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القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة تقرير مراجعة 
 ش.م.ب. بي إم إم آي إلى السادة أعضاء مجلس إدارة

 المقدمة
ا وشركاته. )"الشركة"( بي إم إم آي ش.م.بلشركة  المرفقةللمركز المالي الموحدة المرحلية  القائمة قمنا بمراجعةلقد 

اآلخر  والدخل الشامل لدخلالمرحلية الموحدة لقوائم الو ،2018يونيو  30كما في "بالمجموعة"(  معا  التابعة )المشار إليهم 
 . إن إعدادضاحيةالمعلومات اإليو في ذلك التاريخ أشهر المنتهية ستةاللفترة حقوق الملكية والتغيرات في  والتدفقات النقدية

بالتقارير المالية " الخاص 34الدولي رقم القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقا  لمعيار المحاسبة هذه  وعرض
إصدار تقرير ختامي حول هذه القوائم المالية المرحلية  هي مسؤوليتنا. إن الشركة مجلس إدارة مسؤوليةهو من  "المرحلية

أعمال المراجعة التي قمنا بها. على  بناء   الموحدة المختصرة

 نطاق المراجعة
مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق مستقل " 2410رقم  لمراجعةلمعيار الدولي للقد تمت مراجعتنا وفقا  ل

مالية عن األمور ال ستفسارات من الموظفين المسئوليناعلى المعلومات المالية المرحلية تتضمن مراجعة  ".عن المؤسسة
مراجعة هو أقل بكثير من نطاق التدقيق الذي إن نطاق الأخرى. مراجعة وإجراءات إجراء مراجعة تحليلية والمحاسبية و

جميع ى إطالعنا عل يتم القيام به حسب معايير التدقيق الدولية وبالتالي ال يمكننا ذلك من الحصول على تأكيدات حول
. فإننا ال نبدي رأي تدقيق حول هذه القوائم ،لذاالتدقيق. عملية خالل  نتعرف عليهااألمور الهامة التي قد 

 الخاتمة
ة لم ـيجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفق أمر أي على مراجعتنا، لم يصل إلى علمنا بناء  
 .34م ـالدولي رقالمحاسبة النواحي الجوهرية، وفقا  لمعيار  كافة، من إعدادهايتم 

 115 الحسابات رقممدقق سجل قيد 
 2018 يوليو 22

 البحرين مملكةالمنامة، 
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 لمركز الماليالمرحلية الموحدة لقائمة ال
 )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 يونيو  30
2018 

 ديسمبر  31
2017 

 )مدققة( )مراجعة(
 دينار بحريني  دينار بحريني  اتإيضاح

 موجودات ال
 متداولةغير  موجودات

 52.529.157 51.285.029 ومعداتات وآالت عقار
 9.262.923 9.457.725 استثمارات عقارية 

 12.815.618 12.365.693 5  استثمارات
 2.846.058 2.862.083 4استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة 

––––––––––––––––––––––––
75.970.530 77.453.756 
––––––––––––––––––––––––

 موجودات متداولة
 10.985.831 10.206.690 مخزون

 22.350.851 21.990.711 6 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 
 3.093.958 783.624نقد وأرصدة لدى بنك وودائع قصيرة األجل 

––––––––––––––––––––––––
32.981.025 36.430.640 
––––––––––––––––––––––––

 113.884.396 108.951.555 الموجوداتمجموع 
══════════ ══════════ 

 والمطلوباتالملكية حقوق 
 الملكية حقوق 
 14.642.854 14.642.854 9  مالال رأس

 (2.699.662) (2.699.662) 10 أسهم خزانة
 13.487.496 12.747.420 11 حتياطيات أخرى إ

 39.545.852 36.979.579 أرباح مبقاة
–––––––––––– ––––––––––––

 64.976.540 61.670.191 بي إم إم آيالحقوق العائدة إلى حاملي أسهم 

 4.964.692 4.121.849 حقوق غير مسيطرة 
––––––––––––––––––––––––

 69.941.232 65.792.040 حقوق الملكية مجموع 
––––––––––––––––––––––––

 ةغير متداول اتمطلوب
 19.082.611 18.399.412 13 قروض واقتراضات 

 1.485.138 1.419.595 نهاية الخدمة للموظفين مكافآت
––––––––––––––––––––––––
19.819.007 20.567.749 
––––––––––––––––––––––––

 مطلوبات متداولة
 15.668.572 13.583.964 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

 5.112.625 6.422.381 13 قروض واقتراضات 
 1.599.956 1.175.371 مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها 

 895.452 2.134.276 لى المكشوف من البنكعسحوبات 
 98.810 24.516 ضريبة دخل مستحقة الدفع

––––––––––––––––––––––––
23.340.508 23.375.415 
––––––––––––––––––––––––

 43.943.164 43.159.515 مجموع المطلوبات
––––––––––––––––––––––––

 108.951.555113.884.396 والمطلوبات حقوق الملكيةمجموع 
═══════════ ══════════ 

عبدهللا حسن بوهندي 
رئيس مجلس اإلدارة 

شوقي علي فخرو 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
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الموحدة للدخلالمرحلية القائمة 
 )مراجعة( 2018يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو 30

 لفترة الستة أشهر المنتهية في
 يونيو 30

2018 2017 2018 2017 
بحرينيدينار دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني إيضاح 

 48.031.599 48.964.882 23.808.108 25.105.312 اإليرادات
 (34.583.875) (34.738.176) (17.251.623) (18.105.649) اإليراداتتكلفة 

─────────

─

──────────────────────────

─  13.447.724 14.226.706 6.556.485 6.999.663 إجمالي الربح

 962.701 1.198.180 486.294 693.558 تشغيلي آخردخل 
 (5.001.993) (5.239.561) (2.589.001) (2.743.044) التوزيعالبيع و مصروفات
 (6.639.284) (7.689.244) (3.151.715) (3.605.629) إداريةعامة ومصروفات 

───────────────────────────────────
 2.769.148 2.496.081 1.302.063 1.344.548 الربح من العمليات

 503.839 549.805 60.160 99.116 صافي دخل االستثمار
حصة المجموعة من نتائج 
شركات خاضعة لسيطرة 

 183.171 16.025 78.000 6.715مشتركة 
صافي )خسارة( مكسب من 
استثمارات مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح أو 
 7.279 (80.914) (11.508) (67.847) الخسائر

 (571.872) (718.954) (268.103) (412.677) تكاليف التمويل
 (50.000)-(25.000) - اضمحالل الشهرة

───────────────────────────────────
 2.841.565 2.262.043 1.135.612 969.855 الضريبة الربح قبل 

 (66.184) (27.046) (11.802) (14.049) الدخل الضريبيمصروف 
───────────────────────────────────

 2.775.381 2.234.997 1.123.810 955.806  الربح للفترة
من ضمنه الخسارة العائدة إلى 

 826.828 842.843 346.422 438.649 حقوق غير مسيطرة
───────────────────────────────────

الربح للفترة العائد إلى حاملي 
 3.602.209 3.077.840 1.470.232 1.394.455 أسهم بي إم إم آي

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

النصيب األساسي والمخفض 
 26 22 11 10 15 للسهم في األرباح )فلس(

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

عبدهللا حسن بوهندي 
 رئيس مجلس اإلدارة

 شوقي علي فخرو
 نائب رئيس مجلس اإلدارة
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الشامل اآلخر الموحدة للدخلالمرحلية القائمة 
 )مراجعة( 2018يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو 30

 لفترة الستة أشهر المنتهية في
 يونيو 30

2018 2017 2018 2017 
دينار بحريني دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني إيضاح

 2.775.381 2.234.997 1.123.810 955.806الربح للفترة 
───────────────── ───────── ────────

 اآلخر الدخل الشامل)الخسارة( 
الشامل اآلخر الذي الدخل )الخسارة( 

ال يمكن أو من غير الممكن إعادة 
تصنيفه إلى القائمة المرحلية الموحدة 

 للدخل في الفترات الالحقة:
صافي التغيرات في القيمة العادلة  -

كمدرجة ستثمارات المصنفة لال
الدخل من خالل عادلة القيمة بال

 450.822 (596.403) 149.814 (421.102) الشامل اآلخر

تحويل الخسارة الناتجة من  -
استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة 

من خالل الدخل الشامل العادلة 
 60.004 309.362 60.004 - 11 اآلخر إلى األرباح المبقاة 

──────────────────────────────────
)الخسارة( الدخل الشامل اآلخر الذي 
ال يمكن أو من غير الممكن إعادة 

تصنيفه إلى القائمة المرحلية الموحدة 
 510.826 (287.041) 209.818 (421.102) للدخل في الفترات الالحقة

──────────────────────────────────
الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى التي 
يمكن أو من الممكن إعادة تصنيفها 
إلى القائمة المرحلية الموحدة للدخل 

 الالحقة:في الفترات 
فروق الصرف الناتجة من تحويل  -

 (51.033) (762.397) 12.865 38.845العمليات األجنبية 
──────── ───────── ───────── ──────── 

 459.793 (1.049.438) 222.683 (382.257)  )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للفترة 
──────── ───────── ───────── ──────── 

 3.235.174 1.185.559 1.346.493 573.549مجموع الدخل الشامل للفترة 

من ضمنه الخسارة العائدة إلى 
 826.828 842.843 346.422 438.649حقوق غير مسيطرة 

──────────────────────────────────
مجموع الدخل الشامل العائد إلى 

 4.062.002 2.028.402 1.692.915 1.012.198 حاملي أسهم بي إم إم آي 
══════════════════════════ ════════ 

عبدهللا حسن بوهندي 
رئيس مجلس اإلدارة 

شوقي علي فخرو 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
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  لتدفقات النقديةالموحدة لالمرحلية قائمة ال
 )مراجعة( 2018يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 يونيو  30

20182017
دينار بحرينيدينار بحريني اتإيضاح

األنشطة التشغيلية
 2.841.565 2.262.043الربح قبل الضريبة 

 تعديالت للبنود التالية:

 (503.839) (549.805) صافي دخل االستثمار

 1.689.882 1.583.601 استهالك

 (7.279) 80.914 5 صافي مكسب من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 300.497 89.258 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 (183.171) (16.025) 4 حصة المجموعة من نتائج شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

 36.452 88.480 مخصص مخزون بطيء الحركة ومنتهي الصالحية 

 29.608 311.193 6 مخصص إضمحالل الذمم التجارية المدينة 

 50.000 -اضمحالل الشهرة
───────────────

─ 4.253.715 3.849.659 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
 العامل:التغيرات في رأس المال 

 1.549.650 690.661 مخزون
 (2.870.248) (701.462) ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
 1.525.480 (2.145.619) ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

────────────────

─ 4.458.597 1.693.239نقد ناتج من العمليات 

 (106.420) (101.340) ضريبة دخل مدفوعة 
 (137.000) (137.000) مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

 (401.978) (200.830) مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
 68.910 46.029صافي التغيرات في المبالغ المدفوعة مقدما  مقابل مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

────────────────

─ 3.882.109 1.300.098األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية منصافي 
───────────────

─  األنشطة االستثمارية

 (2.365.950) (339.473) آالت ومعداتات وشراء عقار
-(194.802) ات عقارية استثمارإضافات إلى 

65-1  - (90.909) ات استثمارإضافات إلى 
 20.906 172.879 متحصالت من استبعاد استثمارات

 807.651 299.961 أرباح أسهم ودخل فوائد مستلم
 465.717 - أرباح أسهم مستلمة من شركات خاضعة لسيطرة مشتركة

 228.742 - قرض مقدم لشركة خاضعة لسيطرة مشتركة
───────────────

─ (842.934) (152.344) األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية المستخدمة في صافي 
───────────────

─  التمويلية األنشطة 

 (4.241.497) (4.136.487) أرباح أسهم مدفوعة لحاملي أسهم بي إم إم آي 
 4.118.779 1.151.644 قروض واقتراضات مستلمة 
 (1.177.494) (525.087) قروض واقتراضات مسددة 

 (1.183.822) (424.585)صافي التغير في مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها 
───────────────

─ (2.484.034) (3.934.515)األنشطة التمويلية المستخدمة في صافي التدفقات النقدية 
───────────────

─  555.141 (2.786.761) النقد وما في حكمهفي ( الزيادة النقص)صافي 

 
 (51.033) (762.397) صافي فروق صرف عمالت أجنبية 

 2.044.416 2.198.506 يناير 1في كما  النقد وما في حكمه

───────────────

─  2.548.524 (1.350.652) )أ(يونيو  30 في النقد وما في حكمه كما

════════ ═══════

═
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)تتمة( لتدفقات النقديةالموحدة لالمرحلية قائمة ال  
 )مراجعة( 2018يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 )أ( يشتمل النقد وما في حكمه على المبالغ التالية:
 أشهر المنتهية في ستةاللفترة 

 يونيو  30
20182017

دينار بحرينيدينار بحريني

 4.137.653 783.624بنوك وودائع قصيرة األجل نقد وأرصدة لدى 

 (1.589.129) (2.134.276) على المكشوف من البنك اتبوسح
──────── ─────── 

 2.548.524 (1.350.652)يونيو  30 فيكما  النقد وما في حكمه

════════ ═══════ 

 بنود غير نقدية

 دينار بحريني(  303.812: 2017دينار بحريني ) 249.844 ةالبالغالمستحقة القبض ودخل الفوائد تم استبعاد أرباح أسهم و
والذمم األخرى. المدينةالتغير في الذمم التجارية من 

  79.184: 2017دينار بحريني ) 25.826والبالغة  أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقةتم استبعاد 
 بحريني( من التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى.دينار 

  دينار بحريني(  188.368 :2017دينار بحريني ) 172.185لغ وقدره مدفوعة لمؤسسة خيرية بمباستبعاد تبرعات غير تم
خرى.األذمم الدائنة والتجارية الذمم من التغير في ال
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 حقوق الملكيةلتغيرات في المرحلية الموحدة ل قائمةال
 )مراجعة( 2018يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 .2018يونيو  30دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة كما في  405.681تتضمن األرباح المبقاة احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي 

 بي إم إم آي الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم 

  رأس
 المال

 أسهم 
 خزانة

 احتياطيات 
 أخرى

 (11)إيضاح 
 أرباح
 المجموع  مبقاة

 حقوق 
 غير مسيطرة

 مجموع 
 حقوق الملكية

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

 69.941.232 4.964.692 64.976.540 39.545.852 13.487.496 (2.699.662) 14.642.854 2018يناير  1في  

تأثير تطبيق تعديالت المعيار الدولي إلعداد 
 (1.000.253)-(1.000.253) (1.000.253) -- - (2)إيضاح  9التقارير المالية رقم 

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

 68.940.979 4.964.692 13.487.49638.545.59963.976.287 (2.699.662) 14.642.854 )معاد عرضه( 2018يناير  1في 

 2.234.997 (842.843)3.077.840 3.077.840 -- - الربح )الخسارة( للفترة 

 (1.049.438)-(1.049.438)-(1.049.438)- - للفترة  أخرى ةشاملخسارة 

استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة خسارة من 
 --- (309.362) 309.362- - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

──────── ───────── ────────────────── ──────────────────────────
 1.185.559 (842.843) 2.028.402 2.768.478 (740.076)- - للفترة  الشاملالدخل  )الخسارة(مجموع 

 (4.162.313)-(4.162.313) (4.162.313) -- - (12)إيضاح  2017أرباح أسهم نهائية لسنة 

 -- - (172.185) 172.185- - التبرعات الخيرية  احتياطيمحول إلى 

 (172.185)-(172.185)-(172.185)- - توزيعات لجمعية األسرة الخيرية 

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

 65.792.040 4.121.849 61.670.191 36.979.579 12.747.420 (2.699.662) 14.642.854 2018يونيو  30في الرصيد 
════════ ═════════ ═════════ ════════════════════════════════════
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حقوق الملكية لتغيرات في المرحلية الموحدة ل قائمةال
 )مراجعة( 2018يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 .2017يونيو  30كما في  دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة 315.000تتضمن األرباح المبقاة احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي 

 بي إم إم آيالحقوق العائدة إلى حاملي أسهم 

  رأس
 المال

 أسهم 
 خزانة

 احتياطيات 
 أخرى

 (11)إيضاح 
 أرباح
 المجموع  مبقاة

حقوق غير 
 مسيطرة 

 مجموع 
 الملكية حقوق

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

 69.560.673 6.628.015 62.932.658 38.717.548 12.271.918 (2.699.662) 14.642.854 2017يناير  1في  

 2.775.381 (826.828)3.602.209 3.602.209 -- -الربح )الخسارة( للفترة 

 459.793-459.793 - 459.793- - للفترة آخر  شاملدخل 

خسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة 
 --- (60.004) 60.004- - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

───────── ──────── ───────────────── ──────────────────────────
 3.235.174 (826.828) 4.062.002 3.542.205 519.797- -ة للفترة الشامل مجموع الدخل )الخسارة(

 (4.162.313)-(4.162.313) (4.162.313) -- - (12)إيضاح  2016أرباح أسهم نهائية لسنة 

 -- - (188.368) 188.368- - التبرعات الخيرية  احتياطيمحول إلى 

 (188.368)-(188.368)-(188.368)- - توزيعات لجمعية األسرة الخيرية 

───────── ──────── ────────────────────────────────────────────
 68.445.166 5.801.187 62.643.979 37.909.072 12.791.715 (2.699.662) 14.642.854 2017يونيو  30في الرصيد 

═════════ ════════ ═════════ ══════════════════ ══════════════════
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المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 (مراجعة) 2018يونيو  30في 

معلومات 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 تحت عنوان . إن 10999تحت سجل تجاري رقم والسياحة التجارة وومسجلة لدى وزارة الصناعة البحرين 

 مملكة البحرين. سترة، ، 828صندوق بريد 

بيع األغذية والمرطبات والمواد اإلستهالكية األخرى هي نشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )المشار إليهم معا  "بالمجموعة"( إن األ
. تتركز عمليات المجموعة في مملكة البحرين ودولة قطر ودولة اإلمارات العربية مات التوزيع والشحنوالتجزئة. وتقوم بتقديم خدبالجملة 

المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق والواليات المتحدة األمريكية وجمهورية جيبوتي وجمهورية الغابون وجمهورية مالي 
  السودان وجمهورية السودان وجمهورية غانا وجمهورية كينيا.وجمهورية جنوب 

 .2018 يوليو 22تم إعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقا  لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 

 فيما يلي الشركات التابعة للشركة:
 الملكيةحصة  نسبة

يونيو  30
2018 

ديسمبر  31
 األنشطة  بلد 2017

  الرئيسية التأسيس )مدققة( )مراجعة(
 ســماال

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

إدارة عدة وكاالت تجارية للسلع 
 اإلستهالكية.

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

 .تإدارة سوبر مارك

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

 .تإدارة سوبر مارك

جمهورية  %100 %100 أس.أيه.آر.آل.بي إم إم آي 
 جيبوتي

يع والتوز نشاط النقل الجوي والتخزين
 والتصدير. واالستيراد

 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 

 األمريكية

 .لم تبدأ أنشطتها التجارية بعد

جمهورية  %100 %100 أرض العهد للتجارة العامة  أل.أل.سي
العراق 

 .لم تبدأ أنشطتها التجارية بعد

 مملكة %100 %100 بي إم إم آي الدولية القابضة ش.ش.و.
 البحرين

من الشركات  ةشركة قابضة لمجموع
 التجارية والصناعية والخدماتية.

مملكة  %53.91 %53.91 شركة بنادر للفنادق ش.م.ب.
 البحرين

ندق فوإدارة العمليات التشغلية لإمتالك 

 . تم تحويلالبحرين داون تاون روتانا

الشركة الزملية إلى شركة تابعة اعتباراً 

 .2016أبريل  10من 

 مملكة - %80.00 إلدارة الضيافة ذ.م.م. كجيتيجانسامشركة 
 البحرين

إدارة الضيافة. لم تبدأ أنشطتها التجارية 

 بعد.
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المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2018يونيو  30في 

 )تتمة(معلومات عن الشركة  1

 الملكيةحصة  نسبة
يونيو  30

2018 
ديسمبر  31

 األنشطة  بلد 2017
  الرئيسية التأسيس )مدققة( )مراجعة(

 االسم

 بتاريخ إعداد التقارير المالية.الشركات التابعة التالية كما ( ش.ش.و.)لدى شركة بي إم إم آي الدولية 

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

 مملكة 100% 100%
 البحرين

من الشركات  ةشركة قابضة لمجموع
 التجارية والصناعية والخدماتية.

جلوبل سورسنج أند سبالي ساوث هولدنغ 
 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.

 .إعداد التقارير الماليةالتابعة التالية كما بتاريخ  اتالشرك ش.ش.و.بالي إيست هولدنغ لدى جلوبل سورسنج أند س

 تدسيرفيسس ليميجلوبل سورسنج أند سبالي 
 (آو دي اس سي آو كاترينق جي في)

جمهورية  100% 100%
 السودان

تقديم خدمات التموين والتدبير 
 .المنزلي

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

تقديم خدمات التموين والتدبير 
 .المنزلي

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

 المالية. إعداد التقاريرلدى جلوبل سورسنج أند سبالي ساوث هولدنغ ش.ش.و. الشركة التابعة التالية كما بتاريخ 

جمهورية  %100 %100 أيهإس غابون إس س جي إ
 الغابون

 بيع وتوزيع المنتجات الغذائية.

 .إعداد التقارير الماليةالشركة التابعة التالية كما بتاريخ  أند سبالي نورث هولدنغ ش.ش.و. جلوبل سورسنجلدى 

جمهورية  %100 %100 أيهإس مالي إس إس جي 
 مالي

تقديم خدمات التموين والتدبير 
 المنزلي.

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

جمهورية %100%100غانا  –أنترناشونال سورسنج أند سبالي ليميتد 
 غانا

والحراسة تقديم خدمات التموين 
 والخدمات ذات الصلة.

 تمثل حصة الملكية الفعلية.* 
ووضعها تحت التصفية  أيهإس غابون إس إس جي إيقاف عمليات  ش.ش.والقابضة الدولية  جي إس إسشركة ** قرر مجلس إدارة 
 .2017أكتوبر  1الطوعية اعتبارا  من 
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المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2018يونيو  30في 

 )تتمة(معلومات عن الشركة  1

 الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة من قبل المجموعة:فيما يلي 

 الملكيةحصة  نسبة
يونيو  30

2018 
ديسمبر  31

 األنشطة  بلد 2017
  الرئيسية التأسيس )مدققة( (مراجعة)

 االسم

وكاالت للسلع  عدةإدارة  دولة قطر %50 %50 الشركة القطرية البحرينية العالمية ذ.م.م.
 االستهالكية.

 وتشغيل المخازن.إنشاء  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
 الغذائية والسلع المنزلية.

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.

 الهامة السياسات المحاسبية 2

لتقارير المالية با" الخاص 34رقم وفقا  لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي  للمجموعةالمختصرة الموحدة أعدت القوائم المالية المرحلية 
 ".المرحلية

فقا  كاملة وموحدة المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية الموحدة ال تشتمل القوائم المالية المرحلية 
ديسمبر  31ي فللسنة المنتهية السنوية للمجموعة الموحدة ن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ويجب أ

مؤشرا  للنتائج التي يمكن  2018يونيو  30المنتهية في أشهر  ستةالفترة  . باإلضافة إلى ذلك، إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج2017
 .2018ديسمبر  31تنتهي في ستوقعها للسنة المالية التي 

المالية  القوائم في إعداد التي تم إتباعهامطابقة لتلك في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي بعة ت المحاسبية المتإن السياسا
، باستثناء المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي أدخلت على المعايير 2017 ديسمبر 31للسنة المنتهية في للمجموعة السنوية الموحدة 

تم إصداره ولكنه غير إلزامي بعد آخر  م المجموعة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديللم تق .2018يناير  1افذة اعتبارا  من والتفسيرات الن
 .في وقت مبكر

 المتعلق باألدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
المتعلق باألدوات المالية فيما يتعلق بتصنيف األدوات المالية.  9قامت المجموعة بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

فيما دئي. بتاريخ التطبيق المب 9، قامت المجموعة أيضا  بتطبيق المتطلبات األخرى للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم الفترةخالل 
 يلي أدناه ملخص التغيرات الرئيسية التي أدخلت على السياسات المحاسبية للمجموعة الناتجة من تطبيق الفترة الحالية:

 ( إضمحالل الموجودات المالية 1
 يستند المخصص على. "المتوقعةية الئتمانالخسائر ا"المتكبدة" بنموذج  ةنموذج "الخسار 9يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ير لمعيار الدولي إلعداد التقارا الخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبط باحتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى عمر الموجود. بموجب
 .السابقمعيار الالخسائر االئتمانية قبل تحققها، بخالف يتم إثبات ، 9المالية رقم 
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المختصرة  الموحدةالمرحلية مالية حول القوائم ال إيضاحات
 )مراجعة( 2018يونيو  30في 

 )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية 2

 )تتمة( المتعلق باألدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 ( التحول2

تم ي ذلك لم باستثناء، بأثر رجعي 9لتقارير المالية رقم إلعداد االمعيار الدولي ن تطبيق عتم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة 
مالية المعيار الدولي إلعداد التقارير الن تطبيق الناتجة عفي القيم المدرجة للموجودات المالية إثبات الفروق . يتم مقارنةالعرض أرقام إعادة 
ال تعكس المتطلبات الخاصة بالمعيار  2017لسنة ن المعلومات الواردة . ونتيجة لذلك، فإ2018يناير  1ا في مكالمبقاة في األرباح  9رقم 

 الدولي إلعداد التقارير الماليةبموجب المعيار  2018لسنة ال يمكن مقارنتها بالمعلومات الواردة  . ولذلك9رقم  الدولي إلعداد التقارير المالية
 .9رقم 

 2018يناير  1و 2017 ديسمبر 31( تسوية القيمة المدرجة كما في 3
إلى القيمة المدرجة المحددة عن طريق تطبيق المعيار الدولي إلعداد  2017ديسمبر  31تسوية القيمة المدرجة كما في الجدول التالي يعرض 

 :2018يناير  1 في 9التقارير المالية رقم 

 القيمة المدرجة
  1كما في  

 2018يناير 

مخصص 
االضمحالل بناًء 

على الخسائر 
 االئتمانية المتوقعة 

 القيمة المدرجة
  31كما في 
 2017ديسمبر 

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 

21.350.598 1.000.253 22.350.851 
223.093.958

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى  

3.093.958 -  ودائع قصيرة األجلأرصدة لدى بنوك ونقد و 3.093.958
──────── ──────── ──────── 
24.444.556 1.000.253 25.444.809 
════════ ════════ ════════ 

 ( التأثير على األرباح المبقاة 4
 األرباح 
 المبقاة 

 دينار بحريني

39.545.852  كما هو مسجل مسبقا   2018يناير  1كما في 

(1.000.253)  9إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
────────

 2018يناير  1إعادة عرض الرصيد اإلفتتاحي كما في  38.545.599
════════

  2018يناير  1و 2017ديسمبر  31( تسوية المخصص المسجل كما في 5
بشأن  2018يناير  1إلى المخصص المعدل كما في  2017ديسمبر  31تسوية المخصص المسجل مسبقا  كما في الجدول التالي يعرض 

 :9التحول إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  1كما في 

 2018يناير 
 تعديل

 التحول 
  31كما في 
 2017ديسمبر 

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 المخصص / الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بما يلي:

2.057.225 1.000.253 1.056.972 
.

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى  
════════ ════════ ════════ 

 المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 15المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير 
المتعلق بعقود اإلنشاء ومعيار المحاسبة الدولي رقم  11محل معيار المحاسبة الدولي رقم  15يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء، ما لم تكن تلك العقود المتعلق باإليرادات والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع اإليرادات  18
تقع ضمن نطاق المعايير األخرى. يحدد المعيار الجديد نموذج من خمس خطوات الحتساب اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. 

مبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة استحقاقه نظير نقل البضائع ، يتم إثبات اإليراد ب15بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 أو الخدمات إلى العمالء.
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المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2018يونيو  30في 

 )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية 2

 )تتمة( المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يتطلب المعيار من المنشآت ممارسة االجتهادات، باألخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة من خطوات 

رة  ول على العقد والتكاليف المرتبطة مباشمعيار المحاسبة عن التكاليف اإلضافية للحصالمبرمة مع عمالئهم. كما يحدد  النموذج على العقود
نهج بأثر رجعي معدل عن طريق إثبات بإستخدام  15قارير المالية رقم قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد الت بالوفاء بالعقد.

المبدئي للمعايير.  تعديالت المتراكمة لألرصدة االفتتاحية لألرباح المبقاة للعقود التي لم تستكمل بتاريخ التطبيقال

 إثبات اإليراد
إلى المجموعة بحيث يمكن قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية،  يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه المنافع اإلقتصادية

الشروط  ربغض النظر عن متى يتم استالم المدفوعات. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذمم المدينة، مع األخذ في االعتبا
ا جموعة بأنها تعمل كرب المال في جميع ترتيبات إيراداتها نظرا  ألنهالتعاقدية المحددة للدفع بإستثناء الضرائب أو الرسوم. لقد استنتجت الم

ولديها أسعار العروض وكما أنها تتعرض لمخاطر المخزون ومخاطر االئتمان. يجب استيفاء  ،الملتزم األولي في جميع ترتيبات اإليرادات
 المعايير المحددة الموضحة أدناه قبل إثبات اإليراد:

 بيع البضائع 
عقود المجموعة المبرمة مع العمالء لبيع البضائع بشكل عام على التزام أداء واحد. لقد استنتجت المجموعة بأنه ينبغي إثبات  تتضمن

الدولي إلعداد  ن تطبيق المعيارإعلى الموجود إلى العميل. لذلك، فاإليرادات الناتجة من بيع البضائع في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة 
ليس له أي تأثير على توقيت إثبات اإليرادات.  15المالية رقم التقارير 

 إيرادات الغرف
لى عتمثل إيرادات الغرف الناتجة من العمليات التشغيلية للفندق مجموعة المبالغ المحتسبة على العمالء والضيوف خالل الفترة متضمنة 

ينطبق ذلك، باإلضافة إلى دفتر األستاذ التي لم يتم عمل فواتير بشأنها في رسوم الخدمة محسوم منها النسبة المطبقة على الموظفين، حيثما 
يتم بيع  .نهاية فترة إعداد التقارير المالية. يتم إدراج اإليرادات الناتجة من العمليات التشغيلية للفندق بعد حسم الخصومات والعالوات األخرى

ة رقم عداد التقارير الماليإلللعميل. بموجب المعيار الدولي والمرطبات مع بيع المواد الغذائية بشكل حزمة هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو 
السياسة سب مع بما يتنامع مرور الوقت، إثباتها  سيستمرالعمليات التشغيلية للفندق من الناتجة رف الغيرادات إأن ب المجموعة تاستنتج، 15

بيع ن الناتجة ع يراداتإثبات اإل. سيستمر في الوقت ذاته المجموعةتقدمها التي  المنافعويستهلك تلم يسالعميل نظرا  ألن المحاسبية السابقة، 
 والمرطبات.ية ائالغذالمواد في وقت معين، عند تسليم  والمرطبات ةالمواد الغذائي

 تقديم الخدمات
لتقارير إعداد انتائج المعاملة بواقعية، بالرجوع إلى مرحلة إتمام المعاملة بتاريخ  ريتم إثبات اإليراد من تقديم الخدمات عندما يمكن تقدي

 .المالية

المجموعة بأن اإليرادات الناتجة من تقديم الخدمات سيستمر إثباتها مع  تاستنتج، 15بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 الصلة.مرور الوقت بإستخدام نماذج المدخالت ذات 

 المقابل المتغير 
ة . بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليورسوم الجندول كميةال حق االسترجاع وتخفيضاتتقدم بعض عقود بيع البضائع للعمالء 

إلى المقابل المتغير. يتم تقدير المقابل المتغير عند الجندول ورسوم اإلدراج رسوم حقوق االسترجاع وتخفيضات الكمية و، تؤدي 15رقم 
بلغ اإليراد الذي إلى زيادة م تطبيق القيد على المقابل المتغيرعدم التيقن المرتبطة به. يؤدي  ةحال فيبداية العقد ويقيد إلى أن يتم بعد ذلك 

 سيتم تأجيله.
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 )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية 2

 )تتمة( المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 )تتمة(المقابل المتغير 

  االسترجاعحقوق 
بإستخدام ة االسترجاعات المتوقعبتقدير المجموعة في السابق  تقومعندما يمنح العقد للعميل حق استرجاع البضائع خالل فترة زمنية محددة. 

. قبل 15المماثل لطريقة القيمة المتوقعة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم حسب االحتمالية  نهج متوسط المبلغ المرجح
، يتم تأجيل وإثبات االسترجاعات المتوقعة في القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 15بيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تط

ع قتم تضمين القيمة المدرجة المبدئية للبضائع المتوعديل مقابل لتكلفة اإليراد. يضمن الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى مع إجراء ت
 استرجاعها ضمن المخزون.

باسترجاع العقد يسمح للعميل ، يكون المقابل المستلم من العميل متغيرا  نظرا  ألن 15بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
مبلغ المقابل فضل أبشكل تتنبأ ن هذه الطريقة ألاسترجاعها تستخدم المجموعة طريقه القيمة المتوقعة لتقدير البضائع التي سيتم المنتجات. 

التقديرات بقيد المتعلقة  15رقم المالية الدولي إلعداد التقارير ر ايالواردة في المعتطبق المجموعة المتطلبات المجموعة. المتغير الذي تستحقه 
استرداد المنتجات من حق موجود بمبالغ المطلوب والتقوم المجموعة بعرض إعادة دراجه في سعر المعاملة. إالذي يمكن للمقابل المتغير 

المجموعة مبالغ "إعادة حدد تالتوالي.  على، األخرىوالذمم الدائنة التجارية العميل ضمن الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى والذمم 
غيرات في موحدة المختصرة للتالمطلوبات" و"حق استرجاع الموجودات" وتم تعديل صافي التأثير في األرباح المبقاة في القائمة المرحلية ال

 حقوق الملكية. 

  الكميةتخفيضات ال
ت جان تتجاوز كميه المنتأبمجرد المشتراة من قبل العميل المنتجات  علىرجعي لبعض عمالئها  كمية بأثرالتقدم المجموعة التخفيضات 

 المبالغ المستحقة الدفع من قبل العميل. يتم مقاصة التخفيضات مقابلفي العقد. الحد األقصى المحدد ة خالل الفترة االمشتر

الذي  لتقدير المقابل المتغير. يرالمتغالمقابل إلى التخفيضات الكمية بأثر رجعي ، تؤدي 15بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ذات د و"طريقة القيمة المتوقعة" للعقو. الكميه ةدمنفرالقصوى  ودللعقود ذات الحد "طريقة المبلغ األكثر احتماال  "طبقت المجموعة ، يستحقه
من الحدود  بعدد مدفوعة أساسا  مبلغ المقابل المتغير بشكل أفضل تتوقع التي المختارة الطريقة إن . واحدة كميةود القصوى ألكثر من الحد

ند تطبيق المعيار ع. للمقابل المتغيرالتقديرات بقيد المتعلقة ومن ثم قامت المجموعة بتطبيق المتطلبات الواردة في العقد. كمية القصوى لل
واستبعاد مخصص المستقبلية المتوقعة ، قامت المجموعة بإثبات "مطلوبات العقود" للتخفيضات 15رقم  الدولي إلعداد التقارير المالية

 فروق.التخفيضات المثبت ضمن الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى وتعديل األرباح المبقاة ألي 

 دراج إلعرض( ورسوم اال)رسوم الجندول 
ألول مره.  للعميلمنتجاتها إدراج لتقديم لعرض منتجاتها ورسوم الستئجار رفوف تقوم المجموعة بتقديم رسوم الجندول )العرض( لعمالئها 

 .العميلالمبالغ المستحقة الدفع من الجندول واإلدراج من رسوم يتم مقاصة و

والتي يتم تقديرها بإستخدام  يرالمتغالمقابل إلى رسوم الجندول واإلدراج تؤدي ، 15بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
لك عة بعد ذمبلغ المقابل المتغير. تقوم المجموأفضل بشكل تتوقع المختارة التي الطريقة إن للعقود. بالنسبة "طريقة المبلغ األكثر احتماال " 

التقديرات الخاصة بالمقابل المتغير.بقيد بتطبيق المتطلبات 

 العملة األجنبية والمقابل المدفوع مقدماً بمعامالت المتعلق  22لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم تفسير 

صلة المصروف أو الدخل ذو الأو اإلثبات المبدئي للموجود عند الفوري الذي سيتم استخدامه نه عند تحديد سعر الصرف أالتفسير يوضح 
ريخ المعاملة تافإن ، ذات الصلة بالمقابل المدفوع مقدما  غير النقدية المطلوبات غير النقدية أو المتعلق عند استبعاد الموجودات ( )أو جزء منه

وإذا كانت  .الناتجة عن المقابل المدفوع مقدما  غير النقدية طلوبات المغير النقدية أو تثبت فيه المنشأة مبدئيا  الموجودات هو التاريخ الذي 
قابل مبلغ مستلم للملكل دفعه أو  تحدد تاريخ المعامالالمنشأة أن ت ىيجب علعندئذ ، مقدما  مدفوعة متعددة مبالغ مستلمة مدفوعات أو هناك 

 ة المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة.ال يوجد لهذا التفسير أي تأثير على القوائم المالي. المدفوع مقدما  

إال . 2018التي أدخلت إلى المعايير والتفسيرات ألول مرة في سنة األخرى الجديدة التعديالت تم تطبيق العديد من المعايير والتفسيرات و
 للمجموعة.القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة ، ليست لها أي تأثير على هاأن
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 بعد معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية 3

قائمة هذه الإن . وهي مدرجة أدناهالمختصرة الموحدة  الماليةالقوائم حتى تاريخ إصدار فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد 
تنوي المجموعة تطبيق  .بتاريخ مستقبليقابلة للتطبيق ها ستكون أنالمجموعة، بشكل معقول، بتوقع تلمعايير والتفسيرات الصادرة، والتي لهي 

 . إلزاميةهذه المعايير عندما تصبح 

 المتعلق بعقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
المتعلق بعقود اإليجار،  17 معيار المحاسبة الدولي رقمويحل محل  2016في يناير  16اد التقارير المالية رقم تم إصدار المعيار الدولي إلعد

لتقارير ا اتلجنة تفسيرتفسير المتعلق بتحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد اإليجار، و 4التقارير المالية الدولية رقم  اتلجنة تفسير
المتعلق  27رقم بقة الساالتقارير المالية الدولية  اتلجنة تفسيرتفسير المتعلق بحوافز عقود التأجير التشغيلية، و 15رقم  السابقالمالية الدولية 

المبادئ الخاصة  16يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بتقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد التأجير. 
رج في منفرد مد بموجب نموذجيتطلب من المستأجرين احتساب كافة عقود اإليجار القياس والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار وباإلثبات و

ويتضمن المعيار على إعفائين . 17بطريقة مشابهة لمحاسبة عقود اإليجار التمويلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  قائمة المركز المالي

القيمة المنخفضة )مثل الحواسيب الشخصية( وعقود إيجار قصيرة األجل  ذاتعقود اإليجار من الموجودات  -جرين إثبات خاصين بالمستأ
بإثبات االلتزام لعمل مدفوعات التأجير المستأجر  سيقومبدء عقد اإليجار،  عند شهرا  أو أقل(. 12 ة)أي عقود اإليجار ذات فترة عقد إيجار لمد

د(. استخدام الموجوفي لموجود الذي يمثل الحق في استخدام الموجودات المعنية خالل فترة عقد اإليجار )أي الحق ( واالتأجير ات)أي التزام
 .حق استخدام الموجود استهالكاإليجار وحساب  اتعلى التزام الفوائد مصروفاتثبات إيتطلب من المستأجرين بشكل منفصل س

اإليجار  وعاتمدفير في تغال وأ اإليجار فترة عقدعند وقوع أحداث معينة )مثل، تغيير  التأجيرلتزام اقياس  إعادةالمستأجرين كما يتطلب من 
إعادة قياس  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 16 إلعداد التقارير رقم المعيار الدولي بموجبالمؤجر لم تتغير 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 

عن معيار المحاسبة الدولي  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 
 ي. يمكن للمستأجر اختيار تطبيق المعيار إما انتهاج األثر الرجع15إلعداد التقارير المالية رقم  الدوليولكن ليس قبل تطبيق المنشأة المعيار 

وتخطط تطبيق المعيار الجديد  16الكلي أو األثر الرجعي المعدل. تقيّم المجموعة حاليا  تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 .بالتاريخ اإللزامي المطلوب

تأثير لها أي ن لن يكومن المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي أدخلت إلى المعايير والتفسيرات سوف يالت األخرى الناتجة التعد
 المركز المالي الموحد أو األداء المالي الموحد للمجموعة.أو  على السياسات المحاسبية

مشتركة  لسيطرةاستثمارات في شركات خاضعة  4

. فيما يلي التغيرات 1شركات الخاضعة للسيطرة المشتركة للمجموعة في إيضاح رقم للتم اإلفصاح عن تفاصيل حصة الملكية واألنشطة الرئيسية 
 الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة:في في القيم المدرجة لالستثمارات 

 ديسمبر 31
2017 
)مدققة(

 يونيو  30
2018 

 )مراجعة(
دينار بحريني دينار بحريني

 في بداية الفترة / السنة 2.846.058 1.914.452
 حصة المجموعة من النتائج خالل الفترة / السنة 16.025 1.117.577

 أرباح أسهم مستلمة خالل الفترة / السنة - (1.074.679)
 قرض إلى شركة خاضعة لسيطرة مشتركةتحويل  - 881.148

 إضافي استثمار - 7.560
───────── ───────── 
 في نهاية الفترة / السنة 2.862.083 2.846.058

══════════ ══════════ 
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 )تتمة(مشتركة  لسيطرةاستثمارات في شركات خاضعة  4

 30هية في أشهر المنت ستةالشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة بناء  على حسابات اإلدارة المعتمدة لفترة الحصة المجموعة من نتائج تم تسجيل 
 .2018يونيو 

ديسمبر  31و 2018يونيو  30كما في  ال توجد لدى الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة أية إلتزامات محتملة أو إرتباطات رأسمالية جوهرية
2017. 

ستثمارات ا 5
 ديسمبر 31

2017 
)مدققة(

 يونيو  30
2018 

 ()مراجعة
دينار بحريني دينار بحريني

 استثمارات مسعرة –مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  8.027.597 8.474.847

 استثمارات غير مسعرة –مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  1.963.031 1.884.792

 استثمارات مسعرة –مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  2.375.065 2.455.979
───────── ───────── 

12.815.618 12.365.693 
═════════ ═════════ 

 العادلة لالستثمارات:فيما يلي التغيرات في القيم 
 ديسمبر 31

2017 
)مدققة(

 يونيو  30
2018 

 )مراجعة(
دينار بحريني دينار بحريني

 في بداية الفترة / السنة 12.815.618 12.893.278
 إضافات خالل الفترة / السنة 90.909 -

 التغيرات في القيم العادلة للفترة / السنة  (287.041) 853.138
 خسارة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (80.914) (4.613)
 مستبعدة خالل الفترة / السنة (172.879) (926.185)

───────── ───────── 

في نهاية الفترة / السنة  12.365.693 12.815.618
═════════ ═════════ 

 استثمارات مسعرة 
 ستثمارات المسعرة بالرجوع إلى أسعار العروض المعلنة في السوق النشطة.يتم تحديد القيم العادلة لال

 استثمارات غير مسعرة 
أحدث خدام بإستأو  يةتم تقدير القيم العادلة لالستثمارات غير المسعرة بإستخدام أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق االستثمار

 معامالت السوق دون شروط تفضيلية أو القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مشابهة لها أو بإستخدام تقنيات التقييم األخرى المناسبة.

تجارية مدينة وذمم أخرى ذمم  6
 ديسمبر 31
 2017 

 يونيو  30
2018

 )مراجعة( )مدققة(
دينار بحريني دينار بحريني

12.949.786 11.685.661 
دينار بحريني  2.368.418]محسوم منها مخصص اضمحالل بمبلغ وقدره  ذمم تجارية مدينة

 دينار بحريني([ 1.056.972: 2017)
 مبالغ مدفوعة مقدما  للموردين 2.556.332 2.097.157

 ذمم مدينة أخرى 6.267.699 5.646.938

 (16عالقة )إيضاح مبالغ مستحقة من أطراف أخرى ذات  309.357 555.470

 مبالغ مدفوعة مقدما   1.171.662 1.101.500
───────── ───────── 
22.350.851 21.990.711 
═════════ ═════════ 

ذات  مستحق من أطرافدينار بحريني[  148.988: )مدققة(  2017ديسمبر  31]دينار بحريني  53.124تتضمن الذمم التجارية المدينة على مبلغ وقدره 
 (.16عالقة )راجع إيضاح 
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المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2018يونيو  30في 

 )تتمة(ى أخرتجارية مدينة وذمم ذمم  6

 فيما يلي بنود وشروط الموجودات المالية المذكورة أعاله:
 يوما . 90إلى  30على الذمم التجارية المدينة ويتم تسويتها عادة  خالل ال تستحق أية فائدة   -
 ال تستحق أية فائدة على الذمم المدينة األخرى وتتراوح شروط تسويتها بين شهر واحد إلى ستة أشهر.  -
 .16بالنسبة للبنود والشروط المتعلقة بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة، راجع إيضاح   -

 فيما يلي أدناه التغيرات في مخصص اضمحالل الذمم التجارية المدينة:
 ديسمبر 31
 2017 

 يونيو  30
2018

 )مراجعة( )مدققة(
دينار بحريني دينار بحريني

 بداية الفترة / السنةفي  1.056.972 2.001.786

- 1.000.253  9المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير إلى ل تعديل التحو

406.282 311.193  لسنةللفترة / االمخصص 

 السنةالفترة / مبالغ مشطوبة خالل  - (1.351.096)
───────── ───────── 

 نهاية الفترة / السنةفي  2.368.418 1.056.972

═════════ ═════════ 
 األدوات المالية 7

 :2018يونيو  30فيما يلي نظرة عامة عن األدوات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة كما في 

 المجموع 

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر 

 مدرجة 
 بالقيمة العادلة 

 من خالل األرباح
 أو الخسائر 

 مدرجة 
 بالتكلفة 
 المطفأة

 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(
 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

 الموجودات المالية:
 استثمارات  - 2.375.065 9.990.628 12.365.693
18.262.717 - -  ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى   18.262.717

783.624 - -  نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل 783.624
───────── ──────── ──────── ──────── 

31.412.034 9.990.628 2.375.065 19.046.341 
═════════ ════════ ════════ ════════ 

 المطلوبات المالية:
11.129.592 - -  ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى   11.129.592
24.821.793 - -  قروض واقتراضات  24.821.793

1.175.371 - -  مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها 1.175.371
2.134.276 - -  سحوبات على المكشوف من البنك 2.134.276

───────── ──────── ──────── ────────
39.261.032 - - 39.261.032 

═════════ ════════ ════════ ════════ 

 :2017ديسمبر  31فيما يلي نظرة عامة عن األدوات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة كما في 

 المجموع 

مدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل  الدخل 

 الشامل اآلخر 

 مدرجة 
 بالقيمة العادلة 

 من خالل األرباح
 أو الخسائر 

 مدرجة 
 بالتكلفة 
 المطفأة

 )مدققة( )مدققة( )مدققة( )مدققة(
 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

 الموجودات المالية:
12.815.618 10.359.639 2.455.979 -  استثمارات 
19.152.194 - -  ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى   19.152.194
3.093.958 - -  نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل 3.093.958

──────── ──────── ──────── ──────── 
35.061.770 10.359.639 2.455.979 22.246.152 

════════ ════════ ════════ ════════ 



 بي إم إم آي ش.م.ب.

18 

المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2018يونيو  30في 

 )تتمة( األدوات المالية 7

 المجموع 

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل  

الدخل الشامل 
 اآلخر 

 مدرجة 
 بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح 
 أو الخسائر

 مدرجة 
 بالتكلفة 
 المطفأة

 )مدققة( )مدققة( )مدققة( )مدققة(
 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

 المطلوبات المالية:
12.177.976 - -  ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى   12.177.976
24.195.236 - -  قروض واقتراضات  24.195.236
1.599.956 - -  مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها 1.599.956
895.452 - -  سحوبات على المكشوف من البنك 895.452

──────── ──────── ──────── ──────── 

38.868.620 - - 38.868.620 
════════ ════════ ════════ ════════ 

قياس القيمة العادلة  8

تاريخ  يالسوق ف مشاركيبين  ةمعاملة منظملتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي هي السعر القيمة العادلة 
 القياس. 

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

السحوبات على المكشوف من البنك وجزء معين من الذمم التجارية المدينة وقصيرة األجل ودائع الإن النقد واألرصدة لدى البنوك و (أ
ة الدائنة والذمم األخرى تقارب قيمها المدرجة إلى حد وجزء معين من الذمم التجاريمحتفظ بها المبالغ مستحقة الدفع ووالذمم األخرى 

كبير نتيجة لإلستحقاقات القصيرة األجل لتلك األدوات؛ 

يتم تقييم القروض واالقتراضات من قبل المجموعة بناء  على معايير مثل أسعار الفائدة. ال تختلف القيم المدرجة بشكل جوهري عن  (ب
 .2017ديسمبر  31و 2018يونيو  30قيمها العادلة كما في 

تم اشتقاق القيمة العادلة لالستثمارات المسعرة من أسعار السوق المسعرة في األسواق النشطة أو في حالة االستثمارات غير المسعرة،  (ج
أحدث معامالت السوق دون شروط تفضيلية أو بإستخدام بإستخدام أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق االستثمارية أو 

 .المناسبةاألخرى الحالية ألداة أخرى مشابهة لها أو بإستخدام تقنيات التقييم العادلة القيمة 

 المطلوبات غير المالية  وأللموجودات القيمة العادلة 
العقارية بالقيمة العادلة التي تم تحديدها من قبل لجنة االستثمار بناء  على التقييمات التي تم إجراؤها من قبل  تقيس المجموعة استثمارتها

 .2017ديسمبر  31مثمنين مستقلين كما في 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة ض يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، بناء  على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل:

؛ثلةاألسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المما - 1المستوى  -

جلة القيمة العادلة المسقياس والتي يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على ألنى مستوى تقنيات التقييم  - 2المستوى  -
 ؛ وما بصورة مباشرة أو غير مباشرةإ

 القيمة العادلة.قياس يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على ي ال والتألدنى مستوى تقنيات التقييم  - 3المستوى  -

انت قد ما إذا ك المجموعةحدد تعلى أساس متكرر، المثبتة في القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة والمطلوبات بالنسبة للموجودات 
ذات التأثير  لمدخالتهاأدنى مستوى إلى  )استنادا  تصنيفها بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم حدثت تحويالت فيما 

 .إعداد كل تقرير مالي( في نهاية فترة الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل
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المرحلية الموحدة المختصرة حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2018يونيو  30في 

)تتمة( قياس القيمة العادلة  8

 )تتمة(التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 للمجموعة:والموجودات غير المالية يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات المالية 

 قياس القيمة العادلة باستخدام 

 المجموع 

ذات تأثير  مدخالت
جوهري ال يمكن 

مالحظتها 
 3المستوى 

ذات  مدخالت
تأثير جوهري 

يمكن مالحظتها 
 2المستوى 

في أسعار مسعرة 
 أسواق نشطة

 1المستوى 
 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(

 2018يونيو  30 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة:

 استثمارات عقارية 
9.457.725 9.457.725 -  أراضي ومباني - -

───────── ───────── ───────── ─────────
 استثمارات

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
8.027.597 - -  استثمارات مسعرة - 8.027.597
1.963.031 1.963.031 -  استثمارات غير مسعرة - -

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر:
2.375.065 - -  استثمارات مسعرة - 2.375.065

───────── ───────── ───────── ─────────
12.365.693 1.963.031 - 10.402.662
───────── ───────── ───────── ─────────
21.823.418 11.420.756 - 10.402.662

═════════
══

════════
═══

════════
═══

════════
 قياس القيمة العادلة باستخدام═══

 المجموع 

ذات تأثير  مدخالت
جوهري ال يمكن 

مالحظتها المستوى 
3 

ذات تأثير  مدخالت
جوهري يمكن 

مالحظتها المستوى 
2 

أسعار مسعرة في 
 أسواق نشطة

 1المستوى 
 )مدققة( )مدققة( )مدققة( )مدققة(

 2017ديسمبر  31 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة:

 استثمارات عقارية
9.262.923 9.262.923 -  مباني - -

───────── ──────── ──────── ───────── 
 استثمارات

 :الدخل الشامل اآلخرخالل من مدرجة بالقيمة العادلة 
8.474.847 - -  استثمارات مسعرة - 8.474.847
1.884.792 1.884.792 -  استثمارات غير مسعرة - -

 األرباح أو الخسائر: خالل من مدرجة بالقيمة العادلة 
2.455.979 - -  استثمارات مسعرة - 2.455.979

───────── ──────── ──────── ─────────
12.815.618 1.884.792 - 10.930.826

───────── ──────── ──────── ─────────
22.078.541 11.147.715 - 10.930.826

══════════

════

══════════

══

═════════ ══════════

════  :مطلوبات المقاسة بالقيمة العادلةال
 .2017ديسمبر  31و 2018يونيو  30ال توجد مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة كما في 

 استثمارات عقارية
ديسمبر  31ا في متم تحديد القيم العادلة لالستثمارات العقارية من قبل لجنة االستثمار بناء  على التقييمات التي تم إجراؤها من قبل مثمنين مستقلين ك

م اعتماد فئة العقارات التي يتم تقييمها. تالعقارات ولديهم خبرة حديثة في موقع وهم من شركات متخصصة في تقييم مثل هذه األنواع من  ثمنينالم. 2017
ديه الرغبة ومشتري لوالمعرفة بائع لديه الرغبة التقييمات بناء  على قيم السوق المفتوحة مدعومة بأدلة السوق التي بموجبها يمكن مبادلة موجود بين 

 وجد هناك أي تغيرات في أوضاع السوق خالل الفترة التي من شأنها. تعتقد اإلدارة بأنه ال يفي معاملة دون شروط تفضيلية في تاريخ التقييموالمعرفة 
 .2017ديسمبر  31إحداث تغيرات جوهرية في القيم العادلة المحددة كما في 
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المرحلية الموحدة المختصرة حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2018يونيو  30في 

)تتمة( قياس القيمة العادلة  8

 )تتمة(التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 استثمارات غير مسعرة 

معامالت  أحدثبإستخدام أو  قبل مدراء الصناديق االستثمارية تم تقدير القيم العادلة لالستثمارات غير المسعرة بإستخدام أسعار العطاءات المقدمة من
 السوق دون شروط تفضيلية أو القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مشابهة لها أو بإستخدام تقنيات التقييم األخرى المناسبة.

لقيمة لقياسات ا 2والمستوى  1، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 2017ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2018يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 
 لقياسات القيمة العادلة. 3العادلة ولم تكن هناك تحويالت إلى أو من المستوى 

 3تسوية قياسات القيمة العادلة للموجودات ضمن المستوى 
نفة المصدلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والدى المجموعة استثمارات عقارية وبعض أسهم حقوق الملكية غير المسعرة المصنفة كمدرجة بالقيمة الع

ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. فيما يلي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية وغير المالية المدرجة ضمن المستوى  3على أنها مستوى 
3: 

 المجموع
 - ماليةموجودات 
 استثمارات

موجودات غير 
 مالية 

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

 )مدققة( 2017يناير  1في  8.835.497 1.920.906 10.756.403
 خالل السنة إضافات 427.426 - 427.426

 تغيرات في القيم العادلة - (36.114) (36.114)
───────── ────────── ───────── 
 )مدققة( 2017ديسمبر  31في  9.262.923 1.884.792 11.147.715

 الفترةخالل  إضافات 194.802 - 194.802
78.239 78.239  تغيرات في القيم العادلة خالل الفترة -

───────── ────────── ───────── 
 )مراجعة( 2018يونيو  30في  9.457.725 1.963.031 11.420.756
═════════ ══════════ ═════════ 

 رأس المال 9
 ديسمبر  31

2017 
 )مدققة(

 يونيو  30
2018 

)مراجعة(
دينار بحريني دينار بحريني

 لمصرح به:ا

20.000.000 20.000.000 
سمية إبقيمة هم س[ 200.000.000)مدققة(:  2017ديسمبر  31] 200.000.000

 سهمللدينار بحريني  0.100قدرها 
═════════ ═════════ 

 :والمدفوع بالكاملوالمكتتب به  لصادرا

14.642.854 14.642.854 
سمية إبقيمة هم سهم[ س146.428.549)مدققة(:  2017ديسمبر  31] 146.428.549

 سهمللدينار بحريني  0.100قدرها 
═════════ ═════════ 

 أسهم خزانة 10

)مدققة(:  2017ديسمبر  31] 2018يونيو  30كما في سهم  7.684.799تمثل أسهم الخزانة شراء المجموعة ألسهمها. تحتفظ المجموعة بعدد 
 سهم[ 7.684.799

 يونيو  30
2018

 ديسمبر 31
2017 

 )مدققة( )مراجعة(

 7.684.7997.684.799 عدد أسهم الخزانة

 %5.2 %5.2 نسبة أسهم الخزانة من إجمالي األسهم الصادرة 

 0.351 0.351 تكلفة أسهم الخزانة )دينار بحريني/ سهم(

 0.700 0.770 ألسهم الخزانة )دينار بحريني/ سهم(سعر السوق 

 5.379.359 5.533.055 القيمة السوقية ألسهم الخزانة )دينار بحريني(
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المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
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حتياطيات أخرى ا 11

 احتياطي 
 قانوني

 احتياطي 
إعادة تقييم 

 االستثمارات 

 احتياطي 
 إعادة 
 التقييم

 احتياطي 
 التبرعات 

 الخيرية
 احتياطي 

 عام 

 إحتياطي 
 تحويل 

 العمالت األجنبية 
 مجموع

 االحتياطيات 
 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(

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

13.487.496 (1.952.087) 7.000.000 -- 1.118.156 7.321.427 2018يناير  1 في
3  (1.049.438) (762.397) -- - (287.041) - الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  خسارة
 309.362 -- -- 309.362 - من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 172.185 -- 172.185 -- - الخيرية التبرعات إحتياطيمحول إلى 
 (172.185) -- (172.185) -- -توزيعات لجمعية األسرة الخيرية 

───────────────── ─────────────────────────── ──────────────────
 12.747.420 (2.714.484) 7.000.000 -- 1.140.477 7.321.427 2018يونيو  30في  الرصيد

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

 احتياطي 
 قانوني

 احتياطي 
إعادة تقييم 

 االستثمارات 

 احتياطي 
 إعادة 
 التقييم

 احتياطي 
 التبرعات 
 الخيرية

 احتياطي 
 عام 

 إحتياطي 
 تحويل 

 العمالت األجنبية 
 مجموع

 االحتياطيات 
 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(

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

 12.271.918 (1.659.162) 6.500.000 -- 109.653 7.321.427 2017يناير  1 في
 459.793 (51.033) -- - 510.826 - الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة 

من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  خسارة 
 60.004 -- -- 60.004 - من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 188.368 -- 188.368 -- - الخيرية التبرعات إحتياطيمحول إلى 
 (188.368) -- (188.368) -- -توزيعات لجمعية األسرة الخيرية 

──────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────────────────
 12.791.715 (1.710.195) 6.500.000 -- 680.483 7.321.427 2017يونيو  30في  الرصيد

════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════════════
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 )مراجعة( 2018يونيو  30في 

 
 سهم أرباح أ 12

 

النهائية  النقدية سهماألأرباح  توزيع، على 2018مارس  14للمساهمين المنعقد بتاريخ  الجمعية العمومية السنوين في اجتماع وافق المساهمو
النهائية  النقدية سهماألأرباح : 2017 مارس 15دينار بحريني ) 4.162.313وبإجمالي سهم للفلس  30المقترحة باستثناء أسهم الخزانة، بواقع 

 31دينار بحريني ] 807.206تم تضمين أرباح األسهم البالغة  دينار بحريني(. 4.162.313وبإجمالي سهم للفلس  30باستثناء أسهم الخزانة، بواقع 
دينار بحريني[ التي لم يتم دفعها بعد ضمن الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى في القائمة المرحلية الموحدة  781.380)مدققة(:  2017ديسمبر 

 للمركز المالي.
 

 راضاتتقروض وإق 13
 ديسمبر 31

2017 
 يونيو  30

2018  
  )مراجعة( )مدققة(

  بحرينيدينار  دينار بحريني

   
 قرض ألجل )أ( 21.257.090 21.356.342
 قرض قصير األجل )ب( 3.564.703 2.838.894

───────── ─────────  
24.195.236 24.821.793  

═════════ ═════════  
 
 

 غير متداول  18.399.412 19.082.611   
 متداول  6.422.381 5.112.625

───────── ─────────  
 
 

24.195.236 24.821.793  
═════════ ═════════  

 
 

 

دينار بحريني من بنك إتش إس بي سي  25.000.000بنادر بقيمة فنادق من قبل شركة عليه يمثل هذا تسهيل لقرض ألجل تم الحصول  (أ)
الشرق األوسط المحدود لتمويل تسوية تسهيالت المرابحة، ولتمويل المشروع ومصروفات ما قبل التشغيل وذلك حتى االفتتاح التجريبي 

 بها لمقاولي المشروع.  المحتفظللفندق، وتمويل المبالغ المستحقة الدفع 
 

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

. إن القرض مضمون 2023 مارس 31دينار بحريني. ويستحق القسط األخير بتاريخ  11.145.000والقسط األخير بقيمة دينار بحريني 
حتى تسوية القرض  لبنادر المدينةورهن بعض الذمم  146959ق الذي يحمل صك ملكية رقم مقابل األراضي المملوكة ملكا  حرا  ومبنى الفند

 بما في ذلك الفائدة.
 

فائدة  تالتسهيالهذه حمل ألغراض رأس المال العامل. تفي مملكة البحرين  ةك تجاريوتم الحصول عليه من بن ةائتماني تيمثل هذا تسهيال (ب)
 2017ديسمبر  31] %1.75ومضافا  إليها سعر الفائدة األساسي بنسبة  %1.75هامش بنسبة  امضافا  إليه اليبوربمعدل أشهر  3لمدة 

 شهر. 12استحقاق لغاية شهر واحد إلى فترة [ سنويا  مع %1.75بنسبة  فائدةمضافا  إليه  اليبورفائدة بمعدل  :)مدققة(
 

 موسمية النتائج 14
 

دينار بحريني( في دخل االستثمار وهو ذو طبيعة  417.371: 2017يونيو  30دينار بحريني ) 395.152تم تضمين دخل أرباح أسهم بمبلغ وقدره 
 موسمية. 

 

 ربح للسهمال 15
 

لعادية الى المتوسط المرجح لعدد األسهم فترة العائد إلى حاملي أسهم بي إم إم آي علسهم في األرباح بقسمة ربح الاألساسي لنصيب ال احتسابيتم 
 بعد حسم أسهم الخزانة. الفترة،القائمة خالل 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في
 يونيو )مراجعة( 30

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )مراجعة(يونيو  30

 

2017 2018 2017 2018  

3.602.209 3.077.840 1.470.232 1.394.455 
العائد إلى حاملي األسهم العادية لبي إم إم للفترة ربح ال

 )دينار بحريني(آي 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════
═ 

 

138.743.750 138.743.750 138.743.750 138.743.750 
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )بعد حسم أسهم 

 الخزانة( 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════
═ 

 
 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس( 10 11 22 26

═══════ ═══════ ═══════ ═══════
═ 

 
 

 الشركة بإصدار أية أدوات قد يكون لها تأثير مخفض.إن النصيب األساسي والمخفض للسهم الواحد هو بنفس القيمة حيث لم تقم 
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 عالقةالطراف ذات األ معامالت 16

وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين  مساهمينوالمشتركة السيطرة للالخاضعة شركات التمثل األطراف ذات العالقة 
قة طراف. يتم الموافاألمن قبل هذه  المتأثرة بشكل جوهريمشتركة أو السيطرة خاضعة للسيطرة أو ال وشركاتللمجموعة الرئيسيين 

 .المجموعةعلى سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة 

 :خالل الفترة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القائمة المرحلية الموحدة للدخل تفيما يلي المعامال

 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 )مراجعة(يونيو  30

2017 2018
دينار بحريني دينار بحريني

 مصروفات البيع والتوزيع

9.000 8.000  )طرف ذو عالقة( )مقفلة(مجموعة بانز ش.م.ب. 
════════ ════════

 فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي:

)مراجعة( 2018يونيو  30كما في 
 ذمم تجارية

دائنة وذمم أخرى 
 مستحق 

من
 ذمم تجارية

مدينة
دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

شركات خاضعة لسيطرة مشتركة:
- -  شركة بي أند بي للتوزيع ذ.م.م.    37.498
- 27.423  ذ.م.م. والتوزيع زاد للتسويق    15.626
-  شركة يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت ليميتد    - 281.934

──────── ──────── ────────
- 309.357 53.124 

═══════ ═══════ ═══════

 )مدققة( 2017ديسمبر  31كما في 
 ذمم تجارية

دائنة وذمم أخرى 
 مستحق 

من
 ذمم تجارية

مدينة
دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

:شركات خاضعة لسيطرة مشتركة
- -  شركة بي أند بي للتوزيع ذ.م.م. 37.498
- 137.133  ذ.م.م. والتوزيع زاد للتسويق 107.195

273.305 149.350  شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م. 4.295
- 268.987 -  شركة يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت ليميتد

──────── ──────── ────────
273.305 555.470 148.988 

═══════ ═══════ ═══════

 البنود والشروط:
ويتم تسويتها بدون فائدة و هي غير مضمونة 2017ديسمبر  31في  وكما 2018يونيو  30كما في في نهاية الفترة إن األرصدة القائمة 

ال توجد هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة من أية أطراف ذات عالقة فيما يتعلق بالذمم المدينة أو الذمم الدائنة. بالنسبة . على أساس نقدي
، لم تسجل المجموعة أي إضمحالل على المبالغ المستحقة من قبل 2017يونيو  30و 2018يونيو  30أشهر المنتهتين في  ستةلفترتي ال

األطراف ذات العالقة. يتم إجراء هذا التقييم في نهاية فترة إعداد كل تقرير مالي من خالل فحص المركز المالي لألطراف ذات العالقة 
 والسوق التي يعملون فيها.
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 )تتمة( عالقةالطراف ذات األ معامالت 16

 حصة الملكية
 ظ بها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:إجمالي حصة الملكية المحتفتفاصيل فيما يلي 

يونيو  30
2018 

ديسمبر  31
2017 

 )مدققة( (مراجعة)

 2.943.675 2.943.675عدد األسهم 

 %2.010 %2.010 نسبة الملكية

 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  موتعويضاته والمدير التنفيذي للعملياتأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي 

 أشهر المنتهية  ستةاللفترة 
 (مراجعة)يونيو  30في 

2017 
 دينار بحريني

2018 
 دينار بحريني

 مكافآت قصيرة األجل  382.045 372.400

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  16.530 15.837
─────── ───────

388.237 398.575 
═══════ ═══════ 

 34.750: 2017دينار بحريني ) 69.500تعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة والبالغة أ مكافآت القصيرة األجلالمدرجة ضمن 
 دينار بحريني(.

 محتملة والتزامات ارتباطات 17

 االلتزامات المحتملة 
 دعوى قضائية

الشركة وأمرت  المدعيلصالح  2018مارس  29 بتاريخأصدرت فيها محكمة االستئناف حكمها  دعوى قضائيةفي  مدعى عليهاالشركة 
 حبارص ألمخص بعمل كةرلشا تقام .مدعيللسهم  616.982ألف دينار بحريني وإصدار  615والبالغة  مستحقةالسهم األأرباح  بدفع

 .بلمناسا تقولا فيالمستحقة للمدعي  مألسها درستصو نيريبح ريناد فلأ 615 والبالغة المستحقةاألسهم 

 ضمانات مصرفية
دينار  1.938.030مبلغ وقدره صادرة ضمن أعمالها اإلعتيادية بإجمالي  مصرفيةلدى المجموعة إلتزامات محتملة على هيئة ضمانات 

أية وال يتوقع بأنه سوف ينتج عنها ، دينار بحريني[ 1.177.215)مدققة(:  2017ديسمبر  31] 2018يونيو  30كما في بحريني 
 إلتزامات جوهرية.

 رتباطات رأسمالية ا
دينار  33.568: )مدققة(  2017ديسمبر  31] 2018يونيو  30نفقات رأسمالية مستقبلية كما في  لدى المجموعة ارتباطاتال توجد 
بحريني[. 

دينار  2.796.564)مدققة(:  2017ديسمبر  31دينار بحريني ] 2.886.827بلغت االرتباطات المتعلقة بطلبات الشراء المؤكدة 
 بحريني[.
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 )تتمة( محتملة والتزامات ارتباطات 17

 ارتباطات عقود التأجير التشغيلية
 2018يونيو  30ي فقابلة للنقض كما التأجير التشغيلية المستقبلية غير الإليجارات المستحقة الدفع بموجب عقود الحد األدنى لفيما يلي 

 :2017ديسمبر  31و
 ديسمبر  31

2017
يونيو  30

2018
 )مراجعة( )مدققة(

دينار بحريني دينار بحريني

 خالل سنة واحدة 794.159 794.159
 بعد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات 2.186.934 2.222.703

 أكثر من خمس سنوات 1.109.587 1.198.411
───────── ───────── 
4.215.273 4.000.681 
═════════ ═════════ 

 2017ديسمبر  31دينار بحريني ] 819.060إن الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة الدفع أعاله تتضمن على مبلغ وقدره 
ومبلغ وقدره  2019مايو  31دينار بحريني[، والتي تمثل تمديد اتفاقية التأجير إلدارة مركز نجيبي لغاية  819.060)مدققة(: 

 .2025ديسمبر  31دينار بحريني[ إلدارة مركز أمواج لغاية  1.432.340)مدققة(:  2017ديسمبر  31دينار بحريني ] 1.343.616

 إعادة تصنيف أرقام المقارنة 18

هذه لم  اتنيف. إن إعادة التصةيفي الفترات الحالالمطبق مع العرض  لكي تتناسبلفترات السابقة لالمقارنة بعض أرقام  فيتم إعادة تصن
 .مسبقا  المسجلة للمجموعة تؤثر على الربح أو حقوق الملكية 

 القطاعات التشغيلية 19

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

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

 أربع قطاعات رئيسية هم:المجموعة إلى ألغراض إدارية تم تقسيم 

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

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

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

 .تتضمن هذه على األعمال الفندقية للمجموعة –الضيافة 

اء. يتم تقييم قرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األدال ذتراقب اإلدارة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخا
 .المختصرة لموحدةاالمرحلية  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(تشغيلية قطاعات الال 19
 

 (مراجعة) يونيو 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

  عقود الخدمات والتموين  التوزيع والتجزئة  إستثمارات وأنشطة أخرى  الضيافة  تعديالت وإستبعادات  المجموع
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018  

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني
 

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

 بحريني دينار
 

 

             

 عمالء خارجيين – مبيعات 3.401.834 4.134.607 20.968.363 18.781.963 - - 735.115 891.538 - - 25.105.312 23.808.108

 فيما بين القطاعات  – مبيعات 219.074 - 288.230 134.260 - - - - (507.304) (134.260) - -

 مبيعاتتكلفة ال (2.514.308) (3.333.170) (15.749.217) (13.669.035) - - (349.428) (383.678) 507.304 134.260 (18.105.649) (17.251.623)

──────── ──────── ────── ─────── ──────── ─────── ─────── ──────── ───────── ───────── ──────── ────────  
 إجمالي الربح  1.106.600 801.437 5.507.376 5.247.188 - - 385.687 507.860 - - 6.999.663 6.556.485

             
 دخل تشغيلي آخر 14.503 1.704 234.152 208.367 428.299 323.244 118.751 - (102.147) (47.021) 693.558 486.294
 اإلستثماردخل  - - - - 99.116 60.160 - - - - 99.116 60.160

78.000 6.715 - - - - 156.000 36.715 - - (78.000) (30.000) 

حصة المجموعة من نتائج شركة 
زميلة وشركات خاضعة 

 لسيطرة مشتركة 

(11.508) (67.847) - - - - (11.508) (67.847) - - - - 

مكسب )خسارة( من إستثمارت 
من مدرجة بالقيمة العادلة 

 األرباح أو الخسائر خالل 

(5.201.219) (5.557.734)   (489.694) (587.582) (633.921) (801.149) (2.987.483) (3.266.368) (790.121) (902.635) 

مصروفات أخرى، بإستنثاء 
اإلستهالك ومصروف الدخل 

 الضريبي

 ستهالكاإل (30.680) (61.692) (234.904) (212.633) (33.036) (23.813) (470.319) (541.359) - - (790.939) (539.497)

 تكاليف التمويل (622) (113) (19.290) (12.280) (96.631) (38.513) (398.281) (264.218) 102.147 47.021 (412.677) (268.103)

 الشهرة  إضمحالل - (25.000) - - - - - - - - - (25.000)
 مصروف الدخل الضريبي (14.049) (11.802) - - - - - - - - (14.049) (11.802)

──────── ──────── ────── ─────── ──────── ─────── ─────── ──────── ───────── ───────── ──────── ────────  
 )الخسارة( للفترة/ الربح  143.117 (163.587) 2.220.966 2.243.159 (456.533) (168.351) (951.744) (787.411) - - 900.806 1.123.810

═══════ ═══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ ═══════  
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  إيضاحات
 )مراجعة( 2018يونيو  30في 

 

 )تتمة(تشغيلية قطاعات الال 19
 

 (مراجعة) يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة 
 

  عقود الخدمات والتموين  التوزيع والتجزئة  إستثمارات وأنشطة أخرى  الضيافة   تعديالت وإستبعادات  المجموع
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018  

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

             
 عمالء خارجيين – مبيعات 7.468.643 8.247.217 40.009.178 38.186.747 - - 1.487.061 1.597.635 - - 48.964.882 48.031.599

 فيما بين القطاعات  – مبيعات 437.960 - 429.480 239.003 - - - - (867.440) (239.003) - -
 مبيعاتتكلفة ال (5.647.934) (6.643.085) (29.293.826) (27.357.689) - - (663.856) (822.104) 867.440 239.003 (34.738.176) (34.583.875)

─────── ────────

── 

─────── ──────── ───────

─ 

──────── ──────── ───────

─ 

─────────

─ 

────────

─ 

─────────

─ 

────────

─ 
 

  إجمالي الربح 2.258.669 1.604.132 11.144.832 11.068.061 - - 823.205 775.531 - - 14.226.706 13.447.724

 دخل تشغيلي آخر 14.503 1.704 452.077 393.538 803.861 652.742 117.751 - (191.102) (85.283) 1.198.180 962.701
 دخل اإلستثمار - - - - 549.805 503.839 - - - - 549.805 503.839

183.171 16.025 - - - - 218.000 76.025 - - (34.829) (60.000) 

حصة المجموعة من نتائج 
خاضعة لسيطرة  شركات
 مشتركة 

7.279 (80.914) - - - - 7.279 (80.914) - - - - 

)خسارة( من إستثمارت مكسب 
مدرجة بالقيمة العادلة من 
 خالل األرباح أو الخسائر 

(9.951.395) (11.345.204) - - (969.196) (1.068.601) (1.798.333) (2.043.175) (5.761.773) (6.202.092) (1.422.093) (2.031.336) 

مصروفات أخرى، بإستنثاء 
ومصروف الدخل  اإلستهالك
 الضريبي

 ستهالكإ (53.271) (99.801) (493.203) (484.893) (80.103) (86.959) (935.024) (1.018.229) - - (1.583.601) (1.689.882)

(571.872) (718.954) 85.283 
 

 التمويلتكاليف  (1.024) (113) (37.505) (26.064) (105.177) (49.845) (766.260) (581.133) 191.012

 الشهرة  إضمحالل - (50.000) - - - - - - - - - (50.000)
 مصروف الدخل الضريبي (27.046) (66.184) - - - - - - - - (27.046) (66.184)

───────

─ 
────────

─ 
────── ──────── ───────

─ 
──────── ──────── ───────

─ 
──────── ────────

─ 
───────── ────────

─ 
 

 للفترة)الخسارة( الربح  100.495 (67.184) 4.864.109 5.188.869 (901.678) (553.277) (1.827.929) (1.793.027) - - 2.234.997 2.775.381

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

═ 

═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ ════════  
 النفقات الرأسمالية 94.345 252.620 125.165 1.986.985 119.963 126.345 - - - - 339.473 2.365.950

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

 :2017ديسمبر  31و  2018يونيو  30يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاع كما في 
 

  عقود الخدمات والتموين  التوزيع والتجزئة  إستثمارات وأنشطة أخرى  الضيافة   تعديالت وإستبعادات  المجموع
 ديسمبر 31

2017 
 يونيو 30

2018 
 ديسمبر 31

2017 
 يونيو 30

2018 
 ديسمبر 31

2017 
 يونيو 30

2018 
 ديسمبر 31

2017 
 يونيو 30

2018 
 ديسمبر 31

2017 
 يونيو 30

2018 
 ديسمبر 31

2017 
 يونيو 30

2018  
  )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( )مدققة(

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني
 

 دينار بحريني
 

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

 بحريني دينار
 

 

             
 الموجودات التشغيلية 9.990.877 11.424.845 24.182.940 25.989.909 52.244.780 54.769.570 41.120.074 41.317.819 (18.587.116) (19.617.747) 108.951.555 113.884.396

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
 المطلوبات التشغيلية  3.883.313 2.379.404 8.504.510 9.625.089 8.865.252 8.310.882 32.208.887 30.576.613 (10.302.447) (6.948.824) 43.159.515 43.943.164

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

 التعديالت واالستبعاد"."اعات عند التوحيد وينعكس ذلك في خانة يتم استبعاد المعامالت فيما بين القط
 
 


