٨٢٫٦٧٤  ٣  %٢١
        

  المجموع ١٤٢٫٢٧١٫٩٣٨  ٥٨١  %١٠٠
  
  

  الصادرة والمدفوعة بالكامل. الشركة أسهممجموع كنسبة من  موضحة* 
  

عدد األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة مجموع  بلغ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما ) ٤
ً  ١٢٫٧٠١٫٧٥٦: ٢٠١٦( هماً س ١٤٫١١٣٫٠٦٣   ).سهما

  
  

  الموظفين منافع.  ١٣
  

٢٠١٧   ٢٠١٦    
       

  يناير  ١في   ٣٨١٫٧٠٣   ٤٠٥٫٥٥٩
  السنة مخصص   ١١٠٫٩٦١   ٧٧٫٩٠٧

  خالل السنة المدفوع  )٦٨٫٠٧٤(   )١٠١٫٧٦٣(
       

  ديسمبر ٣١    ٤٢٤٫٥٩٠   ٣٨١٫٧٠٣
  

  
  



   

  ٣٢                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  

              وأخرى دائنة تجارية ذمم  .١٤
   

٢٠١٧    ٢٠١٦    
        

  دائنة تجارية ذمم  ١٫١٢٦٫٥٣١    ١٫٢٦٥٫٦٠٥
  )٢٠ذوي عالقة (إيضاح  أطرافذمم دائنة إلى   ١٫١٦٠٫٧٠٣    ٨٣٠٫٠٧١
  أرباح أسهم غير مطالب بها  ٧٧١٫٨٩٥    ٥٩٣٫٢٦٨

  أخرى دائنة ذمم  ٧٩٥٫٥٦٤    ١٫٠٠٤٫٥١٥
        

٣٫٨٥٤٫٦٩٣    ٣٫٦٩٣٫٤٥٩    
  
  

  االمتياز حق. ١٥

نسبة كحتسب ، يتعين على الشركة دفع حق امتياز يبموجب االتفاقية التشغيلية مع حكومة مملكة البحرين
لكة حكومة مم من قبل من األرباح لشركة مطار البحرين الدولي ش.م.ب (مقفلة)، وهي شركة مملوكة

  البحرين. 
  

٢٠١٧    ٢٠١٦    
        

  يناير ١في    ٢٫١٨٣٫٠٦٦    ٢٫٢٤١٫٩٥٤
    المحتسب خالل السنة  ٤٫٩٣٤٫٠٢٩    ٣٫٦٢٩٫٨٦٩

  السنة خالل مدفوعال  )٤٫٦٠٠٫١١٥(    )٣٫٦٨٨٫٧٥٧(
        

  ديسمبر ٣١ في  ٢٫٥١٦٫٩٨٠    ٢٫١٨٣٫٠٦٦
  

  
   يرادات اإل. ١٦

  
٢٠١٧   ٢٠١٦    
       

  مبيعات البضائع  ٣٠٫٩٧٦٫٧٢٥    ٢٨٫٠٠٤٫٩٧٤
  عموالت  ٩٩٨٫٦٥٢    ٨٥٤٫٦٤٤

        
٣١٫٩٧٥٫٣٧٧    ٢٨٫٨٥٩٫٦١٨   

  

  
  . إيرادات أخرى١٧

  
٢٠١٧   ٢٠١٦    
       

  اإلعالنات ادإير  ٧١٠٫٥٦٦    ٥٢٢٫٩١٢
   التجميل استشـارات ايرادات  ٦٩٦٫٢٩٥    ٤٧٨٫٧٦٧

  تحويل العمالت األجنبية (خسائر)  /أرباح  ٣٦٣٫٣٣٦    )٣٥٩٫٠٥٣(
  أخرىإيرادات   ٤٧٨٫٧٩٤    ٥٣٦٫٢٥٨

        
٢٫٢٤٨٫٩٩١    ١٫١٧٨٫٨٨٤    



   

  ٣٣                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لليانات المالية الب
  
  

  ةيإدار مصروفات. ١٨
  

٢٠١٧    ٢٠١٦    
        

  عالقة ذات ومصروفات رواتب  ٣٫٥٢٠٫٨٢٩    ٣٫٤٧٦٫٦٠٩
  حق امتياز  ٤٫٩٣٤٫٠٢٩    ٣٫٦٢٩٫٨٦٩

  رسوم إدارة  ٨٠٣٫١٦٧    ٦٩٤٫٤٣٣
  استهالك  ٨٤٤٫٨٦٠    ٥٦٧٫٥٣٢
  مصروفات تقنية المعلومات  ١٥٤٫١٤٥    ١٦١٫٣٢٨
  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  ١٠٠٫٣٠٢    ١٠٦٫١٠٠
  خدمات  ٤٧٧٫٢٨٦    ٣٩٨٫٧٦٠
  مصروفات أخرى  ٤٤٧٫٥٨٢    ٤٧٠٫١٠٠

        
١١٫٢٨٢٫٢٠٠    ٩٫٥٠٤٫٧٣١    

  
  

ق وم تتعل الغ الم اإلدارة رس تحقبالمب ركةة س ا لش ة أريانت رق الدولي ط الش ر .م.مذ األوس د نظي دارة اإل تماخ
 .والخدمات التشغيلية المساندة، وفقاً لعقد اإلدارة

     
  

  ات متوفرة للبيعاستثمار من إيراد. ١٩
  

٢٠١٧    ٢٠١٦    
        

  ملكيةالأرباح من استثمارات في حقوق   ١٫٥٠٩٫٥٢٣    ٣٫٣٤٢٫١٢٤
  دين استحقاق سنداتخسائر من   )٧٫٥٤٠(    - 

  إيراد فوائد من الصكوك  ١٥٧٫٠١٩    ١٣٣٫٤٢٤
        

١٫٦٥٩٫٠٠٢    ٣٫٤٧٥٫٥٤٨    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  ٣٤             شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  

  . معامالت مع أطراف ذوي عالقة ٢٠

 تأثير ةممارس أو اآلخر الطرف على السيطرة األطراف أحد بإمكان كان إذا عالقة ذوي األطراف عتبرت
احد أو ومن خالل مباشربشكل مباشر أو غير  اآلخر للطرف التشغيلية أو المالية القرارات على جوهري

ً  تأثيراً  الشركة تمارسالتي  المؤسسات تشملالعالقة  يذو. األطراف الوسيطة أكثر من األطراف  جوهريا
. كةللشر يونوالمدراء الرئيس اإلدارية والشركةاهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة، عليها، والمس

  المعامالت مع األطراف ذوي العالقة تتم بشروط تجارية اعتيادية.
  

 متضمنة فين) الاألرصدة والمعامالت الهامة مع األطراف ذوي العالقة (بإستثناء مكافآت المدراء الرئيسيو
  الية هي كالتالي:هذه البيانات الم

  
        المساهمون/  
        شركات  
        عضاءأل  
        مجلس  
    شركات  الشركة  اإلدارة  

   الوصف  زميلة  اإلدارية  حصص فيها  المجموع
          
  ٢٠١٧ديسمبر ٣١كما في         
  الموجودات        

  ذمم مدينة  -   ٣٤٨٫٢٨٨  ٦٩٫١٦٢  ٤١٧٫٤٥٠
        
  المطلوبات        

  سوم إدارة مستحقةر  -   ٤١٣٫٠٠١  -   ٤١٣٫٠٠١
  ذمم دائنة  -   ٦١١٫٩٠٦  ١٣٥٫٧٩٦  ٧٤٧٫٧٠٢

          
 ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في        
      ٢٠١٧  
  اإليرادات        

  الحصة في األرباح  ٢٠٫٥٣٥  -   -   ٢٠٫٥٣٥
  عمولة  -   -   ٢٩٨٫٩٨٧  ٢٩٨٫٩٨٧
  أرباح أسهم  ٣٧٫٥٠٠  -   -   ٣٧٫٥٠٠

          
  المصروفات        

  مشتريات  -   ٨٫٦٧٠٫٨٦٣  ٣٦١٫٤٠٧  ٩٫٠٣٢٫٢٧٠
  مصروف اإليجار  ١٠٥٫٧٧١  -   -   ١٠٥٫٧٧١
  رسوم إدارة  -   ٨٠٤٫١٧٢  -   ٨٠٤٫١٧٢
  أخرى مصروفات  -   ١٢٦٫٠٠٠  -   ١٢٦٫٠٠٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  ٣٥             شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني ديناربال                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  

  (يتبع) . معامالت مع أطراف ذوي عالقة٢٠
  

        المساهمون/  
        شركات  
        عضاءأل  
        مجلس  
  شركات الشركة  اإلدارة  

  الوصف   زميلة  اإلدارية  حصص فيها  المجموع
          
  ٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في         
  الموجودات        

  ذمم مدينة  -   ٢٧٤٫٦٦٣  ٥٫٥٠٠  ٢٨٠٫١٦٣
          
  المطلوبات        

  رسوم إدارة مستحقة  -   ١٧٢٫٥٠٧  -   ١٧٢٫٥٠٧
  ذمم دائنة  -   ٨٣٠٫٠٧١  -   ٨٣٠٫٠٧١

          
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في         
        ٢٠١٦  
  اإليرادات        

  الحصة في األرباح  ١٨٫٧٨٢  -   -   ١٨٫٧٨٢
  عمولة  -   -   ٢٤٢٫٧٥٤  ٢٤٢٫٧٥٤
  إيرادات أخرى  -   -   ١٨٫٣٨٥  ١٨٫٣٨٥
  أرباح أسهم  ٣٧٫٥٠٠  -   -   ٣٧٫٥٠٠

        
  المصروفات        

  مشتريات  -   ٧٫١٨٤٫٦٣٦  -   ٧٫١٨٤٫٦٣٦
  مصروف اإليجار  ١٠٢٫٢٠٥  -   -   ١٠٢٫٢٠٥
  رسوم إدارة  -   ٦٩٤٫٤٣٣  -   ٦٩٤٫٤٣٣
  أخرى مصروفات  -   ١٢٦٫٠٠٠  -   ١٢٦٫٠٠٠

  
  
  :الرئيسيون المدراءمكافآت  ) ب

ون دراء يتك يون الم ركة الرئيس س اإلدارة و للش ن مجل ركم ة والش اءة اإلداري  يونالرئيس اإلدارة أعض
م صالح اط به ذين تن ي أنشطة  ةيوال تحكم ف ئولية التخطيط، واإلدارة وال ل. الشركةومس آتهممكا وتتمث  ف

  :يلي فيما
  

٢٠١٧   ٢٠١٦     
        

  اإلدارة مجلس أعضاء فآتمكا  ١٠٠٫٣٠٢    ١٠٦٫١٠٠
  قصيرة األجل  منافع  ٢٧٢٫٥٥١    ٣٤٩٫٠٢٤

  للسنة الخدمة نهاية منافع  ٨٫٠٥٤    ٨٫٤٥٦
  منافع نهاية الخدمة مستحقة  ٢٣٫٨١٤    ١٩٫٤٦١

  
  
  
  
  
  



   

  ٣٦             شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  

               تخصيصاتال .٢١

  :٢٠١٧لسنة  التالية يصاتصلتخا اإلدارة مجلساقترح 
  

٢٠١٧   ٢٠١٦    
        

  فلس للسهم ٢٠ – مرحلية أرباح  2.845.439    ٢٫٥٨٦٫٧٦٢
  فلس للسهم ٣٠ – مقترحة نهائية نقدية أرباح  158,268,4-    3.880.145
  %١٠  منحة أسهمإصدار   -    1.293.381

  خيرية تبرعات  -141,826    166.566
  
  

  . العائد على السهم٢٢

م احتساب ى  ت د عل ربحالعائ ادي بقسمة ال هم الع همالمنسوب ل الس ة األس الغو ةالعادي حمل  ٧٫١١٣٫٤٥٦ الب
دد على )بحريني ينارد ٨٫٣٢٨٫٣١٢ :٢٠١٦دينار بحريني ( ة  ألسهما المتوسط الموزون لع االعادي ي  كم ف

  . ٢٠١٧ديسمبر ٣١
  

    األساسي والمخفض
٢٠١٧  ٢٠١٦    

      
  السنة ربح  7.091.297  ٨٫٣٢٨٫٣١٢

      
    األسهم عددالموزون ل  متوسطال  142.271.938  142.271.938

      
  (بالفلس) السهم على العائد  49.8  58.5

  
  

    القطاع معلومات. ٢٣

اع و القط زء ه د ج ن فري ركة م رتبط الش اري) أو  م اع تج دمات (قط لع وخ ديم س رتبطبتق لع  م ديم س بتق
ةوخدمات في  ي قطاع( محددة بيئ د لمخاطر ويخضع)، جغراف فت وعوائ ا عن ختل دى مثيالته  القطاعات ل

ً  الشركة تتولى. األخرى ران الحد ورحال والميناء الدولي البحرين مطار في الحرة السوق تشغيل حاليا ت طي
ى مراجعتها تمت نتائجالو مصاريفالو يراداتاإل إن .الخليج ط الشركة مستوى عل اليو ،فق  يوجد ال هفإن بالت
  . المالية البيانات هذه في عرضها تملي أخرى إفصاحات وال منفصل تشغيلي قطاع نتائج هناك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  
  ٣٧             شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب

  
  حول إيضاحات

   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 
  
  

  لمخاطر  وإدارة القيمة العادلة ا -  المالية األدوات. ٢٤

  :المالية األدوات استخدام جراء اآلتية للمخاطر الشركة تتعرض
  
 االئتمان مخاطر  

 السيولة مخاطر  

 السوق مخاطر   
  

 الشركةلكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف  شركةالهذا اإليضاح معلومات عن تعرض  يعرض
هذا اإليضاح أيضاً  يعرض وكما. الشركةوالسياسات وإجراءات قياس وإدارة الخطر وإدارة رأس مال 

  المالية. بالبيانات األخرى إلفصاحاتا إلى ضافةاإلبعض اإلفصاحات الكمية ب
  

 . أسس مجلسللشركةتأسيس ومراقبة هيكل إدارة المخاطر عن مسؤول بشكل عام  دارةاإل مجلسإن 
 الشركة ياساتسوير ومراقبة في تط بفعاليةاإلدارة لجان إدارية تنفيذية محددة تساعد في أداء مسئوليتهم 

  إلدارة المخاطر.
  

 مدى ومراجعة كةشربإجراءات إدارة المخاطر لل اللتزامل مراقبة اإلدارةكيفية  للشركة تدقيقال لجنة تتابع
 لداخليا التدقيققسم  يقوم .شركةال هاتواجه التي المخاطر حجم معممارسات إدارة المخاطر  مالئمة

خاطر بصورة إدارة الم وأنظمة إجراءات بمراجعة يقومو الرقابية مهمتها داءأ في التدقيقبمساعدة لجنة 
  للجنة التدقيق. هتقارير رفعوي ،رضيةعمنتظمة و

  
  االئتمان مخاطر ) أ

ما مستحقاقها أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته المالية عند ا العميل أو فشل عن الناتجة المخاطر هي
 ،هفي حكم لهذه المخاطر أساساً على النقد وما لشركةاتعرض  لخسائر مالية. شركةيؤدي إلى تعرض ال

   .، والسندات المنظمةالدينواالستثمارات في أدوات  ،المدينةوالذمم 

تع تتم بالبحرين حيث يتم إيداع النقد في بنوك ةمحدود حكمه في وما النقد على االئتمانية شركةال مخاطر
  بتصنيف ائتماني جيد.

  
ئتمان قات االئتمان للذمم المدينة عن طريق حصر تعامالت البيع باألجل مع بطامخاطر ا شركةال تدير

ة متعلقرائدة، وضمان أن المبيعات إلى األطراف ذات العالقة قد تمت وفق السياسات الداخلية ال
 جزئةفي المبيعات بالت محصورة شركةال مبيعات أن بماو. العالقة ذاتبالمعامالت مع األطراف 

ئتمان لمخاطر اال العميلوال مخاطر تمركز تتعلق بنوع  جغرافية تمركزتوجد مخاطر  ال ة،المباشر
  المدينة.  بالذمم خاصة

  
  :من مستحقة ألنها جيدة نوعية ذات أنها على المدينة الذممإلى أرصدة الشركة  تنظر
 ؛الشركةمع  دائنة حسابات أرصدة صافي لديهم الذين الموردون   
 وفة؛معربطاقات ائتمان  شركات   
 مالي جيد. مركزذوي عالقة لهم  أطراف  
  

ي أن المدينة عندما يكون هناك دليل موضوع الذممبعمل مخصص انخفاض القيمة على  الشركة تقوم
بر تعت نة.األصلية للذم المدي الشروطتكون قادرة على تحصيل كل المبالغ المستحقة حسب  لن الشركة

أو  فالتخلوالت إفالس المدين أو إعادة التنظيم المالي الصعوبات المالية الجوهرية للمدين واحتما
  المدينة. الذممعالمات وجود انخفاض قيمة  من الديون سداد عن التأخر



   

  ٣٨             شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   نيالبحري بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  

  (يتبع)   روإدارة المخاط القيمة العادلة -  . األدوات المالية٢٤
  
  (يتبع) االئتمان مخاطر ) أ

  
 .بحذر الئتمانا تقييم بعد تجري االستثمارات أن بالتأكد استثماراتها على االئتمان مخاطر شركةال تدير
وك ن قبل بنتسويقها م تمي التي أدوات الدين من تعرضها لمخاطر االئتمان باالستثمار في الشركةتحد 

س أعضاء من مجل أربعةمن  تتكوناالستثمار  لجنة شركةيوجد لدى ال .معروفةومؤسسات مالية 
 ،لية جديدةما اقأوراالستثمار في أي  لبالمتعلقة باالستثمار. ق وهي المسئولة عن كل القرارات ،اإلدارة

  ح.االقترا ايجابيات وسلبياتاة بعد مراع إلعتمادهايتم عرض االقتراح على لجنة االستثمار 
  

  االئتمان لمخاطر التعرض

ل الغ  تمث ةالمب ة  الدفتري ودات المالي دللموج ى الح رض األقص اطر لتع ان مخ رض األاالئتم ى . التع قص
  : اآلتيك المالي المركز بيانلمخاطر االئتمان كما في 

  
٢٠١٧   ٢٠١٦     

       
  أرصدة البنوك  11.191.718    ١٢٫٨٢٤٫٩١٠
  دين سندات – للبيع متوفرة استثمارات  2.622.000    ٢٫٢١٩٫٠٣٠
  وأخرى مدينة تجارية ذمم  1.265.066    1.304.870

  عالقة ذوي أطراف من مدينة ذمم  417.450    ٢٧٤٫٦٦٣
        

16.623.473    15.496.234    
  

  

  :نكا الجغرافي لتمركزحسب ا المالي المركز بياناألقصى لمخاطر االئتمان كما في  التعرض
  

٢٠١٧   ٢٠١٦     

       
  البحرين  ١١٫٨٤٩٫٥٨٣   ١٠٫٤٤٧٫٣٢٦

  األوسط الشرق  ٢٠٥٫٧٣٨   ٣٩٥٫١٧٤
  أخرى  ٢٫٦٠٨٫٥٨٩    ٥٫٧٨٠٫٩٧٣

        
16.623.473    ١٥٫٤٩٦٫٢٣٤    

  
  :يالمال كزالمر بيانمن أطراف ذوي عالقة كما في الذمم المدينة التجارية المدينة و الذمم أعمار

  

٢٠١٧   ٢٠١٦    

   انخفاض
  قيمةال

 انخفاض   اإلجمالي
  القيمة

    اإلجمالي

            
 وغير منخفض القيمة متأخر غير ٩٢٠٫١٦٠ -    ١٫٣٣٤٫١٤٦  - 
  يوم ٩٠ – صفر متأخر  ٤٧٢٫٨٠٤  -   ١٨٤٫٥٩٣  - 
  يوم ١٨٠ – ٩١ متأخر  ٢٣٥٫٩٦٧  -   ٦٠٫٥٧٦  - 

  يوم ١٨٠ من أكثر  ٥٣٫٥٨٥  -   ٢١٨  ٢١٨
          

١٫٦٨٢٫٥١٦  -   ١٫٥٧٩٫٥٣٣  ٢١٨    



   

  ٣٩             مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.بشركة 
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  

  (يتبع)   روإدارة المخاط القيمة العادلة -  . األدوات المالية٢٥
  

  السيولة مخاطر ) أ

 موجوداتقد أو على سداد التزاماتها المالية من خالل الن ركةالش قدرة عدم مخاطر هي السيولة، مخاطر إن
ً  لكذ كان كلما ،التأكد من توافر السيولة إلىالسيولة  دارةإل الشركة. يهدف أسلوب مالية أخرى في  ،ممكنا

سائر خكبد تدون  كل األحوال لسداد التزاماتها عند حلول أجلها سواء في الظروف االعتيادية أو الصعبة
 من بيع الشركةالسيولة يمكن أن تنتج من عدم قدرة  مخاطر .الشركةولة أو خسائر تضر بسمعة غير مقب
هرية من من أن مبالغ جو الشركةتتأكد . لألصلبسرعة وبسعر قريب من القيمة العادلة  المالي األصل

  السيولة. تطلباتمبالوفاء ، والتي تكون متوفرة عند الحاجة إلى ما في حكمهاألموال قد استثمرت في النقد و

  .أشهر ٦ خالل وتستحق فوائد تتحمل ال المالية المطلوبات جميع
  

  السوق مخاطر) ج

سعار وأ الفائدةالسوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل سعر صرف العمالت األجنبية ومعدل  مخاطر
 و إدارةهالسوق أو على أدواتها المالية. الهدف من إدارة مخاطر  الشركةاألسهم التي تؤثر على دخل 

على  مجزي المقبولة مع تحقيق عائد اإلطارات حدود في السوق مخاطر تعرضات على سيطرةالو
 اتتوجيهن التزامات مالية لغرض إدارة مخاطر السوق. تتم كل هذه الصفقات ضم الشركةالمخاطر. تتكبد 

  .اإلدارة مجلس
  
 معدل الفائدة  مخاطر ) ١

 .السوق في ةالفائد معدل تغير بسبب المالية األدوات قيم في راتالتغي مخاطر هيمعدل الفائدة  مخاطر
 كةالشر تعرضت اليوماً.  ١٨٠قصيرة األجل سعر فائدة ثابت وتستحق خالل  الشركةودائع تحمل 

  .الفائدة أسعار لحساسية جوهرية لمخاطر
  

  األجنبية العمالت صرف مخاطر ) ٢

عر سنتيجة للتغيرات في  المالية ألدواتا قيمة تقلبصرف العمالت األجنبية هي مخاطر  مخاطر
عملة لمخاطر صرف العمالت األجنبية على مشترياتها بال الشركة تتعرض صرف العمالت األجنبية.
ملة بالعدة بالعملة األجنبية وعلى بعض االستثمارات المحد بطاقات االئتماناألجنبية وعلى مبيعات 

الدوالر ب الخارجية لمشترياتا معظم تتم. محليين نموردي منتتم غالبية شراء المنتجات  .األجنبية
مخاطر ية ألال تتعرض  الشركةفأن  لهذاو بالدوالر األمريكي البحريني مرتبط الدينار نإاألمريكي. 
  جوهرية. 

  
  :كان المالي المركز بيانلمخاطر العمالت األجنبية الجوهرية كما في  الشركة تعرضصافي 

  
٢٠١٧   ٢٠١٦     

       
  األمريكي الدوالر  ١٫٤٤٦٫٤٣٣   ٤٫٦٠٨٫٢٦٨

  الدرهم اإلماراتي  ١٢١٫٥٦١   - 
  اليورو  ٦٨٫٠٠٣   ١٫٣٢٣٫٥٤١
  االسترليني الجنيه  ٣٫٦٥٣٫٠٦١    ٦٫٦٣٦٫٠٤٨

 الفرانك السويسري  ٤٢٫٤٩٣    - 
        

٥٫٣٣١٫٥٥١    ١٢٫٥٦٧٫٨٥٧    
  
  



   

  ٤٠             شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لللمالية البيانات ا

  
  

  (يتبع)   روإدارة المخاط القيمة العادلة -  . األدوات المالية٢٥
  

  (يتبع) السوق مخاطر) ج
  

  (يتبع) األجنبية العمالت صرف مخاطر ) ٢
  

 لىع جوهري أثر اله يكون فسو األجنبية العمالت صرفأسعار  في التغيرات أن الشركة تعتقد ال
 نارالدي ط بهالذي يرتبالدوالر  األجنبية، ما عداللعمالت  اتألن التعرض الملكية حقوق أو اإليرادات
بحريني  دينار ٣٫٥٩١٫٦٠٠ بقيمة استثمارات على االسترليني الجنيهيتضمن  .ةغير جوهري ،البحريني

 رسع تغير عن ينتج تأثير أي فإن لذلكو ،بالتكلفة مسجلة دينار بحريني) ٣٫٥٩١٫٦٠٠: ٢٠١٦(
  .فقط اتاالستثمار بيع عند يحتسب سوف االسترليني الجنيه صرف

  
اريخ السعر  في %١زيادة  ان ي ت اليصرف ف ز الم ان المرك ى س بي ةاليؤدي إل ر بقيم  ١٧٫٤٠٠ تغي

ي ار بحرين ي ١٨٫٧٣٣: ٢٠١٦( دين ار بحرين ارة ودين ربح أو الخس ي ال ة) ف وق الملكي م حق لع. ت  م
  .٢٠١٦التحليل على نفس األساس لعام 

 
٢٠١٧   ٢٠١٦     

        
  األمريكي الدوالر  ١٤٬٦٧٦    10,038

  الدرهم اإلماراتي  ١٬٢١٦    2,318
  اليورو  680    3,531

 االسترليني الجنيه  615    30,612
 الفرانك السويسري  425    3,219

        
49,718    17,400    

 
  مخاطر أسعار األسهم ) ٢

 يتالكو سوق أو بورصة البحرينفي  إمامدرجة حقوق الملكية أسهم  الشركة في استثمارات جميع
 %١ة بنسب سهماأل أسعار تغيرأو بورصة قطر. عند  (تداول) أو السوق المالية السعوية المالية لألوراق

 دينار  ١٥١٬٣٥٦بمبلغ الملكية حقوق يؤدي إلى التغير في فسو ،المالي المركز بيانكما في تاريخ 
س لسنة عمل التحليل على نفس األسا تم. الملكية ) في حقوقبحرينيدينار  ٣١٫١٢٤: ٢٠١٦( ينيبحر

٢٠١٦.  
  

  المال رأس إدارة ) د

 ينالمستثمر ثقة على للمحافظة قوية رأسمال قاعدةمجلس اإلدارة هي المحافظة على  سياسةإن 
 يعالتوزة مجلس اإلدار عضاءأ بيراق. للشركةالتطورات المستقبلية  علىوالسوق والبقاء  نيوالدائن

 همينالمسا حقوق بمجموع الشركة تعرفه يذوال المال رأس على العائدو ،الديموغرافي للمساهمين
 المرتفعة توازن بين العوائدالظ على ايتطلع مجلس اإلدارة للحف .للمساهمين األسهم أرباح ومستوى

ة في إلدارير جوهري في أسلوب ايناك أي تغوالنمو الذي يبدو محتمالً بوضع رأسمالي قوي. لم يكن ه
  خالل السنة.  الشركةإدارة رأس مال 

  
  العادلة القيمة) هـ

 معاملة في وباتالمطل المدفوعة لتحويل أحدالموجودات أو بيع أحد القيمة المستلمة ل القيمة العادلة هي
ض و افتراهقيمة العادلة من أسس تعريف ال .تاريخ القياسب األساسي بين المشاركين في السوق منظمة

أو  هرية،استمرارية الشركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتها، أو تقليص حجم عملياتها بصورة جو
  إجراء المعامالت بشروط مجحفة.



   

  ٤١             شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  

  (يتبع)   طروإدارة المخا القيمة العادلة -  . األدوات المالية٢٢٥
  
  (يتبع) العادلة القيمة) هـ

  
دينار ف أل ٧٫٥٨٨ أسهم حقوق الملكية البالغة في الستثماراتالقيمة العادلة  لم يتم االفصاح عن

قيمتها حديد ت على القدرةلعدم ، قياسها بالتكلفة والتي تم) دينار بحرينيألف  ٦٫٠٨٤: ٢٠١٦( بحريني
  العادلة بشكل موثوق.

  
 المدخالت يةأهم عكست التيو ،ةالتالي العادلة القيمةتراتبية  باستخدام العادلة القيم الشركة تقيس

  :القياسات بهذه القيام في المستخدمة

 مماثلة مالية ألداة نشط سوق في) المعدلة(غير  المدرجة السوق أسعار: ١المستوى. 

 ي المستوى المدرجة السوق أسعارعدا  أخرى مدخالت: ٢المستوى ةوال ١المتضمنة ف  للرصد، قابل
رة عر(أي  مباش ر أو) الس رة غي تقة(أي  مباش ن مش عار م ذه). األس ة ه مل الفئ ة أدوات تش  مقيم

تخدام عار: باس وق أس ة الس ي المدرج وق ف ط س ة ألدوات نش ة، مالي عار مماثل وق وأس ةا الس  لمدرج
ة ألدوات ة مالي ابهة أو مماثل ي مش ر سوق ف ل يعتب ن أق يم طرق أو نشط، م رى تقي ث أخ ون حي  تك

 .السوق معلومات من مباشرة غير أو مباشرة للرصد قابلة الهامة المدخالت جميع

 توى ات ٣المس مل تقني ي تش ع األدوات الت ة جمي ذه الفئ مل ه د. تش ة للرص ر قابل دخالت غي ي: م  متقي
ة للر تهامدخال تكون ر قابل ث يكون للمدخالت الغي ة للرصد، حي ات قابل ى معلوم ة عل صد غير مبني

ى أساس ا ة عل ة مقيم ة أدوات مالي ذه الفئ ة. تشمل ه يم األدوات المالي ألسعار تأثير جوهري على تقي
تع كس المدرجة ألدوات مشابهة، بحيث تتطلب تعديالت جوهرية غير قابلة للرصد، أو افتراضات، ل

 ت بين األدوات المالية.الفروقا
  

 األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  ) ١
  

  ٢٠١٧  ١المستوى  ٢المستوى  ٣المستوى  العادلة القيمة
          
          

  أسهم حقوق ملكية  ١٥٫١٣٥٫٥٩٠  -   -   ١٥٫١٣٥٫٥٩٠
  أدوات دين  -   ٢٫٦٢٢٫٠٠٠  -   ٢٫٦٢٢٫٠٠٠

  صناديق أستثمارية  -   ٤٥٧٫٦٤٦  -   ٤٥٧٫٦٤٦

  
  

  ٢٠١٦  ١المستوى  ٢المستوى  ٣المستوى  لةالعاد القيمة
          
          

  أسهم حقوق ملكية  ١٦٫١٣١٫٠٧٣  -   -   ١٦٫١٣١٫٠٧٣
  أدوات دين  -   ٢٫٢١٩٫٠٣٠  -   ٢٫٢١٩٫٠٣٠

 صناديق أستثمارية  -   ٢٦٩٫١٤٦  -   ٢٦٩٫١٤٦
  
  
  
  
  
  



   

  ٤٢             شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١نتهية في سنة المللالبيانات المالية 

  
  

  (يتبع)   روإدارة المخاط القيمة العادلة -  . األدوات المالية٢٥
  
  (يتبع) العادلة القيمة) هـ

  
 عادلةتم اإلفصاح عن القيمة ال ولكنموجودات غير مقاسة بالقيمة العادلة،  ) ٢
  

  ٢٠١٧  ١المستوى  ٢المستوى  ٣المستوى  مجموع
          العادلة القيمة

          
  استثمارات عقارية  -   ٦٫٨٤٨٫٠٠٠  ٤٫٦٦٧٫٦٦٣  ١١٫٥١٥٫٦٦٣

  
  

  ٢٠١٦  ١المستوى  ٢المستوى  ٣المستوى  مجموع
          العادلة القيمة

          
  استثمارات عقارية  -   ٣٫١٧١٫٥٤٥  ٤٫٩٢٢٫٧٧٣  ٨٫٠٩٤٫٣١٨

  
  

  ل.صيرة األج، نظراً لطبيعتها قدفتريةال تهاقيم تقاربوالمطلوبات األخرى  للموجوداتالعادلة  ةالقيم
  

  المالية األدوات تصنيف)  و

  :يلي كماحسب التصنيف المحاسبي  علىوالمطلوبات المالية  لموجوداتا تصنف
  

  ٢٠١٧  قروض  استثمارات   أخرى  مجموع
    وذمم  متوفرة  بالتكلفة  القيمة

    مدينة  للبيع  المطفأة  الدفترية
          

   للبيع متوفرة استثمارات  -   ٢٥٫٨٠٣٫١٥٤  -   ٢٥٫٨٠٣٫١٥٤
 وأخرىمدينةتجارية  ذمم ١٫٩٣٦٫١٦٣ -  -   ١٫٩٣٦٫١٦٣

  موجودات أخرى  ٤٣٩٫٢٨٩  -   -   ٤٣٩٫٢٨٩
   وأرصدة البنوك النقد  ١١٫١٩١٫٧١٨  -   -   ١١٫١٩١٫٧١٨

          
١٣٫٥٦٧٫١٧٠ ٢٥٫٨٠٣٫١٥٤  -  ٣٩٫٣٧٠٫٣٢٤   

          
  وأخرى  دائنةتجارية  ذمم  -   -   ٣٫٨٥٤٫٦٩٣  ٣٫٨٥٤٫٦٩٣
  مستحق إمتياز حق  -   -   ٢٫٥١٦٫٩٦٠  ٢٫٥١٦٫٩٦٠

          
٦٫٣٧١٫٦٧٣  ٦٫٣٧١٫٦٧٣   -   -    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  ٤٣             شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في للالبيانات المالية 

  
  

  (يتبع)   وإدارة المخاطر العادلة القيمة -  . األدوات المالية٢٥
  
  (يتبع) المالية األدوات تصنيف)  و

  
  ٢٠١٦  قروض  استثمارات   أخرى  مجموع
    وذمم  متوفرة  بالتكلفة  القيمة

    مدينة  للبيع  المطفأة  الدفترية
          

   للبيع متوفرة استثمارات  -   ٢٤٫٧٠٣٫٥٩٤  -   ٢٤٫٧٠٣٫٥٩٤
   وأخرى ينةمدتجارية  ذمم  ١٫٧٩٢٫٥٩٣  -   -   ١٫٧٩٢٫٥٩٣
  موجودات أخرى  ٤٫٧٦٤٫٧٧٨  -   -   ٤٫٧٦٤٫٧٧٨

   وأرصدة البنوك النقد  ١٢٫٨٢٤٫٩١٠  -   -   ١٢٫٨٢٤٫٩١٠
          

١٩٫٣٨٢٫٢٨١  ٢٤٫٧٠٣٫٥٩٤  -   ٤٤٫٠٨٥٫٨٧٥    
          

  وأخرى  دائنةتجارية  ذمم  -   -   ٣٫٦٩٣٫٤٥٩  ٣٫٦٩٣٫٤٥٩
  مستحق إمتياز حق  -   -   ٢٫١٨٣٫٠٦٦  ٢٫١٨٣٫٠٦٦

          
٥٫٨٧٦٫٥٢٥  ٥٫٨٧٦٫٥٢٥   -   -    

  
  

  لتزاماتالوا محتملةال المطلوبات . ٢٥
  

٢٠١٧   ٢٠١٦     

        
   في حقوق ملكية الستثمارات غير المستدعاة األسمية القيمة  ٢٫٢٩٥٫٣٧١   ٢٥٦٫٣٩٨
 ومعدات اتعقار  ٢٦٩٫٦١٩    ٢٧٠٫٦٧١
  ضمانات  ٥٩٫٧٨٢    ١٧٫٦٧٥

        
٢٫٦٢٤٫٧٧٢    ٥٤٤٫٧٤٤    

  
  

  أرقام المقارنة. ٢٦

ادة م إع ة  ت ام المقارن نيف أرق رورة،تص د الض ة. إ عن نة الحالي رض الس ع ع ة م ة عادل اء مقارن ادة إلعط ع
وع  الدخل الشامل للسنة، أو مجموع ، أوالسنة التصنيف هذه لم تؤثر على أرباح ةمجم وق الملكي ة  حق المعلن

 ً   .سابقا
  
  

  األحداث الالحقة. ٢٧

ركة طب ع ش ة م ركة اتفاقي ت الش نة، أبرم ة الس د نهاي ة ع يج القابض ران الخل دة إلي اء شركة جدي ركة  - نش ش
ك الشركة سواق الحرة لألالبحرين  ي تمتل ن أسهمها. وقع٥٥والت االشركة  ت٪ م ة بت ة مبدئي  ٢٩ريخ اتفاقي

اير  ع شركة مطار البحرين  ٢٠١٨ين اتلم ااال  تشغيل الفئ ي مط دة ف ي المحطة الجدي ية ف رساس ين ر البح
  حاليا.نشاء االالذي هو قيد والدولي 

  لتأثير المالي على الشركة حتى تاريخ اصدار البيانات المالية.لقدير ت عمل يمكن ال




