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  لتدفقات النقديةالموحدة لقائمة ال
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 2015 2016 إيضاح 
 دينار بحريني حرينيدينار ب  

    األنشطة التشغيلية

 10.398.969 7.732.017  الربح قبل الدخل الضريبي

    تعديالت للبنود التالية:

 1.545.990 2.899.350 6 استهالك

 - (1.118.685) 7 استبعاد استثمارات عقاريةمكسب من 

 100.384 897.284 22 تكاليف التمويل 

 (667.628) (842.032) 24 ستثماردخل االصافي 

 421.501 573.765 13 مخصص إضمحالل الذمم التجارية المدينة 

 290.173 323.965 20 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 327.626 106.962 12 منتهي الصالحية ومخزون بطيء الحركة مخصص  

 100.000 100.000 8 اضمحالل الشهرة

 شركات خاضعة لسيطرةيلة وشركة زمحصة المجموعة من نتائج 
 243.303 73.961 9 مشتركة

من صافي )خسائر( مكاسب من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 
 157.130 2.220 10 األرباح أو الخسائرخالل 

 (20.004) - 22 آالت ومعدات ات وعقار استبعادمكسب من 
  ────────── ────────── 

 12.897.444 10.748.807  رأس المال العاملالربح التشغيلي قبل التغيرات في 
    

    التغيرات في رأس المال العامل:

 (1.365.788) 694.303  مخزون

 1.685.113 (546.472)  ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

 (2.410.769) (5.554.843)  ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
  ────────── ────────── 

 10.806.000 5.341.795  نقد ناتج من العمليات 
    

 (164.572) (341.060)  ضريبة دخل مدفوعة 

 (139.000) (139.000)  مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

 (377.406) (228.957) 20 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
صافي التغير في مبالغ مدفوعة مقدماً مقابل مكافآت نهاية الخدمة 

 (108.966) 48.766  ن للموظفي
  ────────── ────────── 

 10.016.056 4.681.544  األنشطة التشغيلية منالتدفقات النقدية صافي 
  ────────── ────────── 

    يةستمماراألنشطة اال

 (1.706.558) (2.555.127) 6 آالت ومعداتو اتشراء عقار

 - 1.518.685 7 عقارية اتاستثمار استبعادمتحصالت من 

 - 1.286.655 5 إقتناء شركة تابعة 

 547.836 1.194.186  أرباح أسهم ودخل فوائد مستلم

 (2.490.805) (277.053) 10 ات استثمارشراء 

 1.537.688 537.668 10 اتاستثمار استبعادمتحصالت من 

 685.523 305.303 9 طرة مشتركة يأرباح أسهم مستلمة من شركات خاضعة لس

 (470.240) 263.474  مقدم لشركة خاضعة لسيطرة مشتركةمستلم( )قرض 

 التغير في وديعة قصيرة األجل بتاريخ إستحقاق أصلي ألكثر من 
 - (35.170)  ثالثة أشهر 

 (183.704) - 7 ات عقارية إضافات إلى استثمار

 22.435 -  عقارات وآالت ومعدات استبعادمتحصالت من 

 (1.528) - 9 زميلة  إضافي في شركة استثمار
  ────────── ────────── 

 (2.059.353) 2.238.621  ةيستثماراألنشطة اال )المستخدمة في(من التدفقات النقدية صافي 
  ────────── ────────── 
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  )تتمة( لتدفقات النقديةالموحدة لقائمة ال

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 2015 2016 إيضاح  

 دينار بحريني بحريني دينار  

    األنشطة التمويلية 

 (6.706.568) (6.859.946)  أرباح أسهم مدفوعة لحاملي أسهم الشركة 

 - (572.577)  صافي التغير في القروض واالقتراضات 

 (100.384) (897.284)  تمويل المدفوعة تكاليف ال

 - (314.344)    مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها سداد 
  ─────────

─ 
─────────

 (6.806.952) (8.644.151)  األنشطة التمويلية في  ةالمستخدمالتدفقات النقدية  ─
  ─────────

─ 
─────────

 1.149.751 (1.723.986)  النقد وما في حكمهفي الزيادة )النقص( صافي  ─

    

 (204.600) (622.393)  أجنبية الت عمصافي فروق صرف 

 3.410.474 4.355.625  يناير 1في  في حكمهالنقد وما 
  ─────────

─ 
─────────

 4.355.625 2.009.246 14 ديسمبر  31 في النقد وما في حكمه ─

  ═════════

═ 
═════════

═  
 بنود غير نقدية:

نار بحريني( من دي 350.447: 2015دينار بحريني ) 352.154 ةالبالغالمستحقة القبض دخل الفوائد أرباح أسهم وتم خصم  -
 والذمم األخرى. المدينةالتغير في الذمم التجارية 

 

 175.323: 2015دينار بحريني ) 77.242والبالغة  أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقةتم خصم  -
  بحريني( من التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى.دينار 

 

( دينار بحريني 225.178 :2015دينار بحريني ) 201.760لغ وقدره ت غير مدفوعة لمؤسسة خيرية بمبتبرعاخصم تم  -
 خرى.األذمم الدائنة والتجارية الذمم التغير في المن 
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 الملكية حقوق لتغيرات في الموحدة ل قائمةال
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   ألمالشركة االحقوق العائدة إلى حاملي أسهم  

 إيضاحات 
  رأس
 المال

 أسهم 
 خزانة

 احتياطيات 
 أخرى

 (18)إيضاح 
 أرباح
 المجموع  مبقاة

حقوق غير 
 مسيطرة 
 (5)إيضاح 

 مجموع 
 الملكية حقوق

 بحرينير دينا بحريني دينار بحريني دينار دينار بحريني بحرينير دينا بحريني دينار بحريني دينار 
        
 61.286.256 - 61.286.256 37.732.923 11.965.033 (3.054.554) 14.642.854 2016يناير  1في  

 ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── ───────── 
 7.612.413 (1.805.967) 9.418.380 9.418.380 - - -  للسنة الربح )الخسارة( 

 (633.030) - (633.030) - (633.030) - - خسارة شاملة أخرى         
        
من استبعاد استثمارات مدرجة صافي خسائر         

 - - - (57.906) 57.906 - - الدخل الشامل اآلخر من خاللبالقيمة العادلة 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── ───────── 

 6.979.383 (1.805.967) 8.785.350 9.360.474 (575.124) - - الدخل الشامل مجموع  )الخسارة( 
 راتدة تقييم محول من استبعاد استثمامكسب إعا        

 - - - 283.575 (283.575) - - عقارية 
 (4.162.313) - (4.162.313) (4.162.313) - - - 17              2015أرباح أسهم نهائية لسنة         

 (2.774.875) - (2.774.875) (2.774.875) - - - 17            2016م مرحلية لسنة أرباح أسه        

 - - - (665.584) 665.584 - - 18               محول إلى االحتياطي القانوني        

        
 - - - (500.000) 500.000 - - 18                   محول إلى االحتياطي العام

        
 - - - (201.760) 201.760 - - التبرعات الخيرية  احتياطيول إلى مح

 (201.760) - (201.760)  - (201.760) - - توزيعات لجمعية األسرة الخيرية         

 - -  - (354.892) - 354.892 - 16                     تكلفة أسهم خزانة محولة        

 8.433.982 8.433.982 - - - - - 5                            إقتناء شركة تابعة         

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 69.560.673 6.628.015 62.932.658 38.717.548 12.271.918 (2.699.662) 14.642.854 2016ديسمبر  31كما في 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 .2016ديسمبر  31كما في  دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة 315.000تتضمن األرباح المبقاة احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي 
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 الملكية حقوق لتغيرات في الموحدة ل قائمةال
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

   الشركة األمق العائدة إلى حاملي أسهم الحقو 

 إيضاحات 
  رأس
 المال

 أسهم 
 خزانة

 احتياطيات 
 أخرى

 (18)إيضاح 
 أرباح
 المجموع  مبقاة

حقوق غير 
 مسيطرة 
 (5)إيضاح 

 مجموع 
 الملكية حقوق

 ينيبحرر دينا بحريني دينار بحريني دينار دينار بحريني بحرينير دينا بحريني دينار بحريني دينار 
        

 58.790.598 - 58.790.598 36.709.555 11.823.911 (3.054.554) 13.311.686 2015يناير  1في  كما
 ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── ───────── 

 10.088.016 - 10.088.016 10.088.016 - - -  للسنة الربح 
 (835.935) - (835.935) - (835.935) - -  خسارة شاملة أخرى        
من استبعاد استثمارات مدرجة  خسائرصافي         

 - - - (477.057) 477.057 - - الدخل الشامل اآلخر من خاللبالقيمة العادلة 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── ───────── 

 9.252.081 - 9.252.081 9.610.959 (358.878) - - الدخل الشامل  مجموع  )الخسارة(
 (3.756.370) - (3.756.370) (3.756.370) - - - 17              2014أرباح أسهم نهائية لسنة         

 (2.774.875) - (2.774.875) (2.774.875) - - - 17            2015أرباح أسهم مرحلية لسنة         

 - - - (1.331.168) - - 1.331.168 14                           أسهم منحة صادرة        

        
 - - - (500.000) 500.000 - - 18                  محول إلى االحتياطي العام

        
 - - - (225.178) 225.178 - - التبرعات الخيرية  احتياطيمحول إلى 

 (225.178) - (225.178) - (225.178) - - عات لجمعية األسرة الخيرية توزي        

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 61.286.256 - 61.286.256 37.732.923 11.965.033 (3.054.554) 14.642.854 2015ديسمبر  31كما في 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 .2015ديسمبر  31كما في  دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة 315.000تتضمن األرباح المبقاة احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 ألنشطةوامعلومات عن الشركة  1
 

ي مملكة ـتأسست ف، أسهمها مطروحة للتداول في بورصة البحرين، هي شركة مساهمة عامةبي إم إم آي ش.م.ب. )"الشركة"( شركة 
المكتب الرئيسي للشركة مسجل عنوان . إن 10999تحت سجل تجاري رقم والسياحة التجارة وومسجلة لدى وزارة الصناعة البحرين 

 مملكة البحرين. ، سترة، 828تحت صندوق بريد 
 

بيع األغذية والمرطبات والمواد اإلستهالكية األخرى هي نشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )المشار إليهم معاً "بالمجموعة"( إن األ
ز عمليات تتركبالجملة والتجزئة. كما تمتلك المجموعة فندق داون تاون روتانا وتقوم بتقديم خدمات التوزيع والشحن وخدمات الضياقة. 

 ةالمجموعة في مملكة البحرين ودولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق والواليات المتحد
األمريكية وجمهورية جيبوتي وجمهورية الغابون وجمهورية مالي وجمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان وجمهورية غانا 

  ية كينيا.وجمهور
 

 .2017 .........تم إعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة وفقاً لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 
 

 يما يلي الشركات التابعة للشركة:ف

 األنشطة  بلد الملكية نسبة 
 الرئيسية التأسيس 2015 2016 ســماال
     

 مملكة %100 %100 شركة نادر للتجارة ذ.م.م.
 رينالبح

إدارة عدة وكاالت تجارية للسلع 
 اإلستهالكية.

 مملكة %100 %100 سوبر ماركت األسرة ذ.م.م.     
 البحرين

 .تإدارة سوبر مارك

المملكة العربية  %100 %100 سوبر ماركت األسرة الدولية ذ.م.م.     
 السعودية 

 .تإدارة سوبر مارك

  جمهورية %100 %100 بي إم إم آي سارل     
 جيبوتي

نشاط النقل الجوي والتخزين 
 والتصدير. واالستيرادوالتوزيع 

 مملكة %100 %100 شركة بيادر إلدارة المطاعم ش.ش.و.     
 البحرين

خدمات إدارة فنادق وشقق ومطاعم 
 للسياح.

والية فلوريدا،  %100 %100 شركة فاست تراك للتصدير أل.أل.سي.     
الواليات المتحدة 

 يةاألمريك

 .لم تبدأ أنشطتها التجارية بعد

 .لم تبدأ أنشطتها التجارية بعد جمهورية العراق  %100 %100 أرض العهد للتجارة العامة  أل.أل.سي.     
 بي إم إم آي الدولية القابضة ش.ش.و.     
 

 مملكة 100% 100%
 البحرين

من الشركات  ةشركة قابضة لمجموع
 ية.التجارية والصناعية والخدمات

 

 لدى شركة بي إم إم آي الدولية القابضة ش.ش.و.الشركات التابعة التالية كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية:
 

    
جلوبل سورسنج أند سبالي إيست هولدنغ 

 ش.ش.و.
 مملكة 100% 100%

 البحرين
من الشركات  ةشركة قابضة لمجموع

 التجارية والصناعية والخدماتية.
     

ل سورسنج أند سبالي ساوث هولدنغ جلوب
 ش.ش.و.

 مملكة 100% 100%
 البحرين

من الشركات  ةشركة قابضة لمجموع
 التجارية والصناعية والخدماتية.

     
جلوبل سورسنج أند سبالي نورث هولدنغ 

 ش.ش.و.
 مملكة 100% 100%

 البحرين
من الشركات  ةشركة قابضة لمجموع

 التجارية والصناعية والخدماتية.
     

جلوبل سورسنج أند سبالي وست هولدنغ 
 ش.ش.و. 

 مملكة 100% 100%
 البحرين

من الشركات  ةشركة قابضة لمجموع
 التجارية والصناعية والخدماتية.
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 

 )تتمة(واألنشطة  معلومات عن الشركة 1
 

 إعداد التقارير المالية.التابعة التالية كما هو بتاريخ  اتالشرك ش.ش.و.بالي إيست هولدنغ سلدى جلوبل سورسنج أند 
 

 األنشطة  بلد الملكية نسبة 
 الرئيسية التأسيس 2015 2016 االسم

     
 تدسيرفيسس ليميجلوبل سورسنج أند سبالي 

 (آو دي اس سي آو كاترينق جي في)
جمهورية  100% 100%

 السودان
خدمات التموين والتدبير  تقديم

 .المنزلي
     

جمهورية جنوب  *%100 *%100 تدسيرفيسس ليميجلوبل سورسنج أند سبالي 
 السودان

تقديم خدمات التموين والتدبير 
 .المنزلي

     

 والمرطبات.تقديم خدمات التموين  جمهورية كينيا %100 %100 كينيا ليمتيد جلوبل سورسنج أند سبالي
 

 إعداد التقارير المالية.بل سورسنج أند سبالي ساوث هولدنغ ش.ش.و. الشركة التابعة التالية كما هو بتاريخ لدى جلو
 

 بيع وتوزيع المنتجات الغذائية. الغابونجمهورية  %100 %100 جي أس أس غابون أس أيه
 

 .إعداد التقارير الماليةبتاريخ  الشركة التابعة التالية كما هو جلوبل سورسنج أند سبالي نورث هولدنغ ش.ش.و.لدى 
 

تقديم خدمات التموين والتدبير  ماليجمهورية  %100 %100 جي أس أس مالي أس أيه
 المنزلي.

 

 .و بتاريخ إعداد التقارير الماليةلدى جلوبل سورسنج أند سبالي ويست هولدنغ ش.ش.و. الشركة التابعة التالية كما ه
 

 غانا  –ميتد أنترناشونال سورسنج أند سبالي لي
 

 والحراسة تقديم خدمات التموين  غاناجمهورية  100% 100%
 والخدمات ذات الصلة.

 

 تمثل حصة الملكية الفعلية.* 
 

 هي كالتالي: الشركات الزميلة والشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة من قبل المجموعة
 

 األنشطة بلد الملكية نسبة 
 الرئيسية التأسيس 2015 2016 
     

     اسم الشركة الزميلة 
 األعمال الفندقية.  البحرينمملكة  %30.48 - *شركة بنادر للفنادق ش.م.ب.

     المشتركة  الشركات الخاضعة للسيطرة ســمإ     
وكاالت للسلع  عدةإدارة  دولة قطر %50 %50 الشركة القطرية البحرينية العالمية ذ.م.م.     

 االستهالكية.
 إنشاء وتشغيل المخازن. البحرين مملكة %50 %50 شركة بي أند بي للتوزيع ذ.م.م.     
 .خدمات الشحنتقديم  البحرين مملكة %50 %50 شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م.     

التجارة بالجملة وتوزيع المواد  دولة قطر %50 %50 ذ.م.م. والتوزيع زاد للتسويق     
 لية.الغذائية والسلع المنز

دولة اإلمارات  %50 %50 شركة يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت ليميتد     
 العربية المتحدة 

 إدارة المرافقتقديم خدمات 
واستشارات األعمال واالستشارات 
اإلدارية في الخارج والعمل كشركة 

 قابضة.
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 

 الهامة ياسات المحاسبيةالس 2
 

 اإلعداد أسس
 القيمة العادلة.ا بقياسه تم ات العقارية التيستثماراالو اتستثماراالبإستثناء ، وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةالموحدة أعدت القوائم المالية 

 

 بيان بااللتزام
 طبقاً ومجلس معايير المحاسبة الدولي  عنلتقارير المالية الصادرة القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد ا أعدت

والقوانين والقرارات  6المجلد رقم ن المركزي لدليل اإلرشادي لمصرف البحريالنافذة لوالمتطلبات  يلقانون الشركات التجارية البحرين
 .وقواعد وإجراءات بورصة البحرين المتعلقة بها

 

 ة عملة العرض والعملة الرئيسي
 .شركةالمجموعة وعملة عرض الد العملة الرئيسية لعمليات يع لذياأعدت القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني، و

 

 أسس التوحيد
يكون لدى تتحقق السيطرة عندما . 2016ديسمبر  31كما في  للشركة وشركاتها التابعةتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية 

 العوائدلك تلتأثير على على االقدرة ها ولديها مع الشركة المستثمر في اتعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتهوعة المجم
 فقط إذا كان لدىمن خالل إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها. وباألخص، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها 

 المجموعة:
 

تثمر األنشطة ذات الصلة للشركة المس)أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه لشركة المستثمر فيها على ا السلطة -
 (؛ فيها

 ها؛ ومع الشركة المستثمر في اعوائد متغيرة من خالل مشاركته علىأو حقوق على تعرضات  -

 .هاعوائدمقدار ى على الشركة المستثمر فيها للتأثير علالقدرة على إستخدام سلطتها  -
 

أقل وق حقلمجموعة دى اعندما يكون لو، بشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها السيطرة. لدعم هذا االفتراض
لة في الحقائق والظروف ذات الص، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيهاحقوق أغلبية  في

 بما في ذلك: السلطة على الشركة المستثمر فيها،  اتقييم ما إذا كان لديه
 

 للشركة المستثمر فيها؛ الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين  -

 ؛ وعن الترتيبات التعاقدية األخرىالحقوق الناتجة  -

 .الممكنةحقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت  -
 

ة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك تغيرات على تقوم المجموعة بإعاد
عنصر أو أكثر من العناصر الثالث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم إيقاف 

موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة المقتناة يتم تضمين سيطرة على الشركة التابعة. التوحيد عندما تفقد المجموعة ال
ى الشركة عل إيقاف السيطرةلغاية تاريخ حصول المجموعة على السيطرة من تاريخ القوائم المالية الموحدة أو المستبعدة خالل السنة في 

 التابعة.
 

إلى حقوق حاملي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير المسيطرة،  اآلخرن عناصر الدخل الشامل كل عنصر مو ينسب الربح أو الخسارة
للشركات  القوائم الماليةأينما استلزم األمر، يتم عمل تعديالت في إن النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة. حتى لو 
والدخل لملكية احقوق الموجودات والمطلوبات وجميع  استبعادتم  لمجموعة.لمحاسبية لاسياسات المع اتها المحاسبية ياسسلتتماشي التابعة 

 معامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.الوالمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة ب
 

 حقوق. السيطرة، كمعاملة أسهم فقدان يتم إحتساب التغيير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون  
 

ق قوشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة والحالموجودات )متضمنة ال استبعادفإنها تقوم بإذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، 
في حين يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة في القائمة الموحدة للدخل. يتم إثبات أي المليكة حقوق غير المسيطرة والبنود األخرى ل

 ستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.ا



 بي إم إم آي ش.م.ب.

20 

 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 

  )تتمة( الهامةالسياسات المحاسبية  2
 

 2016يناير  1من اعتباراً نافذة  وتفسيرات جديدة ومعدلةمعايير 
باستثناء بعض  ،في السنة السابقةالمستخدمة مطابقة لتلك هي ية الموحدة في إعداد هذه القوائم المالالمتبعة المسجلة وت المحاسبية إن السياسا
م . لم تق2016يناير  1كما في المجموعة التي أدخلت على المعايير والتفسيرات المطبقة من قبل الجديدة والتفسيرات والتعديالت المعايير 

ديل إن طبيعة وتأثير كل معيار أو تع. في وقت مبكرإلزامي بعد تم إصداره ولكنه غير  المجموعة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل
 جديد هي موضحة أدناه:

 

 المتعلق باإلفصاح التمهيدي  1معيار المحاسبة الدولي رقم التعديالت التي أدخلت على 
المتطلبات ، التغيير الجوهري، بدال من القوائم الماليةعرض المتعلق ب 1معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت على التعديالت توضح 

 . توضح التعديالت:1القائمة في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 ؛1في معيار المحاسبة الدولي رقم  الجوهريةالمتطلبات  -

 لمركز المالي مصنفة. الموحدة اقائمة الوالدخل الشامل اآلخر والموحدة للمركز المالي والدخل قوائم المحددة في الالبنود قد تكون  -

 و ؛الموحدة الماليةالقوائم يضاحات حول يتم فيه تقديم اإلالمرونة فيما يتعلق بالترتيب الذي المنشأت  كون لدىتأن  -

صورة بالملكية باستخدام طريقة حقوق المحتسبة حصة الدخل الشامل اآلخر من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة يجب عرض  -
 .شاملالقائمة الموحدة للدخل الإعادة تصنيفها إلى الحقاً أو لن يتم يتم التي سوف لبنود ، وتصنف بين تلك امنفردكبند إجمالية 

 

حدة للمركز القوائم المووعالوة على ذلك، فإن التعديالت توضح المتطلبات التي تنطبق عندما يتم عرض المجاميع الفرعية اإلضافية في 
 اليس لههذه التعديالت  .2016يناير  1أو بعد المبتدئة في للفترات السنوية لزامية إن التعديالت إ والدخل الشامل اآلخر.المالي والدخل 

 للمجموعة.القوائم المالية الموحدة على  تأثير
 

 الستهالك واإلطفاءلطرق المقبولة التوضيح المتعلق ب)المعدل(:  38ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16معيار المحاسبة الدولي رقم 
المتعلق  38ومعيار المحاسبة الدولي رقم المتعلق بالعقارات واآلالت والمعدات  16المبدأ في معيار المحاسبة الدولي رقم توضح التعديالت 

ات جزًء والتي تعد الموجود)الناتجة عن العمليات التشغيلية االقتصادية المنافع من  اً أن اإليرادات تعكس نمطببالموجودات غير المملوسة 
لى ستخدام األسلوب القائم عال يمكن اونتيجة لذلك،  .الموجوداتمنافع االقتصادية التي يتم استهالكها من خالل استخدام من ال ( بدالً منها

ع ال يتوق إلطفاء الموجودات غير الملموسة. واآلالت والمعدات، ويمكن استخدامه فقط في حاالت محدودة جداً الستهالك العقارات  اإليراد
ها الستهالك موجودات تستخدم األسلوب القائم على اإليراد المجموعة النظراً ألن  تأثير على المجموعةون لها أي بأن هذه التعديالت سيك

 .المتداولةغير 
 

 المنفصلةقوائم المالية ي الالملكية فطريقة حقوق المتعلق باستخدام  :27على معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت التعديالت 
ت في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركا تستثماراالملكية لحساب اإلطريقة حقوق  لمنشأت خيار استخداملالتعديالت أتاحت 

إلعداد التقارير المالية والتي اختارت المعايير الدولية المنشأت التي سبق لها تطبيق سيتعين على  .المالية المنفصلةقوائمها  الزميلة في
تأثير لها أي  ال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون تطبيق هذا التغيير بأثر رجعي.بالمالية المنفصلة ة على قوائمها حقوق الملكيطريقة تطبيق 

 الموحدة للمجموعة. القوائم المالية على
 

 صص المقتناة المتعلق بالترتيبات المشتركة: احتساب الح 11المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  علىالتي أدخلت التعديالت 
إلقتناء حصص في المشترك حتساب المشغل بأن يتم ا 11لتقارير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد ا علىالتي أدخلت تتطلب التعديالت 
ذات  3لألعمال التجارية بتطبيق مبادئ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم نشاط العملية المشتركة والذي يشكل عملية مشتركة، 

عند عادة قياسها إيتم مشتركة ال العملية الفي بأن الحصص المحتفظ بها مسبقاً توضح التعديالت الصلة المتعلق بمحاسبة دمج األعمال. كما 
ستثناء طاق االنوباإلضافة إلى ذلك، تمت إضافة  مشتركة.السيطرة بالاالحتفاظ بينما يتم إضافية في نفس العملية المشتركة إقتناء حصص 

السيطرة المشتركة، بما في ذلك تتقاسم األطراف أن التعديالت ال تنطبق عندما بلتحديد  11في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 .األساسينفس الطرف المسيطر لسيطرة المشتركة للفهي تخضع ، التي تقوم بإعداد التقارير المالية المنشأة

 

ويتم كة أية حصص إضافية في نفس العملية المشتر واستحواذمشتركة العملية الفي الحصص المبدئية تناء قمن إ كالً ق التعديالت على تطب
 ا أي تأثير على المجموعة حيث لم تقم المجموعة باقتناء حصص في عملية مشتركة خالل السنة. ليس لهت هذا التعديال رجعي.تطبيقها بأثر 

 

. إال أن، ليست لها أي تأثير على القوائم المالية 2016للمرة األولى في سنة األخرى الجديدة  تم تطبيق العديد من المعايير والتعديالت
الموحدة للمجموعة.
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 عقارات وآالت ومعدات
لوكة األراضي المم ال يتم إستهالك التكلفة، بعد حسم االستهالك المتراكم وأي إضمحالل في القيمة.تدرج العقارات واآلالت والمعدات ب

 قيد التنفيذ.الرأسمالية اً واألعمال حر اً ملك
 

 : كالتاليللعقارات واآلالت والمعدات على األعمار اإلنتاجية المتوقعة  يتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت بناءً 
 

 مباني مملوكة ملكاً حراً   ةنسـ 40 – 5
 مستأجرة على أراضي مباني   سنة 20 – 15
 آالت ومعدات  سنوات 10 – 2
 مركبات  سنوات 5

 

لقيمة المدرجة من ثم شطب ا ويتم رسملتهالنفقات المتكبدة الستبدال عنصر أساسي من العقارات واآلالت والمعدات يتم حسابه كبند منفصل 
المستبدل. يتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عند زيادة المنافع اإلقتصادية المستقبلية للبند المتعلق بالعقارات واآلالت  للعنصر األساسي

 عند تكبدها. اتكمصروف لدخلالموحدة لقائمة الوالمعدات. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في 
 

كون هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير تمعدات من حيث اإلضمحالل عندما اليتم عمل مراجعة للقيم المدرجة للعقارات واآلالت و
إلى عدم إمكانية إسترداد القيمة المدرجة. في حالة وجود أي من هذه المؤشرات وحيث تزيد القيم المدرجة على المبلغ المقدر القابل 

 المستخدمة.  تهامع وقياألعلى من بين قيمتها العادلة ناقصاً تكلفة البي لإلسترداد، يتم إظهار الموجودات بالمبلغ القابل لإلسترداد والذي يعد
 

يتم إثبات  .على منافع إقتصادية من إستخدامه أو بيعه بند من العقارات واآلالت والمعدات عند البيع أو عندما ال يتوقع الحصول استبعاديتم 
الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة المدرجة للموجود( في  إنه موجود )يتم إحتسابه على استبعادة عن أي مكسب أو خسارة ناتج

 الموجود. استبعادلدخل في السنة التي تم فيها الموحدة لقائمة ال
 

المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها في المستقبل إذا تطلب  يتم مراجعة القيم
 . األمر

 

 الشهرة
 بي إم إم آي الدولية ش.ش.و. إثبات الشهرة عند إقتناء يتم 

 

ها ب يتم مبدئياً قياس الشهرة بالتكلفة، والتي تعد الزيادة  إلجمالي المقابل المحول والقيمة المثبتة للحقوق غير المسيطرة وأي حصة محتفظ
 ترضة.المفوالمطلوبات  المقتناة المحددةلموجودات مسبقاً على صافي ا

 

يص الشهرة يتم تخصمتراكمة. لغرض فحص اإلضمحالل، ضمحالل خسائر إ قياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم أي بعد اإلثبات المبدئي، يتم
التي من المتوقع أن تستفيد من أعمال الدمج، للمجموعة  منتجة للنقدالمن الوحدات  وحدةدمج األعمال من تاريخ اإلقتناء لكل  منالمقتناة 
 .تم تخصيصها لهذه الوحداتللملكية المشتراة لنظر ما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى بغض ا

 

ضمن الوحدة المستبعدة، فإن الشهرة المرتبطة بالعمليات المستبعدة  اتمن العملي اً وجزءأينما تشكل الشهرة جزءاً من الوحدة المنتجة للنقد 
تحديد المكسب أو الخسارة للعمليات المستبعدة. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة يتم تضمينها في القيمة المدرجة للعمليات عند 

 على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة وجزء من الوحدة المنتجة للنقد المتبقية.
 

 ونالمخز
تج حتى وصوله لكل منالمتكبدة المصروفات  تلكالتكاليف  تتضمن أقل. أيهماتحقيقها، المتوقع  القيمة صافي أوالتكلفة بدرج المخزون ـي

لتجزئة والتي ا –باستثناء البضائع المحتفظ بها لغرض إعادة البيع  أساس الوارد أوالً، الصادر أوال علىين وتحدد إلى موقعه وشكله الحالي
 تم تحديدها على أساس المتوسط المرجح.

 
ر ضمن األعمال اإلعتيادية، محسوماً منها التكاليف المقدرة لإلتمام والتكاليف المقدرة هو سعر البيع المقد تحقيقهاإن صافي القيمة المتوقع 
 الضرورية لحدوث البيع.
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 إضمحالل موجودات غير مالية
، يلإذا وجد مثل هذا الدل .موجودالضمحالل إدليل موضوعي يثبت ما إذا كان هناك لتحديد تقرير ريخ كل تاب تقييمعمل تقوم المجموعة ب

قابلة القيمة الأو عندما يتطلب عمل فحص إضمحالل سنوي للموجود، تقوم المجموعة بعمل تقييم لمبلغ الموجود القابل لإلسترداد. إن 
هي محددة و البيع وقيمتها المستخدمة تكاليفناقصاً  لوحدة المنتجة للنقدلموجود أو االعادلة لللقيمة  للموجود هي القيمة األعلىلإلسترداد 

للموجود الفردي، إال إذا كان الموجود غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي مستقلة إلى حد بعيد عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة 
 من الموجودات. 

 
 الموجودر يتم إظهاواد، فإن الموجود يعتبر مضمحالً، موجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمها القابلة لإلستردعندما تزيد القيمة المدرجة لل

خدام يتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود، فان التدفقات النقدية المستقبلية يتم تخفيضها إلى قيمتها الحالية باست ا. عندمبالمبلغ القابل لالسترداد
يمة والمخاطر الخاصة بالموجود. عند تحديد الق للنقودقبل الضريبة والذي يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية معدل خصم ما 

سهم األأسعار م أو من قبل مضاعفات التقييتأيدها  . هذه الحسابات يتمةمناسبالتقييم الذج نماالعادلة بعد خصم تكاليف البيع، فإنه يتم استخدام 
  مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة.متدوالة علناً للشركات الزميلة أو المعلنة ال

 
دات التي تعد بشكل منفصل لكل وحدة من الوح، والحسابات المتوقعةالتفصيلية الميزانيات تستند عملية حساب اضمحالل المجموعة على 

مس خ ميزانيات والحسابات المتوقعة تغطي بشكل عام فترةهذه الفردية لها. الموجودات اللنقد للمجموعة والتي يتم تخصيص المنتجة ل
 ة. بعد السنة الخامسالمتوقعة معدل النمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية  يحسب طول،األلفترات ل. سنوات

 
و حالل المثبتة مسبقاً لم تعد موجودة أكل تقرير، حول ما إذا كان هناك أي مؤشر يثبت بأن خسائر اإلضمإعداد يتم عمل تقييم في تاريخ 

تة بقد تم تخفيضها. إذا وجد مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد للموجود. يتم استرجاع خسارة اإلضمحالل المث
إضمحالل.  ةاد منذ تاريخ إثبات آخر خسارمسبقاً فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ الموجودات القابلة لإلسترد
دها، ال تتجاوز القيمة المدرجة التي تم تحديإإن قيمة االسترجاع محددة بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة للموجود قيمتها القابلة لإلسترداد، و
ائمة الموحدة قالبات هذه االسترجاعات في بعد حسم اإلستهالك كما لو لم يتم إثبات خسارة إضمحالل للموجود في السنوات السابقة. يتم إث

 .دخل لل
 

 الشهرة.كما يتم تطبيق المعايير التالية عند تقييم إضمحالل 
 

 ديسمبر( وإذا وجدت مؤشرات تشير بأن القيمة المدرجة يمكن أن تكون مضمحلة.  31يتم فحص الشهرة لإلضمحالل سنوياً )كما في 

 
لمبلغ القابل لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد )أو مجموعة وحدات منتجة للنقد( التي تتعلق بها الشهرة. يتم تحديد اإلضمحالل عن طريق تقييم ا

سارة فأنه يتم إثبات خ، المدرجةقيمتها من  )أو مجموعة وحدات منتجة للنقد( أدنىإذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد 
 ال يمكن إسترجاع خسائر اإلضمحالل المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.  ، دخلللموحدة قائمة الالإضمحالل مباشرًة في 

 
 ات عقارية استممار

االستثمارات  ياسقات عقارية. يتم استثماريتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لغرض اإليجار أو لالستفادة من الزيادة في قيمتها أو لكليهما ك
في الوقت الذي قائم الالعقاري  ستثمارتتضمن القيمة المدرجة تكلفة استبدال جزٍء من اال. متضمنة تكاليف المعاملة كلفةالعقارية مبدئياً بالت

بات المبدئي، تدرج بعد اإلث .؛ وتستثنى تكاليف الخدمات اليومية من االستثمار العقاريتم فيه تكبد التكلفة إذا تم استيفاء معايير اإلثبات
سائر الناتجة المكاسب أو الخإثبات . يتم أوضاع السوق في تاريخ إعداد التقارير الماليةالتي تعكس  ،قارية بالقيمة العادلةات العستثماراال

 لدخل في الفترة التي تنتج فيها. الموحدة لقائمة الفي لالستثمارات العقارية من التغيرات في القيم العادلة 
 

ع الحصول بصورة نهائية من االستخدام وال يتوق ات العقاريةاالستثماريتم بيعها أو عندما يتم سحب  ات العقارية عندماالستثماريتم استبعاد ا
الموحدة ائمة قيتم إثبات الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة المدرجة للموجود في الية من استبعادها. على منافع اقتصادية مستقبل

  .في فترة االستبعاد لدخلل
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 )تتمة(ات عقارية استممار
لى ت عقارية إااستثمارللتحويل من بالنسبة ات العقارية فقط إذا كان هناك تغيير في االستخدام. ستثمارمن اال وألى يتم عمل التحويالت إ

 اتالعقار تبحإذا أص. االستخدامفي التكلفة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ التغير تعتبر ، ن قبل المالكم اتم شغله اتعقار
حتى  داتالمعاآلالت وللعقارات ووفقاً للسياسة المتبعة  اتالعقار تقوم المجموعة بإحتساب هذه ،ةعقاريات استثمارالمالك  ايشغله التي

 م. تاريخ تغيير اإلستخدا
 

 زميلة ةشركومشتركة  لسيطرةشركات خاضغة في  اتاستممار
يتعلق  فيما تإن الشركة الزميلة هي مؤسسة لدى المجموعة نفوذ مؤثر عليها. إن النفوذ المؤثر هي القدرة على المشاركة في إتخاذ القرارا

 سيطرة المشتركة على تلك السياسات. بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو ال
 

نوع من أنواع الترتيبات المشتركة التي بموجبها يحصل األطراف الذين يمتلكون السيطرة المشتركة  المشتركة هي لسيطرةالشركة الخاضعة 
تقاسم ل ةتعاقدي ةياتفاق المشتركة هي لسيطرةالشركة الخاضعة . المشتركة لسيطرةالشركة الخاضعة في الترتيب الحق في صافي موجودات 

افقة باإلجماع موبالحصول على القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة يتطلب اتخاذ العندما والتي تكون موجودة فقط  لسيطرة على الترتيب،ا
 لسيطرة.ة لتقاسمالممن األطراف 

 

لى لة لتلك التي تعد ضرورية لتحديد مدى السيطرة عإن االعتبارات التي يتم عملها في تحديد النفوذ المؤثر أو السيطرة المشتركة هي مماث
 الشركات التابعة. 

 

 . الملكية حقوقموجب طريقة بالمشتركة  لسيطرةوالشركات الخاضعة المجموعة في شركتها الزميلة ات استثماريتم حساب 
 

فة. يتم تعديل مبدئياً بالتكلالمشتركة  سيطرةلالشركة الخاضعة  وأفي الشركة الزميلة  ستثماراال، يتم إثبات الملكية حقوقموجب طريقة ب
 ةلسيطرالشركة الخاضعة لركة الزميلة أو إلثبات التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الش ستثمارالقيمة المدرجة لال

قيمة المدرجة في المشتركة ال لسيطرةالشركة الخاضعة ليتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو  منذ تاريخ اإلقتناء. المشتركة
 وال يتم فحصها لالضمحالل. وهي غير مطفأة ستثمارلال
 

أي  المشتركة. يتم عرض للسيطرةمليات الشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة في نتائج عالمجموعة حصة القائمة الموحدة للدخل تعكس 
دت أينما وجالموحدة للدخل الشامل اآلخر. باإلضافة إلى ذلك،  فيها كجزء من القائمة رتغير في الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثم

ي هذه بإثبات حصتها فالمجموعة تقوم المشتركة،  سيطرةللباشرًة في حقوق الشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة تغييرات قد أثبتت م
 غير المحققة رالخسائوالمكاسب  استبعاديتم . لكيةالم حقوقالموحدة للتغيرات في قائمة الالتغييرات وتفصح عن هذا، إذا استلزم األمر في 

 ةفي الشركمجموعة إلى حد حصة ال مشتركةال لسيطرةخاضغة لال هاشركاتأو  تها الزميلةالمجموعة وشركبين من المعامالت الناتجة 
 المشتركة. سيطرةللأو الشركة الخاضعة  الزميلة

 

 دخللالموحدة لقائمة مقدمة الفي المشتركة  لسيطرةأو الشركات الخاضعة زميلة ال نتائج الشركةحصة المجموعة في إجمالي يتم إظهار 
ركة الخاضعة أو الش الزميلة الغير المسيطرة في الشركات التابعة للشركةحقوق خارج الربح التشغيلي وتمثل النتائج بعد الضريبة وال

 . المشتركة لسيطرة
 

أينما استلزم  .المشتركة في نفس فترة إعداد التقارير المالية للمجموعة سيطرةللالشركة الخاضعة أو الزميلة  يتم إعداد القوائم المالية للشركة
 تماشي مع سياسات المجموعة.تعديالت في السياسات المحاسبية لتاألمر، يتم عمل 

 

موعة افية لحصة استثمارات المج، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضرورياً إثبات خسارة اضمحالل إضالملكية حقوقبعد تطبيق طريقة 
ليل دبتحديد ما إذا كان هناك إعداد كل تقرير، المجموعة بتاريخ . تقوم مشتركةال لسيطرةخاضغة لال هاشركاتفي شركتها الزميلة أو 

ة بإحتساب موعالمشتركة. ففي هذه الحالة تقوم المج لسيطرةاضمحالل االستثمار في الشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة موضوعي يثبت 
ها المدرجة المشتركة وقيمت لسيطرةقيمة االضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة 

 خل.دالمشتركة " في القائمة الموحدة لل لسيطرةومن ثم إثبات الخسارة "كحصة المجموعة من نتائج الشركة الزميلة أو الشركات الخاضعة 
 

 المشتركة تقيس وتثبت المجموعة أي اسثتمار محتفظ به بقيمته للسيطرةعند فقدان نفوذ مؤثر على الشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة 
قيمة المشتركة عند فقدان النفوذ المؤثر وال سيطرةللالعادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة المدرجة للشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة 

 عادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في القائمة الموحدة للدخل.ال
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 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول 
الموحدة للمركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول. يعتبر الموجود تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في القائمة 

 متداوالً عندما:
 

 يتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛ -

 ساسية لغرض المتاجرة؛يحتفظ به بصورة أ -

 ؛ والمالية ريتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقاري -

النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد من إن يتم استبداله أو استخدامه لتسوية مطلوب لمدة أثنى عشر شهراً على األقل بعد فترة  -
 .المالية إعداد التقارير

 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. 
 

 يعتبر المطلوب متداوالً عندما:
 العتيادية؛اي الدورة التشغيلية يتوقع تسويته ف -

 ساسية لغرض المتاجرة؛يحتفظ به بصورة أ -

 ؛ والمالية عندما يكون مستحق السداد خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقارير -

 .المالية ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة أثنى عشر شهراً على األقل بعد فترة إعداد التقارير -
 

 نف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.تص
 

 نقد وأرصدة لد  بنوك وودائع قصيرة األجل 
الصندوق  فينقد وبنوك  أرصدة لدىواألرصدة لدى البنوك والودائع القصيرة األجل في القائمة الموحدة للمركز المالي على مل النقد تيش

، والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية لتغيرات في القيمة بعد حسم ثالثة أشهر أو أقل ةلفترصلية إستحقاق أتواريخ بوودائع قصيرة األجل 
 .من البنكحسابات السحب على المكشوف 

 

 اإلمبات المبدئي والقياس الالحق –األدوات المالية 
 أخرى.  لمنشأةق ملكية واحدة ومطلوب مالي أو أداة أسهم حقو لمنشأةينشأ عنه موجود مالي األداة المالية هي أي عقد 

 

 الموجودات المالية 
 الالحق اإلمبات المبدئي والقياس

. الحقاً 2011يناير  1، اعتباراً من المتعلق باألدوات المالية 9 للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمقامت المجموعة بالتطبيق المبكر 
المالية في الفئات التالية: تلك المقاسة بالتكلفة المطفأة أو تلك المقاسة بالقيمة  لتطبيق هذا المعيار قامت المجموعة بتصنيف موجوداتها

 الخصائص التعاقدية للموجودات ونموذج األعمال المطبق إلدارتها.كال من العادلة. يعتمد هذا التصنيف على 
 

وجزء معين من الذمم  لسيطرة مشتركةخاضعة زميلة وشركة ض لشركة وقروات استثمارالموجودات المالية للمجموعة على تتضمن 
 وودائع قصيرة األجل. أرصدة لدى بنوكالتجارية المدينة والذمم األخرى ونقد و

 
ظمة على أساس تاريخ المتاجرة. المشتريات أو المبيعات المنتالمالية جميع المشتريات أو المبيعات المنتظمة للموجودات يتم إثبات واستبعاد 

ي ف األعرافاألنظمة أو حسب  ةعات للموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات ضمن فترة زمنية محددهي المشتريات أو المبي
 السوق.
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 )تتمة(الموجودات المالية 
 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 

المثبتة في مجملها إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة، باإلعتماد على تصنيف الموجودات المالية الموجودات المالية الحقاً قياس جميع يتم 
 كما هو موضح أدناه:

 درجة "بالتكلفة المطفأة" فقط إذا استوفت كالً من المعايير التالية:يتم تصنيف الموجودات المالية كم

 هدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وذي ياألعمال النموذج الموجود محتفظ به ضمن  -

على والفائدة  يمبلغ األساسلت منفردة لفي تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تشكل دفعا تمنح الحقالشروط التعاقدية لألداة  -
 مبلغ األساسي القائم.ال

 
باشرًة إلى إقتناء تنسب مي امالت التعيتم مبدئياً قياس الموجودات المالية التي تستوفي هذه المعايير بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف الم

 .في القيمة ضمحالليقة الفائدة الفعلية بعد حسم أي اام طرالموجودات المالية. يتم الحقاً قياسها بالتكلفة المطفأة بإستخد
 

 أدوات دين بالتكلفة المطفأة.  لم تقم المجموعة بتصنيف أي
 

 قروض وذمم مدينة
القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة التي لديها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال  لمجموعة.هذه الفئة هي أكثر صلة با

 هذه الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدةلقياس المبدئي، يتم الحقاً قياس يتم تداولها في السوق النشطة. بعد ا
 يتم إحتساب التكلفة المطفأة باألخذ في اإلعتبار أية خصومات أو عالوات من اإلقتناء والرسوم أو التكاليف الفعلي بعد حسم اإلضمحالل.

أو إضمحالل  عاداستبعندما يتم الموحدة للدخل قائمة اليتم إثبات المكاسب والخسائر في يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.  التي تعتبر جزأ ال
 القروض أو الذمم المدينة، وكذلك من خالل عملية اإلطفاء. يتم شطب الديون المعدومة من القائمة الموحدة للدخل عندما يتم تحديدها. 

 
 بالقيمة العادلة  المقاسةموجودات المالية المصنفة ال

، ما لم تصنف المجموعة رباح أو الخسائراأل من خاللعادلة القيمة أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالات في أدوات ستثمارتصنف اال
 إلثبات المبدئي.لشامل اآلخر عند اعادلة ضمن الدخل اال كمدرجة بالقيمةالمتاجرة لغرض غير المحتفظ به  ستثماراتاال
 

 تستوفين التي ضافة لذلك، أدوات الديباإل. بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائرمعايير التكلفة المطفأة تقاس تستوفي أدوات الدين التي ال 
. لخسائراألرباح أو ان بالقيمة العادلة ضمتقاس  كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن االرباح أو الخسائرلكنها مصنفة ومعايير التكلفة المطفأة 

خفض أو ي يلغيعند اإلثبات المبدئي إذا كان هذا التصنيف  كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن االرباح أو الخسائريمكن تصنيف أداة الدين 
ساس أ اسب أو الخسائر علىبصورة جوهرية التعارض في القياس أو اإلثبات الذي ينتج عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو يثبت المك

 . األرباح أو الخسائر من خاللمدرجة بالقيمة العادلة الدين كدوات أقامت المجموعة بتصنيف مختلف. 
 

 ألعمالاعندما يتغير نموذج  بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر مدرجة لى مقاسة بالتكلفة المطفأة إيعاد تصنيف أدوات الدين من 
من األرباح كمدرجة بالقيمة العادلة ضأدوات الدين المصنفة محققة. وال يسمح بإعادة تصنيف المطفأة  فةالقياس بالتكلبحيث لم تعد معايير 

 عند اإلثبات المبدئي.   أو الخسائر
 

مكاسب  ةوأي ،مالي تقريرإعداد تقاس بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة  المدرجة بالقيمة العادلة ضمن االرباح أو الخسائرالموجودات المالية 
 إعادة القياس تثبت في القائمة الموحدة للدخل.تنتج من أو خسائر 

 

 في القائمة الموحدة للدخل. المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائردخل الفوائد من أدوات الدين يتم تضمين 
 

ي ف كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائرصنفة المأسهم حقوق الملكية ات في أدوات استثماردخل أرباح األسهم من يتم إثبات 
 باإليرادات.المتعلق  18رقم  ار المحاسبة الدوليأرباح األسهم وفقاً لمعيمدفوعات ستالم اجموعة يحق للمالقائمة الموحدة للدخل عندما 
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 )تتمة(اإلمبات المبدئي والقياس الالحق  –األدوات المالية 
 )تتمة(الموجودات المالية 

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
 خر اآلشامل الدخل ال من خاللبالقيمة العادلة المدرجة الموجودات المالية 

دوات ات في أستثمار)على أساس كل أداة على حدة( لتصنيف االنهائي ال رجعة فيه إختيار  عملعند اإلثبات المبدئي، يمكن للمجموعة 
دلة بالقيمة العاكمدرجة تصنيف الموجودات المالية ال يسمح بالدخل الشامل اآلخر.  من خاللبالقيمة العادلة مدرجة كأسهم حقوق الملكية 

 محتفظ به لغرض المتاجرة.وق الملكية إذا كان استثمار أسهم حقالدخل الشامل اآلخر  من خالل
 

 الموجود المالي لغرض المتاجرة إذا:يحتفظ ب
 

 أو ئيسي لغرض بيعه على المدى القريب؛ تم إقتنائه بشكل ر -

ألخير ا التي تديرها المجموعة ويكون فيها دليل على النمط الفعليمحددة مالية كون جزءاً من محفظة أدوات يعند اإلثبات المبدئي  -
 أو ق الربح قصير األجل؛ لتحقي

 يكون مشتقاً غير مصنف وفعال كأداة تحوط أو ضمان مالي. -
 

ضافاً مالدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة  من خاللبالقيمة العادلة درجة مأسهم حقوق الملكية الات في أدوات ستثماراالمبدئياً قياس يتم 
ي الدخل التغيرات في القيمة العادلة فمن المكاسب والخسائر الناتجة مة العادلة مع إثبات الحقاً، قياسها بالقيويتم تكاليف المعامالت. إليها 

قائمة المتراكمة في ال ةرات. لن يتم إعادة تصنيف المكسب أو الخساستثمارالشامل اآلخر ويحسب تراكمياً في إحتياطي إعادة تقييم اال
  ات.ستثماراال استبعادالموحدة للدخل عند 

 

د عنالدخل الشامل اآلخر  من خاللاتها في أدوات أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة استثمارموعة بتخصيص معظم قامت المج
ات ستثمارمجدياً أكثر لال العرض، حيث يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن هذا 9التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 . إظهار التغيرات في القيمة العادلة مباشرًة في القائمة الموحدة للدخلعوضاً عن وسطة أو الطويلة اآلجل، اإلستراتيجية المت
 

دفوعات مستالم اجموعة يحق للمعندما ات في أدوات أسهم حقوق الملكية بالقائمة الموحدة للدخل ستثماريتم إثبات أرباح األسهم من هذه اال
 .ثمارستمن تكلفة اال اً بوضوح جزءتسترد ارباح األسهم  كانت ، إال إذاباإليراداتالمتعلق  18رقم  الدوليحاسبة أرباح األسهم وفقاً لمعيار الم

 

 المالية الموجودات استبعاد
 ( عند:ةمشابهالمالية المجودات الالموجود المالي )أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من  استبعاديتم 

 

 إستالم التدفقات النقدية من موجود؛ أو  انقضاء الحق في -
 

الث إلى طرف ث بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري تعهدت أوالتدفقات النقدية من موجود  استالمفي  المجموعة بنقل حقوقها قيام  -
  :سواءً ؛ وسدادترتيب بموجب 

 أو  ،دبنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بالموجوالمجموعة  قامت)أ( 
 .بنقل السيطرة على الموجود تقام اولكنه مكافآت الجوهرية للموجودنقل أو إبقاء جميع المخاطر والتقم المجموعة ب)ب( عندما لم 

 
موجود درج لل، يتم إثبات الفرق بين المبلغ المأو بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر الموجود المالي المقاس بالتكلفة المطفأة استبعادعند 

 .القائمة الموحدة للدخلفي  المبلغ المتوجب استالمهالمقابل المستلم وإجمالي و
 

بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر، ال يتم إعادة تصنيف المكسب أو الخسارة المتراكمة كمدرج الموجود المالي المصنف  استبعادعند 
 ى األرباح المبقاة.قائمة الموحدة للدخل، ولكن يعاد تصنيفه إلاللى حتياطي إعادة تقييم االستثمارات إفي إمسبقاً 
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 )تتمة(اإلمبات المبدئي والقياس الالحق  –األدوات المالية 
 )تتمة(الموجودات المالية 

 مالية تضمحالل موجوداا
محالل ضييم فردي يثبت وجود دليل موضوعي البعمل تق أوالً للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، تقوم المجموعة بالنسبة 

موعة المج حددتالموجودات المالية الجوهرية بشكل فردي، أو بشكل جماعي للموجودات المالية التي ال تعتبر جوهرية بشكل فردي. إذا 
 جوديتم تضمين المو، اً أو غير جوهري اً ضمحالل الموجود المالي المحدد بشكل فردي، سواًء كان جوهرياد دليل موضوعي يثبت بأنه ال يوج

اثلة ويتم تقييمها بشكل جماعي لالضمحالل. الموجودات المالية ئتمان مماخصائص مخاطر لديها  التي في مجموعة من الموجودات المالية
الجماعي  م تضمينها في التقييمضمحاللها ال يتاها أو يستمر ضمحاللاضمحالل والتي يتم إثبات خسارة دي لالم تحديدها بشكل فرتالتي 

 .ضمحالللال
 

 القيمة المدرجة للموجود والقيمة الحالية قياس مبلغ الخسارة كفرق بينضمحالل، فأنه يتم اإذا وجد دليل موضوعي يثبت تكبد خسارة 
نقدية ل)بإستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد(. يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات االنقدية المتوقعة  للتدفقات

 لي للموجود. على سعر الفائدة الفعلي األص المستقبلية المتوقعة بناءً 
 

يستمر  .األرباح أو الخسائرقائمة الخسارة في ويتم إثبات مبلغ حساب المخصص يتم خفض القيمة المدرجة للموجود من خالل إستخدام 
معدل  ويتم استحقاقها بإستخدامعلى القيمة المدرجة المخفضة إستحقاق دخل الفوائد )المسجل كدخل تمويل في قائمة األرباح أو الخسائر( 

خصصات وما يرتبط بها من م جوداتالمويتم شطب . الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة االضمحالل
فض إذا زاد أو انخ عندما ال يكون هناك إحتمال واقعي لإلسترداد في المستقبل وتم تحقيق جميع الضمانات أو تم تحويلها إلى المجموعة.

قاً يتم المثبتة مسب مبلغ االضمحالل المقدر في السنة الالحقة نتيجة لحدوثه بعد إثبات قيمة االضمحالل، عندئذ فإن خسارة االضمحالل
ائمة قفي عن طريق تعديل حساب المخصص. إذا تم استرداد المبالغ المشطوبة في وقت الحق، فأنه يتم إدراجها  اأو تخفيضه ازيادته

  .األرباح أو الخسائر
 

 المطلوبات المالية 
 اإلمبات المبدئي والقياس الالحق

مبدئياً بالتكلفة المطفأة والمقاسة بالقيمة  9رقم الدولي العداد التقارير المالية معيار النطاق تدخل ضمن التي المالية  المطلوباتيتم تصنيف 
طويلة األجل وجزء معين من الذمم الدائنة مل المطلوبات المالية للمجموعة على ذمم دائنة تتشالعادلة مخصوماً منها نكاليف المعاملة. 

 .وسحوبات على المكشوف من البنك خرىاألذمم وال
 

 القياس الالحق
ما بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الحقاً إتقاس  9 ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمالتي تدخل المطلوبات المالية 
 .االرباح و الخسائرأو بالقيمة العادلة ضمن  معدل الفائدة الفعلي

 
 تجارية دائنة وذمم أخرىذمم  -المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 

دفعه في المستقبل ب المتوج، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المطفأة بالتكلفة المطلوبات للذمم التجارية الدائنة والذمم األخرىيتم الحقاً قياس 
 .لم تتمللبضائع أو الخدمات المستلمة، سواء تمت مطالبة المجموعة بها من قبل الموردين أو 

 
 المطلوبات المالية استبعاد 

لي عندما يتم استبدال مطلوب ما. إلغائه أو انتهاء مدتهالمطلوبات المالية عندما يكون االلتزام بموجب المطلوب تم إخالئه أو  استبعاديتم 
عديل الت حالي بآخر من نفس المقترض بشروط مختلفة جوهرياً أو عندما يتم تعديل مطلوب حالي بشكل جوهري، فإن هذا االستبدال أو

 يتم إثبات فروق المبالغ المدرجة المعنية في القائمة الموحدة للدخل.. ب األصلي ويتم إثبات مطلوب جديدللمطلو استبعاديعتبر بمثابة 
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 األدوات المالية مقاصة

لمركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني قابل الموحدة لقائمة التتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في 
وقت لمبلغ أو تحقيق الموجود وسداد المطلوب في الللتنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها حيث تنوي المجموعة التسوية على أساس صافي ا

 ذاته. 
 

 ألدوات الماليةتكلفة إطفاء ا
عدل الفائدة الفعلي قة بذلك. ومطريقة الفائدة الفعلية هي طريقة محاسبة التكلفة المطفأة ألداة الدين وتخصيص دخل الفوائد خالل الفترة المتعل

زأ كافة الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزًء ال يتج يشملو)المستلمة التقديرية لغ النقدية المعدل الذي يخصم بدقة المبا هو
العمر المتوقع ألداة الدين، أو، حيثما يكون مناسباً ، مدة  من معدل الفائدة الفعلي، تكاليف المعاملة واألقساط والخصومات األخرى( خالل

 المبدئي. ، لصافي المبلغ المدرج عند اإلثباتأقصر
 

 قياس القيمة العادلة
 رتقيس المجموعة األدوات المالية، مثل االستثمارات والموجودات غير المالية كاستثمارات عقارية، بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل تقري

 مالي.
 

تاريخ  ق فيالسو مشاركيبين  ةة منظممعامللتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي السعر  هيالقيمة العادلة 
 إما: تحويل المطلوب تحدثأو الموجود بيع معاملة أن بالقياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض 

 

 ، أوالمطلوب أوللموجود في السوق الرئيسي  -
 .غياب السوق الرئيسيحال في  المطلوبأو  في السوق األكثر فائدة للموجود -

 

 ق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة. يجب إن يكون السو
 

، وجود أو المطلوبلمفي السوق عند تسعير ا المشاركونسيستخدمها باستخدام االفتراضات التي  مطلوبالتم قياس القيمة العادلة للموجود أو ي
 االقتصادية.يعملون بأفضل مصالحهم السوق  مشاركيأن بافتراض على 
 

خدام استعن طريق منافع اقتصادية  على إدرارالسوق قدرة مشاركي ياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار أخذ قي
أعلى وأفضل في السوق الذي سيستخدم الموجودات بآخر مشارك أو عن طريق بيعها إلى  ااتهأعلى وأفضل استخدامالموجودات ب

 . ااتهاستخدام
 

د الحد االقصى والذي يزيلقياس القيمة العادلة، لها معلومات كافية نيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر تق المجموعةتستخدم 
 .التي ال يمكن مالحظتهامن استخدام المدخالت يحد مالحظتها والتي يمكن ستخدام المدخالت ذات الصلة ال
 

لسل الهرمي ن التسضماإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية الموحدة  تقاس أو يتميتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي 
 بناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل:، للقيمة العادلة

 

 ؛وبات المماثلةالمماثلة أو المطل األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات - 1المستوى  -
 

لمسجلة القيمة العادلة اقياس والتي يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على تقنيات التقييم ألدنى مستوى  - 2المستوى  -
 ؛ وبصورة مباشرة أو غير مباشرةما أ

 

 لة. القيمة العادقياس ي على يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري ال والتتقنيات التقييم ألدنى مستوى  - 3المستوى  -
 

الت فيما حدثت تحويما إذا كانت قد  المجموعةحدد تعلى أساس متكرر، الموحدة المالية  المثبتة في القوائموالمطلوبات بالنسبة للموجودات 
على قياس  التأثير الجوهري أدنى مستوى لمدخالتها ذاتإلى  اً )استناد -تصنيفها بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم 

 .فترة إعداد كل تقرير مالي( في نهاية ككل العادلةقيمتها 
 

مثل  ،من قياس القيمة العادلة المتكررة السياسات واإلجراءات لكالً  بتحديدلجنة التمويل واالستثمار تقوم إدارة المجموعة بالمناقشة مع 
ن الموجودات المحتفظ بها لغرض التوزيع م: مثل بالنسبة للقياسات غير المتكررةواالستثمارات غير المسعرة، والعقارية االستثمارت 

 العمليات الموقوفة.
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة
 .محتملات والمطلوبات الجوهرية والمقابل الستثمارات العقارية واالستثمارالموجودات الهامة مثل االلتقييم ن الخارجيين ييتم إشراك المثمني

عرفتهم م. تتضمن معايير االختيار على الشركة من قبل اإلدارة بعد المناقشة مع مجلس اإلدارة سنوياً  الخارجيينن يمثمنييقرر إشراك ال
 .المهنيةمعايير والتمسك بال ةبالسوق والسمعة واالستقاللي

 
فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر  بتحديد المجموعةقامت القيمة العادلة، اإلفصاح عن لغرض 

 الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
 

 أسهم خزانة
الموحدة ة قائمال. ال يتم إثبات أي مكسب أو خسارة في الملكية حقوقشرائها )أسهم خزانة( من  إعادة التي يتمالملكية يتم خصم أسهم حقوق 

 . بالمجموعةلدخل من شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أسهم حقوق الملكية الخاصة ل
 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
ت إن التزاماكنسبة من رواتب الموظفين.  تحسبة على حدة، حسب أنظمة كل دول المواطنينتقوم المجموعة بعمل اشتراكات لموظفيها 

 .يتم صرفها عند استحقاقهاوالتي  األنظمة هنطاق المبالغ المساهم بها في هذ ة تكون محصورة فيالمجموع
 

يف وعدد اء التوظعلى رواتب الموظفين عند إنه بناءً  والتي تستحق ،موظفيها غير البحرينيينمكافآت نهاية الخدمة ل المجموعةتقدم كما 
 . توظيففترة ال مدى التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على يتم إحتساب. سنوات الخدمة

 
 جار عقود االي

عتمد على إذا كان تنفيذ الترتيب ي يتم تحديد قصد من الترتيب في بداية التاريخ،تحديد ما إذا كان الترتيب، هو عقد إيجار يعتمد على ال
 جودات محددة أو ينقل الترتيب حق استخدام الموجود إذا لم يكن ذلك الحق غير محدد صراحة في الترتيب.استخدام موجود أو مو

 
 مستأجر ك المجموعة -عقود التأجير 

غيلية عندما يحتفظ يتم تصنيف عقود التأجير التشيتم تصنيف عقود التأجير في بداية التاريخ كعقود تأجير تمويلية أو عقود تأجير تشغيلية. 
الموحدة قائمة الضمن  اتة لملكية الموجود. يتم إثبات مدفوعات عقد التأجير التشغيلي كمصروفيالمؤجر بجميع المخاطر والمنافع الرئيس

 لدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير.ل
 

 المجموعة كمؤجر -عقود التأجير 
تضاف التكاليف  .كعقود تأجير تشغيلية ملكية الموجودوالمنافع الرئيسية لخاطر المبجميع المجموعة تحتفظ فيها التي  تصنف عقود التأجير

ى مدى فترة عقد يتم إثباتها علللموجود المؤجر والقيمة المدرجة لى ة إالتشغيليعقود التأجير في التفاوض بشأن المتكبدة المباشرة المبدئية 
 تأجير. الاإليجار بناًء على نفس األساس كدخل 

 
 يرادإمبات اإل

ة، ييتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه المنافع اإلقتصادية إلى المجموعة بحيث يمكن قياس مبالغ اإليرادات بموثوق
تبار الشروط عالمدفوعات. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذمم المدينة، مع األخذ في اال استالمبغض النظر عن متى يتم 

ا نظراً ألنها لمال في جميع ترتيبات إيراداتهالرسوم. لقد استنتجت المجموعة بأنها تعمل كرب ا وأالتعاقدية المحددة للدفع بإستثناء الضرائب 
تيفاء اسب يج .وكما أنها تتعرض لمخاطر المخزون ومخاطر االئتمان ضوولديها أسعار العرالملتزم األولي في جميع ترتيبات اإليرادات 

 :اإليرادإثبات المعايير المحددة الموضحة أدناه قبل 
 

 بيع البضائع 
 ضائع. عند تسليم الب بضائع إلى المشتري، عادةً قل المخاطر الهامة والعائدة إلى ملكية اليتم إثبات اإليراد من بيع البضائع عندما تنت
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  )تتمة( الهامة السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة( إمبات اإليراد
 تقديم الخدمات

اد التقارير إعدنتائج المعاملة بواقعية، بالرجوع إلى مرحلة إتمام المعاملة بتاريخ  ريتم إثبات اإليراد من تقديم الخدمات عندما يمكن تقدي
 .المالية

 
 دخل اإليجار

أجير ويتم قسط الثابت على مدى فترة التعلى أساس المن الباطن لناتج من عقود التأجير التشغيلية وعقود التأجير يتم إثبات دخل اإليجار ا
 نتيجة لطبيعتها التشغيلية. في القائمة الموحدة للدخل تضمينها في الدخل التشغيلي اآلخر

 

 دخل الفوائد 
تخدام طريقة معدل سابودخل الفوائد  المالية التي تستحق عليها فائدة والموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة األدواتجميع يتم تسجيل 

 .الموحدة للدخل قائمةالفي  التشغيلي اآلخريتم تضمين دخل الفوائد في الدخل  .الفعليالفائدة 
 

 أرباح األسهم 
ذي يكون عادًة عندما يوافق المساهمين على توزيع أرباح األسهم، والفي استالم المجموعة أرباح األسهم عندما يثبت حق  دخلإثبات يتم 

  أرباح األسهم.
 

 إيرادات أخرى
 ستحقاق عندما يتم تحقيق الدخل.على أساس مبدأ اإليتم إثبات اإليرادات األخرى 

 
 الضرائب 

لمعمول بها اً لألنظمة افقواألجنبية على الشركات التابعة إحتساب الضرائب ال توجد ضريبة على دخل الشركات في مملكة البحرين. يتم 
 .في الدول المعنية

 

يشتمل الدخل الضريبي في القائمة الموحدة للدخل للسنة على الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. يتم إثبات ضريبة الدخل في القائمة 
 .الملكية حقوقثبت في الملكية، ففي تلك الحالة ت حقوقلق بالبنود المثبتة مباشرًة في الموحدة للدخل إال إذا كانت تتع

 

 ضريبة الدخل الحالية
سلطات لى الالغ المتوقع إستردادها أو دفعها إيتم قياس ضريبة الدخل الحالية للموجودات والمطلوبات المتداولة للفترات الحالية والسابقة بالمب

إعداد  طبقة أو المطبقة بصورة أساسية بتاريخ. إن معدالت الضرائب والقوانين الضريبية المستخدمة لحساب المبالغ هي تلك الميبيةالضر
 .تحقيق دخل خاضع للضريبةالتقارير المالية في الدول التي تعمل فيها المجموعة ويتم 

 

امل اآلخر اتها في القائمة الموحدة للدخل الشيتم إثبالموحدة للدخل الشامل اآلخر قائمة الضريبة الدخل الحالية المتعلقة بالبنود المثبتة في 
. تقوم اإلدارة بعمل تقييم بصورة دورية للمراكز المتخذة في إقرارات العوائد الضريبية فيما يتعلق بالحاالت الموحدة للدخلقائمة الفي  ليسو

 .حيثما كان ذلك مناسباً لتفسير ويتم عمل مخصصات لها لتخضع  األنظمة الضريبية والتي التي تم فيها تطبيق
 

 مخصصات
ومن المحتمل أن يتطلب وجود تدفق ند وجود التزام )قانوني أو متوقع( على المجموعة ناتج عن حدث سابق، يتم إثبات المخصصات ع

عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامات. حيثما تتوقع المجموعة ويمكن خارجي للموارد يشمل المنافع اإلقتصادية لتسوية هذه اإللتزامات 
تأمين، يتم إثبات التسويات كموجود منفصل ولكن فقط عندما تكون بيل المثال بموجب عقد ات، على سإسترداد بعض أو جميع المخصص

 لدخل بعد حسم أي تسويات. الموحدة لقائمة الالتسويات شبه مؤكدة. يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي مخصصات في 

 
 أرباح أسهم نقدية لحاملي أسهم الشركة 
يعات نقدية لحاملي أسهم الشركة عندما يصرح بالتوزيع والتوزيع لم يعد بقرار من الشركة. وفقاً تقوم الشركة بإثبات المطلوب لعمل توز

م إثبات يتو .من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية يتم الموافقة عليهعندما لقانون الشركات التجارية البحريني، يصرح بالتوزيع 
 .الملكية حقوقمبلغ مماثل مباشرًة في 
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  )تتمة( الهامة السياسات المحاسبية 2
 
 جنبيةاألعمالت ال

لبيئة لعمليات الشركة. وهي العملة الرئيسية من ا د العملة الرئيسيةيع لذيايتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالدينار البحريني و
ضمن المجموعة بتحديد عملة عملياتها الرئيسية ويتم قياس البنود المتضمنة في القوائم منشأة . تقوم كل الشركةة التي تعمل بها اإلقتصادي

 بإستخدام تلك العملة. منشأة المالية لكل 
 

 المعامالت واإلرصدة
 المؤهل لإلثبات.  بالتاريخالسائدة  هاسعار العملة الرئيسية المعنية ببالعمالت األجنبية بأ تيتم مبدئياً تسجيل المعامال

 
عداد إاريخ تبالسائدة العملة الرئيسية صرف سعار المعروضة بالعمالت األجنبية بإستخدام أ النقديةيعاد تحويل الموجودات والمطلوبات 

 التقارير المالية. 
 

 وحدة للدخل.ترحل جميع الفروق الناتجة عن التسوية أو تحويل البنود النقدية إلى القائمة الم
 

معامالت. يتم ئية  للبالتواريخ المبدإن البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة 
ه تحديد القيمة العادلة. ي تم فيتحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذ

في  أو الخسارة الناتجة من التغيرات المكسبن إعادة تحويل البنود غير النقدية تمشياً مع إثبات المكسب أو الخسارة الناتجة عيتم معاملة 
اآلخر امل في القائمة الموحدة للدخل الشالقيمة العادلة لهذا البند )أي فروق التحويل على البنود التي يتم إثبات مكسب أو خسارة قيمها العادلة 

 أو القائمة الموحدة للدخل على التوالي(.الشامل اآلخر ا يتم إثباتها في القائمة الموحدة للدخل مأو القائمة الموحدة للدخل ك
 

 شركات المجموعة
د التقارير المالية إعداتاريخ بر الصرف السائدة بأسعاإلى الدينار البحريني األجنبية  العملياتموجودات ومطلوبات عند التوحيد، يتم تحويل 

عند  لتحويلا. يتم إثبات فروق الصرف الناتجة من أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالتعلى أساس  هادخل قوائميتم تحويل بنود و
لمتعلقة بتلك اقائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر ند الوحدة أجنبية، يتم إثبات ب استبعاد. عند اآلخر التوحيد في القائمة الموحدة للدخل الشامل

  في القائمة الموحدة للدخل.األجنبية الوحدة 
 

 اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة 3
 

إن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتطلب من اإلدارة عمل آراء وتقديرات وفرضيات قد تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات 
قن . ومع ذلك، عدم التيالمالية التقارير إعدادصروفات والموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة، بتاريخ والم

بشأن هذه الفرضيات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات التي 
 المستقبلية.  تتأثر في الفترات

 
 اآلراء 

ي لديها تأثيرات جوهرية على المبالغ المثبتة ف التي اإلدارة اآلراء التالية مجلس ، اتخذفي أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
 القوائم المالية الموحدة:

 
 مبدأ االستمرارية 

اس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها المصادر بعمل تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أسدارة مجلس اإل قام
ن غير مؤكدة التي مجوهرية على علم بأي أمور  اإلدارة ليسمجلس لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن 

ستمرارية. ولذلك، تم إعداد القوائم المالية الموحدة الممكن أن تسبب شكوكاً جوهرية حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ اال
 على أساس مبدأ االستمرارية.  
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 )تتمة( اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة 3
 

 )تتمة(اآلراء 
 اقتناء األعمال

ة المحتملة المقتناة أو المفترض. يتم قياس الموجودات والمطلوبات وااللتزامات ناء األعمالالقتتطبق المجموعة طريقة الشراء للمحاسبة 
ة لصافي حصة المجموعة في القيمة العادلاالقتناء فوق . يتم تسجيل الزيادة في تكلفة االقتناءالعادلة في تاريخ بصورة منفصلة بقيمها 

 كشهرة.الموجودات المحددة المقتناة 
 

جتهادات  االتقييم المختلفة التي تتطلب على افتراضات المفترضة والمطلوبات للموجودات المحددة المقتناة القيمة العادلة يستند توزيع 
 .اإلدارة

 
 ات ستثمارتصنيف اال

 "،أو الخسائر األرباح ضمنالقيمة العادلة كمدرجة ب" 9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يتم تصنيف الموجودات المالية 
الموجودات إلدارة المؤسسة " على أساس نموذج أعمال ضمن الدخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة مدرجة بالتكلفة المطفأة" أو "مدرجة ب"أو 

بدئي لمااإلثبات عند  نهائي ال رجعة فيهاختيار عمل  للمنشأةيمكن ، إال إن. للموجودات الماليةوخصائص التدفقات النقدية التعاقدية 
ي فضمن األرباح أو الخسائر لعرض التغييرات الالحقة قياسها بالقيمة العادلة من الممكن في أدوات حقوق الملكية التي محددة الستثمارات 

 تحدد اإلدارة تصنيف االستثمار عند اإلثبات المبدئي بناًء على طبيعتها وخصائص المخاطر.  الشامل اآلخر.الدخل القيمة العادلة في 
 

 نيف العقارات تص
 .ات عقاريةتثماراسفي قيمتها أو لكليهما كالرأسمالية زيادة الأو لالستفادة من بنية تحقيق دخل إيجار  شراؤهايتم تصنيف العقارات التي تم 

 معدات آالت وعقارات والعقارات األخرى كيتم تصنيف جميع 
 

 المجموعة هي المؤجر –عقود التأجير التشغيلية 
ي الواردة فالشروط والبنود المجموعة بناًء على تقييم حددت . والمحالت تجاريةال مكاتبها علىوعة في عقود تأجير لقد دخلت المجم

 ويتم احتساب العقود كعقود تأجير تشغيلية. عقاراتتحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الرئيسة لملكية هذه السبأنها والترتيبات، 
 

 التقديرات 
، والتي لديها اليمإعداد كل تقرير بتاريخ غير المؤكدة إن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى للتقديرات 

مجموعة لتعتمد ا ، موضحة أدناه.خالل السنة المالية القادمة وباتمخاطر هامة لتكون سبباً لتعديل جوهري للقيم المدرجة للموجودات والمطل
ورات المستقبلية التطوتقديراتها على معايير متوفرة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. قد تتغير الظروف والفرضيات بشأن في فرضياتها 
 يرات بالفرضيات عند حدوثها. أو ظروف السوق الخارجة عن سيطرة المجموعة. وتنعكس مثل هذه التغيحسب تغيرات 

 
 والشهرةمعدات الاضمحالل العقارات واآلالت و

د مثل إذا وج .ضمحالل موجودادليل موضوعي يثبت ما إذا كان هناك لتحديد مالي تقرير كل إعداد في تاريخ  تقييمعمل تقوم المجموعة ب
القيمة  سترداد. إنييم لمبلغ الموجود القابل لالمجموعة بعمل تقضمحالل سنوي للموجود، تقوم الا، أو عندما يتطلب عمل فحص هذا الدليل

هي محددة و البيع وقيمتها المستخدمة تكاليفناقصاً أو الوحدة المنتجة للنقد األعلى للموجود القيمة العادلة للموجود هي القابلة لإلسترداد 
تي هي مستقلة إلى حد بعيد عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة للموجود الفردي، إال إذا كان الموجود غير منتج للتدفقات النقدية وال

 من الموجودات. 
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 )تتمة( والشهرةمعدات الاضمحالل العقارات واآلالت و
. لالسترداد بالمبلغ القابل الموجوديتم إظهار واد، فإن الموجود يعتبر مضمحالُ، ستردعن قيمتها القابلة لالدما تزيد القيمة المدرجة للموجود عن

الذي يعكس وتقييم القيمة المستخدمة للموجود، فان التدفقات النقدية المستقبلية يتم تخفيضها إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم  ما يتمعند
ال يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن هناك أي اضمحالل في والمخاطر الخاصة بالموجود. لنقود التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية ل

 تجة للنقدنأداء الوحدة الممفصل عن تحليل أعضاء مجلس اإلدارة، بناًء على  قام. 2016ديسمبر  31العقارات واآلالت والمعدات كما في 
 2016ديسمبر  31دينار بحريني خالل السنة المنتهية في  100.000بمبلغ وقدره إثبات إضمحالل على الشهرة بالتي تتعلق بها الشهرة، 

 (. دينار بحريني 100.000: 2015)
 

 األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات
ستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار تها ومعداتها لحساب االراتها وآالاألعمار اإلنتاجية المقدرة لعقا المجموعةتحدد إدارة 

ر استخدام الموجود وطبيعة التآكل والتقادم التجاري. تقوم اإلدارة على أساس سنوي بمراجعة القيمة المتبقية واألعماالمدة المتوقع فيها 
 تقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.ستهالك المستقبلي عندما تعاإلنتاجية ويتم تعديل مخصص اال

 
 وشركة زميلة مشتركة لسيطرةشركات خاضعة ات في استثمارإضمحالل 

لخاضعة االشركة أو الشركة الزميلة ات المجموعة في استثمارعلى  تقوم اإلدارة بتحديد ما إذا كان ضرورياً إثبات خسارة اضمحالل إضافية
ي الشركة ف ستثماراضمحالل االدليل موضوعي يثبت بتحديد ما إذا كان هناك إعداد كل تقرير، المجموعة بتاريخ . تقوم ةلمشتركا لسيطرةل

. ففي هذه الحالة تقوم المجموعة بإحتساب قيمة االضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة المشتركة لسيطرةالشركة الخاضعة لالزميلة أو 
ام أعضاء ق وقيمتها المدرجة وإثبات المبلغ في القائمة الموحدة للدخل.المشتركة  لسيطرةالشركة الخاضعة للشركة الزميلة أو لالسترداد ل

والشركات الخاضعة الزميلة  ات في الشركةستثمارمجلس اإلدارة بتقييم اإلضمحالل ويعتقدون بأن ال يوجد هناك أي إضمحالل في اال
 .2015ديسمبر  31و 2016ديسمبر  31كما في المشتركة  لسيطرةل

 
 ات العقاريةستثمارالقيمة العادلة لال

 أو ،يةبصورة جوهر المجموعةال يتم شغلها من قبل التي  )بصورة أساسية المكاتب التجارية(مباني الات العقارية على ستثمارتشتمل اال
ي قيمتها. فرتفاع اال ناكتساب دخل إيجارات واالستفادة ملغرض ولكن يتم اإلحتفاظ بها بصورة رئيسية  ،في عمليات المجموعةاستخدامها 

ها من قبل ؤتم تحديد القيم العادلة لالستثمارات العقارية المحتفظ بها أعاله من قبل لجنة االستثمار والتمويل بناًء على التقييمات التي تم إجرا
ائع لديه ببموجبها يمكن مبادلة موجود بين  التيأدلة السوق حة مدعومة بتم اعتماد التقييمات بناًء على قيم السوق المفتومثمنين مستقلين. 

السيولة  وإجراء التعديالت المناسبة على في تاريخ التقييممعاملة دون شروط تفضيلية في والمعرفة ومشتري لديه الرغبة والمعرفة الرغبة 
  وعوامل الخصم األخرى.

 
 مسعرة  غير الات أسهم حقوق الملكية استثمارتقييم 

ات في أسهم حقوق الملكية الخاصة غير المسعرة بالرجوع إلى ستثمارديرات في تحديد القيم العادلة لالتقوم اإلدارة باستخدام أفضل التق
تم تقدير القيم العادلة لإلستثمارات غير المسعرة بإستخدام أسعار العطاءات شروط تفضيلية متضمنة أطراف أخرى. أحدث المعامالت دون 

 ية أو إستخدام تقنيات تقييم أخرى.مقدمة من قبل مدراء الصناديق اإلستثمارال
 

 بطيء الحركة ومنتهي الصالحية مخزونإضمحالل مخصص 
لقيمة ايـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديماً أو متقادماً، يتم عمل تقدير لصافي 

ييمها قع تحقيقها. يتم عمل هذا التقدير بشكل فردي على المبالغ الهامة. أما المبالغ الغير هامة بشكل فردي ولكنها قديمة أو متقادمة، فيتم تالمتوق
 على أسعار البيع التاريخية. ، بناءً الصالحية ءانتهابشكل جماعي ويطبق المخصص وفقاً لنوع المخزون والدرجة العمرية أو 

 
بلغت دينار بحريني( و 10.925.779: 2015دينار بحريني ) 9.617.272قيد التحصيل(  المخزون )بإستثناء بضائعبلغ إجمالي 

إعداد في تاريخ  دينار بحريني( 625.284: 2015دينار بحريني ) 532.317والمنتهي صالحيته  الحركةالبطيء  ات المخزونمخصص
 للدخل. الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في القائمة الموحدة الغ الفعلية المحققة فيي فرق بين المبأ. سوف يتم إثبات التقارير المالية
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 لمدينةالتجارية اضمحالل الذمم ا

شكل بير دلتقيتم عمل هذا ادير لمبالغ الذمم التجارية المدينة القابلة للتحصيل عندما يكون تحصيل المبالغ بالكامل غير محتمل. يتم عمل تق
خصص م ستحقاقها، يتم تقييمها بشكل جماعي ويتم عملاما المبالغ الغير هامة بشكل فردي، والتي فات مواعيد أ. المبالغ الهامةفردي على 
 التاريخية. تسترداداعلى أساس معدالت اال ستحقاقات مواعيد االوفقاً لمدة فو

 

اإلضمحالل دينار بحريني( وبلغ مخصص  15.790.316: 2015بحريني )دينار  14.020.916بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة 
ي فرق بين أسوف يتم إثبات  .ليةإعداد التقارير المادينار بحريني( كما في تاريخ  1.662.896: 2015دينار بحريني ) 2.001.786

 لدخل.الموحدة لقائمة الالمبالغ الفعلية المحصلة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في 
 

 الضرائب
الخاضع ل المستقبلي لدخومبلغ وتوقيت االتغيرات في قوانين الضرائب لق بتفسير أنظمة الضرائب المعقدة وفيما يتعالتيقن توجد حاالت عدم 

تائج بين الناتجة الن اقيات الحالية، الفروقطويلة األجل وتعقيدات اإلتفالدولية والطبيعة لل اللنطاق الواسع لعالقات العم بالنظرو .لضريبةل
والمصروفات يبي الضردخل لتعديالت مستقبلية لعمل الفرضيات، قد تلزم تلك التغيرات المستقبلية لمثل  وأالفعلية والفرضيات المقدمة 

. تضع المجموعة المخصصات، بناًء على التقديرات المعقولة، للنتائج المحتملة للتدقيق من قبل السلطات الضريبية للدول مسبقاً  سجلةالم
مبلغ هذه المخصصات على عوامل مختلفة، مثل خبرة التدقيق الضريبية السابقة والتفسيرات المختلفة لألنظمة  المعنية التي تعمل بها. يعتمد

 السلطة الضريبية المسئولة.المعرضة للضريبة و المنشأةمن قبل  الضريبية
 

 التغيرات المستقبلية في السياسات المحاسبية  4
 

لمعايير لهذه القائمة هي إن . للمجموعة وهي مدرجة أدناه الماليةالقوائم حتى تاريخ إصدار فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد 
هذه المعايير طبيق تنوي المجموعة ت. بتاريخ مستقبليقابلة للتطبيق ها ستكون بشكل معقول أنالمجموعة بتوقع ترة، والتي والتفسيرات الصاد

 . إلزاميةعندما تصبح 
 

 المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
من خمس خطوات جديدة والذي سيتم تطبيقه ويحدد المعيار نموذج  2014في مايو  15ير المالية رقم تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقار

بمبلغ  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بموجب يتم إثبات اإليرادات على اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. 
قه نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. تقدم المبادئ في المعيار الدولي إلعداد التقارير يعكس المقابل الذي تتوقع المؤسسة إستحقا

 نهجاً أكثر تنظيماً لقياس وإثبات اإليرادات. 15المالية رقم 
 

ة إلعداد ير الدوليينطبق معيار اإليرادات الجديد على جميع المؤسسات وسيحل محل جميع متطلبات إثبات اإليرادات الحالية بموجب المعاي
مع السماح بالتطبيق المبكر.  2018يناير  1التقارير المالية. سيتطلب تطبيقه إما بأثر رجعي كلي أو معدل للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 

عيار الدولي إلعداد التقارير المالية تقييم المجموعة حالياُ تأثير الم 15تقّيم المجموعة حالياً تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 وتخطط تطبيق المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي المطلوب.15رقم 

 

 المتعلق بعقود اإليجار  -16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
المتعلق بعقود اإليجار،  17 سبة الدولي رقممعيار المحاويحل محل  2016في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ق المتعل 15المنفرد رقم  والمعيارما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد اإليجار، المتعلق بتحديد  4رقم  التقارير المالية الدولية اتلجنة تفسير
ت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد التأجير. المتعلق بتقييم جوهر المعامال 27المنفرد رقم  والمعيار بحوافز عقود التأجير التشغيلية،

من يتطلب و والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار باإلثباتالمبادئ الخاصة  16يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 بموجب ةمحاسبة عقود اإليجار التمويليلبطريقة مشابهة  في الميزانية مدرج منفرد بموجب نموذجكافة عقود اإليجار  احتسابالمستأجرين 

القيمة  الموجودات ذيعقود اإليجار من  -خاصين بالمستأجرين إثبات إعفائين على المعيار  ويتضمن .17معيار المحاسبة الدولي رقم 
بدء  عند أو أقل(. شهراً  12 ةلمد ذات فترة عقد إيجار )أي عقود اإليجار الحواسيب الشخصية( وعقود إيجار قصيرة األجل )مثلالمنخفضة 

( والموجود الذي يمثل الحق في استخدام التأجير ات)أي التزامبإثبات االلتزام لعمل مدفوعات التأجير المستأجر  سيقومعقد اإليجار، 
 وفاتمصرثبات إيتطلب من المستأجرين بشكل منفصل ساستخدام الموجود(. في الموجودات المعنية خالل فترة عقد اإليجار )أي الحق 

  .حق استخدام الموجود استهالكاإليجار وحساب  اتعلى التزام الفوائد
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 ة()تتم المتعلق بعقود اإليجار  -16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
اإليجار  فوعاتمدير في تغال وأاإليجار،  فترة عقدعند وقوع أحداث معينة )مثل، تغيير  لتزام التأجيراقياس  إعادةالمستأجرين كما يتطلب من 

س إعادة قيا بإثبات مبلغ بشكل عامالمستأجر  سيقومالمستقبلية الناتجة عن التغير في مؤشر أو معدل استخدامها لتحديد تلك المدفوعات(. 
  .الموجود استخدامحق في كتعديل  اإليجارلتزام ا
 

بموجب معيار  عملية االحتساب المحددةعن  بشكل جوهري تختلفلم  16 إلعداد التقارير رقم المعيار الدولي بموجبالمؤجر عملية احتساب 

لمحاسبة في معيار ا مثبتتصنيف كما هو المبدأ  نفسعقود اإليجار باستخدام  كافةتصنيف في ن سيستمر المؤجرو. 17 رقمالمحاسبة الدولي 

  .يةالتمويلعقود اإليجار و ةليالتشغي عقود اإليجاروالتمييز بين نوعين من عقود اإليجار:  17الدولي رقم 

 

 حاسبة الدوليعن معيار الم أكثر شموليةمن المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات  16 كما يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

  .17رقم 

 
ر مع السماح بالتطبيق المبك. 2019يناير  1لمبتدئة في أو بعد إلزامي للفترات السنوية اهو  16إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

جب على المستأجرين تطبيق في نفس التاريخ. ي 15إلعداد التقارير المالية رقم  الدوليشريطة تطبيق معيار اإليرادات الجديد، المعيار 
 بعضبتسمح األحكام اإلنتقالية باستخدام إما نهج بأثر رجعي كلي أو نهج بأثر رجعي معدل.  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 اإلعفاءات في تطبيق المعيار.

 
 المتعلق بقائمة التدفقات النقدية 7على معيار المحاسبة الدولي رقم 

اإلفصاح التمهيدي لمجلس معايير التدفقات النقدية هي جزء من المتعلق بقائمة  7الدولي رقم  التي أدخلت على معيار المحاسبةالتعديالت 
تجة من لنارات في االلتزامات اقوائم المالية من تقييم التغيمستخدمي الالتي تمكن فصاحات اإلتقديم من المنشأة تطلب المحاسبة الدولي، وي

المنشأت طلب من تللتعديل، ال يعند التطبيق المبدئي غير النقدية. وعن التدفقات النقدية تجة التغيرات النامتضمنة كال من ، ليةينشطة التمواأل
السماح ، مع 2017يناير  1أو بعد المبتدئة في للفترات السنوية هي إلزامية لفترات السابقة. هذه التعديالت عن امعلومات المقارنة تقديم 

 .المجموعةقبل من  ةإضافيإلى تقديم إفصاحات التعديالت سيؤدي تطبيق هذه المبكر. تطبيق بال
 

: المتعلق ببيع أو المساهمة في  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت التي أدخلت على 
 وعه المشتركالموجودات من قبل المستثمر وشركاته الزميلة أو مشر

في التعامل مع فقدان السيطرة  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  التعديالت النزاع بينتعالج 
سارة الناتجة الخالمكسب أو أن بمشترك. توضح التعديالت المشروع الزميلة أو الشركة العلى الشركة التابعة التي يتم بيعها أو ساهمت في 

، بين المستثمر 3رقم  التي تشكل األعمال، على النحو المحدد في المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةفي الموجودات مساهمة العن بيع أو 
 تشكل لتي الافي الموجودات مساهمة الخسارة ناتجة عن بيع أو مكسب أو . أي سيتم إثباته بالكاملمشترك، المشروع الوشركاته الزميلة أو 

ايير مجلس مع أجلالشركة الزميلة أو المشروع المشترك. غير المرتبطة بالمستثمرين حصة إلى حد إال أنه، سيتم إثباته فقط األعمال، 
ليها عالمجاسبة الدولي التاريخ اإللزامي لهذه التعديالت إلى أجل غير مسمى، ولكن أي منشأة قامت بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت سيتوجب 

 .بأثر رجعيتطبيقها 
 

س لها أي تأثير تفسيرات ليالالتقارير المالية للمعايير أو الدولية إلعداد معايير العلى التي أدخلت التعديالت األخرى الناتجة عن التحسينات 
 على السياسات المحاسبية أو المركز المالي الموحد أو األداء المالي الموحد للمجموعة. 
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 الموحدةقوائم المالية حول ال يضاحاتإ
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 

 اقتناء شركة تابعة من خالل تحويل األسهم الممتازة   5
 

سهم ممتاز  60.000في شركة بنادر للفنادق ش.م.ب. )بنادر( وتمتلك  %30.48، كان لدى المجموعة حصة بنسبة 2016أبريل  9حتى 
من خالل تحويل  %53.91قامت المجموعة بزيادة حصتها في رأس مال شركة بنادر إلى  ،2016أبريل  10قابل للتحويل في بنادر. بتاريخ 

، أصبحت بنادر شركة تابعة للمجموعة وتم 2016أبريل  10مليون سهم عادي. ونتيجة لذلك، اعتباراً من  78سهم ممتاز إلى  60.000
ا في مملكة روتانقطاع الضيافة. تمتلك بنادر فندق داون تاون  لتنوع عملياتها فيريخ. استثمرت المجموعة في بنادر توحيدها بذلك التا

 سنوات. 10بموجب عقد إيجار لمدة  من قبل شركة روتانا إلدارة الفنادق المحدودة ذ.م.م. البحرين، المدار
 

اء وسيتم يم العادلة بتاريخ االقتنتم احتساب عملية اإلقتناء مؤقتاً بإستخدام القيم المدرجة للعقارات واآلالت والمعدات نتيحة لعدم توفر الق
 . فيما يلي القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات بنادر بتاريخ االقتناء: 2017االنتهاء من عملية االقتناء في شهر مارس 

 
 القيم العادلة

 الممبتة من االقتناء 
 

  دينار بحريني

 الموجودات  
 (6)إيضاح عقارات وآالت ومعدات  43.747.755

 مخزون  536.249

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى  436.058

 أرصدة لدى بنك ونقد 1.286.655
───────────  

46.006.717  
───────────  

 المطلوبات  

  وإقتراضاتض وقر 22.006.120

 (20)إيضاح مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  43.828

 مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها  3.094.617

 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى  2.562.813
───────────  
27.707.378  
───────────  
 مجموع صافي الموجودات المحددة المدرجة بالقيمة العادلة  18.299.339

  
 (9محسوم منها: القيمة المدرجة لبنادر المدرجة بالفعل في الدفاتر )إيضاح  (9.200.400)

 ير مسيطرة محسوم منها: حقوق غ (8.433.982)
───────────  

 مكسب من اإلقتناء  664.957
════════════  

 صافي الخسارة من اإلقتناء  

 (9خسارة من إعادة تقييم شركة زميلة من اإلقتناء )إيضاح  (694.670)

 مكسب من اإلقتناء  664.957
───────────  

 ت العامة واإلدارية صافي الخسارة من اإلقتناء المتضمنة في المصروفا (29.713)
════════════  

 فيما يلي صافي التدفقات النقدية من اقتناء بنادر: 

 أرصدة لدى بنوك ونقد 1.286.655
════════════  

 

دينار بحريني في ربح  3.949.275قدرها دينار بحريني وخسارة  1.806.117قدرها من تاريخ االقتناء، ساهمت بنادر للفنادق بإيرادات 
دينار بحريني وألصبح ربح  96.660.449للسنة ، ألصبحت إيرادات المجموعة سنةقتناء في بداية الملية االجموعة. لو حدثت عالم

 دينار بحريني. 6.828.175للسنة المجموعة 
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 الموحدةحول القوائم المالية  يضاحاتإ
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 

 عقارات وآالت ومعدات  6
 

 المجموع 
 أعمال 

 مركبات  التنفيذ قيد 
 آالت 

 مباني  ومعدات 

أراضي 
مملوكة ملكًا 

  حراً 
  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

 التكلفة:      

 2016يناير  1في  3.126.019 8.322.356 10.672.922 2.002.021 473.805 24.597.123

 إضافات  - 801.115 359.892 104.505 1.289.615 2.555.127
 (5إقتناء شركة زميلة )إيضاح  3.048.313 38.564.316 2.245.723 26.525 - 43.884.877

 صرف العمالت تتعديال - (20.204) (74.434) (31.470) - (126.108)
───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  
  2016ديسمبر  31في  6.174.332 47.667.583 13.204.103 2.101.581 1.763.420 70.911.019
───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

 اإلستهالك:      

 2016يناير  1في  - 4.617.008 7.132.073 1.652.121 - 13.401.202

 نة لسخالل االمخصص  - 1.537.517 1.238.682 123.151 - 2.899.350

 (5إقتناء شركة زميلة )إيضاح  - 81.671 48.153 7.298 - 137.122

 تعديالت صرف العمالت - (7.193) (61.911) (22.771) - (91.875)
───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  
 2016ديسمبر  31في  - 6.229.003 8.356.997 1.759.799 - 16.345.799

───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

54.565.220 1.763.420 341.782 4.847.106 41.438.580 6.174.332 

 صافي القيم المدرجة:
 2016ديسمبر  31في 

═════════ ════════

═ 

════════

═ 

═════════ ═════════ ════════

═ 

 
 

 المجموع 
 أعمال 

 مركبات  قيد التنفيذ 
 آالت 
 ي مبان دات ومع

أراضي مملوكة 
  ملكًا حراً 

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

 التكلفة:      

 2015يناير  1في  3.126.019 8.097.177 9.886.918 1.926.941 260.706 23.297.761

 إضافات  - 297.835 1.030.635 164.989 213.099 1.706.558
 ات استبعاد - - (7.136) (50.832) - (57.968)
 تعديالت صرف العمالت - (72.656) (237.495) (39.077) - (349.228)

───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  
  2015ديسمبر  31في  3.126.019 8.322.356 10.672.922 2.002.021 473.805 24.597.123
───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

 اإلستهالك:      

 2015يناير  1في  - 4.055.233 6.404.590 1.561.675 - 12.021.498

 لسنة خالل االمخصص  - 569.829 827.271 148.890 - 1.545.990

  اتستبعادمتعلقة باال - - (7.136) (48.401) - (55.537)

 تعديالت صرف العمالت - (8.054) (92.652) (10.043) - (110.749)
───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  
 2015ديسمبر  31في  - 4.617.008 7.132.073 1.652.11 - 13.401.202

───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

11.195.921 473.805 349.900 3.540.849 3.705.348 3.126.019 

 صافي القيم المدرجة:
 2015ديسمبر  31في 

═════════ ════════

═ 

════════

═ 

═════════ ═════════ ════════

═ 

 
 

والذي يشير  2016ديسمبر  31لمجموعة كما في ت ومعدات الفندق المملوك من قبل اقامت اإلدارة بإجراء فحص الضمحالل عقارات واآل
 .2016ديسمبر  31يتطلب عمل مخصص لالضمحالل كما في بأنه ال 

 

: ال شيء( كضمان مقابل القروض 2015)دينار بحريني  42.267.135بقيمة مدرجة قدرها بعض العقارات واآلالت والمعدات تم رهن 
 .19واالقتراضات، راجع إيضاح 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 

 )تتمة(ارات وآالت ومعدات عق 6
 

 : كاآلتيتم تخصيص تكلفة االستهالك في القائمة الموحدة للدخل 
  2016 2015 
 دينار بحريني دينار بحريني  
    

 11.375 26.501  (22 تكلفة المبيعات )ايضاح

 72.001 89.593  توزيعالبيع والمصروفات 

 1.462.614 2.783.256  وإدارية عامة  مصروفات
  ──────────────── ──────────────── 

  2.899.350 1.545.990 
  ════════════ ════════════ 

 ات عقارية استممار 7
 
)بصورة أساسية المكاتب التجارية( الموجودة في مملكة أراضي مملوكة ملكاً حراً مبانى على ات العقارية للمجموعة على ستثمارشتمل االت

 31ما في ك االستثمارات العقارية بالقيمة العادلةتم إدراج  .يجاراتدخل اإلاكتساب في قيمتها ورتفاع ألغراض االالبحرين والمحتفظ بها 
 .2016ديسمبر 

 
مباني على 

 مملوكة ملكاً حراً 
 دينار بحريني 
  

 9.051.793 2016يناير  1في 
 183.704 إضافات

 ───────── 

 9.235.497 2015ديسمبر  31في 
 (400.000)  إستبعادات

 ───────── 

 8.835.497 2016ديسمبر  31في 

 ═════════ 
 

من قبل ؤها اجرإبناًء على التقييمات التي تم والتمويل  ستثماراال ات العقارية المحتفظ بها أعاله من قبل لجنةستثمارتم تحديد القيم العادلة لال
ت التي االعقارات ولديهم خبرة حديثة في موقع وفئة العقارصصة في تقييم مثل هذه األنواع من هم من شركات متخ ثمنينالم. ينمستقل مثمنين

ائع لديه الرغبة ببموجبها يمكن مبادلة موجود بين  التيأدلة السوق تم اعتماد التقييمات بناًء على قيم السوق المفتوحة مدعومة ب. اتقييمهيتم 
وعوامل  وإجراء التعديالت المناسبة على السيولة في تاريخ التقييممعاملة دون شروط تفضيلية في والمعرفة ومشتري لديه الرغبة والمعرفة 

  الخصم األخرى.
 

مكسب بمبلغ وقدره نتج عنه دينار بحريني مما  1.518.685عقاري في العدلية بمقابل  استثمارقامت المجموعة ببيع ، سنةالخالل 
 .2015ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية في  معاملةمثل تلك الكن هناك دينار بحريني. لم ت 1.118.685

 

 2016 2015 

 دينار بحريني دينار بحريني 
   

 378.341 573.000 دخل اإليجار المحقق من االستثمارات العقارية 
 ═════════ ═════════ 
 

إلتزامات تعاقدية إما بشراء أو بناء أو تطوير لديها أية وال توجد  اتها العقاريةاستثمارالتصرف في في قيود أية وجد لدى المجموعة ال ت
 ات العقارية.ستثماروتحسين االتصليح أو صيانة ات العقارية أو ستثماراال
 

 .11التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية في إيضاح إفصاحات تم تقديم 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31في كما 

 

  الشهرة 8
 

 التي تشكل أيضاً العمليات التجارية.و ش.ش.و.القابضة بي إم إم آي الدولية  إلى أعمالج يتم تخصيص الشهرة المقتناة من خالل دم
 

2015 2016  
  دينار بحريني دينار بحريني

   

 يناير 1في  219.528 319.528
 يمةإضمحالل في الق (100.000) (100.000)

───────── ─────────  
 ديسمبر  31في  119.528 219.528

═════════ ═════════  

 زميلة  ةشركوسيطرة مشتركة لشركات خاضعة في  استممارات 9
2015 2016   

  إيضاح  دينار بحريني دينار بحريني
    

  شركات خاضعة لسيطرة مشتركة استثمارات في  9.1 1.914.452 1.949.878

 استثمار في شركة زميلة 9.2 - 10.238.908
───────── ─────────   
12.188.786 1.914.452   
══════════ ══════════   

 مشتركةسيطرة شركات خاضعة لاستممارات في  9.1
2015 2016  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 يناير  1في  1.949.878 2.525.154
 ة من النتائج خالل السنةحصة المجموع 269.877 110.247

 أرباح أسهم مستلمة خالل السنة  (305.303) (685.523)
───────── ──────────  
 ديسمبر  31في  1.914.452 1.949.878
═════════ ══════════  

 :كةشركات خاضعة لسيطرة مشتريوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية غير المدققة إلستثمارت المجموعة في 
 

2015 2016  

 :للشركات الخاضعة للسيطرة المشتركةملخص قائمة المركز المالي  دينار بحريني دينار بحريني
 موجودات متداولة 6.154.142 6.639.843   

 موجودات غير متداولة 2.882.169 2.336.057

 مطلوبات متداولة (3.548.608) (2.606.307)

 ت غير متداولةمطلوبا (1.658.800) (2.469.838)
────────── ──────────  

 الملكية حقوق 3.828.903 3.899.755

 نسبة حصة ملكية المجموعة  50% 50%
────────── ──────────  
 ديسمبر  31في  كماالشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة في  اتالقيمة المدرجة لالستممار 1.914.452 1.949.878

═══════════ ═══════════  

2015 
 دينار بحريني

2016 
 دينار بحريني

 

 ملخص قائمة الدخل الشامل:  
 إيرادات 9.034.932 6.869.658

 تكاليف المبيعات (5.514.419) (4.497.617)
 مصروفات عامة وادارية (251.685) (470.532)
 مصروفات البيع والتوزيع (2.708.771) (1.660.107)
 الستهالكمصروفات ا (20.303) (20.908)

────────── ──────────  
 الربح للسنة 539.754 220.494

═══════════ ═══════════  

 نسبة حصة ملكية المجموعة  50% 50%
═══════════ ═══════════  

 ربح للسنةالحصة المجموعة من  269.877 110.247

═══════════ ═══════════  
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 

 )تتمة(زميلة  ةشركشركات خاضعة لسيطرة مشتركة وفي  استممارات 9
 

 )تتمة(شركات خاضعة لسيطرة مشتركة في  اتاستممار 9.1
 31و 2016ديسمبر  31إرتباطات رأسمالية جوهرية كما في  وأطرة المشتركة أية إلتزامات محتملة يسال توجد لدى الشركات الخاضعة لل

الً من شركاء الشركات طرة المشتركة توزيع ارباحها حتى تحصل على موافقة من كيسكن للشركات الخاضعة لل. ال يم2015سمبر دي
 طرة المشتركة.يسالخاضعة لل

 

ديسمبر  31 المنتهية فيللسنة حسابات اإلدارة المعتمدة شركات الخاضعة للسيطرة المشتركة بناًء على الحصة المجموعة من نتائج تم تسجيل 
2016. 

 

 في شركة زميلة استممار 9.2
سهم ممتاز قابل للتحويل  60.000تمتلك كانت في شركة بنادر للفنادق ش.م.ب. )"بنادر"( و %30.48لدى المجموعة حصة ملكية بنسبة 

مليون  78عادية وأصدرت ، قامت بنادر بتحويل أسهمها الممتازة إلى أسهم 2016أبريل  10. بتاريخ 2016أبريل  9في بنادر حتى تاريخ 
أصبحت بنادر شركة  2016أبريل  10. وبالتالي، اعتباراً من %53.91سهم عادي للمجموعة والتي زادت حصة ملكية المجموعة إلى 

 (.5تابعة للمجموعة )راجع إيضاح 
 

 يلخص الجدول التالي التغيرات خالل السنة:
2015 2016 

 
 

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 يناير  1في  10.238.908 10.590.930
 حصة المجموعة من النتائح خالل السنة (343.838) (353.550)
 (5)إيضاح خسارة من إعادة تقييم شركة زميلة من اإلقتناء  (694.670) -
القيمة المدرجة لالستثمار في شركة بنادر المقتناة من خالل تحويل األسهم الممتازة )إيضاح  (9.200.400) -

 إضافة خالل السنة  - 1.528 (5
───────── ─────────  
 ديسمبر  31في  - 10.238.908

══════════ ══════════  
 :الزميلة لشركةليلخص الجدول التالي المعلومات المالية 

2015 2016  

 ملخص قائمة المركز المالي للشركة الزميلة: دينار بحريني دينار بحريني
   

 ات متداولةموجود - 1.029.489
 موجودات غير متداولة - 37.122.890

 مطلوبات متداولة - (3.902.695)
 مطلوبات غير متداولة - (20.342.507)

────────── ──────────  

 الملكية حقوق - 13.907.177
   

 نسبة حصة ملكية المجموعة  - 30.48%
────────── ──────────  

4.238.908 -  
 ثمار إضافي تم عمله لالكتتاب في األسهم الممتازة في الشركة الزميلة است - 6.000.000

────────── ──────────  
 ديسمبر  31صافي القيمة المدرجة لالستممار في الشركة الزميلة في  - 10.238.908
══════════ ═══════════  

2015 
 دينار بحريني

2016 
  دينار بحريني

 للشركة الزميلة:ملخص قائمة الدخل الشامل   
 مصروفات عامة وادارية (1.007.169) (1.157.844)
 مصروفات االستهالك (120.907) (2.098)

────────── ──────────  
 الخسارة للسنة (1.128.076) (1.159.942)

 نسبة حصة ملكية المجموعة  30.48% 30.48%
────────── ──────────  

 للسنةمن النتائج وعة حصة المجم (343.838) (353.550)
══════════ ═══════════  
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 

 )تتمة( زميلة ةشركو مشتركة لسيطرةشركات خاضعة في  اتاستممار 9
 

 )تتمة( في شركة زميلة استممار 9.2
حسابات : بناًء على 2015لفترة حتى تاريخ اإلقتناء )حسابات اإلدارة المعتمدة لى بناًء علالزميلة  الشركةحصة المجموعة من نتائج تم تسجيل 

 (.2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في اإلدارة المعتمدة 
 

 كما فيدينار بحريني  1.089.194لدى الشركة الزميلة إرتباطات نفقات رأسمالية فيما يتعلق باألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بمبلغ وقدره 
 .2015ديسمبر  31
 
 ات ستمماراال 10

2015 2016  
  دينار بحريني دينار بحريني

   
 مسعرةاستثمارات  –الدخل الشامل اآلخر من خالل مدرجة بالقيمة العادلة  8.511.776 8.553.475

 مسعرةاستثمارات غير  –الدخل الشامل اآلخر من خالل مدرجة بالقيمة العادلة  1.920.906 2.142.746

 مسعرةاستثمارات  –أو الخسائر من خالل األرباح مدرجة بالقيمة العادلة  2.460.596 2.436.296
────────── ──────────  

13.132.517 12.893.278  
══════════ ══════════  

 ات مسعرة استثمار
 في السوق النشطة.المسعرة بالرجوع إلى أسعار العروض المعلنة ات ستثمارلاليتم تحديد القيم العادلة 

 

 إستثمارات غير مسعرة 
ستخدام تقنيات ية أو استثمارلمقدمة من قبل مدراء الصناديق االستخدام أسعار العطاءات اعادلة لإلستثمارات غير المسعرة باتم تقدير القيم ال

 خرى.األتقييم ال
 

 :لالستثماراتفيما يلي الحركة في التغيرات في القيم العادلة 
2015 2016  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 يناير 1في  13.132.517 12.729.386

 مشتراة خالل السنة 277.053 2.490.805
 مستبعدة خالل السنة (537.668) (1.537.688)

 التغيرات في القيمة العادلة للسنة  23.596 (392.856)

 األرباح أو الخسائر من خاللمدرجة بالقيمة العادلة ر خسائصافي  (2.220) (157.130)
───────── ─────────  
 ديسمبر 31في  12.893.278 13.132.517
═════════ ═════════  

 
 



 م.ب.بي إم إم آي ش.

42 

 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  11

 

 جودات ومطلوبات المجموعة:يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لمو
 

   قياس القيمة العادلة باستخدام

 المجموع 

ذات تأمير  مدخالت
جوهري ال يمكن 

مالحظتها 
 3المستو  

ذات  مدخالت
تأمير جوهري 
يمكن مالحظتها 

 2المستو  

أسعار مسعرة في 
 أسواق نشطة
 2016ديسمبر  31 تاريخ  1المستو  

  التقييم دينار بحريني حرينيدينار ب دينار بحريني دينار بحريني

     
 الموجودات المقاسة 
 بالقيمة العادلة:

 (7 )ايضاح ات عقاريةاستثمار    
 مباني  - 2016ديسمبر  31 - - 8.835.497 8.835.497

─────────

───── 
─────────

─── 
────────

──── 
─────────

─── 
  

 (10 ات )ايضاحاستثمار     
 الدخل الشامل اآلخرمن خالل ادلة مدرجة بالقيمة الع     

 استثمارات مسعرة - 2016ديسمبر  31 8.511.776 - - 8.511.776
 استثمارات غير مسعرة - 2016ديسمبر  31 - - 1.920.906 1.920.906

      

     
من مدرجة بالقيمة العادلة 

 األرباح أو الخسائر  خالل
 ارات مسعرةاستثم - 2016ديسمبر  31 2.460.596 - - 2.460.596

─────────

─── 

─────────

─── 
────────

──── 

─────────

─── 
  

12.893.278 1.920.906 - 10.972.372   
─────────

─── 

─────────

─── 
────────

──── 

─────────

─── 
  

21.728.775 10.756.403 - 10.972.372   
═══════════════

═ 
══════════════

══ 
═════════════

═══ 
══════════════

══ 
  

 مطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة :ال
 .2016ديسمبر  31ال يوجد مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة كما في 

   قياس القيمة العادلة باستخدام

 المجموع 

ذات تأثير  مدخالت
جوهري ال يمكن 

مالحظتها المستوى 
3 

ذات  مدخالت
تأثير جوهري 

يمكن مالحظتها 
 2المستوى 

رة في أسعار مسع
 أسواق نشطة

 2015ديسمبر  31 تاريخ  1المستوى 
  التقييم دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

     
 الموجودات المقاسة 

 بالقيمة العادلة:

 (7استثمارات عقارية )ايضاح     
 مباني  - 2015ديسمبر  31 - - 9.235.497 9.235.497

─────────

───── 
─────────

─── 
────────

──── 
─────────

─── 
  

 (10استثمارات )ايضاح      
 مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر     

 استثمارات مسعرة - 2015ديسمبر  31 8.553.475 - - 8.553.475

 استثمارات غير مسعرة - 2015ديسمبر  31 - - 2.142.746 2.142.746

      

     
من عادلة مدرجة بالقيمة ال

 األرباح أو الخسائر  خالل
 استثمارات مسعرة - 2015ديسمبر  31 2.436.296 - - 2.436.296

─────────

─── 

─────────

─── 

────────

──── 

─────────

─── 
  

13.132.517 2.142.746 - 10.989.771   
─────────

─── 

─────────

─── 

────────

──── 

─────────

─── 
  

22.368.014 11.378.243 - 10.989.771   
═══════════════

═ 
══════════════

══ 
═════════════

═══ 
══════════════

══ 
  

 المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة :
.2015ديسمبر  31ال يوجد مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة كما في 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 

 )تتمة(ل الهرمي للقيمة العادلة التسلس 11
 

والمستوى  1، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 2015ديسمبر  31و 2016ديسمبر  31إعداد التقارير المالية المنتهية في  فتراتخالل 
 لقياسات القيمة العادلة. 3لقياسات القيمة العادلة ولم تكن هناك تحويالت إلى أو من المستوى  2
 

ية أو إستخدام أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق اإلستثمارأساس  على 3ات أسهم حقوق الملكية للمستوى تم تقييم سند
 .7راجع إيضاح ات العقارية ستثمارالوبالنسبة للقيمة العادلة لخرى األتقييم التقنيات 

 

 3ضمن المستو   للموجوداتتسوية قياسات القيمة العادلة 
 الدخل الشامل اآلخر من خاللة المصنفة كمدرجة بالقيمة العدلغير المسعرة ات عقارية وبعض أسهم حقوق الملكية ستثمارالدى المجموعة 

لمالية وغير االعادلة للموجودات المالية  ةفيما يلي التغيرات في القيم .ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 3مستوى ة على أنها والمصنف
 :3رجة ضمن المستوى دالم

 المجموع
 الموجودات

 ماليةال
 موجودات 
  غير مالية

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
    

 2016 يناير 1في  9.235.497 2.142.746 11.378.243
 إستبعادات خالل السنة  (400.000) (136.486) (536.486)
 تغيرات في القيم العادلة - (85.354) (85.354)

───────── ────────── ─────────  
 2016 ديسمبر 31في  8.835.497 1.920.906 10.756.403
═════════ ══════════ ═════════  

 

 المجموع
 الموجودات

 ماليةال
 موجودات 
  غير مالية

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
    

 2015 يناير 1في  9.051.793 2.455.422 11.507.215
 إضافات خالل السنة  183.704 - 183.704

 إستبعادات خالل السنة  - (368.329) (368.329)
 تغيرات في القيم العادلة - 55.653 55.653

───────── ────────── ─────────  
 2015ديسمبر  31في  9.235.497 2.142.746 11.378.243
═════════ ══════════ ═════════  

 مخزون 12
2015 2016  

  دينار بحريني حرينيدينار ب
   

 البيع لغرضمحتفظ بها بضاعة  7.760.132 9.213.635
 التجزئة –إعادة البيع  لغرضمحتفظ بها بضاعة  1.857.140 1.712.144

 قيد التحصيل بضاعة  1.347.479 396.955
───────── ─────────  
11.322.734 10.964.751  

 الصالحية المنتهي وئ الحركة مخصص المخزون بط (532.317) (625.284)
───────── ─────────  
10.697.450 10.432.434  
═════════ ══════════  

 المخزون بطئ الحركة ومنتهي الصالحية :مخصص فيما يلي الحركة في 
2015 2016  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 يناير  1في  625.284 525.784
 الل السنة المخصص خ 106.962 327.626

 مبالغ مشطوبة خالل السنة (199.929) (228.126)
───────── ─────────  

 ديسمبر  31في  532.317 625.284
═════════ ═════════  
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 

 تجارية مدينة وذمم أخر  ذمم  13
2015 2016  

  بحرينيدينار  دينار بحريني
   

14.127.420 12.019.130 
دينار بحريني  2.001.786]محسوم منها مخصص اضمحالل بمبلغ وقدره ، ذمم تجارية مدينة

 دينار بحريني([ 1.662.896: 2015)
 مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين 436.183 479.616

 ذمم مدينة أخرى 3.818.193 2.750.468
 (27)إيضاح  أطراف أخرىمن  مبالغ مستحقة 461.329 326.120
 مبالغ مدفوعة مقدماً  1.327.726 322.326

───────── ─────────  
18.005.950 18.062.561  
═════════ ═════════  

 
 

 

أطراف ذات من  ( مستحقبحرينيدينار  172.583: 2015دينار بحريني ) 314.005الذمم التجارية المدينة على مبلغ وقدره تتضمن 
 (.27)راجع إيضاح عالقة 

 

 .19:ال شيء( هي مضمونة مقابل القروض واإلقتراضات راجع إيضاح 2015دينار بحريني ) 330.315إن الذمم التجارية المدينة البالغة 
 

 فيما يلي بنود وشروط الموجودات المالية المذكورة أعاله:
 يوماً. 90إلى  30دًة خالل ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية المدينة ويتم تسويتها عا  -
 أشهر. ستةال تستحق أية فائدة على الذمم المدينة األخرى وتتراوح شروط تسويتها بين شهر واحد إلى   -
 .27، راجع إيضاح المشتركة لسيطرةالشركات الخاضعة لالمتعلقة بالمبالغ المستحقة من شروط البنود ولبالنسبة ل  -
 

دينار  1.662.896: 2015) 2016ديسمبر  31كما في دينار بحريني  2.001.786قيمة اسمية قدرها ذمم تجارية مدينة ب إضمحاللتم 
 المدينة:التجارية في مخصص إضمحالل الذمم أدناه التغيرات . فيما يلي كاملالبلها  مخصص عملتم و بحريني(

 

2015 2016  
  دينار بحريني دينار بحريني

   

 ير ينا 1في  1.662.896 1.241.395
 سنة المخصص لل 573.765 421.501

 مبالغ مشطوبة خالل السنة (234.875) -
───────── ─────────  

 ديسمبر  31في  2.001.786 1.662.896
═════════ ═════════  

 
 

 ديسمبر: 31مضمحلة كما في الغير للذمم التجارية المدينة فيما يلي التحليل الزمني 

 

   لم يحن موعد  ها غير مضمحلةفات موعد إستحقاقها ولكن

 أكثر من
 يوماً  120

91-120 
 يوماً 

61-90 
 يوماً 

30-60 
 يوماً 

 أقل من
 يومًا  30

إستحقاقها 
وغير 

  المجموع  مضمحلة 

  بحرينيدينار  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

        
1.829.453 690.210 530.038 939.696 1.870.228 6.159.505 12.019.130 2016 
════════

═ 

════════

═ 

═══════ ════════

═ 

════════

═ 

════════

═ 

═════════  
1.812.618 416.974 1.323.601 2.248.106 3.773.413 4.552.708 14.127.420 2015 
════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ═════════  

 

 النقد وما في حكمه 14
2015 2016  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 بنوك وفي الصندوقنقد لدى  2.374.013 3.061.066
 ودائع قصيرة االجل 35.170 1.909.682
──────── ─────────  

 بنوك وودائع قصيرة األجل  نقد وأرصدة لدى 2.409.183 4.970.748
 سحوبات على المكشوف من البنك  (364.767) (615.123)   
 محسوماً منها ودائع قصيرة األجل بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر (35.170) -

───────── ─────────  
 النقد وما في حكمه 2.009.246 4.355.625

═════════ ═════════  
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016بر ديسم 31كما في 

 

 )تتمة(النقد وما في حكمه  14
 

فترات متفاوتة  ىعلك. يتم عمل الودائع القصيرة األجل وعلى معدالت الودائع اليومية للبن لبنوك فائدة بمعدالت عائمة بناءً يكتسب النقد لدى ا
جل ذات فوائد بمعدالت الودائع قصيرة األ تكتسبوتتراوح بين يوم واحد إلى ثالثة أشهر، اعتماداً على االحتياجات النقدية الفورية للمجموعة 

 (%2.5إلى  %2.25: 2015) 2016ديسمبر  31كما في  %2.5إلى  %2.25هو  معدل الفائدة الفعلي للودائع القصيرة األجلإن . الصلة
 .سنوياً 

 

  تجارية.عدالت فائدة بمن البنك على المكشوف السحوبات تحمل 
 

  رأس المال 15
2015 2016  

  دينار بحريني ر بحرينيدينا
 لمصرح به:ا  

20.000.000 20.000.000 
 سمية إبقيمة هم( س 200.000.000: 2015هم )س 200.000.000

 سهمفلس لل 100قدرها 
═════════ ═════════  

 
 
 :والمدفوع بالكاملوالمكتتب به  لصادرا
 

 رأس المال   عدد األسهم  
  2016 2015  2016 2015 
 دينار بحريني بحريني دينار     
       

 13.311.686 14.642.854  133.116.863 146.428.549  يناير  1في 

 1.331.168 -  13.311.686 -  أسهم منحة صادرة
  ───────── ──────────  ────────── ────────── 

 14.642.854 14.642.854  146.428.549 146.428.549  ديسمبر 31في 
  ══════════ ═══════════  ═══════════ ═══════════ 

 
من خالل دينار بحريني  1.331.168بنحو  والمدفوع بالكاملوالمكتتب به  الصادرقامت الشركة بزيادة رأس المال ، 2015سنة خالل 

ألرباح األخرى رة الصادمع جميع األسهم ستصنف بالتساوي هذه األسهم محتفظ بها. أسهم  10لكل إصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد 
 منحة عن طريق التحويل من األرباح المبقاة.الأسهم تم إصدار . المستقبليةوالتوزيعات األسهم 

 
 لدى الشركة فئة واحدة فقط من األسهم وحاملي هذه األسهم لديهم حقوق متساوية في التصويت.

 
، بعد حسم أسهم أو أكثر من األسهم القائمة %5نسبة فيها ون يمتلكالرئيسيين وعدد األسهم الذين أسماء وجنسيات المساهمين فيما يلي 
 : الخزانة

  2016  2015 

 الجنسية  اإلسم 
 عدد 
 سهماأل

من رأس  %
 المال القائم 

 عدد  
 اإلسهم

من رأس  %
 المال القائم

       

 7.43 10.884.377  9.97 14.596.989 بحريني وإخوانه ذ.م.م. يتيمشركة علي ومحمد 
البحرين لألسواق الحرة مجمع 

 ش.م.ب.
 6.25 9.158.513  6.56 9.608.513 بحرينية

 6.16 9.022.991  6.16 9.022.991 بحرينية يوسف عبدهللا أمينالسيد 
شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده 

 5.97 8.742.189  5.97 8.742.189 بحريني ش.م.ب. )مقفلة(
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31ما في ك

 
 )تتمة( رأس المال 15

 
 : التاليةالمعنية في الفئات ملكيتهم في إجمالي األسهم القائمة ونسبة المساهمين عدد  الذي يوضحجدول توزيع األسهم، فيما يلي 

 
  2016  2015 

  عدد األسهم  الفئات
عدد 

  المساهمين

 من  %
إجمالي رأس 
  عدد األسهم  المال القائم

دد ع
  المساهمين

 من %
إجمالي رأس  

 المال القائم
             

 40  376  58.583.025  34  357  50.927.277  %1أقل من 
لغاية أقل  1%

 34  17  50.037.454  37  18  53.530.590  %5من 
لغاية أقل  5%

 26  4  37.808.070  29  4  41.970.682  %10من 
  ─────────  ────────  ────────  ─────────  ────────  ──────── 
  146.248.549  379  100  146.428.549  397  100 
  ═════════  ════════  ════════  ═════════  ════════  ════════ 

 
 فيما يلي تفاصيل جنسيات المساهمين ونسبة الملكية من إجمالي رأس المال القائم:

 
  2016  2015 

  ألسهمعدد ا  الجنسية
عدد 

  المساهمين

 من  %
إجمالي رأس 
  عدد األسهم  المال القائم

عدد 
  المساهمين

 من %
إجمالي رأس  

 المال القائم
             

 97.4068  360  142.631.308  97.3045  343  142.481.578  بحريني
 2.1440  5  3.139.415  2.1252  5  3.111.915  كويتي

 0.1670  11  244.559  0.3129  12  458.143  سعودي
 0.1312  11  192.224  0.1393  10  203.969  هندي
 0.1510  10  161.043  0.1181  9  172.944  أخرى

  ─────────  ────────  ────────  ─────────  ────────  ──────── 
  146.248.549  379  100  146.428.549  397  100 
  ═════════  ════════  ════════  ═════════  ════════  ════════ 

 
 :إجمالي حصة الملكية المحتفظ بها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة تفاصيل فيما يلي 

 
 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31 

 عضو مجلس اإلدارة 
 عدد 
 سهمألا

من رأس  %
  المال القائم 

 عدد 
 األسهم 

 من رأس  %
 المال القائم 

      

 0.7824 1.145.677  0.7824 1.145.677 لسيد عبدهللا حسن بوهنديا

 0.4015 587.882  0.4015 587.882 السيد شوقي علي فخرو

 0.4507 660.000  0.3415 500.000 السيد جهاد يوسف أمين

 0.2645 387.273  0.2645 387.273 ق يوسف المؤيد والسيد محمد فار

 0.2296 336.153  0.2296 336.153 منى يوسف المؤيد السيدة 

 0.1988 291.108  0.1988 291.108 السيد عبدهللا محمد جمعة

 0.0751 110.000  0.0751 110.000 السيد سهيل محمد حسين حاجي

 ──────── ────────  ──────── ──────── 
 3.358.093 2.2934  3.518.093 2.4026 

 ════════ ════════  ════════ ════════ 
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 أسهم خزانة  16
 

 7.684.799: 2015) 2016ديسمبر  31كما في سهم  7.684.799 بعددالمجموعة تحتفظ ألسهمها.  المجموعةتمثل أسهم الخزانة شراء 
 سهم(.

  2016  2015 
     

 7.684.799  7.684.799  عدد أسهم الخزانة

 %5.2  %5.2  )أ(نسبة أسهم الخزانة من إجمالي األسهم الصادرة 

 0.386  0.351  تكلفة أسهم الخزانة )دينار بحريني/ سهم(

 0.870  0.830  سعر السوق ألسهم الخزانة )دينار بحريني/ سهم(

 6.685.775  6.378.383  القيمة السوقية ألسهم الخزانة )دينار بحريني(

 
 غيرات في عدد أسهم الخزانة خالل السنة:فيما يلي الت

  2016 2015 
    

 7.904.571 7.684.799  يناير  1في 

 790.457 -  أسهم منحة صادرة

 (1.010.229) -  أسهم محولة مقابل قضية قانونية )أ(
  ──────── ───────── 

 7.684.799 7.684.799  ديسمبر  31في 
  ══════════ ══════════ 
 

ة. بلغ التعديل مر المحكممن أسهم الخزانة تنفيذاً ألسهم  1.010.229بتحويل  الشركة، قامت 28كما هو موضح بالتفصيل في إيضاح  )أ( 
ديسمبر  31لسنة المنتهية في دينار بحريني في ا 354.892الناتج بين أسهم الخزانة واألرباح المبقاة بناًء على تكلفة أسهم الخزانة 

 لم يكن هناك أي تعديل في السنة السابقة. لتحويل.لتعكس هذا ا 2016
 

 أرباح اسهم مدفوعة وموصى بتوزيعها 17
 

دينار  6.937.188 قدره فلس للسهم )باستثناء أسهم الخزانة(، بإجمالي 50نقدية بواقع  أرباح أسهمإجمالي  توزيعمجلس اإلدارة  إقترح
دينار بحريني ( والتي من ضمنها  6.937.188فلس للسهم بإجمالي قدره  50اقع : بو2015) 2016ديسمبر  31بحريني للسنة المنتهية في 

دينار بحريني( تم دفعها  2.774.875فلس للسهم بإجمالي قدره  20: 2015دينار بحريني ) 2.774.875فلس للسهم بإجمالي قدره  20
: 2015دينار بحريني ) 4.162.313للسهم، بإجمالي قدره فلس  30كأرباح أسهم مرحلية. أرباح األسهم النهائية الموصى بتوزيعها تعادل 

 دينار بحريني(.  4.162.313فلس للسهم بإجمالي قدره  30
 

 دينار بحريني(. 139.000: 2015دينار بحريني ) 139.000أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره 
 

أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً للنظام األساسي للشركة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية ستخضع التوزيعات المقترحة وأتعاب لجنة 
 العمومية السنوي.
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 إحتياطيات أخر   18

  
 حتياطي ا

 قانوني

  احتياطي
إعادة تقييم 

 االستثمارات 
  احتياطي

 إعادة تقييم 
 تياطي حا

 التبرعات الخيرية
 حتياطي ا

 عام 
إحتياطي تحويل 

 األجنبية  العمالت
 

 المجموع
 بحرينير دينا دينار بحريني دينار بحريني بحريني دينار دينار بحريني بحرينير دينا بحريني دينار  

         
 11.965.033 (1.002.536) 6.000.000 - 283.575 28.151 6.655.843  2016يناير  1 كما في

 (633.030) (656.626) - - - 23.596 -   اآلخر الدخل الشامل
استثمارات مدرجة بالقيمة  استبعادمن خسائر صافي 

 57.906 - - - - 57.906 -  الدخل الشامل اآلخر من خالل العادلة 
 665.584 - - - - - 665.584   القانوني حتياطياالمحول إلى 

 (283.575) - - - (283.575) - -  ت عقاريةول من استبعاد استثمارامح
 500.000 - 500.000 - - - -  العام  حتياطياالمحول إلى 
 201.760 - - 201.760 - - -  الخيرية التبرعات حتياطيامحول إلى 

 18 راجع إيضاح]توزيعات لجمعية األسرة الخيرية 
 (201.760) - - (201.760) - - -  [(ب)
  ────────

── 

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 12.271.918 (1.659.162) 6.500.000 - - 109.653 7.321.427  2016ديسمبر  31كما في 

  ════════

═ 
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

  

 حتياطي ا
 قانوني

  احتياطي
إعادة تقييم 

 ارات االستثم
  احتياطي

 إعادة تقييم 
 حتياطي ا

 التبرعات الخيرية
 حتياطي ا

 عام 
إحتياطي تحويل 

 األجنبية  العمالت
 

 المجموع
 بحرينير دينا دينار بحريني دينار بحريني بحريني دينار دينار بحريني بحرينير دينا بحريني دينار  

         
 11.823.911 (559.457) 5.500.000 - 283.575 (56.050) 6.655.843  2015يناير  1 كما في

 (835.935) (443.079) - -  (392.856) -  الخسارة الشاملة األخرى 
صافي خسائر من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة 

 477.057 - - - - 477.057 -  الدخل الشامل اآلخر من خالل العادلة 
 500.000 - 500.000 - - - -  العام  حتياطياالمحول إلى 
 225.178 - - 225.178 - - -  الخيرية التبرعات حتياطيامحول إلى 

 18 راجع إيضاح)]توزيعات لجمعية األسرة الخيرية 
 (225.178) - - (225.178) - - -  [(ب)
  ────────

── 
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 11.965.033 (1.002.536) 6.000.000 - 283.575 28.151 6.655.843  2015ديسمبر  31كما في 
  ════════

═ 
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(إحتياطيات أخر   18
 
 حتياطي قانونيأ( إ

يبلغ حتى حتياطي القانوني اإل إلىمن ربح السنة  %10تحويل الشركة يتطلب من  الشركات التجارية البحريني وفقاً لمتطلبات قانون
: 2015دينار بحريني ) 665.584خالل السنة قامت الشركة بتحويل مبلغ وقدره . المدفوع من رأس المال %50االحتياطي القانوني 

حتياطي غير قابل إن هذا اإلالمدفوع. الصادر ورأس المال من المنصوص عليها  %50 لتحقيق نسبة اإلحتياطي القانونيإلى الشيء( 
 نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني. يللتوزيع إال في الحاالت التي 

 
 ب( احتياطي التبرعات الخيرية
المجموعة للسنة إلى إحتياطي التبرعات  حمن رب %2يتم تحويل مبلغ ال يتجاوز مجلس اإلدارة، توصية وفقاً للنظام األساسي للشركة و

 الخيرية. 
 

ية تحت كانت الجمع، 2009و 2008( لهذا الغرض. في سنة ، قامت الشركة بتأسيس جمعية األسرة الخيرية )"الجمعية"2008في سنة 
الشركة ، تخلت 2010. في سنة بنوكالمكونة من اإلحتياطي ونقد لدى من القوائم المالية الموحدة للمجموعة  وشكلت جزءاً الشركة سيطرة 

 بنوك في المجموعة بمجموع المبلغ المدرج فيالي تم خفض اإلحتياطي ونقد لدى عن السيطرة على الجمعية لمجلس إدارة مستقل، وبالت
وعة بعد مالحساب المصرفي للجمعية. يمثل إحتياطي التبرعات حالياً المبالغ المعتمدة كتوزيعات من قبل مجلس اإلدارة ومساهمي المج

 حسم النقد المحول إلى الجمعية.
 

الخيرية حتياطي التبرعات دينار بحريني( إلى إ 201.760: 2015دينار بحريني ) 188.368تحويل مبلغ وقدره بمجلس اإلدارة ح إقتر
 لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.ويخضع ذلك في السنة الحالية. 

 
 حتياطي عامج ( إ

ويل م. أقترح مجلس اإلدارة تحللشركة وتوصية مجلس اإلدارة، يتم تحويل مبالغ محددة إلى حساب اإلحتياطي العالنظام األساسي لقاً وف
ة لموافقطي العام في السنة الحالية. ويخضع ذلك دينار بحريني( إلى اإلحتيا 500.000: 2015دينار بحريني ) 500.000غ وقدره مبل

  الجمعية العمومية السنوي. المساهمين في إجتماع
 

  إعادة تقييم االستمماراتد( إحتياطي 
 .اآلخر القيمة العادلة ضمن الدخل الشاملبالمدرجة ات ستثمارااليتعلق هذا اإلحتياطي بتغيرات القيمة العادلة في 

 
 هـ( إحتياطي تحويل العمالت األجنبية 

 عن تحويل القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية.  ةالصرف الناتج قولتسجيل فرالعمالت األجنبية خدم إحتياطي تحويل تيس
 

 راضاتتقروض وإق 19
2015 2016  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 قرض ألجل )أ( 21.665.437 -
 قرض قصير األجل )ب( 652.465 884.359

───────── ─────────  
884.359 22.317.902  

═════════ ═════════  
 
 

   
 غير متداول  20.029.755 -

 متداول  2.288.147 884.359
───────── ─────────  

 
 

884.359 22.317.902  
═════════ ═════════  
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 )تتمة( راضاتتقروض وإق 19
 
دينار بحريني من بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط  25.000.000 بقيمةقبل شركة بنادر قرض ألجل تم الحصول من تسهيل ليمثل هذا  (أ)

المحدود لتمويل تسوية تسهيالت المرابحة، ولتمويل المشروع ومصروفات ما قبل التشغيل وذلك حتى االفتتاح التجريبي للفندق، وتمويل 
 المبالغ المستحقة الدفع المتحفظ بها لمقاولي المشروع. 

 

بيبور أو بمعدل أذونات الخزانة، حسب مضافاً إليه فائدة بمعدل  %2.45إلى  %2.2متغيرة تتراوح ما بين  فائدةل القرض أسعار يحم
 657.011دينار بحريني إلى  131.139ما بين قيمة كل منها تراوح قسط ربع سنوي ت 29السداد على القرض مقتضى الحال، ويستحق 

 األراضي. إن القرض مضمون مقابل 2023مارس  31خير بتاريخ يستحق القسط األدينار بحريني. و 11.145.000والقسط األخير بقيمة 
 حتى تسوية القرض بما في ذلك الفائدة.رهن الذمم التجارية لبنادر و 146959ملكية رقم  ل صكيحم الفندق الذي المملوكة ملكاً حراً ومبنى

 
بمعدل بيبور  ةيحمل التسهيل فائد  شراء السلع للبيع.لتمويل نك تجاري في مملكة البحرين عليه من بتسهيل ائتماني تم الحصول يمثل هذا  (ب)

 .يوماً  30( سنوياً مع استحقاق لغاية %1.75: 2015) %1.75بنسبة  هامشمضافاً إليه 

 

 نهاية الخدمة للموظفين مكافآت 20
 

 : لمالياالموحدة للمركز قائمة الفي  المثبت مخصصفي ال غيراتالتفيما يلي 
2015 2016  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 يناير 1في  1.718.567 1.805.800
 (5إقتناء شركة زميلة )إيضاح  43.828 -

 (22)إيضاح  خالل السنة المخصص 323.965 290.173

 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة (228.957) (377.406)
───────── ─────────  

 ديسمبر 31المخصص كما في  1.857.403 1.718.567
 المبالغ المدفوعة مقدماً للموظفين  (493.655) (542.421)

───────── ─────────  
 
 

 ديسمبر  31صافي المخصص كما في  1.363.748 1.176.146
═════════ ═════════  

 
 

 

 وذمم أخر  دائنة تجارية ذمم  21
2015 2016  

  دينار بحريني دينار بحريني

   
 ذمم تجارية دائنة 5.290.293 9.030.276

 مطلوبات مستحقة 5.324.026 5.714.840

 ذمم دائنة أخرى 2.444.860 1.273.046

 أرباح أسهم لم يطالب بها 624.523 547.281
───────── ─────────  
16.565.443 13.683.702  
═════════ ═════════  

 
 

 
مستحقة ألطراف ذات عالقة دينار بحريني(  61.419: 2015دينار بحريني ) 78.313ى مبلغ وقدره تضمن الذمم التجارية الدائنة علت

 (.27)راجع إيضاح 
 

 فيما يلي بنود وشروط المطلوبات المالية المذكورة أعاله:
 يوماً. 60الذمم التجارية الدائنة ويتم عادًة تسويتها خالل على فائدة أية ال تستحق  -
 وتتراوح شروط تسويتها بين شهر واحد إلى ثالثة أشهر.لذمم الدائنة األخرى على ائدة فاأية ال تستحق  -
 .عند الطلب أرباح أسهم لم يطالب بهاتسداد  -
 .27ألطراف ذات العالقة، راجع إيضاح المتعلقة بالمبالغ المستحقة  بالنسبة للبنود والشروط -
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 حقوق حاملي أسهم الشركةإلى العائد  لسنةلربح ال 22
 

 : التالية حتساب الرسومإسنة بعد للالمجموعة ربح إدراج  تم
2015 2016  

  دينار بحريني دينار بحريني
 :تكاليف الموظفين  

 مكافآت قصيرة األجل 16.018.392 14.687.542

 لتأمين االجتماعيئة العامة لنظام الهيمساهمات  551.011 489.726

 (20مكافآت نهاية الخدمة )إيضاح  323.965 290.173
───────── ─────────  
15.467.441 16.893.368  
═════════ ═════════  

 
 

 تم توزيع تكاليف الموظفين في القائمة الموحدة للدخل كما يلي:
2015 2016  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 تكلفة المبيعات 5.322.458 4.873.203
 مصروفات البيع والتوزيع 4.746.173 4.345.560
 مصروفات عامة وإدارية  6.824.737 6.248.678

───────── ─────────  
15.467.441 16.893.368  
═════════ ═════════  

 
 

 
2015 2016  

  دينار بحريني دينار بحريني

 تكاليف التمويل   
 فائدة على قرض ألجل 792.911 -

 فائدة على قرض قصير األجل وسحوبات على المكشوف من البنك 85.855 75.090

 رسوم بنكية 18.518 25.294
───────── ─────────  

 
 

100.384 897.284  
═════════ ═════════  

 
 

   

2015 2016  
  دينار بحريني دينار بحريني

   
 عقود التأجير التشغيلية -إيجارات  992.349 937.641

═════════ ═════════  

 ، صافي مكاسب صرف العمالت األجنبية 66.376 29.319
═════════ ═════════  

 عقارات وآالت ومعدات استبعادمكسب من  - 20.004
═════════ ═════════  

 

2015 2016  
  دينار بحريني دينار بحريني

 تشتمل تكلفة المبيعات على:  

 التامة الصنع  مخزون مثبت كمصروف عند بيع البضائع 54.791.293 50.670.250

 اإلستهالكتكلفة  6.339.630 5.804.518

 العمالة تكلفة 3.993.664 3.656.569

 تكاليف أخرى مباشرة 3.124.023 2.860.332

 المستودع إيجار  213.446 195.430

 (6)إيضاح  إستهالك 26.501 11.375
───────── ─────────  
63.198.474 68.488.557  

════════════ ════════════  
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 دخل تشغيلي آخر  23
2015 2016  

  دينار بحريني دينار بحريني

   

 دخل اإليجار 725.705 586.895

 دخل العرض والحسومات  650.909 618.091

 دخل متنوع 285.869 325.553
───────── ─────────  

1.530.539 1.662.483  
════════════ ════════════  

 ستمماردخل االصافي  24 
2015 2016  

  دينار بحريني دينار بحريني

   

 دخل أرباح أسهم 571.671 468.928

 الخسائر وأرباح من خالل األمة العادلة ات محتفظ بها بالقياستثمارمن  استثماردخل  152.364 173.562

 دخل الفوائد 117.997 25.138
───────── ─────────  

667.628 842.032  
════════════ ════════════  

 

 
 

 ضريبة الدخل مصروف 25
 

 :2015ديسمبر  31و 2016ديسمبر  31العناصر الرئيسية لمصروف ضريبة الدخل للسنوات المنتهية في فيما يلي 
 

2015 2016  

  دينار بحريني دينار بحريني

   
 مصروف الدخل الحالي 106.604 295.953

 مخصص الزكاة  13.000 15.000
───────── ─────────  

310.953 119.604  
═════════ ═════════  

 
 

 

غانا، في حين لسودان وجمهورية جمهورية االسودان وجنوب جمهورية الغابون وجمهورية للمجموعة من  مصروف الضريبيالينتج 
 يتعلق مخصص الزكاة بعمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية.

 
إلى  الضريبية للوحداتواإليرادات تتضمن المصروفات الضريبية للمجموعة على جميع الضرائب المستحقة والمدفوعة على األرباح 

  .بيةالضريالسلطات السائدة في تلك الضريبية قوانين لل فقاً ، وسيسالسلطات الضريبية المعنية في كل بلد من بلدان التأ
 

يث تخضع ح تفاصيل المعدالت الفعلية للضرائب، فإنه ليس من العملي عرض تسوية بين األرباح المحاسبية والضريبية مع وبالتالي
 .مختلفةضريبية قوانين وسلطات عمليات المجموعة ل
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 ربح للسهمال 26

 
لى المتوسط علبي إم إم آي ش.م.ب. العائد إلى حاملي األسهم العادية لسهم في األرباح بقسمة ربح السنــة األساسي لنصيب ال احتسابيتم 

 .بعد حسم أسهم الخزانة، القائمة خالل السنةالعادية المرجح لعدد األسهم 
 

 ومعلومات األسهم المستخدمة في حساب النصيب األساسي للسهم في األرباح:ربح اليعكس التالي 
 

2015 
 دينار بحريني

2016 
 دينار بحريني

 

   

 لبي إم إم آي ش.م.ب.ربح السنة العائد إلى حاملي األسهم العادية  9.418.380 10.088.016
════════ ════════  

   
 مرجح لعدد األسهم، بعد حسم أسهم الخزانة المتوسط ال 138.743.750 138.407.007

════════
══ 

════════  

   
 النصيب األساسي للسهم في األرباح )فلس( 68 73

════════
══ 

════════  

 
 ض.أدوات قد يكون لها تأثير مخفلم تصدر أية  الشركةحيث أن إن النصيب األساسي للسهم في األرباح يساوي الربح المخفض للسهم 

 
 هال توجد معامالت أخرى متعلقة باألسهم العادية أو أسهم عادية محتملة بين تاريخ إعداد التقارير المالية وتاريخ االنتهاء من إعداد هذ

 قد يكون لها تأثير مخفض. القوائم المالية الموحدة، والتي
 

 عالقةالطراف ذات األ افصاحات 27
 

في وأعضاء مجلس اإلدارة وموظالرئيسيين  مساهمينوالسيطرة مشتركة الخاضعة لشركات الوالشركة الزميلة تمثل األطراف ذات العالقة 
تم طراف. ياألمن قبل هذه  المتأثرة بشكل جوهريمشتركة أو السيطرة السيطرة أو لل خاضعة وشركاتللمجموعة اإلدارة الرئيسيين 

 .المجموعةافقة على سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المو
 

 دخل:للقائمة الموحدة المع األطراف ذات العالقة المتضمنة في  تفيما يلي المعامال
 

2015  2016  

 تكلفة 
 المبيعات 

مصروفات البيع 
 والتوزيع 

 تكلفة 
  المبيعات

مصروفات البيع 
 والتوزيع 

 

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 أطراف أخرى ذات عالقة:    
 ش.م.ب. )مقفلة(مجموعة بانز  18.000 - 18.000 -
 شركات خاضعة لسيطرة مشتركة:    

 شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م.    - 217.092 - 703.071
──────── ──────── ──────── ────────  

703.071 18.000 217.092 18.000  
═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 
 طراف ذات العالقة بأسعار السوق العادية ضمن األعمال اإلعتيادية. األالمعامالت مع يتم إجراء 
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 )تتمة( عالقةالطراف ذات األ افصاحات 27
 

 لمركز المالي:الموحدة لقائمة الفيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في 
2016  

 ذمم تجارية
 وذمم أخر   دائنة

 مستحق 
 قرض إلى من

 ذمم تجارية
  مدينة

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
     
 :مشتركة لسيطرةشركات خاضعة     

 شركة بي أند بي للتوزيع ذ.م.م. 37.498 - - -
 ذ.م.م. والتوزيع زاد للتسويق 107.195 - 88.251 -

 شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م. 169.312 - 143.810 78.313

- 229.268 881.148 - 

شركة يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت ليميتد 
 [(1)]إيضاح 

─────── ─────── ─────── ───────  
78.313 461.329 881.148 314.005  

═══════ ═══════ ══════ ══════  
 

2015  

 ذمم تجارية
 دائنة وذمم أخرى 

 مستحق 
 قرض إلى من

 ذمم تجارية
  مدينة

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 شركة زملية :    

 [(2]إيضاح ) شركة بنادر للفنادق ش.م.ب. - 315.222 - 12.244
     

 :مشتركة لسيطرةشركات خاضعة     

 شركة بي أند بي للتوزيع ذ.م.م. 37.498 - - -
 ذ.م.م. والتوزيع زاد للتسويق 91.569 - 84.823 3.398

 شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م. 43.516 - 12.029 45.777

- 229.268 829.400 - 

شركة يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت ليميتد 
 [(1)ح ]إيضا

─────── ─────── ─────── ───────  
61.419 326.120 1.144.622 172.583  

═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
 

ة بي إم إم آي وشركبشكل مشترك من قبل المشتركة  لسيطرةللشركة الخاضعة لهذا حصة المجموعة من القرض المقدم يمثل  (1)
ذي مليون دوالر أمريكي وال 4.4يمكن استخدامه وفقا لالتفاقيات هو  ذيمبلغ القرض الل إن الحد األقصى غلفتينر المحدودة.

عض األنشطة لبوالعراق في  يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت ليميتدلشركة يمكن استخدامه فقط في عمليات الشركة التابعة 
من السداد سنوات. سيبدأ  3لمدة فائدة وتم تقديمه إن القرض بدون  .المشتركة لسيطرةالشركة الخاضعة ل يةاألخرى وفقا التفاق

 سنوات. 3على أقساط شهرية متساوية قبل انتهاء مهلة د يسدوالسنة الثانية 
 

 السنة لتمويل بناء الفندق. يحملدينار بحريني مقدمة لشركة زميلة خالل  1.000.000حد أقصى يصل إلى بيمثل هذا قرض  (2)
 60أقصاها ويستحق السداد خالل مدة  (بيبورالفائدة المتداول في سوق البحرين ) فوق معدل %2.45 بمعدل فائدةالقرض 

 اإلقساطسماح بتحويل بإجراء عملية إصدار أسهم حقوق لل الزميلةسوف تقوم الشركة ، في حال التخلف عن السداد. شهراً 
لم يعد . 2020التخصيص النهائي بحلول سنة من المتوقع بأن ينتج عن عملية اإلصدار وإلى أسهم ممتازة المتبقية غير المسددة 

 القرض لدى طرف ذو عالقة وتم إلغائه عند تحويل الشركة الزميلة إلى الشركة التابعة.
 

 ذات العالقة باستمناء القروض المقدمة للشركات الخاضة للسيطرة المشتركة والشركة الزميلة األطرافأرصدة  شروطبنود و
ويتم تسويتها على أساس نقدي  الناتجة ضمن األعمال اإلعتيادية هي بدون فائدة وغير مضمونةالسنة في نهاية إن األرصدة القائمة 

ة ال توجد هناك ضمانات مقدمة أو مستلم. بإستثناء القروض المقدمة للشركة الزميلة والشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة )راجع أعاله(
، 2015ديسمبر  31و 2016ديسمبر  31أو الذمم الدائنة. بالنسبة للسنوات المنتهية في  من أطراف ذات عالقة فيما يتعلق بالذمم المدينة

لم تسجل المجموعة أي إضمحالل على المبالغ المستحقة من قبل األطراف ذات العالقة. يتم إجراء هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل 
 ون فيها.فحص المركز المالي لألطراف ذات العالقة والسوق التي يعمل
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 )تتمة( عالقةالطراف ذات األ افصاحات 27
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
سيين اإلدارة الرئي يشمل موظفين موظفي اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص المسئولين عن التخطيط والتوجيه وإدارة أنشطة المجموعة. إ

 على النحو التالي:كانت  موتعويضاتهوالمدير التنفيذي للعمليات أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي 
 

2015 
 دينار بحريني

 2016 
 دينار بحريني

 

    

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  139.000  139.000
 أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة 78.000  77.000

 موظفي اإلدارة الرئيسيين    
 مكافآت قصيرة األجل  773.114  644.405
 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  40.184  33.572

677.977  813.298  
───────  ───────  

893.977  1.030.298  
═══════  ═══════  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محتملة والتزامات ارتباطات 28
 

 االلتزامات المحتملة 
دينار  861.435قدره مبلغ وصادرة ضمن أعمالها اإلعتيادية بإجمالي  مصرفيةدى المجموعة إلتزامات محتملة على هيئة ضمانات ل

 إلتزامات جوهرية.أية وال يتوقع بأنه سوف ينتج عنها دينار بحريني(،  832.372: 2015) 2016ديسمبر  31بحريني كما في 
 

 دعو  قضائية
اح أسهم بدفع أربالشركة تلزم فيها أصدرت محكمة االستئناف حكمها لصالح المدعي قضائية التي في دعوى  اكانت الشركة مدعى عليه

محكمة  لدىاستئناف ضد قرار المحكمة طلب الشركة ب تقدمتمدعي. للسهم  1.010.229ألف دينار بحريني وإصدار  354بمبلغ وقدره 
 . 2015في سنة التمييز 

 
من أسهم الخزانة إلى المدعي ودفع أرباح أسهم  سهم 1.010.229، قامت الشركة بتحويل 2015ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 ألف دينار بحريني. 354بمبلغ وقدره 
 

دارة، اإلوتعتقد  ضمن أعمالها اإلعتيادية. 2016ديسمبر  31األخرى المعلقة كما في القضايا القانونية المجموعة بعض كما يوجد لدى 
م اإلدارة بإثبات أي تقالوقت الحاضر. وفقا لذلك، لم في نتائج القضايا ال يمكن تحديد أنه من محامين مستقلين، ى استشارة قانونية بناًء عل

 .2015ديسمبر  31و 2016ديسمبر  31القضايا المعلقة كما في لتلك لدخل مخصص في القائمة الموحدة ل
 

 ارتباطات رأسمالية 
دينار  2.100.000: 2015) 2016ديسمبر  31كما في دينار بحريني  86.072رأسمالية بمبلغ وقدره  قاتنف لدى المجموعة ارتباطات

 بحريني(. 
 

دينار بحريني( كما في تاريخ  3.059.579: 2015دينار بحريني ) 2.135.751المؤكدة شراء البلغت االرتباطات المتعلقة بطلبات 
 لمركز المالي.الموحدة لقائمة ال
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 الموحدةول القوائم المالية ح إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 

 

 )تتمة( محتملة والتزامات ارتباطات 28
 

 إرتباطات عقود التأجير التشغيلية
 ديسمبر: 31ر قابلة للنقض كما في فيما يلي إرتباطات اإليجارات المستحقة الدفع بموجب عقود التأجير التشغيلية المستقبلية الغي

 

2015 2016  

  دينار بحريني ر بحرينيدينا
   

 خالل سنة واحدة 803.901 787.041
 بعد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات 2.640.959 2.739.145

 أكثر من خمس سنوات 1.618.079 2.087.381
───────── ─────────  

 لماليةإعداد التقارير اتاريخ النفقات اإلجمالية لعقود التأجير التشغيلية المتعاقد عليها ب 5.062.939 5.613.567
═════════ ═════════  

 
 

 

 1.365.125: 2015دينار بحريني ) 1.216.620 مبلغ وقدرهعلى إن الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة الدفع أعاله تتضمن 
دينار بحريني  1.611.280 هومبلغ وقدر 2019مايو  31ي لغاية دينار بحريني(، والتي تمثل تمديد اتفاقية التأجير إلدارة مركز نجيب

 .2025ديسمبر  31دينار بحريني( إلدارة مركز أمواج لغاية  1.789.200: 2015)
 

  جوهرياً بشكل جزئي شركة تابعة مملوكة  29
 

 تم عرض المعلومات المالية للشركة التابعة التي لديها حقوق عير مسيطرة جوهرية أدناه:
 

2015 2016   

  بلد التأسيس دينار بحريني نيدينار بحري
 حصة الملكية المحتفظ بها من قبل الحقوق غير المسيطرة     
 )"بنادر"( بنادر للفنادق ش.م.ب. مملكة البحرين 46.09% -

 

2015 
 دينار بحريني

2016 
 دينار بحريني

  

    

 األرصدة المتراكمة للحقوق غير المسيطرة الجوهرية   6.628.015 -
═════════ ═════════   

    
 الخسارة المخصصة للحقوق غير المسيطرة الجوهرية  (1.805.967) -

═════════ ═════════   
 

 تم عرض ملخص المعلومات المالية للشرؤكة التابعة أدناه. تشتند هذه المعلومات على المبالغ قبل اإلستبعادات البينية.
 

2015 
 دينار بحريني

2016 
 دينار بحريني

 

   
 ملخص قائمة الدخل الشامل:  
 مبيعات 1.806.117 -

 تكاليف المبيعات (1.852.078) -

 مصروفات البيع والتوزيع (225.774) -

 مصروفات عامة وإدارية  (2.853.703) -

 تكاليف التمويل (792.911) -
────────── ──────────  

  الخسارة للسنة ومجوع الخسارة الشاملة (3.918.349) -
════════ ════════  

 العائد إلى   

 الحقوق غير المسيطرة (1.805.967)  -
════════ ════════  

 أرباح األسهم المدفوعة   

 للحقوق غير المسيطرة   - -
════════ ════════  
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 

 )تتمة(بشكل جزئي  جوهرياً شركة تابعة مملوكة  29
2015 

 دينار بحريني
2016 

 دينار بحريني
 

 ملخص قائمة المركز المالي:  
 عقارات وآالت ومعدات 42.267.135 -

 مخزون 153.608 -

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى )متداول( 330.315 -

 نقد وأرصدة لدى بنك وودائع قصيرة األجل )متداول( 497.662 -

 آت نهاية خدمة الموظفين )غير متداول(مكاف (65.309) -

 )غير متداول(مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة  (3.698.473) -

 متداول(غير ضات )اقروض واقتر (20.029.755) -

 متداول(ضات )اقروض واقتر (1.636.132) -

 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى )متداول( (658.185) -

 متداول(مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها ) (2.780.273) -

───────

─ 
────────  

 حقوق الملكية 14.380.593 -
═══════ ═══════  

   
 العائد إلى الحقوق غير المسيطرة 6.628.015 -

═══════ ═══════  
   2015 

 دينار بحريني
2016 

 دينار بحريني
 

 ملخص معلومات قائمة التدفقات النقدية:  
 ة المستخدمة في االنشطة التشغيلية صافي التدفقات النقدي (3.558.262) -

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية (651.221) -

 صافي التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية 4.608.819 -

───────

─ 
────────  

 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 399.336 -

═══════ ════════  
  لتشغيليةالقطاعات ا 30

 
يتم تحديد نموذج قطاعات األعمال الرئيسية لتكون قطاعات أعمال حيث تتأثر مخاطر ومعدالت عائد المجموعة بصورة رئيسية من 
االختالفات في المنتجات والخدمات المقدمة. المعلومات الثانوية تقدم على أساس جغرافي. يتم إدارة وتنظيم األعمال التشغيلية بشكل 

 لطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة ويمثل كل قطاع وحدة أعمال استراتيجية تقدم خدمات مختلفة وتخدم أسواق مختلفة. منفصل وفقاً 
 

 أربع قطاعات رئيسية هم:المجموعة إلى ألغراض إدارية تم تقسيم 
 

 دمات ذات الصلة.والمنتجات اإلستهالكية األخرى والخ األغذية والمرطباتعقود تموين  -عقود الخدمات والتموين 
 

 والمنتجات االستهالكية األخرى. والمرطبات التجزئة وتوزيع األغذية مبيعات  -بيع التجزئة والتوزيع 
 

تتكون هذه من استثمارات عقارية واستثمارات وأرصدة مصرفية وذمم دائنة معينة تدار على أساس  -استثمارات وأنشطة أخرى 
 المجموعة.

 

 .عةاألعمال الفندقية للمجمو تتضمن هذه على –الضيافة 
 

اء. يتم تقييم قرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األدال ذتراقب اإلدارة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخا
 الموحدة. القوائم الماليةالتشغيلية في للنتائج التشغيلية ويتم قياسها بصورة مطابقة النتائج أداء القطاع على أساس 

 

عند  تبعادهااسيتم و األخرىطراف األأسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي دون شروط تفضيلية وبطريقة مشابهة للمعامالت مع 
 التوحيد.
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 )تتمة( القطاعات التشغيلية 30
 

 المعلومات الجغرافية
2015 2016  

 إيرادات من العمالء الخارجيين دينار بحريني دينار بحريني

   

 مملكة البحرين 79.325.624 70.442.438

 دول مجلس التعاون الخليجي 1.512.852 1.680.350

 أفريقيا  -دول أجنبية أخرى  15.705.107 16.854.771
───────── ─────────  
  للقائمة الموحدة للدخلت وفقاً إجمالي اإليرادا 96.543.583 88.977.559
═════════ ═════════  

 
 

 

 تستند معلومات اإليرادات المذكورة أعاله على موقع العميل.
 
 لخص الجدول أدناه توزيع إجمالي الموجودات والمطلوبات إلى قطاعات جغرافية:ي

 
  الموجوداتمجموع   المطلوباتمجموع 

2015 2016  2015 2016  

  دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني يدينار بحرين
      

 مملكة البحرين 93.312.634 68.693.628  34.302.646 16.601.171

 دول مجلس التعاون الخليجي 3.459.302 2.490.885  866.913 402.747

 أفريقيا –دول أجنبية أخرى  13.341.365 9.606.506  5.383.069 2.500.845
───────── ─────────  ───────── ─────────  
 المجموع 110.113.301 80.791.019  40.552.628 19.504.763
═════════ ═════════  ═════════ ═════════  
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 2016ديسمبر  31كما في 

 

 )تتمة( تشغيليةقطاعات الال 27
 

  عقود الخدمات والتموين  التوزيع والتجزئة  استثمارات وأنشطة أخرى  افةضيال  تعديالت واستبعادات  المجموع
2015 2016  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016  

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني 
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني
 

 بحريني دينار دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 

 بحريني دينار
 

 
              

 عمالء خارجيين – مبيعات 18.386.740 19.769.468 76.350.726 69.208.091 - - 1.806.117 - - -  96.543.583 88.977.559

- -  974.130 1.056.963 - - - - (974.130) (1.056.963) - - 
فيما بين   – مبيعات

 القطاعات
─────────

───── 

──────────

──── 

 ─────────

───── 
─────────

───── 
───────

─────── 
─────────

───── 
─────────

───── 
──────────

──── 
──────────

──── 
──────────

──── 
──────────

──── 
──────────

──── 
 

 مبيعاتمجموع ال 18.386.740 19.769.468 75.293.763 68.233.961 - - 1.806.117 - 1.056.963 974.130  96.543.583 88.977.559

 مبيعاتتكلفة ال (14.530.238) (15.651.197) (51.049.278) (46.573.147) - - (1.852.078) - (1.056.963) (974.130)  (68.488.557) (63.198.474)
─────────

────── 

──────────

───── 

 ─────────

───── 
─────────

───── 
───────

─────── 
─────────

───── 
─────────

───── 
──────────

──── 

──────────

──── 
──────────

──── 
──────────

──── 
──────────

──── 
 

 إجمالي الربح )الخسارة( 3.856.502 4.118.271 24.244.485 21.660.814 - - (45.961) - - -  28.055.026 25.779.085

- 1.118.685  - - - - - 1.118.685 - - - - 
مكاسب من استبعاد 

 استثمارات عقارية 

(243.303) (73.961)  - - - -  (353.550) (343.838) 94.709 250.348 15.538 19.529 

حصة المجموعة من نتائج 
شركات خاضعة لسيطرة 

 مشتركة وشركة زميلة

(157.130) (2.220)  - - - -  (157.130) (2.220) - - - - 

خسائر من استثمارت 
من لقيمة العادلة مدرجة با

 األرباح أو الخسائر خالل 

 دخل االستثمار - - - - 842.032 667.628 - - - -  842.032 667.628

 دخل تشغيلي آخر - - 650.909 632.194 1.751.892 1.579.907 - - (740.318) (681.562)  1.662.483 1.530.539

(15.431.476) (19.973.394)  450.874 (576.970) - (1.487.937)  (2.761.171) (3.030.580) (10.111.624) (11.210.493) (3.009.555) (3.667.414) 
 المصروفات، بإستنثاء

 اإلستهالك 
 األستهالك (177.185) (279.541) (880.737) (1.072.735) (218.961) (193.714)  (1.622.467) - - -  (2.899.350) (1.545.990)
 تكاليف التمويل (104.373) (100.384) - - - - (792.911) - -   (897.284) (100.384)
 إضمحالل الشهرة  (100.000) (100.000) - - - - - - - -  (100.000) (100.000)
 مصروف الدخل الضريبي (106.604) (295.953) (13.000) (15.000) - - - - - -  (119.604) (310.953)

─────────

───── 

──────────

──── 

 ─────────

───── 
─────────

───── 
───────

─────── 
─────────

───── 
─────────

───-── 

──────────

──-── 

──────────

──── 
──────────

──── 
──────────

──── 
──────────

──── 
 

 )الخسارة( الربح للسنة (279.545) 348.376 13.041.512 11.188.358 117.010 (1.218.030) (3.949.276) - (1.317.288) (230.688)  7.612.413 10.088.016
════════ ═════════

═══ 
 ════════

════ 
════════

════ 
═══════

═════ 
════════

════ 
════════

════ 
═════════

═══ 
═════════

═══ 
═════════

═══ 
═════════

═══ 
═════════

═══ 
 

 النفقات الرأسمالية  8.541.862 301.065 1.339.757 1.643.972 - - - - (7.326.492) (238.479)  2.555.127 1.706.558
════════ ═════════  ════════

════ 
════════

════ 
═══════

═════ 
════════

════ 
════════

════ 
═════════

═══ 
═════════

═══ 
═════════

═══ 
═════════

═══ 
═════════

═══ 
 

 الموجودات التشغيلية 10.312.791 11.913.449 15.686.634 16.798.334 62.125.971 62.017.134 43.248.720 - (21.260.815) (9.937.898)  110.113.301 80.791.019
════════

══ 

═════════

═══ 

 ════════

═════ 
════════

════ 
═══════

═════ 
════════

════ 
════════

════ 
═════════

═══ 
═════════

═══ 
═════════

═══ 
═════════

═══ 
═════════

═══ 
 

 المطلوبات التشغيلية  11.774.388 13.040.989 10.771.009 13.796.838 3.248.374 4.574.662 28.898.656 - (14.139.799) (11.907.726)  40.552.628 19.504.763
════════

═ 
═════════

═══ 

 ════════

════ 
════════

════ 
═══════

═════ 
════════

════ 
════════

════ 
═════════

═══ 
═════════

═══ 
═════════

═══ 
═════════

═══ 
═════════

═══ 
 

 

".ستبعادواال " التعديالت في "خانة ات عند التوحيد وينعكس ذلكبين القطاعفيما المعامالت  استبعاديتم 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 

 سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية 31

 

تجارية ال ذممضات ومبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها وجزء معين من الاقروض واقترعلى المالية الرئيسية للمجموعة  المطلوباتتشتمل 
المطلوبات المالية هو تمويل العمليات اليومية  من هذه. إن الغرض الرئيسي وسحوبات على المكشوف من البنك خرىاألذمم الدائنة وال

خرى وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل الناتجة مباشرًة األذمم المدينة والتجارية الذمم من الجزء معين للمجموعة. لدى المجموعة 
 . وقرض لشركة خاضعة لسيطرة مشتركةباستثمارات من عملياتها. كما تحتفظ المجموعة 

 
 .التشغيلية والمخاطر تتعرض المجموعة لعدة لمخاطر متمثلة في مخاطر السوق ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة

 
دم التي تقوالتمويل  ستثمارهذه المخاطر. يتم دعم اإلدارة العليا للمجموعة من قبل لجنة االعلى إدارة اإلدارة العليا للمجموعة  تشرف

ى اإلدارة لبتقديم تأكيدات إوالتمويل  ستثمارالمشورة بشأن المخاطر المالية وإطار حوكمة مناسب للمخاطر المالية للمجموعة. تقوم لجنة اال
تحكمها سياسات وإجراءات مالئمة وبأن المخاطر المالية يتم تحديدها المعرضة للمخاطر للمجموعة نشطة المالية األالعليا للمجموعة بأن 

ارة دهذه السياسات إلاعتماد . يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة وومدى قبول المجموعة لهذه المخاطرالمجموعة سياسات لوقياسها وإدارتها وفقاً 
 كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه. 

 
 مخاطر السوق

مل أسعار تسوق. تشال رأسعافي مخاطر السوق هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة لتغيرات 
من خالل مخاطر السوق التي تتأثر األدوات المالية  .العمالت األجنبيةومخاطر األسهم اسعار ومخاطر الفائدة  أسعارمخاطر على السوق 

ات وبالسحات وستثماربعض االودائع قصيرة األجل ودة لدى بنوك وأرصذمم األخرى والالذمم التجارية المدينة وجزء معين من  ملتش
 الذمم األخرى. الذمم الدائنة التجارية وجزء معين من ومن البنك على المكشوف 

 
 .2015ديسمبر  31و 2016ديسمبر  31في األقسام التالية يتعلق بالمركز المالي كما في إن تحليل الحساسية 

 
ديسمبر  31و 2016ديسمبر  31كما في ثابتة  جميعهاالعمالت األجنبية أن نسبة األدوات المالية ببتم إعداد تحليل الحساسية على أساس 

2015. 
 

مطلوبات الموجودات والعلى نهاية الخدمة والمخصصات و مكافآتلللقيمة المدرجة يستثني التحليل تأثير التغيرات في متغيرات السوق 
 غير المالية للعمليات الخارجية.  

 
 الحساسية: ل الفرضيات التالية لحساب تحليلتم عم

 
ة لدى درصاألولشركة خاضعة لسيطرة مشتركة مقدم لقرض ستثمارات باالمركز المالي فقط للالموحدة قائمة التتعلق حساسية  (أ)

ء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى وجزء معين من الذمم التجارية الدائنة زقصيرة األجل وجالودائع الالبنوك و
 .وسحوبات على المكشوف من البنكوالذمم األخرى 

  

ة لموجودات الماليا علىه هذستند مخاطر السوق. تالتغيرات المفترضة في في لدخل هو التأثير الموحدة لقائمة ال إن حساسية (ب)
 .2015ديسمبر  31و 2016ديسمبر  31في المحتفظ بها المالية المطلوبات و

 

 مخاطر أسعار الفائدة 
 لفائدة في السوق.التغيرات في أسعار نتيجة ألداة مالية  العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية قيمةال هي مخاطر تغير ر الفائدةاسعأإن مخاطر 

 

ات وسحوبضات اقروض واقترعلى موجوداتها ومطلوباتها التي تستحق عليها فوائد )فائدة جوهرية لمجموعة لمخاطر أسعار تتعرض ا
 (.على المكشوف من البنك

 

  :إن الحساسية للتغيرات المحتملة الممكنة في أسعار الفائدة مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة على أرباح المجموعة هي كالتالي
 

 2016    2015 
 25- 50+  25- 50+ في النقاط األساسية (النقص) الزيادة

 3.749 (7.497)  56.707 (113.413) ]بالدينار البحريني]الزيادة على الربح )النقص( 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 

 ()تتمة سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية 31

 

 )تتمة( مخاطر السوق
 مخاطر أسعار األسهم 

عرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة من عدم التيقن بشأن القيم مإن سندات أسهم حقوق الملكية المدرجة وغير المدرجة للمجموعة هي 
كل فردي بشاتها ووضع حدود راستثماويع ات في األوراق المالية. تدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل تنستثمارالمستقبلية لال

والتمويل  ستثماراالولجنة للمجموعة لعليا أدوات أسهم حقوق الملكية. يتم تقديم تقارير عن محفظة أسهم حقوق الملكية إلى اإلدارة اوإجمالي 
 وق الملكية. أسهم حقات استثمارالمتعلقة بقرارات الجميع اعتماد بمراجعة ووالتمويل  ستثماراالبصورة منتظمة. تقوم لجنة 

 
يلخص الجدول التالي حساسية التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للتغيرات المحتملة الممكنة في أسعار األسهم، مع اإلحتفاظ بجميع 

 المتغيرات األخرى ثابتة. 
2015  2016  

 التأثير على
 الربح

 التأثير على 
 الحقوق 

التأمير على 
 الربح

 التأمير على 
 الحقوق 

ات في يرتغ
   القيمة العادلة 

ات  مدرجة بالقيمة العادلة استثمار ألسهمل  دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
  الدخل الشامل اآلخرمن خالل 

      
 ات مسعرةاستثمار - 10%+ 851.178 - 855.348 -
 ة استثمارات أسهم حقوق الملكي 10%- (851.178) - (855.348) -
      
 ات غير مسعرةاستثمار -     

 استثمارات أسهم حقوق الملكية  10%+ 192.091 - 214.275 -
- (214.275) - (192.091) -10%  

     
ن ممدرجة بالقيمة العادلة استثمارات 

 و الخسائر أاالرباح  خالل
      

 ات مسعرةاستثمار - 10%+ - 54.471 - 52.041
 استثمارات أسهم حقوق الملكية  10%- - (54.471) - (52.041)

      
 استثمارات دين  - 10%+ - 191.589 - 191.589

(191.589) - (191.589) - -10%  
 ستثمارتركز محفظة اال

طة في نشأفي  تعملأو األنشطة التجارية في شركات تعمل في نفس  اتستثماراالإجراء عدد من عندما يتم  ستثمارينشأ تركز محفظة اال
تدير خرى. األ روفظالأو لديها نفس السمات االقتصادية والتي سوف تتأثر بنفس الظروف االقتصادية والسياسية أو  األقليم الجغرافينفس 

ما في لمجموعة كالمحفظة االستثمارية لركز تفيما يلي . تاستثمارتمركز االاستثماراتها من حيث تنويع المجموعة هذه المخاطر من خالل 
 ديسمبر: 31
 
 

 

2016 
 دينار بحريني

2015 
 دينار بحريني

   

 7.743.451 7.923.286 أسهم حقوق الملكية 

 2.095.857 1.889.675 صناديق أسهم حقوق الملكية الخاصة 

 1.377.321 1.148.962 مفتوحةاستثمارية صناديق 

 1.915.888 1.931.355 أدوات دّين 

 ──────── ──────── 

 12.893.278 13.132.517 
 ════════ ════════ 
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 )تتمة( سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية 31

 

 )تتمة( مخاطر السوق
 مخاطر العمالت األجنبية

رف لتغيرات في أسعار صنتيجة ألداة مالية  المستقبلية العادلة أو التدفقات النقدية قيمةذبذب الهي مخاطر ت العمالت األجنبيةمخاطر 
تتعرض المجموعة لمخاطر تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية التي تتعلق بصورة رئيسية باألنشطة التشغيلية  األجنبية. العمالت

ي ات المجموعة فاستثماروصافي  (،فة عن العملة الرئيسية للمجموعةللمجموعة )عندما يتم عرض اإليرادات والمصروفات بعملة مختل
 الشركات التابعة األجنبية. 

 

خاطر موالعمالت األخرى المثبتة بالدوالر اإلمريكي مريكي بما أن الدينار البحريني مثبت بالدوالر األمريكي، ال تمثل األرصدة بالدوالر األ
 جوهرية.أجنبية عملة 

 

 جموعة بالعمالت األجنبية:تعرض الموجودات والمطلوبات المالية للمفيما يلي 
 

2015  2016  

 مطلوبات 

وما يعادلها 
 بالدينار البحريني

 موجودات 

وما يعادلها 
 بالدينار البحريني

 مطلوبات 
وما يعادلها 

 بالدينار البحريني

 موجودات 
وما يعادلها 

  بالدينار البحريني
     

 يورو 121.256 129.096 128.313 156.860

 جنية إسترليني 40.132 42.647 48.941 53.309

 عمالت أخرى  4.329.902 1.736.178 5.124.144 1.950.762
 

. يحسب النقدية ها، ولذلك نتيجة لموجوداتها ومطلوباتديسمبر 31في العمالت األجنبية تعرض المجموعة لمخاطر يشير الجدول أدناه إلى 
ات ، مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرالعمالت األخرىو ابل اليورو والجنية اإلسترلينيبالدينار البحريني مق %5لتحليل تأثير التغيرات بنسبة ا

شامل والقائمة الموحدة للدخل ال لدخل )نتيجة لحساسية القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقديةالموحدة لقائمة الاألخرى ثابتة، على 
 (. موعة في الشركات التابعة األجنبيةاآلخر للمجموعة نتيجة للتغيرات في صافي استثمارات المج

 

2015  2016  

 التأثير على 
 الحقوق 

 التأثير على 
 الربح 

 التأمير على 
 الحقوق 

 التأمير على 
  الربح 

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
     
 تغير في معدالت صرف العمالت األجنبية  ±5% ±5% ±5% ±5%

     
 يورو 392 - 1.427 -
 جنية إسترليني 126 - 218 -
 عمالت أخرى  - (129.686) - (158.669)

 

 ئتماناطر اإلمخ
ف رإن مخاطر اإلئتمان هي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته األمر الذي ينتج عنه تحمل الط

موعة لمخاطر اإلئتمان من خالل أنشطتها التشغيلية )بصورة رئيسية الذمم التجارية المدينة( ومن تتعرض المج مالية. ةاآلخر لخسار
 أخرى.وأدوات مالية مالية ودائع قصيرة األجل لدى بنوك ومؤسسات وعلى أرصدة لدى بنوك أنشطتها االستثمارية متضمنة 

 

 : وقرض لشركة خاضعة لسيطرة مشتركة ذمم تجارية مدينة
روط شبالمتاجرة في عمالئها الذين يرغبون ن جميع بأالمجموعة  ةومن سياسمجموعة فقط مع أطراف ذات جدارة إئتمانية جيدة. تتعامل ال
دى ما أمالقبض بصورة مستمرة المستحقة األرصدة تم مراقبة يالى ذلك ،  وباإلضافة. التحقق من اإلئتمانون إلجراءات خضعإئتمانية ي

شركة المقدم لقرض الجوهرية فيما يتعلق بئتمان إأن هناك أي مخاطر بال تعتقد اإلدارة  معدومة غير جوهرية.جموعة لديون الم إلى تعرض
 بالكامل. سيتم استردادهأنه على ثقة وهي خاضعة لسيطرة مشتركة 

 

 دينالوودائع قصيرة األجل واستثمارات في أدوات لدى بنوك أرصدة 
نوك وودائع قصيرة األجل ة، والتي تشتمل على أرصدة لدى بالموجودات المالية للمجموع فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة من

على السداد وبأن الحد األقصى الطرف اآلخر عدم قدرة نتج من ئتمان ياإللمخاطر المجموعة دين، فإن تعرض الواستثمارات في أدوات 
يدة سمعة جع بتتتممع بنوك فقط ئتمان عن طريق التعامل خاطر اإلدوات. تحد المجموعة من ماأل للتعرض يعادل القيمة المدرجة لتلك

في السندات الحكومية. واالستثمار
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 الموحدةحول القوائم المالية  يضاحاتإ
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية 31

 

 )تتمة( ئتمانمخاطر اإل
 الحد األقصى للتعرض إجمالي 

تي للمجموعة والئتمان للبنود المدرجة في القائمة الموحدة للمركز المالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلإجمالي ل أدناه يوضح الجدو
 : تعتير بأنها منتجة

 
 
 
 

2016 
 دينار بحريني

2015 
 دينار بحريني

   
 4.814.995 2.233.935 بنوك وودائع قصيرة األجل أرصدة لدي 

 17.204.008 16.298.652 أخرى ذمم تجارية مدينة وذمم 

 1.915.888 1.931.355 دين(الاستثمارات )في سندات 

 1.144.622 881.148 قرض لشركة خاضعة لسيطرة مشتركة 

 ──────── ──────── 
 21.345.090 25.079.513 
 ════════ ════════ 

 

 .2015ديسمبر  31في  و 2016ديسمبر  31ضمحلة كما في غير مهي سندات لم يفت موعد إستحقاقها والات المجموعة في استثمارإن 
 

 تركز مخاطر اإلئتمان
المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة في نفس اإلقليم الجغرافي عدد من األطراف دخل يعندما مخاطر اإلئتمان تركزات تظهر 

غيرات إقتصادية ت ى مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة بروزأو عندما تكون لها نفس السمات اإلقتصادية مما تؤثر بشكل متشابه عل
في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على  ةالنسبيالحساسية إلى  تركزات مخاطر اإلئتمانتشير أخرى.  ظروف أو سياسية أو

 قطاع صناعي أو موقع جغرافي معين.
 

 2016ديسمبر  31في  %9تمثل حسابات أكبر خمسة من عمالء المجموعة ر الجملة وتجار التجزئة. منتجاتها إلى تجاتقوم المجموعة ببيع 
 .من الذمم التجارية المدينة القائمة (7%: 2015)
 

 : وزيع الموجودات المالية للمجموعةفيما يلي ت
أرصدة لد  
بنوك وودائع 
 قصيرة األجل 

ذمم تجارية مدينة 
 وذمم أخر  

ات في استممار
 2016ديسمبر  31  ت الدين أدوا

   دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 الجغرافي األقليم    

 البحرين   1.591.048 9.652.150 1.704.996
 دول مجلس التعاون الخليجي    340.307 1.562.789 -

 فريقيةاألدول ال  - 4.854.445 511.594
 جمهورية العراق   - 1.110.416 17.345

──────── ──────── ───────   
2.233.935 17.179.800 1.931.355   

════════ ════════ ═══════   
 

ات في استثمار 2015ديسمبر  31
 أدوات الدين 

ذمم تجارية مدينة 
 وذمم أخرى 

أرصدة لدى 
البنوك وودائع 
 قصيرة األجل 

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

     األقليم الجغرافي

 4.304.830 9.587.414 1.563.390 البحرين 

 - 1.382.999 352.498 دول مجلس التعاون الخليجي  

 491.315 6.267.801 - فريقيةاألدول ال

 18.850 1.110.416 - جمهورية العراق 
 ─────── ──────── ──────── 
 1.915.888 18.348.630 4.814.995 
 ═══════ ════════ ════════ 



 بي إم إم آي ش.م.ب.

64 

 الموحدةحول القوائم المالية  يضاحاتإ
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية 31

 

 )تتمة( ئتمانمخاطر اإل
 )تتمة( تركز مخاطر اإلئتمان

 2016ديسمبر  31
استممارات في 

 دوات الدين أ

ذمم تجارية 
مدينة وذمم 

 أخر  

أرصدة لد  
بنوك وودائع 
 جل قصيرة األ

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  

    القطاع الصناعي 

 2.233.935 - 767.798 مصرفي 
 - - 1.163.557 حكومي
 - 17.179.800 - تجاري

 ──────── ──────── ──────── 
 2.233.935 17.179.800 1.931.355 المجموع

 ════════ ════════ ════════ 
 

 2015ديسمبر  31
  

ات في استثمار
 أدوات الدين 

 ذمم 
تجارية مدينة 
 وذمم أخرى 

أرصدة لدى 
بنوك وودائع 

 قصيرة األجل 
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  

    القطاع الصناعي 
 4.814.995 - 754.905 مصرفي 
 - - 1.160.983 حكومي
 - 18.348.630 - تجاري

 ──────── ──────── ──────── 
 4.814.995 18.348.630 1.915.888 لمجموعا

 ════════ ════════ ════════ 

 مخاطر السيولة
شروط مبيعات المجموعة دفع المبالغ خالل تتطلب . لديهار التسهيالت المصرفية من مخاطر سيولتها بالحرص على توفتحد المجموعة 

 يوماً من تاريخ الشراء. 60ائنة خالل الذمم التجارية الد تسويةيوماً من تاريخ البيع. يتم عادة  90
 

 تعاقدية للسدادالتواريخ العلى أساس ديسمبر،  31المخصومة للمجموعة في  المطلوبات المالية غيريلخص الجدول أدناه بيان إستحقاق 
 ومعدالت الفائدة الحالية في السوق.

 عند 
 الطلب

 قل من أ
 أشهر 3

 إلى 3من 
 شهراً  12

 10إلى  1ما 
 سنوات 

 
 لمجموعا

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  2016ديسمبر  31

      
 364.767 - - - 364.767 سحوبات على المكشوف من البنك

 8.359.676 - - 7.735.153 624.523 وذمم أخرى دائنة تجارية  ذمم

 25.659.454 23.334.665 1.257.470 1.067.319 - قروض وإقتراضات

 2.780.273 - 2.780.273 - - مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها

 ─────── ───────

─ 
───────

─ 

──────── ──────── 
 989.290 8.802.472 4.037.743 23.334.665 37.164.170 
 
 
 
 
 
 

═══════ ═══════

═ 

═══════ ════════

═ 

════════

═ 
 

 عند 
 الطلب

 قل من أ
 أشهر 3

 لىإ 3من 
 شهراً  12

 
 المجموع

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  2015ديسمبر  31

     
 615.123 - - 615.123 سحوبات على المكشوف من البنك

 10.850.603 - 10.303.322 547.281 وذمم أخرى دائنة  تجارية  ذمم
 ───────

─ 
───────

─ 
──────── ───────

─  1.162.404 10.303.322 - 11.465.726 
 
 
 
 
 
 

════════ ═════════ ═════════ ═════════ 



 بي إم إم آي ش.م.ب.

65 

 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31في 

 
 )تتمة( سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية 31

 

 المخاطر التشغيلية
جية. عندما يفشل األخطاء البشرية أو التجاوزات أو األحداث الخار المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل األنظمة أو

لية. ال أو تؤدي إلى خسارة ما قانونية أو تنظيميةتداعيات ة، ولها ضرر على السمعالن المخاطر التشغيلية يمكن أن تسبب أداء الرقابة، فإ
بعة المتاإطار الرقابة ورة وتقليل هذه المخاطر من خالل جميع المخاطر التشغيلية، ولكنها تستطيع إداعلى  القضاءتتوقع المجموعة 

يم قيتو رقابة فصل الوظائف بطريقة فعالة. وتتضمن عملية المحتملة، والمجموعة قادرة على إدارة هذه المخاطرللمخاطر الواالستجابة 
 تدقيق الداخلي. تقييم العمليات، بما في ذلك إستخدام الو الموظفينوتثقيف  إجراءات الصالحيات والتسويات

 

 إدارة رأس المال
رأسمال عالية من أجل دعم  تحتفظ بدرجات إئتمانية قوية ونسبإن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة 

 مساهمين.للها وزيادة الحد األقصى للقيمة اأعما
 

قة المتعلجميع العهود المالية بالتأكد بأنها تفي من بين أمور أخرى، إلى مجموعة، المال تهدف إدارة رأسمن أجل تحقيق هذا الهدف العام، 
القروض إستدعاء سمح للبنك بالعهود المالية يالتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. أن االنتهاكات في تلبية بإتفاقيات التسهيالت اإلئتمانية 

 31بإتفاقيات التسهيالت اإلئتمانية خالل السنوات المنتهية في مالية المتعلقة في العهود الانتهاكات أية هناك ال توجد . االقتراضات فوراً و
 .2015ديسمبر  31و 2016ديسمبر 

 

هيكلة رأسمالها وعمل تعديالت على ضوء التغيرات في ظروف أعمالها. من أجل المحافظة على أو تعديل هيكلة  ةبإدار المجموعةتقوم 
 األهداف لغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لم يتم عمل تغييرات فيرأس المال، يمكن للمجموعة تعديل مبا

أسهم يتكون رأس المال من  التوالي.على ، 2015ديسمبر  31و 2016ديسمبر  31السياسات والعمليات خالل السنوات المنتهية في و
 بمبلغ وقدرهويتم قياسها العائدة إلى حقوق حاملي أسهم الشركة  خزانةلاأسهم محسوم منها إحتياطيات أخرى وأرباح مبقاة و س المالرأ

 (.دينار بحريني 61.286.256: 2015) 2016ديسمبر  31بحريني كما في دينار  69.560.673
 

 القيم العادلة قياس  32
 

في معاملة تجارية تتم بين أطراف لديهم أداة مبادلة  اي يمكن أن يتم بموجبهتلغ الاالمبالعادلة للموجودات والمطلوبات المالية هى القيم 
 . فيما عدا البيع اإلجباري أو التصفية ،المعرفة والرغبة

 

 القيم العادلة لألدوات المالية 
 تشتمل األدوات المالية للمجموعة على الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 

 

ذمم تجارية مدينة معين من جزء وات استثمارمشتركة و لسيطرةاضعة قروض لشركة زميلة وشركة خالموجودات المالية على  تشتمل 
 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرىجزء معين من بنوك وودائع قصيرة األجل. تشتمل المطلوبات المالية على أرصدة لدى ووذمم أخرى ونقد 

 وسحوبات على المكشوف من البنك.
 

 على الطرق والفرضيات التالية:يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية بناًء 
 

بنوك وودائع قصيرة األجل والسحوبات على المكشوف من البنك وجزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم نقد وأرصدة لدى إن  (أ
ة األجل صيراألخرى وجزء معين من الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى تقارب قيمها المدرجة إلى حد كبير نتيجة لإلستحقاقات الق

 لتلك األدوات؛ و
 

من قبل المجموعة بناًء على معايير مثل أسعار الفائدة. ال ضات وقرض لشركة خاضعة لسيطرة مشتركة اواالقتريتم تقييم القروض  (ب
 ؛ و2015ديسمبر  31و 2016ديسمبر  31تختلف القيم المدرجة بشكل جوهري عن قيمها العادلة كما في 

 

ة لالستثمارات المسعرة من أسعار السوق المسعرة في األسواق النشطة أو في حالة االستثمارات غير المسعرة، تم اشتقاق القيمة العادل (ج
 باستخدام تقنيات التقييم المناسبة.

 

 المالية غير القيم العادلة لألدوات 
 .7 القيمة العادلة في اإليضاحلقة بتقيس المجموعة استثماراتها العقارية بالقيمة العادلة ويتم اإلفصاح عن اإلفصاحات المتع

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 .11بالنسبة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة، راجع إيضاح 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(القيم العادلة قياس  32
 

 سب الفئات:األدوات المالية ح
 :2016ديسمبر  31فيما يلي أدناه نظرة عامة عن األدوات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة كما في 

 

 المجموع 

مدرجة بالقيمة 
 من خالل العادلة 

 الدخل الشامل اآلخر 

 مدرجة 
 بالقيمة العادلة 

األرباح أو  من خالل
 الخسائر

 مدرجة 
 بالتكلفة 
  2016ديسمبر  31 المطفأة

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 الموجودات المالية:    

 استثمارات  - 2.460.596 10.432.682 12.893.278
 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى   17.179.800 - - 17.179.800
 نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل 2.409.183 - - 2.409.183

881.148 - - 881.148 
وشركة ض لشركة خاضعة لسيطرة مشتركة وقر

 زميلة 
──────── ──────── ──────── ────────  
33.363.409 10.432.682 2.460.596 20.470.131  
════════ ════════ ════════ ════════  

 

 المطلوبات المالية:    
 سحوبات على المكشوف من البنك 364.767 - - 364.767

 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى   8.359.676 - - 8.359.676
 ضات اقروض واقتر 22.317.902 - - 22.317.902
 مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها 22.780.273 - - 22.780.273
──────── ──────── ──────── ────────  

33.822.618 - - 33.822.618  
════════ ════════ ════════ ════════  

 

 مجموع ال

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر 

 مدرجة 
 بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح أو 
 الخسائر

 مدرجة 
 بالتكلفة 
  2015ديسمبر  31 المطفأة

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 الموجودات المالية:    

 استثمارات  - 2.436.296 10.696.221 13.132.517

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى   18.348.630 - - 18.348.630

 نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل 4.970.748 - - 4.970.748

1.144.622 - - 1.144.622 
وشركة ض لشركة خاضعة لسيطرة مشتركة وقر

 زميلة 
─────── ─────── ──────── ────────  
37.596.517 10.696.221 2.436.296 24.464.000  
═══════ ═══════ ════════ ════════  

 

 المطلوبات المالية:    
 سحوبات على المكشوف من البنك 615.123 - - 615.123

 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى   10.850.603 - - 10.850.603
──────── ──────── ──────── ────────  

11.465.726 - - 11.465.726  
════════ ════════ ════════ ════════  

 أرقام المقارنة إعادة تصنيف  33
 

لم تؤثر هذه  التصنيفاتإعادة إن السنة الحالية. المطبق في عرض اللكي تتناسب مع للسنة السابقة أرقام المقارنة بعض إعادة تصنيف تم 
 مسبقاً. المسجلةالملكية على الربح أو حقوق 
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 الموحدةل القوائم المالية حو إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 

 إفصاحات حوكمة الشركات  34
 

 أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة دارة ومجلس اإل( 1)
 مسئولية مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة

 ال تشمل ولكنالمجلس  ولياتومسؤدور  المساهمين.السليم والحفاظ على مصالح  ستثمارأمام المساهمين عن اال مسئولمجلس اإلدارة إن 
 :تقتصر على التالي

 
 ؛مراقبة األداء العام لألعمال -

 ؛لإلدارة العلياالتعاقب مراقبة أداء اإلدارة وخطة  -

 ،المسيئة من األطراف ذات العالقة مراقبة تضارب المصالح ومنع المعامالت -

 ؛السنويةالموحدة  اإلعداد الدقيق للقوائم المالية -

 ات المساهمين؛عقد وإعداد اجتماع -

 هم للمساهمين والتأكد من تنفيذها؛التوصية بدفع أرباح أس -

 ؛ تبني وتنفيذ ومراقبة اإلمتثال لقواعد السلوك للمجموعة -

 لمتعلقة بالمسؤوليات اإلجتماعية؛ ومراجعة  وتنفيذ أهداف  وسياسات المجموعة ا -

 إلدارة  التنفيذية .ن لإختيار األعضاء اآلخريإختيار ومقابلة وتعيين الرئيس التنفيذي و -

 
 .أعضاء مجلس اإلدارة مهامجميع أداء  عنبشكل فردي وجماعي  مسئولون ونزاليال أعضاء مجلس اإلدارة في هذا الصدد، فإن 

 

 المعامالت الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة
 :اإلدارةمجلس وتقييم وموافقة  مراجعةتتطلب الجوهرية التالية المعامالت 

 ؛تراتيجية الشركةإس -
 ؛الميزانية السنوية -
 الرأسمالية؛ و اتاستثمارتخصيص الموارد الرئيسية و -
 لإلدارة العليا. وخطة التعاقب مسئوليات اإلدارة والتدريب والتطوير  -

 
 نظام انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ونهاية خدماتهم

انتخاب ألعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ آخر وتم عقد  .لمساهمينا اعاجتمأعضاء المجلس كل ثالث سنوات في  إنتخابإعادة  يتم انتخاب /
 .2016مارس  16

 

 تنتهي خدمة عضو مجلس اإلدارة إما بانتهاء فترة انتخابه في اجتماع المساهمين السنوي أو حين يقدم استقالته من مجلس اإلدارة.
 

 تداول أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة
سهم من أسهم بي إم.إم.أي  160.000جهاد يوسف أمين ببيع ، قام عضو مجلس اإلدارة السيد 2016ديسمبر  13خالل السنة المنتهية في 

مجموع  من  %0.34) سهم 500.000إلى  660.000حصة ملكيته من انخفضت وبذلك  2016ونوفمبر وديسمبر  شهر أكتوبرفي 
 .أسهم األسهم القائمة(

 
 اتخذها المجلس لرصد االمتماللقواعد السلوك واإلجراءات التي  ميماق

وقد أنشأت . على أعلى مستوى من أخالقيات العمل والسلوك الشخصي الحفاظ المجموعةلدى  والموظفونمجلس اإلدارة  يتوقع من
بي إم لوك لسقواعد ايحدد ميثاق في إدارة أعمالها.  الموظفيناألخالقية والقانونية لجميع  األطرلقواعد السلوك التي توفر المجموعة ميثاق 

 .المجموعة لمساهمين والمجتمع الذي تعمل فيهموظفيها وامع  المجموعة واصلكيفية تإم آي 
 
يقدم ميثاق  .للمجموعةالمهنية خالقيات لمراقبة اإللتزام باألسياسة المبلغين وبي إم إم آي ميثاق السلوك المهني لشركة دارة اإلمجلس عتمد إ

ممارسة األعمال التجارية على الصعيد الدولي، والتفاعل مع الحكومات والمجتمعات المحلية والشركاء قواعد السلوك توجيهات واضحة في 
  وأخالقيات العمل. حوكمة الشركاتنماذج أفضل التجاريين والسلوك العام في مكان العمل بالنظر إلى 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 

 
 )تتمة(حوكمة الشركات إفصاحات  34

 
  )تتمة(أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة مجلس اإلدارة و (1)

 : ديسمبر 31قي كما  إلدارة التنفيذيةاعضو من أعضاء لكل والمؤهالت المعلومات الخاصة بالمنصب وسنوات الخبرة  يلخص الجدول التالي

 
 المؤهل سنوات الخبرة المنصب اسم العضو التنفيذي

 دبلوم إدارة ، دبلوم هندسة إتصاالت  38 الرئيس التنفيذي  *ويلبجوردون السيد 
    

 AATو   CIMA، زميل ماجستير إدارة اعمال 20 المدير المالي  عمار عقيل السيد 

    
  والتموينبكالوريوس في إدارة األعمال، ودبلوم في عمليات الفنادق  31 خدمات العقود  –مدير العمليات  روبرت سميثالسيد 

    
 ماجستير في إدارة األعمال. 32 الشركة –نائب الرئيس التنفيذي  ريدان *يالسيد ماريك ش

 

 .2017يناير كرئيس تنفيذي مقبل اعتباراً من شهر السيد ماريك شيريدان تم اختيار و 2016ديسمبر  31السيد جوردون بويل من منصب الرئيس التنفيذي في تقاعد * 
 

 خالل السنة: ألعضاء اإلدارة التنفيذيةالمكافآت المدفوعة مجموع يلخص الجدول التالي 
 

 2016 2015 
 دينار بحريني  دينار بحريني  
   

 385.999 436.781 الرواتب 
 148.959 189.470 مكافآت
 109.447 146.863  عالوات
 33.572 40.184 للموظفين نهاية الخدمة مكافآت 

 ──────── ──────── 
 677.977 813.298 المجموع 

 ════════ ════════ 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة(إفصاحات حوكمة الشركات  34

 

  )تتمة(أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة مجلس اإلدارة و (1)
 (.أعضاء 8: 2015) 2016ديسمبر  31أعضاء كما في  8يتكون أعضاء مجلس اإلدارة من 

 

 سنوات. 3لمدة  2015مارس  16تم إنتخاب المجلس في 
 

 :ينالحاليأعضاء مجلس اإلدارة بدء وتاريخ  الخبرةسنوات منصب ووال ةمهناليلخص الجدول التالي معلومات عن 
 

 

 

 :في البحرين مدرجة رىدارات شركات أخلهم عضوية في مجالس إ نمجلس اإلدارة التاليأعضاء 
 

 إسم عضو مجلس اإلدارة
شركات الت في عدد العضويا

 في البحريناألخر  مدرجة ال
  

 3 السيد عبدهللا بوهندي 
 2 السيد شوقي فخرو 

 5 السيد جهاد أمين 
 1 السيد محمد المؤيد 

 1 السيد رضا فرج 
 1 سهيل حاجيالسيد 

 المنصب المهنة إسم عضو مجلس اإلدارة
 تنفيذي/ غير تنفيذي
 مستقل/ غير مستقل

 تاريخ البدء سنوات الخبرة

      
 2004 50 غير تنفيذي/ غير مستقل رئيس مجلس اإلدارة رجل أعمال السيد عبدهللا بوهندي 

      
 2004 46 غير تنفيذي/ مستقل نائب رئيس مجلس اإلدارة رجل أعمال السيد عبدهللا جمعة 

      
 1992 41 غير تنفيذي/ مستقل عضو مجلس اإلدارة رجل أعمال السيد شوقي فخرو 

      
 2004 39 غير تنفيذي/ غير مستقل عضو مجلس اإلدارة رجل أعمال يد جهاد أمين الس

      
 2004 42 غير تنفيذي/ غير مستقل عضو مجلس اإلدارة سيدة أعمال منى المؤيد  السيدة

      
 2004 18 مستقلغير غير تنفيذي/  عضو مجلس اإلدارة رجل أعمال السيد محمد المؤيد 

      
 2006 55 غير تنفيذي/ مستقل عضو مجلس اإلدارة رجل أعمال ا فرج السيد رض

      
 2011 25 غير تنفيذي/ مستقل عضو مجلس اإلدارة رجل أعمال السيد سهيل حاجي 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 

 إفصاحات حوكمة الشركات )تتمة( 34
 

  )تتمة(أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة إلدارة ومجلس ا (1)
. ويلخص (اجتماعات: ستة 2015) اجتماعات لمجلس اإلدارةستة ، عقدت 2016ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في خالل كل سنة. خمس اجتماعات لمجلس اإلدارة كحد أدنى يجب على المجموعة عقد 

 مجلس اإلدارة وحضور األعضاء في كل اجتماع.الجدول التالي المعلومات عن تواريخ إجتماعات 
 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة غير الحاضرون أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون التاريخ  
 

 2016فبراير  15
 

 عبدهللا بوهندي السيد
 عبدهللا جمعة  السيد
 شوقي فخرو  السيد

 منى المؤيد  السيدة
 محمد المؤيد  السيد
 رضا فرج  السيد
 د سهيل حاجي السي

 السيد جهاد أمين

 

 

   
 عبدهللا بوهندي السيد 2016مارس  16

 عبدهللا جمعة  السيد
 شوقي فخرو  السيد

 منى المؤيد  السيدة
 رضا فرج  السيد

 السيد جهاد أمين
 سهيل حاجي السيد

 محمد المؤيد  السيد
 

   
 عبدهللا بوهندي السيد 2016أبريل  25

 عبدهللا جمعة  السيد
 شوقي فخرو  يدالس

 منى المؤيد  السيدة
 محمد المؤيد  السيد
 رضا فرج  السيد

 السيد جهاد أمين
 سهيل حاجي السيد
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 

 )تتمة(إفصاحات حوكمة الشركات  34
 

  )تتمة(أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة مجلس اإلدارة و (1)
 

ء أعضاء مجلس اإلدارة أسما التاريخ 
 الحاضرون

 

 2016يونيو  27

 

 عبدهللا بوهندي السيد
 عبدهللا جمعة  السيد
 شوقي فخرو  السيد

 منى المؤيد  السيدة
 محمد المؤيد  السيد
 رضا فرج السيد
 جهاد أمين السيد
  سهيل حاجي السيد

  
 عبدهللا بوهندي السيد 2016 أكتوبر 18

 عبدهللا جمعة  السيد
 شوقي فخرو  السيد

 منى المؤيد  السيدة
 المؤيد  محمد السيد
 رضا فرج السيد
 جهاد أمين السيد
 سهيل حاجي السيد

 

   2016 نوفمبر 28
 

 عبدهللا بوهندي السيد
 عبدهللا جمعة السيد
 شوقي فخرو  السيد

 منى المؤيد السيدة
 محمد المؤيد  السيد
 رضا فرج السيد
 جهاد أمين السيد
 سهيل حاجي السيد

 سياسة األتعاب 
 دينار بحريني(. 77.000: 2015دينار بحريني ) 78.000األساسية حيث بلغت والمكافآت على أتعاب الحضور المكافأة سياسة تعتمد 

 

.دينار بحريني( 139.000: 2015دينار بحريني ) 139.000لس اإلدارة ألعضاء مجالمدفوعة للسنة بلغ مجموع األتعاب 
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 الموحدةلمالية حول القوائم ا إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة(إفصاحات حوكمة الشركات  34

 
  لجان مجلس اإلدارة (   2)

 :وأعضائها وأهدافهااإلدارة يلخص الجدول التالي معلومات عن لجان مجلس 

 تنفيذي / غير تنفيذي   
 مستقل / غير مستقل األعضاء األهداف لجنة المجلس

    
ة تشكيل اللجنة التنفيذية لمناقش تم اللجنة التنفيذية

توظيف المتعلقة باألمور 
واألداء  الرئيسسينوظفين الم

األداء التشغيلي المالي و
كافة القضايا و اتستراتيجياإلو

 المجموعةمع إدارة خرى األ
  حسب توجيهات مجلس اإلدارة

 شوقي فخرو السيد
 
 

 منى المؤيد  السيدة
 

 جهاد أمين  السيد

  قلغير تنفيذي/ مست
 ريئس اللجنة 

 
 غير تنفيذي/غير مستقل

 
 غير تنفيذي/ غير مستقل

 

    
تمويل وال ستثمارلجنة االإن  تمويل وال ستثمارجنة االل

هي المسئولة لشركة بي إم إم آي 
سياسات االستثمارية العن إعتماد 

المعامالت االستراتيجية و
ومراجعة أداء  للمجموعة

 تقومكما  .مجموعةات الاستثمار
اللجنة بتقديم المساعدة لمجلس 

إلدارة في مراجعة ومراقبة ا
إستراتيجيات وسياسات أهداف و

 . المجموعة

 عبدهللا بوهندي السيد
 
 

 منى المؤيد السيدة
 

 جهاد أمين السيد
 

 شوقي فخرو السيد
 

 سهيل حاجي السيد

 غير تنفيذي/ غير مستقل
 ريئس اللجنة

 
 غير تنفيذي/ غير مستقل 

 
 غير مستقل غير تنفيذي/

 
 غير تنفيذي/ مستقل

 
 غير تنفيذي/ مستقل

    
 لجنة التدقيق مسئولة عن: لجنة التدقيق

عملية إعداد مراقبة نزاهة  (1
ونظام  لتقارير الماليةا
إم  بيشركة ل لرقابة الداخليةا

مراجعة القوائم و، إم آي
والتقارير المالية الموحدة 

إلتزام المجلس والمالية، 
انونية بالمتطلبات الق

وأداء وظيفة والتنظيمية 
 .للمجموعةالتدقيق الداخلي 

 

مدققي التوصية بتعيين  (2
خارجيين، الحسابات ال

وتحديد أتعابهم واإلشراف 
إستقالليتهم وإعداد على 

المطلوب المالية التقارير 
اً إعدادها من قبل اللجنة وفق
لقوانين مصرف البحرين 

وبورصة البحرين  المركزي
التجارية  قانون الشركاتو

والجهات التنظيمية  البحريني
 في مملكة البحرين.  األخرى 

 رضا فرج  السيد
 
 
 

 عبدهللا جمعة السيد
 

 محمد المؤيد  السيد
 

 غير تنفيذي/ مستقل
 ريئس اللجنة

 
 

 غير تنفيذي/ مستقل
 

 غير تنفيذي/ غير مستقل
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة(إفصاحات حوكمة الشركات  34

 

 )تتمة(لجان مجلس اإلدارة  (2)

 تنفيذي / غير تنفيذي   
 مستقل / غير مستقل األعضاء األهداف لجنة المجلس

    
لمجلس  المشورةمراجعة وتقدم  لجنة المكافآت والترشيح 

اإلدارة حول تكوين المجلس 
وترشيح أعضاء مجلس اإلدارة 

مكافآت الجدد باإلضافة إلى 
 المجلس واإلدارة العليا. 

 

 عبدهللا بوهندي السيد
 
 

 شوقي فخرو السيد
 

 منى المؤيد  السيدة
 

 جهاد أمين  السيد

 مستقلغير غير تنفيذي/ 
 رئيس اللجنة

 
 غير تنفيذي/ مستقل

 
 غير تنفيذي/غير مستقل

 
 غير تنفيذي/ غير مستقل

 اللجنة التنفيذية 
، 2016ديسمبر  31السنة. خالل السنة المنتهية في كل التنفيذية خالل للجنة ثمان اجتماعات قد عوعة كحد أدنى يتوجب على المجم

جتماعات اللجنة تواريخ ا حول. يلخص الجدول التالي المعلومات (تسعة اجتماعات: 2015) لجنة التنفيذيةل عقدت تسعة اجتماعات
 :ور األعضاء لكل اجتماعوحض

 

دارة أسماء أعضاء مجلس اإل التاريخ 
 الحاضرون

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة 
 غير الحاضرون

 شوقي فخرو  السيد 2016يناير  17
 منى المؤيد السيدة
 جهاد أمين  السيد

  

   
 شوقي فخرو  السيد 2016مارس  13

 منى المؤيد السيدة
 جهاد أمين السيد

 

   
 شوقي فخرو  السيد 2016أبريل  17

 منى المؤيد السيدة
  أمين جهاد السيد

   
 شوقي فخرو  السيد 2016مايو  15

 منى المؤيد السيدة
 جهاد أمين السيد

 

   
 شوقي فخرو  السيد 2016يونيو  12

 منى المؤيد السيدة
 جهاد أمين السيد

 

   
 شوقي فخرو  السيد 2016يوليو  31

 منى المؤيد السيدة
 جهاد أمين السيد

 

   
 شوقي فخرو  السيد 2016سبتمبر  20

 منى المؤيد السيدة
 جهاد أمين السيد

 

   
 شوقي فخرو  السيد 2016أكتوبر  16

 منى المؤيد السيدة
 جهاد أمين السيد
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة(إفصاحات حوكمة الشركات  34

 

 )تتمة( لجان مجلس اإلدارة (2)

 )تتمة( اللجنة التنفيذية

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة  ريخ التا
 الحاضرون

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة 
 غير الحاضرون

 شوقي فخرو  السيد 2016نوفمبر  13
 منى المؤيد السيدة
 جهاد أمين  السيد

  

 

 .(دينار بحريني 31.500: 2015) دينار بحريني 31.500المدفوعة ألعضاء اللجنة التنفيذية  المكافآتمجموع بلغ 
 

 االستممار والتمويللجنة 

ديسمبر  31السنة. وخالل السنة المنتهية في كل خالل تمويل الو ستثمارجنة االلأربعة اجتماعات لعقد كحد أدنى المجموعة يتوجب على 
. يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ تمويلوال ستثمارجنة االلل( أربعة اجتماعات: 2015) ، عقدت أربعة اجتماعات2016

 تماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل اجتماع :إج
 

أسماء أعضاء مجلس  التاريخ 
 اإلدارة الحاضرون

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة غير 
 الحاضرون

 عبدهللا بوهندي  السيد 2016فبراير  15
 منى المؤيد السيدة
 جهاد أمين السيد
 شوقي فخرو  السيد
 سهيل حاجي السيد

      

   
 عبدهللا بوهندي يدالس 2016أبريل  25

 منى المؤيد السيدة
 جهاد أمين السيد
 شوقي فخرو السيد
 سهيل حاجي  السيد

 

   
 عبدهللا بوهندي السيد 2016 أكتوبر 18

 منى المؤيد السيدة
 جهاد أمين السيد
 شوقي فخرو السيد
 سهيل حاجي السيد

 

   
 عبدهللا بوهندي السيد  2016نوفمبر  28

 منى المؤيد السيدة
 جهاد أمين سيدال

 شوقي فخرو السيد
 سهيل حاجي السيد

 

 

 .(دينار بحريني 21.000: 2015) دينار بحريني 21.000تمويل وال ستثماراالجنة لألعضاء المدفوعة  المكافآتمجموع بلغ 
 

 لجنة التدقيق
، عقدت 2016ديسمبر  31المنتهية في سنة. وخالل السنة كل خمسة اجتماعات للجنة التدقيق خالل عقد كحد أدنى المجموعة يتوجب على 

اللجنة وحضور للجنة التدقيق . يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ إجتماعات : خمسة اجتماعات( 2015)خمسة اجتماعات 
 :األعضاء لكل اجتماع

 

أسماء أعضاء مجلس  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون التاريخ 
 اإلدارة غير الحاضرون

 رضا فرج السيد 2016ر يناي 25

 عبدهللا جمعة  السيد
 محمد المؤيد   السيد
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 

 إفصاحات حوكمة الشركات )تتمة( 34
 

 )تتمة(لجان مجلس اإلدارة     ( 2)
 لجنة التدقيق

 

مجلس أسماء أعضاء  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون التاريخ 
 اإلدارة غير الحاضرون

 رضا فرج السيد 2016أبريل  20

 عبدهللا جمعة  السيد
 محمد المؤيد   السيد

 

   
 رضا فرج السيد 2016يونيو  22

 عبدهللا جمعة  السيد
 محمد المؤيد   السيد

 

   
 رضا فرج السيد 2016أكتوبر  24

 عبدهللا جمعة  السيد
 محمد المؤيد   السيد

 

   
 رضا فرج السيد 2016مبر نوف 23

 عبدهللا جمعة  السيد
 محمد المؤيد   السيد

 

 

 .(دينار بحريني 15.500: 2015) دينار بحريني 17.500ألعضاء لجنة التدقيق المدفوعة  المكافآتمجموع بلغ 
 

 جنة المكافآت والترشيحل
، 2016ديسمبر  31سنة. وخالل السنة المنتهية في كل  خاللاجتماعين للجنة المكافآت والترشيح عقد كحد أدنى المجموعة يتوجب على 

. يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ إجتماعات اللجنة وحضور لجنة المكافآت والترشيحل: عقد إجتماعين( 2015)إجتماعين عقد 
 األعضاء لكل اجتماع :

 

أسماء أعضاء مجلس  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون التاريخ 
 رة غير الحاضروناإلدا

 
 عبدهللا بوهندي السيد 2016فبراير  15

 شوقي فخرو السيد
 جهاد أمين السيد

 منى المؤيد السيدة
 

   
 عبدهللا بوهندي السيد 2016 أبريل 25

 شوقي فخرو السيد
 منى المؤيد السيدة
 جهاد أمين السيد

 

 

 (دينار بحريني 9.000: 2015دينار بحريني ) 8.000الترشيح المدفوعة للجنة المكافآت و المكافآتبلغ مجموع  
 

 حوكمة الشركات (3)
 قانون حوكمة الشركات

لحفاظ على أعلى مستوى من أخالقيات العمل والسلوك الشخصي. وقد أنشأت ا المجموعةلدى  موظفونمجلس اإلدارة والمن يتوقع 
كيفية  قواعد السلوك ميثاقيحدد ين في إدارة أعمالها. موظفلجميع ال األخالقية والقانونية األطروفر ي الذيلقواعد السلوك ميثاق  المجموعة

 .المجموعة لمساهمين والمجتمع الذي تعمل فيهموظفيها وامع مجموعة صل الوات
 



 بي إم إم آي ش.م.ب.

76 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 2016ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(إفصاحات حوكمة الشركات  34
 
 )تتمة( حوكمة الشركات        (3)

 )تتمة( لشركاتقانون حوكمة ا
لوك قواعد السيقدم ميثاق  .المجموعةسياسة المبلغين لرصد االمتثال ألخالقيات وقواعد السلوك واإلجراءات ميثاق دارة اإلعتمد مجلس إ

توجيهات واضحة في ممارسة األعمال التجارية على الصعيد الدولي، والتفاعل مع الحكومات والمجتمعات المحلية والشركاء التجاريين 
في  وظفينالمالسلوكية لجميع  األطرقواعد السلوك يثاق مشمل ي .والسلوك العام في مكان العمل بالنظر إلى نماذج ممارسة أفضل الشركات

 موقع الشركة. فيقواعد السلوك في قسم "حوكمة الشركات"  ميثاقنشر  تمإطار مجموعة واسعة من المسائل األخالقية والقانونية. 
 

 للمجموعةلحوكمة الشركات ادئ التوجيهية مبالتغييرات على 

 الشركات حوكمةميثاق هية لضمان االمتثال لتوجيالمبادئ الإعادة النظر في إطار حوكمة الشركات وببي إم إم آي قامت ، السنة خالل
 .2010سنة الصادر في 

 

 تضارب المصالح
وفقاً لسياسة حوكمة  والذي تم التعامل معه، 2017براير فالعقد في  فما يتعلق بمنحالمصالح بسيط في تضارب حدث ، 2016سنة في 

تنشأ نتيجة أي صفقة تجارية أو تضارب المصالح التي في حالة لضمان حماية إجمالي حصة المجموعة.  بي إم إم آيشركة الشركات ل
مشاركة في مناقشة مثل هذه الصفقة االمتناع عن ال اإلدارة المعنيينعلى أعضاء مجلس  جبالتي يتعين اتخاذها، ي اتأي نوع من القرار

ن تضارب محتمل في المصالح قبل ععادة المجلس  بي إم إم آي إدارةأعضاء مجلس يبلغ الواجب اتخاذها. في هذا الصدد،  اتقرارالأو 
كما  صالح.الم المعنيين عن التصويت على أي قرار حيثما قد ينشأ أي تضارب فيمجلس اإلدارة أعضاء يمتنع مناقشة أي صفقة أو قرار. 

 حيثما قد ينشأ أي تضارب في المصالح.في محضر االجتماعات عن التصويت مجلس اإلدارة أعضاء يمتنع 

 
 تقييم أداء مجلس اإلدارة

 .من أي مسئوليةذمتهم  يبريءمجلس اإلدارة وأداء اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين يقيم 
 

 نفيذيأداء رئيس مجلس اإلدارة والرئيس الت
 .لشركة من قبل مجلس اإلدارة على أساس سنويليتم تقييم أداء رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

 

 وسائل االتصال بين المساهمين والمستثمرين
كمة حوثاق مي حسبالمستمر  باإلفصاحاللتزاماتها  بتوفير المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب للمساهمين وفقاً  المجموعةتلتزم 

 الشركات.

 
وغيرها من االتصاالت. تنشر جميع النشرات في موقع  للمجموعةالمعلومات إلى المساهمين من خالل توزيع التقرير السنوي  يتم إرسال

 في الوقت المناسب.وبورصة البحرين للمساهمين  تبعثومجموعة ال

 
 تمر.المس باإلفصاحأكد من أن الشركة على وفاء بالتزاماتها االتصال مع المساهمين والتب ن مسئولية سكرتير مجلس اإلدارة القيامإ
 

 التي تواجها المجموعة إدارة المخاطر الرئيسية والشكوك 

 .المجموعة من قبل لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة االتي تواجهيتم إدارة المخاطر والشكوك 
 

 ابة الداخليةقعمليات وإجراءات الر مراجعة

مصادر ب باإلستعانة، مجموعةحسابات الالداخليين ل المدققينالرقابة الداخلية واإلجراءات بشكل منتظم من قبل عملية يتم إجراء مراجعة 
 .والكفاءةشفافية الستقاللية وااللضمان ولذلك  خارجية

 

 المسئولية االجتماعية 35
 

صندوق و ديم الدعم المالي في مشاريع ومؤسساتتقالتبرعات الخيرية للشركات واالجتماعية من خالل  مسئولياتها اءبأد المجموعةتقوم 
 تهدف إلى تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة واإلغاثة.األسرة الخيري التي 


