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القائمة الموحدة للدخل
2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 2017 2018 إيضاح
دينار بحرينيدينار بحريني

103.873.262102.296.732إيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 
(73.451.285)(73.549.874)20 تكاليف اإليرادات 

──────────────────
30.323.38828.845.447إجمالي الربح

2.284.066 212.190.424 تشغيلي آخردخل 
(9.192.255) (9.655.248)التوزيعالبيع و مصروفات
(15.423.983)(15.278.552) إداريةعامة ومصروفات 

──────────────────

7.580.0126.513.275 الربح من العمليات

779.6731.117.577  مشتركةة لسيطرة شركات خاضعصافي حصة المجموعة من نتائج 
22783.885755.441ستثماردخل االصافي 
(1.241.095)(1.566.961)20 التمويلتكاليف 

(119.528)- اضمحالل الشهرة
صافي خسائر من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

(4.613)(96.207)8األرباح أو الخسائر
────────────────────

6.780.4027.021.057ضريبة الدخل الربح قبل 

(75.155)(48.434)23 الدخل ضريبة مصروف 
────────────────────

206.731.9686.945.902 للسنةربح المجموعة 

1.702.6431.663.323إلى حقوق غير مسيطرة العائدةالخسارة ضمنه  من
────────────────────

العائد إلى حاملي أسهم  المجموعة للسنةربح 
8.434.6118.609.225بي إم إم آي ش.م.ب.

════════════════════

246162للسهم في األرباح )فلس(  ضالنصيب األساسي والمخف
════════════════════

عبدهللا حسن بوهندي 
رئيس مجلس اإلدارة

 شوقي علي فخرو
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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 القائمة الموحدة للدخل الشامل
2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2018 2017 
دينار بحريني دينار بحريني

6,731,9686.945.902المجموعة للسنة ربح 
──────────────────

الدخل )الخسارة( الشاملة األخر  
إلى  ن أو من غير الممكن إعادة تصنيفهي ال يمكذالاآلخر  الشاملالدخل 

 القائمة الموحدة للدخل في السنوات الالحقة:
كمدرجة ستثمارات المصنفة مة العادلة لالصافي التغيرات في القي

60,829853.138الدخل الشامل اآلخرمن خالل عادلة القيمة بال

الخسارة الشاملة األخرى التي يمكن أو من الممكن إعادة تصنيفها إلى القائمة 
 الموحدة للدخل في السنوات الالحقة:

(292.925)(1,169,370)ن تحويل العمليات األجنبية فروق الصرف الناتجة ع
──────────────────

560.213(1,108,541)للسنة اآلخر الشامل الدخل )الخسارة( 
──────────────────

5,623,4277.506.115 للسنةللمجموعة الشامل  مجموع الدخل

1,702,6431.663.323إلى حقوق غير مسيطرة  ةالعائد الخسارةضمنه  من
──────────────────

للسنة العائد إلى حاملي أسهم للمجموعة مجموع الدخل الشامل 
 9.169.438 7,326,070بي إم إم آي ش.م.ب.

══════════════════

عبدهللا حسن بوهندي 
رئيس مجلس اإلدارة

 شوقي علي فخرو
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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  لتدفقات النقديةالموحدة لقائمة ال
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 2017 2018 إيضاح 
 دينار بحريني دينار بحريني  

    األنشطة التشغيلية

 7.021.057 6.780.402  ضريبة الدخل الربح قبل 

    تعديالت للبنود التالية:

 (755.441) (783.885) 22 ستثماردخل االصافي 
 3.764.296 3.157.923 5 استهالك

صافي خسائر من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 4.613 96.207 8 أو الخسائر

 - 135.780 20 عقارات وآالت ومعداتخسارة من استبعاد 
وشركة  مشتركة شركات خاضعة لسيطرةحصة المجموعة من نتائج 

 زميلة
7 (79.673) (1.117.577) 

 132.702 432.833 10  والمتقادممخزون بطيء الحركة مخصص 

 406.282 540.724 11 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 269.346 496.155 18  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 1.241.095 1.566.961 20 تكاليف التمويل 

 1.169.678 - 5  اضمحالل عقارات وآالت ومعدات شركة جي إس إس غابون

 - 10.209  استبعاد استثمارات في شركة خاضعة لسيطرة مشتركة من  خسارة

 119.528 -   اضمحالل الشهرة
 

 ───────── ───────── 
 12.255.579 12.353.636  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

    

    تغيرات في رأس المال العامل:
 (686.099) (1.027.853)  مخزون

 (5.522.525) 1.068.704  ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

 2.337.018 (1.479.264)  ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
 

 ───────── ───────── 
 8.383.973 10.915.223  نقد ناتج من العمليات 

    

 (18.581) (87.418)  ضريبة دخل مدفوعة 
 (139.000) (139.000)  مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

 (352.283) (158.416) 18 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

مدفوعة مقدماً مقابل مكافآت نهاية الخدمة المبالغ الفي  اتتغيرصافي ال
 204.327 (98.029)  للموظفين 

 
 ───────── ───────── 

 8.078.436 10.432.360  األنشطة التشغيلية منالتدفقات النقدية صافي 
 

 ───────── ───────── 
    يةستمماراألنشطة اال

 (2.751.901) (1.164.814) 5 آالت ومعداتو اتشراء عقار

 (427.426) (194.802) 6 ات عقارية إضافات إلى استثمار

 1.074.679 - 7 طرة مشتركة يمن شركات خاضعة لسأرباح أسهم مستلمة 

 (7.560) - 7 خاضعة لسيطرة مشتركة اتشركاستثمار إضافي في 

 - 430.481 7 خاضعة لسيطرة مشتركة اتمتحصالت من استبعاد استثمارات في شرك
 926.185 692.352 8 اتاستثمار استبعادمتحصالت من 

 - 17.861  آالت ومعداتو اتعقارمن بيع  متحصالت

 - (120.496) 8 ات استثمارشراء 

 1.028.662 784.198  أرباح أسهم ودخل فوائد مستلم
 ألكثر من  ةالتغير في وديعة قصيرة األجل بتاريخ استحقاق أصلي

 35.170 -  ثالثة أشهر 
  ───────── ───────── 

 (122.191) 444.780  ةيستثماراألنشطة اال )المستخدمة في(من التدفقات النقدية صافي 
  ───────── ───────── 
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  )تتمة( لتدفقات النقديةالموحدة لقائمة ال
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  2018 2017 

 دينار بحريني بحرينيدينار  إيضاح 

    األنشطة التمويلية 

 (6.780.331) (6.695.809) 30 بي إم إم آي ش.م.ب.أرباح أسهم مدفوعة لحاملي أسهم 

 - 2.065.860 14 زانة خمتحصالت من اسبتعاد أسهم 

 4.588.492 9.597.167 30 قروض واقتراضات مستلمة
 (2.711.158) (11.170.583) 30 قروض واقتراضات مدفوعة

 (1.244.736) (1.570.602)  تكاليف التمويل المدفوعة 

 (1.180.317) (424.585) 30 سداد مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها 

  ───────── ───────── 
 (7.328.050) (8.198.552)  األنشطة التمويلية في  ةالمستخدمالتدفقات النقدية 

  ───────── ───────── 
 628.195 2.678.588  النقد وما في حكمهفي صافي الزيادة 

    

 (438.935) (1.324.172)  أجنبية الت عمصافي فروق صرف 
 2.009.246 2.198.506  يناير 1في  النقد وما في حكمه

  ───────── ───────── 
 2.198.506 3.552.922 12 ديسمبر  31 في النقد وما في حكمه

  ═════════ ═════════ 
 

 بنود غير نقدية:

دينار بحريني( من  273.221: 2017دينار بحريني ) 313 ةالبالغالمستحقة القبض دخل الفوائد أرباح أسهم و استبعادتم  -
 والذمم األخرى. المدينةالتغير في الذمم التجارية 

 

: 2017دينار بحريني ) 241.379والبالغة  أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقة تم استبعاد -
  بحريني( من التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى.دينار  156.857

 

دينار  188.368 :2017دينار بحريني ) 172.185لغ وقدره مؤسسة خيرية بمبتبرعات غير مدفوعة تتعلق ب استبعادتم  -
 خرى.األذمم الدائنة والتجارية الذمم التغير في المن ( بحريني

 
شركات خاضعة لسيطرة  استثمارات في باستبعاد يتعلق : الشيء( 2017)دينار بحريني  831.606تم استبعاد مبلغ وقدره  -

 والذمم األخرى. المدينةمشتركة من التغير في الذمم التجارية 
 

دينار بحريني  881.148قيمته تم استبعاد تحويل قرض إلى شركة خاضعة لسيطرة مشتركة والبالغ ، 2017في خالل سنة  -
 إلى استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة من استثمار إضافي في شركة خاضعة لسيطرة مشتركة.
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 الملكية حقوق لتغيرات في الموحدة ل قائمةال
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   بي إم إم آي ش.م.ب.الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم  

  إيضاح
  رأس
 المال

 أسهم 
 خزانة

 احتياطيات 
 أخرى

 (16)إيضاح 
 أرباح
 المجموع  مبقاة

حقوق غير 
 مسيطرة 

 مجموع 
 الملكية حقوق

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

)كما هو مسجل  2017ديسمبر  31الرصيد في 
 69.941.232 4.964.692 64.976.540 39.545.852 13.487.496 (2.699.662) 14.642.854 مسبقاً(

        
تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 (1.000.253) - (1.000.253) (1.000.253) - - - 2                                          9رقم 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ──────── ───────── 

 68.940.979 4.964.692 63.976.287 38.545.599 13.487.496 (2.699.662) 14.642.854 )معاد عرضه( 2018يناير  1في الرصيد 

        
 6.731.968 (1.702.643) 8.434.611 8.434.611 - - -  للسنة الربح )الخسارة( 

        
 (1.108.541) - (1.108.541) - (1.108.541) - - للسنة خسارة شاملة أخرى 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ──────── ───────── 
 5.623.427 (1.702.643) 7.326.070 8.434.611 (1.108.541) - - للسنة الدخل الشامل مجموع )الخسارة( 

 (4.162.313) - (4.162.313) (4.162.313) - - - 15               2017أرباح أسهم نهائية لسنة         
 (2.774.875) - (2.774.875) (2.774.875) - - - 15             2018أرباح أسهم مرحلية لسنة         

من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة  صافي خسائر        
 - - - (286.230) 286.230 - - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

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

 (172.185) - (172.185) - (172.185) - - توزيعات لجمعية األسرة الخيرية         
 2.065.860 - 2.065.860 (216.561) 1.012.860 1.296.561 - 14                   أسهم خزانة مباعة/ محولة         

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── 
 69.520.893 3.262.049 66.258.844 39.368.046 13.678.045 (1.430.101) 14.642.854 2018ديسمبر  31كما في الرصيد 

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

 .2018ديسمبر  31كما في  دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة 405.681احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي على تتضمن األرباح المبقاة 
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 الملكية حقوق لتغيرات في الموحدة ل قائمةال
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 

 .2017ديسمبر  31كما في  دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة 405.681احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي على تتضمن األرباح المبقاة 
 

   بي إم إم آي ش.م.ب.الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم  

 إيضاح
  رأس
 المال

 أسهم 
 خزانة

 احتياطيات 
 أخرى

 (16)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  1 الرصيد في
 ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── ───────── 

 6.945.902 (1.663.323) 8.609.225 8.609.225 - - -  للسنة  الربح )الخسارة(

 560.213 - 560.213 - 560.213 - - دخل شامل آخر للسنة         
 ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── ───────── 

 7.506.115 (1.663.323) 9.169.438 8.609.225 560.213 - -  ة للسنة الشامل)الخسارة( الدخل مجموع 
 (4.162.313) - (4.162.313) (4.162.313) - - - 15              2016أرباح أسهم نهائية لسنة         

 (2.774.875) - (2.774.875) (2.774.875) - - - 15            2017أرباح أسهم مرحلية لسنة         

من استبعاد استثمارات مدرجة صافي خسائر         
 - - - (155.365) 155.365 - - الدخل الشامل اآلخر من خاللبالقيمة العادلة 

 - - - (500.000) 500.000 - - 16محول إلى االحتياطي العام                           
        

 - - - (188.368) 188.368 - - 14     التبرعات الخيرية  احتياطيمحول إلى 

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

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 69.941.232 4.964.692 64.976.540 39.545.852 13.487.496 (2.699.662) 14.642.854 2017ديسمبر  31كما في الرصيد 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2018ديسمبر  31كما في 

 
 

 واألنشطةمعلومات عن الشركة  1
 

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

 مملكة البحرين. سترة، ، 828تحت صندوق بريد 
 

خرى بيع األغذية والمرطبات والمواد اإلستهالكية األي فنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )المشار إليهم معاً "بالمجموعة"( األ تتمثل
. تتركز عمليات المجموعة في مملكة مات التوزيع والشحنبتقديم خدجموعة المتقوم كما . ونجوم 5متلك كذلك فندق وت بالجملة والتجزئة

ة يالبحرين ودولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق والواليات المتحدة األمريكية وجمهور
  مهورية السودان وجمهورية غانا وجمهورية كينيا.جيبوتي وجمهورية الغابون وجمهورية مالي وجمهورية جنوب السودان وج

 

 .2019 فبراير 25تم إعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة وفقاً لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 
 

 فيما يلي الشركات التابعة للشركة:
 األنشطة بلد الملكيةحصة  نسبة 

 الرئيسية التأسيس 2017 2018 اسم الشركة التابعة
     

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

إدارة عدة وكاالت تجارية للسلع 
 اإلستهالكية.

 .تإدارة سوبر مارك البحرين مملكة %100 %100 سوبر ماركت األسرة ذ.م.م.     
المملكة العربية  %100 %100 سوبر ماركت األسرة الدولية ذ.م.م.شركة      

 السعودية 
 .تسوبر مارك إدارة

 مملكة  %54 %54 شركة بنادر للفنادق ش.م.ب.     
 البحرين

إمتالك وإدارة العمليات التشغلية لفندق 
 داون تاون روتانا البحرين.

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

ع والتوزي نشاط النقل الجوي والتخزين
 والتصدير. واالستيراد

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

 مطاعم للسياح.الفنادق والخدمات إدارة 

إلدارة الضيافة  كجيتيجانسامشركة      
 ذ.م.م.

 مملكة - 80.00%
 البحرين

 إدارة الضيافة. 

والية فلوريدا،  %100 %100 ل.سيشركة فاست تراك للتصدير إل.إ     
المتحدة الواليات 
 األمريكية

 .لم تبدأ أنشطتها التجارية بعد

 .تقديم خدمات التموين والتدبير المنزلي جمهورية العراق  %100 %100 ل.سيأرض العهد للتجارة العامة إل.إ     
 مملكة %100 %100 بي إم إم آي الدولية القابضة ش.ش.و.     

 البحرين
من الشركات  ةشركة قابضة لمجموع

 التجارية والصناعية والخدماتية.

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

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

 مملكة 100% 100%
 البحرين

من الشركات  ةشركة قابضة لمجموع
 التجارية والصناعية والخدماتية.

     
سبالي ساوث  آندجلوبل سورسنج 

 هولدنغ ش.ش.و.
 مملكة 100% 100%

 البحرين
من الشركات  ةشركة قابضة لمجموع

 التجارية والصناعية والخدماتية.
     

سبالي نورث  آندجلوبل سورسنج 
 هولدنغ ش.ش.و.

 مملكة 100% 100%
 البحرين

من الشركات  ةقابضة لمجموعشركة 
 التجارية والصناعية والخدماتية.

سبالي وست  آندجلوبل سورسنج      
 هولدنغ ش.ش.و. 

 مملكة 100% 100%
 البحرين

من الشركات  ةشركة قابضة لمجموع
 التجارية والصناعية والخدماتية.
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 2018ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( معلومات عن الشركة 1
 

 إعداد التقارير المالية:التابعة التالية كما بتاريخ  اتالشرك ش.ش.و.بالي إيست هولدنغ ند سلدى جلوبل سورسنج آ
 

 األنشطة بلد الملكيةحصة  نسبة 
 الرئيسية التأسيس 2017 2018 اسم الشركة التابعة

     
 يميتدسيرفيسس لسبالي آند سورسنج جلوبل 

 (آو دي اس سي آو كاترينق جي في)
تقديم خدمات التموين والتدبير  جمهورية السودان 100% 100%

 .المنزلي
     

جمهورية جنوب  *%100 *%100 يميتدسيرفيسس لسبالي آند جلوبل سورسنج 
 السودان

تقديم خدمات التموين والتدبير 
 .المنزلي

     
 والمرطبات.تقديم خدمات التموين  جمهورية كينيا %100 %100 دكينيا ليمتي سباليآند سورسنج جلوبل 

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

      
 تحت التصفية. الغابونجمهورية  %100 %100 **أيهإس غابون إس س جي إ

     
 إعداد التقارير المالية:الشركة التابعة التالية كما بتاريخ  سبالي نورث هولدنغ ش.ش.و.آند جلوبل سورسنج لدى 

      
 جمهورية  %100 %100 أيهإس مالي إس إس جي 

 مالي
تقديم خدمات التموين والتدبير 

 المنزلي.
     

 :بتاريخ إعداد التقارير الماليةهولدنغ ش.ش.و. الشركة التابعة التالية كما سبالي ويست آند لدى جلوبل سورسنج 
      

  –أنترناشونال سورسنج أند سبالي ليميتد 
 غانا 

 جمهورية  100% 100%
 غانا

والحراسة تقديم خدمات التموين 
 ذات الصلة.األخرى والخدمات 

 

 تمثل حصة الملكية الفعلية.* 
 

ووضعها تحت التصفية  جي أس أس غابون أس أيهإيقاف عمليات  ش.ش.والقابضة الدولية  جي إس إسشركة ** قرر مجلس إدارة 
 ولم يتم االنتهاء من عملية التصفية بعد كما هو بتاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة. 2017أكتوبر  1الطوعية اعتباراً من 

 

 المجموعة: فيما يلي الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة من قبل
 

 األنشطة بلد الملكيةحصة  نسبة 
 الرئيسية التأسيس 2017 2018 

الشركات الخاضعة للسيطرة اسم 
 المشتركة

    

     
 إنشاء وتشغيل المخازن. البحرين مملكة %50 %50 شركة بي أند بي للتوزيع ذ.م.م.

شركة يو كيو أل سي فسيلتي منيجمنت      
 ليميتد

دولة اإلمارات  50% 50%
العربية 
 المتحدة 

واستشارات  إدارة المرافقتقديم خدمات 
األعمال واالستشارات اإلدارية في 

 الخارج والعمل كشركة قابضة.
 .)تحت التصفية(خدمات الشحنتقديم  البحرين مملكة %50 %50 *شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م.     

العالمية الشركة القطرية البحرينية      
 **ذ.م.م.

 

 االستهالكية.وكاالت للسلع  عدةإدارة  دولة قطر 50% -

التجارة بالجملة وتوزيع المواد الغذائية  دولة قطر %50 - **ذ.م.م. والتوزيع زاد للتسويق     
 والسلع المنزلية.

 

 ووضعها تحتشركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م. بإيقاف عمليات ومكان  شركة خدمات انشكيب للشحن ذ.م.م.قرر مجلس إدارة  *
 2018سبتمبر  3من  إعتباراً التصفية الطوعية 

 

زاد للتسويق وشركة  .الشركة القطرية البحرينية العالمية ذ.م.م، قامت بي إم إم آي ببيع استثماراتها في 2018يوليو  15* بتاريخ *
 والتوزيع ذ.م.م.
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2018ديسمبر  31كما في 

 
 

 الهامة السياسات المحاسبية 2
 

 اإلعداد أسس
 لقيمة العادلة.اواالستثمارات العقارية التي تم قياسها ب اتستثماراالستثناء با، وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةالموحدة أعدت القوائم المالية 

 

 بيان بااللتزام
ً ومجلس معايير المحاسبة الدولي  عنالقوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة  أعدت  طبقا

وتوجيهات مصرف  (6)األحكام النافذة من المجلد رقم ن المركزي لمصرف البحريوالدليل اإلرشادى  يلقانون الشركات التجارية البحرين
 .جراءات بورصة البحرينوقواعد وإ المتعلقة بها،البحرين المركزي والقوانين والقرارات 

 
 عملة العرض والعملة الرئيسية 

 شركة.الرئيسية للعملة الالمجموعة وعمليات عرض عملة د يع لذياأعدت القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني، و
 

 أسس التوحيد
كون تتتحقق السيطرة عندما ديسمبر.  31كما في  وشركاتها التابعةبي إم إم آي ش.م.ب. لتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية 

لك تلتأثير على على االقدرة ها ولديها مع الشركة المستثمر في اتعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتهلدى المجموعة 
ذا كان لدى فقط إمن خالل إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها. وباألخص، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها  دالعوائ

 المجموعة:
 

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

 ها؛ ومع الشركة المستثمر في اعوائد متغيرة من خالل مشاركتهعلى أو حقوق على تعرضات  -
 ها.عوائدمقدار على الشركة المستثمر فيها للتأثير على القدرة على إستخدام سلطتها  -

 

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

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

 للشركة المستثمر فيها؛ خرين الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآل -

 ؛ وعن الترتيبات التعاقدية األخرىالحقوق الناتجة  -
 .الممكنةحقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت  -

 

ك اعلى الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هنت مسيطرة أو غير مسيطرة تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان
الثالث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة السيطرة عناصر تغيرات على عنصر أو أكثر من 

موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات يتم تضمين الشركة التابعة. على سيطرتها التابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة 
إيقاف اريخ لغاية تحصول المجموعة على السيطرة من تاريخ القوائم المالية الموحدة أو المستبعدة خالل السنة في تناة الشركة التابعة المق

 على الشركة التابعة. تهاسيطرالمجموعة 
 

إلى حقوق حاملي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير المسيطرة،  اآلخركل عنصر من عناصر الدخل الشامل و ينسب الربح أو الخسارة
ية للشركات القوائم المالأينما استلزم األمر، يتم عمل تعديالت في النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة. هذه ن أحتى لو 
والدخل لملكية احقوق جميع الموجودات والمطلوبات و ستبعاداتم  لمجموعة.المحاسبية لسياسات المع سياساتها المحاسبية لتتماشي التابعة 

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

 . الملكية السيطرة، كمعاملة أسهم حقوقفقدان حتساب التغيير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون ايتم 
 

الشركة بذات الصلة شهرة( والمطلوبات البما في ذلك الموجودات ) استبعادفإنها تقوم بعلى الشركة التابعة،  سيطرتهاإذا فقدت المجموعة 
يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة في القائمة الموحدة للدخل. يتم بينما  الملكيةوالحقوق غير المسيطرة والبنود األخرى لحقوق التابعة 

 .إثبات أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة
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  )تتمة( الهامةالسياسات المحاسبية  2
 

 2018يناير  1من اعتباراً نافذة  وتفسيرات جديدة ومعدلةمعايير 
باستثناء بعض  ،في السنة السابقةالمستخدمة مطابقة لتلك هي في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المتبعة المسجلة وت المحاسبية إن السياسا
لم تقم . 2018يناير  1كما في المجموعة التي أدخلت على المعايير والتفسيرات المطبقة من قبل الجديدة والتفسيرات والتعديالت المعايير 

 مبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه غير إلزامي بعد. المجموعة بالتطبيق ال
 

المعيار الدولي والمتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  قامت المجموعة بتطبيق
معيار الدولي إلعداد التقارير المالية المبكر للتطبيق القامت المجموعة بالمتعلق باألدوات المالية ألول مرة.  9إلعداد التقارير المالية رقم 

عداد التقارير لدولي إلقامت المجموعة أيضاً بتطبيق المتطلبات األخرى للمعيار ا، خالل الفترةفيما يتعلق بتصنيف األدوات المالية.  9رقم 
 نتيجة لتطبيق المعايير الجديدة أدناه: كتم توضيح طبيعة وتأثير التغيرات  المبدئي. بتاريخ اإلثبات 9المالية رقم 

 
 المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ومعيار المحاسبة الدولي  "بعقود اإلنشاء"المتعلق  11محل معيار المحاسبة الدولي رقم  15يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء، ما لم تكن تلك  "باإليرادات"المتعلق  18رقم 

العقود تقع ضمن نطاق المعايير األخرى. يحدد المعيار الجديد نموذج من خمس خطوات الحتساب اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة 
، يتم إثبات اإليراد بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة استحقاقه 15داد التقارير المالية رقم مع العمالء. بموجب المعيار الدولي إلع

 نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء.
 

ف ذات من المنشآت ممارسة االجتهادات، باألخذ في االعتبار جميع الحقائق والظرو 15الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يتطلب المعيار 
معيار المحاسبة عن التكاليف اإلضافية المبرمة مع عمالئهم. كما يحدد  الصلة عند تطبيق كل خطوة من خطوات النموذج على العقود
ً بالوفاء بالعقد.  15قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  للحصول على العقد والتكاليف المرتبطة مباشرة

 2017)أي تم عرض المعلومات المالية لسنة  2017لسنة الواردة دون إعادة عرض المعلومات المالية ام نهج بأثر رجعي معدل بإستخد
. ال يوجد للمعيار والتفسيرات ذات الصلة( 11ومعيار المحاسبة الدولي رقم  18مسبقاً بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم هو مسجل كما 

أي تأثير جوهري على السياسات المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق بجميع تدفقات اإليرادات، ولذلك،  15المالية رقم  الدولي إلعداد التقارير
 . 2018يناير  1كما في  15لم يتم إجراء أي تعديل في األرباح المبقاة المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
 المتعلق باألدوات المالية 9قارير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد الت

المتعلق باألدوات المالية فيما يتعلق بتصنيف األدوات المالية.  9قامت المجموعة بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
فيما . 2018يناير  1بتاريخ  9، قامت المجموعة أيضاً بتطبيق المتطلبات األخرى للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم السنةخالل 

 يلي أدناه ملخص التغيرات الرئيسية التي أدخلت على السياسات المحاسبية للمجموعة الناتجة من تطبيق الفترة الحالية:
 

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

ير اد التقارلمعيار الدولي إلعدا على الخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبط باحتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى عمر الموجود. بموجب
 .السابقمعيار الالخسائر االئتمانية قبل تحققها، بخالف يتم إثبات ، 9المالية رقم 

 
 ( التحول2

 ذلك لم باستثناء، بأثر رجعي 9لتقارير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد ان تطبيق عتم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة 
قارير المعيار الدولي إلعداد التن تطبيق الناتجة عفي القيم المدرجة للموجودات المالية إثبات الفروق . يتم مقارنةالعرض أرقام تم إعادة ي

ال تعكس المتطلبات الخاصة  2017لسنة . ونتيجة لذلك، فإن المعلومات الواردة 2018يناير  1ا في مكالمبقاة في األرباح  9المالية رقم 
الدولي إلعداد بموجب المعيار  2018لسنة ال يمكن مقارنتها بالمعلومات الواردة  . ولذلك9رقم  ليةبالمعيار الدولي إلعداد التقارير الما

 .9رقم  التقارير المالية
 



 بي إم إم آي ش.م.ب.

18 
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  )تتمة( الهامةالسياسات المحاسبية  2
 

 )تتمة( 2018يناير  1من اعتباراً نافذة وتفسيرات جديدة ومعدلة معايير 
 )تتمة( المتعلق باألدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

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

 :2018يناير  1 في 9إلعداد التقارير المالية رقم 

 القيمة المدرجة
  1كما في  

 2018يناير 

مخصص 
االضمحالل بناءً 
على الخسائر 

 االئتمانية المتوقعة 

 القيمة المدرجة
  31في كما 

  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 

 أرصدة لدى بنك نقد و 3.093.958 - 3.093.958
──────── ──────── ────────  
24.444.556 (1.000.253) 25.444.809  
════════ ════════ ════════  

 ( التأثير على األرباح المبقاة 4
 األرباح 
  المبقاة 

  دينار بحريني
  

 كما هو مسجل مسبقاً   2017ديسمبر  31كما في  39.545.852

 (6)إيضاح  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار  (1.000.253)
─────────  
 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 مسبقاً 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
 :المتعلقة بما يلي/ الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصص االضمحالل   

2.057.225 1.000.253 1.056.972 
. 

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

 

 المتعلق بالعقارات االستممارية )المعدل(: تحويالت االستممارات العقارية 40معيار المحاسبة الدولي رقم 

ة. يتوضح التعديالت متى يجب أن تقوم المنشأة بتحويل العقار، بما في ذلك العقارات قيد اإلنشاء أو التطوير إلى أو من االستثمارات العقار
وتنص التعديالت بأن التغيير في االستخدام يحدث عندما تستوفي العقارات أو تتوقف عن استيفاء تعريف االستثمارات العقارية، وبأن هناك 

ام. دله على التغيير في االستخدام. إن مجرد تغيير في نوايا اإلدارة فيما يتعلق باستخدام العقار ال يعد دليالً على حدوث تغيير في االستخأد
 .الموحدة للمجموعةال توجد لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية 

 

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

الصلة  المصروف أو الدخل ذوأو اإلثبات المبدئي للموجود عند الفوري الذي سيتم استخدامه نه عند تحديد سعر الصرف أالتفسير يوضح 
ً غير النقدية وبات المطلغير النقدية أو المتعلق عند استبعاد الموجودات ( )أو جزء منه اريخ تفإن ، ذات الصلة بالمقابل المدفوع مقدما

ً الناتجة عن المقابل المدفوع مغير النقدية المطلوبات غير النقدية أو تثبت فيه المنشأة مبدئياً الموجودات المعاملة هو التاريخ الذي  . وإذا قدما
ً مدفوعة متعددة مبالغ مستلمة مدفوعات أو كانت هناك  تلم مبلغ مسلكل دفعه أو  تحدد تاريخ المعامالالمنشأة أن ت ىيجب علعندئذ ، مقدما

 ً  ال يوجد لهذا التفسير أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.. للمقابل المدفوع مقدما
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 )تتمة( 2018يناير  1من اعتباراً نافذة وتفسيرات جديدة ومعدلة معايير 
توضيح بأن  –باالستممارا ت في الشركات الزميلة والشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة المتعلق  28لدولي رقم معيار المحاسبة ا

  قياس الشركات المستممر فيها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر هو خيار على أساس كل أداة على حدة

عند اإلثبات المبدئي على أن تختار أو منشأة مؤهلة أخرى، منشأة التي هي مؤسسة رأس المال المجازف يجوز للتوضح التعديالت أن 
ن خالل بالقيمة العادلة م الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركةبقياس استثماراتها في الشركات الزملية أو استثمار على حده أساس كل 

 خاضعة للسيطرة شركةولديها حصة في شركة زميلة أو  منشأة استثمارية، اليست في حد ذاتهاألرباح أو الخسائر. إذا كانت المنشأة 
قبل  ن تختار االحتفاظ بقياس القيمة العادلة المطبقة منأالتي هي منشأة استثمارية، فيجوز لها عند تطبيق طريقة حقوق الملكية، المشتركة 

عة للسيطرة الخاض ةالشركإلى حصة الشركة الزملية أو لتلك المنشأة االستثمارية الخاضعة للسيطرة المشتركة  ةالشركالشركة الزملية أو 
لسيطرة خاضعة لشركات يتم إجراء االختيار بشكل منفصل لكل شركة زميلة أو شاة االستثمارية في الشركات التابعة. للمنالمشتركة 
ً أثبات الشركة الزميلة أو أللمنشأة االستثمارية، في وقت الحق من التاريخ الذي يتم فيه: )المشتركة  ة للسيطرة الخاضع ةالشرك( مبدئيا
ح الشركة منشأة استثمارية؛ و)ج( تصبالخاضعة للسيطرة المشتركة  ةالشركية؛ )ب( تصبح الشركة الزميلة أو للمنشاة االستثمارالمشتركة 
هذه التعديالت ليس لها أية تأثير جوهري على القوائم للمنشأة االستثمارية أوالً شركة أم. الخاضعة للسيطرة المشتركة  ةالشركالزميلة أو 

 المالية الموحدة للمجموعة. 

 
. إال 2018ي سنة فمرة  ألولالمعايير والتفسيرات التي أدخلت على األخرى والتعديالت الجديدة والتفسيرات تطبيق العديد من المعايير تم 
 ، ليست لها أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.هاأن
 

 عقارات وآالت ومعدات
لوكة األراضي المم ال يتم إستهالك االستهالك المتراكم وأي إضمحالل في القيمة.تدرج العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة، بعد حسم 

ً ملك  قيد التنفيذ.الرأسمالية اً واألعمال حر ا
 

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

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

 
لقيمة المدرجة من ثم شطب ا ويتم رسملتهالنفقات المتكبدة الستبدال عنصر أساسي من العقارات واآلالت والمعدات يتم حسابه كبند منفصل 

اآلالت و للعنصر األساسي المستبدل. يتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عند زيادة المنافع اإلقتصادية المستقبلية للبند المتعلق بالعقارات
 عند تكبدها. اتكمصروف لدخلالموحدة لقائمة الوالمعدات. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في 

 
كون هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير تالمعدات من حيث اإلضمحالل عندما راجعة للقيم المدرجة للعقارات واآلالت ويتم عمل م
إسترداد القيمة المدرجة. في حالة وجود أي من هذه المؤشرات وحيث تزيد القيم المدرجة على المبلغ المقدر القابل لإلسترداد، قابلية إلى عدم 

 المستخدمة.  تهاقيمع واألعلى من بين قيمتها العادلة ناقصاً تكلفة البيالقيمة عد والتي تلإلسترداد  ةالقابلإلى قيمها ودات الموج تخفيضيتم 
 

يتم إثبات  .على منافع إقتصادية من إستخدامه أو بيعه بند من العقارات واآلالت والمعدات عند البيع أو عندما ال يتوقع الحصول يتم استبعاد
قائمة لاالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة المدرجة للموجود( في  نهعلى أالمحتسب ة عن استبعاد موجود )أو خسارة ناتج أي مكسب
 الموجود. استبعادلدخل في السنة التي تم فيها الموحدة ل

 
ستهالك في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها في المستقبل إذا تطلب واألعمار اإلنتاجية وطرق االالمتبقية للموجودات  يتم مراجعة القيم

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

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

 

هو سعر البيع المقدر ضمن األعمال اإلعتيادية، محسوماً منها التكاليف المقدرة لإلتمام والتكاليف المقدرة  تحقيقهاوقع إن صافي القيمة المت
 البيع.عملية الضرورية لحدوث 

 

 إضمحالل موجودات غير مالية
إذا  .بأن الموجود قد يكون مضمحلدليل موضوعي يثبت ما إذا كان هناك لتحديد مالي تقرير كل إعداد تاريخ ب تقييمعمل تقوم المجموعة ب

، أو عندما يتطلب عمل فحص إضمحالل سنوي للموجود، تقوم المجموعة بعمل تقييم لمبلغ الموجود القابل لإلسترداد. وجد مثل هذا الدليل
وهي  ستخدمةالبيع وقيمتها الم تكاليفناقصاً  للنقد لوحدة المنتجةلموجود أو ال األعلىالعادلة للموجود هي القيمة القيمة القابلة لإلسترداد إن 

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

 

 الموجودر يتم إظهاواد، فإن الموجود يعتبر مضمحالً، قيمها القابلة لإلسترد عندما تزيد القيمة المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن
خفيضها إلى قيمتها الحالية تم تيالمقدرة يتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود، فان التدفقات النقدية المستقبلية  ا. عندملالسترداد ةالقابلبقيمته 

ند تحديد والمخاطر الخاصة بالموجود. ع للنقودستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية بإ
ار أسعات التقييم أو من قبل مضاعفدها يتأي . هذه الحسابات يتمةمناسبالتقييم الذج نماستخدام بعد خصم تكاليف البيع، فإنه يتم إالقيمة العادلة 

  مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة.المعلنة أو سهم األ
 

، حول ما إذا كان هناك أي مؤشر يثبت بأن خسائر اإلضمحالل المثبتة مسبقاً لم تعد موجودة مالي كل تقريرإعداد يتم عمل تقييم في تاريخ 
يتم استرجاع  .أو الوحدة المنتجة للنقد لإلسترداد للموجود ةالقابلالقيمة أو قد تم تخفيضها. إذا وجد مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير 

 خخسارة اإلضمحالل المثبتة مسبقاً فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ الموجودات القابلة لإلسترداد منذ تاري
تجاوز ال تأقيمة المدرجة للموجود قيمتها القابلة لإلسترداد، وإضمحالل. إن قيمة االسترجاع محددة بحيث ال تتجاوز ال ةإثبات آخر خسار

ستهالك كما لو لم يتم إثبات خسارة إضمحالل للموجود في السنوات السابقة. يتم إثبات هذه رجة التي تم تحديدها، بعد حسم االالقيمة المد
 .دخل للقائمة الموحدة الاالسترجاعات في 

 
 ات عقارية استممار

االستثمارات  ياسقات عقارية. يتم استثمارالعقارات المحتفظ بها لغرض اإليجار أو لالستفادة من الزيادة في قيمتها أو لكليهما كيتم تصنيف 
في الوقت القائم ي العقار ستثمارتكلفة استبدال جزء  من االعلى تتضمن القيمة المدرجة . متضمنة تكاليف المعاملة العقارية مبدئياً بالتكلفة

عد اإلثبات المبدئي، تدرج ب .؛ وتستثنى تكاليف الخدمات اليومية من االستثمار العقاريتم فيه تكبد التكلفة إذا تم استيفاء معايير اإلثباتالذي 
تجة ائر الناإثبات المكاسب أو الخس. يتم أوضاع السوق في تاريخ إعداد التقارير الماليةالتي تعكس  ،ات العقارية بالقيمة العادلةستثماراال
 التي تنتج فيها.  السنةلدخل في الموحدة لقائمة الفي لالستثمارات العقارية ن التغيرات في القيم العادلة ع
 

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

  .في سنة االستبعاد لدخلل
 

لى إعقارية  استثماراتللتحويل من بالنسبة ات العقارية فقط إذا كان هناك تغيير في االستخدام. ستثمارمن اال وألى يتم عمل التحويالت إ
ات العقار تبحإذا أص. االستخدامفي التكلفة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ التغير تعتبر ، تم شغلها من قبل المالك اتعقار

ً للسياسة المتبعة للعقارات واآلالت والمعداتالعقار تقوم المجموعة بإحتساب هذه ،استثمارات عقاريةالمالك التي يشغلها  تى ح ات وفقا
 تاريخ تغيير اإلستخدام. 
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 شركات خاضغة لسيطرة مشتركة في  استممارات
نوع من أنواع الترتيبات المشتركة التي بموجبها يحصل األطراف الذين يمتلكون السيطرة المشتركة  مشتركة هي الشركة الخاضعة لسيطرة

اقدية مشتركة هي اتفاقية تع مشتركة. الشركة الخاضعة لسيطرة سيطرةلالحق في صافي موجودات الشركة الخاضعة على في الترتيب 
موافقة ى البالحصول علقرارات بشأن األنشطة ذات الصلة يتطلب اتخاذ الما عندوالتي تكون موجودة فقط  لسيطرة على الترتيب،اتقاسم ل

 لسيطرة.ة لتقاسمالمباإلجماع من األطراف 
 

 إن االعتبارات التي يتم عملها في تحديد النفوذ المؤثر أو السيطرة المشتركة هي مماثلة لتلك التي تعد ضرورية لتحديد مدى السيطرة على
  الشركات التابعة. 

 

 . الملكية حقوقموجب طريقة مشتركة ب سيطرةلالشركات الخاضعة المجموعة في استثمارات م حساب يت
 

ة لالستثمار مشتركة مبدئياً بالتكلفة. يتم تعديل القيمة المدرج االستثمار في الشركة الخاضعة لسيطرة، يتم إثبات الملكية حقوقموجب طريقة ب
هرة يتم تضمين الش مشتركة منذ تاريخ اإلقتناء. لسيطرةالشركة الخاضعة إلثبات التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات 

 ال يتم فحصها لالضمحالل.و وهي غير مطفأةمشتركة في القيمة المدرجة لالستثمار  الشركة الخاضعة لسيطرةبالمتعلقة 
 

 مشتركة. يتم عرض أي تغير في الدخل الشامل مليات الشركة الخاضعة لسيطرةفي نتائج عالمجموعة حصة القائمة الموحدة للدخل تعكس 
باشرةً م بتتأينما وجدت تغييرات قد أثفيها كجزء من القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر. باإلضافة إلى ذلك،  راآلخر للشركة المستثم

بإثبات حصتها في هذه التغييرات وتفصح عن هذا، إذا استلزم األمر في المجموعة تقوم مشتركة،  في حقوق الشركة الخاضعة لسيطرة
 هاتشركوة المجموعبين من المعامالت الناتجة  غير المحققة الخسائروالمكاسب  استبعاديتم . الموحدة للتغيرات في حقوق الملكيةقائمة ال
 مشتركة. الشركة الخاضعة لسيطرةفي مجموعة إلى حد حصة ال مشتركة سيطرةخاضغة لال
 

يلي خارج الربح التشغ لدخلالموحدة لقائمة مقدمة الفي مشتركة  نتائج الشركات الخاضعة لسيطرةحصة المجموعة في إجمالي يتم إظهار 
 . تابعة للشركة الخاضعة للسيطرة المشتركةالغير المسيطرة في الشركات الحقوق وتمثل النتائج بعد الضريبة وال

 

مر، يتم عمل . أينما استلزم األيتم إعداد القوائم المالية للشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة في نفس فترة إعداد التقارير المالية للمجموعة
 مجموعة.تلك السياسات للمع  تماشىتعديالت في السياسات المحاسبية لت

 

حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضرورياً إثبات خسارة اضمحالل لحصة استثمارات المجموعة في بعد تطبيق طريقة 
ضمحالل ادليل موضوعي يثبت بتحديد ما إذا كان هناك إعداد كل تقرير مالي، المجموعة بتاريخ . تقوم مشتركةال لسيطرةخاضغة لال هاتشرك

رة المشتركة. ففي هذه الحالة تقوم المجموعة بإحتساب قيمة اإلضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة االستثمار في الشركة الخاضعة لسيط
القابلة لالسترداد للشركة الخاضعة لسيطرة المشتركة وقيمتها المدرجة ومن ثم إثبات الخسارة "كحصة المجموعة من نتائج الشركات 

 خل.الخاضعة لسيطرة مشتركة " في القائمة الموحدة للد
 

عند فقدان نفوذ مؤثر على الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة تقيس وتثبت المجموعة أي اسثتمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي 
 تفرق بين القيمة المدرجة للشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة عند فقدان النفوذ المؤثر والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصال

 من االستبعاد في القائمة الموحدة للدخل.
 

 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول 
 تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في القائمة الموحدة للمركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول.

 

 يعتبر الموجود متداوالً عندما:
 الدورة التشغيلية االعتيادية؛ يتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالكه في -
 يحتفظ به بصورة أساسية لغرض المتاجرة؛ -

 ثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ ويتوقع تحقيقه خالل إ -
ثنى عشر شهراً على األقل بعد فترة أو استخدامه لتسوية مطلوب لمدة إ من إن يتم استبداله اً النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد -

 عداد التقارير المالية.إ
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. 
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 يعتبر المطلوب متداوالً عندما:

 العتيادية؛ايتوقع تسويته في الدورة التشغيلية  -

 ساسية لغرض المتاجرة؛يحتفظ به بصورة أ -
 ؛ والمالية ثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقاريرعندما يكون مستحق السداد خالل إ -

 .المالية ى األقل بعد فترة إعداد التقاريرثنى عشر شهراً علشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة إليس هناك حق غير م -
 

 تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.
 

 ك نقد وأرصدة لد  بن
ي تخضع ، والتبنك أرصدة لدىوفي الصندوق نقد في القائمة الموحدة للمركز المالي على المتضمنة ك واألرصدة لدى البنمل النقد تيش

 .من البنكحسابات السحب على المكشوف لمخاطر غير جوهرية لتغيرات في القيمة بعد حسم 
 

 اإلمبات والقياس  –األدوات المالية 
 أخرى.  لمنشأةواحدة ومطلوب مالي أو أداة أسهم حقوق ملكية  لمنشأةينشأ عنه موجود مالي األداة المالية هي أي عقد 

 
 الموجودات المالية 
 الالحق والقياسوالقياس اإلمبات المبدئي 

 اإلثبات المبدئي والقياس 
 ةلدلعاا لقيمةابو رآلخا للشاما لخدلا لخال نم لةدلعاا لقيمةابو ةفأطلما بالتکلفةف الموجودات المالية، عند اإلثبات المبدئي، كمقاسة ييتم تصن

المالية عند اإلثبات المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية  الموجوداتيعتمد تصنيف  خالل األرباح أو الخسائر. لخال نم
باستثناء الذمم التجارية المدينة التي ال تحتوي على عنصر تمويل  الموجودات.تلك ونموذج أعمال المجموعة إلدارة  ةالمالي للموجودات
إلعداد  ليدولا رلمعيابموجب ا ددلمحا لمعاملةا ربسعقياسها  يتموالتي  بإجراء تطبيق فعلي عليهاالمجموعة  قامتالتي تلك أو  جوهري

، تقيس المجموعة مبدئياً الموجودات المالية بقيمتها العادلة مضافاً إليها في حالة الموجودات غير المدرجة بالقيمة 15 مقر لماليةا ريرلتقاا
 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تكاليف المعاملة.

 
تؤدي إلى  أننها تحتاج فإ، الدخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة من خالل بالموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو وقياس يتم تصنيف لكي 

هذا التقييم باسم  يعرف لى المبلغ األصلي القائم.ة" عوالفائدللديّن التدفقات النقدية التي هي عبارة عن "فقط مدفوعات على المبلغ األصلي 
  .األداةويتم إجراؤه على مستوى على المبلغ األصلي القائم والفائدة للديّن فقط مدفوعات على المبلغ األصلي فحص 

 
موذج يحدد ن التدفقات النقدية. انتاجالمالية من أجل  لموجوداتهاالمالية إلى كيفية إدارتها  الموجوداتيشير نموذج أعمال المجموعة إلدارة 

  المالية أو كليهما. الموجوداتتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع  هادفقات النقدية سوف تنتج عنعمال ما إذا كانت التاأل

 
ي حسب األنظمة أو األعراف فضمن فترة زمنية محددة المالية التي تتطلب تسليم الموجودات  الموجوداتيتم إثبات مشتريات أو مبيعات 

 .الموجودالتاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع  وهو، المتاجرة لعادية( في تاريخا طريقة الشراء)السوق 
 

 .أرصدة لدى بنكوجزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى ونقد وات استثمارالموجودات المالية للمجموعة على تتضمن 
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 الالحق القياس 
 ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربعة فئات:

 
 ديّن(؛ال)أدوات  مدرجة بالتكلفة المطفأةموجودات مالية  -
عند االستبعاد المتراكمة الخسائر ومدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، مع إعادة تدوير المكاسب موجودات مالية  -

 ديّن(؛ال)أدوات 

 عاداالستبعند المتراكمة الخسائر وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، دون إعادة تدوير المكاسب موجودات مالية مصنفة  -
 )أدوات أسهم حقوق الملكية(؛ و

 مدرجة بالقيمة العادلة خالل األرباح أو الخسائرموجودات مالية  -
 

 (أدوات الديّنالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )
 :ليينن التاكل من الشرطيّ  استيفاءتم  إذا بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية . تقيس المجموعة بالمجموعةهذه الفئة هي األكثر صلة 

 

قدية تحصيل التدفقات النمن أجل المالية االحتفاظ بالموجودات األعمال الذي يهدف إلى بالموجودات المالية ضمن نموذج يتم االحتفاظ  -
 التعاقدية؛ و

 

للديّن  يعلى المبلغ األصل مدفوعاتفي تواريخ محددة تدفقات نقدية والتي تعد فقط للموجودات المالية ينتج عن الشروط التعاقدية  -
 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

 
والخسائر لمكاسب ا إثباتيتم  ضمحالل.وتخضع لالالفائدة الفعلي معدل  ةباستخدام طريقطفأة بالتكلفة المالحقاً قياس الموجودات المالية يتم 
 .الموجودضمحالل عندما يتم استبعاد أو تعديل أو ا القائمة الموحدة للدخلفي 
 

 بالقيمة العادلة  المقاسةالموجودات المالية 
 المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الموجودات المالية 

لم تصنف المجموعة ، مارباح أو الخسائراأل من خاللعادلة القيمة أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالات في أدوات ستثمارتصنف اال
 لشامل اآلخر عند اإلثبات المبدئي.الدخل ا من خاللعادلة ال كمدرجة بالقيمةالمتاجرة لغرض غير المحتفظ به  ستثماراتاال
 

أدوات يتم قياس  ضافة لذلك،باإل. األرباح أو الخسائرمن خالل بالقيمة العادلة معايير التكلفة المطفأة تستوفي ن التي ال أدوات الديّ يتم قياس 
من خالل ة بالقيمة العادل أو الخسائراألرباح من خالل كمدرجة بالقيمة العادلة لكنها مصنفة ومعايير التكلفة المطفأة  تستوفين التي الديّ 

عند اإلثبات المبدئي إذا كان هذا  أو الخسائراألرباح من خالل كمدرجة بالقيمة العادلة ن . يمكن تصنيف أداة الديّ األرباح أو الخسائر
 ينتج عن قياس الموجودات أو المطلوبات أومن الممكن أن بصورة جوهرية التعارض في القياس أو اإلثبات الذي  يقللأو  يلغيالتصنيف 
 لخسائر.األرباح أو ا من خاللمدرجة بالقيمة العادلة ن كالديّ دوات أقامت المجموعة بتصنيف . ةس مختلفعلى أساسب أو الخسائر يثبت المك

 
 ألعمالاعندما يتغير نموذج  األرباح أو الخسائر من خاللمدرجة بالقيمة العادلة لى مقاسة بالتكلفة المطفأة إن من يعاد تصنيف أدوات الديّ 

خالل من دلة كمدرجة بالقيمة العان المصنفة أدوات الديّ . وال يسمح بإعادة تصنيف المطفأة القياس بالتكلفةمعايير تستوفى بحيث لم تعد 
 ت المبدئي.  عند اإلثبا األرباح أو الخسائر

 
ات في تغير ةأيمع إثبات ، والقائمة الموحدة للمركز الماليفي  أو الخسائراألرباح خالل من بالقيمة العادلة الموجودات المالية  إدراجيتم 

 في القائمة الموحدة للدخل. القيمة العادلة
 

 في القائمة الموحدة للدخل. األرباح أو الخسائرخالل من المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ن دخل الفوائد من أدوات الديّ يتم تضمين 
 

ي القائمة ف أسهم حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرات في أدوات استثماردخل أرباح األسهم من يتم إثبات 
 باإليرادات. المتعلق 18رقم  المحاسبة الدولي ارأرباح األسهم وفقاً لمعيمدفوعات ستالم اجموعة يحق للمالموحدة للدخل عندما 
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 )تتمة(الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
 خر اآلشامل الدخل ال من خاللبالقيمة العادلة المدرجة الموجودات المالية 

اس )على أس الدخل الشامل اآلخر من خاللبالقيمة العادلة أسهم حقوق الملكية كمدرجة ات في أدوات ستثماراالتصنيف مجموعة اختارت ال
 تانإذا كالدخل الشامل اآلخر  من خاللبالقيمة العادلة أسهم حقوق الملكية ات في أدوات ستثماراالتصنيف ال يسمح بكل أداة على حدة(. 

 لغرض المتاجرة. امحتفظ بهأسهم حقوق الملكية ات في أدوات ستثماراال
 

 الموجود المالي لغرض المتاجرة إذا:يحتفظ ب
 
 أو لغرض بيعه على المدى القريب؛  باألساستم إقتنائه  -
 عليفوجود نمط دليل على معاً ولديه التي تديرها المجموعة محددة المالية الدوات األجزءاً من محفظة يشكل عند اإلثبات المبدئي  -

 أو ؛ األرباح على المدى القصيرلتحقيق مؤخراً 

 تحوط أو ضمان مالي.الغير مصنف وفعال كأداة  هو مشتق -
 

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

ً اإلستراتيجية المتوسطة أو الطويلة اآلجل،   . إظهار التغيرات في القيمة العادلة مباشرةً في القائمة الموحدة للدخلعن  عوضا
 

ً قياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مع إثبات   المكاسب والخسائريتم الحقا
عادة تصنيف ستثمارات. لن يتم إالتغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر ويحسب تراكمياً في إحتياطي إعادة تقييم االعن الناتجة 

  ات.ستثماراال المتراكمة في القائمة الموحدة للدخل عند استبعاد ةرالمكسب أو الخسا
 

، إال عندما تستفيد مدفوعات أرباح األسهمستالم اجموعة يحق للمعندما كدخل آخر في القائمة الموحدة للدخل األسهم أرباح يتم إثبات 
لشامل ادخل الالمكاسب في تلك يتم تسجيل ، في هذه الحالةف، الموجود الماليكاسترداد جزء من تكلفة تلك المتحصالت المجموعة من 

 .االضمحاللم لتقييالدخل الشامل اآلخر ل خالن لة مدلعاالمصنفة بالقيمة اال تخضع أدوات أسهم حقوق الملكية خر. اآل
 

 ( عند:ةمشابهالمالية ال الموجوداتالموجود المالي )أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من  استبعاديتم 
 

 انقضاء الحق في إستالم التدفقات النقدية من موجود؛ أو  -
 

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

 أو  ،بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بالموجودالمجموعة  قامت  )أ( 
 .بنقل السيطرة على الموجود تقام اولكنه مكافآت الجوهرية للموجودوال نقل أو إبقاء جميع المخاطرتقم المجموعة ب)ب( عندما لم 

 
المدرج  ، يتم إثبات الفرق بين المبلغاألرباح أو الخسائرخالل ن أو بالقيمة العادلة م الموجود المالي المقاس بالتكلفة المطفأة استبعادعند 

 .القائمة الموحدة للدخلفي  المبلغ المتوجب استالمهالمقابل المستلم وإجمالي للموجود و
 

الدخل الشامل اآلخر، ال يتم إعادة تصنيف المكسب أو الخسارة خالل من بالقيمة العادلة كمدرج الموجود المالي المصنف  استبعادعند 
 المبقاة. ى األرباحالقائمة الموحدة للدخل، ولكن يعاد تصنيفه إللى حتياطي إعادة تقييم االستثمارات إفي إمسبقاً المتراكمة 
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 ماليةال تموجوداالضمحالل إ

ية المتوقعة تستند الخسائر االئتمان. أدوات الديّن غير المدرجةخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة لجميع مخصص للتقوم المجموعة بإثبات 
ً  التدفقات النقدية التعاقدية المستحقةعلى الفرق بين  ومة بمعدل مخص ،تتوقع المجموعة استالمهاللعقد وجميع التدفقات النقدية التي  وفقا

محتفظ بها أو من بيع الضمانات الناتجة نقدية تدفقات  على التدفقات النقدية المتوقعةستتضمن . الفعلي األصليتقريبي لمعدل الفائدة 
 من الشروط التعاقدية. أال يتجز جزءاً تعتبر التحسينات االئتمانية األخرى التي 

 

تمانية زيادة جوهرية في المخاطر االئتحدث لها م لتي لا للتعرضات االئتمانيةبالنسبة المتوقعة على مرحلتين.  يةخسائر االئتمانيتم إثبات ال
شهراً  12الل التعثر في السداد المحتملة خداث حن أتنتج عتقديم الخسائر االئتمانية المتوقعة للخسائر االئتمانية التي م ت، منذ اإلثبات المبدئي

زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لها ث حدبالنسبة لتلك التعرضات االئتمانية التي . (اً رشه 12دة لمالخسائر االئتمانية المتوقعة )القادمة 
مخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت  يتطلب إثبات منذ اإلثباب المبدئي،

 ر(.التعثر في السداد )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العم
 

احتساب في ط مبسبتطبيق نهج  المجموعةقامت ، التعاقدية وإيجارات التأجير المستحقة القبضالموجودات وللذمم التجارية المدينة بالنسبة 
ات مخصص من ذلك قامت بإثب ، ولكنها بدالً االئتمانيةمخاطر الولذلك، لم تقم المجموعة بتتبع التغيرات في  .الخسائر االئتمانية المتوقعة

ند على واقع التي تستمصفوفة  المجموعةأنشأت وقد . خسارة على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد التقرير المالي
  االقتصادية.خاصة بالمدينين والبيئة النظرة المستقبلية ال، والتي تم تعديلها لعوامل لهاخبرة الخسارة االئتمانية السابقة 

 

الموجودات المالية في حالة التعثر في السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه من غير المحتمل بأن بأن  المجموعةتعتبر 
يتم شطب . وعةجممالمبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تحسينات ائتمانية محتفظ بها من قبل ال المجموعةتستلم 

 الموجودات المالية عندما ال يكن هناك توقعات معقولة إلسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
 

 المطلوبات المالية 
 اإلمبات المبدئي والقياس 

ة بالقيمة المطفأة والمقاسمبدئياً بالتكلفة  9رقم الدولي العداد التقارير المالية معيار النطاق تدخل ضمن التي المالية  المطلوباتيتم تصنيف 
قروض واقتراضات والمبالغ المستحقة الدفع المحتفظ بها مل المطلوبات المالية للمجموعة على تتشكاليف المعاملة. العادلة مخصوماً منها ت
 .وسحوبات على المكشوف من البنك خرىاألذمم الدائنة والالتجارية وجزء معين من الذمم 

 

 القياس الالحق
ستخدام طريقة بالتكلفة المطفأة با 9 ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمالتي تدخل المطلوبات المالية يتم الحقاٌ قياس 

 .معدل الفائدة الفعلي
 

 المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
 قتراضاتالقروض واال

عدل الفائدة الفعلي. ستخدام طريقة معليها فوائد بالتكلفة المطفأة با قتراضات التي تستحقالقروض واالدئي، يتم الحقاً قياس بعد اإلثبات المب
دام طريقة ستخذلك من خالل عملية اإلطفاء بايتم إثبات المكاسب والخسائر في القائمة الموحدة للدخل عندما يتم استبعاد المطلوبات، وك

 قتراضات في الفترة التي تحدث فيها.تكاليف االيتم احتساب جميع معدل الفائدة الفعلي. 
 

 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
دفعه في المستقبل ب المتوج، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المطفأة بالتكلفة المطلوبات للذمم التجارية الدائنة والذمم األخرىيتم الحقاً قياس 

 .لم تتمالمجموعة بها من قبل الموردين أو للبضائع أو الخدمات المستلمة، سواء تمت مطالبة 
 

 استبعاد المطلوبات المالية 
ب مالي عندما يتم استبدال مطلو. إلغائه أو انتهاء مدتهأو وفائه تم قد المطلوبات المالية عندما يكون االلتزام بموجب المطلوب  استبعاديتم 

حالي بآخر من نفس المقترض بشروط مختلفة جوهرياً أو عندما يتم تعديل مطلوب حالي بشكل جوهري، فإن هذا االستبدال أو التعديل 
 موحدة للدخل.ليتم إثبات فروق المبالغ المدرجة المعنية في القائمة ا. ب األصلي ويتم إثبات مطلوب جديدللمطلو استبعاديعتبر بمثابة 
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  )تتمة( الهامة السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة(اإلمبات والقياس  –األدوات المالية 

 )تتمة(المطلوبات المالية 
 

 األدوات المالية مقاصة
لمركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني قابل الموحدة لقائمة التتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في 

للتنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها حيث تنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجود وسداد المطلوب في الوقت 
 ذاته. 

 
 ألدوات الماليةتكلفة إطفاء ا

ة بذلك. ومعدل قالمتعلعلى مدى الفترة ن وتخصيص دخل الفوائد هي طريقة محاسبة التكلفة المطفأة ألداة الديّ  معدل الفائدة الفعليطريقة 
ي تشكل كافة الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة الت يشملو)المستلمة لغ النقدية التقديرية المعدل الذي يخصم بدقة المبا الفائدة الفعلي هو

ون ة الدين، أو، حيثما يكالعمر المتوقع ألدا جزًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، تكاليف المعاملة واألقساط والخصومات األخرى( خالل
 ً  ، لصافي المبلغ المدرج عند اإلثبات المبدئي.أقصر فترة، مناسبا

 
 عادلةقياس القيمة ال

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

 
تاريخ  ق فيالسو مشاركيبين  ةمعاملة منظملتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي السعر  هيالقيمة العادلة 

 إما: تحويل المطلوب تحدثأو الموجود بيع معاملة أن بالقياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض 
 

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

 

 األكثر فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة.  يكون السوق الرئيسي أو السوق أنيجب 
 

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

 
خدام استعن طريق منافع اقتصادية  على إدرارالسوق قدرة مشاركي أخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار ي

أعلى وأفضل في السوق الذي سيستخدم الموجودات بآخر مشارك أو عن طريق بيعها إلى  ااتهأعلى وأفضل استخدامالموجودات ب
 . ااتهاستخدام

 
د الحد االقصى والذي يزيلقياس القيمة العادلة، لها معلومات كافية تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر  عةالمجموتستخدم 

 .التي ال يمكن مالحظتهامن استخدام المدخالت يحد مالحظتها والتي يمكن ستخدام المدخالت ذات الصلة ال
 

لسل الهرمي ن التسضمو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية الموحدة تقاس أيتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي 
 بناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل:على النحو التالي، ، للقيمة العادلة

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

 

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

 

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

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

 .فترة إعداد كل تقرير مالي( في نهاية ككل العادلةقيمتها 
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة
ثل م من قياس القيمة العادلة المتكررة، السياسات واإلجراءات لكالً  تقوم إدارة المجموعة بإجراء مناقشة مع لجنة التمويل واالستثمار لتحديد

ن الموجودات المحتفظ بها لغرض التوزيع ممثل  ،المسعرة، وبالنسبة للقياسات غير المتكررةواالستثمارات غير العقارية االستثمارت 
 العمليات التشغيلية الموقوفة.

 
لمقابل اات والمطلوبات الجوهرية مثل ستثمارات العقارية واالستثمارمثل اال الجوهريةالموجودات لتقييم يتم إشراك المثمنين الخارجيين 

ً  الخارجيينمثمنين ك اليقرر إشرا .المحتمل لى . تتضمن معايير االختيار عالشركة إدارةمناقشة مع مجلس إجراء من قبل اإلدارة بعد  سنويا
 .المهنيةوالتمسك بالمعايير  ةبالسوق والسمعة واالستقالليمعرفتهم 

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

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

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

 . بالمجموعةشراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أسهم حقوق الملكية الخاصة  عندلدخل ل
 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
رواتب  كنسبة من تحسب، الحكومية ذات الصلة في كل والية قضائيةنظمة األحسب  المواطنينتقوم المجموعة بعمل اشتراكات لموظفيها 

 .يتم صرفها عند استحقاقهاوالتي  األنظمة هنطاق المبالغ المساهم بها في هذ ة تكون محصورة فيالمجموعإن التزامات الموظفين. 
 

نوات سعلى رواتب الموظفين عند إنهاء التوظيف وعدد  بناءً  والتي تستحق ،األجانبلموظفيها مكافآت نهاية الخدمة  المجموعةتقدم كما 
 . توظيففترة ال مدى التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على حتسابيتم ا. الخدمة

 
 عقود التأجير
 مستأجر ك المجموعة -التشغيلية عقود التأجير 

عندما يحتفظ تشغيلية يتم تصنيف عقود التأجير الكعقود تأجير تمويلية أو عقود تأجير تشغيلية. خ بدء العقد تارييتم تصنيف عقود التأجير في 
الموحدة قائمة لا في اتكمصروف ةد التأجير التشغيليوة لملكية الموجود. يتم إثبات مدفوعات عقيالمؤجر بجميع المخاطر والمنافع الرئيس

 لدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير.ل
 

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

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

 
 إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء

بيع األغذية والمرطبات والمواد اإلستهالكية األخرى بالجملة والتجزئة. وكما تقوم المجموعة بتقديم خدمات التوزيع تعمل المجموعة في 
مبلغ يعكس بما يتم تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل ن العقود المبرمة مع العمالء عندات ميتم إثبات اإليراد. والشحن

لمال في ب ابأنها تعمل كربصفة عامة لقد استنتجت المجموعة . البضائع أو الخدماتتلك استحقاقه نظير نقل المجموعة المقابل الذي تتوقع 
 مات قبل نقلها إلى العميل.جميع ترتيبات إيراداتها نظراً ألنها عادةً ما تسيطر على السلع والخد

 
 بيع البضائع 

امة عند تسليم ع بصفةالموجود إلى العميل، على في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة من بيع البضائع ات الناتجة يتم إثبات اإليراد
للعميل )إن ه المقابل المستحق دفعو المتغيرالمقابل االعتبار تأثيرات في ، تأخذ المجموعة لبيع البضائعمعاملة عند تحديد سعر  البضائع.

 .وجد(
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 )تتمة(بيع البضائع 

قل المخاطر الهامة من بيع البضائع عندما تنتالناتجة  اتإثبات اإليراد، كان يتم 15قبل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 عند تسليم البضائع.  بضائع إلى المشتري، عادةً عوائد ملكية الو
 

 إيرادات الغرف
ما في ذلك بتمثل إيرادات الغرف الناتجة من العمليات التشغيلية للفندق مجموعة المبالغ المحتسبة على العمالء والضيوف خالل الفترة 

لم يتم عمل  الذيالعام للضيوف رسوم الخدمة محسوم منها النسبة المطبقة على الموظفين، حيثما ينطبق ذلك، باإلضافة إلى دفتر األستاذ 
في نهاية فترة إعداد التقارير المالية. يتم إدراج اإليرادات الناتجة من العمليات التشغيلية للفندق بعد حسم الخصومات والعالوات  أنهفواتير بش
عداد إلللعميل. بموجب المعيار الدولي والمرطبات مع بيع المواد الغذائية بشكل حزمة . يتم بيع هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو األخرى

ر الوقت، مع مروإثباتها  سيستمرالعمليات التشغيلية للفندق من الناتجة الغرف يرادات إأن ب المجموعة تاستنتج، 15رير المالية رقم التقا
إثبات سيستمر  .في الوقت ذاته المجموعةتقدمها التي  المنافعويستهلك يستلم العميل نظراً ألن السياسة المحاسبية السابقة، بما يتناسب مع 

 والمرطبات.ية ائالغذالمواد في وقت معين، عند تسليم  والمرطبات ةالمواد الغذائيبيع ن الناتجة عيرادات اإل
 

 تقديم الخدمات
عن لتام االعميل رضا التقدم المحرز مقابل باستخدام طريقة اإلدخال لقياس وذلك من تقديم الخدمات مع مرور الوقت،  اتيتم إثبات اإليراد

 .في الوقت ذاته المجموعةتقدمها التي  المنافعويستهلك يستلم  نظراً ألن العميل ،المقدمة الخدمات
 

المجموعة بأن اإليرادات الناتجة من تقديم الخدمات سيستمر إثباتها مع  تاستنتج، 15بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 ,السياسة المحاسبية السابقةاسب مع بما يتنمرور الوقت بإستخدام نماذج المدخالت ذات الصلة، 

 
 المقابل المتغير 

 . بموجب المعيار الدوليوعرض )الجندول( ورسوم اإلدراج كميةال حق االسترجاع وتخفيضاتتقدم بعض عقود بيع البضائع للعمالء 
إلى المقابل المتغير. يتم حقوق االسترجاع وتخفيضات الكمية وعرض الجندول ورسوم اإلدراج ، تؤدي 15إلعداد التقارير المالية رقم 

إلى  المقابل المتغير تطبيق القيد علىعدم التيقن المرتبطة به. يؤدي  ةحال فيتقدير المقابل المتغير عند بداية العقد ويقيد إلى أن يتم بعد ذلك 
 زيادة مبلغ اإليراد الذي سيتم تأجيله.

 
 حقوق االسترجاع 

 معندما يمنح العقد للعميل حق استرجاع البضائع خالل فترة زمنية محددة. تقوم المجموعة في السابق بتقدير االسترجاعات المتوقعة بإستخدا
 . 15المماثل لطريقة القيمة المتوقعة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ة الحتمالية المرجحلنهج متوسط المبلغ 

 
، يكون المقابل المستلم من العميل متغيراً نظراً ألن العقد يسمح للعميل باسترجاع 15بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

متوقعة لتقدير البضائع التي سيتم استرجاعها ألن هذه الطريقة تتنبأ بشكل أفضل مبلغ المقابل المنتجات. تستخدم المجموعة طريقه القيمة ال
المتعلقة بقيد  15المتغير الذي تستحقه المجموعة. تطبق المجموعة المتطلبات الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 اعاسترجالمطلوب والموجود بحق قيمة ي سعر المعاملة. تقوم المجموعة بعرض إعادة التقديرات للمقابل المتغير الذي يمكن إدراجه ف
 ، على التوالي. والمخزون المنتجات من العميل ضمن والذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى

 
في القائمة الموحدة للمركز المالي ، يتم تأجيل وإثبات االسترجاعات المتوقعة 15قبل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ع قضمن الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى مع إجراء تعديل مقابل لتكلفة اإليراد. يتم تضمين القيمة المدرجة المبدئية للبضائع المتو
 استرجاعها ضمن المخزون.

 
 التخفيضات الكمية 

 ةكمي زالمنتجات المشتراة من قبل العميل بمجرد أن تتجاوجميع على  تقدم المجموعة التخفيضات الكمية بأثر رجعي لبعض عمالئها
 فترة الحد األقصى المحدد في العقد. يتم مقاصة التخفيضات مقابل المبالغ المستحقة الدفع من قبل العميل.المنتجات المشتراة خالل 
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  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء 

 )تتمة(المقابل المتغير 
 )تتمة(التخفيضات الكمية 

 يرلتقدير المقابل المتغ. يرالمتغالمقابل إلى التخفيضات الكمية بأثر رجعي ، تؤدي 15بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
عة" للعقود و"طريقة القيمة المتوق. للعقود ذات الحدود القصوى منفردة الكميه "طريقة المبلغ األكثر احتماالً "طبقت المجموعة ، التي تستحقها

ً ممبلغ المقابل المتغير بشكل أفضل تتوقع التي المختارة الطريقة ذات الحدود القصوى ألكثر من كمية واحدة. إن  من عدد ب دفوعة أساسا
عند تطبيق . رللمقابل المتغيالتقديرات بقيد المتعلقة ومن ثم قامت المجموعة بتطبيق المتطلبات الواردة في العقد. الحدود القصوى للكمية 

إلفصاح والية المتوقعة المستقب، قامت المجموعة بإثبات "المطلوبات التعاقدية" للتخفيضات 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 ضمن الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى. عنها
 

والتي يتم تقديرها  يرالمتغالمقابل إلى اإلدراج رسوم الجندول وعرض ؤدي ي، 15بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ير. تقوم المجموعة مبلغ المقابل المتغأفضل المختارة التي تتوقع بشكل قة الطريبإستخدام "طريقة المبلغ األكثر احتماالً" بالنسبة للعقود. إن 

، قامت 15عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  بعد ذلك بتطبيق المتطلبات بقيد التقديرات الخاصة بالمقابل المتغير.
 العرض المستقبلية المتوقعة ضمن الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى. روسومفصاح عن "المطلوبات التعاقدية" كالمجموعة بإثبات واإل

 
 الضرائب 

لمعمول بها اً لألنظمة اوفقاألجنبية على الشركات التابعة حتساب الضرائب اال توجد ضريبة على دخل الشركات في مملكة البحرين. يتم 
 .في الدول المعنية

 

الموحدة للدخل للسنة على الضريبة الحالية. يتم إثبات ضريبة الدخل في القائمة الموحدة للدخل إال إذا يشتمل الدخل الضريبي في القائمة 
 .الملكية حقوقالملكية، ففي تلك الحالة تثبت في  حقوقلق بالبنود المثبتة مباشرةً في كانت تتع

 

 ضريبة الدخل الحالية
. يبيةلطات الضرسستردادها أو دفعها إلى الالغ المتوقع االحالية بالمب المتداولة للفترةلموجودات والمطلوبات يتم قياس ضريبة الدخل الحالية ل

إن معدالت الضرائب والقوانين الضريبية المستخدمة لحساب المبالغ هي تلك المطبقة أو المطبقة بصورة أساسية بتاريخ إعداد التقارير 
 .دخل خاضع للضريبة تحقيقالمالية في الدول التي تعمل فيها المجموعة ويتم 

 

 شامل وليساتها في القائمة الموحدة للدخل اليتم إثبالموحدة للدخل الشامل قائمة الفي مباشرةً ضريبة الدخل الحالية المتعلقة بالبنود المثبتة 
الحاالت التي بية فيما يتعلق ب. تقوم اإلدارة بعمل تقييم بصورة دورية للمراكز المتخذة في إقرارات العوائد الضريالموحدة للدخلقائمة الفي 

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

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

عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامات. حيثما تتوقع المجموعة ويمكن خارجي للموارد يشمل المنافع اإلقتصادية لتسوية هذه اإللتزامات 
ندما تكون فقط ع تأمين، يتم إثبات التسويات كموجود منفصل ولكنات، على سبيل المثال بموجب عقد إسترداد بعض أو جميع المخصص

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

 
 أرباح أسهم نقدية لحاملي أسهم الشركة 

شركة. وفقاً د بقرار من التقوم الشركة بإثبات المطلوب لعمل توزيعات نقدية لحاملي أسهم الشركة عندما يصرح بالتوزيع والتوزيع لم يع
. لسنويا من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية يتم الموافقة عليهعندما لقانون الشركات التجارية البحريني، يصرح بالتوزيع 

 .الملكية حقوقم إثبات مبلغ مماثل مباشرةً في يتو
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 جنبيةاألعمالت ال

ية من . وهي العملة الرئيسالمجموعةلعمليات  د العملة الرئيسيةيع لذيايتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالدينار البحريني و
ضمن المجموعة بتحديد عملة عملياتها الرئيسية ويتم قياس البنود المتضمنة في منشأة . تقوم كل الشركةالبيئة اإلقتصادية التي تعمل بها 

 ستخدام تلك العملة. بامنشأة القوائم المالية لكل 
 

 المعامالت واإلرصدة
ة لإلثبات ألول الذي تأهلت فيه المعامل بالتاريخالسائدة  سعار العملة الرئيسية المعنية بهابالعمالت األجنبية بأ تيتم مبدئياً تسجيل المعامال

 مرة. 
 

تاريخ بلسائدة اعملة الرئيسية الفورية للصرف السعار ستخدام أبالعمالت األجنبية با المعروضة النقديةيعاد تحويل الموجودات والمطلوبات 
 عداد التقارير المالية. إ
 

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

معامالت. للالمبدئية  بالتواريخأسعار الصرف السائدة باستخدام البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويل 
د القيمة ستخدام أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحدييمة العادلة بالعمالت األجنبية باالبنود غير النقدية المقاسة بالقيتم تحويل 

ت التغيرا نأو الخسارة الناتجة ع المكسبن إعادة تحويل البنود غير النقدية تمشياً مع إثبات المكسب أو الخسارة الناتجة عالعادلة. يتم معاملة 
لشامل افي القيمة العادلة لهذا البند )أي فروق التحويل على البنود التي يتم إثبات مكسب أو خسارة قيمها العادلة في القائمة الموحدة للدخل 

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

 المجموعةشركات 
د التقارير المالية إعداتاريخ ببأسعار الصرف السائدة إلى الدينار البحريني األجنبية  العملياتموجودات ومطلوبات عند التوحيد، يتم تحويل 

عند  لتحويلا. يتم إثبات فروق الصرف الناتجة من أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالتعلى أساس  هادخل قوائميتم تحويل بنود و
لمتعلقة بتلك ا للتغيرات في حقوق الملكيةند القائمة الموحدة وحدة أجنبية، يتم إثبات ب استبعادالتوحيد في القائمة الموحدة للدخل الشامل. عند 

  في القائمة الموحدة للدخل.األجنبية الوحدة 
 

 والتقديرات المحاسبية الهامة االجتهادات 3
 

وتقديرات وفرضيات قد تؤثر على المبالغ المدرجة  اجتهاداتاإلدارة عمل مجلس إن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتطلب من 
لك، . ومع ذالمالية التقارير إعدادلإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة، بتاريخ 

 وأبشأن هذه الفرضيات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات  عدم التيقن
 المطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية. 

 
 االجتهادات

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

 
 مبدأ االستمرارية 

 بأن المجموعة لديها المصادر مقتنع ولة على أساس مبدأ االستمرارية وهبعمل تقييم لقدرة المجموعة على المواص الشركةإدارة مجلس  قام
ن غير مؤكدة التي مجوهرية على علم بأي أمور  اإلدارة ليسمجلس الوة على ذلك، فإن لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وع

 ةالممكن أن تسبب شكوكاً جوهرية حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد القوائم المالية الموحد
 على أساس مبدأ االستمرارية.  
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 )تتمة( االجتهادات
 إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء

رمة مع من العقود المباإليرادات الناتجة على تحديد مبلغ وتوقيت جوهري التالية التي تؤثر بشكل  االجتهاداتقامت المجموعة بتطبيق 
 العمالء:

 
 من خدمات الغرف وخدمات الشحن الناتجةتحديد توقيت اإليرادات 

 المجموعةدمها تقالتي  المنافعويستهلك يستلم بمرور الوقت ألن العميل إثباتها استنتجت المجموعة أن اإليرادات من إيرادات الغرف سيتم 
 .في الوقت ذاته المنافعالعميل ويستهلك يستلم والتي تثبت أن التزام أداء المجموعة يكتمل عندما  ي الوقت ذاتهف
 

 وتقييم القيدالمقابل المتغير تحديد طريقة تقدير 
تقدير المقابل عند  .إلى المقابل المتغيرتؤدي التي  ورسوم العرض كميةال على حق االسترجاع وتخفيضاتبعض عقود بيع البضائع تتضمن 
بشكل أفضل توقع تالتي يتعين على المجموعة استخدام إما طريقة القيمة المتوقعة أو طريقة المبلغ األكثر احتمااًل بناءً على الطريقة ، المتغير

 .الذي تستحقه مبلغ المقابل المتغير
 

ق ع حلبيع المعدات اإللكترونية مالمقابل المتغير أن طريقة القيمة المتوقعة هي الطريقة المناسبة الستخدامها في تقدير حددت المجموعة 
، لكميةا خصوماتالمتغير لبيع المعدات مع المقابل خصائص مماثلة. عند تقدير نظراً ألن عقود عدد كبير من العمالء لديها ، االسترجاع

لتي االمختارة الطريقة إن  مناسب.هو أمر طريقة المبلغ األكثر احتماالً وطريقة القيمة المتوقعة الدمج بين دام قررت المجموعة أن استخ
ً مدفوعمبلغ المقابل المتغير بشكل أفضل تتوقع  ً  ا المبلغ األكثر  يتم استخدام طريقةالواردة في العقد. من الحدود القصوى للكمية بعدد  أساسا

بينما يتم استخدام طريقة القيمة المتوقعة للعقود ذات الحدود القصوى ألكثر من كمية  الحدود القصوى منفردة الكميةات احتماالً للعقود ذ
 واحدة.

 
حددت المجموعة . اً مقيدالمقابل المتغير االعتبار ما إذا كان مبلغ في ، تأخذ المجموعة سعر المعاملةللمقابل المتغير في أي مبلغ  تضمينقبل 
، باإلضافة إلى ذلكلحالية اية دتصاالقظروف الواية رلتجااقعاتها وتوسابقة لاتها رخبقع اوعلی  ءً بنادة مقيت ليس رلمتغياالمقابل  راتيدتقأن 

 .ضمن إطار زمني قصيرعدم التيقن بشأن المقابل المتغير سيتم حل 
 

 ات ستثمارتصنيف اال
 "،األرباح أو الخسائرخالل  منالقيمة العادلة كمدرجة ب" 9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يتم تصنيف الموجودات المالية 

الموجودات إلدارة  المنشأة" على أساس نموذج أعمال الدخل الشامل اآلخرخالل من القيمة العادلة مدرجة بالتكلفة المطفأة" أو "مدرجة ب"أو 
الستثمارات لمبدئي ااإلثبات عند غير قابل للنقض اختيار عمل  للمنشأةيجوز ، نإال أ. للموجودات الماليةالتعاقدية وخصائص التدفقات النقدية 

ي فاألرباح أو الخسائر لعرض التغييرات الالحقة خالل من قياسها بالقيمة العادلة من الممكن حقوق الملكية التي أسهم في أدوات معينه 
 تحدد اإلدارة تصنيف االستثمار عند اإلثبات المبدئي بناًء على طبيعتها وخصائص المخاطر.  الشامل اآلخر.الدخل القيمة العادلة في 

 
 تصنيف العقارات 

 .ات عقاريةتثماراسفي قيمتها أو لكليهما كالرأسمالية زيادة الأو لالستفادة من بنية تحقيق دخل إيجار  شراؤهايتم تصنيف العقارات التي تم 
 معدات آالت وعقارات والعقارات األخرى كميع يتم تصنيف ج

 
  التأجيرعقود 

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

 المجموعة هي المؤجر –عقود التأجير التشغيلية 
عقارات التجارية لمكاتبها التجارية والمحالت. حددت المجموعة بناًء على تقييم الشروط والبنود اللقد دخلت المجموعة في عقود تأجير على 

الترتيبات، مثل فترة اإليجار التي ال تشكل جزءاَ جوهرياَ من العمر االقتصادي للعقارات التجارية، بأنها ستحتفظ بجميع المخاطر الواردة في 
 والمنافع الرئيسة لملكية هذه العقارات ويتم احتساب العقود كعقود تأجير تشغيلية.

 
 المستأجرالمجموعة هي  –عقود التأجير التشغيلية 

المجموعة في عقود تأجير على العقارات التجارية لمباني مكاتبها والمحالت. حددت المجموعة بناًء على تقييم الشروط والبنود لقد دخلت 
 الواردة في الترتيبات، بأن المؤجر سيحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الرئيسة لملكية األرض ويتم احتساب العقود كعقود تأجير تشغيلية.

 
 التقديرات 

والتي لديها  ،إعداد كل تقرير ماليبتاريخ غير المؤكدة فرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى للتقديرات إن ال
موعة لمجتعتمد ا ، موضحة أدناه.وبات خالل السنة المالية القادمةمخاطر هامة لتكون سبباً لتعديل جوهري للقيم المدرجة للموجودات والمطل

ات المستقبلية التطوروتقديراتها على معايير متوفرة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. قد تتغير الظروف والفرضيات بشأن في فرضياتها 
 أو ظروف السوق الخارجة عن سيطرة المجموعة. وتنعكس مثل هذه التغييرات بالفرضيات عند حدوثها. حسب تغيرات 

 
 معداتالالت واضمحالل العقارات واآل

د مثل إذا وج .موجودالضمحالل إدليل موضوعي يثبت ما إذا كان هناك لتحديد مالي تقرير كل إعداد في تاريخ  تقييمعمل تقوم المجموعة ب
 تردادسييم لمبلغ الموجود القابل لالتقوم المجموعة بعمل تق أو الشهرة، ضمحالل سنوي للموجودإ، أو عندما يتطلب عمل فحص هذا الدليل

و الوحدة المنتجة أللموجود  للقيمة العادلةاألعلى القيمة هي أو الوحدة المنتجة للنقد للموجود سترداد القيمة القابلة لال. إن أو الوحدة المنتجة للنقد
منتجة أو الوحدة ال الموجود، إال إذا كان أو الوحدة المنتجة للنقد وهي محددة للموجود الفردي البيع وقيمتها المستخدمة تكاليفناقصاً للنقد 
 للتدفقات النقدية والتي هي مستقلة إلى حد بعيد عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات.  ةغير منتج للنقد
 

، عتبر مضمحلةتأو الوحدة المنتجة للنقد اد، فإن الموجود ستردعن قيمتها القابلة لالأو الوحدة المنتجة للنقد عندما تزيد القيمة المدرجة للموجود 
لمستقبلية يتم ، فان التدفقات النقدية اتقييم القيمة المستخدمة ما يتم. عندبالمبلغ القابل لالستردادأو الوحدة المنتجة للنقد  الموجوديتم إظهار و

 صة بالموجودوالمخاطر الخالنقود للقيمة الزمنية ل تخفيضها إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم والذي يعكس التقييمات الحالية للسوق
. 2018ديسمبر  31ضمحالل في العقارات واآلالت والمعدات كما في أعضاء مجلس اإلدارة بأن هناك أي إال يعتقد . أو الوحدة المنتجة للنقد

تجة للنقد التي تتعلق بها نأداء الوحدة الممفصل عن تحليل أعضاء مجلس اإلدارة، بناًء على  قام، 2017ديسمبر  31المنتهية في السنة خالل 
 . دينار بحريني 119.528بمبلغ وقدره إثبات إضمحالل على الشهرة بالشهرة، 

 
 األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات

ستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار راتها وآالتها ومعداتها لحساب االاألعمار اإلنتاجية المقدرة لعقا المجموعةتحدد إدارة 
ر استخدام الموجود وطبيعة التآكل والتقادم التجاري. تقوم اإلدارة على أساس سنوي بمراجعة القيمة المتبقية واألعماالمدة المتوقع فيها 

 اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. ستهالك المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن األعماراإلنتاجية ويتم تعديل مخصص اال
 



 بي إم إم آي ش.م.ب.

33 

 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2018ديسمبر  31كما في 
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 )تتمة(التقديرات 

 إضمحالل استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة 
تقوم اإلدارة بتحديد ما إذا كان ضرورياً إثبات خسارة إضمحالل على استثمارات المجموعة في شركاتها الخاضعة للسيطرة المشتركة. تقوم 

إضمحالل االستثمار في الشركة الخاضعة للسيطرة دليل موضوعي يثبت بتحديد ما إذا كان هناك إعداد كل تقرير مالي، المجموعة بتاريخ 
ففي هذه الحالة تقوم المجموعة باحتساب قيمة اإلضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة. 

 المشتركة وقيمتها المدرجة وإثبات المبلغ في القائمة الموحدة للدخل. قام أعضاء مجلس اإلدارة بإعادة تقييم اإلضمحالل ويعتقدون بأن ال
 .2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31أي إضمحالل في االستثمارات في الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة كما في  يوجد هناك

 
 القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 أو ،يةبصورة جوهر المجموعةال يتم شغلها من قبل المباني )بصورة أساسية المكاتب التجارية( التي ات العقارية على ستثمارتشتمل اال
يمتها. تم الزيادة في ق ناكتساب دخل إيجارات واالستفادة مولكن يتم اإلحتفاظ بها بصورة رئيسية لغرض  ،في عمليات المجموعةاستخدامها 

د التقييمات م اعتماتتحديد القيم العادلة لالستثمارات من قبل لجنة االستثمار والتمويل بناءً على التقييمات التي تم إجراؤها من قبل مثمن مستقل. 
ه الرغبة ومشتري لديوالمعرفة بائع لديه الرغبة بموجبها يمكن مبادلة موجود بين  التيأدلة السوق بناءً على قيم السوق المفتوحة مدعومة ب

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

 غير المسعرة  استثمارات أسهم حقوق الملكية تقييم 
ات في أسهم حقوق الملكية الخاصة غير المسعرة بالرجوع إلى ديرات في تحديد القيم العادلة لالستثمارتقوم اإلدارة باستخدام أفضل التق

لعطاءات ستخدام أسعار ات غير المسعرة باشروط تفضيلية متضمنة أطراف أخرى. تم تقدير القيم العادلة لالستثماراأحدث المعامالت دون 
 ية أو استخدام تقنيات التقييم األخرى.ستثمارلمقدمة من قبل مدراء الصناديق االا
 

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

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

 
بلغت دينار بحريني( و 10.764.817: 2017دينار بحريني ) 11,388,526قيد التحصيل(  المخزون )بإستثناء بضائعبلغ إجمالي 

إعداد في تاريخ  دينار بحريني( 466.100: 2017دينار بحريني ) 597,728والمنتهي صالحيته  الحركةالبطيء  ات المخزونمخصص
 للدخل. الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في القائمة الموحدة ي فرق بين المبالغ الفعلية المحققة فيأ. سوف يتم إثبات لتقارير الماليةا

 
 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة 

لتأخير المخصص على عدد أيام اتستند معدالت للذمم المدينة. و حتساب الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصصة المصفوفة تستخدم المجموعة 
 (. ءالع العمانوأي حسب أ)متشابهة خسارة مختلف شرائح العمالء ذات أنماط من لمجموعات في السداد 

 
المجموعة قوم ت. سعةفي المجموتم مالحظتها التي قع الخبرة السابقة لمعدالت التعثر في السداد االمخصصة على ومصفوفة المبدئياً تستند 

ن أالمتوقع  . فعلي سبيل المثال، إذا كان منوقع الخبرة السابقة للخسارة االئتمانية مع معلومات النظرة المستقبليةبمعايره المصفوفة لتعديل 
، لمستهلكافي قطاع عثر في السداد مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التخالل السنة القادمة ي معدل التضخم( أاالقتصادية )الظروف تتدهور 

سداد السابقة التعثر قي المعدالت وتعديل تحديث في تاريخ إعداد كل تقرير مالي، يتم . فإنه يتم تعديل معدالت التعثر في السداد السابقة
 .النظرة المستقبليةتقديرات تحليل التغييرات في يتم الملحوظة و

 
تقديرات والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة من الالسابقة الملحوظة السداد  ر في التعثبين معدالت  العالقةيعتبر تقدير 

السابقة  يمثل وقع الخبرةاالقتصادية المتوقعة. قد ال األحوال المتوقعة هو حساس للتغيرات في الظروف واالئتمانية حجم الخسائر إن . الهامة
 .في المستقبل الءللعمحاالت التعثر في السداد الفعلية والتنبؤ بالظروف االقتصادية ة للخسارة االئتمانية للمجموع
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 )تتمة(مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة 

دينار بحريني(  14,006,759: 2017دينار بحريني ) 13,325,232 غ إجمالي الذمم التجارية المدينة، بلفي تاريخ إعداد التقارير المالية
صص االضمحالل بموجب معيار المحاسبة وبلغ مخ :2017ألف دينار بحريني ) 2.363.690 الخسائر االئتمانية المتوقعةوبلغ مخصص 

سوف يتم إثبات أي فرق بين المبالغ الفعلية المحصلة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة  .دينار بحريني( 1.056.972 : 39الدولي رقم 
 لدخل.الموحدة لقائمة الفي 
 

 الكمية والتخفيضاتحقوق االسترجاع تقدير المقابل المتغير ل
 .ميةالكتخفيضات الواالسترجاع في سعر المعاملة لبيع البضائع مع حقوق  سيتم تضمينه ذيالالمجموعة المقابل المتغير ر تقد
 

ً المجموعة نموذجوضعت  ً إحصائي ا لكل منتج ة حقوق االسترجاع السابقالفعلية لبيانات الالنموذج يستخدم المبيعات. بحقوق استرجاع للتنبؤ  ا
. إن أي تغييرات متغيرالللمقابل المتوقعة. يتم تطبيق هذه النسب المئوية لتحديد القيمة المتوقعة المئوية لحقوق االسترجاع نسب الللوصول إلى 
المقدرة من  لحقوق االسترجاعالمتوقعة المئوية نسب الؤثر على تسوف نمط الفعلي لحقوق االسترجاع البمقارنةً الخبرة السابقة جوهرية في 
 .قبل المجموعة

 
يعتمد تحديد ما . سمنفردة الكميةذات الحدود القصوى للعقود بالنسبة لمجموعة على أساس كل عميل لالمتوقعة الكمية يتم تحليل التخفيضات 

 مة حتى اآلن.المشتريات المتراكوعلى استحقاق التخفيضات الفعلية للعميل  بناءً إذا كان من المرجح أن يحق للعميل الحصول على التخفيض 
 

خدم . يستذات الحدود القصوى ألكثر من كمية واحدةللعقود التخفيضات الكمية المتوقعة بالنسبة  ريدلتق حصائيإ وذجنم عةولمجماطبقت 
إن  المتغير.لمقابل لالمتوقعة والقيمة المتوقعة  اتلتخفيضالمئوية لنسب الللعمالء لتحديد استحقاق التخفيضات والفعلية النموذج أنماط الشراء 

المئوية نسب ال ؤثر علىيسوف للمشتريات واستحقاقات التخفيض للعمالء  ةالفعلي باألنماطمقارنةً الخبرة السابقة أي تغييرات جوهرية في 
 .المقدرة من قبل المجموعةللتخفيض  المتوقعة

 
 لوباتسنوي ويتم تعديل إعادة مبالغ المطالكمية على أساس ربع تخفيضات الالمتوقعة ورجاع لحقوق االست ابتحديث تقييمهالمجموعة  تقوم
 ً قع الخبرة السابقة وكون يحساسة للتغيرات في الظروف، وقد ال  الكمية تخفيضاتالالمتوقعة وحقوق االسترجاع لذلك. وتعتبر تقديرات  وفقا

  ل.ات الخصم في المستقبممثله لعوائد العمالء الفعلية واستحقاقبحقوق االسترجاع واستحقاق التخفيضات فيما يتعلق للمجموعة 
 

 الضرائب
الخاضع لدخل ا وتوقيت ومقدار الضريبيةقوانين الالتغيرات في المعقدة والضريبية نظمة األلق بتفسير فيما يتعالتيقن توجد حاالت عدم 

ن فإالحالية، عاقدية التاقيات اإلتف وتعقدطويلة األجل الدولية والطبيعة لا التجاريةلعالقات لللنطاق الواسع  بالنظرو .في المستقبل للضريبة
تعديالت مستقبلية عمل زم أن تستل يمكن، االفترضاتتلك التغيرات المستقبلية لمثل  وأالمقدمة  واالفتراضاتتائج الفعلية بين النالناتجة  الفروق

ً  والمصروفات المسجلةالضريبي دخل لل المجموعة المخصصات، بناًء على التقديرات المعقولة، للنتائج المحتملة للتدقيق من قبل  تحدد. مسبقا
مبلغ هذه المخصصات على عوامل مختلفة، مثل خبرة التدقيق الضريبية السابقة  . يعتمدفيهاالسلطات الضريبية للدول المعنية التي تعمل 

 السلطة الضريبية المسئولة.المعرضة للضريبة و المنشأةمن قبل والتفسيرات المختلفة لألنظمة الضريبية 
 

 معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية 4
 

لمعايير لهذه القائمة هي إن . وهي مدرجة أدناه الموحدة الماليةالقوائم حتى تاريخ إصدار فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد 
هذه المعايير تطبيق  تنوي المجموعة. بتاريخ مستقبليقابلة للتطبيق  ها ستكونأن، ببشكل معقولالمجموعة، توقع توالتفسيرات الصادرة، والتي 

 . إلزاميةعندما تصبح 
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 )تتمة(معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية  4
 

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

 اترلجنة تفسيتفسير المتعلق بتحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد اإليجار، و 4التقارير المالية الدولية رقم  اتاإليجار، لجنة تفسير
رقم لسابقة االتقارير المالية الدولية  اتلجنة تفسيرتفسير المتعلق بحوافز عقود التأجير التشغيلية، و 15رقم السابق التقارير المالية الدولية 

 16يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد التأجير. المتعلق ب 27
 نموذج بموجبيتطلب من المستأجرين احتساب كافة عقود اإليجار المبادئ الخاصة باإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار و

ويتضمن . 17بطريقة مشابهة لمحاسبة عقود اإليجار التمويلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  المركز الماليقائمة منفرد مدرج في 
القيمة المنخفضة )مثل الحواسيب الشخصية( وعقود  ذاتعقود اإليجار من الموجودات  -المعيار على إعفائين إثبات خاصين بالمستأجرين 

بإثبات االلتزام المستأجر  سيقومبدء عقد اإليجار،  عند شهراً أو أقل(. 12 ةر ذات فترة عقد إيجار لمدإيجار قصيرة األجل )أي عقود اإليجا
( والموجود الذي يمثل الحق في استخدام الموجودات المعنية خالل فترة عقد اإليجار )أي الحق التأجير ات)أي التزاملعمل مدفوعات التأجير 

حق استخدام  استهالكاإليجار وحساب  اتعلى التزام الفوائد مصروفاتثبات إمستأجرين بشكل منفصل يتطلب من الساستخدام الموجود(. في 
  .الموجود

 

اإليجار  وعاتمدفير في تغال وأ اإليجار فترة عقدعند وقوع أحداث معينة )مثل، تغيير  لتزام التأجيراقياس  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  كل جوهريبش 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 
 

. تخطط المجموعة تطبيق 2019يناير  1بعد  لمبتدئة في أوإلزامي للفترات السنوية اهو  16إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 المعيار باستخدام النهج باألثر الرجعي المعدل. 

 

ً والمعلومات المتاحة حاليالتأثير استناداً إلى تقييم  ستقوم بإثبات حق استخدام الموجود والتزامات التأجير بمبلغ وقدره ، تقدر المجموعة أنها ا
أن تطبيق عة ولمجماقع وال تتوأن التأثير على قائمة الدخل الموحدة لن يكون جوهرياً.  2019يناير  1بحريني كما في  دينار 5,652,970

 .بعقود القرض القائمةسيؤثر على قدرته على االمتثال  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 : الحصصمشتركةاللسيطرة لوالمشاريع  الخاضعة الشركات الزميلة ثمار في االست)المعدل( المتعلق ب 28معيار المحاسبة الدولي رقم 
 مشتركةاللسيطرة لوالمشاريع  الخاضعة  الزميلةالطويلة األجل في الشركات 

ة أو المشروع يلالشركة الزمفي على الحصص الطويلة األجل  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم طبق تالمنشأة  نأتوضح التعديالت 
الشركة ي فستثمارات اال يتمثل فى جوهرها جزء من صاف ا، ولكنهالتي ال تنطبق عليها طريقة حقوق الملكية الخاضع للسيطرة المشتركة

ئر لخسان نموذج اذلك يعني أ ألنذو صله يعتبر هذه التوضيح الطويلة األجل(. حصص )المشتركة اللسيطرة لشروع الخاضع المالزميلة أو 
 الطويلة األجل. تلك الحصص  ىينطبق عل 9االئتمانية المتوقعة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

خسائر في الشركة الزميلة االعتبار أية تأخذ المنشأة في  لم، 9رير المالية رقم إلعداد التقاأنه عند تطبيق المعيار الدولي كما توضح التعديالت 
ي الشركة صافي االستثمار فالمثبتة كتعديالت على على صافي االستثمار إضمحالل أو أي خسائر مشتركة اللسيطرة لالمشروع الخاضع أو 

في الشركات المتعلق باالستثمارات  28 رقم تطبيق معيار المحاسبة الدوليالتي تنتج من مشتركة اللسيطرة لالمشروع الخاضع الزميلة أو 
 .مشتركةاللسيطرة ل ةالخاضع عوالمشاريالزميلة 

 

، مع السماح بالتطبيق المبكر. بما أن المجموعة ليس لديها مثل هذه 2019يناير  1من وهو نافذ اعتباراً يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي 
وائمها قتأثير على التعديالت ليست لها أي هذه ، فإن مشتركةالسيطرة لالمشروع الخاضع لوالشركة الزميلة جل في األطويلة حصص الال

 .وحدةالمالية الم
 

 المؤهلة للرسملةتكاليف االقترض  – المتعلق بتكاليف االقتراض 23معيار المحاسبة الدولي رقم 
مام إت عندمؤهل إلنتاج الموجود ال أصالً  الحصول عليهتم ي اقتراض االقتراضات العامة أعامل كجزء من أن المنشأة تتوضح التعديالت 

 البيع المقصود.المقصود أو لالستخدام  الموجودذلك  إلعدادبصورة جوهرية الضرورية  األنشطةجميع 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2018ديسمبر  31كما في 

 
 

 )تتمة(معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية  4
 
 

 )تتمة(المتعلق بتكاليف االقتراض  23المحاسبة الدولي رقم معيار 
ا المنشأة تلك التعديالت التي طبقت فيهالتقرير السنوي إعداد فترة المتكبدة في أو بعد بداية االقتراض على تكاليف تلك التعديالت تطبق المنشأة 

 التطبيق المبكر. السماح بمع ، 2019يناير  1على الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد تلك التعديالت تطبق المنشأة أوالً. 
 

 التعويض السلبي مع : المتعلق بمزايا الدفع المسبق 9التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 ،ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العقياس أداة الدّ  ، يمكن9 رقم تقارير الماليةإلعداد البموجب المعيار الدولي 

األداة بيتم االحتفاظ و "والفائدة على المبلغ األصلي القائمللّدين مدفوعات من المبلغ األصلي "فقط كون التدفقات النقدية التعاقدية بشرط أن ت
بأن الموجودات  9 رقم لتقارير الماليةإلعداد االمعيار الدولي أدخلت على توضح التعديالت التي  .لذلك التصنيف ةالمناسباألعمال ضمن نموذج 
ؤدي إلى يبغض النظر عن الحدث أو الظرف الذي  والفائدة على المبلغ األصلي القائمللّدين مدفوعات من المبلغ األصلي فقط المالية تجتاز 

 عن اإلنهاء المبكر للعقد. معقولالتعويض تحصل على الدفع أو األطراف ت عن أي مناإلنهاء المبكر للعقد وبغض النظر 
 

ً اعتبارنافذه وهي يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي  أي تأثير على  التعديالت، مع السماح بالتطبيق المبكر. ليس لهذه 2019يناير  1من  ا
 القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

 
 : المتعلق ببيع أو المساهمة في28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت التي أدخلت على 

 شركته الخاضعة للسيطرة المشتركة ته الزميلة أو الموجودات من قبل المستثمر وشرك
في التعامل مع فقدان السيطرة  28معيار المحاسبة الدولي رقم و 10المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  بين التضاربالتعديالت تعالج 

المكسب أو  أنب. توضح التعديالت الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركةزميلة أو مساهمتها لشركة على الشركة التابعة التي يتم بيعها أو 
قم ر المحدد في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية التي تشكل األعمال، على النحوفي الموجودات مساهمة الالخسارة الناتجة عن بيع أو 

يع أو خسارة ناتجة عن بمكسب أو . أي سيتم إثباته بالكامل، شركته الخاضعة للسيطرة المشتركةته الزميلة أو ، بين المستثمر وشرك3
الشركة لة أو الشركة الزميغير المرتبطة بمستثمرين الحصة إلى حد إال أنه، سيتم إثباته فقط التي ال تشكل األعمال، في الموجودات مساهمة ال

 ستطبق المجموعة التعديالت عندما تصبح إلزامية. .الخاضعة للسيطرة المشتركة
 

تأثير لها أي ن لن يكومن المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي أدخلت إلى المعايير والتفسيرات سوف التعديالت األخرى الناتجة 
 المركز المالي الموحد أو األداء المالي الموحد للمجموعة.أو  سات المحاسبيةعلى السيا
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 الموحدةحول القوائم المالية  يضاحاتإ
 2018ديسمبر  31كما في 

 
 عقارات وآالت ومعدات  5
 

 المجموع 
 أعمال 

 مركبات  قيد التنفيذ 
 آالت 

 مباني  ومعدات 
مملوكة أراضي 
  ملكاً حراً 

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

 التكلفة:      

 2018يناير  1في  7.015.104 47.087.478 13.824.906 1.939.322 592.286 70.459.096

 إضافات  - 1.009 108.792 33.457 1.021.556 1.164.814

 تحويالت - - 959.236 157.056 (1.116.292) -

 استبعادات - (156.356) (1.220) (8.315) - (165.891)

 صرف العمالت تتعديال - 74.682 236.343 10.245 - 321.270
───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  
  2018ديسمبر  31في  7.015.104 47.006.813 15.128.057 2.131.765 497.550 71.779.289
───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

 ستهالك:اال      

 2018يناير  1في  - 7.458.355 8.822.414 1.649.170 - 17.929.939

 المخصص خالل السنة  - 1.353.062 1.659.383 145.478 - 3.157.923

 متعلق باالستبعادات - (9.076) (739) (2.435) - (12.250)

 العمالتتعديالت صرف  - 29.343 126.914 10.211 - 166.468
───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  
 2018ديسمبر  31في  - 8.831.684 10.607.972 1.802.424 - 21.242.080
───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

50.537.209 497.550 329.341 4.520.085 38.175.129 7.015.104 

 صافي القيم المدرجة:

 2018ديسمبر  31في 
═════════ ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════  

 

 المجموع 
 أعمال 

 مركبات  قيد التنفيذ 
 آالت 

 مباني  ومعدات 
أراضي مملوكة 

  ملكاً حراً 

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

 التكلفة:      

 2017يناير  1في  6.174.332 47.667.583 13.204.103 2.101.581 1.763.420 70.911.019

 إضافات  516.426 5.000 1.916.324 - 314.151 2.751.901

 تحويالت 324.346 - 1.088.945 71.994 (1.485.285) -

(2.844.420) - (228.864) (1.940.913) (674.643) - 

شركة اضمحالل موجودات 

 جي إس إس غابون إس أيه

 استبعادات - - (666.908) - - (666.908)

 تعديالت صرف العمالت - 89.538 223.355 (5.389) - 307.504
───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  
  2017ديسمبر  31في  7.015.104 47.087.478 13.824.906 1.939.322 592.286 70.459.096
───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

 ستهالك:اال      

 2017يناير  1في  - 6.229.003 8.356.997 1.759.799 - 16.345.799

 المخصص خالل السنة  - 1.487.093 2.189.556 87.647 - 3.764.296

 متعلق باالضمحالل   (289.440) (1.175.581) (209.721) - (1.674.742)

 متعلق باالستبعادات - - (666.908) - - (666.908)

 تعديالت صرف العمالت - 31.699 118.350 11.445 - 161.494
───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  
 2017ديسمبر  31في  - 7.458.355 8.822.414 1.649.170 - 17.929.939
───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

52.529.157 592.286 290.152 5.002.492 39.629.123 7.015.104 

 صافي القيم المدرجة:

 2017ديسمبر  31في 
═════════ ════════ ════════ ═════════ ═════════ ════════  

 

والذي يشير بأنه ال يتطلب  2018ديسمبر  31لمجموعة كما في ت ومعدات الفندق المملوك من قبل اضمحالل عقارات واآلقامت اإلدارة بإجراء فحص ال
 .2017ديسمبر  31وكما في  2018ديسمبر  31ضمحالل كما في اإثبات خسارة 

 

اليقاف  ، قامت المجموعة بإثبات اضمحالل على عقارات واآلت ومعدات شركة جي إس إس غابون إس أيه2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 عملياتها.

 

( كضمان مقابل دينار بحريني 40.630.847: 2017)دينار بحريني  38.630.710بقيمة مدرجة قدرها بعض العقارات واآلالت والمعدات تم رهن 

 .17القروض واالقتراضات، راجع إيضاح 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2018ديسمبر  31كما في 

 
 

 )تتمة(عقارات وآالت ومعدات  5
 

 : كاآلتيتم تخصيص تكلفة االستهالك في القائمة الموحدة للدخل 
  2018 2017 
 دينار بحريني دينار بحريني  
    

 204.156 3,839  (20 تكلفة المبيعات )ايضاح

 224.518 210,389  توزيعالبيع والمصروفات 

 3.335.622 2,943,695  وإدارية عامة  مصروفات
  ─────────── ──────────── 

  3,157,923 3.764.296 
  ══════════ ═══════════ 

 ات عقارية استممار 6
 

)بصورة أساسية المكاتب التجارية( الموجودة في مملكة أراضي مملوكة ملكاً حراً مبانى على من ات العقارية للمجموعة ستثماراال تتكون
 31ما في ك االستثمارات العقارية بالقيمة العادلةتلك تم إدراج  .دخل اإليجاراتاكتساب في قيمتها والزيادة ألغراض البحرين والمحتفظ بها 

 .2017ديسمبر  31وكما في  2018ديسمبر 

 

مباني على 
مملوكة راضي أ

 ملكاً حراً 

 دينار بحريني 
  

 8.835.497 2017يناير  1في 
 427.426 استبعادات

 ───────── 
 9.262.923 2017ديسمبر  31في 
 194,802  ضافاتإ
 ───────── 
 9.457.725 2018ديسمبر  31في 

 ═════════ 
 

من قبل ؤها اجرإبناًء على التقييمات التي تم والتمويل  ستثماراال ات العقارية المحتفظ بها أعاله من قبل لجنةستثمارتم تحديد القيم العادلة لال
ت التي االعقارات ولديهم خبرة حديثة في موقع وفئة العقارهم من شركات متخصصة في تقييم مثل هذه األنواع من  ثمنينالم. ينمستقل مثمنين
ائع لديه الرغبة ببموجبها يمكن مبادلة موجود بين  التيأدلة السوق تم اعتماد التقييمات بناًء على قيم السوق المفتوحة مدعومة ب. اتقييمهيتم 

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

 

 2018 2017 

 دينار بحريني دينار بحريني 
   

 632.360 694,000 دخل اإليجار المحقق من االستثمارات العقارية 

 ═════════ ═════════ 

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

 .9التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية في إيضاح إفصاحات تم تقديم 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2018ديسمبر  31كما في 

 
 سيطرة مشتركة لشركات خاضعة في  استممارات 7
 

 فيما يلي التغيرات في القيم المدرجة الستثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة:
2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 يناير  1في  2,846,058 1.914.452
 حصة المجموعة من النتائج للسنة 79,673 1.117.577

 استبعاد خالل السنة  (1,272,296) -
 استثمار إضافي  - 7.560

 (1) تحويل قرض إلى شركة خاضعة لسيطرة مشتركة - 881.148
 أرباح أسهم مستلمة خالل السنة  - (1.074.679)

──────── ────────  

 ديسمبر  31في  1,653,435 2.846.058
═════════ ═════════  

 

ش.م.ب. بي إم إم آي بشكل مشترك من قبل للشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة هذا حصة المجموعة من القرض المقدم يمثل  (1)
ذي وال مليون دوالر أمريكي 4.4يمكن استخدامه وفقا لالتفاقيات هو  ذيمبلغ القرض الإن الحد األقصى ل وشركة غلفتينر المحدودة.

الشركة  ةيلبعض األنشطة األخرى وفقا التفاقوالعراق في يو كيو أل سي لشركة يمكن استخدامه فقط في عمليات الشركة التابعة 
  .الخاضعة للسيطرة المشتركة

 

 :شركات خاضعة لسيطرة مشتركةستثمارت المجموعة في المعلومات المالية غير المدققة اليوضح الجدول التالي ملخص 
 

2017 2018  
 :للشركات الخاضعة للسيطرة المشتركةملخص قائمة المركز المالي  دينار بحريني دينار بحريني

   

5.113.613 773,696 
دينار بحريني  254,825بمبلغ وقدره ؛ بما في ذلك النقد ومافي حكمه موجودات متداولة

  دينار بحريني( 1,154,518: 2017)
 غير متداولةموجودات  5,832,639 3.120.673

 مطلوبات متداولة (799,961) (2.542.170)
 مطلوبات غير متداولة (2,499,505) -

───────── ──────────  

 حقوق الملكية 3,306,869 5.692.116
   

 نسبة حصة ملكية المجموعة  50% 50%
───────── ─────────  
 ديسمبر  31القيمة المدرجة لالستممارات في الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة كما في  1.653.435 2.846.058
═════════ ══════════  

 

2017 
 دينار بحريني

2018 
 ملخص قائمة الدخل الشامل: دينار بحريني

   
 إيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 3,889,504 8.871.188

(5.134.456) (2.750.863) 
)() 

 تكاليف المبيعات
 مصروفات عامة وادارية (511.106) (524.436)
 مصروفات االستهالك (252.263) (248.717)
 مصروفات البيع والتوزيع (215.926) (728.426)

───────── ─────────  
 الربح للسنة 159.346 2.235.153

   
 نسبة حصة ملكية المجموعة  50% 50%

═════════ ══════════  
 حصة المجموعة من النتائج للسنة 79.673 1.117.577
═════════ ══════════  

 

 31و 2018ديسمبر  31رتباطات رأسمالية جوهرية كما في إمحتملة أو  إلتزاماتال توجد لدى الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة أية 
أرباحها حتى تحصل على موافقة من كالً من شركاء الشركات . ال يمكن للشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة توزيع 2017ديسمبر 

 الخاضعة للسيطرة المشتركة.
 

ديسمبر  31 المنتهية فيللسنة حسابات اإلدارة المعتمدة شركات الخاضعة للسيطرة المشتركة بناًء على الحصة المجموعة من نتائج تم تسجيل 
2018. 
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 ات استممار 8

2017 2018  
  دينار بحريني دينار بحريني

   
 مسعرةاستثمارات  –مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  7.767.145 8.474.847
 مسعرةاستثمارات غير  –مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  2.081.467 1.884.792
 مسعرةاستثمارات  –مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  2.359.772 2.455.979

────────── ──────────  

12.815.618 12.208.384  
══════════ ══════════  

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

 

 ستثمارات غير مسعرة ا
أحدث ستخدام ابتم تقدير القيم العادلة لالستثمارات غير المسعرة بإستخدام أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق االستثمارية أو 

 ستخدام تقنيات التقييم األخرى المناسبة.االية ألداة أخرى مشابهة لها أو بسوق دون شروط تفضيلية أو القيمة العادلة الحمعامالت ال
 

 :لالستثماراتفيما يلي التغيرات في القيم العادلة 
2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 يناير 1في  12.815.618 12.893.278
 خالل السنة مشتراة 120.496 -
 مستبعدة خالل السنة (692.352) (926.185)

 التغيرات في القيمة العادلة للسنة  60.829 853.138
 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرعلى استثمارات صافي خسائر  (96.207) (4.613)

───────── ─────────  
 ديسمبر 31في  12.208.384 12.815.618
═════════ ═════════  

 
 

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  9
 

 يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة:
 

   قياس القيمة العادلة باستخدام

 المجموع 

ذات تأمير  مدخالت
جوهري ال يمكن 

 مالحظتها
 3المستو  

ذات تأمير  مدخالت
جوهري يمكن 

مالحظتها 
 2المستو  

 أسعار
 مسعرة في 
 أسواق نشطة
  تاريخ  1المستو  

 2018ديسمبر  31 التقييم دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

 الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة:    
 (6استثمارات عقارية )ايضاح     

 مباني  - 2018ديسمبر  31 - - 9.457.725 9.457.725
────────── ───────── ───────── ─────────   

 (8استثمارات )ايضاح      
 

    

 من خاللمدرجة بالقيمة العادلة 
 الدخل الشامل اآلخر

 استثمارات مسعرة - 2018ديسمبر  31 7.767.145 - - 7.767.145
 غير مسعرةاستثمارات  - 2018ديسمبر  31 - - 2.081.467 2.081.467

      

    
 من خاللمدرجة بالقيمة العادلة 
 األرباح أو الخسائر 

 استثمارات مسعرة - 2018ديسمبر  31 2.359.772 - - 2.359.772
────────── ───────── ───────── ─────────   

12.208.384 2.081.467 - 10.126.917   
────────── ───────── ───────── ─────────   

21.666.109 11.539.192 - 10.126.917   
══════════ ═════════ ═════════ ═════════   
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 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  9
 

 :العادلةمطلوبات المقاسة بالقيمة ال
 .2018ديسمبر  31مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة كما في هناك وجد ال ت

   قياس القيمة العادلة باستخدام

 المجموع 

ذات تأثير  مدخالت
جوهري ال يمكن 

 مالحظتها
 3المستوى  

ذات تأثير  مدخالت
جوهري يمكن 

 مالحظتها
 2المستوى  

 أسعار
 مسعرة في 
 أسواق نشطة

  تاريخ  1المستوى 
 2017ديسمبر  31 التقييم دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

 الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة:    

 (6استثمارات عقارية )ايضاح     
 مباني  - 2017ديسمبر  31 - - 9.262.923 9.262.923

───────── ───────── ──────── ────────   
 (8استثمارات )ايضاح      

 

    
 خاللمن مدرجة بالقيمة العادلة 
 الدخل الشامل اآلخر

 استثمارات مسعرة - 2017ديسمبر  31 8.474.847 - - 8.474.847
 استثمارات غير مسعرة - 2017ديسمبر  31 - - 1.884.792 1.884.792

      

     
من مدرجة بالقيمة العادلة 

 األرباح أو الخسائر  خالل
 استثمارات مسعرة - 2017ديسمبر  31 2.455.979 - - 2.455.979

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

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

═════════ ═════════ ════════ ════════   
 :العادلةمطلوبات المقاسة بالقيمة ال

 .2018ديسمبر  31مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة كما في هناك وجد ال ت
 

لقياسات  2والمستوى  1، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31خالل سنوات إعداد التقارير المالية المنتهية في 

 لقياسات القيمة العادلة. 3المستوى القيمة العادلة ولم تكن هناك تحويالت إلى أو من 
 

على أساس أسعار العطاءات المقدمة من قبل مدراء الصناديق االستثمارية أو باستخدام تقنيات التقييم  3تم تقييم سندات أسهم حقوق الملكية للمستوى 
 .6األخرى وبالنسبة للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية راجع إيضاح 

 

 3ة العادلة للموجودات ضمن المستو  تسوية قياسات القيم
دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والمصنفة الدى المجموعة استثمارات عقارية وبعض أسهم حقوق الملكية غير المسعرة المصنفة كمدرجة بالقيمة الع

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

 المجموع
 الموجودات

 ماليةال
 موجودات 
  غير مالية

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

    
 2018يناير  1في  9.262.923 1.884.792 11.147.715

 اضافات خالل السنة  194.802 - 194.802
 في القيم العادلةتغيرات  - 196.675 196.675

───────── ────────── ─────────  
 2018ديسمبر  31في  9.457.725 2.081.467 11.539.192
═════════ ══════════ ═════════  

 

 المجموع
 الموجودات

 ماليةال
 موجودات 
  غير مالية

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
    

 2017يناير  1في  8.835.497 1.920.906 10.756.403
 اضافات خالل السنة  427.426 - 427.426

 تغيرات في القيم العادلة - (36.114) (36.114)
───────── ────────── ─────────  
 2017ديسمبر  31في  9.262.923 1.884.792 11.147.715
═════════ ══════════ ═════════   
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 مخزونال 10

2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 البيع لغرضمحتفظ بها بضاعة  8.961.090 8.740.202

 التجزئة –البيع  لغرضمحتفظ بها بضاعة  2.412.805 2.024.615

 قيد التحصيل بضاعة  792.053 687.114

 حق استرجاع الموجودات 12.631 -
───────── ─────────  
11.451.931 12.178.579  

  والمتقادممخصص المخزون بطيء الحركة  (597.728) (466.100)
───────── ─────────  
10.985.831 11.580.851  
═════════ ══════════  

 :والمتقادمالحركة  في مخصص المخزون بطيءالتغيرات فيما يلي 
2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 يناير  1في  466.100 532.317

 المخصص خالل السنة  432.833 132.702

 مبالغ مشطوبة خالل السنة (301.205) (198.919)
───────── ─────────  

 ديسمبر  31في  597.728 466.100
═════════ ═════════  

 

 
 
 

 تجارية مدينة وذمم أخر  ذمم  11
2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني

12.949.787 10.961.542 
دينار  2.363.690بمبلغ وقدره  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة]محسوم منها مخصص  ذمم تجارية مدينة

 دينار بحريني([ 1.056.972: 2017بحريني )

 ذمم مدينة أخرى 6.255.081 5.646.937
 مبالغ مدفوعة مقدماً  1.208.074 1.101.500
 مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين 1.854.240 2.097.157
 (25مبالغ مستحقة من أطراف أخرى ذات عالقة )إيضاح  293.526 555.470

───────── ─────────  
22.350.581 20.572.463  
═════════ ═════════  

 
 

 

دينار بحريني( مستحق من أطراف ذات عالقة  205.720: 2017دينار بحريني ) 40.198تتضمن الذمم التجارية المدينة على مبلغ وقدره 
 (.25)راجع إيضاح 

 

قتراضات، راجع الدينار بحريني( هي مضمونة مقابل القروض وا 400.458: 2017دينار بحريني ) 439.923إن الذمم التجارية المدينة البالغة 
 .17إيضاح 

 

 فيما يلي بنود وشروط الموجودات المالية المذكورة أعاله:
 يوماً. 90إلى  30ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية المدينة ويتم تسويتها عادةً خالل   -

 ى وتتراوح شروط تسويتها بين شهر واحد إلى ستة أشهر.ال تستحق أية فائدة على الذمم المدينة األخر  -
 .25، راجع إيضاح األطراف ذات العالقةبالنسبة للبنود والشروط المتعلقة بالمبالغ المستحقة من   -
 

 مخصص 2017خالل السنة. تمثل مبالغ المقارنة لسنة  الذمم التجارية المدينةب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المتعلقةفي مخصص فيما يلي أدناه التغيرات 

 .39المحددة بموجب معيار المحاسبة الدولي مدينة التجارية الذمم الاضمحالل 

2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 يناير  1في  1.056.972 2.001.786

 (2)إيضاح  9التقارير المالية رقم التحول إلى المعيار الدولي إلعداد ناتج عن ل يتعد 1.000.253 -

 المخصص للسنة  540.724 406.282

 مبالغ مشطوبة خالل السنة (234.259) (1.351.096)
───────── ─────────  

 ديسمبر  31في  2.363.690 1.056.972
═════════ ═════════  
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 )تتمة(تجارية مدينة وذمم أخر  ذمم  11
 

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

    فات موعد إستحقاقها ولكنها غير مضمحلة
 أكثر من
 يوماً  120

91-120 
 يوماً 

30-90 
 يوماً 

 أقل من
  المجموع  المتداول يوماً  30

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

       
إجمالي الذمم التجارية  13.325.232 4.096.162 1.710.963 3.528.694 1.472.781 2.516.632

الخسائر االئتمانية  (2.363.690) (25.421) (26.470) (54.308) (7.762) (2.249.729) المدينة 
  ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── المتوقعة 

 2018ديسمبر  31في  10.961.542 4.070.742 1.684.493 3.474.386 1.465.019 266.903
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════  

1.078.587 844.399 2.741.752 3.120.308 5.164.741 12.949.787 2017 
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════  

 

 النقد وما في حكمه 12
2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 نقد في الصندوق 133.464 184.870
 نقد لدى بنوك 5.432.938 2.909.088

───────── ─────────  
3.093.958 5.566.402  

   
 سحوبات على المكشوف من البنك  (2.013.480) (895.452)

───────── ─────────  

 النقد وما في حكمه 3.552.922 2.198.506
═════════ ═════════  

 

 

 

ن البنك على المكشوف متحمل السحوبات اليومية. المصرفية على معدالت الودائع  لبنوك فائدة بمعدالت عائمة بناءً لدى ااألرصدة كتسب ت
 عدالت تجارية. مفائدة ب

 

  رأس المال 13
2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني
 لمصرح به:ا  

20.000.000 20.000.000 
 سمية إبقيمة هم( س 200.000.000: 2017هم )س 200.000.000

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

 

 
 :والمدفوع بالكاملوالمكتتب به  لصادرا  

14.642.854 14.642.854 
 سمية إبقيمة هم( س 146.428.549: 2017هم )س 146.428.549

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

 

 
 أسهم خزانة  14

 

 7.684.799: 2017) 2018ديسمبر  31كما في سهم  4.067.817تحتفظ المجموعة بعدد ألسهمها.  المجموعةتمثل أسهم الخزانة شراء 
 سهم(.
  2018  2017 
     

 7.684.799  4.067.817  عدد أسهم الخزانة

 %5.2  %2.8  )أ(نسبة أسهم الخزانة من إجمالي األسهم الصادرة 

 0.351  0.351  تكلفة أسهم الخزانة )دينار بحريني/ سهم(

 0.700  0.765  سعر السوق ألسهم الخزانة )دينار بحريني/ سهم(

 5.379.359  3.111.880  القيمة السوقية ألسهم الخزانة )دينار بحريني(
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 )تتمة(أسهم خزانة  14
 

 فيما يلي التغيرات في عدد أسهم الخزانة خالل السنة 
2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 يناير  1في  7.684.799 7.684.799
 أسهم خزانة مباعة/ محولة )أ( (3.616.982) -

───────── ─────────  

 ديسمبر  31في  4.067.817 7.684.799
═════════ ═════════  

 

 
 
ً انة سهما من أسهم الخز 616,982قامت الشركة بتحويل  (أ) اح األربأسهم الخزانة وتم إجراء تعديل بين لما يقتضيه حكم المحكمة.  وفقا

ليعكس هذا  2018ديسمبر  31دينار بحريني في السنه المنتهية في  216,561الخزانة البالغة المبقاة على أساس تكلفة أسهم 
 . ولم يكن هناك مثل هذا التعديل في السنه السابقة.التحويل

 
 لخزانةسهم من أسهم ا 3.000.000ببيع  2018ديسمبر  31لسنه المنتهية في خالل اقامت الشركة ، لما هو مذكور أعالهضافه إلاب

عملية البيع فائض بلغ دينار بحريني و 1,053,000تكلفه أسهم الخزانة بلغت دينار بحريني.  2,065,860بمبلغ وقدره 
 .لملكيةإثباته كعالوة إصدار أسهم في قائمة التغيرات في حقوق ادينار بحريني والذي تم  1,012,860

 

 أرباح اسهم مدفوعة وموصى بتوزيعها 15
 
دينار  7.045.697 قدره فلس للسهم )باستثناء أسهم الخزانة(، بإجمالي 50نقدية بواقع  أرباح أسهمإجمالي  توزيعمجلس اإلدارة  قترحا

دينار بحريني ( والتي من ضمنها  6.937.188فلس للسهم بإجمالي قدره  50: بواقع 2017) 2018ديسمبر  31بحريني للسنة المنتهية في 
دينار بحريني( تم دفعها  2.774.875فلس للسهم بإجمالي قدره  20: 2017دينار بحريني ) 2.774.875فلس للسهم بإجمالي قدره  20

: 2017دينار بحريني ) 4.270.822فلس للسهم، بإجمالي قدره  30كأرباح أسهم مرحلية. أرباح األسهم النهائية الموصى بتوزيعها تعادل 
 دينار بحريني(.  4.162.313فلس للسهم بإجمالي قدره  30
 

 دينار بحريني(. 139.000: 2017دينار بحريني ) 128.500مجلس اإلدارة بتوزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره  كما اقترح
 

اإلدارة بتحويل مبلغ وقدره   دينار بحريني( إلى احتياطي التبرعات الخيرية172,185: 2017 دينار بحريني )168.692كما اقترح مجلس 

 
ً للنظام األساسي للشركة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية ستخضع التوزيعات المقترحة وأتعاب لجنة أعضاء مجلس  اإلدارة وفقا

 العمومية السنوي.
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 حتياطيات أخر  ا 16

 

 حتياطي ا
 قانوني

عالوة إصدار 
 أسهم 

  احتياطي
إعادة تقييم 

 االستثمارات 
 حتياطي ا

 التبرعات الخيرية
 حتياطي ا

 عام 
حتياطي تحويل ا

 األجنبية  العمالت
 

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

 13.487.496 (1.952.087) 7.000.000 - 1.118.156 - 7.321.427 2018يناير  1 كما في
 (1.108.541) (1.169.370) - - 60.829 - - الدخل )الخسارة( الشاملة اآلخر 

صافي خسائر من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة 
 286.230 - - - 286.230 - - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 1.012.860 - - - - 1.012.860 - ة مباعة / محولة أسهم خزان
 172.185 - - 172.185 - - - الخيرية التبرعات حتياطيامحول إلى 

 (172.185) - - (172.185) - - - [()ب 16]راجع إيضاح توزيعات لجمعية األسرة الخيرية 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 
 13.678.045 (3.121.457) 7.000.000 - 1.465.215 1.012.860 7.321.427 2018ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 

  
 حتياطي ا

 قانوني
 عالوة

 إصدار أسهم 

  احتياطي
إعادة تقييم 

 االستثمارات 
 حتياطي ا

 التبرعات الخيرية
 حتياطي ا

 عام 
حتياطي تحويل ا

 األجنبية  العمالت
 

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

 12.271.918 (1.659.162) 6.500.000 - 109.653 - 7.321.427  2017يناير  1 كما في
 560.213 (292.925) - - 853.138 - -   األخرى ةالشامل)الخسارة( الدخل 

صافي خسائر من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة 
 155.365 - - - 155.365 - -  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 500.000 - - - - - -  العام  حتياطياالمحول إلى 
 188.368 - 500.000 188.368 - - -  الخيرية التبرعات حتياطيامحول إلى 

 16]راجع إيضاح توزيعات لجمعية األسرة الخيرية 
 (188.368) - - (188.368) - - -  [()ب

  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── 
 13.487.496 (1.952.087) 7.000.000 - 1.118.156 - 7.321.427  2017ديسمبر  31في 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
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 )تتمة(حتياطيات أخر  ا 16
 
 حتياطي قانونيأ( ا

حتياطي اال إلىمن ربح السنة  %10تحويل الشركة يتطلب من والنظام األساسي للشركة  وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني
ربح إلى االحتياطي القانوني حيث القرر المساهمين إيقاف تحويل . المدفوع من رأس المال %50االحتياطي القانوني  يبلغحتى القانوني 

نص عليها قانون الشركات يحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي الإن هذا امن رأس المال المدفوع.  %50بلغ االحتياطي 
 التجارية البحريني. 

 
 حتياطي التبرعات الخيريةب( ا

حتياطي التبرعات ح المجموعة للسنة إلى امن رب %2مبلغ ال يتجاوز  يتم تحويلمجلس اإلدارة، توصية وفقاً للنظام األساسي للشركة و
 الخيرية. 

 

ية تحت كانت الجمع، 2009و 2008( لهذا الغرض. في سنة ، قامت الشركة بتأسيس جمعية األسرة الخيرية )"الجمعية"2008في سنة 
ً الشركة سيطرة  الشركة ، تخلت 2010ك. في سنة بنحتياطي ونقد لدى ن االالمكونة ممن القوائم المالية الموحدة للمجموعة  وشكلت جزءا

 يلمجموعة بمجموع المبلغ المدرج فلك بنحتياطي ونقد لدى الي تم خفض االعن السيطرة على الجمعية لمجلس إدارة مستقل، وبالت
بعد حسم  ةالشركحتياطي التبرعات حالياً المبالغ المعتمدة كتوزيعات من قبل مجلس اإلدارة ومساهمي الحساب المصرفي للجمعية. يمثل ا

 النقد المحول إلى الجمعية.
 

الخيرية حتياطي التبرعات دينار بحريني( إلى ا 172.185: 2017دينار بحريني ) 168.692مجلس اإلدارة تحويل مبلغ وقدره ح قترا
 لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.ويخضع ذلك في السنة الحالية. 

 

 الوة إصدار أسهم ج ( ع
على النحو ولكن يمكن استخدامها  وهي غير متوفرة للتوزيع 2018انة في سنة خزأسهم من استبعاد األسهم إصدار عالوة  نتجت

 .منصوص عليه في قانون الشركات التجارية البحرينيال
 

 حتياطي عام( ا د
ويل قترح مجلس اإلدارة تحم. احتياطي العام تحويل مبالغ محددة إلى حساب االللشركة وتوصية مجلس اإلدارة، يتلنظام األساسي لوفقاً 
ية مبالغ الي لم يتم اقتراح تحويل أ. 2017ديسمبر  31طي العام للسنة المنتهية في حتياإلى االدينار بحريني  500.000غ وقدره مبل

 ية.خالل السنة الحال العاماالحتياطي 
 

  إعادة تقييم االستمماراتحتياطي ( اهـ
 .اآلخر الدخل الشاملخالل من القيمة العادلة بالمدرجة ات ستثماراللحتياطي بتغيرات القيمة العادلة يتعلق هذا اال

 

 ( إحتياطي تحويل العمالت األجنبية و
 األجنبية. للعمليات عن تحويل القوائم المالية  ةق الصرف الناتجولتسجيل فرالعمالت األجنبية حتياطي تحويل خدم اتيس
 

 راضاتتققروض وا 17
2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 قرض ألجل )أ( 19.526.278 21.356.342

 قرض قصير األجل )ب( 3.095.542 2.838.894
───────── ─────────  
24.195.236 22.621.820  
═════════ ═════════  

 
 

   
 غير متداول  17.290.378 19.082.611

 متداول  5.331.442 5.112.625
───────── ─────────  

 
 

24.195.236 22.621.820  
═════════ ═════════  
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 )تتمة( راضاتتققروض وا 17
 

دينار بحريني من بنك  25.000.000بقيمة  فنادق بنادر ش.م.ب.من قبل شركة عليه يمثل هذا تسهيل لقرض ألجل تم الحصول  (أ)
 لتجريبي للفندقلك حتى االفتتاح اوذالفندق تشغيل بناء الفندق ومصروفات ما قبل ولتمويل  لتمويل تسوية تسهيل المرابحةتجاري 

 فظ بها لمقاولي المشروع. تحمويل المبالغ المستحقة الدفع الموت
 

مضافاً إليه فائدة بمعدل بيبور أو بمعدل أذونات الخزانة،  %2.45إلى  %2.2متغيرة تتراوح ما بين  فائدة معدالتيحمل القرض 
( مضافاً إليه فائدة بمعدل بيبور أو بمعدل أذونات الخزانة %2.45إلى  %2.2معدالت فائدة متغيرة تتراوح ما بين : 2017)

دينار بحريني  131.139ما بين  قسط ربع سنوي تتراوح قيمة كل منه 29حسب مقتضى الحال، ويستحق القرض السداد على 
مارس  31خير بتاريخ يستحق القسط األدينار بحريني. و 11.145.000يمة والقسط األخير بقدينار بحريني  657.011إلى 

رهن الذمم و 146959يحمل صك ملكية رقم  الفندق الذي المملوكة ملكاً حراً ومبنى . إن القرض مضمون مقابل األرض2023
 حتى تسوية القرض بما في ذلك الفائدة.التجارية لبنادر 

 

 تالتسهيالهذه مل حت شراء السلع للبيع.في مملكة البحرين لتمويل  ةك تجاريومن بن اصول عليهتم الح ةائتماني تيمثل هذا تسهيال (ب)
فترة ( سنوياً مع %1.75بيبور مضافاً إليه فائدة بنسبة  :2017) %1.75بنسبة فائدة بمعدل بيبور مضافاً إليه اشهر  3 لمدة ةفائد

ً  30استحقاق لغاية   .يوما
 

 نهاية الخدمة للموظفين مكافآت 18
 

 : الماليالموحدة للمركز قائمة الفي  المثبت مخصصفي ال غيراتالتفيما يلي 
2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 يناير 1في  1.774.466 1.857.403

 (20)إيضاح  خالل السنة المخصص 496.155 269.346
 المدفوعةمكافآت نهاية الخدمة  (158.416) (352.283)

───────── ─────────  
 ديسمبر 31المخصص كما في  2.112.205 1.774.466

   
 مدفوعة مقدماً للموظفين مبالغ  (387.357) (289.328)

───────── ─────────  
 
 

 ديسمبر  31صافي المخصص كما في  1.724.848 1.485.138
═════════ ═════════  

 
 

 وذمم أخر  دائنة تجارية ذمم  19
2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 ذمم تجارية دائنة 8.845.157 9.841.313

 مستحقةمصروفات  2.985.149 4.045.328
 ذمم دائنة أخرى 1.589.223 1.000.551

 أرباح أسهم لم يطالب بها 1.022.759 781.380

 عقد ومطلوبات مستردة 17.943 -
───────── ─────────  
15.668.572 14.460.231  
═════════ ═════════  

 
 

 

ألطراف ذات عالقة  مستحق 2017ديسمبر  31كما في دينار بحريني  109.458تضمن الذمم التجارية الدائنة على مبلغ وقدره ت
  .25راجع إيضاح دينار بحريني(،  403.608: 2017)
 

 المذكورة أعاله:فيما يلي بنود وشروط المطلوبات المالية 
 يوماً. 60الذمم التجارية الدائنة ويتم عادةً تسويتها خالل على فائدة أية ال تستحق  -
 وتتراوح شروط تسويتها بين شهر واحد إلى ثالثة أشهر.لذمم الدائنة األخرى على افائدة أية ال تستحق  -
 .عند الطلب أرباح أسهم لم يطالب بهاد تسد -
 .25ألطراف ذات العالقة، راجع إيضاح لالمتعلقة بالمبالغ المستحقة  والشروطبالنسبة للبنود  -
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 للسنة المجموعةربح  20
 

 : التالية حتساب الرسوماسنة بعد للالمجموعة ربح إدراج  تم
2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني
 تكاليف الموظفين  

 مكافآت قصيرة األجل 16.488.545 16.240.095

 لتأمين االجتماعينظام الهيئة العامة لمساهمات  626.512 614.050
 (18مكافآت نهاية الخدمة )إيضاح  496.155 269.346

───────── ─────────  
17.123.491 17.611.212  
═════════ ═════════  

 
 

 تم توزيع تكاليف الموظفين في القائمة الموحدة للدخل كما يلي:
2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 اإليرادات تكاليف 5.361.450 6.653.482

 مصروفات البيع والتوزيع 6.553.699 6.203.655

 مصروفات عامة وإدارية  5.696.063 4.266.354
───────── ─────────  
17.123.491 17.611.212  
═════════ ═════════  

 
 

 

2017 2018  
  دينار بحريني دينار بحريني

 تكاليف التمويل   
 فائدة على قرض ألجل 1.266.933 1.019.071

 فائدة على قرض قصير األجل وسحوبات على المكشوف من البنك 205.304 166.900

 رسوم مصرفية 94.724 55.124
───────── ─────────  

 
 

1.241.095 1.566.961  
═════════ ═════════  

 
 

   

2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 عقود التأجير التشغيلية -إيجارات  1.346.895 1.265.586
═════════ ═════════  

 ، صافي مكاسب صرف العمالت األجنبية)خسارة(  (333.359) 730.502
═════════ ═════════  

 خسارة من استبعاد عقارات واآلت ومعدات  135.780 -
═════════ ═════════  

 

2017 2018  
  دينار بحريني دينار بحريني

 على: اإليرادات تكاليفتشتمل   
 التامة الصنع  مخزون مثبت كمصروف عند بيع البضائع 58.236.818 56.828.876
 ستهالكتكلفة اال 6.492.761 6.459.313
 العمالة تكلفة 5.361.450 6.653.482
 تكاليف أخرى مباشرة 3.291.976 3.202.226
 المستودع إيجار  163.030 103.232
 (5)إيضاح  ستهالكا 3.839 204.156

───────── ─────────  
73.451.285 73.549.874  
═════════ ═════════  
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 دخل تشغيلي آخر  21
2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني

   

 دخل اإليجار 949.463 913.715

 دخل العرض والحسومات  878.588 786.974

 دخل الخدمات اللوجيستية 141.220 130.175

 دخل متنوع 221.153 295.848

 أمينمطالبات الت - 157.354
───────── ─────────  

2.284.066 2.190.424  
════════════ ════════════  

 ستمماردخل االصافي  22 
2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 دخل أرباح أسهم 519.993 474.964

 الخسائر وأرباح من خالل األات محتفظ بها بالقيمة العادلة استثمارمن  استثماردخل  131.492 136.643

 دخل الفوائد 132.400 143.834
───────── ─────────  

755.441 783.885  
════════════ ════════════  

 

 
 ضريبة الدخل مصروف 23
 

 :2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31العناصر الرئيسية لمصروف ضريبة الدخل للسنوات المنتهية في فيما يلي 
 

2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 الحاليالضريبي مصروف الدخل  48.434 75.155
═════════ ═════════  

  
 .غاناجمهورية السودان وجمهورية السودان وجنوب جمهورية الغابون وجمهورية  فيللمجموعة  مصروف الضريبيالينتج 

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

ً ، والسلطات الضريبية المعنية في كل بلد من بلدان التأسيس   .بيةالضريالسلطات السائدة في تلك الضريبية قوانين لل فقا
 

 لية للضرائبتفاصيل المعدالت الفعضريبية مع ح الخاضعة للاألربا، فإنه ليس من العملي عرض تسوية بين األرباح المحاسبية ووبالتالي
 .مختلفةضريبية قوانين وسلطات حيث تخضع عمليات المجموعة ل

 

 ربح للسهمال 24
 

لى المتوسط علبي إم إم آي ش.م.ب. العائد إلى حاملي األسهم العادية سنــة للربح اللسهم في األرباح بقسمة األساسي لنصيب ال احتسابيتم 
 .بعد حسم أسهم الخزانة، القائمة خالل السنةالعادية المرجح لعدد األسهم 

 



  بي إم إم آي ش.م.ب.

50 

 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2018ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( ربح للسهمال 24
 

 ومعلومات األسهم المستخدمة في حساب النصيب األساسي للسهم في األرباح:الربح يعكس التالي 
 

2017 
 دينار بحريني

2018 
 دينار بحريني

 

   

 لبي إم إم آي ش.م.ب.ربح السنة العائد إلى حاملي األسهم العادية  8.434.611 8.609.225
════════ ════════  

   
 المتوسط المرجح لعدد األسهم، بعد حسم أسهم الخزانة  139.397.995 138.743.750
════════ ════════  

 للسهم في األرباح )فلس(والمخفض النصيب األساسي  61 62   
════════ ════════  

 

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

محتملة بين تاريخ إعداد التقارير المالية وتاريخ االنتهاء من إعداد هذه العادية السهم األال توجد معامالت أخرى متعلقة باألسهم العادية أو 
 قد يكون لها تأثير مخفض. القوائم المالية الموحدة، والتي

 

 عالقةالطراف ذات األ فصاحاتإ 25
 

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 السيطرة أو لل خاضعة وشركاتللمجموعة الرئيسيين 

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

 دخل:للقائمة الموحدة الالمتضمنة في ومع األطراف ذات العالقة التي تمت  تفيما يلي المعامال
 

2017  2018  
        

 المصروفات

 تكاليف 
 المصروفات  اإليرادات اإليرادات 

 تكاليف 
  اإليرادات اإليرادات 

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

1.441.696 - 302.335  1.157.89
7 

 أطراف أخرى ذات عالقة 346.711 -
شركات خاضعة لسيطرة  - - -  - 679.633 -

────── ─────── مشتركة

─ 

──────

─ 

 ──────

─ 

─────── ───────  
1.441.696 679.633 302.335  1.157.89

7 
- 346.711  

═══════ ══════

═ 

══════

═ 

 ══════

═ 

═══════ ═══════  
 

 لمركز المالي:الموحدة لقائمة المع األطراف ذات العالقة المتضمنة في التي تمت فيما يلي األرصدة 
  2018ديسمبر  31كما في

تجارية دائنة ذمم 
 وذمم أخر 

 مستحق 
 من

 ذمم تجارية
  مدينة

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
    

 شركات خاضعة لسيطرة مشتركة 13.497 293.526 -

 أطراف أخرى ذات عالقة 26.701 - 109.458
─────── ─────── ───────  
109.458 293.526 40.198  

═══════ ═══════ ═══════  
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2018ديسمبر  31كما في 

 
 

 )تتمة( عالقةالطراف ذات األ فصاحاتإ 25
  2017ديسمبر  31كما في 

 ذمم تجارية
 دائنة وذمم أخرى 

 مستحق 
 من

 ذمم تجارية
   مدينة

   دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
     

 شركات خاضعة لسيطرة مشتركة  148.988 555.470 273.305

 أطراف أخرى ذات عالقة  56.732 - 130.303
─────── ─────── ───────   

403.608 555.470 205.720   
═══════ ═══════ ═══════   

 

 ة للسيطرة المشتركة عالخاض باستمناء القروض المقدمة للشركة ذات العالقة األطرافالتي تمت مع رصدة األ شروطبنود و
قدمة ستثناء القروض المسويتها على أساس نقدي باويتم تبدون فائدة و هي غير مضمونةالناتجة في نهاية السنة إن األرصدة القائمة 

أطراف ذات عالقة فيما يتعلق من أية ال توجد هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة . (6إيضاح للشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة )راجع 
ضمحالل ، لم تسجل المجموعة أي ا2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31بالذمم المدينة أو الذمم الدائنة. بالنسبة للسنوات المنتهية في 

تقييم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي لألطراف على المبالغ المستحقة من قبل األطراف ذات العالقة. يتم إجراء هذا ال
 ذات العالقة والسوق التي يعملون فيها.

 

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

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

2017 
 دينار بحريني

 2018 
  دينار بحريني

    
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  139.000  139.000

 مجلس اإلدارةأتعاب حضور اجتماعات  85.000  101.000

 موظفي اإلدارة الرئيسيين    

 مكافآت قصيرة األجل  625.421  602.822

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  41.205  27.972

630.794  666.626  
───────  ───────  

870.794  890.626  
═══════  ═══════  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 محتملة والتزامات ارتباطات 26
 

 لتزامات المحتملة اال
دينار  2.766.974مبلغ وقدره عتيادية بإجمالي عمالها االصادرة ضمن أ مصرفيةلتزامات محتملة على هيئة ضمانات لدى المجموعة ا
 لتزامات جوهرية.أية اوال يتوقع بأنه سوف ينتج عنها دينار بحريني(،  1.177.215: 2017) 2018ديسمبر  31بحريني كما في 

 

 قضائيةدعو  
مالي أسهم بإجأرباح  بدفعالشركة وأمرت  المدعيأصدرت فيها محكمة االستئناف حكمها لصالح  دعوى قضائيةفي  مدعى عليهاالشركة 
  .سهم للمدعي 616.982ألف دينار بحريني وإصدار  615

 

الخزانة إلى المدعى ودفع أرباح أسهم سهم من أسهم  616.982، قامت الشركة بتحويل 2018ديسمبر  31المنتهية في خالل السنة 
 ألف دينار بحريني. 615بإجمالي 

 

دارة، اإلوتعتقد  عتيادية.الضمن أعمالها ا 2018ديسمبر  31كما في  القائمةاألخرى القضايا القانونية المجموعة بعض كما يوجد لدى 
ً في نتائج القضايا أنه ال يمكن تحديد من محامين مستقلين، بناًء على استشارة قانونية  م اإلدارة بإثبات أي تقلذلك، لم  الوقت الحاضر. وفقا

 .2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31كما في القائمة القضايا لتلك لدخل مخصص في القائمة الموحدة ل
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2018ديسمبر  31كما في 

 
 

 )تتمة( محتملة والتزامات ارتباطات 26
 

 ارتباطات رأسمالية 
 دينار بحريني(.  33.568: 2017) 2018ديسمبر  31كما في رأسمالية مستقبلية  نفقات لدى المجموعة ارتباطاتال توجد 

 

دينار بحريني( كما في تاريخ  2.796.564: 2017دينار بحريني ) 2.766.974المؤكدة شراء البلغت االرتباطات المتعلقة بطلبات 
 .إعداد التقارير المالية

 

 رتباطات عقود التأجير التشغيليةا
 31قض كما في ر القابلة للنغيالتأجير التشغيلية المستقبلية  رتباطات اإليجارات المستحقة الدفع بموجب عقودالحد األدنى الفيما يلي 
 ديسمبر:

2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 خالل سنة واحدة 1.036.663 794.159

 بعد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات 2.341.769 2.222.703

 أكثر من خمس سنوات 1.244.428 1.198.411
───────── ─────────  

 لماليةاإعداد التقارير النفقات اإلجمالية لعقود التأجير التشغيلية المتعاقد عليها بتاريخ  4.622.860 4.215.273
═════════ ═════════  

 
 

 

دينار  819.060: 2017دينار بحريني ) 462.024 مبلغ وقدرهعلى إن الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة الدفع أعاله تتضمن 
: 2017)دينار بحريني  1.252.440ومبلغ وقدره  2019مايو  31ي لغاية بحريني(، والتي تمثل تمديد اتفاقية التأجير إلدارة مركز نجيب

 .2023 مارس 31دينار بحريني( إلدارة مركز أمواج لغاية  1.432.340
 

 جوهرياً بشكل جزئي  شركة تابعة مملوكة  27
 

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

  بلد التأسيس 2018 2017
 حصة الملكية المحتفظ بها من قبل الحقوق غير المسيطرة     

 )"بنادر"( بنادر للفنادق ش.م.ب.شركة  مملكة البحرين 46.09% 46.09%
 

2017 
 دينار بحريني

2018 
   دينار بحريني

    

 األرصدة المتراكمة للحقوق غير المسيطرة الجوهرية   4.964.692 4.964.692
═════════ ═════════     

  
 الخسارة المخصصة للحقوق غير المسيطرة الجوهرية  (1.693.170) (1.805.967)

═════════ ═════════   
 

 تم عرض ملخص المعلومات المالية للشركة التابعة أدناه. تستند هذه المعلومات على المبالغ قبل االستبعادات البينية.
 

2017 
 دينار بحريني

2018 
 دينار بحريني

 

 قائمة الدخل الشامل:ملخص   
 إيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 3.106.725 3.033.611

 يراداتاإلتكاليف  (1.350.574) (1.548.268)
 مصروفات عامة وإدارية  (2.929.890) (2.994.992)

 تكاليف التمويل (1.646.116) (1.226.695)

 مصروفات البيع والتوزيع (853.761) (872.514)
────────── ──────────  

 وع الخسارة الشاملة مالخسارة للسنة ومج (3.673.616) (3.608.858)
════════ ════════  

   
 الحقوق غير المسيطرةالعائد إلى  (1.693.170) (1.663.323)

════════ ════════  
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2018ديسمبر  31كما في 

 
 

 )تتمة(جوهرياً بشكل جزئي شركة تابعة مملوكة  27
2017 

 دينار بحريني
2018 

  دينار بحريني
 ملخص قائمة المركز المالي:  

 )غير متداول( عقارات وآالت ومعدات 38.630.710 40.630.847

 )متداول( مخزون 60.428 61.514

 وذمم أخرى )متداول(ذمم تجارية مدينة  439.923 400.458

 نقد وأرصدة لدى بنك وودائع قصيرة األجل )متداول( 723.114 225.000

 مكافآت نهاية خدمة الموظفين )غير متداول( (86.524) (60.867)
 مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة )غير متداول( (11.502.997) (7.001.254)

 متداول(ضات )غير اقروض واقتر (17.290.378) (19.082.611)

 ضات )متداول(اقروض واقتر (2.235.900) (2.273.731)

 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى )متداول( (464.888) (527.666)

 مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها )متداول( (1.175.371) (1.599.956)
──────── ────────  
 حقوق الملكية 7.098.117 10.771.734
════════ ════════  

   
 العائد إلى الحقوق غير المسيطرة 3.271.522 4.964.692

════════ ════════  
   

2017 
 دينار بحريني

2018 
  دينار بحريني

 ملخص معلومات قائمة التدفقات النقدية:  
 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في االنشطة التشغيلية  (505.708) (1.709.803)

 التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثماريةصافي  (21.741) (329.400)
 صافي التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية 1.025.563 1.766.541

──────── ────────  
 في النقد وما في حكمه)النقص( الزيادة صافي  498.114 (272.662)

════════ ════════  
 

  القطاعات التشغيلية 28
 

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

اق خدمات مختلفة وتخدم أسومنتجات ومنتجات والخدمات المقدمة ويمثل كل قطاع وحدة أعمال استراتيجية تقدم منفصل وفقاً لطبيعة ال
 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 
 

تتكون هذه من استثمارات عقارية واستثمارات وأرصدة مصرفية وذمم دائنة معينة تدار على أساس  -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
 الموحدة. القوائم الماليةالتشغيلية في تائج للنالتشغيلية 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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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2018ديسمبر  31كما في 

 
 

 )تتمة( القطاعات التشغيلية 28
 

 المعلومات الجغرافية
2017 2018  

 إيرادات من العمالء الخارجيين دينار بحريني دينار بحريني

   

 مملكة البحرين 92.612.302 86.629.583

 األخرى دول مجلس التعاون الخليجي 2.618.688 2.309.357

 أفريقيا  -دول أجنبية أخرى  8.642.272 13.357.792
───────── ─────────  

  للقائمة الموحدة للدخلإجمالي اإليرادات وفقاً  103.873.262 102.296.732
═════════ ═════════  

 
 

 
 تستند معلومات اإليرادات المذكورة أعاله على موقع العميل.

 
 إلى قطاعات جغرافية:يلخص الجدول أدناه توزيع إجمالي الموجودات والمطلوبات 

 
  مجموع الموجودات  المطلوباتمجموع 

2017 2018  2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني
      

 مملكة البحرين 103.642.476 103.261.663  38.332.866 38.194.377

 األخرى الخليجي دول مجلس التعاون 2.339.711 2.202.255  458.436 305.769

 أفريقيا –دول أجنبية أخرى  5.594.282 8.420.478  3.264.274 5.443.018
──────── ────────  ──────── ─────────  
 المجموع 111.576.469 113.884.396  42.055.576 43.943.164
════════ ════════  ═════════ ═════════  
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2018ديسمبر  31كما في 

 

 )تتمة( تشغيليةقطاعات الال 28
 

  تعديالت واستبعادات  المجموع
 استثمارات وشحن

  عقود الخدمات والتموين  قطاع الجملة  قطاع التجزئة  الضيافة  وأنشطة أخرى
2017 2018 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
 

 بحريني دينار دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 

 بحريني دينار
 

 

               

102.296.732 103.873.262 - - 304.493 2.372.152 4.288.856 4.068.740 36.529.733 37.761.353 44.248.028 47.188.211 16.925.622 12.482.806 
عمالء  –اإليرادات 
 خارجيين

- - (446.873) (4.568.395) - 3.576.896 - 39.772 - - 446.873 831.727 - 120.000 
فيما بين   –اإليرادات 
 القطاعات

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

 مجموع اإليرادات 12.602.806 16.925.622 48.019.938 44.694.901 37.761.353 36.529.733 4.108.512 4.288.856 5.949.048 304.493 (4.568.395) (446.873) 103.873.262 102.296.732

(73.451.285) (73.549.874) 446.873 4.448.395 (201.832) (5.180.495) (2.004.689) (1.830.535) (23.913.629) (24.168.387) (34.338.944) (37.946.239) (13.439.064) (8.872.613) 

تكلفة اإليرادات 
)باستثناء 

 االستهالك(
───────── ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ────────── ──────────  

28.845.447 30.323.388 - (120.000) 102.661 768.553 2.284.167 2.277.977 12.616.104 13.592.966 10.355.957 10.073.699 3.486.558 3.730.193 
إجمالي الربح 
 )الخسارة(

1.117.577 79.673 - - 1.238.221 192.351 - - - - - - (120.644) (112.678) 

حصة المجموعة من 
نتائج شركة خاضعة 

 لسيطرة مشتركة 

(4.613) (96.207) - - (4.613) (96.207) - - - - - - - - 

خسائر من استثمارت 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر 
 دخل االستثمار - - - - - - - - 783.885 755.441 - - 783.885 755.441

 دخل تشغيلي آخر 36.687 17.564 - - 900.531 1.096.029 123.905 41.970 1.733.279 2.059.924 (603.978) (931.421) 2.190.424 2.284.066

(20.851.942) (21.775.877) 723.796 260.300 (3.827.531) (4.399.780) (2.855.659) (3.076.384) (5.204.616) (5.279.630) (6.262.042) (6.018.059) (3.425.890) (3.262.324) 

 المصروفات، بإستنثاء

اإلستهالك 
ومصروف الدخل 

 الضريبي

 اإلستهالك (118.408) (294.468) (257.424) (400.127) (532.223) (692.338) (2.057.317) (2.085.729) (192.551) (291.634) 463.678 - (3.157.923) (3.764.296)

 تكاليف التمويل (163) (22.679) (130) (127) (91.247) (52.025) (1.646.116) (1.226.695) (292.983) (147.194) - 207.625 (1.566.961) (1.241.095)
 إضمحالل الشهرة  - (119.528) - - - - - - - - - - - (119.528)

(75.155) (48.434) - - - - - - - - - - (75.155) (48.434) 
مصروف الدخل 

 الضريبي
───────── ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  

6.945.902 6.731.968 - - (114.725) (1.503.453) (3.841.946) (4.377.935) 7.763.154 8.590.397 3.693.661 3.798.086 (554.242) 224.873 
الربح )الخسارة( 

 للسنة
═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  
 النفقات الرأسمالية  112.017 143.613 - 526.414 259.322 1.246.297 329.400 329.400 464.075 506.177 - - 1.164.814 2.751.901

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

113.884.396 111.576.469 (17.046.024) (21.053.244) 54.769.570 59.634.727 42.679.823 41.575.393 6.748.910 6.510.279 18.022.224 18.244.408 8.709.893 6.664.906 
الموجودات 
 التشغيلية

═════════ ═════════ ════════

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

═ 
════════ ════════  

43.943.164 42.055.576 (9.956.973) (12.104.569) 8.282.920 10.084.968 32.264.151 33.560.894 3.285.015 3.184.111 6.188.647 4.642.629 3.879.404 2.687.543 
المطلوبات 
 التشغيلية 

═════════ ═════════ ════════

═ 

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

═ 

════════ ════════  
 

".ستبعادواال " التعديالت في "خانة ات عند التوحيد وينعكس ذلكالقطاعبين فيما المعامالت  استبعاديتم 
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 إيرادات من عقود مبرمة مع عمالء  29
 

 :الجغرافية وتوقيت إثبات اإليراداتوالمصنفة حسب أنواع اإليرادات والسوق يرادات من العقود المبرمة مع العمالء اإليعرض الجدول التالي 
 

  الضيافة  قطاع التجزئة  قطاع الجملة  عقود الخدمات والتموين 
 استثمارات وشحن
 المجموع  وأنشطة أخرى

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

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

             

              نوع اإليرادات

 84.891.593 89.304.334 - - 2.047.117 1.845.023 36.529.733 37.761.353 44.248.028 47.188.211 2.066.715 2.509.747 بيع البضائع 

 2.096.846 2.063.394 - - 2.096.846 2.063.394 - - - - - - خدمات الغرف

 308.586 2.372.152 308.586 2.372.152 - - - - - - - - خدمات الشحن

 14.999.707 10.133.382 - - 140.800 160.323 - - - - 14.858.907 9.973.059 تموين وخدمات أخرى
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ────────── ───────── 

مجموع اإليرادات من 
 102.296.732 103.873.262 308.586 2.372.152 4.284.763 4.068.740 36.529.733 37.761.353 44.248.028 47.188.211 16.925.622 12.482.806 العقود المبرمة مع العمالء 

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

             األسواق الجغرافية 

 85.861.708 90.389.781 308.586 2.372.152 4.284.763 4.068.740 34.220.376 35.142.665 44.248.028 47.188.211 2.799.955 1.618.013 البحرين 

دول مجلس التعاون 
 2.309.357 2.618.688 - - - - 2.309.357 2.618.688 - - - - دول عربية أخرىوالخليجي 

 14.125.667 10.864.793 - - - - - - - - 14.125.667 10.864.793 دول أفريقية

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

مجموع اإليرادات من 
 102.296.732 103.873.262 308.586 2.372.152 4.284.763 4.068.740 36.529.733 37.761.353 44.248.028 47.188.211 16.925.622 12.482.806 العقود المبرمة مع العمالء 

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

             توقيت إمبات اإليرادات 

البضائع المحولة في وقت 
 84.891.593 89.304.334 - - 2.047.117 1.845.023 36.529.733 37.761.353 44.248.028 47.188.211 2.066.715 2.509.747 معين 

الخدمات المحولة مع مرور 
 17.405.139 14.568.928 308.586 2.372.152 2.237.646 2.223.717 - - - - 14.858.907 9.973.059 الوقت 

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

مجموع اإليرادات من 
 102.296.732 103.873.262 308.586 2.372.152 4.284.763 4.068.740 36.529.733 37.761.353 44.248.028 47.188.211 16.925.622 12.482.806 العقود المبرمة مع العمالء 

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ══════════ ═════════ 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
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 الماليةسياسات وأهداف إدارة المخاطر  30

 

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

أرصدة لدى بنوك نقد وخرى واألذمم المدينة والتجارية الذمم جزء معين من ال. لدى المجموعة والنفقات الرأسمالية اليومية للمجموعة
 . وقرض لشركة خاضعة لسيطرة مشتركةباستثمارات وودائع قصيرة األجل الناتجة مباشرةً من عملياتها. كما تحتفظ المجموعة 

 

 .والمخاطر التشغيلية ئتمان ومخاطر السيولةمتمثلة في مخاطر السوق ومخاطر االطر مخاتتعرض المجموعة لعدة 
 

دم التي تقوالتمويل  ستثمارهذه المخاطر. يتم دعم اإلدارة العليا للمجموعة من قبل لجنة االعلى إدارة اإلدارة العليا للمجموعة  تشرف
إلدارة بتقديم تأكيدات إلى اوالتمويل  ستثمارالمالية للمجموعة. تقوم لجنة اال المشورة بشأن المخاطر المالية وإطار حوكمة مناسب للمخاطر

تحكمها سياسات وإجراءات مالئمة وبأن المخاطر المالية يتم المالية المعرضة للمخاطر للمجموعة نشطة المالية األالعليا للمجموعة بأن 
 ً هذه اعتماد . يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة والمجموعة لهذه المخاطر ومدى قبولالمجموعة سياسات لتحديدها وقياسها وإدارتها وفقا

 السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه. 
 

 مخاطر السوق
مل أسعار تق. تشالسو رأسعافي المالية نتيجة لتغيرات لألداة مخاطر السوق هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية 

 من خالل مخاطرالتي تتأثر األدوات المالية تشتمل . العمالت األجنبيةومخاطر األسهم اسعار ومخاطر الفائدة  أسعارمخاطر على السوق 
ن معلى المكشوف وبات السحات وستثماربعض االودة لدى بنوك أرصذمم األخرى والالذمم التجارية المدينة وجزء معين من على السوق 
 الذمم األخرى. الذمم الدائنة التجارية وجزء معين من والبنك 

 

 .2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31إن تحليل الحساسية في األقسام التالية يتعلق بالمركز المالي كما في 
 

ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31كما في ثابتة  جميعهاالعمالت األجنبية أن نسبة األدوات المالية بتم إعداد تحليل الحساسية على أساس 
2017. 

 

مطلوبات الموجودات والعلى نهاية الخدمة والمخصصات و مكافآتليستثني التحليل تأثير التغيرات في متغيرات السوق للقيمة المدرجة 
 األجنبية.لعمليات المتعلقة باغير المالية 

 

 الحساسية: ل الفرضيات التالية لحساب تحليلتم عم
 

رصدة لدى األولشركة خاضعة لسيطرة مشتركة مقدم القرض والستثمارات باالمركز المالي فقط للالموحدة قائمة التتعلق حساسية  (أ)
وسحوبات ء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى وجزء معين من الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى زالبنوك وج

 .على المكشوف من البنك
  
ة لموجودات الماليا علىهذه ستند مخاطر السوق. تالتغيرات المفترضة في في لدخل هو التأثير ل الموحدةقائمة ال إن حساسية (ب)

 .2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31في المحتفظ بها المالية المطلوبات و
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
لفائدة في التغيرات في أسعار نتيجة مالية الألداة ل العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية قيمةال تقلباتهي مخاطر  ر الفائدةاسعأمخاطر 
 السوق.

 

على  وسحوباتضات اقروض واقتر)تحمل أسعار فائدة متغيرة على موجوداتها ومطلوباتها التي فائدة تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار 
 (.المكشوف من البنك

 

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

 2018  2017 
 25- 50+  25- 50+ في النقاط األساسية (النقص) الزيادة

 62.727 (125.453)  61.588 (123.177) ]بالدينار البحريني]الربح  فيالزيادة )النقص( 
 



  بي إم إم آي ش.م.ب.

58 

 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2018ديسمبر  31كما في 

 
 

 )تتمة( سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية 30

 
 )تتمة( مخاطر السوق

 مخاطر أسعار األسهم 
ن عدم التيقن بشأن القيم رضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة ععمإن سندات أسهم حقوق الملكية المدرجة وغير المدرجة للمجموعة هي 

 ردي إلى بشكل فاتها ووضع حدود استثمارويع . تدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل تناالستثمارية ألوراق الماليةلالمستقبلية 
التمويل و ستثماراالة ولجنللمجموعة لعليا أدوات أسهم حقوق الملكية. يتم تقديم تقارير عن محفظة أسهم حقوق الملكية إلى اإلدارة اإجمالي 

هم حقوق أسات استثمارالمتعلقة بقرارات الجميع اعتماد بمراجعة والتابعة للمجموعة والتمويل  ستثماراال. تقوم لجنة على أساس منتظم
 الملكية. 

 
اظ بجميع حتفالممكنة في أسعار األسهم، مع اال يلخص الجدول التالي حساسية التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للتغيرات المحتملة

 المتغيرات األخرى ثابتة. 
2017  2018  

 التأثير على
 الربح

 التأثير على 
 الحقوق 

التأمير على 
 الربح

 التأمير على 
 الحقوق 

ات في تغير
   القيمة العادلة 

  ألسهمل  دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
   

  
ات  مدرجة بالقيمة العادلة استثمار

  من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ات مسعرةاستثمار - 10%+ 776.715 - 847.485 -
 استثمارات أسهم حقوق الملكية  10%- (776.715) - (847.485) -
      
 ات غير مسعرةاستثمار -     

 استثمارات أسهم حقوق الملكية  10%+ 208.147 - 188.479 -
- (188.479) - (208.147) -10%  
      

     
مدرجة بالقيمة العادلة استثمارات 
 و الخسائر أاالرباح  من خالل

 ات مسعرةاستثمار - 10%+ - 49.224 - 53.961
 استثمارات أسهم حقوق الملكية  10%- - (49.224) - (53.961)

      
 استثمارات الديّن  - 10%+ - 186.753 - 191.637

(191.637) - (186.753) - -10%  
 

 ستثمارتركز محفظة اال
نشطة في أفي  تعملأو األنشطة التجارية تعمل في نفس  منشآتفي  اتستثماراالإجراء عدد من عندما يتم  ستثمارينشأ تركز محفظة اال

تدير خرى. األ روفظالأو لديها نفس السمات االقتصادية والتي سوف تتأثر بنفس الظروف االقتصادية والسياسية أو  األقليم الجغرافينفس 
ما في لمجموعة كالمحفظة االستثمارية لركز تفيما يلي . تاستثمارتمركز االاستثماراتها من حيث تنويع المجموعة هذه المخاطر من خالل 

 ديسمبر: 31
 

 

2018 
 بحرينيدينار 

2017 
 دينار بحريني

   
 7.870.320 7.490.050 أسهم حقوق الملكية 

 1.851.585 2.049.870 صناديق أسهم حقوق الملكية الخاصة 

 1.177.345 800.930 مفتوحةاستثمارية صناديق 
 1.916.368 1.867.534 ديّن أدوات 

 ──────── ──────── 
 12.208.384 12.815.618 
 ════════ ════════ 
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 )تتمة( سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية 30

 

 )تتمة( مخاطر السوق
 مخاطر العمالت األجنبية

 رف العمالتلتغيرات في أسعار صنتيجة مالية الألداة ل العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية قيمةال تقلباتهي مخاطر  العمالت األجنبيةمخاطر 
تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية التي تتعلق بصورة رئيسية باألنشطة التشغيلية للمجموعة الاألجنبية. تتعرض المجموعة لمخاطر 

ة ات المجموعة في الشركات التابعاستثماروصافي  فة عن العملة الرئيسية للمجموعة(،ختل)عندما يتم عرض اإليرادات والمصروفات بعملة م

  األجنبية.
 

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

 

 الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بالعمالت األجنبية: فيما يلي تعرض
 

2017  2018  

 مطلوبات 
وما يعادلها 

 بالدينار البحريني

 موجودات 
وما يعادلها 

 بالدينار البحريني

 مطلوبات 
وما يعادلها 

 بالدينار البحريني

 موجودات 
وما يعادلها 

  بالدينار البحريني
     

 يورو 29.539 64.627 30.150 67.528

 جنية إسترليني 6.566 8.374 6.702 8.750

 عمالت أخرى  5.665.795 739.152 5.782.990 772.327
 

النقدية. يحسب التحليل  هاذلك نتيجة لموجوداتها ومطلوباتديسمبر، و 31لعمالت األجنبية في يشير الجدول أدناه إلى تعرض المجموعة لمخاطر ا

 حتفاظ بجميع المتغيرات، مع االالعمالت األخرىو بالدينار البحريني مقابل اليورو والجنية اإلسترليني %5بنسبة التصاعدية تأثير التغيرات 
مل اآلخر ااألخرى ثابتة، على القائمة الموحدة للدخل )نتيجة لحساسية القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية والقائمة الموحدة للدخل الش

 ستثمارات في الشركات التابعة األجنبية(. االة نتيجة للتغيرات في صافي للمجموع
 

2017  2018  

 التأثير على 
 الحقوق 

 التأثير على 
 الربح 

 التأمير على 
 الحقوق 

 التأمير على 
  الربح 

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

     
 يورو 1.754 - 1.869 -
 جنية إسترليني 90 - 102 -
 عمالت أخرى  - (246.332) - (250.533)

 

 ئتماناطر االمخ

ينتج عنه تحمل الطرف ئتمان هي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته األمر الذي الإن مخاطر ا
ئتمان من خالل أنشطتها التشغيلية )بصورة رئيسية الذمم التجارية المدينة( ومن أنشطتها تتعرض المجموعة لمخاطر اال مالية. ةاآلخر لخسار

 أخرى.وأدوات مالية ومؤسسات مالية، واستثمارات في أدوات الدين لدى بنوك مصرفية على أرصدة االستثمارية متضمنة 
 

  ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة تجارية مدينة ذمم
 فيعمالئها الذين يرغبون ن جميع بأالمجموعة  ةومن سياسئتمانية جيدة. لمجموعة فقط مع أطراف أخرى معترف بها وذات جدارة اتتعامل ا
 أساس مستمر علىالقبض المستحقة األرصدة تم مراقبة ي، الى ذلك وباإلضافة. ئتمانمن االالتحقق ون إلجراءات خضعئتمانية يشروط ابالمتاجرة 

مبالغ بالمرتبطة جوهرية  يةتمانائمخاطر  ةأن هناك أيبال تعتقد اإلدارة  جوهرية.المعدومة غير اللديون لجموعة الم إلى تعرضيؤدى مما 
 مستحقة من أطراف ذات عالقةال
 

 نديّالواستثمارات في أدوات  مصرفيةأرصدة 
ن، فإن يّدالواستثمارات في أدوات  مصرفيةة، والتي تشتمل على أرصدة ئتمان الناتجة من الموجودات المالية للمجموعبمخاطر االفيما يتعلق 

فقط ئتمان عن طريق التعامل . تحد المجموعة من مخاطر االعلى السدادالطرف اآلخر عدم قدرة نتج من ئتمان يااللمخاطر المجموعة تعرض 
 في السندات الحكومية. ة جيدة واالستثمارسمعع بتتتممع بنوك 
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 )تتمة( سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية 30

 

 )تتمة( ئتمانمخاطر اإل
 التعرضات القصوى إجمالي 

تعتير  للمجموعة والتيئتمان للبنود المدرجة في القائمة الموحدة للمركز المالي لمخاطر االالتعرضات القصوى إجمالي يوضح الجدول أدناه 
 : بأنها منتجة

 
2018 

 دينار بحريني
2017 

 دينار بحريني
   

 2.909.088 5.432.938 بنوك أرصدة لدي 
 19.152.194 17.510.149 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

 1.916.368 1.867.534 ن(ديّ السندات استثمارات )
 ──────── ──────── 
 24.810.621 23.977.650 
 ════════ ════════ 
 

 .2017ديسمبر  31في  و 2018ديسمبر  31غير مضمحلة كما في وستحقاقها سندات الّدين لم يفت موعد اات المجموعة في استثمارإن 
 

عة. س الخسائر االئتمانية المتوقلقيامخصص الجدول األصلي باستخدام تاريخ إعداد كل تقرير مالي الضمحالل في يتم إجراء تحليل ل
ب ي حسأ)متشابهة خسارة مختلف شرائح العمالء ذات أنماط من لمجموعات المخصص على عدد أيام التأخير في السداد تستند معدالت و

عقولة والمعلومات المللنقود والقيمة الزمنيه ة نتائج االحتماالت المرجحلحساب المنطقة الجغرافية ونوع المنتج ونوع العميل(. ويعكس ا
ة بالظروف االقتصاديالخاصة والتنبؤات حالية عن االحداث السابقة والظروف الإعداد التقارير المالية في تاريخ المتوفرة والداعمة 

 نفاذإنشاط لات وال تخضع ألكثر من خمس سنومتأخرة عن السداد إذا كانت الذمم التجارية المدينة ، تشطب صفة عامةالمستقبلية. وب
 .رهنضمانات كال تحتفظ المجموعة أية . القوانين

 

 ئتمانتركز مخاطر اال
المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة في نفس اإلقليم الجغرافي عدد من األطراف دخل يعندما ئتمان مخاطر االتركزات تظهر 

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

 قطاع صناعي أو موقع جغرافي معين.
 

في  %19تمثل حسابات أكبر خمسة من عمالء المجموعة تجار الجملة وتجار التجزئة. عدد كبير من منتجاتها إلى تقوم المجموعة ببيع 
 .ائمةمن الذمم التجارية المدينة الق (%15: 2017) 2018ديسمبر  31
 

 : وزيع الموجودات المالية للمجموعةفيما يلي ت

رصدة لد  أ
 بنوك 

موجودات مالية 
مدرجة بالتكلفة 

 مطفأة 
ات في استممار

 2018ديسمبر  31  ن أدوات الديّ 
   دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

 الجغرافي األقليم    
 البحرين   1.555.037 12.766.441 4.915.400
 األخرىدول مجلس التعاون الخليجي   312.497 644.975 126.670
 فريقيةاألدول ال  - 4.098.733 390.868

──────── ──────── ───────   
5.432.938 17.510.149 1.867.534   

════════ ════════ ═══════   
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 الموحدةحول القوائم المالية  يضاحاتإ
 2018ديسمبر  31كما في 

 
 

 )تتمة( سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية 30
 

 )تتمة( ئتمانمخاطر اال
 )تتمة( ئتمانتركز مخاطر اال

 2017ديسمبر  31
ات في استثمار

 ن أدوات الديّ 
قروض وذمم 

 مدينة
أرصدة لدى 

 بنوك 
 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

     الجغرافي األقليم

 1.139.682 15.116.049 1.586.874 البحرين 

 259.391 536.284 329.494 األخرىدول مجلس التعاون الخليجي 

 1.510.015 3.499.861 - فريقيةاألدول ال
 ──────── ──────── ──────── 
 1.916.368 19.152.194 2.909.088 
 ════════ ════════ ════════ 
 

 2018ديسمبر  31
استممارات في 

 ن دوات الديّ أ

موجودات مالية 
مدرجة بالتكلفة 

 مطفأة 
أرصدة لد  

 بنوك 
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  

    القطاع الصناعي 

 5.432.938 - 758.192 مصرفي 
 - - 1.109.342 حكومي
 - 17.510.149 - تجاري

 ──────── ──────── ──────── 
 5.432.938 17.510.149 1.867.534 المجموع

 ════════ ════════ ════════ 
 

  2017ديسمبر  31
ات في استثمار

 ن أدوات الديّ 
تجارية مدينة  ذمم 

 وذمم أخرى 
رصدة لدى أ

 بنوك 
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  

    القطاع الصناعي 
 2.909.088 - 774.116 مصرفي 
 - - 1.142.252 حكومي
 - 19.152.194 - تجاري

 ──────── ──────── ──────── 
 2.909.088 19.152.194 1.916.368 المجموع

 ════════ ════════ ════════ 

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

ً  90إلى  30  يوماً من تاريخ الشراء. 60الذمم التجارية الدائنة خالل  تسوية يوماً من تاريخ البيع. يتم عادة
 

ومعدالت  غير المخصومةتعاقدية ال المدفوعاتعلى أساس ديسمبر،  31للمجموعة في المطلوبات المالية ستحقاق ايلخص الجدول أدناه بيان 
 الفائدة الحالية في السوق.

 عند 
 الطلب

 قل من أ
 أشهر 3

 إلى 3من 
 شهراً  12

 10إلى  1 من
 سنوات 

 
 المجموع

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  2018ديسمبر  31
      

 26.410.890 21.016.563 1.739.810 3.654.517 - قروض واقتراضات

 11.457.139 - - 10.434.380 1.022.759 وذمم أخرى دائنة تجارية  ذمم

 2.013.480 - - - 2.013.480 سحوبات على المكشوف من البنك

 1.175.371 - 1.175.371 - - مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها

 ─────── ──────── ─────── ──────── ──────── 
 3.036.239 14.088.897 2.915.181 21.016.563 41.056.880 
 
 

 
 
 
 

═══════ ════════ ═══════ ════════ ════════ 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2018ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية 30

 
 )تتمة( مخاطر السيولة

 عند 
 الطلب

 قل من أ
 أشهر 3

 إلى 3من 
 شهراً  12

 10إلى  1 من
 سنوات 

 
 المجموع

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  2017ديسمبر  31
      

 28.386.089 22.241.386 2.470.792 3.673.911 - قروض وإقتراضات

 11.623.244 - - 10.841.864 781.380 وذمم أخرى دائنة تجارية  ذمم

 1.599.956 - 1.599.956 - - مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها

 895.452 - - - 895.452 سحوبات على المكشوف من البنك
 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── 
 1.676.832 14.515.775 4.070.748 22.241.386 42.504.741 
 
 

 
 
 

 

═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ 
 المخاطر التشغيلية

ل أداء ا يفشأو األحداث الخارجية. عندم االحتيالالمخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل األنظمة أو األخطاء البشرية أو 
لى خسارة مالية. أو تؤدي إ قانونية أو تنظيميةتداعيات أو تترتب عليها  ةضرر على السمعالن المخاطر التشغيلية يمكن أن تسبب أالرقابة، ف

متابعة الإطار الرقابة وجميع المخاطر التشغيلية، ولكنها تستطيع إدارة وتقليل هذه المخاطر من خالل على  القضاءال تتوقع المجموعة 
يم قيتوالوظائف الفعال بين فصل الرقابة . وتتضمن عملية المحتملة، والمجموعة قادرة على إدارة هذه المخاطرللمخاطر الواالستجابة 

 ستخدام التدقيق الداخلي. اتقييم العمليات، بما في ذلك و الموظفينوتثقيف  إجراءات الصالحيات والتسويات
 

 التغيرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة التشغيلية
 

  31كما في  أرباح أسهم  التدفقات النقدية  1كما في  

 2018 ديسمبر ممبتة مدفوعات مكتسبة  2018يناير  
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  

      

 22.621.820 - (11.170.583) 9.597.167 24.195.236 قروض وإقتراضات

 1.175.137 - (424.585) - 1.599.956 مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها

 1.022.759 6.937.188 (6.695.809) - 781.380 أرباح اسهم لم يطالب بها

 ─────── ─────── ──────── ─────── ─────── 
 26.576.572 9.597.167 (18,290,977) 6.937.188 24.819.950 
 
 
 
 
 
 

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

  31كما في  رباح أسهم أ التدفقات النقدية  1كما في  

 2017 ديسمبر مثبتة مدفوعات  مكتسبة 2017يناير  
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  

      

 24.195.236 - (2.711.158) 4.588.492 22.317.902 قروض وإقتراضات

 1.599.956 - (1.180.317) - 2.780.273 مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها

 781.380 6.937.188 (6.780.331) - 624.523 لم يطالب بها أرباح اسهم
 ─────── ─────── ──────── ─────── ─────── 
 25.722.698 4.588.492 (10.671.806) 6.937.188 26.576.572 
 
 
 
 
 
 

═══════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ 
 إدارة رأس المال

رأسمال عالية من أجل دعم  تحتفظ بدرجات إئتمانية قوية ونسبإن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة 
 مساهمين.للها وزيادة الحد األقصى للقيمة اأعما

 

 ةمن أجل تحقيق هذا الهدف العام، تهدف إدارة رأسمال المجموعة، من بين أمور أخرى، إلى التأكد بأنها تفي بجميع العهود المالية المتعلق
 رباتفاقيات التسهيالت االئتمانية التي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. أن االنتهاكات في الوفاء بالعهود المالية سيتيح البنك على الفو

لسنتين اتدعاء القروض واالقتراضات. ال توجد هناك أية انتهاكات في العهود المالية المتعلقة باتفاقيات التسهيالت االئتمانية خالل اس
 .2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31في  المنتهيتين
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2018ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية 30

 
 )تتمة( إدارة رأس المال
إجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في ظروف االقتصادية. من أجل المحافظة على أو تعديل تقوم بو رأسمالهاهيكل تدير المجموعة 

هيكل رأس المال، يمكن للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لم يتم إجراء أية تغييرات في 
، على التوالي. تتكون حقوق الملكية 2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31في  نالسنتين المنتهيتاألهداف والسياسات والعمليات خالل 

من رأس المال واالحتياطيات األخرى واألرباح المبقاة محسوم منها أسهم الخزانة العائدة إلى حقوق حاملي أسهم بي إم إم آي ش.م.ب. 
 دينار بحريني(. 64.976.540: 2017) 2018ديسمبر  31دينار بحريني كما في  66,258,844ويتم قياسها بمبلغ وقدره 

 

 القيم العادلةقياس  31
 

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

 
 العادلة لألدوات المالية  ةالقيم

 تشتمل األدوات المالية للمجموعة على الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 
 
 تشتمل الموجودات المالية على استثمارات وجزء معين من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى ونقد وأرصدة لدى بنوك. تشتمل المطلوبات 

جزء معين من الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى وسحوبات على وبها  ومبالغ مستحقة الدفع المحتفظقروض واقتراضات المالية على 
 المكشوف من البنك.

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

 
دينة والذمم األخرى ومبالغ التجارية الم إن النقد واألرصدة لدى البنوك والسحوبات على المكشوف من البنك وجزء معين من الذمم (أ

وجزء معين من الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى تقارب قيمها المدرجة إلى حد كبير نتيجة لإلستحقاقات مستحقة الدفع المحتفظ بها 
 القصيرة األجل لتلك األدوات؛ 

 

من قبل المجموعة بناًء على معايير مثل أسعار الفائدة. ال تختلف القيم المدرجة بشكل جوهري عن القروض واالقتراضات يتم تقييم  (ب
 ؛ و2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31قيمها العادلة كما في 

 

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

 .المناسبةاألخرى مشابهة لها أو بإستخدام تقنيات التقييم  الحالية ألداة أخرىالعادلة القيمة 
 

 القيم العادلة لألدوات غير المالية 
 .6تقيس المجموعة استثماراتها العقارية بالقيمة العادلة وتم اإلفصاح عن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة في اإليضاح 

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 .9هرمي للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة، راجع اإليضاح بالنسبة للتسلسل ال
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2018ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة(القيم العادلة قياس  31

 

 األدوات المالية حسب الفئات:
 األدوات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة:فيما يلي أدناه نظرة عامة عن 

 

 المجموع 

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 اآلخر 

 مدرجة 
 بالقيمة العادلة 
 من خالل األرباح

 أو الخسائر 

 مدرجة 
 بالتكلفة 
  2018ديسمبر  31 المطفأة

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 الموجودات المالية:    

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى   17,510,149 - - 17,510,149
 استثمارات  - 2,359,772 9,848,612 12.208.384
 نقد وأرصدة لدى بنوك  5,566,402 - - 5.566.402

──────── ──────── ──────── ────────  
35.284.935 9,848,612 2,359,772 23.076.551  
════════ ════════ ════════ ════════  

 

 المطلوبات المالية:    
 قروض واقتراضات  22,621,820 - - 22,621,820
 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى   11,457,139 - - 11,457,139
 سحوبات على المكشوف من البنك 2,013,480 - - 2,013,480
 الدفع محتفظ بهامبالغ مستحقة  1,175.371 - - 1,175.371

──────── ──────── ──────── ────────  

37,267,810 - - 37,267,810  
════════ ════════ ════════ ════════  

 

 المجموع 

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 اآلخر 

 مدرجة 
 بالقيمة العادلة 

 من خالل األرباح
 أو الخسائر 

 مدرجة 
 بالتكلفة 
  2017ديسمبر  31 المطفأة

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 الموجودات المالية:    

 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى  19.152.194 - - 19.152.194
 استثمارات  - 2.455.979 10.359.639 12.815.618
 نقد وأرصدة لدى بنوك  3.093.958 - - 3.093.958

──────── ──────── ──────── ────────  
35.061.770 10.359.639 2.455.979 22,246,152  
════════ ════════ ════════ ════════  

 

 المجموع 

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 اآلخر 

 مدرجة 
 بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح 
 أو الخسائر

 مدرجة 
 بالتكلفة 
  المطفأة

  2017ديسمبر  31 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
     
 المطلوبات المالية:    

 قروض واقتراضات  24.195.236 - - 24.195.236
 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى   11.623.244 - - 11.623.244
 مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها 1.599.956 - - 1.599.956
 سحوبات على المكشوف من البنك 895.452 - - 895.452

──────── ──────── ──────── ────────  

38.313.888 - - 38.313.888  
════════ ════════ ════════ ════════  

 أرقام المقارنة إعادة تصنيف  32
 

لم تؤثر هذه  التصنيفاتإعادة إن السنة الحالية. المطبق في عرض اللكي تتناسب مع للسنة السابقة أرقام المقارنة بعض إعادة تصنيف تم 
 مسبقاً. الملكية المسجلةعلى الربح أو حقوق 

 


