
 
 
 

           
             
             
             
             
             
    

 
 

          
      

 
 

  شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب

 المعلومات المالية المرحلية المختصرة 

 2018 مارس 31
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
 
 

 2018 مارس 31المنتهية في  الثالثة أشهرالمعلومات المالية المرحلية المختصرة لفترة 
 
 
 

 الصفحة                 المحــتويات
 
 
 
 

  2    المرحلية المختصرةمدققي الحسابات عن مراجعة المعلومات المالية  تقرير
   

 
 المالية المرحلية المختصرة   المعلومات

 3        بيان المركز المالي المختصر
 4        الربح أو الخسارة المختصر بيان
 5         الدخل الشامل المختصر بيان

 7 - 6       بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر
 8        بيان التدفقات النقدية المختصر

 20 - 9      إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







  

                             4                                                                      شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة )ش.م.ب(
 

      بيان الربح أو الخسارة المختصر
 بآالف الدنانير البحريني                                      2018 مارس 31المنتهية في  أشهر للثالثة

 
 

   مارس 31للثالثة اشهر المنتهية في 

  إيضاح 2018 2017

   )مراجعة( )مراجعة(

    
 المبيعات  8.608 7.468

 تكلفة المبيعات  (4.350) (3.747)

 لربحإجمالي ا  4.258 3.721
    

 ، صافيأخرى إيرادات  446 413
 مصروفات إدارية 9 (3.050) (2.671)
 البيع مصروفات  (168) (138)

    
 ربح العمليات   1.486 1.325

    
 إيرادات الفوائد  90 27

 إيرادات من استثمارات أخرى  1.096 839
 إيرادات من استثمارات عقارية، صافي  80 7
 الزميلةحصة الشركة من أرباح الشركة   5 5

    
 ربح الفترة   2.757 2.203

 
 

     
 العائد األساسي والمخفض لكل سهم )بالفلس(  19.38  15.48

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  

 
                                      5                                                                      شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة )ش.م.ب(

 
      بيان الدخل الشامل المختصر

 بآالف الدنانير البحريني                                      2018 مارس 31المنتهية في أشهر  للثالثة
 

  مارس 31المنتهية في للثالثة اشهر 

2017 2018  

  )مراجعة( )مراجعة(

   
 ربح الفترة  2,757 2,203

   
 الدخل الشامل اآلخر   

 البنود التي تم تصنيفها أو التي قد يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة:  
 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتوفرة للبيع - (105)

   
 إعادة تصنيفها الى الربح أو الخسارة: يتم نلالبنود التي   
 صافي – بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات في حقوق الملكية   
 التغير في القيمة العادلة 214 -

   
 مجموع الدخل الشامل للفترة 2,971 2,098

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



               6                                                                                                                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة )ش.م.ب(
 

 الملكية المختصرلتغيرات في حقوق ا بيان
 البحريني بآالف الدنانير                                                                                                             2018 مارس 31المنتهية في  أشهر للثالثة

 
 

   احتياطي احتياطي    
  أرباح القيمة أعمال احتياطي عالوة إصدار رأس 

 المجموع مستبقاة العادلة خيرية قانوني أسهم المال )مراجعة( 2018مارس  31
        

 49,592 19,746 6,173 739 7,114 1,953 14,227 )كما أعلن سابقاً(  2018 يناير 1كما في 
        المعيار الدولي العداد التقارير الماليةأثر تطبيق 

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

        
 50,635 20,009 6,593 739 7,114 1,953 14.227 2018يناير  1الرصيد المعدل كما في 

          :الدخل الشامل
 2,757 2,757 - - - - - الفترة ربح
        

        اآلخر الشامل الدخل
        بالقيمة العادلة من خاللاستثمارات في حقوق الملكية 

 214 - 214 - - - - صافي التغير في القيمة العادلة – الدخل الشامل اآلخر

        
 214 - 214 - - - - اآلخرالدخل الشامل  مجموع

        
 2,971 2,757 214 - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

        
 (4,268) (4,268) - - - - - 2017معلنة لسنة نقدية أسهم أرباح 

 - (142) - 142 - - - 2017لسنة  معتمدةتبرعات خيرية 
 (72) - - (72) - - - 2018مدفوعة لسنة تبرعات خيرية 

        
 49,266 18,356 6,807 809 7,114 1,953 14,227 2018مارس  31 في

 
 
 
 
 
 
 

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



  

                                                                                   7                                                                                                                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة )ش.م.ب(
 

 الملكية المختصرلتغيرات في حقوق ا بيان
 بآالف الدنانير البحريني                                    )يتبع( 2018 مارس 31المنتهية في  أشهر للثالثة

 
 

   احتياطي احتياطي    
  أرباح القيمة أعمال احتياطي عالوة إصدار رأس 

 المجموع مستبقاة العادلة خيرية قانوني أسهم المال )مراجعة( 2017مارس  31
        

 50,771 21,486 7,271 660 6,467 1,953 12,934 2017يناير  1 في
        

          :الدخل الشامل
 2,203 2,203 - - - - - الفترة ربح
        

        اآلخر الشامل الدخل
        حقاً تصنيفها ال يعاد قدتم تصنيفها أو التي  التي البنود
        الخسارة أو الربح إلى

        صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتوفرة
 (105) - (105) - - - - للبيع 

        
 (105) - (105) - - - - اآلخرالدخل الشامل  مجموع

        
 2,098 2,203 (105) - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

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

 (3.880) (3,880) - - - - - 2016معلنة لسنة نقدية أسهم أرباح 
 - (167) - 167 - - - 2016لسنة  معتمدةتبرعات خيرية 
 (42) - - (42) - - -  2017مدفوعة لسنة تبرعات خيرية 

        
 48,947 18,349 7,166 785 6,467 1,953 14,227 2017مارس  31 في

 
 
 

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



                    8                                                          مجمع البحرين لألسواق الحرة )ش.م.ب(شركة 
 

       بيان التدفقات النقدية المختصر
 بآالف الدنانير البحريني                                  2018 مارس 31المنتهية في  أشهر للثالثة

 
     

   مارس 31  مارس 31
2017  2018   

   )مراجعة(  )مراجعة(
     
 أنشطة العملياتمن  النقدية التدفقات    

 العمالءمقبوضات من   8,183  7,005
 مقبوضات من ترويج سيارات  245  185
 مقبوضات أخرى  579  534

     
7,724  9,007   

     
 مدفوعات المشتريات  (5,286)  (4,569)
 تشغيلية أخرىمدفوعات مصروفات   (656)  (543)
 مدفوعات أتعاب اإلدارة  (149)  (229)
 حق اإلمتيازمدفوعات   (150)  (250)
 ترويج السيارات مصروفات  (77)  (78)
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة   -  (389)
 مدفوعات لتبرعات خيرية  (72)  (43)

     
(6,101)  (6,390)   

     
 العمليات من أنشطة الناتجة التدفقات النقديةصافي   2,617  1,623

     
 االستثمار التدفقات النقدية من أنشطة    

 تحصيل مبالغ مدفوعة مسبقا    -  189
 فوائد مستلمة   36  49
 أرباح أسهم مستلمة  644  720

 إيجار استثمارات عقارية مستلم، صافي  20  7
 شراء عقارات ومعدات  (47)  (219)
 مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء استثمارات عقارية   -  (162)
 إيداعات بنكية  -  (3,241)
 متوفرة للبيعاستثمارات شراء   (1,071)  (314)

     
 االستثمارالتدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة صافي   (418)  (2,971)

     
 أنشطة التمويل التدفقات النقدية من    
 أرباح أسهم مدفوعة  (24)  (18)

     
 التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويلصافي   (24)  (18)

     
 في النقد وما في حكمه خالل الفترة (النقص) الزيادة / صافي  2,175  (1,366)
     

 يناير 1في  هالنقد وما في حكم  2,642  8,436

     
 (8)إيضاح  مارس 31في  هالنقد وما في حكم  4,817  7,070

 

 
 
 
 

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

 



  

                    9                                                          شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة )ش.م.ب(
 

  الموحدة المرحلية المختصرة البيانات المالية حول إيضاحات
 بآالف الدنانير البحريني                                  2018 مارس 31المنتهية في أشهر  للثالثة

 

 
 المنشأة .1

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

 إلى طيران الخليج.  التابع الميناء الحرة، وخدمات الطيران
 
 

 أساس اإلعداد .2

 بيان االلتزام (أ

المالية المرحلية، والذي يجيز  التقارير - 34 لمعيار المحاسبة الدولي رقمتم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة وفقاً 
عرض المعلومات المالية المرحلية المختصرة بصورة مختصرة. ال تشمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة على كل 

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

 المركز المالي للشركة وأداءها المالي منذ آخر بيانات مالية.

وليست مدققة. وقد تم الحصول على أرقام المقارنة بالنسبة لبيان المركز المالي  معلومات المالية المرحلية المختصرة مراجعةال
وتم الحصول على أرقام المقارنة للبيانات  2017ديسمبر  31المختصر من البيانات المالية المدققة عن السنة المنتهية فى 

ات وق الملكية وبيان التدفقات النقدية من البيانالمختصرة لبيان الربح أوالخسارة وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حق
 .2017مارس  31لثالثة أشهر المنتهية في الفترة  ةالمراجع ةالمالية المرحلية المختصر

 
 التقديرات واألحكاماستخدام  (ب

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

 التقديرات. 
 

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

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

 
 إدارة المخاطر المالية (ج

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

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة .3

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

( ملخصة 9التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للشركة والناتجة من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
تند على رات المقارنة تسأدناه. بما أن معلومات المقارنة لم يتم تعديلها، فإن السياسات المحاسبية المتعلقة باألدوات المالية لفت

 31            (، كما تم اإلفصاح عنه في البيانات المالية المدققة كما في وللسنة المنتهية بتاريخ39معيار المحاسبة الدولي رقم )
 .2017ديسمبر 

 
 
 
 
 



  

                    10                                                        شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة )ش.م.ب(
 

  الموحدة المرحلية المختصرة البيانات المالية حول إيضاحات
 بآالف الدنانير البحريني                                  2018 مارس 31المنتهية في أشهر  للثالثة

 
  )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة. 3
 
 تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة  .أ
 

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

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

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

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

           
( تغير السياسات المحاسبية الحتساب، وتصنيف، وقياس 9عداد التقارير المالية رقم )نتج عن تطبيق المعيار الدولي إل

( 9الموجودات والمطلوبات المالية، وانخفاض قيمة الموجودات المالية. كما أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
( 7ة، مثل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )يعدل بصورة جوهرية المعايير األخرى التي تتعامل مع األدوات المالي

 "األدوات المالية: اإلفصاحات". –
 

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

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

 .الشركةالحالية، وإفصاحات األثر االنتقالي لهذا المعيار على 
 

 ألدوات المالية ا )9رقم ) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
فئات رئيسية لتصنيف الموجودات المالية: المقاسة بالتكلفة  3( على 9رقم ) المالية يحتوي المعيار الدولي إلعداد التقارير

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

المحتفظ بها لتاريخ لغرض المتاجرة، و (، وهي39معيار المحاسبة الدولي رقم )ل الحالية فئاتالالمعيار يلغي النقدية التعاقدية. 
 .والقروض والذمم المدينة لبيعاالستحقاق، والمتوفرة ل

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

قيمة ( على الرصيد االفتتاحي الحتياطي ال9ثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )أ يلخص الجدول التالي
 :العادلة واألرباح المستبقاة

 
 القيمة احتياطي  األرباح المستبقاة 
 العادلة   

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

    

    أثر إعادة التصنيف وإعادة القياس:

من متوفرة للبيع إلى استثمارات مقاسة  معاد تصنيفها أوراق مالية في استثمارات
 بالقيمة

   
 (314)  314 الشامل اآلخر العادلة من خالل الدخل

     التکلفةبانخفاض في قيمة سندات دين معاد تصنيفها من متوفرة للبيع إلى مقاسة 

 105  - المطفأة

    فرةمتوغير المدرجة معاد تصنيفها من الستثمارات في أوراق مالية  لقيمة العادلةا

 629  - اآلخرللبيع إلى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 20,060  6,590 

 



  

                  11                                                       شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة )ش.م.ب(
 

  الموحدة المرحلية المختصرة البيانات المالية حول إيضاحات
 بآالف الدنانير البحريني                                  2018 مارس 31المنتهية في أشهر  للثالثة

 
  )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة. 3
 
 )يتبع(تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة  .أ
 

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

    أثر احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة:

 -  (2) البنوكإيداعات لدى 

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

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

   
 6,593  20,009  2018 يناير 1بتاريخ التطبيق المبدئي في 

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

 
 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية (2

( 39م )قرلي دولالمحاسبة ر الحالية في معيات اباالحتياجار کبيد لی ح( إ9ظ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )يحتف
( السابقة للموجودات المالية 39فإنه يلغي فئات معيار المحاسبة الدولي رقم )ومع ذلك ، لمالية مطلوبات الس اقياف ولتصني

 .المحتفظ بها حتى االستحقاق والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع
 

جودات موالمتعلقة بال للشركة( تأثيًرا كبيًرا على السياسات المحاسبية 9لم يكن لتطبيق المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم )
 والمطلوبات المالية واألدوات المالية المشتقة.

 
 السياسات المحاسبية للشركة المتعلقة أي  تأثير على( 9نتج عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )لم ي

على الموجودات المالية موضح  (9عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )التأثير على   .المطلوبات الماليةب
 أدناه.

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

لة من خالل عادبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو بالقيمة الملكية الفي أسهم حقوق  استثمارات ،بالتكلفة المطفأة
بشكل عام على  (9)لتقارير المالية رقم ا إلعداد . يستند تصنيف الموجودات المالية وفقًا للمعيار الدوليالربح أو الخسارة

 لها. نموذج العمل الذي يتم فيه إدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية
 

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

 يحتفظ بها ضمن نموذج تجاري هدفه االحتفاظ بموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ؛ و -

لغ التي هي فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبودة للتدفقات النقدية الشروط التعاقدية الخاصة بها تبرز في تواريخ محد -
 األصلي القائم.

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

 
 المالية.و الموجوداتيتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  تجارييتم االحتفاظ بها ضمن نموذج  -

لغ التي هي فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبوالشروط التعاقدية الخاصة بها تبرز في تواريخ محددة للتدفقات النقدية  -
 األصلي القائم.
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  الموحدة المرحلية المختصرة البيانات المالية حول إيضاحات
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  )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة. 3
 
 )يتبع( تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة .أ
 

 )يتبع( تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية (2
 

لنقض للمتاجرة ، قد تختار الشركة بشكل غير قابل ل اغير المحتفظ به أسهم حقوق الملكيةستثمار في إللالمبدئي  االحتسابعند 
 .االختيار لكل استثمار على حده اتقديم تغيرات الحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. يتم إجراء هذ

 
 نمبيهو  کمار أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ ةفأطلما بالتکلفة لمصنفةا رغي لماليةا وداتجولما جميع سقيا ميت
تعيين أصل مالي بشكل غير قابل للشركة المبدئي، يجوز  تساباالح. عند ةرلخساأو ا الربح لخال نم لةدلعاا بالقيمة هعالأ

بالقيمة آلخر ا الدخل الشامل لخالللنقض والذي يستوفي المتطلبات التي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من 
 عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ.جوهري  يخفض بشكلأو  إلغاءذلك  ينتج عنإذا أمن خالل الربح أو الخسارة العادلة 

 
يًا والذي يتم قياسه مبدئيًا بسعر الصفقة( مبدئ جوهرييتم قياس األصل المالي )ما لم يكن مستحقًا تجاريًا بدون مكون تمويل 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة  للبند غير المقاسبالقيمة العادلة مضافًا إليه، 
 اقتناء األصل.إلى 

 
 ،تنطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق لألصل المالي

 

دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو موجو
 الخسارة

افي ص احتسابيتم  .العادلةالقيمة ب الموجودات هذه  قياسيتم 
 والخسائر، بما في ذلك أي فوائد أو إيرادات أرباح األرباح
 .، في الربح أو الخسارةأسهم

 حقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقةيتم قياس هذه الموجودات ال موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
ر انخفاض خسائبالفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة المطفأة 

يتم احتساب إيراد الفوائد، واألرباح وخسائر صرف القيمة. 
العمالت األجنبية وخسائر االنخفاض في القيمة ضمن الربح أو 
 الخسارة. يتم احتساب أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء

 االحتساب ضمن الربح أو الخسارة.

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

ً  يتم قياس هذه الموجودات ب احتسابالقيمة العادلة. يتم  الحقا
إال إذا كانت أرباح في الربح أو الخسارة،  أرباح األسهم كإيراد

من تكلفة االستثمار.  جزءاألسهم تمثل بشكل واضح استرداد 
يتم احتساب صافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل 
 الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة.
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 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة. 3
 
 تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة )يتبع( أ.
 

 يتعلق تماماً بمتطلبات انخفاض القيمة الجديدة، كما هو موضح أدناه. 2018يناير  1( على المبالغ المسجلة كما في 9رقم )أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

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

 
  أثر المعيار الدولي إلعداد  التصنيف الجديد حسب المعيار التصنيف األصلي  

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

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

       
        الموجودات المالية

 2.678 105 (49) 2.622 بالتكلفة المطفأة متوفرة للبيع أدوات دين
       

 11.084 - (2) 11.086 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة إيداعات لدى البنوك 
       

     بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  من خالل الدخل الشامل ملكيةالحقوق  استثمارات في
 23.352 - 629 22.723 اآلخر متوفرة للبيع اآلخر

       
     بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  بالقمية العادلة من خالل الربح أو صناديق استثمارية

 458 - - 458 الخسارة متوفرة للبيع الخسارة
       

 1.683 - - 1.683 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة ذمم مدينة أخرى 

       
   38.572 578 105 39.255 
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 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة. 3
 

 2018يناير  1التعرضات كما في أثر الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 
  المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة  مجموعال

      
 التعرضات الخاضعة للخسائر االئتمانية     
 2018يناير 1المتوقعة في      
      

 أدوات دين 2.354 268 -  2.622
 إيداعات لدى البنوك 11.086 - -  11.086

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

 أدوات دين 2.343 230 -  2.573
 إيداعات لدى البنوك 11.084 - -  11.084

      

 
 
 التخصيصات .4

والتي  2017التالية لسينة تخصييصيات ال، تمت الموافقة على 2018مارس  27لمنعقد بتاريخ اخالل اجتماع الجمعية العمومية 
  :خالل الفترةتم تنفيذها 

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

 دينار بحريني(؛ و ألف 166: 2016) دينار بحريني ألف 141تبرعات خيرية بقيمة  (2

 .دينار بحريني( ألف 1.293: 2016) خالل السنةإصدار أسهم منحة لم يتم  ( 3
 

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

  مارس 31  ديسمبر 31

2017  2018  
  )مراجعة(  )مدققة(

    
 في بداية الفترة 11.703  7.575
 إضافات خالل الفترة -  4.560

 الفترة استهالك (51)  (267)
   االنخفاض في القيمة خالل الفترة -  (165)

    
 في نهاية الفترة 11.652  11.703

 

ألطراف أخرى وقطع أراضييييي تشييييمل االسييييتثمارات العقارية كما في تاريخ بيان المركز المالي على عقارات تجارية مؤجرة 
 غير مطّورة.
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 في أوراق ماليةاستثمارات  .6
 

  مارس 31  ديسمبر 31

2017  2018  
  )مراجعة(  )مدققة(

    
 حقوق ملكية في استثمارات    

 من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة  24.637  -
 متوفرة للبيع -  22.723

    
 أدوات دينفي استثمارات    

 بالتكلفة المطفأة 2.678  -
 متوفرة للبيع -  2.622

    
 في صناديق استثمارية  استثمارات   
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 458  -

 متوفرة للبيع -  458

    
25.803  27.773  

 
 
 أخرىومدينة تجارية  ذمم .7
 

   مارس 31  ديسمبر 31
2017  2018  
  )مراجعة(  )مدققة(

    

 تجارية ذمم 586  413
  مدفوعة مسبقا   مبالغ 293  254
   (11)إيضاح  ذوي عالقة أطرافذمم مدينة من  709  419

 مستحقةأرباح أسهم  420  3
 مستحقةإيجارات  216  128

 مستحقةفوائد  181  100
 ذمم مدينة أخرى  365  620

    

1.937  2.770  
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 وأرصدة البنوكنقد ال .8
 

   مارس 31  ديسمبر 31
2017  2018  
  )مراجعة(  )مدققة(

    
  بنكية ودائع 11.069  9.563
 البنوك أرصدة 2.190  1.523
 الصندوق في نقد 108  106

   في بيان المركز المالي كما نقد وأرصدة البنوكال 13.367  11.192
    
 أشهر 3ودائع بنكية ذات تواريخ استحقاق ألكثر من  (8.550)  (8.550)

    
 النقد وما في حكمه كما في بيان التدفقات النقدية   4.817  2.642

 
 

 مصروفات إدارية .9
 

   مارس 31  مارس 31
2017  2018  

  )مراجعة(  (مراجعة)
    

 إمتياز حق 1.414  1.223
 عالقةالرواتب ومصروفات ذات  860  787
 أتعاب اإلدارة 222  197
 استهالك 219  194
 خدمات 120  113
 مصروفات تقنية المعلومات 44  36
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 35  25
 مصروفات أخرى 136  96

    
2.671  3.050  

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .10

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

 لياتها أو الدخول في معاملة سلبية.أو حاجة إلى تصفية أو تقليل حجم عم
 

 تراتبية القيمة العادلة

سيييتخدمة عكس أهمية المدخالت المتي ت، والةالقيم العادلة لألدوات المالية باسيييتخدام تراتبية القيمة العادلة التالي الشيييركةتقيس 
 في القيام بهذه القياسات:

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

 )يتبع( تراتبية القيمة العادلة
 

 الفئة هذه(. األسعار من مشتقة)أي  مباشرة غير أو( األسعار)أي  مباشرة للرصد، قابلة أخرى مدخالت: 2 المستوى 
 ألدوات مدرجة وأسييعار مماثلة، مالية ألدوات نشييط سييوق في المدرجة السييوق أسييعار: باسييتخدام مقيمة أدوات تشييمل
 من أقل يعتبر سييوق في مشييابهة أو مماثلة مالية ألدوات سييوق في المدرجة السييوق أسييعار و مشييابهة، أو مماثلة مالية

 معلومات من مباشيييرة غير أو مباشيييرة للرصيييد قابلة الهامة المدخالت جميع تكون حيث أخرى تقييم طرق أو نشيييط،
 .السوق

 غير  هامدخالت تكون تقييم: مدخالت غير قابلة للرصييد. تشييمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشييمل تقنيات 3 المسييتوى
مبنية على معلومات قابلة للرصد، حيث يكون للمدخالت الغير قابلة للرصد تأثير جوهري على تقييم األدوات المالية. 

مالية مقيمة على أساس األسعار المدرجة ألدوات مشابهة، بحيث تتطلب تعديالت جوهرية غير تشمل هذه الفئة أدوات 
 قابلة للرصد، أو افتراضات، لتعكس الفروقات بين األدوات المالية.

 
العادلة  القيمة تراتبيةعلى حسيييييييب  المالي المركز بيان تاريخالمقاسييييييية بالقيمة العادلة في  أدناه يحلل األدوات المالية الجدول

 :والتي يصنف على أساسها قياس القيمة العادلة
 

 )مراجعة( 2018مارس  31 1المستوى 2المستوى 3المستوى مجموعال

     
 في حقوق ملكية استثمارات 16.420 - 8.217 24.637

 أدوات دين - 2.678 - 2.678
 صناديق أستثمارية  - 458 - 458

 
 

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

     
 في حقوق ملكية استثمارات 15.135 - - 15.135
 أدوات دين - 2.622 - 2.622
 صناديق أستثمارية  - 458 - 458

 
 

 القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية األخرى للشركة تقارب قيمتها العادلة كونها قصيرة األجل في طبيعتها.
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 معامالت مع أطراف ذوي عالقة  .11

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

ً  تأثيراً  الشركةالتي تمتلك  المؤسسات تشملالعالقة   شركةوعليها، والمساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة،  جوهريا
 الشروط المتفق عليها.حسب العالقة  ويتتم المعامالت مع األطراف ذ. لشركةوالمدراء الرئيسيون ل اإلدارة

 

    مساهمون/ 
    شركات يمتلك  
    أعضاء مجلس 
  شركات شركة اإلدارة حصص 

 2018 زميلة اإلدارة فيها المجموع

     
 )مراجعة( 2018مارس  31كما في     
     
 الموجودات    

 ذمم مدينة - 693 16 709
     
 المطلوبات    

 مستحقات أتعاب اإلدارة   - 139 - 139
 تجارية دائنةذمم  - 628 119 747

     
 )مراجعة( 2018مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في     
 اتإيراد    
 الحصة في األرباح 5 - - 5
 إيرادات - - 9 9

 أرباح أسهم - 356 - 356
 إيرادات أخرى - - 70 70
     
 مصروفات    

 مشتريات - 2.090 101 2.191
 مصروفات اإليجار 27 - - 27

 اإلدارةأتعاب  - 222 - 222
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 )يتبع(معامالت مع أطراف ذوي عالقة . 11
 

    مساهمون/ 
    شركات يمتلك  
    أعضاء مجلس 
  شركات شركة اإلدارة حصص 

 2017 زميلة اإلدارة فيها المجموع

     
 )مراجعة( 2017مارس  31كما في     
     
 الموجودات    

 ذمم مدينة - 350 69 419
     
 المطلوبات    

 مستحقات أتعاب اإلدارة   - 66 - 66
 ذمم تجارية دائنة - 433 136 569

     
 )مراجعة( 2017مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في     
 إيرادات    
 الحصة في األرباح 5 - - 5
 إيرادات - - - -

 أسهمأرباح  - 565 - 565
 إيرادات أخرى - - 76 76
     
 مصروفات    

 مشتريات - 2.007 79 2.086
 مصروفات اإليجار 26 - - 26

 أتعاب اإلدارة - 197 - 197
 

 
 ب( مكافآت موظفي اإلدارة العليا

 
   مارس 31  مارس 31

2017  2018  
  )مراجعة(  (مراجعة)

    
 للفترة اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة 35  25
   منافع قصيرة األجل للفترة 61  61
 منافع نهاية الخدمة للفترة 1  2

 منافع نهاية الخدمة مستحقة  26  21
 أتعاب اإلدارة للفترة 222  197
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   إلتزامات مطلوبات محتملة و .12 مارس 31  ديسمبر 31

2017  2018  
  )مراجعة(  )مدققة(
    
 مستدعاة غير مدرجة غير الستثمارات األسمية القيمة 2.307  2.295
 ومعدات اتعقار -  270
 ضمانات  55  60

    
2.625  2.362  

 
 

   القطاع معلومات .13

طاق )ن محددة بيئةأو بتقديم سيييلع وخدمات في  ،بتقديم سيييلع وخدمات )قطاع تجاري(يقوم  ةشيييركال من فريد جزء هو القطاع
ً  ةشييركال تتولى. األخرى القطاعات لدى مثيالتها عن تختلف وعوائد لمخاطر ويخضييع(، جغرافي  لحرةا السييوق تشييغيل حاليا

 مسييييييتوى على مراجعتها يتم القطاع ونتائج مصييييييروفاتو إيرادات أن كما ،وسييييييوق الميناء الحرة الدولي البحرين مطار في
علومات الم هذه في عرضييها تم أخرى إفصيياحات يوجد وال منفصييل تشييغيلي قطاع نتائج يوجد ال فإنه بالتاليو ،فقط ةشييركال

 .المرحلية المختصرة المالية
 
 

 الطبيعة الموسمية .14

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

 
 


