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تقريــر
رئيس مجلس اإلدارة
لطالما امتازت شركة
عقارات السيف بمكانة
مرموقة في القطاع
العقاري بفضل النمو
المضطرد ألرباحها
المالية السنوية.
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يسعدني أن أعلن عن نهاية عام آخر تميز بالعديد من اإلنجازات
المشرفة والتي جاءت بفضل إتباعنا الستراتيجية مستدامة طويلة
األمد يدعمها كفاءة األداء ،وتعزيز فرص النمو ،الى جانب المحافظة
على مستوى متميز من خدمة العمالء .كما قمنا ببناء محفظة
أصول متنوعة ومربحة مكنتنا من تحقيق عوائد مجزية ،عالوة على
إضافة قيمة لجميع المساهمين.
تستمر شركة عقارات السيف بتحقيق المزيد من النجاحات المتوالية عامًا
بعد عام ،حيث شهد العام الماضي زيادة ملحوظة في األرباح التشغيلية
بشكل خاص وارتفاع نسبة االيرادات بشكل عام.
وقد تم االعالن عن صافي أرباح قدره  11.06مليون دينار بحريني للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  ،2017حيث بلغت األرباح التشغيلية  15.16مليون دينار
بحريني خالل عام  2017مقارنة مع  13.90مليون دينار بحريني في عام 2016
بزيادة قدرها  ،%9.1وخالل الربع األخير من  2017تم تحقيق  3.70مليون دينار
بحريني مقارنة مع  3.83مليون دينار بحريني للفترة نفسها من عام .2016
لطالما امتازت شركة عقارات السيف بمكانة مرموقة في القطاع العقاري
بفضل النمو المضطرد ألرباحها المالية السنوية وكونها تتبع استراتيجية
واضحة .كما تحظى الشركة بفريق إداري يتمتع بمهارات عالية ،وتعمل على
تقديم منتجات متنوعة وتوفير خدمات فريدة من نوعها.
استراتيجية عام 2017
تركزت االستراتيجية الجديدة حول إعادة توجيه استثماراتنا من قطاع
التجزئة ،الذي يُعد أحد أعمالنا التجارية األساسية ،إلى تطوير مشاريع
عقارية ،والتي باإلضافة الى دعمها لنمو الشركة ،تساهم في تحقيق
الرفاهية للمجتمع .نحن على ثقة من أن التنويع االستراتيجي لمنتجاتنا

سيؤدي الى ضمان استمرار نمونا وازدهارنا في سوق العقارات المليء
بالتحديات.
ففي عام  ،2016انبثقت فكرة إنشاء مشروع عقاري جديد متعدد
االستخدامات تحت اسم «ليوان» في منطقة الهملة ،ثم شهد العام 2017
تحويل هذة الفكرة الى حقيقة .وقد استقطب المشروع اهتمامًا واسع
المدى ،والذي من شأنه أن يساهم في تطوير وتعزيز رؤية المملكة بغية
جذب المزيد من االستثمارات التي ستنعكس باإليجاب على اإلقتصاد
الوطني بشكل عام.
أهم االنجازات على الصعيد المالي
ويجدر بالذكر أن األرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017
قد بلغت  11.06مليون دينار بحريني مقارنة مع  11.04مليون دينار بحريني للعام
 ،2016وخالل الربع األخير من  2017تم تحقيق  3.13مليون دينار بحريني أرباح
صافية مقارنة مع  3.19مليون دينار بحريني للفترة نفسها من عام .2016
وسجلت الشركة ايضًا إيرادات اجمالية بقيمة  17.78مليون دينار بحريني
خالل عام  2017مقارنة مع  15.38مليون دينار بحريني في عام  ،2016بزيادة
قدرها  ،%15.6وخالل الربع األخير من  2017تم تحقيق  4.27مليون دينار بحريني
مقارنة مع  4.38مليون دينار للفترة نفسها من عام .2016

في عام  ،2016انبثقت
فكرة إنشاء مشروع عقاري
جديد متعدد االستخدامات
تحت اسـم «ليوان» في
منطقة الهملة ،ثم شهد
العام  2017تحويل هذة
الفكرة الى حقيقة.
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تقريـر رئيس مجلس اإلدارة
(تتمــــة)

تطلعات عام 2018
على هامش مساعينا الهادفة الى تحقيق عوائد مالية مجزية في عام ،2018
سنقوم بالتركيز على تطوير استراتيجية تنموية تتمحور حول تقديم عرض
تفصيلي لكافة األنشطة التجارية .كما ستستمر شركة عقارات السيف على
نهجها في إتباع استراتيجية مستدامة قائمة على التنوع العقاري من خالل
تعزيز مساهمتنا في قطاع العقارات بالمملكة وذلك عبر االستثمار في
مشاريع متعددة االستخدامات ،تلبي إحتياجات السوق ،من شأنها أن تعود
بالفائدة على المجتمع المحلي واالقتصاد الوطني.
كلمة تقدير
في الختام ،أود أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير الى مساهمينا ومستثمرينا
ومجلس اإلدارة على دعمهم وثقتهم ومساندتهم االستيراتيجية لشركتنا
وتوجيهاتهم السديدة خالل السنة المالية الماضية .كما أوجه خالص
الشكر لجميع موظفينا المتفانيين والمجدين ومستأجرينا وعمالئنا لقاء
دعمهم المستمر وثقتهم الثمينة في شركتنا .والشكر موصول لمساهمينا
الرئيسيين على توجيهاتهم طوال األشهر الماضية ،وأتطلع ُقدمًا للعمل
معهم من أجل االرتقاء بشركة عقارات السيف إلى مستويات جديدة.

وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة ،أود ان أبعث بأسمى آيات الشكر
واالمتنان الى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد
المفدى حفظه اهلل ورعاه ،وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ،وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد االعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء ،وحكومة مملكة البحرين الرشيدة ،وجميع الوزراء ،والمسؤولين،
سبل الدعم
والمؤسسات الذين استمروا بتذليل الصعاب ،وتقديم كافة ُ
لمواصلة رحلة نمو شركة عقارات السيف.

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس اإلدارة

11

12

التقــــريـر الســــنوي

٢٠١٧

تقريــر
الرئيس التنفيذي
شرعنا في تطوير مشاريع
جديدة لنؤكد من خاللها على
مساعينا الهادفة الى تحقيق
المزيد من االنجازات المشرفة
مستندين في ذلك على
استراتيجية ذات رؤية واضحة
ومحفظة استثمارية راسخة.

السيد أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد

تمكنا بفضل من اهلل تعالى ،من تحقيق العديد من اإلنجازات
المشرفة ضمن مسيرتنا البناءة .فقد ارتفعت إيرادات وأرباح جميع
القطاعات التجارية بشكل ملحوظ خالل العام  ،2017حيث أظهرت
النتائج المالية أرباحًا صافية بقيمة  11.06مليون دينار بحريني في
نهاية العام  .2017فيما قفز إجمالي اإليرادات بنسبة  ،%15.6أي بقيمة
 2.39مليون دينار بحريني ليصل إلى  17.78مليون دينار ،وكذلك ارتفع
مقدار الربح التشغيلي للشركة بقيمة  1.26مليون دينار بحريني ليصل
إلى  15.16مليون دينار بحريني ،أي بنسبة  %9.1في نهاية العام .2017
كما نجحنا في المحافظة على محفظة أصولنا وتوسعتها لتتضمن
قطاعات التجزئة ،والترفيه ،والضيافة ،ومشاريع التطوير العقاري
المتعددة االستخدامات.
وعلى صعيد آخر ،شهد عام  2017مواصلة أعمال البناء والتشييد ألحدث
وجهة سكنية وترفيهية في منطقة الهملة ،حسب الجدول الزمني
المقرر له ،حيث شهد هذا المشروع إقبا ً
ال كبيرًا منذ إطالقه في السوق،
وعند إكتماله ،سوف يُساهم بشكل كبير في تسليط الضوء على تلك
المنطقة ،كونه سيصبح وجهة رائدة للزوار من مملكة البحرين ومن جميع
أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي نظرًا لجمعه ما بين عدة مرافق
سكنية وترفيهية ،ما من شأنه أن يعزز من مكانة المملكة كمركز سياحي
رائد بالمنطقة.
وخالل العام  ،2018سنحرص على توجيه طاقاتنا ومواردنا وامكانياتنا كافة
نحو تحقيق تطلعاتنا الرامية الى وضع خطة دقيقة لتحديد مسار سير
العمل للمراحل االنشائية الرئيسية لمشروع الهملة العقاري ،حيث من
شأنها أن تقربنا أكثر من إكتمال هذا المشروع الذي سيعود بالنفع والفائدة
على جميع األطراف المشاركة به وكذلك على المواطنين والمقيمين
والسياح والزوار .ومن المتوقع ان يتم اإلنتهاء منه بحلول الربع الثالث من
العام .2019

واتسم عام  2017كذلك بأهمية خاصة نظرًا لمصادفة ذكرى مرور  20عامًا
على افتتاح مجمع السيف ،حيث جمعت هذه المناسبة ما بين العروض
الترويجية ،والفعاليات المتنوعة التي نجحت في استقطاب أعداد غفيرة من
الزوار من داخل وخارج مملكة البحرين لزيارة المجمع .ويعد قطاع الضيافة
والترفيه أحد أهم القطاعات الحيوية ،كونه يجمع بين عدة مكونات
ترفيهية متنوعة تتالئم مع جميع أفراد العائلة من كافة األعمار وتناسب
مختلف االذواق.
وتأتي جميع هذه اإلنجازات لتقف شاهدًا على مدى النجاح الذي تحظى به
شركة عقارات السيف ،حيث تساهم هذه اإلنجازات المتوالية في تحديد
توجهاتنا اإلستراتيجية المرتكزة على خلق قيمة مضافة للمستثمرين،
ووضع خطط مستقبلية واعدة من شأنها أن تعود بالنفع على اإلقتصاد
الوطني والمجتمع ككل كونها تصب ضمن سعينا لتعزيز مكانتنا كمطور
عقاري رائد في مملكة البحرين ،يلتزم بتقديم منتجات وخدمات متميزة،
ويساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة.

 1٥٫١٦مليون د.ب
إرتفع الربح التشغيلي بنسبة  %٩٫١ليصل إلى
 15.16مليون دينار بحريني
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تقريــر الرئيس التنفيذي
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شركة عقارات السيف  -الربح من العمليات (بالماليين)
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وفي مطلع العام الجديد ،شرعنا في تطوير مشاريع جديدة لنؤكد
من خاللها على مساعينا الهادفة الى تحقيق المزيد من االنجازات
المشرفة مستندين في ذلك على استراتيجية ذات رؤية واضحة
ومحفظة استثمارية راسخة.

ومن أهم غاياتنا للعام المقبل ،البحث عن فرص استثمارية مربحة ،وسعينا
لتعزيز رؤيتنا ،ووضع معايير إلنجازات الشركة وذلك من خالل توسيع
محفظة أصولنا ،ما من شأنه أن يعود بالنفع على المجتمع ويساهم في
تحقيق النمو االقتصادي.

ومن منطلق مساعينا للمحافظة على مكانة مجمع السيف كوجهة
عائلية رائدة للتسوق والترفيه في مملكة البحرين ،سنستمر في توسيع
نطاق عرض منتجاتنا ،ومرافقنا الترفيهية وذلك وفقًا لتوجهات السوق،
ومطالب الزوار ،مع تقديم المزيد من االضافات الجديدة والمثيرة التي من
شأنها أن تمنح الزوار تجربة ال تنسى مقرونة مع خدمات متميزة.

وبالنيابة عن شركة عقارات السيف ،أود أن اعرب عن خالص الشكر والتقدير
لرئيس مجلس اإلدارة ،وأعضاء المجلس ،والمساهمين وذلك لدعمهم
وتشجيعهم لنا للدخول في تجارب وتحديات عديدة ومساعدتنا على
الوصول آلفاق جديدة .ويُعزى كذلك النجاح الذي حققته الشركة في عام
 2017الى طاقم فريق العمل الذين ساهم اخالصهم وطموحهم في
ابقائنا على المسار الصحيح لنتمكن من تحقيق أهدافنا المنشودة بكل
نجاح خالل مسيرتنا االستيراتيجية.

سبل الدعم
وعالوة على ما سبق ،سوف نستمر بتقديم كافة ُ
المناسبة للمستأجرين ،كما سنكرس جهودنا نحو إطالق العديد من
الحمالت الترويجية المذهلة ،وتدشين فعاليات متنوعة في مجمعات
السيف المنتشرة بمملكة البحرين بهدف جذب المزيد من الزوار من
مختلف المناطق.

أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي

سنستمر في توسيع نطاق عرض منتجاتنا،
ومرافقنا الترفيهية وذلك وفقًا لتوجهات
السوق ،ومطالب الزوار ،مع تقديم المزيد من
االضافات الجديدة والمثيرة.
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حوكـــمـة
الشـــركـة
تسعى شركة عقارات السيف ش .م .ب («الشركة» أو «سيف») إلى أن تكون شركة عقارية رائدة ومبتكرة ومتنوعة
تعمل وفقًا ألعلى المعايير والقيم في سعيها نحو تحقيق التميز ورضا كل األطراف المعنية ،والحرص على أن تكون
المسئولية االجتماعية للشركة في صميم حوكمتها.
يدرك مجلس اإلدارة أنه باإلضافة إلى المزايا المستمدة من وضعها
القانوني كشركة مساهمة عامة ،فإن شركة سيف تخضع لمزيد من
الرقابة التنظيمية والسوقية .تلتزم الشركة بمتابعة المتطلبات المطبقة
على الشركات المدرجة في مملكة البحرين وتطبق أفضل الممارسات
في السوق الدولية .ويدرك مجلس اإلدارة أن أفضل الممارسات في مجال
حوكمة الشركات تشهد تطورًا مستمرًا ،وبالتالي فإنها ال تزال تتوقع
وتستجيب لتطورات حوكمة الشركات .ولتحقيق هذه الغاية ،اعتمد مجلس
اإلدارة وثائق الحوكمة التي تحدد المعايير الواجب مراعاتها من قبل أعضاء
مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين وموظفي الشركة والتي يتم مراجعتها
وتحديثها بشكل دوري.
وتحتفظ الشركة على موقعها اإللكتروني بقسم مخصص إلطار
الحوكمة .إن وثائق الحوكمة الرئيسية ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية
لحوكمة الشركات ،وسياسة التعامل مع األشخاص الرئيسيين وسياسة
اإلبالغ عن المخالفات ،يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل المساهمين
واألطراف األخرى ،على الموقع اإللكتروني للشركة.

معلومات المساهمين
ان أسهم الشركة مدرجة في بورصة البحرين .كما في  31ديسمبر ،2017
أصدرت الشركة  460,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  0,100دينار بحريني
لكل سهم .جميع األسهم العادية مدفوعة بالكامل .يتم اإلفصاح عن
معلومات هيكل المساهمة في البيانات المالية المدققة المرفقة.
يتم االحتفاظ بالعالقات الرسمية بين المساهمين ومجلس اإلدارة من خالل
اجتماعات الجمعية العامة العادية السنوية .ويحضر رئيس مجلس اإلدارة
وأعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين اجتماع الجمعية العامة العادية للرد على
استفسارات المساهمين .عقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2016بتاريخ  14مارس .2017

تسعى شركة عقارات
السيف ش .م .ب أن
تكون شركة عقارية
رائدة ومبتكرة ومتنوعة
تعمل وفقًا ألعلى
المعايير والقيم.

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد

مجلس اإلدارة
يضطلع مجلس اإلدارة بدور جماعي لإلشراف على اإلدارة والرقابة الفعالة
على شركة سيف والشركات التابعة لها نيابة عن المساهمين.
يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بشئون
الشركة وشركاتها التابعة ضمن إطار رقابي يهدف إلى إجراء تقييم
ومراقبة دقيقين للمخاطر .وتماشيًا مع األحكام التأسيسية للشركة ،تولى
مجلس اإلدارة الحالي المسئولية اعتبارًا من األول من أبريل  2016واعتمد
جدو ً
ال زمنيًا للقضايا المحجوزة له للبت فيها .وتشمل تلك القضايا مراجعة
إستراتيجيات الشركة ،والموافقة على الميزانيات السنوية ،ومراجعة األداء
التشغيلي والمالي بشكل دوري وإطار الحوكمة ذي الطابع المؤسسي.
ولدى الشركة برنامج توجيهي مخصص لكل مدير جديد يتضمن حزمة
تعريفية مبنية على إطار الحوكمة للشركة وزيارات ميدانية واجتماعات
توجيهية مع اإلدارة التنفيذية وما إلى ذلك .ومن المتوقع أن يحضر أعضاء
مجلس اإلدارة المستمرون تلك االجتماعات التوجيهية.
ووفقًا لمتطلبات حوكمة الشركات ،حدد مجلس اإلدارة المعايير واألهمية
المادية لتحديد «استقاللية» أعضاء مجلس اإلدارة .يتم إعادة تقييم معايير
االستقاللية سنويًا ويظهر تقييم أعضاء مجلس اإلدارة كما في  31ديسمبر
 2017في صورة «نبذة» عن أعضاء مجلس اإلدارة.
يطبق مجلس اإلدارة عملية للكشف عن الحاالت التي تؤدي إلى تضارب
في المصالح وتقليلها .ويطلب من أعضاء مجلس اإلدارة أن يعلنوا لرئيس
مجلس اإلدارة عن أي تضارب في المصالح ،سواء كان تضاربًا محتم ً
ال أو
فعليًا ،حال علمهم بذلك .ويجب أن يتضمن الكشف جميع الحقائق ذات
الصلة .خالل عام  ،2017كشف أعضاء مجلس اإلدارة كتابة إلى رئيس مجلس

اإلدارة عن جميع المعامالت التي تنطوي على تضارب في المصالح ،وناقش
مجلس اإلدارة تلك المعامالت وأقرها في غياب أعضاء مجلس اإلدارة
المعنيين.
وتسمح سياسات الشركة للمديرين األفراد بالحصول على مشورة قانونية
أو مهنية أخرى مستقلة وفقًا لنفقة معقولة ،متى رأوا أن ذلك ضروري
لالضطالع بمسئولياتهم.

اجتماعات مجلس اإلدارة ولجان المجلس والحضور
يجتمع مجلس اإلدارة  4مرات على األقل في السنة المالية وتجتمع كل
لجنة من اللجان المشكلة على مستوى مجلس اإلدارة مرتين على األقل
في السنة المالية.
وتتم الموافقة مسبقًا على الجدول الزمني الجتماعات المجلس اإللزامية.
بناء على دعوة من
ويجوز عقد اجتماعات إضافية على أساس كل حالةً ،
رئيس مجلس اإلدارة أو وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني.
ويتوقع من جميع أعضاء مجلس اإلدارة حضور جميع اجتماعات مجلس
اإلدارة والمساهمين ،ما لم تكن هناك ظروف استثنائية تمنعهم من القيام
بذلك ،ما يبرر غيابهم .وعندما ال يتمكن أعضاء مجلس اإلدارة من حضور
االجتماعات فعليًا ،يسمح النظام األساسي للشركة بالمشاركة من خالل
مؤتمرات الفيديو أو الوسائل اإللكترونية األخرى .وتعمم أوراق االجتماعات
مقدمًا وتشمل محاضر اجتماعات لجان المجلس التي عقدت منذ اجتماع
المجلس السابق.
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حوكـــمـة الشـــركـة
(تتمــــة)

فيما يلي اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التي عقدت خالل عام  2017وحضور كل عضو من األعضاء:

ملخص حضور أعضاء مجلس اإلدارة لعام ٢٠١٧
اللجـــــــان
أعضاء مجلس اإلدارة

عدد االجتماعات المنعقدة

مجلس
اإلدارة

التدقيق

الترشيحات
والمكافآت
والحوكمة

التنفيذية

الشراكة
المجتمعية

فريزر
سويتس

5

4

4

4

2

6

الحضور:
السيد عيسى محمد نجيبي

5

4

2

الدكتور مصطفى علي السيد

5
4
3
5
5
3
5
5
5

4
4

2

السيد سطام سليمان القصيبي
السيد صقر شاهين صقر
السيد يوسف أحمد الحمادي
السيد عبدالجليل محمد جناحي
السيد هشام عبدالرحمن الريس
السيدة إيمان مصطفى المرباطي
السيد أنور عبداهلل غلوم
السيد فؤاد علي تقي

4
3

6

4
4
2
4
4
4

1
2

6
6

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد

هيكــــل الحــــوكمــــة

المساهمون

مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق

اللجنة التنفيدية

لجنة الترشيحات
والمكافآت
والحوكمة

المدقق الداخلي

الرئيس التنفيذي

سكرتير مجلس اإلدارة

لجنة فريزر سويتس

لجنة المسئولية
اإلجتماعية
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حوكـــمـة الشـــركـة
(تتمــــة)

لجان مجلس اإلدارة ()2019 - 2016
خالل العام المالي  ،2017قام مجلس اإلدارة بوظائفه من خالل  5لجان تم تشكيلها باختصاصات أولويات محددة .يتم تحديد مجاالت
المسئوليات واألداء بشكل واضح لكل من هذه اللجان التي تتألف من ويرأسها أعضاء مجلس اإلدارة الذين تم تعيينهم وتقييمهم
على أساس مهاراتهم وكفاءتهم وخبراتهم في المجاالت ذات الصلة.
 -١اللجنة التنفيذية

 -٣لجنة المسئولية االجتماعية للشركات

تم إنشاء اللجنة التنفيذية لدعم عملية اتخاذ القرارات لمجلس اإلدارة في
مجموعة واسعة من المسائل التجارية بدءًا من التخطيط االستراتيجي
والسياسات واالستثمار والمخاطر .وتساعد اللجنة التنفيذية مجلس اإلدارة
في القيام بمسئولياته اإلشرافية عندما تكون هناك حاجة ماسة للمراجعة
الفورية والعمل مع التركيز على متطلبات التمويل بما في ذلك زيادة رأس المال
والتنسيق مع المصارف والمستشارين الماليين وإدارة االستثمار وإدارة األصول
والخصوم المالية األخرى والمسائل المتعلقة باألنشطة االستثمارية للشركة.

يتم تعيين لجنة المسئولية االجتماعية للشركات من قبل مجلس اإلدارة
للتأكيد على ثقافة تؤكد وتضع معايير عالية لمسئولية حوكمة الشركات
واستعراض أداء الشركة ومقارنتها بتلك المعايير .تحدد لجنة المسئولية
االجتماعية للشركة االلتزامات االجتماعية والتزامات الشركة باعتبارها شركة
مسئولة ومراقبة سلوكها في سياق تلك االلتزامات ،وواجباتها بما في ذلك
الموافقة على استراتيجية تضطلع بالمسئوليات المؤسسية واالجتماعية
للشركة بطريقة تؤكد على التزامها بمساعدة المنظمات الخيرية ،واألطراف
المعنية األخرى ،وتوزيع المساعدات التي تخصصها الشركة للمنظمات الخيرية
وغيرها من برامج ذات صلة.

 .1السيد سطام سليمان القصيبي  -رئيس اللجنة ،عضو ،غير تنفيذي
 .2السيد عبدالجليل محمد جناحي  -عضو ،تنفيذي
 .3السيدة إيمان مصطفى المرباطي  -عضو ،تنفيذي
 .4السيد صقر شاهين صقر  -عضو ،غير تنفيذي
 -٢لجنة التدقيق
تقوم لجنة التدقيق بتقديم تقاريرها الى مجلس اإلدارة وتقديم المساعدة
لها من خالل القيام بالرقابة على اإلدارة المالية ووظيفة التدقيق الداخلي
والمراجعة الخارجية وإجراءات إعداد التقارير المالية .وتشمل مهام اللجنة
مراجعة نظام التقارير المالية ،والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ،والتدقيق،
والمتطلبات التنظيمية القانونية ،وتعيين المدقق الداخلي.
 .1السيد يوسف أحمد الحمادي  -رئيس اللجنة ،عضو ،تنفيذي
 .2السيد أنور عبد اهلل غلوم  -عضو ،تنفيذي
 .3السيد فؤاد علي تقي  -عضو ،غير تنفيذي

 . 1الدكتور مصطفى علي السيد  -رئيس اللجنة ،عضو ،غير تنفيذي
 .2السيد عيسى محمد نجيبي  -عضو ،غير تنفيذي
 .3السيد أنور عبداهلل غلوم  -عضو ،تنفيذي
 .4السيدة إيمان مصطفى المرباطي  -عضو ،تنفيذي
 -٤لجنة فريزر سويتس
تم إنشاء لجنة فريزر سويتس لمساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على
العمليات واالستراتيجيات واألداء والمتطلبات المالية للشركة التابعة المملوكة
بالكامل لشركة سيف ،فريزر سويتس سيف البحرين ش.ش.و ،التي تدار
عملياتها من قبل الشركة العالمية الرائدة في الضيافة فريزر سويتس.
 .1السيد صقر شاهين صقر  -رئيس اللجنة ،عضو ،غير تنفيذي
 .2السيد أنور عبد اهلل غلوم  -عضو ،تنفيذي
 .3السيد فؤاد علي تقي  -عضو ،غير تنفيذي

 -٥لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة لتولي المسئوليات
المدمجة للجنة الترشيحات والحوكمة ولجنة المكافآت .ويتمثل دور اللجنة
في تحديد األفراد المؤهلين لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة
وتطوير وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة ذات الصلة بإطار الحوكمة
المؤسسية واإلشراف على شئون الحوكمة في الشركة ،وواجبات ومسئوليات
مجلس اإلدارة المتعلقة بتعويض أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين التنفيذيين
بالشركة واإلشراف على إدارة المعاشات التقاعدية والحوافز طويلة األجل
والمدخرات والصحة والرفاهية التي تغطي موظفي الشركة.
 - 1السيد عيسى محمد نجيبى  -رئيس اللجنة ،عضو ،غير تنفيذي
 -2الدكتور مصطفى علي السيد  -عضو ،غير تنفيذي
 - 3السيد هشام عبدالرحمن الريس  -عضو ،غير تنفيذي
 - 4السيد سطام سليمان القصيبي  -عضو ،غير تنفيذي
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المســـئوليـة
االجتمـاعية للشــركة
تدرك “سيف” أن نمو األعمال المستدامة حقًا تتطلب من الشركة رد الجميل الى السوق وللمجتمع المحلي الذي تعمل
الشركة فيه .ولهذا السبب ،فإن برنامج المسئولية االجتماعية للشركات مدرج على جدول أعمال مجلس إدارة شركة
عقارات السيف ،من خالل لجنة متخصصة أنشئت لالضطالع بالدور ذي الصلة .وتشمل المبادرات االجتماعية للشركة
األعمال الخيرية للشركات ،التطوع المجتمعي ،والترويج لألعمال الخيرية وأنشطة التسويق االجتماعي للشركات.

وخالل عام  ،2017كانت منصة المسئولية االجتماعية للشركات التابعة لشركة عقارات السيف نشطة في المشاريع التعليمية واالجتماعية والبيئية،
وشاركت الشركة مع المنظمات المحلية ،الحكومية منها والخاصة على السواء ،التي تكرس جهودها ألسباب مماثلة.ومن بين األنشطة الرئيسية خالل
العام ،تجدر اإلشارة إلى شراكة شركة “سيف” مع ما يلي:

•
•

جمعية التعافي من المخدرات ،من أجل رفع مستوى وعي
المجتمع من خالل مساعدة المتضررين.

مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة
والبحوث ،في دعم توسيع المركز من أجل تلبية الطلب
المتزايد على األنشطة الثقافية والحفاظ على تنمية
التراث البحريني.

•
•

محمية العرين للحياة الفطرية ،في مهمتها لحماية
وتطوير الحياة البرية والحفاظ على التراث الطبيعي
لمملكة البحرين.
إنجاز البحرين ،في مهمتها االجتماعية لتمكين جيل
الشباب ومساعدتهم على تحقيق نجاحهم االقتصادي.

برنامج المسئولية االجتماعية
للشركات مدرج على جدول أعمال
مجلس إدارة شركة عقارات السيف،
من خالل لجنة متخصصة

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
يتم ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة إما من قبل المساهمين أو من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة ويتم انتخابهم
أو إعادة انتخابهم من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة السنوي في نهاية فترة الثالث سنوات ،أو حسب
االقتضاء في حالة شغور العضوية.
كما في  31ديسمبر  ،2017يتكون مجلس اإلدارة من  10أعضاء ،من بينهم  ٥أعضاء غير تنفيذيين .ويعكس التكوين الحالي توازنًا مناسبًا بين
المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين .إن المناصب التي يتوالها أعضاء المجلس في مؤسسات أخرى ال تمنعهم من تكريس الوقت الكافي
ألداء دورهم بفعالية.
يتم فصل أدوار الرئيس واإلدارة التنفيذية بقيادة الرئيس التنفيذي،
ويتم تحديدها بوضوح:
• تم انتخاب السيد عيسى محمد نجيبي لرئاسة مجلس اإلدارة بعد
التفويض الممنوح من مجلس اإلدارة من قبل المساهمين في اجتماع
الجمعية العامة المنعقد في  16مارس  .2016وهو مسئول عن قيادة
مجلس اإلدارة ووضع جدول أعمال المجلس ،وعقد اجتماعات المجلس،
وتسهيل التواصل الفعال مع المساهمين ،وعقد االجتماعات مع
المساهمين؛ و
• تم تفويض اإلدارة التنفيذية ،بقيادة الرئيس التنفيذي السيد أحمد
يوسف ،بمسئولية إدارة شركة عقارات السيف ضمن إطار الرقابة
والسلطة المشار إليه أعاله .تتم مراجعة مستويات سلطة اإلدارة
بشكل دوري من قبل مجلس اإلدارة ويتم توثيقها .وتقوم اللجان
المختلفة التي أنشأتها شركة عقارات السيف على مستوى اإلدارة ،بما
في ذلك لجنة اإلدارة ،لجنة التأجير ،لجنة التسويق ،لجنة المسئولية
االجتماعية ،بالمساعدة في تنفيذ التوجه االستراتيجي للشركة والتأكد
من إدارة موارد الشركة بصورة جيدة
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٢٠١٧

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
(تتمــــة)

تشير السير الذاتية لألعضاء الحاليين إلى مؤهالتهم وخبراتهم العملية في
مجاالت األعمال التجارية.
السيد عيسى محمد نجيبي
المنصب:
رئيس مجلس اإلدارة  -شركة عقارات السيف ش.م.ب ،عضو غير تنفيذي
المؤهالت التعليمية:
بكالوريوس في الهندسة المدنية
الخبرات:
عضو مؤسس ،ونائب رئيس مجلس اإلدارة ،والعضو المنتدب لشركة نجيبي لالستثمار
مناصب أخرى /عضوية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب :شركة السوق العقارية
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب :شركة الخدمات التجارية المتحدة
رئيس مجلس اإلدارة  -شركة الما العقارية
عضو مجلس األمناء والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية :الجامعة الملكية للبنات
عضو مجلس اإلدارة – شركة المول
عضو مجلس اإلدارة – شركة توليبس العقارية
عضو مجلس اإلدارة  -شركة لونا العقارية
عضو مجلس اإلدارة – شركة كراون للصناعات
عضو مجلس اإلدارة – شركة سكراب مود ،البحرين
عضو مجلس اإلدارة – شركة سفريات البحرين العالمية
عضو مجلس اإلدارة  -شركة عالم الديكور
عضو مجلس اإلدارة  -شركة متجر الشرق األوسط
عضو مجلس اإلدارة  -شركة أمالك ،البحرين
عضو مجلس اإلدارة  -النادي البحري
عضو مجلس اإلدارة  -شركة مول المحرق

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد

الدكتور مصطفى علي السيد

السيد عبدالجليل محمد جناحي

المنصب:

المنصب:

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -شركة عقارات السيف ش.م.ب ،عضو
غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة  -شركة عقارات السيف ش .م .ب،
عضو تنفيذي

المؤهالت التعليمية:

المؤهالت التعليمية:

• دكتوراه في إدارة المشاريع الصناعية ،المملكة المتحدة
• ماجستير في إدارة المشاريع الصناعية ،ايرلندا
• بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ،المملكة المتحدة

• دبلوم في إدارة المباني ،معهد سيتي أند غيلدز أوف لندن
بكالوريوس هندسة مدنية ،بوليتكنك  ،جامعة البحرين
ماجستير في الهندسة المدنية ،إدارة البناء ،الواليات المتحدة األمريكية

الخبرات:

الخبرات:

خبرة تمتد ألكثر من  35عامًا في المناصب التالية:
• الرئيس التنفيذي  -شركة نفط البحرين (بابكو)
• كبير المهندسين  -وزارة األشغال والكهرباء والماء
• الرئيس التنفيذي  -شركة ميدال كيبلز المحدودة
• المدير العام  -شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية

• سنتان  -مهندس مدني ،المكتب العربي لالستشارات الهندسية
•  ١٣سنة  -مهندس مدني أول ،وزارة اإلسكان
•  ٦سنوات  -مدير المشاريع والتطوير ،شركة عقارات السيف ش .م .ب
•  ١٢سنة  -مدير مشاريع أول ،بيت التمويل الكويتي (البحرين) ش .م .ب
مناصب أخرى /عضوية:

مناصب أخرى /عضوية:
•
•
•
•
•
•

أمين عام المؤسسة الخيرية الملكية في مجالس إدارات أخرى:
عضو مجلس اإلدارة  -شركة ناس المؤسسة
عضو مجلس اإلدارة -الهيئة الوطنية للنفط والغاز
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة القابضة للنفط والغاز
عضو مجلس اإلدارة  -بنك األسرة
عضو مجلس اإلدارة  -جمعية البحرين للصحة والسالمة،
بيت الزكاة والصدقات المصري

• عضو مجلس اإلدارة – ديار المحرق ش .م .ب
• عضو مجلس اإلدارة – شركة المحرق مول ش .م .ب
• فريزر سويتس السيف  -البحرين ش .ش، .
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٢٠١٧

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
(تتمــــة)

السيد يوسف أحمد الحمادي

السيد أنور عبداهلل غلوم

المنصب:

المنصب:

عضو مجلس اإلدارة  -شركة عقارات السيف ش .م .ب،
عضو ،تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة  -شركة عقارات السيف ش.م.ب،
عضو ،تنفيذي

المؤهالت التعليمية:

المؤهالت التعليمية:

• ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة البحرين

•
•
•
•
•

الخبرات:
•  - 2002حتى اآلن :الرئيس المالي  -بيت التمويل الكويتي البحرين
•  :2002 -1990نائب الرئيس المقيم  /نائب المراقب المالي -
سيتي بنك ،البحرين
مناصب أخرى /عضوية:
•
•
•
•
•

عضو مجلس اإلدارة – مجموعة ماذرويل المحدودة
عضو مجلس اإلدارة – مجموعة بيان للتطوير العقاري
عضو مجلس اإلدارة – شركة دلمون
عضو مجلس اإلدارة  -شركة الما العقارية
عضو مجلس األمناء ،عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة المالية ــ
مدرسة ابن خلدون الوطنية

بكالوريوس في المحاسبة ،جامعة األزهر1981
شهادة جمعية فنيي المحاسبة ،المملكة المتحدة 1989
شهادة محاسب عربي قانوني معتمد 1995
شهادة محاسب قانوني إسالمي معتمد 2007
دبلوم تنفيذي في التنمية ،فرجينيا ،الواليات المتحدة األمريكية 2000

الخبرات:
• خبرة  5سنوات  -محاسب في مكتب المتابعة لدول مجلس
التعاون الخليجي
• خبرة  4سنوات  -محلل مالي ،وزارة المالية
• خبرة  4سنوات  -محاسب األصول الثابتة ،بتلكو
• خبرة  18سنة  -رئيس حسابات الصندوق المدني ،مدير إدارة
المعاشات التقاعدية ،ومدير المساهمات واإليرادات،
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي ،ورئيس الشؤون المالية في
صندوق المعاشات العسكرية
مناصب أخرى /عضوية:
• عضو مجلس اإلدارة  -بنك سيكو االستثماري

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد

السيد سطام سليمان القصيبي

السيد هشام عبدالرحمن الريس

المنصب:

المنصب:

عضو مجلس اإلدارة  -شركة عقارات السيف ش.م.ب،
عضو ،غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة  -شركة عقارات السيف ش.م.ب

المؤهالت التعليمية:

المؤهالت التعليمية:

• بكالورويوس محاسبة  -جامعة الملك فهد  -المملكة العربية
السعودية
• ماجستير إدارة األعمال من جامعة ديبول

• عضو معهد مساحي الكميات الملكي ،المملكة المتحدة 2004
• عضو لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية ،البحرين
• بكالوريوس في مسح الكميات ،جامعة بورتسموث بوليتكنك،
المملكة المتحدة 1991

الخبرات:

الخبرات:

•  : 2000 – 1997البنك السعودي البريطاني  -إحدى الشركات التابعة
لمجموعة اتش اس بي سي العالمية
•  : 2004 – 2001بنك البركة اإلسالمي  -تابع لمجموعة دلة البركة
•  : 2016 - 2004بيت التمويل الكويتي  -البحرين

• الرئيس التنفيذي  -مكتب حاج
• المدير التنفيذي  -مكتب حاج
• ماسح كميات  -دي جي جونز وشركاه

مناصب أخرى /عضوية:
•  – 2017اليوم  :الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية
في مجالس إدارات أخرى:
• عضو مجلس إدارة شركة الفرضة العقارية
• عضو مجلس إدارة شركة الما العقارية
• رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لسيارات االجرة

المناصب األخرى:
• نائب الرئيس  -إدارة األوقاف السنية
• عضو  -مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري
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٢٠١٧

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
(تتمــــة)

السيد فؤاد علي تقي

السيدة إيمان مصطفى المرباطي

المنصب:

المنصب:

عضو مجلس اإلدارة  -شركة عقارات السيف ش .م .ب،
عضو ،غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة  -شركة عقارات السيف ش.م.ب،
عضو ،تنفيذي

المؤهالت التعليمية:

المؤهالت التعليمية:

• ماجستير في إدارة األعمال  -جامعة ساوث ويلز المملكة المتحدة

• بكالوريوس في المحاسبة ،مصر

الخبرات:

الخبرات:

• خبرة تمتد ألكثر من  33عامًا من الخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية:
• نائب المدير العام  -المصرف الخليجي التجاري الخدمات المصرفية التجارية
• مساعد المدير العام بيت التمويل الكويتي  -الخدمات المصرفية التجارية
• مدير أعمال البنك العالمي للمستهلك  -سيتي بنك

•
•
•

مناصب أخرى /عضوية:

•

• عضو مجلس اإلدارة  -شركة المشاريع العقارية كبيتال ش.م.ب (م) -
من عام  2007وحتى مارس 2015
• عضو مجلس األمناء وعضو اللجنة التنفيذية  -صندوق الوقف  -تحت
إشراف البنك المركزي البحرين من 2012-2009
• نائب رئيس مجلس اإلدارة و عضو مجلس األمناء وعضو اللجنة المالية -
مدرسة ابن خلدون الوطنية من عام  2007وحتى الوقت الحاضر.

خبرة تمتد ألكثر من  32عامًا في المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية
نائب الرئيس التنفيذي  -المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
المدير التنفيذي إلدارات المعاشات التقاعدية  -المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية
مدير حقوق المعاشات التقاعدية  -المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

مناصب أخرى /عضوية:
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة محرق مول
• عضو مجلس اإلدارة  -شركة البحرين لمواقف السيارات
• عضو مجلس اإلدارة  -بنك البحرين للتنمية

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد

السيد صقر شاهين صقر
المنصب:

مناصب أخرى/عضوية

عضو مجلس اإلدارة  -شركة عقارات السيف ش.م.ب،
عضو ،غير تنفيذي

• عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية ــ أصول إلدارة الممتلكات
في مجالس إدارات أخرى (سابقًا):
• عضو مجلس اإلدارة  -بنك البحرين للتنمية
• رئيس مجلس اإلدارة  -مجموعة البحرين الصناعية
• عضو مجلس اإلدارة و نائب أمين الصندوق  -غرفة البحرين للتجارة والصناعة
• عضو مجلس اإلدارة  -المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
• نائب الرئيس  -مجلس األعمال البحريني الفليبيني
• نائب الرئيس  -مجلس األعمال البحريني التايلندي
• رئيس مجلس اإلدارة  -مجلس األعمال البحريني المغربي
• عضو مجلس اإلدارة  -هيئة تنظيم االتصاالت
• عضو مجلس اإلدارة  -جيبك
• نائب الرئيس  -بلكسيكو
• عضو مجلس اإلدارة  -منظمة الخليج لالستشارات الصناعية
• عضو مجلس اإلدارة  -مكتب الترويج والتسويق للبحرين
• عضو في المجلس األعلى للتدريب المهني
• مستشار دولي مسجل  -منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
• عضو في معهد المهندسين الصناعيين
• عضو في جمعية المهندسين البحرينيين

المؤهالت التعليمية:
• بكالوريوس في الهندسة الصناعية ،جامعة ميامي ،فلوريدا ،الواليات
المتحدة األمريكية ،مايو 1984
الخبرات:
• مدير إدارة التنمية الصناعية  -وزارة الصناعة والتجارة1996 -1990 ،
• رئيس التخطيط االستراتيجي  -وزارة التنمية والصناعة1990 -1986 ،
مناصب أخرى/عضوية:
• شركة منتجات أوال المحدودة ش .ش .و
في مجالس إدارات أخرى (حاليًا):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

شركة الخليج للخدمات ش .ش .و
رئيس مجلس اإلدارة  -شركة منتجات الجبس
(مجموعة شاهين)  -شركة شاهين للمقاوالت الكهربائية
والميكانيكية
رئيس مجلس اإلدارة  -شركة هيلتي البحرين ذ.م.م
المدير التنفيذي – مصانع تكنولوجيا المواد الكاشطة
(المملكة العربية السعودية)
رئيس مجلس اإلدارة  -شركة أسماك ش.م.ب (مغلقة)
عضو مجلس اإلدارة  -شركة نسيج ش.م.ب
عضو مجلس اإلدارة  -النادي البحري
عضو مجلس اإلدارة  -شركة أمالك
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نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
(تتمــــة)

السيد أحمد يوسف
المنصب:
الرئيس التنفيذي ــ شركة عقارات السيف ش.م.ب
المؤهالت التعليمية:
• بكالوريوس الهندسة المدنية ،جامعة الكويت1994 ،
• برنامج التدريب اإلداري المتطور ــ خريج مدرسة هارفارد للتصميم
الخبرات:
• العضو المنتدب ــ شركة عقارات السيف
• سنتان ــ مدير أول ــ شركة إدامة للتطوير العقاري
•  6سنوات ــ الرئيس التنفيذي ــ شركة أبعاد للتطوير العقاري
• سنتان ــ مدير تطوير المشاريع ــ شركة الخليج للتطوير العقاري
•  4سنوات ــ مدير عقاري ــ شركة الصالحية للتطوير العقاري
• سنتان ــ مدير مشروع ــ شركة الفنادق الكويتية
•  5سنوات ــ مهندس مشروع ــ جامعة الكويت
مناصب أخرى /عضوية:
ال توجد

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد
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تـقــريـر
مجلس اإلدارة
تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال وأنشطة الشركة خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017
يسر مجلس إدارة شركة عقارات السيف («الشركة») أن يقدم تقريره
عن أعمال وأنشطة الشركة والبيانات المالية المدققة للشركة
وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2017
تمكنت الشركة خالل عام  2017من تحقيق نمو جيد في اإليرادات ،وتجسد
ذلك في النتائج المالية القوية وزيادة القيمة للمساهمين .وبلغت اإليرادات
اإلجمالية  ١٩مليون دينار بحريني ،واألرباح التشغيلية  ١٠ماليين دينار بحريني،
بزيادة قدرها  ٪١٢٫٤و ،٪٩مقارنة بعام  ،2016ما يشير إلى معدل نمو مطرد
للمجموعة التي تمتلك اليوم قاعدة أصول إجمالية تبلغ قيمتها
 ١٦٥مليون دينار بحريني ،بزيادة قدرها  ٪١٫٩٣على أساس سنوي.
وفيما يلي ملخص ألداء الشركة وشركاتها التابعة

وتمثل تلك األرقام تجسيدًا للجهود المركزة التي يبذلها مجلس اإلدارة
واإلدارة لالرتقاء بشركة عقارات السيف نحو آفاق جديدة ،ما يعزز من اسم
العالمة التجارية لشركة «سيف» ويؤكد على مكانتها الرفيعة بين الالعبين
الرئيسيين في القطاع العقاري بالمملكة.

المخصصات

٢٠١٧

٢٠١٦

المحول الى اإلحتياطي القانوني

١٫١٠٠٫٠٠٠

١٫١٠٠٫٠٠٠

أرباح مقترح توزيعها

٦٫٤٤٠٫٠٠٠

٥٫٥٢٠٫٠٠٠

مكافآت أعضاء

٢٦٥٫٠٠٠

٢٤٥٫٥٠٠

مجلس اإلدارة

أهم المؤشرات المالية

٢٠١٧

٢٠١٦

اإليرادات

١٩٫١٨٧٫٨٣٦

١٧٫0٦٤٫١1٧

الربح التشغيلي

١٠٫٢٧٣٫٥٩٢

٩٫٣٨١٫٦١١

صافي الربح

١١٫0٦٠٫٨٠٦

١١٫٠٤٣٫٩٣٨

إجمالي ا لموجودات

١٦٥٫٧٤٥٫٩٣٧

١٦٢٫٦٠٠٫٣٠٩

مجموع حقوق الملكية

١٤٨٫٠٩٤٫٦١٢

١٤٣٫٤٧٣٫٨٠٦

مخصصات للتبرعات

١٧٥٫٠٠٠

١٧٥٫٠٠٠

واألعمال الخيرية
أرباح مستبقاة

٧٧٫٩٨٥٫٦٥٥

٧٤٫٨٤٥٫٨٣١

وتقدر الشركة دعم مساهميها المستمر على مدار السنوات وهي بدورها
ملتزمة بإضافة المزيد من القيمة على استثماراتهم .وقد أوصى مجلس
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر  .2017وسيتم دفع األرباح الموزعة على جميع المساهمين
المسجلة أسماؤهم في سجل المساهمين اعتبارًا من تاريخ انعقاد اجتماع
الجمعية العامة السنوي المقرر عقده في  25مارس  ،2018وذلك بعد الحصول
على موافقة الجمعية العامة.
وتعمل الشركة حاليًا كشريك في المشاريع المشتركة التالية ،باإلضافة إلى
االستثمار بنسبة  ٪100في فريزر سويتس السيف  -البحرين ش.ش.و:

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد

ومن بين األنشطة الرئيسية خالل العام ،يفخر مجلس اإلدارة بأن يشير الى
شراكة الشركة مع الجمعيات والهيئات التالية:

الشركة

عدد
األسهم

حقوق
الملكية

شركة مجمع المحرق ذ .م .م

69.600

%72.5

شركة الما لالستثمارات

2.500

%50

• حديقة ومحمية العرين للحياة الفطرية في مهمتها لحماية وتطوير
الحياة البرية والحفاظ على التراث الطبيعي لمملكة البحرين

%25

• مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث ،في
دعم توسيع المركز من أجل تلبية الطلب المتزايد على األنشطة
الثقافية والحفاظ على نمو التراث البحريني

العقارية ذ .م .م
شركة بناء البحرين ش .م .ب (م)

62.500

ويلتزم مجلس اإلدارة بخطة فعالة لحوكمة الشركات ،وقد اتخذت الشركة
خطوات هامة في هذا االتجاه .كما تلتزم الشركة بالمبادئ التوجيهية
للجهات الرقابية ولمتطلباتها التنظيمية المحدثة .وقد تم إرفاق تقرير
مفصل عن حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2017
وتعي الشركة أن النمو المستدام ألعمالها يتطلب منها العمل على رد
الجميل الى المجتمعات المحلية التي تعمل من خاللها ،ولهذا السبب،
فإن برنامج المسئولية االجتماعية للشركة مدرج على جدول أعمال مجلس
إدارة الشركة ،من خالل لجنة خاصة أنشئت خصيصًا للقيام بالدور الالزم
في هذا الصدد .وتشمل المبادرات االجتماعية للشركة األعمال الخيرية
والتطوع المجتمعي والحمالت الترويجية لألهداف النبيلة وأنشطة التسويق
االجتماعي.
وخالل عام  ،2017ومن خالل منصتها للمسئولية االجتماعية ،قدمت الشركة
تبرعات خيرية بلغت قيمتها  ١٧٨٫٧٢٦دينار بحريني .كما نشطت الشركة في
القيام بدور نشط في عدد من المشاريع التعليمية واالجتماعية والبيئية،
وشاركت مع المنظمات المحلية ،الحكومية منها والخاصة ،المخصصة
ألسباب مماثلة.

• جمعية التعافي من المخدرات لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع
من خالل مساعدة المتضررين من اإلدمان

• إنجاز البحرين ،في مهمتها االجتماعية لتمكين جيل الشباب
ومساعدتهم على تحقيق نجاحهم االقتصادي
ويوصي مجلس اإلدارة بإعادة تعيين إرنست ويونغ كمدقق خارجي لحسابات
الشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2018وسيتم تقديم مقترح
في هذا الشأن للموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية
العامة السنوي.

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس اإلدارة

د .مصطفى السيد
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
شركة عقارات السيف ش.م.ب.
تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

لقد استوفينا مسئولياتنا المذكورة في بند مسئوليات مدققي الحسابات عن
تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا ،والمتعلقة بتدقيق

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة عقارات السيف

بناء عليه ،فإن
القوائم المالية الموحدة ،باإلضافة لكافة األمور المتعلقة بذلكً .
تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر

ش.م.ب“( .الشركة”) وشركاتها التابعة (المشار إليهم معًا “بالمجموعة”) ،والتي

األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة .إن نتائج إجراءات التدقيق التي

تتكون من القائمة الموحدة للمركز المالي كما في  31ديسمبر  ،2017والقوائم

قمنا بها ،بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار إليها أدناه ،توفر

الموحدة للدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للسنة

أساسًا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة.

الرأي

المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة ،المتضمنة
على ملخص ألهم السياسات المحاسبية.

 -١تقييم االستثمارات العقارية
راجع اإليضاح  7حول القوائم المالية الموحدة

في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصـورة عادلة ،من كافة
النواحي الجوهرية ،المـركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر ،2017
وأداؤها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك
التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
أساس الرأي
تمت عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية .إن مسئولياتنا بموجب هذه
المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسئوليات مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم
المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن المجموعة وفقًا
لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير
السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين ،وقد استوفينا مسئولياتنا األخالقية األخرى
وفقًا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين .إننا نعتقد أن أدلة التدقيق
التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساسًا لرأينا.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي وفقًا الجتهادنا المهني كانت األكثر
جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 .2017لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن نطاق تدقيق القوائم المالية الموحدة
ككل ،وذلك إلبداء رأينا حول هذه القوائم ،وال نبدي رأيًا منفص ً
ال حول هذه األمور.
بالنسبة لكل أمر من األمور الموضحة أدناه ،تم تقديم تفاصيل عن كيفية
معالجة هذه األمور في عملية التدقيق في ذلك السياق.

أمور التدقيق الرئيسية

الكيفية التي تم بها معالجة
أمور التدقيق الرئيسية في
عملية التدقيق

تشمل االستثمارات العقارية  %68من
تتضمن إجراءاتنا فيما يتعلق بتقييم
مجموع موجودات المجموعة كما
القيمة العادلة لالستثمارات العقارية،
في  31ديسمبر  .2017ويتم قياس
من بين أمور أخرى:
• تقييم موضوعية واستقالليه
االستثمارات العقارية للمجموعة
وخبرات المثمن الخارجي المستقل؛
بالقيمة العادلة.
و
• تقييم المنهجية واالفتراضات
يعتمد تقييم االستثمارات العقارية
الرئيسية واألساليب المستخدمة
بدرجة كبيرة على التقديرات
من قبل اإلدارة والمثمن الخارجي
واالفتراضات ،مثل قيمة اإليجار
في عملية التقييم.
ومعدالت اإلشغال ومعدالت
كما قمنا بتقييم مدى مالئمة
الخصم ووضع الصيانة واالستقرار
اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات
المالي للمستأجرين ومعرفة السوق
وحساسية تلك االفتراضات في
والمعامالت التاريخية .نظرًا لحجم
اإليضاح  7حول القوائم المالية
وتعقيد عملية تقييم االستثمارات
العقارية وأهمية اإلفصاحات المتعلقة الموحدة.
باالفتراضات المستخدمة في عملية
التقييم ،فإننا نعتبر هذا األمر من أمور
التدقيق الرئيسية.

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2017

مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة

لسنة  ،2017بخالف القوائم المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات .إن رئيس

ككل خالية من األخطاء الجوهرية،
سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ
ً
وإصدار تقرير تدقيق يتضمن رأينا .يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى،

حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير رئيس مجلس اإلدارة والذي يمثل جزءًا من

ولكنه ليس ضمانًا بأن التدقيق الذي يتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سيكشف

التقرير السنوي ،ومن المتوقع توفير البنود المتبقية من التقرير السنوي بعد ذلك

دائمًا عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها .إن األخطاء قد تحدث
ً
نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية ،إذا كانت
منفردة أو مجتمعة،

نبدي أي شكل من أشكال التأكيد في هذا الشأن.

يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي

مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة هم المسئولين عن المعلومات األخرى .وقد

التاريخ .إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى وإننا ال

هذه القوائم المالية الموحدة.
وفيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،تكمن مسئوليتنا في قراءة
المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة ،وعند القيام بذلك ،نأخذ

مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة (تتمة)

بعين االعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات األخرى تتعارض جوهريًا مع القوائم

كجزء من عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية ،فإننا نقوم بممارسة

المالية الموحدة أو من معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل عملية التدقيق أو

االجتهاد المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق ،وكما

يبدو أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة.

نقوم بما يلي:

بناء على العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى التي حصلنا
وإذا ما استنتجناً ،

سواء
• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة،
ً
كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب

عليها قبل تاريخ تقرير التدقيق ،أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة ،فإنه
يتوجب علينا اإلفصاح عن تلك الحقيقة .ولم نالحظ ما يتوجب اإلفصاح عنه في

لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء

هذا الشأن.

رأينا .إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك
الناتج عن خطأ ،لِما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو

مسئوليات مجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة هو المسئول عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة
عادلة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وعن نظام الرقابة الداخلي

تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
• لقد قمنا بفهم نظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم

الذي يراه مجلس اإلدارة ضروريًا إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء

إجراءات تدقيق مالئمة في ظل الظروف القائمة وليس بهدف إبداء رأي حول

الجوهرية،
سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ.
ً

مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمجموعة.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،يكون مجلس اإلدارة مسئول عن تقييم
قدرة المجموعة على العمل كمنشأة مستمرة ،واإلفصاح ،حيث أمكن ،عن
األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في
المحاسبي عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،إال إذا كان في نية مجلس اإلدارة
تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى
القيام بذلك.

• تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ،ومعقولية التقديرات
المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي قام بها مجلس اإلدارة.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
شركة عقارات السيف ش.م.ب.
تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة (تتمـــة)
• التأكد من مدى مالئمة استخدام مجلس االدارة لمبدأ االستمرارية في
المحاسبة،
وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،فيما إذا كان هناك
ً

التدقيق الرئيسية .أننا نقدم توضيح بشأن تلك األمور في تقرير التدقيق مالم تمنع
القوانين أو األنظمة العامة اإلفصاح عن ذلك األمر ،أو في حاالت نادرة جدًا والتي
بناء عليها ال يتم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا حيث أن اآلثار السلبية المتوقعة
ً
لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.

عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول
قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة .وإذا ما توصلنا إلى نتيجة

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

بأن هناك شك جوهري ،فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات

أ) وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني نفيد:

الصلة في القوائم المالية الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات
غير كافية .إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ
تقرير التدقيق ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى
عدم استمرار المجموعة في أعمالها كمنشأة مستمرة.
• تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية الموحدة ومحتواها بما في

 )1إن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية
الموحدة تتفق مـع تلك السجالت؛
 )2وإن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع القوائـم
الماليـة الموحدة؛ و
 )3وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات األخرى التي
رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.

ذلك اإلفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل
المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل .الحصول على أدلة تدقيق

ب) ولم يرد إلى علمنا خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2017وقوع أية

كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية عن الشركات أو األنشطة

مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني أو الدليل اإلرشادي

التجارية ضمن نطاق المجموعة إلبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة.

لمصرف البحرين المركزي (األحكام النافذة من المجلد رقم  )6وتوجيهات

إننا مسئولون عن التوجيه واإلشراف وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة .ونحن

مصرف البحرين المركزي والقوانين والقرارات المتعلقة بها ،وقواعد

مسئولون عن رأينا حول التدقيق.

وإجراءات بورصة البحرين أو ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق ،من بين األمور األخرى ،بنطاق
التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق الهامة التي تتضمن أي أوجه قصور
هامة في نظام الرقابة الداخلي الذي يتم تحديدها من قبلنا خالل
عملية التدقيق.

للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلبًا على نشاط الشركة أو
مركزها المالي الموحد.
الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير لمدققي الحسابات
المستقلين هو السيد نادر رحيمي.

كما نقوم بتزويد مجلس اإلدارة بما يفيد التزامنا بالمتطلبات األخالقية المتعلقة
باالستقاللية ،ونطلعه على جميع العالقات واألمور األخرى التي قد تؤثر على
استقالليتنا وما من شأنه أن يحافظ على هذه االستقاللية.
مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة (تتمة)
من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع مجلس اإلدارة ،نقوم بتحديد األمور
االكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية والتي تمثل أمور
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القائمة الموحدة
للمركز المالي
في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)
2017

2016

الموجودات

إيضاح

موجودات غير متداولة
عقارات ومعدات أثاث
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
إستثمارات عقارية
إستثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك

5
6
7
8

23,433,146
615,987
113,294,723
8,802,735
146,146,591

24,310,038
175,842
111,800,840
8,657,356
144,944,076

موجودات متداولة
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
نقد وأرصدة لدى البنك

9
10

1,715,321
17,884,025
19,599,346

1,747,553
15,908,680
17,656,233

165,745,937

162,600,309

مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي استبدال أثاث وتركيبات
أرباح مبقاة
حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم
حقوق غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة
قرض ألجل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

11
12
13

46,000,000
20,310,000
268,709
77,985,655
144,564,364
3,530,248
148,094,612

46,000,000
19,210,000
218,270
74,845,831
140,274,101
3,199,705
143,473,806

15
16

6,895,563
312,913
7,208,476

8,643,631
291,485
8,935,116

مطلوبات متداولة
أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
قرض ألجل

17
18
15

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

5,310,199
3,385,209
1,747,441
10,442,849
17,651,325

5,220,347
4,222,082
748,958
10,191,387
19,126,503

165,745,937

162,600,309

عيسى محمد نجيبي

د .مصطفى السيد

أحمد يوسف

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي
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القائمة الموحدة
للدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)
إيضاح
الدخل
دخل إيجارات العقار ورسوم الخدمة
الدخل من الشقق الخدماتية
دخل األنشطة الترفيهية والتسلية
محسوم منها :تكلفة المبيعات

19

إجمالي الربح
دخل تشغيلي آخر
ربح من ودائع ألجل

20

الربح التشغيلي
المصروفات
تكاليف الموظفين
مصروفات عامة وإدارية وتسويقية وإعالنية
إستهالك
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تبرعات ومساهمات خيرية
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
ربح من العمليات
تكاليف التمويل
مكسب غير محقق للقيمة العادلة من اإلستثمارات العقارية
حصة المجموعة من ربح المشروع المشترك
مكسب من إقتناء شركة تابعة

21
22
5
26
9

7
8
4

صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة
العائد إلى:
حاملي أسهم الشركة األم
حقوق غير مسيطرة
النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح (بالفلس)

23

2017

2016

13.769.160
2.156.118
1.850.114
17.775.392
4.025.123

11.030.330
2.512.568
1.840.947
15.383.845
3.170.969

13.750.269

12.212.876

1.087.676
324.768

1.285.428
394.844

15.162.713

13.893.148

1.851.188
1.873.657
624.659
265.000
175.000
99.617
10.273.592

1.874.473
1.463.229
637.756
245.500
175.000
115.579
9.381.611

()400.257
1.104.592
82.879
-

()94.961
928.068
561.658
267.562

11.060.806

11.043.938

10.730.263
330.543
11.060.806
23.33

10.956.916
87.022
11.043.938
23.82

عيسى محمد نجيبي

د .مصطفى السيد

أحمد يوسف

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي
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القائمة الموحدة
للتغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)
الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم

إيضاح
الرصيد في  1يناير 2017
مجموع الدخل الشامل

احتياطي
استبدال
أثاث
وتركيبات

أرباح
مبقاة*

حقوق غير
مسيطرة

المجموع

46.000.000

19.210.000

218.270

74.845.831

3.199.705

143.473.806

رأس
المال

احتياطي
قانوني

-

-

-

10.730.263

330.543

11.060.806

-

1.100.000
-

64.684
()14.245

()6.440.000
()1.100.000
()64.684
14.245

-

()6.440.000
-

الرصيد في  31ديسمبر 2017

46.000.000

20.310.000

268.709

78.985.655

3.530.248

148.094.612

الرصيد في  1يناير 2016

46.000.000

18.110.000

153.923

70.573.262

-

134.837.185

مجموع الدخل الشامل
أرباح أسهم معلنة لسنة 2015
محول إلى االحتياطي القانوني
محول إلى احتياطي استبدال أثاث وتركيبات
استخدام احتياطي استبدال أثاث وتركيبات
إقتناء شركة تابعة

-

1.100.000
-

75.377
()11.030
-

10.956.916
()5.520.000
()1.100.000
()75.377
11.030
-

87.022
3.112.683

11.043.938
()5.520.000
3.112.683

46.000.000

19.210.000

218.270

74.845.831

3.199.705

143.473.806

أرباح أسهم معلنة لسنة 2016
محول إلى االحتياطي القانوني
محول إلى احتياطي استبدال أثاث وتركيبات
استخدام احتياطي استبدال أثاث وتركيبات

الرصيد في  31ديسمبر 2016

14
12
13

14
12
13
4

* تتضمن األرباح المبقاة على مبلغ وقدره  348.726دينار بحريني ( 233.029 :2016دينار بحريني) متعلق باالحتياطي القانوني للشركات التابعة.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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القائمة الموحدة
للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)
األنشطة التشغيلية
الربح للسنة
تعديالت للبنود التالية:
إستهالك
خسارة (مكسب) من إستبعاد عقارات ومعدات أثاث
ربح من ودائع ألجل
تكاليف التمويل
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تبرعات ومساهمات خيرية
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
مكسب غير محقق للقيمة العادلة من اإلستثمارات العقارية
مكسب من إقتناء شركة تابعة
حصة المجموعة من ربح المشاريع المشتركة

إيضاح

5

26
9
16
7
4
8

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
تغيرات في رأس المال العامل:
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
تبرعات ومساهمات خيرية مدفوعة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

16

2017
11.060.806

2016
11.043.938

1.432.707
1.900
()324.768
400.257
265.000
175.000
99.617
58.019
()1.104.592
()82.879

1.002.101
185
()394.844
94.961
245.500
175.000
115.579
67.685
()928.068
()267.562
()561.658

11.981.067

10.592.817

()65.290
()823.147
11.092.630
()36.591
()265.000
()188.726

()400.833
()284.964
9.907.020
()18.318
()245.500
()197.604

10.602.313

9.445.598

الـوفـــــــــاء
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القائمة الموحدة
للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)
2017

2016

()14.818
()1.353.787
()18.546
()62.500
()2.278.407
322.673

()125.046
402
()175.546
()153.818
1.143.176
()1.800.000
()8.645.000
10.168.176
585.983

األنشطة االستثمارية

صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) األنشطة االستثمارية

()3.405.385

998.327

األنشطة التمويلية
أرباح أسهم مدفوعة
تغيرات في أرصدة لدى البنك تمثل أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
سداد قرض ألجل
تكاليف التمويل المدفوعة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في  1يناير

()6.350.148
()224.757
()749.585
()400.257
()7.724.747
()527.819
5.903.092

()5.207.509
()1.009.489
()124.931
()94.961
()6.436.890
4.007.035
1.896.057

5.375.273

5.903.092

شراء عقارات ومعدات أثاث
متحصالت من بيع عقارات ومعدات أثاث
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
إضافات إلى إستثمارات عقارية
نقد مستلم من إقتناء شركة تابعة
إقتناء شركة تابعة
استثمار إضافي في مشروع مشترك
صافي التغيرات في ودائع ألجل
ربح مستلم من ودائع ألجل

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

إيضاح
5
6
7
4
4
8

17
15

10

بنود غير نقدية:
( )1تم إستبعاد التغيير في التبرعات والمساهمات الخيرية البالغ  18.762دينار بحريني ( 22.604 :2016دينار بحريني) من الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى.
( )2تم إستبعاد التغيير في الربح المستحق من ودائع ألجل البالغ  2.095دينار بحريني ( 191.139 :2016دينار بحريني) من الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى.
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)

 1األنشطة

فيما يلي الشركة الزميلة والمشروع المشترك:

شركة عقارات السيف ش.م.ب«( .الشركة») هي شركة مساهمة عامة تأسست
في مملكة البحرين ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب
سجل تجاري رقم  .44344وإن العنوان البريدي المسجل لمكتب الشركة
الرئيسي هو ص.ب  ،20084مبنى  ،2102طريق  ،2825مجمع  ،428ضاحية السيف،
المنامة ،مملكة البحرين.
يشار إلى الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل معًا «بالمجموعة».
تزاول المجموعة بصورة أساسية األنشطة العقارية التجارية وكما تقدم
مرافق لأللعاب الترفيهية والتسلية .تمتلك وتدير المجموعة مجمع السيف
ومجمع مدينة عيسى ومجمع سيف المحرق وأجنحة فريزر  -السيف ومرافق
تجارية أخرى في مملكة البحرين وُ ّ
تشغل ماجك آيالند والمرافق واأللعاب
الترفيهية والتسلية.
بناء على قرار مجلس اإلدارة
لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة ً
الصادر بتاريخ  20فبراير .2018
فيما يلي الشركات التابعة للشركة:
االسم

حصة الملكية
2017

2016

بلد
التأسيس

األنشطة الرئيسية

أجنحة فريزر
السيف ــ البحرين
ش.ش.و

%100

%100

مملكة
البحرين

إدارة الفندق والشقق
السياحية المفروشة
والمطاعم لخدمات
إدارة السياحة.

شركة المحرق
مول ذ.م.م.

%72.5

%72.5

مملكة
البحرين

إدارة العقارات بما
في ذلك المجمعات
التجارية .كانت شركة
المحرق مول ذ.م.م.
مشروع مشترك حتى
 9أكتوبر .2016

اسم الشركة
الزميلة
والمشروع
المشترك
لما العقارية
ذ.م.م.
بناء البحرين
ش.م.ب( .مقفلة)

حصة الملكية
بلد
التأسيس

األنشطة الرئيسية
األعمال العقارية
التجارية
األعمال العقارية
التجارية

2017

2016

%50

%05

مملكة
البحرين

-

مملكة
البحرين

%25

 2السياسات المحاسبية الهامة
بيان االلتزام
أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي وطبقًا ألحكام
قانون الشركات التجارية البحريني والدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي
(األحكام النافذة من المجلد رقم  )6وتوجيهات مصرف البحرين المركزي
والقوانين والقرارات المتعلقة بها وقواعد وإجراءات بورصة البحرين.
أسس اإلعداد
أعدت القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء
اإلستثمارات العقارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة .تم عرض القوائم
المالية الموحدة بالدينار البحريني لكونه العملة الرئيسة لعمليات المجموعة.
أسس التوحيد
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها
التابعة كما في  31ديسمبر  .2017تتحقق السيطرة عندما يكون لدى المجموعة
تعرضات على أو حقوق في عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة
المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل إستخدام
سلطتها على الشركة المستثمر فيها .وباألخص ،تسيطر المجموعة على
الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة:

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)

 2السياسات المحاسبية الهامة (تتمـــة)
 السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحهاالقدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها)؛
 تعرضات على أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركةالمستثمر فيها؛ و
 القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير علىمقدار عوائدها.
بشكل عام ،هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها السيطرة.
لدعم هذا االفتراض ،وعندما تكون لدى المجموعة حقوق أقل في أغلبية
حقوق التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة
في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها
السلطة على الشركة المستثمر فيها ،بما في ذلك:
 الترتيبـات التعاقديـة مـع حامـلي حقـوق التصـويت اآلخـرين للشـركةالمسـتثمر فيها؛
 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الممكنة. تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركةالمستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك تغيرات على عنصر
أو أكثر من العناصر السيطرة الثالث .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل
المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما
تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة .يتم تضمين موجودات
ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة
خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على
السيطرة لغاية تاريخ إيقاف المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة.
ينسب الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حقوق
حاملي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير المسيطرة ،حتى لو إن هذه
النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة .أينما استلزم األمر،
يتم عمل تعديالت في القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشي سياساتها
المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة .تم استبعاد جميع
الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات والتدفقات
النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل
عند التوحيد.
يتم احتساب التغيير في حصة ملكية الشركة التابعة ،دون فقدان السيطرة،
كمعاملة أسهم حقوق الملكية.

إذا فقدت المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة ،فإنها تقوم باستبعاد
الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات ذات الصلة للشركة التابعة
والحقوق غير المسيطرة والبنود األخرى لحقوق الملكية بينما يتم إثبات أي
مكسب أو خسارة ناتجة في القائمة الموحدة للدخل الشامل .يتم إثبات أي
استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة نافذة اعتبارًا من  1يناير 2017
إن السياسات المحاسبية المسجلة والمتبعة في إعداد هذه القوائم المالية
الموحدة هي مطابقة لتلك المستخدمة في السنة السابقة ،باستثناء المعايير
والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي هي نافذة اعتبارًا من  1يناير  .2017إن تطبيق
هذه المعايير والتفسيرات ليس لها أي تأثير على المركز المالي الموحد أو اإلداء
المالي الموحد أو إفصاحات المجموعة.
معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة نافذة اعتبارًا من  1يناير ( 2017تتمة)
معيار المحاسبة الدولي رقم ( 12المعدل)
المتعلق بضريبة الدخل :التعديالت ،إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة عن
الخسائر غير المحققة (التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي
رقم  ،)12وتوضيح كيفية حساب الموجودات الضريبية المؤجلة المتعلقة بأدوات
الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة؛ و
معيار المحاسبة الدولي رقم ( 7المعدل)
المتعلق بقائمة التدفقات النقدية :تتطلب التعديالت من المنشأة تقديم
إفصاحات تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في
المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية ،بما في ذلك التغيرات الناتجة عن
التدفقات النقدية وغير النقدية؛
التحسينات السنوية على دورة 		:2016 - 2014
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 12
المتعلق باإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى :توضيح نطاق متطلبات
اإلفصاح في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  12المطبقة على حصة
المنشأة في الشركات التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الزميلة المصنفة
كمحتفظ بها لغرض البيع.
معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد
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المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15
تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15في مايو  2014ويحدد
المعيار نموذج من خمس خطوات جديدة والذي سيتم تطبيقه على اإليرادات
الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء .يتم إثبات اإليرادات بموجب المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع
المؤسسة إستحقاقه نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء .تقدم
المبادئ في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15نهجًا أكثر تنظيمًا
لقياس وإثبات اإليرادات.
ينطبق معيار اإليرادات الجديد على جميع المنشآت وسيحل محل جميع
متطلبات إثبات اإليرادات الحالية بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
سيتطلب تطبيقه إما بأثر رجعي كلي أو معدل للفترات السنوية المبتدئة في
أو بعد  1يناير  2018مع السماح بالتطبيق المبكر .يشير التقييم األولي للمجموعة
بأن المعيار الجديد من غير المرجح بأن يكون له أي تأثير جوهري على نتائج
المجموعة ،ومع ذلك ،ستكون هناك بعض التصنيفات ضمن القائمة
الموحدة للدخل.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9
في يوليو  ،2014أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي الصيغة النهائية للمعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9المتعلق باألدوات المالية الذي يحل محل
معيار المحاسبة الدولي رقم  39المتعلق باألدوات المالية :اإلثبات والقياس
وكافة اإلصدارات السابقة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .9يجمع
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9بين جميع الجوانب الثالث لمحاسبة
مشروع األدوات المالية :التصنيف والقياس واإلضمحالل ومحاسبة التحوط .إن
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9هو إلزامي في الفترات السنوية
المبتدئة في أو بعد  1يناير  ،2018مع السماح بالتطبيق المبكر .باستثناء محاسبة
التحوط ،يتطلب تطبيقه بأثر رجعي ،ولكن معلومات المقارنة غير إلزامية.
بالنسبة لمحاسبة التحوط ،يتم تطبيق المتطلبات عمومًا بأثر رجعي ،مع بعض
االستثناءات المحدودة.
تقيّم المجموعة حاليًا التأثير الكلي لللمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم  9وتخطط تطبيق المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي المطلوب.
معيار المحاسبة الدولي رقم 40
تحويالت االستثمارات العقارية (إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد
 1يناير )2018؛
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10ومعيار المحاسبة الدولي
رقم ( 28المعدل)
المتعلق بالقوائم المالية الموحدة واالستثمارات في الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة :البيع أو المساهمة في الموجودات بين المستثمر
وشركاته الزميلة أو مشروعه المشترك (أجل مجلس معايير المحاسبة الدولي
التاريخ اإللزامي لهذه التعديالت ألجل غير مسمى)؛

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 2المعدل)
المتعلق بمعامالت الدفع على أساس األسهم :تصنيف وقياس الدفع على
أساس األسهم (إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  .)2018السماح
بالتطبيق المبكر؛
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16
المتعلق بعقود اإليجار :التوجيهات المعدلة للنموذج المنفرد لعقود اإليجار
(إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  ،2019مع السماح بالتطبيق
المبكر إذا تم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15المتعلق
“بإيرادات من عقود مبرمة مع العمالء”؛ و
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17
المتعلق بعقود التأمين :يغطي المعيار اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح.
وبمجرد أن يصبح إلزامي ،سيحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 17محل المعيار الدولي إلعداد التقارير رقم  4الذي تم إصداره في سنة 2005
(إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير .)2021
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9والمعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم 4
تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9المتعلق باألدوات المالية مع
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4المتعلق بعقود التأمين -
التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 4
(إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير )2018؛
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 22
المتعلق بالعملة األجنبية :المعامالت والمقابل المدفوع مقدمًا (إلزامي للفترات
السنوية المبدئة في أو بعد  1يناير )2018؛
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 23
المتعلق بعدم التيقن من معالجة ضريبة الدخل( :إلزامي للفترات السنوية
المبتدئة في أو بعد  1يناير )2019؛
التحسينات السنوية على دورة :2016 - 2014
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1
المتعلق بالتطبيق ألول مرة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية :حذف
اإلعفاءات القصيرة األجل للمطبقين ألول مرة (إلزامي في الفترة السنوية
المبتدئة في  1يناير )2018؛
معيار المحاسبة الدولي رقم 28
المتعلق باالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة :توضيح بأن
قياس الشركات المستثمر فيها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر هو
خيار على أساس كل استثمار على حدة (يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي وهي
إلزامية اعتبارًا من  1يناير  ،2018مع السماح بالتطبيق المبكر)؛

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد
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 2السياسات المحاسبية الهامة (تتمـــة)
دمج األعمال
يتم احتساب دمج األعمال بإستخدام طريقة اإلقتناء .يتم قياس تكلفة اإلقتناء
كإجمالي للمقابل المحول والمقاسة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ والقيمة
ألي حقوق غير مسيطرة في الملكية المشتراة .لكل عملية من عمليات دمج
األعمال ،تقيس المجموعة الحقوق غير المسيطرة في الملكية المشتراة إما
بالقيمة العادلة أو بتناسب حصتهم في صافي الموجودات المحددة للملكية
المشتراة .تم احتساب التكاليف المتعلقة باالقتناء عند تكبدها ويتم تضمنيها
في مصروفات إدارية.
عندما تقوم المجموعة باقتناء األعمال ،فأنها تقيم الموجودات المالية
والمطلوبات المفترضة للتصنيف والتعيين المناسب وفقًا للشروط التعاقدية
والظروف اإلقتصادية والشروط ذات الصلة كما هو بتاريخ االقتناء .ويتضمن هذا
فصل المشتقات الضمنية للعقود المحتوية من قبل المشتري.
يتم تقييم مقابل اإللتزامات الناتجة من دمج األعمال بالقيمة العادلة بتاريخ
االقتناء كجزء من دمج األعمال .مقابل االلتزامات المصنفة على أنه موجودات
أو مطلوبات والتي هي أداة مالية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ،39يتم
إعادة قياسها بتاريخ إعداد كل تقرير مالي بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات
في القيمة العادلة في القائمة الموحدة للدخل الشامل.
يتم قياس الشهرة مبدئيًا بالتكلفة (التي تعد الزيادة في إجمالي المقابل
المحول والمبلغ المثبت ألي حقوق غير مسيطرة) وأي حصة ملكية محتفظ
بها مسبقًا فوق صافي الموجودات المحددة المقتناة والمطلوبات المتكبدة.
إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة تزيد عن إجمالي المقابل
المحول ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا تم تحديد جميع الموجودات
المقتناة وجميع المطلوبات المفترضة بشكل صحيح وتقوم بمراجعة
اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم إثباتها بتاريخ اإلقتناء .إذا كانت
نتائج عملية إعادة التقييم تشير إلى وجود زيادة في القيمة العادلة لصافي
الموجودات المقتناة فوق إجمالي المقابل المحول ،فإنه يتم بعد ذلك إثبات
المكسب في القائمة الموحدة للدخل الشامل «كمكسب من صفقة شراء».
بعد اإلثبات المبدئي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم أي خسائر
إضمحالل متراكمة .لغرض فحص اإلضمحالل ،يتم تخصيص الشهرة المقتناة
من دمج األعمال من تاريخ االقتناء لكل وحدة من وحدات المجموعة المنتجة
للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من أعمال الدمج ،بغض النظر ما إذا كانت
موجودات أو مطلوبات أخرى للملكية المشتراة تم تخصيصها لتلك الوحدات.

وجزء من العمليات ضمن
جزء من الوحدة المنتجة للنقد
أينما تشكل الشهرة
ً
ً
الوحدة المستبعدة ،فإن الشهرة المرتبطة بالعمليات المستبعدة يتم تضمينها
في القيمة المدرجة للعمليات عند تحديد المكسب أو الخسارة للعمليات
المستبعدة .يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيمة
النسبية للعمليات المستبعدة وجزء من الوحدة المنتجة للنقد المتبقية.
يتم مبدئيًا قياس اإللتزامات المحتملة المثبتة في دمج األعمال بقيمها العادلة.
ويتم الحقًا قياسها بمبلغ أعلى من المبلغ الذي يتوجب إثباته وفقا لمتطلبات
المخصصات أو المبلغ المثبت في البداية أقل (حسب مقتضى الحال) يتم إثبات
اإلطفاء المتراكم وفقًا لمتطلبات إثبات اإليراد.
تصنيف المتداول مقابل غير المتداول
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في القائمة الموحدة للمركز المالي
على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول.
يعتبر الموجود متداو ً
ال عندما:
 يتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛ يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛ يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهرًا بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ أو النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد من إن يتم استبداله أو استخدامهلتسوية مطلوب لمدة أثنى عشر شهرًا على األقل بعد فترة إعداد التقارير
المالية.
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.
يعتبر المطلوب متداو ً
ال عندما:
 يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتيادية؛ يحتفظ به بصورة أساسية لغرض المتاجرة؛ عندما يكون مستحق السداد خالل أثنى عشر شهرًا بعد فترة إعداد التقاريرالمالية؛ أو
 ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة أثنى عشر شهرًاعلى األقل بعد فترة إعداد التقارير المالية.
تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)
إستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
إن الشركة الزميلة هي مؤسسة لدى المجموعة نفوذ مؤثر عليها .إن النفوذ
المؤثر هو القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالسياسات
المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ،ولكن ليست السيطرة أو السيطرة
المشتركة على تلك السياسات.
المشروع المشترك هو نوع من أنواع الترتيبات المشتركة التي بموجبها يحصل
األطراف الذين يمتلكون السيطرة المشتركة في الترتيب على الحق في صافي
موجودات المشروع المشترك .المشروع المشترك هو اتفاق تعاقدي لتقاسم
السيطرة على الترتيب ،والتي تكون موجودة فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات
بشأن األنشطة ذات الصلة بالحصول على الموافقة باإلجماع من األطراف
المتقاسمة للسيطرة.

يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة والمشروع المشترك في نفس فترة
إعداد التقارير المالية للمجموعة .أينما استلزم األمر ،يتم عمل تعديالت في
السياسات المحاسبية لتتماشي مع سياسات المجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضروريًا
إثبات خسارة اضمحالل إضافية لحصة استثمارات المجموعة في شركتها
الزميلة أو مشروعها المشترك .تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير ،بتحديد
ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل االستثمار في الشركة الزميلة
أو المشروع المشترك .ففي هذه الحالة تقوم المجموعة باحتساب قيمة
االضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة
أو المشروع المشترك وقيمتها المدرجة ومن ثم إثبات الخسارة «كحصة
المجموعة من نتائج الشركة الزميلة أو المشروع المشترك» في القائمة
الموحدة للدخل الشامل.

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

عند فقدان نفوذ مؤثر على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك تقيس وتثبت
المجموعة أي اسثتمار محتفظ به بقيمته العادلة .يتم إثبات أي فرق بين القيمة
المدرجة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان النفوذ المؤثر
والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في القائمة
الموحدة للدخل الشامل.

بموجب طريقة حقوق الملكية ،يتم إثبات االستثمار في الشركة الزميلة أو
المشروع المشترك مبدئيًا بالتكلفة .يتم تعديل القيمة المدرجة لالستثمار
إلثبات التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة أو
المشروع المشترك منذ تاريخ اإلقتناء .يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركة
الزميلة أو المشروع المشترك في القيمة المدرجة لالستثمار وهي غير مطفأة
وال يتم فحصها لالضمحالل بشكل فردي.

عقارات ومعدات وأثاث

يتم احتساب إستثمارات المجموعة في مشروعها المشترك بموجب طريقة
حقوق الملكية.

تعكس القائمة الموحدة للدخل الشامل حصة المجموعة في نتائج عمليات
الشركة الزميلة والمشروع المشترك .يتم عرض أي تغير في الدخل الشامل
اآلخر للشركة المستثمر فيها كجزء من القائمة الموحدة للدخل الشامل.
ً
مباشرة في حقوق الشركة
باإلضافة إلى ذلك ،أينما وجدت تغييرات قد أثبتت
الزميلة والمشروع المشترك ،تقوم المجموعة بإثبات حصتها في هذه التغييرات
وتفصح عن هذا ،إذا استلزم األمر في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق
الملكية .يتم استبعاد المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت
بين المجموعة وشركتها الزميلة ومشروعها المشترك إلى حد حصة
المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع المشترك.
يتم إظهار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزميلة
والمشروع المشترك في مقدمة القائمة الموحدة للدخل الشامل خارج
الربح التشغيلي.

تدرج العقارات والمعدات واألثاث بالتكلفة ،بعد حسم االستهالك المتراكم و/
أو خسائر اإلضمحالل المتراكمة ،إن وجدت .تتضمن هذه على التكاليف تكلفة
استبدال جزء من العقارات والمعدات واألثاث .عندما يتطلب استبدال أجزاء
جوهرية للعقارات والمعدات واألثاث على فترات ،فإن المجموعة تقوم بإثبات
تلك األجزاء كموجودات فردية بأعمار إنتاجية محددة وتقوم بإستهالكها
وفقًا لذلك .وبالمثل ،عندما يتم إجراء معاينة رئيسية ،يتم إثبات تكلفتها في
القيمة المدرجة للعقارات والمعدات واألثاث كتكلفة استبدال إذا تم استيفاء
معايير اإلثبات .يتم إثبات جميع تكاليف التصليحات والصيانة األخرى في القائمة
الموحدة للدخل الشامل عند تكبدها.
بناء على األعمار اإلنتاجية
يتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت ً
المقدرة للموجودات كالتالي:
مباني على أراضي مستأجرة
معدات
أثاث وتركيبات
مركبات

أقل من  70سنة أو فترة عقد التأجير
 10-2سنة
 10-3سنة
 5سنوات

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)

 2السياسات المحاسبية الهامة (تتمـــة)
يتم إستبعاد بند من العقارات والمعدات واألثاث أو أي جزء تم إثباته مبدئيًا عند
اإلستبعاد أو عندما ال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية من
إستخدامه أو بيعه .يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن إستبعاد موجود
(يتم احتسابه على إنه الفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة المدرجة
للموجود) في القائمة الموحدة للدخل الشامل عندما يتم إستبعاد الموجود.
يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك
في نهاية كل سنة مالية ،ويتم تعديلها مستقب ً
ال إذا تطلب األمر.
حدود الرسملة بالنسبة لبند من بنود العقارات والمعدات واألثاث هو  250دينار
بحريني ،وأي أدنى من التكلفة التي يتم إثباتها كمصروف.
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
المصروفات المتكبدة في إنشاء مرافق جديدة قبل البدء في إستخدامها
التجاري يتم رسملتها كأعمال رأسمالية قيد التنفيذ .تحول األعمال الرأسمالية
قيد التنفيذ إما لعقارات ومعدات وأثاث أو إلستثمارات عقارية عند بدء
إستخدامها التجاري.
ال تستهلك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ حتى يتم تحويلها ووضعها
لإلستخدام التجاري ،ويتم مراجعتها سنويًا ألي مؤشر على اإلضمحالل
في القيمة.

على أساس تقييم سنويًا يتم إجراؤه من قبل مثمن خارجي معتمد مستقل،
بتطبيق نموذج تقييم موصى به من قبل لجنة معايير التقييم الدولية.
يتم إستبعاد اإلستثمارات العقارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب
االستثمارات العقارية بصورة نهائية من االستخدام وال يتوقع الحصول على
منافع اقتصادية مستقبلية من إستبعادها .يتم إثبات الفرق بين صافي
متحصالت اإلستبعاد والقيمة المدرجة للموجود في القائمة الموحدة للدخل
الشامل في فترة اإلستبعاد.
يتم عمل التحويالت إلى (أو من) االستثمارات العقارية فقط إذا كان هناك تغيير
في االستخدام .بالنسبة للتحويل من بند إستثمارات عقارية إلى بند عقارات تم
شغلها من قبل المالك ،تعتبر التكلفة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة
في تاريخ التغير في اإلستخدام .إذا أصبحت العقارات التي يشغلها المالك
استثمارات عقارية ،تقوم المجموعة بإحتساب هذه العقارات وفقًا للسياسة
المتبعة للعقارات والمعدات واألثاث حتى تاريخ تغيير اإلستخدام.
يتم تحديد المكاسب أو الخسائر الناتجة من إستبعاد اإلستثمارات العقارية
كفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة المدرجة للموجود في القوائم
المالية للفترة السابقة بالكامل.
إضمحالل موجودات غير مالية
باإلضافة إلى اإلفصاحات التي تتعلق بإضمحالل الموجودات غير المالية في
اإليضاحات التالية:

إستثمارات عقارية

إفصاحات عن الفرضيات الهامة

إيضاح 3

تشتمل اإلستثمارات العقارية على العقارات المكتمل بناؤها والعقارات الجاري
بناؤها أو عقارات يعاد تطويرها محتفظ بها لغرض اكتساب دخل من اإليجارات
أو االستفادة من االرتفاع في ثمنها أو كليهما .يتم تصنيف العقارات المحتفظ
بها لغرض التأجير ضمن اإلستثمارات العقارية عندما يتم استيفاء تعريف
اإلستثمارات العقارية.

عقارات ومعدات وأثاث

إيضاح 5

يتم قياس اإلستثمارات العقارية مبدئيًا بالتكلفة متضمنة على تكاليف
المعاملة .تتضمن تكاليف المعاملة على الرسوم المهنية للخدمات القانونية
وعموالت التأجير المبدئية الضرورية من أجل جعل العقار قاب ً
ال للتشغيل .كما
تتضمن القيمة المدرجة على تكلفة استبدال جزء من اإلستثمار العقاري القائم
في الوقت الذي تم فيه تكبد التكلفة إذا تم استيفاء معايير اإلثبات.
بعد اإلثبات المبدئي ،تدرج اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة التي تعكس
أوضاع السوق في تاريخ إعداد التقارير المالية .يتم تضمين المكاسب أو الخسائر
الناتجة من التغيرات في القيم العادلة لإلستثمارات العقارية في القائمة
الموحدة للدخل الشامل في الفترة التي تنتج فيها .يتم تحديد القيم العادلة

تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك
دليل موضوعي يثبت إضمحالل موجود مالي محدد .إذا وجد مثل هذا الدليل ،أو
عندما يتطلب عمل فحص إضمحالل سنوي للموجود ،تقوم المجموعة بعمل
تقييم لمبلغ الموجود القابل لالسترداد .إن القيمة القابلة لإلسترداد للموجود
هي القيمة األعلى للقيمة العادلة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصًا
تكلفة البيع وقيمتها المستخدمة وهي محددة للموجود الفردي ،إال إذا كان
الموجود غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي مستقلة إلى حد بعيد عن تلك
الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات .عندما تزيد القيمة المدرجة
للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمها القابلة لالسترداد ،فإن الموجود
يعتبر مضمح ُ
ال ويتم إظهار الموجود بالمبلغ القابل لالسترداد.
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عندما يتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود ،فان التدفقات النقدية
المستقبلية يتم تخفيضها إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم والذي
يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاصة
بالموجود .عند تحديد القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع ،فإنه يتم األخذ
في االعتبار أحدث معامالت السوق .عندما ال يمكن تحديد مثل تلك المعامالت،
فإنه يتم استخدام أحدث نماذج التقييم المناسبة .هذه الحسابات يتم تأييدها
من قبل مضاعفات التقييم أو مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة.
يتم عمل تقييم في تاريخ كل تقرير مالي حول ما إذا كان هناك أي مؤشر يثبت
بأن خسائر اإلضمحالل المثبتة مسبقًا لم تعد موجودة أو قد تم تخفيضها.
إذا وجد مثل هذا المؤشر ،تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد
للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد .يتم استرجاع خسارة االضمحالل المثبتة
مسبقًا فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ
الموجودات القابلة لالسترداد منذ تاريخ إثبات آخر خسارة اضمحالل .إن قيمة
االسترجاع محددة بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة للموجود قيمته القابلة
لالسترداد ،وأال تتجاوز القيمة المدرجة التي تم تحديدها ،بعد حسم اإلستهالك
كما لو لم يتم إثبات خسارة اضمحالل للموجود في السنوات السابقة .يتم
إثبات هذه االسترجاعات في القائمة الموحدة للدخل الشامل إال إذا كان
الموجود مدرج بمبلغ إعادة التقييم ففي هذه الحالة ،يتم معاملة االسترجاع
كزيادة في إعادة التقييم. .
األدوات المالية  -اإلثبات المبدئي والقياس الالحق
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه موجود مالي لمنشأة واحدة ومطلوب مالي
أو أداة أسهم حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
 )1الموجودات المالية

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها على النحو
الموضح أدناه:
ذمم تجارية مدينة
يتم إثبات الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى باألسعار المتفق عليها
تعاقديًا محسومًا منها أية خصومات أو تعديالت .عندما تكون القيمة الزمنية
لألموال جوهرية ،فإنه يتم خصم الذمم المدينة وتدرج بالتكلفة المطفأة.
ويتم عمل مخصص عندما يكون هناك دليل موضوعي بأن المجموعة لم
تعد قادرة على استرداد األرصدة بالكامل .يتم شطب األرصدة عندما يتم عمل
تقييم بأن احتمالية استردادها بعيد المنال.
نقد وأرصدة لدى بنك
يشتمل النقد واألرصدة في القائمة الموحدة للمركز المالي على نقد لدى
البنوك وفي الصندوق وودائع قصيرة األجل بتواريخ إستحقاق لمدة سنة واحدة
أو أقل ،والتي تخضع لمخاطر تغيرات غير جوهرية في القيمة.
لغرض القائمة الموحدة للتدفقات النقدية ،يشمل النقد وما في حكمه على
نقد وودائع قصيرة األجل بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل،
محسومًا منهًا أرصدة السحوبات على المكشوف من البنك القائمة والحسابات
المصرفية المقيدة ،إن وجدت.
استبعاد
يتم استبعاد الموجود المالي (أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من
مجموعة من الموجودات المالية المشابهة) عند:

اإلثبات المبدئي والقياس

 -انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجود ،أو

يتم تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات المبدئي كموجودات مالية مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وقروض وذمم مدينة أو إستثمارات
محتفظ بها حتى اإلستحقاق أو كموجودات مالية متاحة للبيع ،حسب مقتضى
الحال .تقوم المجموعة بتحديد تصنيف موجوداتها المالية عند اإلثبات المبدئي.
يتم إثبات جميع الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة ،باإلضافة ،في حالة
الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تضاف إليها تكاليف المعاملة المنسوبة إلقتناء الموجود المالي.

 قيام المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود أوتعهدت بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب «ترتيب
وسواء
سداد»؛
ً

المشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات
ً
عامة في القوانين أو حسب أعراف السوق
خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه
(طريقة الشراء العادية) يتم إثباتها بتاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيه
المجموعة بشراء أو بيع الموجود.
تتضمن الموجودات المالية للمجموعة على نقد وودائع قصيرة األجل وذمم
تجارية مدينة وذمم أخرى.

(أ) قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة
بالموجود ،أو
(ب) عندما لم تقم المجموعة بنقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت
الجوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة على الموجود.
اضمحالل الموجودات المالية
كما تم تقديم إفصاحات إضافية تتعلق باضمحالل الموجودات المالية في
اإليضاحات التالية:

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)

 2السياسات المحاسبية الهامة (تتمـــة)

يتم إثبات جميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة وفي حالة القروض
واالقتراضات والذمم الدائنة بعد حسم التكاليف المباشرة المنسوبة للمعاملة.

إفصاحات عن الفرضيات الجوهرية

إيضاح 3

الذمم التجارية المدينة

إيضاح 9

تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل إعداد تقرير مالي لتحديد ما إذا كان
هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل موجود مالي أو مجموعة من الموجودات
المالية .يثبت االضمحالل نتيجة لحدث أو أكثر تم حدوثه بعد اإلثبات المبدئي
للموجود (تكبد على أثره «خسارة») وبأن حدوث تلك الخسارة لها تأثير على
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للموجود المالي أو مجموعة من
الموجودات المالية التي يمكن قياسها بواقعية .من الممكن أن يتضمن دليل
اإلضمحالل على مؤشرات بأن المقترض أو مجموعة من المقترضين يواجهون
صعوبات مالية جوهرية ،وفوات مواعيد دفع الفائدة أو المبالغ األصلية ،ويوجد
احتمال تعرض المقترضين إلى إفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر ويمكن
مالحظته حيث توجد معلومات تشير بحدوث انخفاض في التدفقات النقدية
المستقبلية المتوقعة القابلة للقياس ،أو حدوث تغيرات في أعمال المتاجرة أو
في األوضاع االقتصادية المرتبطة بالتعثر في السداد.
إذا وجد مثل هذا الدليل ،فإنه يتم إثبات أية خسارة اضمحالل في القائمة
الموحدة للدخل الشامل .يتم تحديد االضمحالل كالتالي:
( أ ) للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ،فإن االضمحالل هو الفرق بين
التكلفة والقيمة العادلة بعد حسم أي خسارة اضمحالل تم إثباتها مسبقًا
في القائمة الموحدة للدخل الشامل؛
(ب) للموجودات المدرجة بالتكلفة فإن االضمحالل هو الفرق بين القيمة
المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بسعر
السوق الحالي على عائد موجود مالي مماثل؛ و
(هـ) للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة ،فإن االضمحالل هو الفرق
بين القيمة المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
المخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
 )2المطلوبات المالية
اإلثبات المبدئي والقياس
يتم تصنيف المطلوبات المالية عند اإلثبات المبدئي ،كمطلوبات مالية
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو قروض واقتراضات أو
ذمم دائنة أو مشتقات مالية مصنفة كأدوات تحوط في التحوط الفعال،
حسب مقتضى الحال.

تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة على بعض بنود الذمم التجارية الدائنة
والذمم األخرى وأرباح أسهم لم يطالب بها مستحقة الدفع وقرض ألجل.
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
تدرج الذمم الدائنة والذمم األخرى بسعر التكلفة ،والتي تعد القيمة العادلة
سواء
للمقابل المتوجب دفعه في المستقبل للبضائع والخدمات المستلمة،
ً
تمت أو لم تتم مطالبة المجموعة بها.
قروض واقتراضات
بعد القياس المبدئي ،يتم الحقًا قياس القروض واالقتراضات التي تستحق عليها
فائدة بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم إثبات
المكاسب والخسائر في القائمة الموحدة للدخل الشامل عندما يتم استبعاد
المطلوبات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء .يتم احتساب التكلفة المطفأة
باألخذ في اإلعتبار أية خصومات أو عالوات من اإلقتناء والرسوم أو التكاليف التي
جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.
تعتبر
ً
إستبعاد
يتم إستبعاد المطلوب المالي عندما يكون اإللتزام بموجب المطلوب قد تم
إخالئه أو إلغائه أو انتهاء مدته.
 )3مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة
الموحدة للمركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ لمقاصة
المبالغ المعترف بها حيث تنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ
أو تحقيق الموجود وسداد المطلوب في الوقت ذاته.
قياس القيمة العادلة
تقيس المجموعة الموجودات غير المالية مثل اإلستثمارات العقارية بالقيمة
العادلة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي .كما تم تلخيص القيمة العادلة المتعلقة
باإلفصاحات في اإليضاحات التالية:
اإلفصاحات لطرق التقييم والتقديرات والفرضيات
الجوهرية

إيضاح 3

اإلستثمارات العقارية

إيضاح 7

اإلفصاحات الكمية عن التسلسل الهرمي لقياس
القيمة العادلة

إيضاح 28

49

50

التقــــريـر الســــنوي

٢٠١٧

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)
القيمة العادلة هو السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه
لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين مشاركي السوق في تاريخ القياس.
ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن معاملة بيع الموجود أو تحويل
المطلوب تحدث إما:

-

في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب ،أو

-

في السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي.

يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه
للمجموعة.
يتم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوب باستخدام االفتراضات التي
سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجود أو المطلوب ،على
افتراض بأن مشاركي السوق يعملون بأفضل مصالحهم االقتصادية.
يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة مشاركي
السوق على إدرار منافع اقتصادية عن طريق استخدام الموجودات بأعلى
وأفضل استخداماتها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق الذي
سيستخدم الموجودات بأعلى وأفضل استخداماتها.
تستخدم المجموعة تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لها
معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ،والذي يزيد الحد االقصى الستخدام
المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها ويحد من استخدام المدخالت
التي ال يمكن مالحظتها.
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس أو يتم اإلفصاح عن
بناء
قيمها العادلة في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلةً ،
على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة
ككل .وهي موضحة كالتالي:

-

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

-

المستوى  - 2تقنيات التقييم والتي يمكن مالحظة أدنى مستوى لمدخالتها
ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة المسجلة أما بصورة مباشرة
أو غير مباشرة؛ و

-

المستوى  - 3تقنيات التقييم والتي ال يمكن مالحظة أدنى مستوى
لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية الموحدة على
أساس متكرر ،تحدد المجموعة ما إذا كانت قد حدثت تحويالت فيما بين

المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم تصنيفها ( -استنادًا
إلى أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة
ككل) في نهاية فترة إعداد كل تقارير مالي.
يتم إشراك المثمنين الخارجيين لتقييم الموجودات الجوهرية مثل اإلستثمارات
العقارية .يقرر إشراك المثمنين الخارجيين سنويًا من قبل اإلدارة .تتضمن معايير
االختيار على معرفتهم بالسوق والسمعة واالستقاللية والتمسك بالمعايير
ً
عادة تغيير المثمنين كل ثالث سنوات .تقرر اإلدارة ،بعد عمل
المهنية .يتم
مناقشات مع المثمنين الخارجيين للمجموعة بشأن تقنيات التقييم
والمدخالت التي سيتم استخدامها لكل حالة.
في تاريخ إعداد كل تقرير ،تقوم اإلدارة بعمل تحليل للتغيرات في قيم
الموجودات والمطلوبات التي يتطلب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقًا
للسياسات المحاسبية للمجموعة .بالنسبة لهذا التحليل ،تتحقق اإلدارة من
المدخالت الرئيسية المطبقة في أحدث تقييم عن طريق مطابقة المعلومات
في حساب التقييم بالعقود والوثائق األخرى ذات الصلة.
كما تقوم اإلدارة باالشتراك مع المثمنين الخارجيين للمجموعة ،بمقارنة كل
تغير من التغيرات في القيمة العادلة لكل موجود ومطلوب مع المصادر
الخارجية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان التغيير معقو ً
ال.
وعلى أساس سنوي ،تقوم اإلدارة مع المثمنين الخارجيين للمجموعة
بتقديم تقرير عن نتائج التقييم إلى لجنة التدقيق ومدققي الحسابات
المستقلين للمجموعة .ويتضمن هذا مناقشة االفتراضات الرئيسية
المستخدمة في التقييمات.
لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات
والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات
ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
تكاليف اإلقتراض
ً
مباشرة إلى اقتناء أو بناء أو إنتاج
يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تنسب
الموجودات ،والتي من الضروري أن تتخذ فترة زمنية لكي تكون جاهزة
لالستخدام المقصود أو البيع كجزء من تكلفة الموجودات المعنية .يتم
احتساب جميع تكاليف االقتراضات األخرى كمصروفات في الفترة التي يتم
تكبدها .تتألف تكاليف اإلقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها
المنشأة فيما يتعلق باقتراض األموال.

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)

 2السياسات المحاسبية الهامة (تتمـــة)

إثبات اإليراد

مخصصات

يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه المنافع اإلقتصادية
إلى المجموعة بحيث يمكن قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية ،بغض النظر عن
متى يتم عمل المدفوعات .يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم
أو الذمم المدينة ،مع األخذ في االعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع
بإستثناء الضرائب والرسوم .إن وجدت ،لقد استنتجت المجموعة بأنها تعمل
كرب المال في جميع ترتيبات إيراداتها ،حيث لديها أسعار العروض وكما أنها
تتعرض لمخاطر االئتمان .باإلضافة إلى ذلك ،يجب استيفاء معايير اإلثبات التالية
قبل إثبات اإليراد.

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام (قانوني أو متوقع) على المجموعة
ناتج عن حدث سابق ،ومن المحتمل إن يتطلب وجود تدفق خارجي للموارد
يشمل المنافع اإلقتصادية لتسوية هذه اإللتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق
لمبالغ هذه اإللتزامات.
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة بدفع اشتراكات لنظام هيئة التأمين االجتماعي لموظفيها
البحرينيين والتي تحسب كنسبة من رواتب الموظفين .إن التزامات المجموعة
تكون محصورة في نطاق المبالغ المساهم بها في هذا النظام والتي يتم
صرفها عند إستحقاقها.
كما تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين األجانب ،والتي
بناء على رواتب الموظفين عند إنهاء التوظيف وعدد سنوات الخدمة.
تستحق ً
تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت كمستحقات على فترة التوظيف.
عقود االيجار
تحديد ما إذا كان الترتيب ،هو عقد إيجار يعتمد على القصد من الترتيب في
بداية التاريخ ،يتم تحديد إذا كان تنفيذ الترتيب يعتمد على استخدام موجود
أو موجودات محددة أو ينقل الترتيب حق استخدام الموجود إذا لم يكن ذلك
الحق غير محدد صراحة في الترتيب.
المجموعة كمستأجر
عقود التأجير التمويلية التي تنقل للمجموعة جميع المخاطر والمنافع
المتعلقة بملكية العين المستأجرة ،يتم رسملتها في بداية عقد اإليجار بالقيمة
العادلة للعقار المستأجر أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات التأجير،
أيهما أقل .ويتم إثبات مدفوعات عقد التأجير التشغيلي على أساس القسط
الثابت على مدى فترة التأجير.
المجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم المجموعة فيها بتحويل كافة المخاطر
والمنافع الرئيسية لملكية الموجود كعقود تأجير تشغيلية .تضاف التكاليف
المباشرة المبدئية المتكبدة في التفاوض بشأن عقود التأجير التشغيلية إلى
بناء
القيمة المدرجة للموجود المؤجر ويتم إثباته على مدى فترة عقد اإليجار ً
على نفس األسس كدخل اإليجار .يتم إثبات اإليجارات المحتملة في الفترة التي
يتم فيها اكتسابها.

دخل اإليجار
يتم إثبات دخل اإليجار المستحق القبض من عقود التأجير التشغيلية ،بعد
حسم التكاليف المبدئية المباشرة للمجموعة للدخول في عقود التأجير
التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير ،باستثناء دخل
اإليجار المحتمل والذي يتم إثباته عند اكتسابه.
يتم توزيع حوافز للمستأجرين للدخول في إتفاقيات التأجير بالتساوي على
مدى فترة عقد اإليجار ،حتى لو لم يتم عمل المدفوعات على هذا األساس .إن
مدة عقد اإليجار هي الفترة الغير قابلة لإللغاء مع أي شروط إضافية تعطي
المستأجر خيار مواصلة عقد التأجير ،علمًا أنه في بداية عقد التأجير ،والذي
يتوقع بصورة معقولة بأن المستأجرين سيمارسون هذا الخيار.
يتم إثبات المبالغ المستلمة من المستأجرين إلنهاء عقد التأجير أو التعويض عن
التلفيات في القائمة الموحدة للدخل الشامل عند ظهورها.
رسوم الخدمات والمصروفات القابلة لإلسترداد من المستأجرين
الدخل الناتج عن المصروفات المحتسبة على المستأجرين يتم إثباته في الفترة
التي يمكن فيها استرداد المصروفات تعاقديًا .يتم تضمين إجمالي رسوم
الخدمات والمبالغ األخرى المستلمة في اإليرادات ،حيث أنه يعتبر بأن المجموعة
تعمل كرب المال بهذا الخصوص.
دخل الفوائد
يتم تسجيل دخل الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .معدل
الفائدة الفعلي هو المعدل الذي بموجبه يتم خصم المبالغ النقدية المتوقعة
مستقب ً
ال خالل العمر الزمني لألدوات المالية أو فترة أقصر إلى صافي القيمة
المدرجة للموجود المالي أو المطلوب ،أيهما أنسب .يعرض دخل الفوائد كربح
من ودائع ألجل في القائمة الموحدة للدخل الشامل.

51

52

التقــــريـر الســــنوي

٢٠١٧

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)
عمالت أجنبية

إرتباطات عقود التأجير التشغيلية  -المجموعة كمؤجر

يتم مبدئيًا تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار صرف العملة الرئيسية
السائدة بتاريخ إجراء المعاملة.

لقد دخلت المجموعة في عقود تأجير عقارات تجارية على محفظة
بناء على تقييم الشروط والبنود الواردة
استثماراتها العقارية .حددت المجموعة ً
في الترتيبات ،أنها تحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الرئيسة لملكية هذه
العقارات لذا تم إدراجها كعقود تأجير تشغيلية.

يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المعروضة بالعمالت األجنبية
بإستخدام أسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ إعداد التقارير المالية.
ترحل جميع الفروق إلى القائمة الموحدة للدخل الشامل.
إن البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم
تحويلها بأسعار الصرف السائدة بالتواريخ المبدئية للمعامالت .يتم تحويل
البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار
الصرف السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.

 3اآلراء والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة
إن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتطلب من اإلدارة عمل تقديرات
وفرضيات قد تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية
واإلفصاحات المرفقة ،بتاريخ إعداد التقارير المالية .ومع ذلك ،عدم التيقن بشأن
هذه الفرضيات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل
جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في الفترات
المستقبلية.
تتضمن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بتعرضات المجموعة للمخاطر وعدم
التيقن على:
إدارة رأس المال

إيضاح 27

إدارة المخاطر المالية والسياسات

إيضاح 27

إفصاحات تحليالت الحساسية

إيضاح 27

اآلراء
أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،اتخذت اإلدارة اآلراء التالية ،التي
لديها أغلب التأثيرات الهامة على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة.
مبدأ االستمرارية
قام مجلس إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على
أساس مبدأ االستمرارية وهو مقتنع بأن المجموعة لديها المصادر لالستمرار في
أعمالها في المستقبل المنظور .وعالوة على ذلك ،فإن مجلس اإلدارة ليس على
علم بأي أمور جوهرية غير مؤكدة التي من الممكن أن تسبب شكوكًا جوهرية
حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية .ولذلك ،تم
إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.

التقديرات والفرضيات
إن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى
للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي والتي لديها مخاطر هامة
قد تؤدي إلى تعديالت جوهرية للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات
خالل السنة المالية القادمة موضحة أدناه .تعتمد المجموعة في فرضياتها
وتقديراتها على المعايير المتوفرة عند إعداد القوائم المالية الموحدة .قد تتغير
الظروف والفرضيات بشأن التطورات المستقبلية حسب تغيرات أو ظروف السوق
الخارجة عن سيطرة المجموعة .وتنعكس مثل هذه التغييرات على الفرضيات
عند حدوثها.
إعادة تقييم االستثمارات العقارية
تقوم المجموعة بإدراج إستثماراتها العقارية بالقيمة العادلة ،مع إثبات التغيرات
في القيمة العادلة في القائمة الموحدة للدخل الشامل .قامت المجموعة
بتعيين مثمن مستقل متخصص لتقييم القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية
كما في  31ديسمبر  .2017بالنسبة لإلستثمارات العقارية .تم إستخدام منهجية
تقييم تستند على نموذج رسملة عائد الدخل ،حيث كان هناك نقص في
معلومات السوق القابلة للمقارنة وذلك نتيجة لطبيعة تلك العقارات.
إن تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية يتطلب استخدام تقديرات
مثل التدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات (مثل اإليجارات ،وضع
المستأجرين ،مصادر الدخل في المستقبل ،القيم الرأسمالية للتركيبات
والتجهيزات ،أية مسائل بيئية وإصالحات عامة وحالة العقار) ومعدالت الخصم
المطبقة على تلك الموجودات .باإلضافة إلى لذلك ،يتم أيضًا األخذ في االعتبار
مخاطر التطوير (مثل مخاطر اإلنشاء والتأجير) عند تحديد القيمة العادلة
لالستثمارات العقارية قيد اإلنشاء .تتكون مصادر الدخل في المستقبل من
اإليجار التعاقدي (إيجار الوفاة) ودخل التأجير التقديري بعد فترة من العقد.
في تقدير دخل التأجير التقديري ،يتم األخذ في االعتبار التأثير المحتمل لحوافز
التأجير المستقبلية التي تمنح لتأمين عقود جديدة .إن جميع هذه التقديرات
تعتمد على ظروف السوق المحلية القائمة عند تاريخ إعداد التقارير المالية.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)
تم تقديم الفرضيات الرئيسية لتحديد القيمة العادلة للعقارات وتحليالت
الحساسية في إيضاح .7
األعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات واألثاث
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لعقاراتها ومعداتها وأثاثها
لحساب اإلستهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار المدة
المتوقع فيها إستخدام الموجود أو طبيعة التآكل والتقادم التجاري .تقوم
اإلدارة على أساس سنوي بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم
تعديل مخصص اإلستهالك المستقبلي عندما ترى اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية
تختلف عن التقديرات السابقة.
إضمحالل الذمم التجارية المدينة
يتم عمل تقدير لمبالغ الذمم التجارية المدينة القابلة للتحصيل عندما يكون
تحصيل المبالغ بالكامل غير محتمل .ويتم عمل هذا التقدير بشكل فردي
على المبالغ الهامة .أما المبالغ الغير هامة بشكل فردي ،ولكن فات مواعيد
استحقاقها ،يتم تقييمها بشكل جماعي ويتم عمل مخصص وفقًا لمدة
بناء على معدالت االسترداد التاريخية.
فوات مواعيد االستحقاق ً
بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة  2.421.561دينار بحريني ( 2.096.291 :2016دينار
بحريني) وبلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  979.884دينار بحريني
( 880.267 :2016ألف دينار بحريني) كما في تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي.
سوف يتم إثبات أية فرق بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية
والمبالغ المتوقعة في القائمة الموحدة للدخل الشامل.
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 4اقتناء شركة تابعة من خالل شراء أسهم إضافية
حتى  9أكتوبر  ،2016كان لدى المجموعة حصة بنسبة  %50في شركة المحرق مول ذ.م.م .بتاريخ  10أكتوبر  ،2016قامت المجموعة بزيادة حصتها في رأس مال شركة
المحرق مول ذ.م.م .إلى  %72.5من خالل شراء أسهم إضافية .ونتيجة لذلك ،اعتبارًا من  10أكتوبر  ،2016أصبحت شركة المحرق مول ذ.م.م .شركة تابعة للمجموعة
وتم توحيدها بذلك التاريخ .استثمرت المجموعة في شركة المحرق مول ذ.م.م .لتنوع عملياتها في قطاع العقارات.
لم تكن هناك معامله من هذا النوع خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017تمثل األرقام الواردة أدناه المعاملة في السنه السابقة.
لقد اختارت المجموعة قياس الحقوق غير المسيطرة في الملكية المقتناة بالقيمة العادلة.
فيما يلي القيم العادلة لموجودات ومطلوبات شركة المحرق مول بتاريخ اإلقتناء:

الموجودات

القيم العادلة
المثبتة من
االقتناء

عقارات ومعدات وأثاث

21.988.760

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

278.147

نقد وأرصدة لدى بنك

1.143.176
23.410.083

المطلوبات

مجموع صافي الموجودات المحددة المدرجة بالقيمة العادلة

9.517.520
2.573.717
12.091.237
11.318.846

قرض ألجل
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

محسوم منها :القيمة المدرجة لشركة المحرق مول المدرجة بالفعل في الدفاتر (إيضاح )8

()6.138.601

محسوم منها :النقد للمقابل المدفوع لألسهم اإلضافية بنسبة %22.5

()1.800.000

محسوم منها :حقوق غير مسيطرة

()3.112.683

مكسب من اقتناء شركة تابعة

267.562

فيما يلي صافي التدفقات النقدية من اقتناء شركة المحرق مول:
رصيد لدى بنوك ونقد

1.143.176
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 5عقارات ومعدات وأثاث
مباني مملوكة
ملكًا حرًا

معدات

أثاث
وتركبيات

مركبات

المجموع

2017
التكلفة:
في  1يناير 2017
إضافات

21,938,755
573

5,189,994
11.905

4.736.820
2.340

144.288
-

32.009.857
14.818

تحويالت من:
أعمال رأس المال قيد التنفيذ (إيضاح )6
إستبعادات

28,433
-

504,304
()92,519

9.622
-

538
-

542.897
()92.519

في  31ديسمبر 2017

21.967.761

5.613.684

4.748.782

144.826

32.475.053

اإلستهالك:
في  1يناير 2017

145,616

4٫415,588

3.014.998

123.617

7.699.819

المخصص للسنة

582,790

418,466

422.624

8.827

1.432.707

متعلقة باالستبعادات

-

()90,619

-

-

()90.619

في  31ديسمبر 2017

728,406

4.743.435

3.437.622

132.444

9.041.907

صافي القيم المدرجة:
في  31ديسمبر 2017

21,239,355

870.249

1.311.160

12.382

23.433.146

2016

مباني مملوكة
ملكًا حرًا

معدات

أثاث
وتركبيات

مركبات

المجموع

التكلفة:
في  1يناير 2016
إضافات
تحويالت من:
أعمال رأس المال قيد التنفيذ (إيضاح )6
إستثمارات عقارية (إيضاح )7
إستبعادات
إقتناء شركة تابعة (إيضاح )4
في  31ديسمبر 2016
اإلستهالك:
في  1يناير 2016

2,450

5٫213٫746
86.757

4.682.424
35.839

144.288
-

10.040.458
125.046

-

-

4.392

-

4.392

-

()9٫609
()125٫232

()13.958

-

()9.609
()139.190

21,936,305
21.938.755

24,332
5.189.994

28.123
4.736.820

144.288

21.988.760
32.009.857

-

4,117,929

2.604.815

113.577

6.836.321

المخصص للسنة

145,616

422,488

423.957

10.040

1.002.101

متعلقة باالستبعادات

-

()124,829

()13.774

-

()138.603

في  31ديسمبر 2016

145,616

4.415.588

3.014.998

123.617

7.699.819

صافي القيم المدرجة:
في  31ديسمبر 2016

21,793,139

774.406

1.721.822

20.671

24.310.038
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 5عقارات ومعدات وأثاث (تتمـــة)
تم تخصيص رسوم االستهالك في القائمة الموحدة للدخل الشامل على النحو التالي:
تكلفة المبيعات (إيضاح )19

2017
808.048

2016
364.345

المصروفات

624.659

637.756

1.432.707

1.002.101

 6أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
في  1يناير

2017
175.842

2016
31.299

النفقات الرأسمالية المتكبدة خالل السنة

1.353.787

175.546

تحويالت إلى عقارات ومعدات وأثاث (إيضاح )5

()542.897

()4.392

تحويالت إلى إستثمارات عقارية (إيضاح )7

()370.745

()26.611

في  31ديسمبر

615.987

175.842

 7إستثمارات عقارية
2017

2016

في  1يناير

111.800.840

110.682.734

18.546

153.818

النفقات المتكبدة خالل السنة
تحويالت من عقارات ومعدات وأثاث (إيضاح )5

-

9.609

تحويالت من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ (إيضاح )6
مكسب غير محقق للقيمة العادلة

370.745
1,104,592

26.611
928,068

في  31ديسمبر

113.294.723

111.800.840

تشمل االستثمارات العقارية للمجموعة مجمع السيف ومجمع مدينة عيسى وأجنحة فريزر  -السيف وعقارات تجارية أخرى في مملكة البحرين.
كما في  31ديسمبر  2017و 31ديسمبر  ،2016تستند القيم العادلة للعقارات على تقييمات تم إجراؤه من قبل مساحين مستقلين .المساحين هم من شركات
متخصصة في تقييم مثل هذه األنواع من اإلستثمارات العقارية .إن التقييم المتخذ قد تم على أساس طريقة رسملة عائد الدخل.
تم تقديم إفصاحات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لإلستثمارات العقارية في إيضاح .28

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)

 7إستثمارات عقارية (تتمـــة)
فيما يلي وصف لتقنيات التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم اإلستثمارات العقارية:
النطاق (المتوسط المرجح)
2016

العقارات

مدخالت ذات تأثير جوهري ال يمكن مالحظتها

2017

مجمع السيف

تقدير قيمة اإليجار سنويًا

 10.060.409دينار بحريني

 10.082.220دينار بحريني

نسبة اإلشغال

٪98

%98

معدل الخصم

٪9.00

%9.00

تقدير قيمة اإليجار سنويًا

 951.492دينار بحريني

 864.528دينار بحريني

مجمع مدينة عيسى

أجنحة فريزر  -السيف

عقارات تجارية أخرى

نسبة اإلشغال

٪99

%99

معدل الخصم

٪9.50

%9.50

تقدير قيمة اإليجار سنويًا

 2.156.118دينار بحريني

 2.512.568دينار بحريني

نسبة اإلشغال

٪75

%75

معدل الخصم

٪10.00

%10.00

تقدير قيمة اإليجار سنويًا

 1.205.238دينار بحريني

 1.068.871دينار بحريني

نسبة اإلشغال

٪100

%100

معدل الخصم

٪10.0 - ٪3.0

%10.0 - %3.0

يتم تحديد فترة التدفقات النقدية والتوقيت المحدد للتدفقات الداخلة والخارجة من األحداث والتي تشمل مراجعة اإليجار وتجديد عقد اإليجار وما يتعلق بها من
ً
ً
عادة تقدير التدفق
عادة من أداء السوق والتي تعد سمة من خصائص الممتلكات العقارية .ويتم
إعادة التأجير أو إعادة التطوير أو التجديد .تستمد الفترة المناسبة
النقدي الدوري كإجمالي الدخل محسوم منه الشواغر والمصروفات غير القابلة لالسترداد وخسائر تحصيل المبالغ وحوافز التأجير وتكلفة الصيانة وتكاليف
الوكيل والعمولة والمصروفات التشغيلية واإلدارية األخرى ،حسب مقتضى الحال .ومن ثم يتم خصم سلسة صافي اإليرادات التشغيلية الدورية باإلضافة إلى
تقدير القيمة النهائية المتوقعة في نهاية الفترة المتوقعة.
إن الزيادة (النقصان) الجوهرية في تقدير قيمة اإليجار ونمو اإليجار سنويًا بمعزل سوف يؤدي إلى ارتفاع (انخفاض) ملحوظ في القيمة العادلة للعقارات .إن الزيادة
(النقصان) الجوهرية في نسبة اإلشغال الطويل األجل ومعدل الخصم (وعائد الخروج) بمعزل سوف يؤدي إلى انخفاض (ارتفاع) ملحوظ في القيمة العادلة للعقارات.
بصورة عامة ،تغيير االقتراض الذي تم عمله لتقدير قيمة اإليجار مرتبط:
	-تغيير مماثل في اإليجار السنوي ومعدل الخصم (وعائد الخروج)؛ و
	-تغيير مقابل في نسبة اإلشغال الطويل األجل.
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 8إستثمارات في مشاريع مشتركة
2017

2016

في  1يناير
إضافات خالل السنة
حصة المجموعة من الربح خالل السنة

8.657.356
62.500
82.879

5.589.299
8.645.000
561.658

القيمة المدرجة لإلستثمار في المشروع المشترك المقتناة من خالل شراء أسهم إضافية (إيضاح )4

-

()6.138.601

في  31ديسمبر

8.802.735

8.657.356

فيما يلي ملخص المعلومات المالية للمشاريع المشتركة ،استنادًا إلى القوائم المالية المدققة وتسوية القيم المدرجة لإلستثمار في القوائم المالية الموحدة:
ملخص قائمة المركز المالي للمشروع المشترك:
2017

2016

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
الحقوق
نسبة حصة ملكية المجموعة

8.269.979
9.288.834
()78.344
17.480.469
%50

8.817.111
9.030.759
()533.159
17.314.711
%50

القيمة المدرجة إلستثمار المجموعة

8.740.235

8.657.356

ملخص قوائم الدخل الشامل:
2017

2016

إيرادات
تكلفة المبيعات
دخل تشغيلي آخر
مصروفات
تكاليف التمويل
الربح للسنة

176.396
()10.639
165.757

2.630.373
()1.104.860
143.197
()265.993
()279.402
1.123.315

حصة المجموعة من الربح للسنة

82.879

561.658

ال يوجد لدى المشاريع المشتركة أية التزامات محتملة كما في  31ديسمبر  2017و 31ديسمبر  .2016ال يمكن للمشاريع المشتركة توزيع أرباح أسهمها حتى يتم
الحصول على موافقة جميع الشركاء في المشاريع .تم اإلفصاح عن حصة المجموعة في اإلرتباطات الرأسمالية للمشروع المشترك في تاريخ إعداد التقارير المالية
في إيضاح .24
قامت المجموعة باقتناء  %25من أسهم بناء البحرين ش.م.ب( .مقفلة) .بإجمالي مبلغ وقدره  62.500دينار بحريني .لم يكن لدى بناء البحرين ش.م.ب( .مقفلة) أي
عمليات تشغيلية خالل السنة وبالتالي ال يوجد هناك حصة من نتائج الشركة الزميلة المثبتة في القائمة الموحدة للدخل الشامل.

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)

 9ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
2017

2016

مبالغ مستحقة القبض عن اإليجار ورسوم الخدمة

2.421.561

2.096.291

محسوم منها :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة (إيضاح )27
ذمم مدينة أخرى [محسومًا منها مخصص بمبلغ وقدره  131.700دينار بحريني ( 131.700 :2016دينار بحريني)]
مبالغ مدفوعة مقدمًا
مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين

()979.884
1.441.677
15.360
65.391
144.137
48.756

()880.267
1.216.024
252.421
77.259
180.412
21.437

في  31ديسمبر

1.715.321

1.747.553

ً
عادة خالل  30إلى  60يوم حسب شروط اإلئتمان.
ال تستحق أية فائدة على اإليجارات ورسوم الخدمات المستحقة ويتم تسويتها
بالنسبة للشروط واألحكام المتعلقة بالمبالغ المستحقة الدفع من طرف ذو عالقة ،راجع إيضاح .26
كما في  31ديسمبر  ،2017تم اضمحالل ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى بقيمة إسمية قدرها  1.111.584دينار بحريني ( 1.011.967 :2016دينار بحريني) .فيما يلي التغيرات في
مخصص الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى:
2017

2016

في  1يناير
المخصص للسنة
مبالغ مستردة خالل السنة

1.011.967
99.617
-

914.372
115.579
()17.984

في  31ديسمبر

1.111.584

1.011.967

كما في  31ديسمبر ،يشتمل مخصص الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى على ما يلي:
2017

2016

مخصص اضمحالل ذمم تجارية مدينة
مخصص اضمحالل ذمم مدينة أخرى

979.884
131.700

880.267
131.700

في  31ديسمبر

1.111.584

1.011.967

فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية المدينة كما في  31ديسمبر:
فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة

المجموع

لم يحن موعد
استحقاقها
وغير مضمحلة

30 - 0
يومًا

60 - 3 1
يومًا

90 - 6 1
يومًا

2017

1.441.677

745.471

12.414

211.509

472.283

2016

1.216.024

815.438

52.160

165.703

182.723
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 10نقد وأرصدة لدى بنك
لغرض القائمة الموحدة للتدفقات النقدية يشتمل النقد وما في حكمه على األرصدة التالية كما في تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي.
2016

2017
نقد في الصندوق وأرصدة لدى بنك وودائع ألجل

17.884.025

15.908.680

محسوم منها :ودائع ألجل بتواريخ إستحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر

()5.676.406

()3.397.999

تمثل األرصدة لدى البنك أرباح أسهم لم يطالب بها بعد*

()6.832.346

()6.607.589

في  31ديسمبر

5.375.273

5.903.092

يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية لدى بنوك تجارية في مملكة البحرين وال تستحق عليها فائدة .تم االحتفاظ بالودائع ألجل لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر واحد
إلى سنة واحدة .تراوحت معدالت الربح على الودائع ألجل بين  %2.7إلى  %3.1كما في  31ديسمبر  %1.45 :2016( 2017إلى .)%3.00
* لمزيد من التفاصيل عن أرباح أسهم لم يطالب بها بعد ،راجع إيضاح .17

 11رأس المال
المصرح به:
 1.000.000.000سهم بقيمة إسمية قدرها  0.100دينار بحريني للسهم

2017
100.000.000

الصادر والمكتتب والمدفوع بالكامل:
 460.000.000سهم ( 460.000.000 :2016سهم) بقيمة إسمية قدرها  0.100دينار بحريني للسهم

46.000.000

2016
100.000.000

46.000.000

معلومات إضافية حول نمط المساهمة
أ) فيما يلي أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم المحتفظ بها من قبلهم والتي تزيد عن  %5من رأس المال القائم:
االسم

الجنسية

نسبة من
حصة الملكية

2017
عدد األسهم

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

بحريني

%26.68

122.735.695

الجمعية الملكية الخيرية

بحريني

%10.10

46.457.291

بيت التمويل الكويتي ش.م.ب( .مقفلة)

بحريني

%7.38

33.945.385

مجموعة بيان لالستثمارات العقارية

بحريني

%6.92

31.842.988

%51.08

234.981.359

في  31ديسمبر
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)

 11رأس المال (تتمـــة)
االسم

الجنسية

نسبة من
حصة الملكية

2016
عدد األسهم

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

بحريني

%26.68

122.735.695

الجمعية الملكية الخيرية

بحريني

%10.10

46.457.291

بيت التمويل الكويتي ش.م.ب( .مقفلة)

بحريني

%7.38

33.945.385

مجموعة بيان لإلستثمارات العقارية

بحريني

%6.92

31.842.988

%51.08

234.981.359

في  31ديسمبر

ب) توزيع رأس المال كما يلي:
كما في  31ديسمبر :2017
الفئة

عدد
األسهم

عدد
المساهمين

نسبة من
المجموع رأس
المال القائم

أقل من %1
من  %1لغاية أقل من %5
من  %5لغاية أقل من %10
من  %10لغاية أقل من %20
من  %20لغاية أقل من %50

194.628.226
30.390.415
65.788.373
46.457.291
122.735.695

19.457
3
2
1
1

%42.31
%6.61
%14.30
%10.10
%26.68

في  31ديسمبر

460.000.000

19.464

%100.00

كما في  31ديسمبر :2016
الفئة

عدد
األسهم

عدد
المساهمين

نسبة من
المجموع رأس
المال القائم

أقل من %1
من  %1لغاية أقل من %5
من  %5لغاية أقل من %10
من  %10لغاية أقل من %20
من  %20لغاية أقل من %50

202.008.213
23.010.428
65.788.373
46.457.291
122.735.695

21.886
3
2
1
1

%43.92
%5.00
%14.30
%10.10
%26.68

في  31ديسمبر

460.000.000

21.893

%100.00
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 12احتياطي قانوني
وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للشركة يتم تحويل  %10من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني .يجوز للشركة أن تقرر إيقاف
مثل هذه التحويالت السنوية عندما يبلغ االحتياطي القانوني  %50من رأس المال المدفوع .ال يمكن إستخدام االحتياطي القانوني ألغراض التوزيع ،إال في الحاالت
التي ينص عليها قانون الشركات التجارية البحريني .خالل السنة ،قامت الشركة بتحويل مبلغ وقدره  1.100.000دينار بحريني ( 1.100.000 :2016دينار بحريني) من أرباحها
السنوية إلى االحتياطي القانوني.

 13احتياطي استبدال أثاث وتركيبات
بموجب إتفاقية اإلدارة المبرمة بين الشركة وفريزر سيرفسد ريزدانسيز بيه تي إي ليمتد ،وهي شركة مسجلة في سنغافورة وتعمل في تشغيل الفنادق والشقق
والمطاعم السياحية ،يتم تحويل مبلغ يعادل  %1من إجمالي إيرادات السنة األولى %2 ،من إجمالي إيرادات السنة الثانية و %3من إجمالي إيرادات السنة الثالثة وما يليها
ألجنحة فريزر سيف – البحرين ش.ش.و .الحتياطي استبدال األثاث والتركيبات والذي سيتم استخدامه لشراء واستبدال أثاث وتركيبات ألجنحة فريزر سيف – البحرين.

 14أرباح أسهم معلنة
في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين الذي عقد بتاريخ  14مارس  ،2017وافق مساهمي الشركة على دفع أرباح أسهم نهائية بواقع  0.014دينار بحريني
للسهم وبإجمالي  6.440.000دينار بحريني .بلغت األرباح المدفوعة فيما يتعلق بسنة  2016وما قبل  6.350.148دينار بحريني.
في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين الذي عقد بتاريخ  16مارس  ،2016وافق مساهمي الشركة على دفع أرباح أسهم نهائية بواقع  0.012دينار بحريني
للسهم وبإجمالي  5.520.000دينار بحريني .بلغت األرباح المدفوعة فيما يتعلق بسنة  2015وما قبل  5.207.509دينار بحريني (إيضاح .)17

 15قرض ألجل
تم الحصول على تسهيل قرض ألجل من قبل شركة المحرق مول من بنك تجاري في مملكة البحرين لتمويل تطوير مجمع سيف المحرق .يحمل القرض فائدة
ابتداء من شهر مارس  2016حتى ديسمبر  .2021إن معدل الفائدة
بمعدل  %3.15مضافًا إليه فائدة لمدة  3أشهر بمعدل بيبور ويستحق السداد على  24قسط ربع سنوي
ً
الفعلي على القرض هو  %3.19في  31ديسمبر .)%3.19 :2016( 2017
تم ضمان القرض مقابل الضمانات المشتركة والمتعددة الصادرة من قبل جميع مساهمي شركة المحرق مول لصالح البنك .لم يكن هناك أي إخالل للعهود
المالية للقرض خالل السنة الحالية.
فيما يلي التغير في القرض ألجل:
اقتناء شركة تابعة (إيضاح )4
قرض مدفوع

2017
9.392.589
()749.585

2016
9.517.520
()124.931

في  31ديسمبر

8.643.004

9.392.589

فيما يلي األجزاء المتداولة وغير المتداولة للقرض ألجل:
المتداول
غير المتداول

2017
1.747.441
6.895.563

2016
748.958
8.643.631

في  31ديسمبر

8.643.004

9.392.589

الـوفـــــــــاء
بالــوعـــــــــد

إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)

 16مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
بلغت المساهمات التي تقدمها المجموعة لنظام التقاعد للمواطنين البحرينيين الذي تديره الهيئة العامة للتأمين االجتماعي في مملكة البحرين  107.639دينار
بحريني للسنة المنتهية في  31ديسمبر  108.973 :2016( 2017دينار بحريني).
إن التغيرات في المخصص المثبت للموظفين األجانب في القائمة الموحدة للمركز المالي هي كما يلي:
في  1يناير

2017
291.485

2016
242.118

المخصص للسنة

58.019

67.685

المدفوع خالل السنة

()36.591

()18.318

في  31ديسمبر

312.913

291.485

تم تخصيص المصروفات للسنة في القائمة الموحدة للدخل الشامل على النحو التالي:
تكاليف الموظفين (إيضاح )21

2017
38.239

2016
47.123

تكلفة المبيعات

19.780

20.562

58.019

67.685

 17أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
في  1يناير
أرباح أسهم معلنة (إيضاح )14
أرباح أسهم مدفوعة (إيضاح )14

2017
5.220.347
6.440.000
()6.350.148

2016
4.907.856
5.520.000
()5.207.509

في  31ديسمبر

5.310.199

5.220.347

 18ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
ذمم تجارية دائنة

2017
265.804

2016
372.349

مصروفات مستحقة

971.761

973.497

دخل مؤجل

774.641

804.860

مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

293.118

1.023.240

ذمم دائنة للتبرعات ومساهمات خيرية

90.558

104.284

ذمم دائنة أخرى
إيجار مستلم مقدماَ
وديعة مستحقة الدفع

389.257
127.493
472.577

419.825
120.906
403,121

3.385.209

4.222.082

بنود وشروط المطلوبات المالية المذكورة أعاله:
ً
عادة خالل  60يومًا.
 ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى ويتم تسويتها -ال تستحق أية فائدة على المبالغ المحتفظ بها المستحقة الدفع ويتراوح متوسط شروط تسويتها بين ستة أشهر إلى سنة واحدة من تاريخ تقديم الخدمات التعاقدية.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)

 19تكلفة المبيعات
تكاليف الموظفين
الخدمات العامة
التنظيف
الصيانة
االستهالك (إيضاح )5
التأمين
تكاليف األغذية والمرطبات
ضريبة العقار
المصروفات المباشرة المتكبدة من مرافق الترفيهية والتسلية
مصروفات متعلقة بالغرف
مصروفات اإليجار
مصروفات متنوعة
في  31ديسمبر

2017

2016

569.354
962٫528
610.828
457٫196
808.048
37.485
57.552
31.260
37.262
81.966
250.000

625.368
758٫847
519.926
362٫690
364.345
59.177
67.512
31.260
72.296
102.040
62.500

121.644
4.025.123

145.008
3.170.969

 20دخل تشغيلي آخر
دخل من العربات المتحركة وأكشاك وهوائيات وصرفات مالية
دخل اإلعالنات والترويج
دخل مواقف السيارات
دخل متنوع

2017
708.897

2016
653.701

280.437
51.960
46.382

205.358
77.684
348.685

في  31ديسمبر

1.087.676

1.285.428

 21تكاليف الموظفين
الرواتب األساسية
عالوات
مكافآت
التأمين االجتماعي
التأمين الصحي
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (ايضاح )16
أخرى

2017
1.192.417
233٫010
128.963
118٫717
60.848
38.239
78.994

2016
1.212.361
237٫778
135.725
111٫001
47.560
47.123
82.925

في  31ديسمبر

1,851,188

1,874,473

الـوفـــــــــاء
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)

 22مصروفات عامة وإدارية وتسويقية وإعالنية
2017

2016

مصروفات اإلعالنات والتسويق

928.461

667.598

خدمات األمن ومصروفات أعمال أخرى

334,481

223,722

رسوم قانونية واستشارية

170.191

145.533

مصروفات المكتب

152,371

121,004

رسوم حوافز

71,855

91,865

مصروفات الصيانة

67.024
53.903

53.143
62.814

أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

29.900
10.800

31.200
19.820

مصروفات متنوعة

54.671
1,873,657

46.530
1,463,229

رسوم إدارية
مصروفات السفر والتنقل
في  31ديسمبر

 23الربح للسهم
ربح السنة العائد إلى حاملي أسهم شركة عقارات
السيف ش.م.ب( –.بالدينار البحريني)
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح (فلس)

2017

2016

10.730.263
460.000.000
23.33

10.956.916
460.000.000
23.82

لم يتم عرض الربح المخفض للسهم بصورة منفصلة وذلك نتيجة لعدم إصدار المجموعة أية أدوات مالية قد يكون لها تأثير مخفض.

 24إرتباطات والتزامات محتملة
أ) إرتباطات النفقات الرأسمالية
بلغت إرتباطات النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية ولم يتم تقديمها بعد ،هي كالتالي:
أعمال تجديد مجمع السيف ومجمع مدينة عيسى وماجك آيالند
المحرق سيف مول
بناء البحرين

2017
637.946
20.000
14.965.593

2016
304.835
7.715
-

في  31ديسمبر

15.623.539

312.550
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القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)
ب) إرتباطات عقود التأجير التشغيلية
تم تضمين حصة المجموعة في عقود التأجير التشغيلية المتعلقة باألرض التي يقع عليها المحرق سيف مول في إجمالي اإلرتباطات المفصح عنها التالية.
فيما يلي الحد األدنى لمدفوعات اإليجارات المستقبلية بموجب عقود التأجير التشغيلية الغير قابلة لإللغاء كما في  31ديسمبر:

خالل سنة واحدة

2017
250.000

2016
250.000

بعد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات

1.000.000

1.000.000

أكثر من خمس سنوات

7.791.667

8.041.667

في  31ديسمبر

9.041.667

9.291.667

ج) إرتباطات أخرى
يتوقع بأن يدفع المحرق سيف مول ذ.م.م .نسبة عوائد حقوق ملكية بنسبة  )%2.75 :2016( %2.75من إجمالي دخل إيجاره المستحق القبض إبتداءأ من سنة 2022
وحتى نهاية مدة عقد التأجير في سنة .2053
د) القضايا القانونية
ضمن األعمال االعتيادية ،تتعرض المجموعة لمطالبات قانونية .خصصت الشركة مبالغ لمطالبات متعلقة ببعض الموظفين.
قام طرف ثالث برفع دعوى قانونية ضد المجموعة تتعلق باألضرار الناجمة عن السرقة .لقد خسرت المجموعة في البداية الدعوى ،ومع ذلك ،قامت برفع
دعوى استئناف ضد القرار .يسعى الطرف الثالث للحصول على تعويضات تعادل  202.811دينار بحريني ( 202.811 :2016دينار بحريني) .تم صدور حكم لصالح المجموعة
وبناء عليه ،لم يتم عمل مخصص ألي التزام في هذه القوائم المالية الموحدة.
في  31ديسمبر .2017
ً
هـ) الضمانات
وقعت الشركة إلى جانب مساهم آخر على ضمانات مشتركة والعديد من ضمانات الشركات مقابل القرض ألجل الذي تم الحصول عليه من قبل شركة المحرق
مول ذ.م.م .من بنك تجاري.

الـوفـــــــــاء
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)

 25معلومات قطاعات األعمال
ألغراض إدارية ،تم تقسيم أعمال المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية على النحو التالي:
المجمعات التجارية والعقارات
الشقق الخدماتية
مرافق ترفيهية وتسلية
أخرى

-

إدارة العقارات بما في ذلك المجمعات التجارية
إدارة الشقق
تشغيل مرافق األلعاب الترفيهية والتسلية
جميع األنشطة األخرى بإستثناء إدارة العقارات والشقق واألنشطة الترفيهية

تتضمن عمليات المجمعات والعقارات على إدارة مجمع السيف ومجمع مدينة عيسى والمحرق سيف مول وعقارات أخرى في مدينة حمد ومدينة عيسى وسار
وأم الحصم.
الشقق الخدماتية تمثل أجنحة فريزر السيف البحرين ،التي تحقق دخ ً
ال من تأجير شقق مفروشة وخدماتية ومطاعم سياحية.
تملك وتشغل المجموعة مرافق األلعاب الترفيهية والتسلية في مختلف المجمعات التجارية الموجودة في مملكة البحرين تحت أسمها التجاري ماجيك آيالند.
كما تحقق المجموعة دخ ً
ال من تأجير مساحات ترويجية ،ومواقف للسيارات إضافة إلى دخل متنوع أخر.
تراقب اإلدارة نتائج عمليات وحدات أعمالها بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح
أو الخسارة التشغيلية حيث تختلف من نواحي معينة ،كما هو موضح في الجدول أدناه ،عن قياس الربح أو الخسارة التشغيلية في القوائم المالية الموحدة .يتم
إدارة تمويل المجموعة (متضمنة إيرادات التمويل) على مستوى المجموعة وال يتم تخصيصها في القطاعات التشغيلية.
أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي دون شروط تفضيلية وبطريقة مشابهة للمعامالت مع األطراف األخرى.
تتضمن موجودات قطاعات األعمال على جميع الموجودات التشغيلية المستخدمة من قبل قطاع األعمال وتتكون أساسًا من أثاث ومعدات ومركبات وإستثمارات
عقارية وذمم مدينة.
تتضمن مطلوبات قطاعات األعمال على جميع المطلوبات التشغيلية وتتكون أساسًا من مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وأرباح أسهم لم يطالب بها بعد
وقرض ألجل وذمم تجارية دائنة وذمم أخرى.
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 25معلومات قطاعات األعمال (تتمة)
المجمعات التجارية
والعقارات

الشقق الخدماتية

الترفيه والتسلية
2017

2017

2016

2017

2016

دخل من عمليات
تشغيلية خارجية

13.769.160

11.030.330

2.156.118

1.850.114 2.512.568

دخل ما بين القطاعات

253.179

233.541

-

-

محسوم منها :تكلفة
المبيعات

2.589.018

1.582.132

704.331

787.037

984.953

القطاعات األخرى

التوحيد

اإلستبعادات

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

1.840.947

-

-

-

-

17.775.392

15.383.845

-

-

-

-

()253.179

(- )233.541

1.035.341

-

-

()253.179

()233.541

-

4.025.123

3.170.969

إجمالي الربح

11.433.321

9.681.739

1.457.787

1.725.531

865.161

805.606

-

-

-

-

13.750.269

12.212.876

دخل تشغيلي أخر

-

-

-

-

19.274

84.733

1.068.402

1.200.695

-

-

1.087.676

1.285.428

ربح من ودائع ألجل

-

-

-

-

-

-

324.768

394.844

-

-

324.768

394.844

الربح التشغيلي

11.433.321

9.681.739

1.451.787

1.725.531

884.435

890.339

1.393.170

- 1.595.539

-

15.162.713

13.893.148

المصروفات
تكاليف الموظفين

1.614.870

1.623.265

236.318

251.208

-

-

-

-

-

-

1.851.188

1.874.473

عامة وإدارية وتسويقية
وإعالنية

1.462.031

969.034

355.718

427.945

55.908

66.250

-

-

-

-

1.873.657

1.463.229

استهالك

202.954

208.445

71.536

70.975

350.169

358.336

-

-

-

-

624.659

637.756

مكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة

240.000

245.500

-

-

-

-

-

-

-

-

265.000

245.500

تبرعات ومساهمات
خيرية

170.000

175.000

-

-

-

-

-

-

-

-

175.000

175.000

115.579

-

-

-

-

-

-

-

-

99.617

115.579

ربح من العمليات

7.613.849

6.344.916

788.215

975.403

708.478.358

465.753

1.393.170

- 1.595.539

-

10.273.592

9.381.611

تكاليف التمويل

()400.257

()94.961

-

-

-

-

-

-

-

()400.257

()94.961

مخصص الديون
المشكوك في تحصيلها 99.617

-
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)

 25معلومات قطاعات األعمال (تتمة)
المجمعات التجارية
والعقارات
2017

2016

الشقق الخدماتية
2017

2016

الترفيه والتسلية
2017

2016

القطاعات األخرى
2017

2016

اإلستبعادات
2017

2016

التوحيد
2017

2016

مكسب غير محقق
للقيمة العادلة من
اإلستثمارات العقارية

1.727.479

928.068

()622.887

-

-

-

-

-

-

-

1.104.592

928.068

حصة المجموعة من ربح
المشاريع المشتركة

82.879

561.658

-

-

-

-

-

-

-

-

82.879

561.658

مكسب من إقتناء
شركة زميلة

-

267.562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

267.562

ربح القطاع للسنة

9.023.950

8.007.243

165.328

975.403

478.358

465.753

1.393.170

- 1.595.539

-

11.060.806

11.043.938

مجموع الموجودات

156.435.724

153.038.194

12.107.313

12.702.593

1.663.811

2.068.867

-

-

()4.460.911

(165.745.937 )5.209.345

162.600.309

مجموع المطلوبات

17.375.608

18.838.611

4.736.628

5.497.237

-

-

-

-

()4.460.911

(17.651.325 )5.209.345

19.126.503

النفقات الرأسمالية

1.229.728

373.384

14.245

37.136

143.178

43.890

-

-

-

-

1.387.151

454.410

تتكون النفقات الرأسمالية من إضافات األثاث والمعدات والمركبات واألعمال الرأسمالية قيد واإلستثمارات العقارية.
جميع مبيعات وأرباح المجموعة مكتسبة في مملكة البحرين من قطاعات األعمال المذكورة أعاله.5.

 26معامالت مع أطراف ذات العالقة
تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة وشركات خاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة
أو المتأثرة من قبل هذه األطراف .يتم اعتماد سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل مجلس اإلدارة.
إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة هي كالتالي:
2017
دخل تشغيلي آخر
تكلفة المبيعات
شركة المحرق مول ذ.م.م*.

58.179

167.684

تكلفة المبيعات
38.403

2016
دخل تشغيلي آخر
123.444
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)
لدى الشركة اتفاقية خدمات عقارية قائمة مع شركة المحرق مول ذ.م.م ،وذلك لتقديم خدمات إدارة التطوير وإدارة عقود التأجير وإدارة التأسيس والتنسيق مع
المستأجرين وإدارة العقارات .يتم تضمين رسوم تلك الخدمات في الدخل التشغيلي اآلخر في القائمة الموحدة للدخل الشامل.
* تتضمن هذه على معامالت حتى  30سبتمبر ( 2016قبل إقتناء الشركة التابعة).
دخلت المجموعة في معامالت مع شركات يمتلك فيها بعض أعضاء مجلس اإلدارة حصص ملكية .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017تكبدت المجموعة
مبلغ  4.930دينار بحريني ( 6.263 :2016دينار بحريني) من المعامالت مع تلك الشركات.
فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة والمتضمنة في القائمة الموحدة للمركز المالي (إيضاح :)9
ذمم مدينة
شركة لما العقارية ذ.م.م.

2017

2016

15.360

252.421

15.360

252.421

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسين خالل السنة:

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

2017
265,000

2016
245,500

مكافآت اإلدارة القصيرة األجل

234,200

218,200

مكافآت نهاية الخدمة لإلدارة

8,029

10,830

أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

29.900

31,200

537.129

505.730

إن األرصدة القائمة الناتجة ضمن األعمال اإلعتيادية هي بدون فائدة وغير مضمونة كما في  31ديسمبر .تقوم المجموعة فقط بعمل مخصص إضمحالل
ألرصدة األطراف ذات العالقة عندما يكون هناك تأكيد فعلي بأن الديون ال يمكن استردادها .للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2017و 31ديسمبر  ،2016لم تسجل
المجموعة أي إضمحالل على المبالغ المستحقة لطراف ذو العالقة.
فيما يلي تفاصيل إجمالي حصة الملكية المحتفظ بها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى شركات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة
من قبلهم:
عدد األسهم
نسبة الملكية
فيما يلي تفاصيل حصص أعضاء مجلس اإلدارة من أسهم الشركة:

2017
2.518.210
% 0.55

2016
1.877.680
% 0.41
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)
2017
عدد األسهم

2016
عدد األسهم

عيسى محمد نجيبي

1٫462٫384

633٫854

سطام سليمان القصيبي

643٫826

843٫826

عبد الجليل محمد جناحي

100٫000

100٫000

هشام جعفر الريس

100٫000

100٫000

صقر شاهين صقر

100٫000

100٫000

يوسف أحمد الحمادي
فؤاد علي تقي

100٫000
12٫000

100٫000
-

2٫518٫210

1٫877٫680

 27أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية
المقدمة
تقوم المجموعة بإدارة المخاطر من خالل عملية التحديد والمراقبة المستمرة للمخاطر التي تواجهها .تتعرض المجموعة بشكل رئيسي لمخاطر عقارية ومخاطر
سعر الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة هو المسئول عن إدارة المخاطر ككل والتصديق على سياسات واستراتيجيات المخاطر.
اللجنة التنفيذية
إن اللجنة التنفيذية هي المسئولة عن التقييم والتصديق على األعمال واستراتيجيات المخاطر وخطط وسياسات الشركة والمجموعة.
مخاطر عقارية
قامت المجموعة بتحديد المخاطر التالية المرتبطة بالمحفظة العقارية:
قد يتعثر مستأجر رئيسي عن السداد مما يؤدي إلى خسارة جوهرية في دخل اإليجار وانخفاض في قيمة العقار المرتبط به (راجع أيضًا مخاطر اإلئتمان أدناه).
وللحد من هذه المخاطر ،تقوم المجموعة بمراجعة الوضع المالي لجميع المستأجرين المحتملين والحاليين وتحديد المستوى المناسب للضمان المطلوب عن
طريق إيداع اإليجارات أو الضمانات.
مخاطر سعر الفائدة
ال تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة على ودائعها المصرفية التي تستحق عليها فائدة حيث أن هذه الودائع تودع لدى بنوك ذات سمعة جيدة وبمعدالت
فائدة ثابتة محددة مسبقًا.
مخاطر العملة
إن مخاطر العملة هي مخاطر تغيير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .يتعلق تعرض
المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بصورة رئيسية باألنشطة التشغيلية للمجموعة عندما يتم عرض اإليرادات والمصروفات بعملة
تختلف عن العملة الرئيسية للمجموعة.
إن غالبية معامالت المجموعة بالعملة األجنبية هي بالدوالر أمريكي .بما إن الدينار البحريني مثبت بالدوالر األمريكي ،فإن األرصدة بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر
عملة جوهرية.
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)
مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته األمر الذي قد ينتج عن تحمل الطرف اآلخر لخسارة مالية.
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التأجيرية والتمويلية ،بما فيها الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية.
مخاطر االئتمان المرتبطة باإليجارات المستحقة القبض
تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل الطلب من المستأجرين بدفع اإليجارات مقدمًا .وتقييم التصنيف االئتماني للمستأجر عند إبرام اتفاقية اإليجار .يتم متابعة
الذمم المدينة القائمة للمستأجرين بصورة منتظمة .إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد التقارير المالية هي القيمة المدرجة لكل فئة من فئات
الموجودات المالية.
يتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة المجموعة وفقًا لسياسة المجموعة .يتم القيام بإستثمارات في المبالغ
الفائضة فقط مع األطراف األخرى المعتمدة وضمن الحدود االئتمانية المخصصة لكل طرف .يتم مراجعة الحدود اإلئتمانية لألطراف األخرى من قبل مجلس إدارة
الشركة على أساس سنوي ،ويمكن أن يتم تحديثه على مدار السنة شريطة موافقة لجنة التدقيق .يتم وضع الحدود لتقليل تركز المخاطر وبالتالي التقليل من
الخسارة المالية من خالل الفشل المحتمل للطرف اآلخر.
تركز مخاطر االئتمان
تقوم المجموعة بتقديم خدماتها لعدد كبير من األفراد والشركات .يمثل رصيد أكبر خمسة عمالء  %36من الذمم التجارية المدينة القائمة
في  31ديسمبر .)%39 :2016( 2017
مخاطر السيولة
تقوم المجموعة بتقليل مخاطر سيولتها عن طريق التأكد من توفر تسهيالت مصرفية لديها .تتطلب شروط تأجير المجموعة من المستأجرين دفع المبالغ
مقدمًا .يتم عادة تسوية الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى خالل  30إلى  60يومًا.
بناء على التواريخ التعاقدية للسداد:
يلخص الجدول التالي أدناه بيان إستحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة للمجموعة كما في  31ديسمبرً ،
2017

عند الطلب

أقل من
 3أشهر

من  3إلى 12
شهر

من سنة إلى 5
سنوات

المجموع

أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
ذمم دائنة وذمم أخرى
قرض ألجل

5.310.199
363.814
-

636.923
519.714

417.118
1.538.201

93.459
7.331.633

5.310.199
1.511.314
9.389.548

5.674.013

1.156.637

1.955.319

7.425.092

16.211.061

2016

عند الطلب

أقل من
 3أشهر

من  3إلى
 12شهر

من سنة إلى 5
سنوات

المجموع

أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
ذمم دائنة وذمم أخرى
قرض ألجل

5.220.347
180.253
-

692.180
277.279

1.440.386
825.891

9.390.230

5.220.347
2.312.819
10.493.400

5.400.600

969.459

2.266.277

9.390.230

18.026.566
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إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017دينار بحريني)
إدارة رأس المال
إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تحتفظ بدرجات إئتمانية قوية ونسبة رأسمال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد
األقصى للقيمة عند المساهمين.
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأسمالها وعمل تعديالت على ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية .لم يتم عمل تغييرات في األهداف أو السياسات أو
العمليات خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2017و 31ديسمبر  .2016من أجل المحافظة على أو تعديل هيكل رأس المال ،يمكن للمجموعة تعديل مبالغ أرباح
األسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة .لغرض إدارة رأسمال المجموعة ،تشتمل حقوق الملكية على أسهم رأس المال واالحتياطي القانوني
واحتياطي استبدال أثاث وتركيبات واألرباح المبقاة والحقوق العائدة إلى الحقوق غير المسيطرة والمقاسة بمبلغ وقدره  148.094.612دينار بحريني للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  143.473.806 :2016( 2017دينار بحريني).

 28قياس القيمة العادلة
تشتمـل األدوات المالية على موجودات ومطلوبات مالية.
تشتمل الموجودات المالية على ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى وأرصده لدى البنك .تشتمل المطلوبات المالية على ذمم دائنة تجارية وذمم أخرى وأرباح أسهم
مستحقة لم يطالب بها بعد مستحقة الدفع والتي هي مدرجة بالتكلفة المطفأة.
إن القيم المدرجة لألدوات المالية للمجموعة مثل النقد واألرصدة لدى البنك وذمم تجارية مدينة وذمم أخرى وذمم دائنة أخرى تقارب بشكل معقول قيمها
العادلة .ولذلك ،ال يتطلب عمل إفصاح للقيمة العادلة لألدوات المالية تلك.
يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر:
قياس القيمة العادلة باستخدام

 31ديسمبر 2017

تاريخ

أسعار مسعرة
في أسواق نشطة
(المستوى )1

مدخالت ذات
تأثير جوهري
يمكن مالحظتها
(المستوى )2

مدخالت ذات
تأثير جوهري ال
يمكن مالحظتها
(المستوى )3

المجموع

الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة
113.294.723

اإلستثمارات العقارية

 31ديسمبر 2017

-

-

 31ديسمبر 2016

تاريخ

أسعار مسعرة
في أسواق نشطة
(المستوى )1

مدخالت ذات
تأثير جوهري
يمكن مالحظتها
(المستوى )2

113.294.723

قياس القيمة العادلة باستخدام
مدخالت ذات
تأثير جوهري ال
يمكن مالحظتها
(المستوى )3

المجموع

الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة
اإلستثمارات العقارية

 31ديسمبر 2016

-

-

111.800.840

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2والمستوى  3خالل السنة.
تم اإلفصاح عن التغير في اإلستثمارات العقارية المعاد تقييمها وتسوية المستوى  3في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في إيضاح .7

111.800.840
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