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       بيان الربح أو الخسارة المختصر
 بآالف الدنانير البحرينية                                      2018 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  للتسعة

 
 

 سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في   سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة                                                             
  2018 2017  2018 2017 

 (مراجعة) )مراجعة(  (مراجعة) )مراجعة( إيضاح 

       
 8.387 9.675  23.467 27.105  المبيعات

 (4.337) (4.983)  (12.017) (13.869)  تكلفة المبيعات

 4.050 4.692  11.450 13.236  لربحإجمالي ا
       

 466 436  1.370 1.347  إيرادات أخرى، صافي
 (2.879) (3.334)  (8.271) (9.486) 9 مصروفات إدارية                                    

 (139) (184)  (412) (524)  مصروفات البيع

       
 1.498 1.610  4.137 4.573  التشغيل ربح

       
 37 54  98 183  إيرادات الفوائد

 - -  - (13)                    موجودات مالية في قيمةنخفاض االخسارة 
 703 336  1.625 1.733  إيرادات من استثمارات أخرى

 43 45  28 190  إيرادات من استثمارات عقارية، صافي
       ة االنخفاض في قيمة االستثماراتخسار

 (41) -  (43) -  للبيع المتوفرة
 5 8  15 24  حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة

       
 2.245 2.053  5.860 6.690  ربح الفترة

 
 

       للسهم الواحداألساسي والمخفض العائد 
 15.78 14.43  41.19 47.02  )بالفلس(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً  جزءاً  14إلى  1من اإليضاحات  تشكل  .المختصرة المرحلية المالية المعلومات هذه من أساسيا



  

 
                                     5                                                                      شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب

 
     المختصر بيان الدخل الشامل

 بآالف الدنانير البحرينية                                      2018 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  للتسعة
 
 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة 
 2018 2017  2018 2017 
 (مراجعة) )مراجعة(  (مراجعة) )مراجعة( 

      
 2.245 2.053  5.860 6.690 ربح الفترة 

      
      الدخل الشامل اآلخر 

      البنود التي تم تصنيفها أو التي قد يعاد تصنيفها الحقا 
      ضمن الربح أو الخسارة:

 (439) -  (176) - صافي تغيرات القيمة العادلة الستثمارات متوفرة للبيع
      من انخفاض قيمة المحول إلى الربح أو الخسارة

 40 -  43 - استثمارات متوفرة للبيع
      

      البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو 
      الخسارة:

      استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل
 - 172  - 353 صافي التغير في القيمة العادلة -الدخل الشامل اآلخر 

      
 1.846 2.225  5.727 7.043 مجموع الدخل الشامل للفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً  جزءاً  14إلى  1من اإليضاحات  تشكل .المختصرة المرحلية المالية المعلومات هذه من أساسيا



               6                                                                                                                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
 

 الملكية المختصرلتغيرات في حقوق ا بيان
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                              2018 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر للتسعة

 
 

   احتياطي احتياطي    
  أرباح القيمة أعمال احتياطي عالوة إصدار رأس 

 المجموع مستبقاة العادلة خيرية قانوني أسهم المال )مراجعة( 2018 سبتمبر 30
        

 49.952 19.746 6.173 739 7,114 1,953 14,227 سابقاً( المعلن)  2018يناير  1كما في 
        أثر تطبيق المعيار الدولي العداد التقارير المالية

 683 263 420 - - - - (أ 3 )ايضاح رقم 2018يناير  1( كما في 9رقم )

        
 50.635 20.009 6.593 739 7,114 1,953 14,227 2018يناير  1الرصيد المعدل كما في 

        
        الدخل الشامل:  

 6.690 6.690 - - - - - الفترة ربح
        

        اآلخر الشامل الدخل
        حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل في استثمارات 

 353 - 353 - - - -  صافي التغير في القيمة العادلة -الشامل اآلخر 
        حقوقالمحول إلى األرباح المستبقاة من بيع استثمارات في 

 - 56 (56) - - - - ملكية

        
 353 56 297 - - - - اآلخرالدخل الشامل  مجموع

        
 7.043 6.746 297 - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

        
 (4.268) (4.268) - - - - - 2017معلنة لسنة أسهم نقدية أرباح 

 (2.845) (2.845) - - - - - 2018 سنة أرباح أسهم نقدية مرحلية خالل
 - (142) - 142 - - - 2017تبرعات خيرية معتمدة لسنة 

 (121) - - (121) - - - 2018تبرعات خيرية مدفوعة خالل سنة 

        
 50.444 19.500 6.890 760 7,114 1,953 14,227 2018 سبتمبر 30 في

 
 
 

ً  جزءاً  14إلى  1من اإليضاحات  تشكل  .المختصرة المرحلية المالية المعلومات هذه من أساسيا



  

                                                                                   7                                                                                                                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
 

 الملكية المختصرلتغيرات في حقوق ا بيان
 بآالف الدنانير البحرينية                                    )يتبع( 2018 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  للتسعة

 
 
  أرباح احتياطي احتياطي احتياطي عالوة إصدارة رأس 

 المجموع مستبقاة القيمة العادلة تبرعات خيرية قانوني أسهم المال )مراجعة( 2017 سبتمبر 30
        

 50.771 21.486 7.271 660 6,467 1,953 12,934 2017يناير  1في 

        
        الدخل الشامل:

 5.860 5.860 - - - - - ربح الفترة
        

        الدخل الشامل اآلخر:
        ضمن لتي قد يعاد تصنيفها الحقاً البنود التي تم تصنيفها أو ا

        الربح أو الخسارة:
 (176) - (176) - - - - صافي التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متوفرة للبيع

        استثماراتالمحول إلى الربح أو الخسارة من انخفاض قيمة 
 43 - 43 - - - - متوفرة للبيع في حقوق الملكية 

        
 (133) - (133) - - - - اآلخر الشامل الدخل مجموع

        
 5.727 5.860 (133) - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

        
 - (1.293) - - - - 1,293 2016إصدار أسهم منحة لسنة 

 (3.880) (3.880) - - - - - 2016معلنة لسنة أسهم نقدية أرباح 
 (2.845) (2.845) - - - - - 2017 ةلسنأرباح أسهم مرحلية 

 - (167) - 167 - - - 2016تبرعات خيرية معتمدة لسنة 
 (83) - - (83) - - -  2017 خاللتبرعات خيرية مدفوعة 

        
 49.690 19.161 7.138 744 6,467 1,953 14,227 2017سبتمبر  30في 

 
 

 
 
 

ً  جزءاً  14إلى  1من اإليضاحات  تشكل .المختصرة المرحلية المالية المعلومات هذه من أساسيا



                     8                                                          شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
 

      بيان التدفقات النقدية المختصر
 بآالف الدنانير البحرينية                                  2018 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  للتسعة

 
    

   سبتمبر 30  سبتمبر 30
2017  2018   

   )مراجعة(  )مراجعة(
     
 أنشطة العملياتالتدفقات النقدية من     
     

 العمالءمقبوضات من   27.690  22.772
 مقبوضات أخرى  1.236  1.935

     
24.707  28.926   

     
 مدفوعات المشتريات  (14.974)  (13.910)
 خرىاألتشغيلية المصروفات المدفوعات   (4.200)  (2.692)
 مدفوعات أتعاب اإلدارة  (779)  (631)
 حق اإلمتيازمدفوعات   (4.319)  (3.844)
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة   (100)  (200)
 خيريةاللتبرعات امدفوعات   (121)  (48)

     
(21.325)  (24.493)   

     
 العمليات من أنشطة التدفقات النقديةصافي   4.433  3.382

     
 االستثمار التدفقات النقدية من أنشطة    

 فوائد مستلمة   278  178
 أرباح أسهم مستلمة  1.560  1.864

 استثمارات عقارية، صافي مستلمة من إيجارإيرادات   372  (5)
 أسهم مستلمة من شركة زميلة أرباح  -  38

 ، صافيشراء عقارات ومعدات  (85)  (392)
 مقدم مدفوع لشراء استثمارات عقارية  -  (261)
  إيداعات بنكية  4.527  (4.130)
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بيع  170  -
 لة من خالل الدخل الشامل اآلخرشراء استثمارات بالقيمة العاد  (1.071)  (2.063)
 استثمارات من خالل الدخل الشامل اآلخرلشراء مبالغ مدفوعة مقدماً   (972)  -
 أرباح أسهم مستلمة من استثمارات من خالل الربح أو الخسارة  13  -

     
 االستثمارأنشطة  (المستخدمة فيمن / ) صافي التدفقات النقدية  4.792  (4.771)

     
 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل    
 أرباح أسهم مدفوعة  (6.042)  (2.836)

     
 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل  (6.042)  (2.836)

     
 صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه خالل الفترة  3.183  (4.225)

     
 يناير 1في  هما في حكمالنقد و  2.642  8.436

     
 (8)إيضاح  سبتمبر 30في  هالنقد وما في حكم  5.825  4.211

 

 
 
 
 
 

ً  جزءاً  14إلى  1من اإليضاحات  تشكل  .المختصرة المرحلية المالية المعلومات هذه من أساسيا
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      إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة

 بآالف الدنانير البحرينية                                  2018 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  للتسعة
 

  
 المنشأةتقرير  .1

مسجلة تحت سجل تجاري رقم  بحرينية مساهمة شركة يهشركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب )"الشركة"( 
ومدرجة في بورصة البحرين. تقوم الشركة بتشغيل وإدارة السوق الحرة في مطار البحرين  1990يوليو  15في  23509

 الدولي وسوق الميناء الحرة، وخدمات الطيران التابع إلى طيران الخليج. 
 

 .( )"الشركة الزميلة"(%25: 2017) البحرين الدولي من أسهم شركة تطوير مطار %25تملك الشركة 
 
 

 أساس اإلعداد .2

 بيان االلتزام (أ

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ، والذي "المالية المرحلية التقارير" – 34 تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة وفقا
تشمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة على  يجيز عرض المعلومات المالية المرحلية المختصرة بصورة مختصرة. ال

         كل المعلومات المطلوبة في البيانات المالية السنوية ويجب قراءتها بالتزامن مع البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في
الهامة لفهم التغيرات  مع ذلك، تم تضمين إيضاحات تفسيرية مختارة وذلك لشرح األحداث والمعامالت. 2017ديسمبر  31

 في المركز المالي للشركة وأداءها المالي منذ آخر بيانات مالية.
 
معلومات المالية المرحلية المختصرة مراجعة وليست مدققة. وقد تم الحصول على أرقام المقارنة بالنسبة لبيان المركز المالي ال

وتم الحصول على أرقام المقارنة للبيانات  2017ديسمبر  31ى المختصر من البيانات المالية المدققة عن السنة المنتهية ف
الخسارة وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية من البيانات  المختصرة لبيان الربح أو
 .2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  ةالمراجع ةالمالية المرحلية المختصر

 
 التقديرات واألحكامستخدام ا (ب

إن إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة يتطلب من اإلدارة ممارسة االجتهادات والتقديرات والفرضيات والتي تؤثر 
على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية 

 هذه التقديرات. عن 
 

عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة، قامت اإلدارة باستخدام األحكام الجوهرية ذاتها التي تم استخدامها في 
، والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقها على البيانات المالية المدققة للشركةتطبيق السياسات المحاسبية 

( 9تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) التغيرات الناتجة من، فيما عدا 2017ديسمبر  31ة المنتهية في للسن
 .أ( 3)إيضاح 

 
 إدارة المخاطر المالية (ج

للسنة  كةللشر تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية المدققة نفسها التي هي إن سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للشركة
 .2017ديسمبر  31المنتهية في 

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة .3

المالية المرحلية المختصرة باستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة وطرق االحتساب المطبقة في إعداد  المعلوماتتم إعداد 
 .جديدة على النحو المبين أدناهالمعايير ال، فيما عدا تطبيق 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للشركةالبيانات المالية 

 
( ملخصة 9التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للشركة والناتجة من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

ترات المقارنة تستند على أدناه. بما أن معلومات المقارنة لم يتم تعديلها، فإن السياسات المحاسبية المتعلقة باألدوات المالية لف
            (، كما تم اإلفصاح عنه في البيانات المالية المدققة كما في وللسنة المنتهية بتاريخ39معيار المحاسبة الدولي رقم )

 .2017ديسمبر  31
 



  

                   10                                                         شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
 

      إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
 بآالف الدنانير البحرينية                                  2018 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  للتسعة

 

  
  )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة. 3
 

 تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة أ(   
 

( كما تم إصداره من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي 9بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) الشركة تقام
تغيرات في السياسات المحاسبية والتسويات على  ه، مما نتج عن2018يناير  1، مع التاريخ االنتقالي في 2014في يوليو 

 .2017ديسمبر  31لمالية كما في وعن السنة المنتهية في المبالغ المحتسبة سابقاً في البيانات ا

 
عدم تعديل  الشركة ت(، اختار9حسب ما هو مسموح به وفقاً لألحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

نتقالي تم احتسابها في الرصيد أرقام المقارنة. أي تسويات على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في التاريخ اال
، واألرصدة االفتتاحية للموجودات االفتتاحي لألرباح المستبقاة، والرصيد االفتتاحي الحتياطي القيمة العادلة للفترة الحالية

 .المالية
           

اب، وتصنيف، وقياس ( تغير السياسات المحاسبية الحتس9نتج عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
( 9الموجودات والمطلوبات المالية، وانخفاض قيمة الموجودات المالية. كما أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
( 7يعدل بصورة جوهرية المعايير األخرى التي تتعامل مع األدوات المالية، مثل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 دوات المالية: اإلفصاحات"."األ –
 

. لم 2018يناير  1إيراد العقود مع العمالء بتاريخ  –( 15بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) ت الشركةقام
 .للشركة يكن لتطبيق هذا المعيار أي أثر جوهري على البيانات المالية 

 
( المطبقة في الفترة 9اصة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )فيما يلي التفاصيل حول السياسات المحاسبية الخ

 .الشركةالحالية، وإفصاحات األثر االنتقالي لهذا المعيار على 
 

 األدوات المالية  )9رقم ) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
ت رئيسية لتصنيف الموجودات المالية: المقاسة بالتكلفة فئا 3( على 9رقم ) المالية يحتوي المعيار الدولي إلعداد التقارير

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يستند تصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالمطفأة، أو 
( بصورة عامة على نموذج العمل الذي يتم من خالله إدارة الموجودات المالية 9رقم ) المالية المعيار الدولي إلعداد التقارير

المحتفظ لغرض المتاجرة، و (، وهي39معيار المحاسبة الدولي رقم )ل الحالية فئاتالالمعيار يلغي وتدفقاتها النقدية التعاقدية. 
 .ةوالقروض والذمم المدين ،بها لتاريخ االستحقاق، والمتوفرة للبيع
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  )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة. 3
 
 )يتبع(تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة  .أ

 
 (9أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) (1

فتتاحي الحتياطي القيمة ( على الرصيد اال9ثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )أ يلخص الجدول التالي
 العادلة واألرباح المستبقاة:

 
 القيمة احتياطي  األرباح المستبقاة 
 العادلة   

    
 6,173  19,746 (2017ديسمبر 31( )39معيار المحاسبة الدولي رقم ) حسبالرصيد الختامي 

    

    أثر إعادة التصنيف وإعادة القياس:

من  )حقوق الملكية( معاد تصنيفها راق ماليةأو في استثماراتانخفاض قيمة 
 متوفرة

   
 (314)  314 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يمةللبيع إلى استثمارات مقاسة بالقمتوفرة 

 105  - المطفأةبالتکلفة سندات دين معاد تصنيفها من متوفرة للبيع إلى مقاسة 

    متوفرةير المدرجة معاد تصنيفها من غالستثمارات في أوراق مالية  لقيمة العادلةا

 629  - للبيع إلى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 20,060  6,593 
    

    أثر احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة:

 -  (2) إيداعات لدى البنوك

 -  (49) بالتكلفة المطفأة استثمارات في أوراق مالية )أدوات دين(

 ( 9الرصيد االفتتاحي حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 

   

 6.593  20.009 2018 يناير 1بتاريخ التطبيق المبدئي في 
 
 

 تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة وتأثير التغيرات في السياسات المحاسبية السابقة مفصلة أدناه.

 
 موجودات والمطلوبات الماليةال وقياس تصنيف (2

( 39م )قرلي دولالمحاسبة ر الحالية في معيات المتطلبابار کبيد لی ح( إ9ارير المالية رقم )قظ المعيار الدولي إلعداد التيحتف
 ة( السابقة للموجودات المالي39ومع ذلك، فإنه يلغي فئات معيار المحاسبة الدولي رقم ) .لماليةمطلوبات الس اقياف ولتصني
 .ة للبيعوفروالمت ،والقروض والذمم المدينة ،االستحقاق تاريخ المحتفظ بها حتى وهي

 
 المتعلقة للشركةعلى السياسات المحاسبية  راً كبي راً ( تأثي9عداد التقارير المالية رقم )لم يكن لتطبيق المعيار الدولي إل

ح وضمالمالية الموجودات  على تصنيف وقياس (9المالية رقم ) عداد التقاريرالمعيار الدولي إل. أثر تطبيق المطلوبات الماليةب
 .أدناه

 
 :مقاسالمبدئي، يتم تصنيف األصل المالي على أنه  االحتساب عند و (9(لتقارير المالية رقم ا إلعداد وفقًا للمعيار الدولي

الشامل اآلخر؛ أو بالقيمة العادلة من  بالقيمة العادلة من خالل الدخلاستثمارات في أسهم حقوق الملكية  ،بالتكلفة المطفأة
بشكل عام  (9)لتقارير المالية رقم ا إلعداد . يستند تصنيف الموجودات المالية وفقًا للمعيار الدوليالربح أو الخسارةخالل 

 لها. على نموذج العمل الذي يتم فيه إدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية
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  )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة. 3
 

 )يتبع(تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة أ(   
 

 )يتبع( تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية (2
 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو تصنيفه يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم 
 الخسارة:

 التدفقات النقدية التعاقدية؛ و تحصيلفظ بها ضمن نموذج تجاري هدفه االحتفاظ بموجودات ليحت -

التي هي فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ والشروط التعاقدية الخاصة بها تبرز في تواريخ محددة للتدفقات النقدية  -
 األصلي القائم.

 

الشرطين التاليين ولم يتم  تدلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفبالقيمة العاأدوات الدين  ات فيستثمارااليتم قياس 
 :الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل  تصنيفها

 الموجوداتالتدفقات النقدية التعاقدية وبيع  تحصيليتم تحقيق هدفه من خالل  تجارييتم االحتفاظ بها ضمن نموذج  -
 و؛ المالية

التي هي فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ وبها تبرز في تواريخ محددة للتدفقات النقدية الشروط التعاقدية الخاصة  -
 األصلي القائم.

 
، قد تختار الشركة بشكل غير قابل للنقض للمتاجرة اغير محتفظ به أسهم حقوق الملكيةستثمار في الالمبدئي  االحتسابعند 

 .االختيار لكل استثمار على حده ال الشامل اآلخر. يتم إجراء هذتقديم تغيرات الحقة في القيمة العادلة في الدخ
 

هو  کمار أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ ةفأطلما بالتکلفة لمصنفةا رغي لماليةا وداتجولما جميع سقيا ميت
ركة تعيين أصل مالي بشكل غير المبدئي، يجوز للش االحتساب. عند ةرلخساأو ا الربح لخال نم لةدلعاا بالقيمة هعالأ نمبي

اآلخر  الدخل الشامل خاللقابل للنقض والذي يستوفي المتطلبات التي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من 
عدم التطابق المحاسبي الذي قد جوهري  يخفض بشكلأو  إلغاءذلك  ينتج عنإذا أمن خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة 

 شأ.ين
 

والذي يتم قياسه مبدئيًا بسعر الصفقة( مبدئيًا  جوهرييتم قياس األصل المالي )ما لم يكن مستحقًا تجاريًا بدون مكون تمويل 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة  للبند غير المقاسبالقيمة العادلة مضافًا إليه، 

 صل.اقتناء األإلى 
 

 :تنطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق لألصل المالي
 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

ً الموجودات هذه قياس يتم   احتسابيتم العادلة. القيمة بالحقا
والخسائر، بما في ذلك أي فوائد أو إيرادات  األرباحصافي 

 .بح أو الخسارة، في الرأسهم أرباح

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

حقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام يتم قياس هذه الموجودات ال
خسائر بطريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة المطفأة 

يتم احتساب إيراد الفوائد، واألرباح وخسائر انخفاض القيمة. 
القيمة ضمن صرف العمالت األجنبية وخسائر االنخفاض في 

الربح أو الخسارة. يتم احتساب أي أرباح أو خسائر ناتجة عن 
 إلغاء االحتساب ضمن الربح أو الخسارة.

حقوق الملكية بالقيمة العادلة من  أسهم في استثمارات
  الدخل الشامل اآلخرخالل 

ً  يتم قياس هذه الموجودات احتساب بالقيمة العادلة. يتم  الحقا
إال إذا كانت أرباح في الربح أو الخسارة،  دأرباح األسهم كإيرا

األسهم تمثل بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. 
يتم احتساب صافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل 

 الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة.
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 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة. 3
 

 تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة )يتبع( أ( 
 

 ، كما هو موضح أدناه.في القيمة نخفاضلال الجديدة متطلباتاليتعلق تماماً ب 2018يناير  1كما في  دفترية للموجودات المالية( على المبالغ ال9أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 

المالية  الموجودات لكل فئة من فئات( 9) رقم ليةوفئات القياس الجديدة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير الما ،(39) رقم يوضح الجدول التالي فئات القياس األصلية بموجب معيار المحاسبة الدولي
 .2018يناير  1 للشركة كما في

 
  أثر المعيار الدولي إلعداد  التصنيف الجديد حسب المعيار التصنيف األصلي  

 القيمة الدفترية (9التقارير المالية رقم ) القيمة الدفترية الدولي إلعداد التقارير المالية حسب معيار المحاسبة  

 الجديدة إعادة تصنيف إعادة قياس األصلية (9رقم ) (39الدولي رقم ) 

       
        الموجودات المالية

 2,678 105 (49) 2,622 بالتكلفة المطفأة متوفرة للبيع أدوات دين
       

 11,084 - (2) 11,086 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة إيداعات لدى البنوك 
       

املبالقيمة العادلة من خالل الدخل الش متوفرة للبيع من خالل الدخل الشامل ملكيةالحقوق  ثمارات فياست      
 23,352 - 629 22,723 اآلخر  اآلخر

       
     بالقيمة العادلة من خالل الربح أو متوفرة للبيع صناديق استثمارية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

رةالخسا  الخسارة  458 - - 458 
       

 1,683 - - 1,683 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة ذمم مدينة أخرى 

       
   38,572 578 105 39,255 
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 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة. 3
 

 2018يناير  1أثر الخسائر االئتمانية المتوقعة على التعرضات كما في 

 
  المرحلة األولى المرحلة الثانية الثةالمرحلة الث  مجموعال

      
 التعرضات الخاضعة للخسائر االئتمانية     
 2018يناير 1المتوقعة في      

 أدوات دين 2,354 268 -  2,622
 إيداعات لدى البنوك 11,086 - -  11,086

      
 الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في      
 2018 يناير 1     
 أدوات دين (11) (38) -  (49)
 إيداعات لدى البنوك (2) - -  (2)
      
 2018يناير  1صافي التعرضات كما في      

 أدوات دين 2,343 230 -  2,573
 إيداعات لدى البنوك 11,084 - -  11,084

      

 
 
 التخصيصات .4

والتني  2017التالية لسننة تخصيصات الالموافقة على  ، تمت2018مارس  27لمنعقد بتاريخ اخالل اجتماع الجمعية العمومية 
  :خالل الفترةتم تنفيذها 

 
 ألف دينار بحريني(؛ 3.880: 2016) 2017لسنة  دينار بحرينيألف  4.268بقيمة  نهائية أرباح أسهم (1

 ألف دينار بحريني(؛ و 167: 2016) دينار بحريني ألف 142تبرعات خيرية بقيمة  (2

 .ألف دينار بحريني( 1.293: 2016ة خالل السنة )لم يتم إصدار أسهم منح (3
 

 في نهاية السنة.فقط تخصيصات السنة الحالية، إن وجدت، سيتم اعتمادها 
 
 استثمارات عقارية .5
 

  سبتمبر 30  ديسمبر 31

2017  2018  
  )مراجعة(  )مدققة(

    
 في بداية الفترة 11.703  7,575
 إضافات خالل الفترة -  4,560

 استهالك الفترة (152)  (267)
 االنخفاض في القيمة خالل الفترة   -  (165)

    
 في نهاية الفترة 11.551  11,703

 

تشمل االستثمارات العقارية كما في تاريخ بيان المركز المنالي علنى عقنارات تجارينة منؤجرة ألطنراف أخنرى وقطنع أراضني 
 غير مطّورة.
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 يةفي أوراق مالاستثمارات  .6
 

  سبتمبر 30  ديسمبر 31

2017  2018  
  )مراجعة(  )مدققة(

    
 ملكية الفي حقوق استثمارات    
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 24.606  -

 متوفرة للبيع -  22,723
    
 أدوات دينفي استثمارات    
 بالتكلفة المطفأة 2.665  -

 متوفرة للبيع -  2,622
    
 صناديق استثمارية    
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 466  -

 متوفرة للبيع -  458

    
25,803  27.737  

 
 
 أخرىومدينة تجارية  ذمم .7
 

   سبتمبر 30  ديسمبر 31
2017  2018  
  )مراجعة(  )مدققة(

    

 مدينة تجارية ذمم 447  413
ً مبالغ مدفوعة  305  250   مقدما
   (11)إيضاح  ذوي عالقة أطرافذمم مدينة من  466  417

 أرباح أسهم مستحقة 23  3
 إيجارات مستحقة 96  128

 فوائد مستحقة 128  100
 ذمم مدينة أخرى  731  620

    

1,931  2.196  
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 وأرصدة البنوكنقد ال .8
 

   سبتمبر 30  ديسمبر 31
2017  2018  
  )مراجعة(  )مدققة(

    
  بنكية ودائع 4.023  9,563
 البنوك أرصدة 5.717  1,523

 الصندوق في نقد 108  106

   في بيان المركز المالي كما نقد وأرصدة البنوكال 9.848  11,192
    
 أشهر 3ودائع بنكية ذات تواريخ استحقاق أكثر من  (4.023)  (8,550)

    
 النقد وما في حكمه كما في بيان التدفقات النقدية   5.825  2,642

 
 

 مصروفات إدارية .9
 

   سبتمبر 30  سبتمبر 30
2017  2018  

  )مراجعة(  )مراجعة(
    

 حق إمتياز 4.439  3.798
 رواتب ومصروفات ذات العالقة 2.695  2.379

 أتعاب اإلدارة 693  609
 استهالك 637  631
 خدمات 366  352
 مصروفات تقنية المعلومات 139  112
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 98  75

 مصروفات أخرى 419  315

    
8.271  9.486  

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .10

القيمة العادلة هي القيمة المستلمة من بيع أحد الموجودات أو المدفوعة لتحويل أحد المطلوبات في عملية منظمة بين 
مستمرة وتمارس أعمالها  الشركةكين في السوق في تاريخ القياس. هذا التعريف للقيمة العادلة قائم على افتراض أن المشار

 دون أي نية أو حاجة إلى تصفية أو تقليل حجم عملياتها أو الدخول في معاملة سلبية.
 

 تراتبية القيمة العادلة

عكنس أهمينة المندخالت المسنتخدمة تي تن، والةم تراتبية القيمة العادلنة التالينالقيم العادلة لألدوات المالية باستخدا الشركةتقيس 
 في القيام بهذه القياسات:

 مماثلة مالية ألداة نشط سوق في( المعدلة)غير  المدرجة السوق أسعار:  1 المستوى. 
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 . القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع(10
 

 )يتبع( تراتبية القيمة العادلة
 

 الفئنة هنذه(. األسنعار من مشتقة)أي  مباشرة غير أو( األسعار)أي  مباشرة للرصد، قابلة أخرى مدخالت: 2 المستوى 
 ماليننة ألدوات وأسننعار مماثلننة، ماليننة ألدوات نشننط سننوق فنني المدرجننة السننوق أسننعار: باسننتخدام مقيمننة أدوات تشننمل
 قابلنة الهامنة المدخالت جميع تكون حيث أخرى تقييم قطر أو نشط، من أقل يعتبر سوق فيمدرجة  مشابهة أو مماثلة
 .السوق معلومات من مباشرة غير أو مباشرة للرصد

 غينر  مندخالتها تكنون تقينيم: مدخالت غير قابلة للرصد. تشمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشمل تقنيات 3 المستوى
لة للرصد تأثير جوهري على تقييم األدوات المالينة. مبنية على معلومات قابلة للرصد، حيث يكون للمدخالت الغير قاب

تشمل هذه الفئة أدوات مالينة مقيمنة علنى أسناس األسنعار المدرجنة ألدوات مشنابهة، بحينث تتطلنب تعنديالت جوهرينة 
 غير قابلة للرصد، أو افتراضات، لتعكس الفروقات بين األدوات المالية.

 
القيمنة العادلنة  تراتبينةعلنى حسنب  المنالي المركنز بينان تناريخبالقيمة العادلنة فني المقاسة  أدناه يحلل األدوات المالية الجدول

 :والتي يصنف على أساسها قياس القيمة العادلة
 

 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30 1المستوى 2المستوى 3المستوى مجموعال

     
 ملكيةالاستثمارات في حقوق  16.510 - 8.096 24.606

 دينأدوات  - 2.665 - 2.665
 صناديق أستثمارية  - 466 - 466

 
 

 )مدققة( 2017ديسمبر  31 1المستوى 2المستوى 3المستوى مجموعال

     
 ملكيةالاستثمارات في حقوق  15.135 - 7.587 22.723
 أدوات دين - 2.622 - 2.622

 صناديق أستثمارية  - 458 - 458

 
 

 األخرى للشركة تقارب قيمتها العادلة كونها قصيرة األجل في طبيعتها. القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية
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      إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
 بآالف الدنانير البحرينية                                  2018 سبتمبر 30نتهية في المأشهر  للتسعة

 

  
 معامالت مع أطراف ذوي عالقة  .11

 على جوهري تأثير ممارسة أو اآلخر الطرف على السيطرة األطراف أحد بإمكان كان إذا عالقة ذوي األطراف تعتبر
من خالل واحد أو أكثر من األطراف الوسيطة. مباشر بشكل مباشر أو غير  اآلخر للطرف التشغيلية أو المالية القرارات

ً  تأثيراً  الشركةالتي تمتلك  المؤسسات تشملالعالقة  ياألطراف ذو عليها، والمساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس  جوهريا
العالقة حسب الشروط المتفق تتم المعامالت مع األطراف ذوي . لشركةل وموظفي اإلدارة العليا اإلدارة وشركةاإلدارة، 

 عليها.
 

المعامالت واألرصدة الهامة مع األطراف ذوي العالقة )باستثناء مكافأة موظفي اإلدارة العليا( والمتضمنة في هذه المعلومات 
 المالية المرحلية المختصرة هي كالتالي:

 

    مساهمون/ 
    شركات يمتلك  
    أعضاء مجلس 
  كاتشر شركة اإلدارة حصص 

 2018 زميلة اإلدارة فيها المجموع

     
 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30كما في     
     
 الموجودات    

 ذمم مدينة - 421 45 466
     
 المطلوبات    

 مستحقات أتعاب اإلدارة   - 74 - 74
 ذمم تجارية دائنة - 830 64 894

     
     
 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة    
 إيرادات    

 الحصة في األرباح 24 - - 24
 إيرادات - - 212 212
 إيرادات أخرى - - 20 20
     
 مصروفات    

 مشتريات - 5.916 251 6.167
 مصروفات اإليجار 82 - - 82

 أتعاب اإلدارة - 787 - 787

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

            19                                                        .بشركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م
 

      إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
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 )يتبع( معامالت مع أطراف ذوي عالقة. 11
 

    مساهمون/ 
    شركات يمتلك  
    أعضاء مجلس 
  شركات شركة اإلدارة حصص 

 2017 زميلة اإلدارة فيها المجموع

     
 (مدققة) 2017ديسمبر  31كما في     
     
 الموجودات    

 ذمم مدينة - 348 69 417
     
 المطلوبات    

   مستحقات أتعاب اإلدارة - 413 - 413
 ذمم تجارية دائنة - 612 136 748

     
 )مراجعة( 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة    
 إيرادات    

 الحصة في األرباح 15 - - 15
 إيرادات - - 274 274
 إيرادات أخرى 38 - - 38
     
 مصروفات    

 مشتريات - 6.567 321 6.888
 مصروفات اإليجار 79 - - 79

 أتعاب اإلدارة - 609 - 609
 

 
 ب( مكافآت موظفي اإلدارة العليا

 
   سبتمبر 30  سبتمبر 30

2017  2018  
  )مراجعة(  )مراجعة(

    
 للفترة اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة 100  75
   منافع قصيرة األجل للفترة 90  92
 منافع نهاية الخدمة للفترة 5  3

 مستحقة  منافع نهاية الخدمة 25  22
 أتعاب اإلدارة للفترة 787  704
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      إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
 بآالف الدنانير البحرينية                                  2018 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  للتسعة

 
  

   إلتزامات مطلوبات محتملة و .12 سبتمبر 30  ديسمبر 31

2017  2018  
  )مراجعة(  )مدققة(

    
  مدرجة غير في حقوق ملكية الستثمارات غير مستدعاةال األسمية القيمة 2.235  2,295

 ومعدات اتعقار 208  270
 ضمانات  59  60

    
2,625  2.502  

 
 

   القطاع معلومات .13

)نطناق  محنددة بيئنةأو بتقنديم سنلع وخندمات فني  ،بتقديم سلع وخدمات )قطاع تجناري(يقوم  ةشركال من فريد جزء هو القطاع
ً  ةشنركال تتنولى. األخنرى القطاعات لدى مثيالتها عن تختلف وعوائد لمخاطر ويخضع(، جغرافي  الحنرة قالسنو تشنغيل حالينا

 مصننروفاتو إينرادات أن كمنا طينران الخلننيج،ل ةوخندمات الطيننران التابعن ،وسنوق الميننناء الحنرة الندولي البحننرين مطنار فني
 إفصاحات يوجد وال منفصل تشغيلي قطاع نتائج يوجد ال فإنه بالتاليو ،فقط ةشركال مستوى على مراجعتها يتم القطاع ونتائج
 .المرحلية المختصرة الماليةالمعلومات  هذه في عرضها تم أخرى

 
 

 الطبيعة الموسمية .14

 إن أرباح األسهم تستحق غالباً في الربع األول من السنة. ال يوجد أي إيرادات جوهرية أخرى ذات طبيعة موسمية.
 

 
 
 

 


