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بسم اهلل الرحمن الرحيم  والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين وبعد،

يطيب لي بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة أن أعرض عليكم التقرير السنوي السادس 
لشركة عقارات السيف ش.م.ب. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

كما يسعدني أن أعلن عن تحقيق نتائج مالية قوية وأداء تشغيلي متميز في جميع 
أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2015، إذ حققت شركة عقارات السيف إجمالي 
إيرادات بلغت قيمتها 14.03 مليون دينار بحريني وأرباحًا تشغيلية بقيمة 12.69 مليون 

دينار بحريني، بزيادة بلغت نسبتها 12.1% و9.7% على التوالي مقارنة بعام 2014.

أنهت شركة عقارات السيف عام 2015 بميزانية قوية كما في 31 ديسمبر 2015، وبأقل 
حد من  الديون واحتفظت بمستويات جيدة من األرصدة النقدية والمصرفية مع 

إجمالي أصول بلغت قيمتها 142 مليون دينار بحريني، أي بزيادة سنوية بلغت نسبتها 
.%3.82

إن مبادراتنا المتعلقة باالستثمار في مجمع السيف المحرق وأعمال التجديدات 
الشاملة لمجك آيالند بمجمع السيف في ضاحية السيف واستكمال مشروع 

المطاعم الخارجية في مجمع السيف بضاحية السيف ساهمت بشكل ملحوظ 
في تحقيق الدخل الصافي في عام 2015.

أداء الشركة وأهم اإلنجازات المالية
يسرني أن أقدم لكم تقريرًا ممتازًا عن أدائنا ونتائجنا والذي يعكس عامًا ناجحًا آخر 

كما في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، فقد حققنا مرة أخرى  نموًا ملحوظًا 
في مستويات أدائنا.

وسجلت اإليرادات التشغيلية للشركة نموًا من 12.52 مليون دينار بحريني في عام 
2014 إلى 14.03 مليون دينار بحريني في عام 2015، أي بزيادة نسبتها 12.1 %. وبلغ صافي 

األرباح قبل التقييم 8.84 مليون دينار بحريني، مقارنة بمبلغ 7.28 مليون دينار بحريني 
في 2014، أي بزيادة نسبتها 21.4 %. وقد بدا أثر التعافي االقتصادي بشكل متزايد في 

أداء خدمات الشقق التي تديرها شركة فريزر سويتس، حيث زادت اإليرادات بنسبة 
2.7% على الرغم من المنافسة القوية. بلغ صافي األرباح الموحدة للمجموعة بعد 

أخذ احتياطي التقييم البالغ قدره 9.84 مليون دينار بحريني في االعتبار، مقارنة بمبلغ 
10.82 مليون دينار بحريني في عام 2014 أي بنقص نسبته %9.1.

إن مصادر ايرادات الشركة الرئيسية مستمدة من عائدات إيرادات اإليجار من األصول 
االستثمارية للشركة، باإلضافة إلى أعمال الضيافة والترفيه. إن اإلقبال والطلب 

المتزايد على مساحات التجزئة في األصول الرئيسية للشركة يشير إلى أن عقاراتنا ال 
تزال وجهة جذابة للعمالء والمستأجرين على حد سواء.

المضي قدمًا نحو المستقبل بخطوات واثقة
لقد حققت شركة عقارات السيف نتائج مالية ممتازة مع سيولة جيدة مع أقل 

حد من الديون ما من شأنه أن يلعب دورًا هامًا للغاية في المضي قدمًا في تعزيز 
مكانتنا الرائدة في السوق. وعلى الرغم من التقلبات التي شهدها االقتصاد فقد 

حققنا أعلى مستوى من األداء القياسي في الصناعة وأفضل الممارسات ما ساهم 
في زيادة حصتنا في السوق في ظل بيئة تنافسية.

سجل اجمالي ايرادات الشركة نموًا من 
12.52 مليون دينار بحريني في عام 2014 إلى 

14.03 مليون دينار بحريني في عام 2015، 
بزيادة نسبتها 12.1 %. 
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إن القوة التي تكمن في رسالتنا وموظفينا وقيمنا وفلسفتنا في العمل تقودنا نحو 
التركيز على تقديم تجربة غير مسبوقة  لعمالئنا ومساهمينا. إننا نعتقد أن الخبرة 
التي نمتلكها في إدارة العقارات تشكل أكبر داعم لنا للمضي قدمًا في مسيرتنا 

بخطوات واثقة.  

سوف يشهد العام 2016 المزيد من التطورات من خالل االستثمار في مشاريع 
عقارية جديدة، وإننا لعلى  ثقة بأن الفرص االستثمارية الجديدة المقترح تنفيذها في 

عام 2016 من شأنها أن تساهم في تعزيز محفظتنا العقارية وإضافة قيمة كبيرة 
لمساهمينا خالل فترة زمنية.

إن موظفينا يشكلون أهم أصولنا الرئيسية ال سيما بعد أن عملت الشركة على 
إعادة تقييم هيكلها التنظيمي وإعداد برامج للتدريب المهني وخطط للحوافز 

 التشجيعية، فضاًل عن تقديم العديد من المبادرات الرامية إلى تطوير شركة 
عقارات السيف.

مسؤوليتنا تجاه المجتمع
لطالما تركزت فلسفة شركة عقارات السيف في المساهمة في القضايا 

اإلجتماعية، إذ تؤمن الشركة بأهمية رد الجميل للمجتمع الذي تعمل من خالله 
ومساعدة المحتاجين وستواصل القيام بذلك في المستقبل. وقد انصب تركيز 

الشركة، من خالل المشاريع التي تقوم بتنفيذها، على االرتقاء بمعايير المعيشة 
والمجتمع ككل. وستواصل الشركة تخصيص األموال والمساهمة في القضايا 

اإلنسانية والخيرية التي تستحق دعمنا وتنسجم مع فلسفتنا التي تتخطى 
مستويات الربحية ومساعدة األفراد والمجتمعات التي تقع ضمن حدود برنامجنا 

للمسؤولية االجتماعية.

كلمة شكر وتقدير
يطيب لي أن أعرب عن شكري وتقديري لمساهمينا الكرام لدعمهم وثقتهم 

الكبيرة ومؤازرتهم إلستراتيجية الشركة والتوجيهات السديدة التي تلقيناها 
من السادة المساهمين والمستثمرين وأعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 

الماضية.

كما يسرني أيضًا أن أتقدم بالشكر والتقدير للموظفين لتفانيهم وإخالصهم في 
العمل وإلى المستأجرين وعمالئنا الكرام لدعمهم المستمر وثقتهم في الشركة. 

كما أود أن أتقدم بالشكر لكل األطراف المعنية على توجيهاتهم المستمرة خالل 
اإلثنى عشر شهرًا الماضية وأتطلع إلى العمل معهم لنرفع سويًا اسم شركة 

عقارات السيف إلى مستويات أعلى في المستقبل القريب بمشيئة اهلل تعالى.

ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى مقام 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه 

اهلل ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل ورعاه، وإلى أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين والمؤسسات لدعمهم 

ومساعدتهم لنا.

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس اإلدارة

24 فبراير 2016

توصيات عام 2015
على ضوء النتائج المالية لعام 2015، يوصي مجلس اإلدارة باعتماد المخصصات 

التالية بعد موافقة المساهمين عليها:

االحتياطي القانوني  985.000 دينار بحريني

أرباح نقدية مقترحة               5.520.000 دينار بحريني

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة           210.500 دينار بحريني

المساهمات الخيرية                       165.000 دينار بحريني

 إننا نعتقد أن الخبرة التي نمتلكها 
 في إدارة العقارات تشكل أكبر داعم 

 لنا للمضي قدمًا في مسيرتنا 
بخطوات واثقة.  

تقرير رئيس 
مجلس اإلدارة )تتمة(



يبلغ إجمالي األصول في الوقت الحالي 141,94 مليون
دينار بحريني مقابل 136,72 مليون دينار بحريني في

عام 2014، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين من
130,05 مليون دينار بحريني في عام 2014 إلى

134,83 مليون دينار بحريني في عام 2015 .
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السيد أحمد يوسف عبداهلل 

تقريــر 
العضو المنتدب 
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عزيزي المساهم
يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لشركة عقارات السيف للعام 2015.

أبرز تطورات عام 2015 
يسعدني أن أعلن عن مواصلة تحقيق الشركة أداًء قويًا ومتميزًا، فقد شهد العام 

الماضي ارتفاعًا في إيرادات جميع أنشطة الشركة ما أدى إلى زيادة االيرادات 
التشغيلية. فقد ارتفعت األرباح التشغيلية للمجموعة هذا العام بنسبة 9.7%، من 11.56 

مليون دينار بحريني تم تحقيقها في العام 2014 إلى 12.69 مليون دينار بحريني في 
العام 2015. وبلغ الربح الصافي الموحد بعد النظر في تقييم األرباح 9.84 دينار بحريني 

في 2015 مقارنة مع 10.82 دينار بحريني في العام 2014، اذ يعزى هذا االنخفاض إلى 
األخذ بإعادة تقييم األرباح المنخفضة نتيجة التباع النهج المحافظ والحذر في تقييم 

األصول. وقد بلغ سعر السهم األساسي والمخفف لعام 2015، ما قدره 21.39 فلسًا 
للسهم الواحد مقابل 23.52 فلس للسهم الواحد في العام 2014.

وواصلت محفظة التجزئة لدى الشركة نموها الثابت مع زيادة في اإليرادات من 9.25 
مليون دينار بحريني في عام 2014 إلى 9.83 مليون دينار بحريني في العام 2015 بزيادة 

قدرها 6.2%. ومن الواضح أن االستثمار في مشروع المطاعم الخارجية ــ الذي يضم 
أربعة مطاعم ــ قد ساهم في زيادة الدخل، حيث تم تشغيل مطعمين خالل 

العام 2015. ومن المتوقع أن يتم تشغيل المطعمين اآلخرين خالل العام 2016.

ان المساحة اإلجمالية للتأجير التي تديرها شركة عقارات السيف بما في ذلك مجمع 
السيف - المحرق والمطاعم الخارجية يقارب الـ 140.200 متر مربع، ما يجعل من 

عقارات السيف المطور األكبر للقطاع التجاري  في مملكة البحرين. ذلك إلى جانب 
مشاريعنا التطويرية المتكاملة، حيث نعمل على توسعة أعمالنا لتقوية مركزنا 

التنافسي بهدف تحقيق الحد االقصى من وفورات الحجم. 

أما بالنسبة ألنشطة قطاع الضيافة ممثلة في أجنحة فريزر، فقد كان أدائها خالل 
العام جدير باإلطراء على الرغم من المنافسة الشديدة في السوق المحلي، فقد 

ارتفعت اإليرادات من 2.36 مليون دينار بحريني في 2014 إلى 2.43 مليون دينار بحريني 
في العام 2015.

أما بالنسبة لمشروع تجديد مجك آيالند في مجمع السيف خالل العام 2014 
باستثمارات بلغت حوالي 2.60  مليون دينار بحريني، والتي ساهمت في زيادة األرباح 

الكلية للشركة، إذ شهد مجك آيالند المحدث إقبااًل كبيرًا ما أدى إلى زيادة اإليرادات 
بشكل كبير من ناحية واستقطاب أعدادًا أكبر من الزوار من ناحية أخرى. ونحن 

فخورون باإلعالن عن تحقيق مجك آيالند إيرادات بلغت 1.77 مليون دينار بحريني في 
العام 2015 مقارنة بـ899 ألف دينار بحريني في العام 2014.

هذا، وأنطلقت عمليات مجمع السيف – المحرق يوم 31 يناير 2015، وتم تأجير المجمع 
بالكامل ما أدى الى ارتفاع نسبة اإلقبال عليه خالل العام الماضي. ومن ناحية أخرى، 

ساهم دخل مجمع السيف - المحرق في األرباح الكلية للمجموعة.

وتسعى شركة عقارات السيف جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمستأجرين، 
وتوفير تجربة تسوق متميزة لجميع الزائرين. وسنواصل نهجنا هذا من خالل تقديم 

استراتيجيات تسويقية مبتكرة بما في ذلك االستخدام الواسع لوسائل التواصل 
اإلجتماعي لتعزيز العالمة التجارية لـ »السيف«، باإلضافة الى تقديم فعاليات مبتكرة 

وفريدة تستهدف جميع أفراد األسرة.

ارتفعت األرباح التشغيلية للمجموعة هذا 
العام بنسبة 9.7%، من 11.56 مليون دينار 

بحريني تم تحقيقها في العام 2014 إلى 12.69 
مليون دينار بحريني في العام 2015. 



تقييم
العقارات
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الخطوات المستقبلية
وبينما نواصل مسيرتنا في 2016 بثقة راسخة في استراتيجيتنا التي ترتكز على النمو 

بالرغم من أوضاع السوق الحافل بالتحديات التي تشكل االقتصادات اليوم، فنحن 
على استعداد للمضي قدمًا بحذر وفطنة. كما سنستمر في تقييم الفرص الجديدة، 

إذ نؤمن بأن أفضل األوقات لبدء المشاريع الجديدة هي في وقت تكون فيه دورة 
العجلة االقتصادية بطيئة، طالما أننا نتعامل بحذر وتأني مع االستمرار في التركيز 

على ارضاء العمالء والمجتمع من خالل تطوير منتجاتنا العقارية المتكاملة التي تركز 
على الجودة والقيمة المضافة.

وإلى جانب استكشاف الفرص االستثمارية الجديدة، فإننا نعمل أيضًا على تحسين 
وتعزيز محفظة عقاراتنا  لمضاعفة قيمتها لدى المساهمين.

بالنيابة عن مجموعة عقارات السيف، أود أن أعرب عن بالغ التقدير وجزيل الشكر 
لرئيس مجلس اإلدارة وجميع أعضاء المجلس والمساهمين على دعمهم المتواصل. 

كما أود أن أشكر جميع موظفي مجموعة السيف الذين لطالما تحلوا بالتفاني 
والشغف في عملهم وأسهموا ــ بتكاتفهم كعائلة واحدة ــ في تحقيق األهداف 

الموضوعة للعام 2015.

أحمد يوسف عبداهلل 
العضو المنتدب

24 فبراير 2016

تقريــر 
العضو المنتدب )تتمة( 
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تعمل الشركة على 
االلتزام الصارم بأعلى 

مستويات حوكمة 
الشركات.

حوكـــمـة
الشـــركـة

لجنة الترشيحات
والمكافآت والحوكمة

اللجنة التنفيذيةلجنة التدقيق

المساهمون

الرئيس التنفيذي

مجلس اإلدارة

سكرتير مجلس اإلدارةالمدقق الداخلي

مقدمة
تحرص شركة عقارات السيف على اتباع سياسة ترتكز على أفضل الممارسات في 

مجال حوكمة الشركات. وقد تبنى مجلس اإلدارة القيم والمعايير الجوهرية التي 
تشكل األساس الراسخ لسلوكيات الموظفين عند تعاملهم مع المساهمين، 

والمستأجرين، والزمالء، والوكالء، وشركاء العمل، وغيرها من األطراف ذات الصلة. 
ومن أبرز القيم المحورية التي تحرص الشركة على تطبيقها هو اإليمان الكامل 

بأن تطبيق أعلى مستويات النزاهة في العمل يعد عنصرًا ضروريًا في إنجاز أعمال 
الشركة.

وقد اعتمدت الشركة وثيقة خاصة للحوكمة تتماشى مع معايير حوكمة الشركات 
الصادرة في البحرين، وتعمل على االلتزام الصارم بأعلى مستويات حوكمة 

الشركات.

وتحرص الشركة على االمتثال للوائح الجديدة لحوكمة الشركات التي تشمل تقييم 
مجلس اإلدارة، ولجانه، وأعضاء مجلس اإلدارة منفردين، وذلك فيما يتعلق بكفاءة 

أدائهم وإسهاماتهم. وقد شهدت ممارسات حوكمة الشركة تطورًا ملموسًا 
وتحسنًا واضحًا.

الملكية
شركة عقارات السيف هي شركة مملوكة لهيكل المساهمة المذكور بالتفصيل 

في البند رقم 11 من اإليضاحات حول القوائم المالية. وال توجد أية أسهم مملوكة 
ألي من أعضاء فريق اإلدارة أو أي فرد من عائالتهم.

مجلس اإلدارة
تدار الشركة من خالل مجلس اإلدارة. وتتركز مسؤولية المجلس األساسية في 

تحقيق القيم المستهدفة للمساهمين، وتعزيز المكانة الريادية والقوة التنافسية 
للشركة، فضاًل عن اعتماد األهداف اإلستراتيجية للشركة، وضمان توافر الموارد 

المالية وغيرها من الموارد الالزمة لتحقيق تلك األهداف.

وفي أعقاب عملية االنتخاب التي جرت خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية 
المنعقد في 31 مارس 2013، تولى مجلس اإلدارة الحالي مهام إدارة الشركة اعتبارًا 

من األول من أبريل 2013. ويجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات في السنة على األقل، 
ويقوم بمراجعة وبحث واعتماد الموضوعات المحددة وفق جدول أعماله. ومن 

المسؤوليات الخاصة التي يضطلع بها مجلس اإلدارة مراجعة إستراتيجية الشركة، 
واعتماد الميزانيات السنوية، ومراجعة األداء التشغيلي والمالي بشكل دوري، وغيرها 

من األمور ذات الصلة.



لجان مجلس اإلدارة
قام مجلس اإلدارة بتشكيل عدد من اللجان التي أسندت إليها مهام ومسؤوليات 

معينة. وقد تم تحديد تلك المهام والمسؤوليات بشكل واضح لكل لجنة من تلك 
اللجان التي تتكون من أعضاء من مجلس اإلدارة ممن يتميزون بالكفاءة العالية 

والخبرة الواسعة في المجاالت ذات الصلة.

لجنة التدقيق:  .1
السيد يوسف أحمد الحمادي ـ رئيس اللجنة أ. 

السيدة مي خليفة شويطر ـ عضو ب. 
السيد أنور عبداهلل غلوم ـ عضو ج. 

اللجنة التنفيذية:  .2
السيد سطام سليمان القصيبي ـ رئيس اللجنة أ. 

السيد صقر شاهين صقر ـ عضو ب. 
السيد عبدالجليل محمد جناحي ـ عضو ج. 

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة:  .3
السيد عيسى محمد نجيبي ـ رئيس اللجنة  أ. 

السيدة مي خليفة شويطر ـ عضو ب. 
الدكتور مصطفى علي السيد ـ عضو ج. 

لجنة الشراكة المجتمعية  .4
الدكتور مصطفى علي السيد ـ رئيس اللجنة أ. 

السيد عيسى محمد نجيبي ـ عضو ب. 
السيدة مي خليفة شويطر ـ عضو ج. 

السيد أنور عبداهلل غلوم ـ عضو د. 
 

لجنة فريزر سويتس  .5
السيد صقر شاهين صقر ـ رئيس اللجنة أ. 

السيد أحمد يوسف عبداهلل ـ عضو ب. 
السيدة مي خليفة شويطر ـ عضو  ج. 
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يحرص أعضاء مجلس اإلدارة سواء الذين تم ترشيحهم من قبل الشركة المساهمة أو تم انتخابهم في االجتماع السنوي 
للجمعية العمومية على تكريس خبراتهم وتجاربهم لخدمة الشركة وإدارة عملياتها التشغيلية وفق أرفع مستويات 

المهنية والكفاءة.

1.  السيد عيسى محمد نجيبي

رئيس مجلس اإلدارة ــ شركة عقارات السيف ش.م.ب المنصب: 

•   بكالوريوس في الهندسة المدنية المؤهالت التعليمية: 

•   عضو مؤسس، ونائب رئيس مجلس اإلدارة، والعضو المنتدب لشركة نجيبي لالستثمار الخبرات: 

•   رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب: شركة السوق العقارية مناصب أخرى/  
•   رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب: شركة الخدمات التجارية المتحدة عضوية في مجالس إدارات أخرى: 

•   عضو مجلس األمناء والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية: الجامعة الملكية للبنات   
•   عضو مجلس اإلدارة – شركة ذا مولز  

•   عضو مجلس اإلدارة – شركة توليبس العقارية  
•   عضو مجلس اإلدارة - شركة لونا العقارية  

•   عضو مجلس اإلدارة – شركة كراون للصناعات  
•   عضو مجلس اإلدارة – شركة سكراب مولد، 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 محرق مول  

 نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية
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2. السيد صقر شاهين صقر

نائب رئيس مجلس اإلدارة ــ شركة عقارات السيف ش.م.ب المنصب: 

•   ماجستير في اإلدارة الصناعية وهندسة النظم، من جامعة سان جوزيه ستيت، كاليفورنيا،    المؤهالت التعليمية: 
       الواليات المتحدة األمريكية، ديسمبر 1985

•   بكالوريوس في الهندسة الصناعية، جامعة ميامي، فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية، مايو 1984  

•   مدير إدارة التنمية الصناعية - وزارة الصناعة والتجارة، -1990 1996 الخبرات: 
•   رئيس التخطيط االستراتيجي - وزارة التنمية والصناعة، -1986 1990  

•   رئيس مجلس اإلدارة – شركة منتجات أوال  المحدودة ش. ش. و شركة الخليج للخدمات ش. ش. و شركة منتجات الجبس  مناصب أخرى/عضوية 
•   رئيس مجلس اإلدارة – شركة شاهين للمقاوالت الكهربائية والميكانيكية رئيس مجلس اإلدارة 

•   رئيس مجلس اإلدارة – شركة هيلتي البحرين ذ.م.م )حاليًا( 
•   المدير التنفيذي – مصانع تكنولوجيا المواد الكاشطة )المملكة العربية السعودية(  

•   رئيس مجلس اإلدارة – شركة أسماك ش.م.ب )مغلقة(  
•   نائب رئيس مجلس اإلدارة – هيئة تنظيم سوق العمل  

•   عضو مجلس اإلدارة – بنك البحرين للتنمية  
•   عضو مجلس اإلدارة – شركة نسيج ش.م.ب  

•   عضو مجلس اإلدارة – النادي البحري  
•   رئيس اللجنة – فريزر سويتس سيف البحرين  

•   عضو مجلس اإلدارة - شركة أمالك  

•   عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية ــ أصول إلدارة الممتلكات مناصب أخرى/عضوية 
•   شركة غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ عضو مجلس اإلدارة ونائب أمين الصندوق في مجالس إدارات أخرى )سابقًا(     

•   الهيئة العامة للتأمين اإلجتماعي ــ عضو مجلس اإلدارة   
•   مجلس األعمال البحريني الفلبيني ــ نائب الرئيس  
•   مجلس األعمال البحريني التايلندي ــ نائب الرئيس  

•   مجلس األعمال البحريني المغربي ــ رئيس مجلس اإلدارة  
•   هيئة تنظيم االتصاالت ــ عضو مجلس اإلدارة  

•   جبيك ــ عضو مجلس اإلدارة  
•   بلكسيكو ــ نائب الرئيس  

•   منظمة الخليج لالستشارات الصناعية ــ عضو مجلس اإلدارة  
•   مكتب الترويج والتسويق للبحرين ــ عضو مجلس اإلدارة  
•   المجلس األعلى للتدريب المهني ــ عضو مجلس اإلدارة  

•   منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية - مستشار دولي مسجل  

•   معهد المهندسين الصناعيين العضويات األخرى:  
•   جمعية المهندسين البحرينية  
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3. السيد أحمد يوسف عبداهلل

العضو المنتدب ــ شركة عقارات السيف ش.م.ب المنصب: 
•   بكالوريوس الهندسة المدنية، جامعة الكويت، 1994 المؤهالت التعليمية: 

•   برنامج التدريب اإلداري المتطور ــ خريج مدرسة هارفارد للتصميم   

•   سنتان ــ مدير أول ــ شركة إدامة للتطوير العقاري الخبرات )سابقًا( 
•   6 سنوات ــ الرئيس التنفيذي ــ شركة أبعاد للتطوير العقاري  

•   سنتان ــ مدير تطوير المشاريع ــ شركة الخليج للتطوير العقاري  
•   4 سنوات ــ مدير عقاري ــ شركة الصالحية للتطوير العقاري  

•   سنتان ــ مدير مشروع ــ شركة الفنادق الكويتية  
•   5 سنوات ــ مهندس مشروع ــ جامعة الكويت  

•   ال يوجد مناصب أخرى/عضوية 
في مجالس إدارات أخرى:

4. السيد عبدالجليل محمد جناحي

عضو مجلس اإلدارة ـ ـ شركة عقارات السيف ش.م.ب المنصب: 

•   ماجستير في الهندسة المدنية/إدارة اإلنشاءات، الواليات المتحدة األمريكية 1999 المؤهالت التعليمية: 
•   بكالوريوس في الهندسة المدنية، كلية الخليج للتكنولوجيا، جامعة البحرين 1985  

•   دبلوم في إدارة اإلنشاءات، معهد سيتي آند غيلدس، لندن 1982  

•   خبرة 9 سنوات في منصب مدير المشاريع، بيت التمويل الكويتي الخبرات: 
•   خبرة 6 سنوات في منصب مدير المشاريع والتطوير، شركة عقارات السيف  

•   خبرة 13 عامًا في منصب مهندس مدني أول في وزارة اإلسكان.  
•   خبرة سنتين في منصب مهندس مدني، مكتب المشرق العربي لالستشارات الهندسية  

•   مدير أول المشاريع - بيت التمويل الكويتي، البحرين مناصب أخرى/ عضوية 
•   عضو مجلس اإلدارة – شركة ديار المحرق في مجالس إدارات أخرى: 

 نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية )تتمـــة(
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5. السيد يوسف أحمد الحمادي

عضو مجلس اإلدارة ــ شركة عقارات السيف ش. م. ب المنصب: 

•   ماجستير في إدارة األعمال، جامعة البحرين المؤهالت التعليمية: 
*   برنامج تطوير القيادات - جامعة فيرجينيا الواليات المتحدة األمريكية  

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

•   عضو مجلس اإلدارة – مجموعة ماذرويل المحدودة مناصب أخرى/ عضوية 
•   عضو مجلس اإلدارة – مجموعة بيان للتطوير العقاري  

•   عضو مجلس اإلدارة – شركة دلمون  
•   عضو مجلس األمناء، عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة المالية ــ مدرسة ابن خلدون الوطنية  

  
6. الدكتور مصطفى علي السيد

عضو مجلس اإلدارة ــ شركة عقارات السيف ش.م.ب المنصب: 

•   دكتوراه في إدارة المشاريع الصناعية، المملكة المتحدة المؤهالت التعليمية: 
•   ماجستير في إدارة المشاريع الصناعية، ايرلندا  

•   بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، المملكة المتحدة  

خبرة تمتد ألكثر من 35 عامًا في المناصب التالية: الخبرات: 
•   الرئيس التنفيذي - شركة نفط البحرين )بابكو(  

•   كبير المهندسين – وزارة األشغال والكهرباء والماء  
•   الرئيس التنفيذي – شركة ميدال كيبلز المحدودة  

•   المدير العام - شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية  

•   أمين عام المؤسسة الخيرية الملكية مناصب أخرى/ عضوية 
•   عضو مجلس اإلدارة – شركة ناس المؤسسة في مجالس إدارات أخرى: 

•   عضو مجلس اإلدارة - الهيئة الوطنية للنفط والغاز  
•   عضو مجلس اإلدارة – بنك األسرة  

•   عضو مجلس اإلدارة – جمعية البحرين للصحة والسالمة  



التقــــريـر 24
الســــنوي

20
15

7. السيدة مي خليفة شويطر

عضو مجلس اإلدارة ــ شركة عقارات السيف ش. م. ب المنصب: 

•   شهادة اعتماد المعهد القانوني للمحكمين، المملكة المتحدة 2009 المؤهالت التعليمية: 
•   دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي والدراسات الدبلوماسية،  

       جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق، 2006
•   بكالوريوس في القانون، جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق 2000  

•   خبرة 7 سنوات، الشريك المؤسس والشريك اإلداري- تراست بارتنرز للمحاماة الخبرات: 
•   خبرة 5 سنوات، مؤسس مكتب مي شويطر للمحاماة  

•   خبرة 3 سنوات، محامية، مكتب المحامي عبداهلل هاشم  

•   عضو مجلس اإلدارة - شركة خليفة راشد شويطر وأوالده ذ.م.م  مناصب أخرى/ عضوية في 
مجالس إدارات أخرى

8. السيد أنور عبداهلل غلوم

عضو مجلس اإلدارة ــ شركة عقارات السيف ش.م.ب المنصب: 

•   بكالوريوس في المحاسبة، جامعة األزهر1981 المؤهالت التعليمية: 
•   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  

•   خبرة 5 سنوات - محاسب في مكتب المتابعة لدول مجلس التعاون الخليجي الخبرات: 
•   خبرة 4 سنوات - محلل مالي، وزارة المالية  

•   خبرة 4 سنوات - محاسب األصول الثابتة، بتلكو  
•   خبرة 17 سنة - رئيس حسابات الصندوق المدني، مدير إدارة المعاشات التقاعدية،   

       ومدير المساهمات واإليرادات، الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، ورئيس الشؤون المالية 
       في صندوق المعاشات العسكرية

•   عضو مجلس اإلدارة ــ شركة األوراق المالية واالستثمار )سيكو(  مناصب أخرى/عضوية في 
مجالس إدارات أخرى

 نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية )تتمـــة(
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9. السيد سطام سليمان القصيبي

عضو مجلس اإلدارة ــ شركة عقارات السيف ش.م.ب المنصب: 

•   بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية المؤهالت التعليمية: 
•   ماجستير في إدارة األعمال، جامعة ديبول  

•   1997  ــ 2000 البنك السعودي البريطاني – المملكة العربية السعودية الخبرات: 
•   2000 ــ 2004 بنك البركة اإلسالمي ــ البحرين  

•   2004 وحتى اآلن بيت التمويل الكويتي ــ البحرين  

•   مدير تنفيذي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات، بيت التمويل الكويتي، البحرين مناصب أخرى/ عضوية 
•   عضو مجلس اإلدارة – شركة ديار المحرق ذ.م.م في مجالس إدارات أخرى: 

•   عضو مجلس اإلدارة، شركة ميراكل جرافيكس ذ.م.م    

10. السيد هشام عبدالرحمن الريس

عضو مجلس اإلدارة ــ شركة عقارات السيف   المنصب: 
•   عضو معهد مساحي الكميات الملكي، المملكة المتحدة 2004 المؤهالت التعليمية: 

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

•   جامعة بورتسماوث بوليتكنك، المملكة المتحدة  

HAJ الرئيس التنفيذي - مكتب شركة هشام عبدالرحمن جعفر   • الخبرات: 
HAJ العضو المنتدب – مكتب شركة هشام عبدالرحمن جعفر   •  

•   ماسح كميات – دي جي جونز وشركاه  

•   نائب الرئيس ــ إدارة األوقات السنية مناصب أخرى/عضوية في مجالس  
•   عضو ــ مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري إدارات أخرى 
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خالل الفترة من 1 يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2015، حضر أعضاء مجلس اإلدارة عددًا من االجتماعات لبحث واعتماد موضوعات 
متنوعة وفق جدول األعمال المتفق عليه. وفيما يلي عرض موجز على االجتماعات المنعقدة خالل هذه الفترة وعدد مرات 

حضور أعضاء مجلس اإلدارة:

اجتماعات مجلس اإلدارة 
واللجان التابعة

اللجان               

فريزر الشراكة  التنفيذية  الترشيحات   التدقيق  مجلس اإلدارة   مجلس اإلدارة 
سويتس المجتمعية  والمكافآت      

والحوكمة     
 

4  3  9  3  4  5 عدد االجتماعات المنعقدة في الفترة بين يناير 2015 إلى ديسمبر 2015 

الحضور:        

 3   3   5 السيد عيسى محمد نجيبي  

  4   8    5 السيد صقر شاهين صقر  

 2   2   3 الدكتور مصطفى علي السيد  

  9    5 السيد سطام سليمان القصيبي  

   4  5 السيد يوسف أحمد الحمادي 

  8    5 السيد عبدالجليل محمد جناحي 

 5 السيد هشام عبدالرحمن الريس 

 3  3   3  2  4 السيدة مي خليفة شويطر 

   3    3  5 السيد أنور عبداهلل غلوم 

 4     2  5 السيد أحمد يوسف عبداهلل 



27 التقــــريـر 
الســــنوي

20
15

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
وفق قانون الشركات التجارية في البحرين لعام 2001، المرسوم رقم 21 لعام 2001، 

بلغت قيمة المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وبدالت حضور االجتماعات 
خالل السنة محل المراجعة مبلغ 236,799 دينار بحريني )2014: 226,035 دينار بحريني(.

مدونة السلوك
تغطي مدونة السلوك في الشركة السلوكيات التي يتعين على أعضاء المجلس، 

واإلدارة التنفيذية، والموظفين االلتزام بها. وتلزم هذه المدونة الموقعين عليها 
بإتباع أعلى المعايير المهنية والرعاية الواجبة أثناء أداء مهام وظيفتهم. كما تغطي 

أيضًا األمور المتعلقة بتضارب المصالح، واإلفصاح، وسرية المعلومات داخل الشركة.

سياسات التعامالت الداخلية
يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة واألفراد المعنيين في الشركة بقوانين معينة تتعلق 

بسياسات التعامالت الداخلية، ويتعين عليهم الكشف عن أي بيانات خاصة 
بمساهمتهم في الشركة. وتشرف لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة على 

مدى التزام الشركة بآخر تعديالت وتطورات قوانين التعامالت الداخلية الصادرة من 
قبل مصرف البحرين المركزي. وخالل عام 2015، تمت مراجعة جميع اإلجراءات ذات 

الصلة وتحديثها عند اللزوم. وقد قامت الشركة بالجمع بين وظيفة مراقب االلتزام 
باألنظمة وباقي المناصب المناسبة.

إجراءات مكافحة غسل األموال
لم ترصد الشركة أي تعامالت مشبوهة التي قد تتعلق بعمليات غسل األموال أو 

تمويل اإلرهاب.

استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر
تنطوي عملية إدارة المخاطر على تحديد ومتابعة وضبط كافة المخاطر التي يمكن 

أن تتعرض لها الشركة خالل مزاولة عملياتها التشغيلية االعتيادية. وتتركز المخاطر 
التي تواجهها الشركة على مخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق، 

والمخاطر الفنية والتشغيلية، بما في ذلك مخاطر اإلسناد الخارجي للعمليات. كما 
يمكن أن ترتبط المخاطر باالستثمارات أو الشركات، وقد تتعلق بعمليات داخلية أو 

خارجية للشركة. تم توضيح هذه المخاطر تفصيليًا في البند رقم 26 من اإليضاحات 
حول القوائم المالية.

وتقوم الشركة بتحديد وتقييم ومتابعة وضبط وإدارة المخاطر المختلفة بشكل 
مستمر، كما تطبق إجراءات وضوابط محددة بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعقد 

عملياتها. وتتولى اللجنة التنفيذية متابعة محفظة االستثمارات والمخاطر ذات 
الصلة، واتخاذ اإلجراءات الوقائية للحد من هذه المخاطر.

كما يتم السيطرة على المخاطر الداخلية من خالل تطبيق أنظمة كافية وفعالة 
للرقابة الداخلية والتي تخضع لالختبار بصورة دورية. وتضطلع لجنة التدقيق 

بمسؤولية ضمان تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية الكافية للحد من أي مخاطر حالية 
أو محتملة.

الرقابة الداخلية
يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة فعالية نظم الشركة فيما يتعلق بالضوابط 

المالية وغير المالية، بما في ذلك الضوابط التشغيلية، وااللتزام باألنظمة، وإدارة 
المخاطر، وإجراءات الرقابة الداخلية وفق أعلى المستويات المهنية.

وتشتمل هذه المراجعات على تقييم لضوابط الرقابة الداخلية، وخاصة الضوابط 
المالية الداخلية، وضمان اإلدارة فيما يتعلق بشؤون الرقابة وتقارير المدققين 

الخارجيين حول األمور المحددة في إطار عمل التدقيق القانوني.

الغرامات والعقوبات
لم تقم الشركة بدفع أي غرامات، ولم تتعرض ألي عقوبات من قبل أي جهة 

حكومية أو تنظيمية خالل السنة محل المراجعة.
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 تقرير لجنة
الشراكة المجتمعية

تم إعادة تسمية اللجنة الخيرية لشركة عقارات السيف خالل عام 2014 لتصبح لجنة 
الشراكة المجتمعية، وذلك بهدف توسيع نطاق عملها ومجال نشاطها بما يساعد 

على تعزيز خدمة أفراد المجتمع المحلي. وخالل العام، تلقينا العديد من الطلبات 
لدعم مختلف الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وترتكز سياستنا في هذا الصدد على تقديم المساعدات الممكنة للحاالت 
والمؤسسات المستحقة بطريقة ملموسة.

وقد قام برنامج المسؤولية االجتماعية خالل عام 2015 بتوزيع إجمالي 208,990 
دينار بحريني على الحاالت المستحقة. ومن أبرز المستفيدين من البرنامج المعهد 

السعودي البحريني للمكفوفين حيث تبرعنا بمبلغ 5000 دينار بحريني لدعم 
احتياجات الجمعية وتوفير أجهزة المساعدة على القراءة مثل أجهزة برايل، وآالت 

كتابة الطلبة والعديد من األجهزة المساندة والكراسي المتحركة لمتعددي اإلعاقة، 
كما تبرعنا أيضًا بمبلغ 5000 دينار إلى جمعية البحرين لرعاية الوالدين لتوفير الرعاية 

النهارية لكبار السن وتوفير فرص لتمكينهم من ممارسة األنشطة التي تتناسب 

مع اهتماماتهم  وخبراتهم السابقة، ومبلغ 5000 دينار بحريني إلى جمعية السنابل 
لأليتام لبناء مستقبل أفضل لهم من خالل توفير مرافق الرعاية الالزمة والمناسبة 

باإلضافة الى الفوائد التعليمية والصحية.

كما قدمنا تبرعات سخية إلى العديد من المؤسسات األخرى خالل العام، بما في 
ذلك المؤسسة الخيرية الملكية، وجمعية البحرين لألطفال ذوي الصعوبة في 

السلوك والتواصل، ومركز المحرق للرعاية االجتماعية، وجمعية البحرين الخيرية، 
ووزارة العدل )صندوق الزكاة(، فضال عن دار المحرق لرعاية الوالدين، والمعهد 

السعودي البحريني للمكفوفين، ومحمية العرين، والجمعية اإلسالمية، والجمعية 
البحرينية لمتالزمة داون، والجمعية البحرينية ألولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، 

ومركز الهداية، والجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية، وجمعية الصم البحرينية.

وتفخر شركة عقارات السيف بقدرتها على تقديم الدعم إلى تلك الجمعيات 
الخيرية المستحقة للرعاية، وبإحداث فارق جوهري في حياة أفراد المجتمع. وفي 

ظل الدعم المتواصل من قبل مجلس إدارة الشركة ومساهمينا الكرام، فإننا 
سنواصل تقديم المساعدة الممكنة للجمعيات والمؤسسات الخيرية المستحقة.

يسعد شركة عقارات السيف ش. م. ب. 
دعم هذه الجمعيات الخيرية الجديرة 

باالحترام وإحداث الفارق المنشود.
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جمعية البحرين لرعاية الوالدين
توفير الرعاية النهارية لكبار السن.

المعهد السعودي البحريني 
للمكفوفين

لتغطية نفقات أنشطة المعهد وتوفير األجهزة 
المساعدة على القراءة.

جمعية السنابل لرعاية األيتام
لبناء مستقبل أفضل لأليتام من خالل توفير مرافق 

الرعاية الالزمة.
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تقرير حول القوائم المالية الموحدة 
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة عقارات السيف ش.م.ب. 
)“الشركة”( وشركتها التابعة )المشار إليهما معًا “بالمجموعة”( والتي تشمل القائمة 
الموحدة للمركز المالي كما في 31 ديسمبر 2015 والقوائم الموحدة للدخل الشامل 

والتدفقات النقدية والتغيرات فـي الحقوق للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص 
ألهم السياسات المحاسبية والمعلومات اإليضاحية األخرى.

مسئولية مجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة 
إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن اإلعداد والعرض العادل لهذه القوائم 
المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وعن نظم الرقابة 

الداخلية التي يراها مجلس اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من 
األخطاء الجوهرية، سواء ناتجة عن تجاوزات أو أخطاء. 

مسئولية مدققي الحسابات 
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادًا إلى أعمال 

التدقيق التي قمنا بها. لقد تمت أعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا لمعايير التدقيق 
الدولية التي تتطلب منا اإللتزام باألخالقيات المهنية ذات العالقة وتخطيط وتنفيذ 

أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية 
من أية أخطاء جوهرية. 

تشمل أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق مؤيده للمبالغ 
واإليضاحات المفصح عنها في هذه القوائم المالية الموحدة. إن اختيار اإلجراءات 

المناسبة يعتمد على تقديراتنا المهنية، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء 
الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء ناتجة عن تجاوزات أو أخطاء. وعند 
تقييم هذه المخاطر يتم األخذ في االعتبار نظم الرقابة الداخلية المعنية بإعداد 
وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة والتي تمكننا من تصميم إجراءات 

تدقيق مناسبة في ظل األوضاع القائمة، ولكن ليس لغرض إبداء رأي مهني حول 
مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة. كما تتضمن أعمال التدقيق تقييم 
مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية 

التي أجراها مجلس اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة.

وباعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتمكيننا من إبداء رأي 
تدقيق حول هذه القوائم.

الرأي
في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي 

الجوهرية، عن المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2015 وعن أدائها المالي 
وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد 

التقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني، نفيد بأن الشركة تحتفظ 

بسجالت محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية الموحدة تتفق مـع تلك السجالت 
وأن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع القوائـم الماليـة 

الموحدة.

وحسب علمنا أنه لم تقع خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أية مخالفات 
ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني أو الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين 

المركزي )األحكام النافذة من المجلد رقم 6( وتوجيهات مصرف البحرين المركزي 
والقوانين والقرارات المتعلقة بها وقواعد وإجراءات بورصة البحرين أو ألحكام عقد 

التأسيس والنظام األساسي للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلبًا على 
نشاط الشركة أو مركزها المالي. وقد حصلنا من اإلدارة على جميع المعلومات 

واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.

سجل قيد مدقق الحسابات رقم. 115
24 فبراير 2016

المنامة، مملكة البحرين

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى السادة مساهمي شركة عقارات السيف ش.م.ب
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20152014إيضاحالموجودات

موجودات غير متداولة
53.204.1373.294.951أثاث ومعدات ومركبات

631.2991.784.805أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
7110.682.734108.183.500استثمارات عقارية  

85.589.2995.104.068استثمار في مشروع مشترك
119.507.469118.367.324

موجودات متداولة
91.375.2911.456.912ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

1021.060.33216.892.945نقد وأرصدة لدى البنك
22.435.62318.349.857

141.943.092136.717.181مجموع الموجودات

الحقوق والمطلوبات

الحقوق 
1146.000.00046.000.000رأس المال

1218.110.00017.125.000احتياطي قانوني
13153.923149.963احتياطي استبدال أثاث وتركيبات 

70.573.26266.783.112أرباح مبقاة
134.837.185130.058.075مجموع الحقوق 

مطلوب غير متداول
15242.118214.519مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

مطلوبات متداولة
164.907.8564.658.763أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
171.955.9331.785.824ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

6.863.7896.444.587
7.105.9076.659.106مجموع المطلوبات

141.943.092136.717.181مجموع الحقوق والمطلوبات 

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس اإلدارة 

صقر شاهين صقر
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أحمد يوسف عبداهلل
العضو المنتدب 

 القائمـة الموحـدة 
للمـركــز المـالـــي

في 31 ديسمبر 2015 )دينار بحريني(
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20152014إيضاحالدخل

9.827.9799.252.675دخل إيجارات العقار ورسوم الخدمة
2.429.5102.364.990الدخل من الشقق الخدماتية 

1.771.925899.064دخل األنشطة الترفيهية 
14.029.41412.516.729

182.897.5142.406.030محسومًا منها: تكلفة المبيعات
11.131.90010.110.699إجمالي الربح 

191.134.1021.047.720دخل تشغيلي آخر
420.640402.246ربح من ودائع ألجل 

12.686.64211.560.665الربح التشغيلي

المصروفات 
201.672.2671.591.375تكاليف الموظفين 

211.350.0411.702.446مصروفات عامة وإدارية وتسويقية وإعالنية 
5646.001551.193إستهالك 

210.500198.000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
165.000160.000تبرعات ومساهمات خيرية 

9296.65851.710مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
4.340.4674.254.724

7998.5633.536.405مكسب غير محقق للقيمة العادلة من االستثمارات العقارية 
)22.857(8494.372حصة المجموعة من ربح )خسارة(  المشروع المشترك

1.492.9353.513.548

9.839.11010.819.489صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة

2221.3923.52النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )بالفلس( 

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس اإلدارة 

صقر شاهين صقر
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أحمد يوسف عبداهلل
العضو المنتدب 

القائمـة الموحـدة 
للدخـــل الشـامـــل

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(
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القائمـة الموحـدة 
للتغيرات في الحقـوق

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(

إيضاح
رأس 

المال
احتياطي

قانوني

احتياطي 
استبدال أثاث 

المجموعأرباح مبقاة*وتركيبات

46.000.00017.125.000149.96366.783.112130.058.075الرصيد في 1 يناير 2015

9.839.1109.839.110---مجموع الدخل الشامل
)5.060.000()5.060.000(---14أرباح أسهم معلنة لسنة 2014 

-)985.000(-985.000-12محول إلى االحتياطي القانوني
-)72.885(72.885--13محول إلى احتياطي إستبدال أثاث وتركيبات 

-68.925)68.925(--استخدام احتياطي استبدال أثاث وتركيبات

46.000.00018.110.000153.92370.573.262134.837.185الرصيد في 31 ديسمبر 2015

46.000.00016.043.000143.61061.675.256123.861.866الرصيد في 1 يناير 2014

10.819.48910.819.489---مجموع الدخل الشامل
)4.600.000()4.600.000(---14أرباح أسهم معلنة لسنة 2013 

-)1.082.000(-1.082.000-12محول إلى االحتياطي القانوني
-)70.950(70.950--13محول إلى حتياطي إستبدال أثاث وتركيبات 
-41.317)41.317(--استخدام احتياطي استبدال أثاث وتركيبات

)23.280(-)23.280(--استخدام مباشر الحتياطي استبدال أثاث وتركيبات

46.000.00017.125.000149.96366.783.112130.058.075الرصيد في 31 ديسمبر 2014

* تتضمن األرباح المبقاة مبلغًا وقدره 25.000 دينار بحريني )2014: 25.000 دينار بحريني( متعلق باإلحتياطي القانوني للشركة التابعة. 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 27 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس اإلدارة 

صقر شاهين صقر
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أحمد يوسف عبداهلل
العضو المنتدب 
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20152014إيضاحاألنشطة التشغيلية

9.839.11010.819.489الربح للسنة  
تعديالت للبنود التالية:

5884.268709.202استهالك 
36.324)1.512()مكسب( خسارة من استبعاد أثاث ومعدات ومركبات

)34.499(-19استرداد مستحقات لم تعد مستحقة الدفع
)402.246()420.640(ربح من ودائع ألجل 

25210.500198.000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
165.000160.000تبرعات ومساهمات خيرية

9296.65852.000مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
1557.25258.547مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)3.536.405()998.563(7مكسب غير محقق للقيمة العادلة من االستثمارات العقارية 
9.141129.339إستبعاد المصروفات فيما بين الشركة 

22.857)494.372(8حصة المجموعة من )ربح( خسارة المشروع المشترك

9.546.8428.212.608الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

تغيرات في رأس المال العامل:
)641.558()90.148(ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

184.404198.955ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
9.641.0987.770.005

)23.280(-استخدام مباشر الحتياطي استبدال أثاث وتركيبات
)49.790()29.653(15مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

)198.000()210.500(مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
)205.911()179.295(تبرعات ومساهمات خيرية مدفوعة

9.221.6507.293.024صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

القائمـة الموحـدة 
للتدفقــات النقـديــــة

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(
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القائمـة الموحـدة 
للتدفقــات النقـديــــة

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(

20152014إيضاحاألنشطة االستثمارية

)2.657.504()340.292(5شراء أثاث ومعدات ومركبات
6.18558.899متحصالت من بيع أثاث ومعدات ومركبات

)1.734.153()26.721(6نفقات متكبدة من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
)154.005()178.279(7إضافات إلى استثمارات عقارية

2.160.641)4.511.530(صافي التغيرات في ودائع ألجل
295.751500.440ربح مستلم من ودائع ألجل 

)1.825.682()4.754.886(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)4.399.212()4.810.907(16أرباح أسهم مدفوعة

134.047)4.244.037(تغيرات في أرصدة لدى البنك تمثل أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
)4.265.165()9.054.944(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

1.202.177)4.588.180()النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه
6.484.2375.282.060النقد وما في حكمه في 1 يناير 

101.896.0576.484.237النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

بنود غير نقدية:

بلغ التغيير في التبرعات والمساهمات الخيرية المستحقة 14.295 دينار بحريني )2014: 45.911 دينار بحريني( وتم خصمه من التغيير في الذمم الدائنة األخرى والمستحقات.  )1(

إن التغيير في الربح المستحق من ودائع ألجل البالغ 124.889 دينار بحريني )2014: 98.194 دينار بحريني( تم خصمه من التغيير في الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى.  )2(

في سنة 2014، قامت المجموعة باسترداد بعض المبالغ التي لم تعد مستحقة الدفع بإجمالي 34.499 دينار بحريني )إيضاح 19( وتم خصمها من التغيير في الذمم   )3(
الدائنة األخرى والمستحقات.
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1  األنشطة
شركة عقارات السيف ش.م.ب. )»الشركة«( هي شركة مساهمة عامة تأسست 
في مملكة البحرين ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بموجب سجل تجاري 

رقم 44344. وإن العنوان البريدي لمكتبها الرئيسي هو ص.ب 20084، مبنى 2102، طريق 
2825، مجمع 428، المنامة، مملكة البحرين.

الشركة لديها شركة تابعة لمملوكة لها بالكامل بتاريخ القائمة الموحدة للمركز 
المالي، وهي:

االسم 
حصة

الملكية
بلد

التأسيس
األنشطة 
الرئيسية 

أجنحة فريزر السيف 
– البحرين ش.ش.و

مملكة %100
البحرين

إدارة الفندق والشقق السياحية 
المفروشة والمطاعم لخدمات 

إدارة السياحة.

يشار إلى الشركة وشركتها التابعة المملوكة بالكامل معًا “بالمجموعة”.

تزاول المجموعة بصورة أساسية األنشطة العقارية التجارية وتقدم مرافق لأللعاب 
الترفيهية. تمتلك وتدير المجموعة مجمع السيف ومجمع مدينة عيسى وأجنحة 
فريزر - السيف ومرافق تجارية أخرى وعقارات في مملكة البحرين ُوتّشغل مجك 

آيالند والمرافق واأللعاب الترفيهية. 

لقد تم إعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة بناًء على قرار مجلس اإلدارة الصادر 
بتاريخ 24 فبراير 2016

2  السياسات المحاسبية الهامة

بيان االلتزام
أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير 

المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي وطبقًًا ألحكام قانون 
الشركات التجارية البحريني وطبقًا للمتطلبات النافذة من الدليل اإلرشادي لمصرف 

البحرين المركزي والقوانين والقرارات المتعلقة بها وقواعد وإجراءات بورصة البحرين.

أسس اإلعداد 
أعدت القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات 

العقارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. تم عرض القوائم المالية الموحدة 
بالدينار البحريني لكونه العملة الرئيسة لعمليات المجموعة.

معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة 
 إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة 

مطابقة لتلك المستخدمة في السنة السابقة، باستثناء تطبيق التعديالت التالية 

التي أدخلت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية النافذة اعتبارًا من 1 يناير 2015، 
الموضحة أدناه:

معيار المحاسبة الدولي رقم 24 المتعلق بإفصاحات األطراف ذات العالقة 
يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح بأن مؤسسة إدارة )المؤسسة التي تقدم 

خدمات موظفي اإلدارة الرئيسيين( هو طرف ذو عالقة خاضع إلفصاحات األطراف 
ذات العالقة. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب من المؤسسة التي تستخدم مؤسسة إدارة 

اإلفصاح عن المصروفات التي تكبدتها لخدمات اإلدارة. هذا التعديل ليس له صلة 
بالمجموعة حيث أنها ال تستلم أي خدمات إدارة من المؤسسات األخرى.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 13 المتعلق بقياس القيمة العادلة
يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح بأن استثناء المحفظة في المعيار 

الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 13 يمكن تطبيقه ليس فقط على الموجودات 
والمطلوبات المالية، بل يمكن أيضًا تطبيقه على العقود األخرى التي تقع ضمن 

نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 39. ال تطبق المجموعة استثناء المحفظة في 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 13.

تم تطبيق العديد من المعايير والتعديالت الجديدة األخرى للمرة األولى في سنة 
2015. إال أن تلك المعايير ليست لها أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

أسس التوحيد
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة 

)المشار إليهما معًا »بالمجموعة«( كما في 31 ديسمبر 2015. تتحقق 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 استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها. وباألخص، تسيطر 

المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة:

السلطة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة  ــ 
الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها(؛ 

تعرضات على أو حقوق في عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة  ــ 
المستثمر فيها؛ و

القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. ــ 

بشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها السيطرة. لدعم 
هذا االفتراض، وعندما يكون لدى المجموعة حقوق أقل من 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: 

إيضاحات حول 
القوائم المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(
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الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛  ــ 

الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و ــ 

حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الممكنة. ــ 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها 
إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك تغيرات على عنصر أو أكثر من العناصر 

الثالث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على 
الشركة التابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة 

التابعة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة المقتناة 
أو المستبعدة خالل السنة في القائمة الموحدة للدخل الشامل  من تاريخ حصول 

المجموعة على السيطرة لغاية تاريخ إيقاف السيطرة 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 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 الموجودات والمطلوبات والحقوق 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. 

إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها تقوم باستبعاد 
الموجودات )متضمنة الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة والحقوق غير المسيطرة 

والبنود األخرى للحقوق في حين يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة في القائمة 
الموحدة للدخل الشامل. يتم إثبات أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.

استثمار في مشروع مشتركة
إن الشركة الزميلة هي مؤسسة لدى الشركة نفوذ مؤثر عليها. إن النفوذ المؤثر هي 
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 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.

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

يتم حساب استثمارات المجموعة في مشروعها المشترك بموجب طريقة الحقوق. 

بموجب طريقة الحقوق، يتم إثبات االستثمار في الشركة الزميلة والمشروع 
المشترك مبدئيًا بالتكلفة. يتم تعديل القيمة المدرجة لالستثمار إلثبات التغيرات في 

حصة المجموعة من صافي موجودات المشروع المشترك منذ تاريخ اإلقتناء. يتم 
تضمين الشهرة المتعلقة بالمشروع المشترك في القيمة المدرجة لالستثمار وال 

يتم فحصها لالضمحالل.

تعكس القائمة الموحدة للدخل الشامل حصة المجموعة في نتائج عمليات 
المشروع المشترك. يتم عرض أي تغير في الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر 

فيها كجزء من القائمة الموحدة للدخل الشامل. باإلضافة إلى ذلك، أينما وجدت 
تغييرات قد أثبتت مباشرًة في حقوق المشروع المشترك، تقوم المجموعة 

بإثبات حصتها في هذه التغييرات وتفصح عن هذا، إذا استلزم األمر في القائمة 
الموحدة للتغيرات في الحقوق. يتم استبعاد المكاسب والخسائر غير المحققة 

من المعامالت بين المجموعة مشروعها المشترك إلى حد حصة المجموعة في 
المشروع المشترك.

يتم إظهار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خسارة المشروع المشترك في 
مقدمة القائمة الموحدة للدخل الشامل خارج الربح التشغيلي. 

يتم إعداد القوائم المالية للمشروع المشترك في نفس فترة إعداد التقارير المالية 
للمجموعة. أينما استلزم األمر، يتم عمل تعديالت في السياسات المحاسبية 

لتتماشي مع سياسات المجموعة.

بعد تطبيق طريقة الحقوق، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضروريًا إثبات 
خسارة اضمحالل إضافية لحصة استثمارات المجموعة في مشروعها المشترك. 

تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير، بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي 
يثبت اضمحالل االستثمار في المشروع المشترك. ففي هذه الحالة تقوم المجموعة 
باحتساب قيمة االضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد الستثمارها 
في المشروع المشترك وقيمته المدرجة ومن ثم إثبات الخسارة »كحصة المجموعة 

من خسارة المشروع المشترك« في القائمة الموحدة للدخل الشامل.

عند فقدان نفوذ مؤثر على المشروع المشترك تقيس وتثبت المجموعة أي اسثتمار 
محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة المدرجة للمشروع 

المشترك عند فقدان النفوذ المؤثر والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به 
والمتحصالت من االستبعاد في القائمة الموحدة للدخل الشامل.
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2   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

تصنيف المتداول مقابل غير المتداول 
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في القائمة الموحدة للمركز المالي 

على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول. يعتبر الموجود متداواًل عندما:

ــ  يتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛
ــ  يحتفظ به بصورة أساسية لغرض المتاجرة؛

ــ  يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهرًا بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ و
ــ  النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد من إن يتم استبداله أو استخدامه لتسوية 

مطلوب لمدة أثنى عشر شهرًا على األقل بعد فترة إعداد التقارير المالية.

تصنيف المتداول مقابل غير المتداول )تتمة(
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. 

يعتبر المطلوب متداواًل عندما:
ــ  يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتيادية؛

ــ  يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛
ــ  عندما يكون مستحق السداد خالل أثنى عشر شهرًا بعد فترة إعداد التقارير 

المالية؛ و
ــ  ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة أثنى عشر شهرًا على 

األقل بعد فترة إعداد التقارير المالية.

تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

أثاث ومعدات ومركبات
يدرج األثاث والمعدات والمركبات بالتكلفة، بعد حسم االستهالك المتراكم و/

أو  خسائر اإلضمحالل المتراكمة، إن وجدت. تتضمن هذه التكاليف تكلفة استبدال 
جزء من األثاث والمعدات والمركبات. عندما يتطلب استبدال أجزاء جوهرية لألثاث 

والمعدات والمركبات على فترات، فأن المجموعة تقوم بإثبات تلك األجزاء كموجودات 
فردية بأعمار إنتاجية محددة ويتم األستهالك بناًء على ذلك. وبالمثل، عندما يتم إجراء 

معاينة رئيسية، يتم إثبات تكلفتها في القيمة المدرجة لألثاث والمعدات والمركبات 
كتكلفة استبدال إذا تم استيفاء معايير اإلثبات. يتم إثبات جميع تكاليف التصليحات 

والصيانة األخرى في القائمة الموحدة للدخل الشامل عند تكبدها. 

يتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت بناًء على األعمار اإلنتاجية 
المتوقعة للموجودات التالية: 

2 - 10 سنة معدات 
3 - 10 سنة  أثاث وتركيبات  

5 سنوات مركبات 

يتم استبعاد بند من األثاث والمعدات والمركبات أو أي جزء تم إثباته مبدئيًا عند 
االستبعاد أو عندما  ال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية من 

استخدامه أو بيعه. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن استبعاد موجود )يتم 
احتسابه على إنه الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة المدرجة للموجود( في 

القائمة الموحدة للدخل الشامل عندما يتم استبعاد الموجود.

تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في 
نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها مستقباًل إذا تطلب األمر. 

حدود الرسملة لبند من بنود األثاث والمعدات والمركبات هو 250 دينارًا بحرينيًا، وأدنى 
من ذلك يتم إثبات التكلفة كمصروف.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
المصروفات المتكبدة في إنشاء مرافق جديدة قبل البدء في استخدامها التجاري 

يتم رسملتها كأعمال رأسمالية قيد التنفيذ. تحول األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إما 
إلى األثاث والمعدات والمركبات أو الستثمارات عقارية عند بدء استخدامها التجاري.

ال تستهلك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ حتى يتم تحويلها ووضعها لالستخدام 
التجاري، ويتم مراجعتها سنويًا ألي مؤشر على اإلضمحالل. 

استثمارات عقارية 
تشتمل االستثمارات 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 االستثمارات العقارية عندما يتم استيفاء تعريف االستثمارات العقارية. 

يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئيًا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. 
تتضمن تكاليف المعاملة الرسوم المهنية للخدمات القانونية وعموالت التأجير 

المبدئية الضرورية من أجل جعل العقار قادرًا على التشغيل. كما تتضمن القيمة 
المدرجة تكلفة استبدال جزٍء من االستثمار العقاري في الوقت الذي تم فيه تكبد 

التكلفة إذا تم استيفاء معايير اإلثبات.

بعد اإلثبات المبدئي، تدرج االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع 
السوق في تاريخ إعداد التقارير المالية. يتم تضمين المكاسب أو الخسائر الناتجة 

من التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات العقارية في القائمة الموحدة للدخل 
الشامل في الفترة التي تنتج فيها. يتم تقييم القيم العادلة سنويًا من قبل مثمن 

خارجي معتمد مستقل، بتطبيق نموذج تقييم موصى به من قبل لجنة معايير 
التقييم الدولية. 

يتم استبعاد االستثمارات العقارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب االستثمارات 
العقارية بصورة نهائية من االستخدام وال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية 

إيضاحات حول 
القوائم المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(  )تتمة(
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مستقبلية من استبعادها. يتم إثبات الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة 
المدرجة للموجود في القائمة الموحدة للدخل الشامل في فترة االستبعاد. 

يتم عمل التحويالت إلى )أو من( االستثمارات العقارية فقط إذا كان هناك تغيير 
في االستخدام. بالنسبة للتحويل من استثمارات عقارية إلى عقارات تم شغلها 
من قبل المالك، تعتبر التكلفة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ 

التغير في االستخدام. إذا أصبحت العقارات التي يشغلها المالك استثمارات عقارية، 
تقوم المجموعة باحتساب هذه العقارات وفقًا للسياسة المتبعة لألثاث والمعدات 

والمركبات حتى تاريخ تغيير اإلستخدام. 

يتم تحديد المكاسب أو الخسائر الناتجة من استبعاد االستثمارات العقارية كفرق 
بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة المدرجة للموجود في القوائم المالية 

للفترة السابقة بالكامل.

إضمحالل موجودات غير مالية
كما تم تقديم إفصاحات إضافية تتعلق بإضمحالل الموجودات غير المالية في 

اإليضاحات التالية:

إيضاح 3 إفصاحات عن الفرضيات الهامة  
إيضاح 5 أثاث ومعدات ومركبات 

تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دلياًل 
موضوعيًا يثبت إضمحالل موجود مالي. إذا وجد مثل هذا الدليل، أو عندما يتطلب 

عمل فحص إضمحالل سنوي للموجود، تقوم المجموعة بعمل تقييم لمبلغ 
الموجود القابل لإلسترداد. إن القيمة القابلة لإلسترداد للموجود هي القيمة 

األعلى ما بين القيمة 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 لإلسترداد، فإن الموجود يعتبر مضمحاُل، ويتم إظهار 
الموجود بالمبلغ القابل لالسترداد. 

عندما يتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود، فإن 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 

المعامالت في السوق. إذا 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 تغييرًا 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 أذا 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 لشركة واحدة ومطلوب مالي أو 

أداة أسهم حقوق ملكية لشركة أخرى. 

1( الموجودات المالية 
اإلثبات المبدئي والقياس 

يتم تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات المبدئي كموجودات مالية مدرجة 
بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر وقروض وذمم مدينة أو استثمارات 

محتفظ بها حتى االستحقاق أو كموجودات مالية متاحة للبيع، أيهما أنسب. 
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية عند االثبات المبدئي .يتم إثبات جميع 

الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة باإلضافة، في حالة الموجودات المالية 
غير المدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر تضاف إليها تكاليف المعاملة 

المنسوبة إلقتناء الموجود المالي.

المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل 
اإلطار الزمني المنصوص عليه عامًة في القوانين أو حسب أعراف السوق )طريقة 

الشراء العادية( يتم إثباتها بتاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة 
بشراء أو بيع الموجود.

تتضمن الموجودات المالية للمجموعة نقدًا وودائع قصيرة األجل وذممًا تجارية 
مدينة وذممًا أخرى. 

القياس الالحق 
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه: 

الذمم التجارية المدينة 
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



التقــــريـر 44
الســــنوي

20
15

2   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

1 ( الموجودات المالية )تتمة(

الذمم التجارية المدينة )تتمة(
مخصص عندما يكون هناك دلياًل موضوعيًا بأن المجموعة لم تعد قادرة على 
استرداد األرصدة بالكامل. تشطب األرصدة عندما يتم عمل تقييم بأن إحتمال 

استردادها بعيد المنال. 

نقد وأرصدة لدى البنك
يشتمل النقد واألرصدة في القائمة الموحدة للمركز المالي على نقد لدى بنوك 
وفي الصندوق وودائع قصيرة األجل بتواريخ استحقاق لمدة سنة واحدة أو أقل، 

والتي تخضع لمخاطر تغيرات غير جوهرية في القيمة.

لغرض القائمة الموحدة للتدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه نقدًا 
وودائع قصيرة األجل بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل، محسومًا 

منهًا أرصدة السحوبات  على المكشوف من البنك القائمة والحسابات المصرفية 
المقيدة، إن وجدت.

االستبعاد 
يتم استبعاد الموجود المالي )أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة 

من الموجودات المالية المشابهة( عند:

انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجود، أو  ــ 

قيام المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود   -
ولكنها تعهدت بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب 

»ترتيب سداد«؛ وسواًء 

قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة  ) أ (  
بالموجود، أو 

عندما لم تقم المجموعة بنقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت  )ب(  
الجوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة على الموجود.

اضمحالل الموجودات المالية
كما تم تقديم إفصاحات إضافية تتعلق بإضمحالل الموجودات المالية في 

اإليضاحات التالية:

إيضاح 3 إفصاحات عن الفرضيات الهامة  

إيضاح 9 الذمم التجارية المدينة 

تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل إعداد تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك 
دلياًل موضوعيًا 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 بعدم الدفع.

إذا وجد مثل هذا الدليل، فإنه يتم إثبات أية خسارة اضمحالل في القائمة الموحدة 
للدخل الشامل. يتم تحديد االضمحالل كالتالي:

للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن االضمحالل هو الفرق بين التكلفة  ) أ ( 
والقيمة العادلة بعد حسم أي خسارة اضمحالل تم إثباتها مسبقًا في القائمة 

الموحدة للدخل الشامل؛

للموجودات المدرجة بالتكلفة فإن االضمحالل هو الفرق بين القيمة المدرجة  )ب( 
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بسعر السوق 

الحالي على عائد موجود مالي مماثل؛ و

للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن االضمحالل هو الفرق بين القيمة  )ج( 
المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بسعر 

الفائدة الفعلي األصلي.

2( المطلوبات المالية 

اإلثبات المبدئي والقياس
يتم تصنيف المطلوبات المالية عند اإلثبات المبدئي، كمطلوبات مالية مدرجة 

بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر أو قروض وإقتراضات أو ذمم دائنة أو 
مشتقات مالية مصنفة كأدوات تحوط في التحوط الفعال، أيهما أنسب. 

يتم إثبات جميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض 
واإلقتراضات والذمم الدائنة محسومًا منها التكاليف المنسوبة مباشرة للمعاملة. 

تتضمن المطلوبات المالية للشركة ذممًا تجارية دائنة وذممًا أخرى.

إيضاحات حول 
القوائم المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(  )تتمة(
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ذمم دائنة وذمم أخرى
تدرج الذمم الدائنة والذمم األخرى بسعر التكلفة، والتي تعد القيمة العادلة 

للمقابل المتوقع دفعه في المستقبل للبضائع والخدمات المستلمة، سواء تمت أو 
لم تتم مطالبة المجموعة بها.

االستبعاد
يتم استبعاد المطلوب المالي عندما يكون اإللتزام بموجب المطلوب تم إخالئه أو 

إلغائه أو انتهاء مدته.

3( مقاصة 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 االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة 
بتاريخ إعداد كل تقرير مالي. كما تم تلخيص القيمة العادلة المتعلقة باإلفصاحات  

في اإليضاحات التالية :

 اإلفصاحات عن طرق التقييم والتقديرات 
إيضاح 3 والفرضيات الهامة 

إيضاح 7 االستثمارات العقارية 

 اإلفصاحات الكمية عن التسلسل الهرمي
إيضاح 27 لقياس القيمة العادلة  

القيمة العادلة هي 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 تتوافر 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 قيمها 
العادلة في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، بناًء على أدنى 

مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل. وهي 
موضحة كالتالي:

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

 المستوى 2 – تقنيات التقييم والتي يمكن مالحظة ألدنى مستوى لمدخالتها 
ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة المسجلة إما بصورة مباشرة أو 

غير مباشرة؛ و

المستوى 3 - تقنيات 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 الهامة مثل االستثمارات 
العقارية. يقرر إشراك المثمنين الخارجيين سنويًا من قبل اإلدارة. تتضمن معايير 

االختيار مدى معرفتهم بالسوق والسمعة واالستقاللية والتمسك بالمعايير 
المهنية. يتم تغيير المثمنين عادًة كل ثالث سنوات. تقرر اإلدارة، بعد عمل 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 
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2   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

3( مقاصة األدوات المالية )تتمة(

قياس القيمة العادلة )تتمة( 

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 هو معقول.

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.

مخصصات
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 عن موظفيها 

البحرينيين والتي تحسب كنسبة من رواتب الموظفين. إن التزامات المجموعة تكون 
محصورة في نطاق المبالغ المساهم بها في هذا النظام والتي يتم صرفها عند 

استحقاقها.

كما تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين األجانب، والتي تستحق 
بناًء على رواتب الموظفين عند إنهاء التوظيف وعدد سنوات الخدمة. 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 اذا 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 البند المستأجر، 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
تصنف اإليجارات 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 القيمة المدرجة 

للموجود المؤجر ويتم إثباته على مدى فترة عقد اإليجار بناًء على نفس األساس 
كدخل التأجير. يتم إثبات اإليجارات المحتملة في الفترة التي يتم فيها إكتسابها. 

إثبات اإليراد
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 باستثناء الضرائب 
والرسوم. تقيم المجموعة ترتيبات إيراداتها مقابل معايير محددة من أجل تحديد 
ما إذا كانت تعمل كرب المال أو وكيل. لقد استنتجت المجموعة بأنها تعمل كرب 

المال في جميع ترتيبات إيراداتها، حيث لديها أسعار العروض وكما أنها تتعرض 
لمخاطر االئتمان. يجب استيفاء معايير اإلثبات التالية قبل إثبات اإليراد:

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 التأجير، حتى لو لم يتم عمل المدفوعات على هذه األساس. إن مدة عقد 

التأجير هي الفترة غير القابلة لإللغاء مع أي شروط إضافية تعطي المستأجر خيار 
مواصلة عقد التأجير، علمًا بأنه في بداية عقد التأجير، فإن هالك تأكيد معقول 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 لالسترداد من المستأجرين
الدخل الناتج عن المصروفات المحتسبة على المستأجرين يتم إثباته في الفترة التي 

يمكن فيها استرداد المصروفات تعاقديًا. يتم تضمين رسوم الخدمات والمبالغ 
األخرى المستلمة في إجمالي 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 مستقباًل 

إيضاحات حول 
القوائم المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(  )تتمة(
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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. 

العمالت األجنبية
يتم عرض القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني. والذي يعد العملة الرئيسية 

لعمليات المجموعة وعملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة.

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

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 باستخدام أسعار الصرف السائدة 
بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.

3  اآلراء والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة

إن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتطلب من اإلدارة عمل وتقديرات 
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:

إيضاح 26 إدارة رأس المال 
إيضاح 26 إدارة المخاطر المالية والسياسات  
إيضاح 26 إفصاحات تحليالت الحساسية  

اآلراء
أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، اتخذت اإلدارة اآلراء التالية، التي لديها 

أغلب التأثيرات الهامة على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة:

إرتباطات عقود التأجير التشغيلية – المجموعة هي المؤجر
لقد دخلت المجموعة في عقود تأجير عقارات تجارية على محفظة استثماراتها 

العقارية. حددت المجموعة، بناًء على تقييم الشروط والبنود الواردة في الترتيبات، 

بأنها تحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الرئيسة لملكية هذه العقارات لذا تم 
إدراجها كعقود تأجير تشغيلية. 

التقديرات والفرضيات
إن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى للتقديرات 

غير المؤكدة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي، والتي لديها مخاطر هامة لتكون سببًا 
لتعديل جوهري للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية 

القادمة، موضحة أدناه. تعتمد المجموعة في فرضياتها وتقديراتها على معايير 
متوفرة 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 بالفرضيات عند حدوثها. 

إعادة تقييم االستثمارات العقارية 
تقوم المجموعة بإدراج استثماراتها العقارية بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات 

في القيمة العادلة في القائمة الموحدة للدخل الشامل قامت المجموعة بتعيين 
 مثمن مستقل متخصص لتقييم القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في

31 ديسمبر 2015. بالنسبة لالستثمارات العقارية تم استخدام 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 لالستثمارات 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 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. 

تم تقديم الفرضيات الرئيسية لتحديد القيمة العادلة للعقارات وتحليالت 
الحساسية في إيضاح 7.

األعمار اإلنتاجية لألثاث والمعدات والمركبات 
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة ألثاثها ومعداتها ومركباتها لحساب 

االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فيها 
إستخدام الموجود وطبيعة التآكل والتقادم التجاري. تقوم اإلدارة على أساس 
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3  اآلراء والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة )تتمة(

التقديرات والفرضيات )تتمة(

األعمار اإلنتاجية لألثاث والمعدات والمركبات )تتمة(
سنوي بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل مخصص االستهالك 

المستقبلي عندما تعتقد 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 غير الهامة بشكل فردي، ولكن فات مواعيد استحقاقها، 

يتم تقييمها بشكل جماعي ويتم عمل مخصص وفقًا لمدة فوات مواعيد 
االستحقاق بناًء على معدالت االسترداد التاريخية. 

بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة 1.553.532 دينار بحريني )2014: 1.113.849 دينار 
بحريني( وبلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 782.672 دينار بحريني 

)2014: 486.014 دينار بحريني( كما في تاريخ القائمة الموحدة  للمركز المالي. سوف 
يتم إثبات إي فرق بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية والمبالغ 

المتوقعة في القائمة الموحدة للدخل.

4  معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد 
فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية 

الموحدة للمجموعة وهي مدرجة أدناه. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير 
عندما تصبح إلزامية. 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 المتعلق باألدوات المالية 
في يوليو 2014، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي الصيغة النهائية للمعيار 

الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 المتعلق باألدوات المالية والذي يحل محل معيار 
المحاسبة الدولي رقم 39 المتعلق باألدوات المالية: اإلثبات والقياس واإلضمحالل 
ومحاسبة التحوط. إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 هو إلزامي في 

الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يناير 2018، مع 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. تقييم الشركة حاليًا تأثيره على قوائمها المالية وتخطط 

المجموعة تطبيق المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي المطلوب.

التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 11 المتعلق 
بالترتيبات المشتركة: احتساب الحصص المقتناة 

تتطلب التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 11 
بأن يتم احتساب المشغل المشترك إلقتناء حصص في عملية مشتركة، والتي 

يتضمن نشاط العملية المشتركة على أعمال تتطلب تطبيق مبادئ المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم 3 ذات الصلة المتعلق بمحاسبة دمج األعمال. كما توضح 

التعديالت بأن الحصص المحتفظ بها مسبقًا في العملية المشتركة ال يتم إعادة 
قياسها عند إقتناء حصص إضافية في نفس العملية المشتركة بينما يتم االحتفاظ 

بالسيطرة المشتركة. وباإلضافة إلى ذلك، تمت إضافة نطاق االستثناء في المعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 11 لتحديد بأن التعديالت ال تنطبق عندما تتقاسم 

األطراف السيطرة المشتركة، بما في ذلك المؤسسة التي تقوم بإعداد التقارير 
المالية، فهي تخضع للسيطرة المشتركة لنفس الطرف المسيطر األساسي.

تطبيق التعديالت على كال من إقتناء الحصص األولي في العملية المشتركة 
والحصول على أية حصص إضافية في نفس العملية المشتركة وهي إلزامية بأثر 

رجعي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يناير 2016، مع السماح بالتطبيق المبكر. 
وال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي تأثير على المجموعة.

 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 14 المتعلق بالحسابات 
التنظيمية المؤجلة 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 14 هو معيار اختياري يسمح للمؤسسة، 
التي تخضع أنشطتها لتنظيم السعر، االستمرار بتطبيق معظم سياساتها 

المحاسبية الحالية على أرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة عند تطبيقها للمعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولي. يجب على المؤسسات التي تطبق المعيار 

الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 14 تقديم أرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة 
باعتبارها كبنود منفصلة في قائمة المركز المالي وعرض التغيرات في أرصدة هذه 

الحسابات كبنود منفصلة في قائمة األرباح أو الخسائر أو قائمة الدخل الشامل 
اآلخر. يتطلب المعيار عمل إفصاحات بشأن طبيعة المخاطر والمخاطر المرتبطة بها 

و تنظيم السعر للمؤسسة وتأثيره على القوائم المالية. إن المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم 14 إلزامي في الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يناير 2016. بما 

إن الشركة تقوم بإعداد قوائمها المالية بإستخدام المعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية، فأنه لن يتم تطبيق هذا المعيار.

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

تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 في مايو 2014 ويحدد 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 15 بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المؤسسة استحقاقه 

نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. 

إيضاحات حول 
القوائم المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(  )تتمة(
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سيحل معيار اإليرادات الجديد 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 1 يناير 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر. 
تخطط تطبيق المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي المطلوب باستخدام طريقة األثر 

الرجعي الكلي. وعالوة على ذلك، فإن الشركة تدرس التوضيحات الصادرة عن 
مجلس معايير المحاسبة الدولي في مسودة التعرض في يوليو 2015، وسوف تراقب 

أية تطورات أخرى.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 المتعلق بعقود اإليجار
نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي معيار جديد، المعيار الدولي إلعداد التقارير 

المالية رقم 16 المتعلق »بعقود اإليجار«. يجمع المعيار الجديد معظم عقود اإليجار 
المدرجة في الميزانية للمستأجرين بموجب نموذج منفرد، وإلغاء التمييز بين عقود 

اإليجار التشغيلية والتمويلية. ومع ذلك، تبقى محاسبة المؤجر من دون أن يطرأ 
عليها تغيير كبير، ويتم االحتفاظ بالتمييز بين عقود اإليجار التشغيلية والتمويلية. 

سيحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 محل معيار المحاسبة الدولي 
رقم 17 المتعلق »بعقود اإليجار« والتفسيرات ذات الصلة. وهي إلزامية للفترات 

السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يناير 2019، مع السماح بالتطبيق المبكر إذا تم أيضًا 
تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 المتعلق بإيرادات من عقود 

مبرمة مع عمالء. تقّيم الشركة حاليًا تأثير المعيار على قوائهما المالية وتخطط 
الشركة تطبيق المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي المطلوب.

 التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 
 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 38: المتعلق بتوضيح الطرق المقبولة 

لالستهالك واإلطفاء
توضح التعديالت المبدأ في معيار المحاسبة الدولي رقم 16 ومعيار المحاسبة 
الدولي رقم 38 بأن اإليرادات تعكس نمطًا من المنافع االقتصادية الناتجة عن 

العمليات التشغيلية )والتي تعد الموجودات جزءًا منها( بداًل من المنافع االقتصادية 
التي يتم استهالكها من خالل استخدام الموجودات. ونتيجة لذلك، ال يمكن 

استخدام األسلوب القائم على اإليراد الستهالك العقارات واآلالت والمعدات، ويمكن 
استخدامها فقط في حاالت محدودة جدا إلطفاء الموجودات غير الملموسة. إن 

التعديالت إلزامية بأثر رجعي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يناير 2016، مع 
السماح بالتطبيق المبكر. وال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي تأثير على 
المجموعة نظرًا ألن الشركة ال تستخدم األسلوب القائم على اإليراد الستهالك 

موجوداتها غير الملموسة.

 التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 27: المتعلق 
باستخدام طريقة الحقوق في القوائم المالية المنفصلة

ستسمح التعديالت للمؤسسات باستخدام طريقة الحقوق لحساب االستثمارات 
في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة في قوائمها المالية 
المنفصلة. سيتعين على المؤسسات التي سبق لها تطبيق المعايير الدولية إلعداد 

التقارير المالية ويختاروا تطبيق طريقة الحقوق على قوائمها المالية المنفصلة 
بتطبيق هذا التغيير بأثر رجعي. سيتعين على المتبنين للمعايير الدولية إلعداد 

التقارير المالية للمرة األولى واختاروا استخدام طريقة الحقوق على قوائمها المالية 
المنفصلة، تطبيق هذه الطريقة من تاريخ االنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير 

المالية. إن التعديالت إلزامية بأثر رجعي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يناير 
2016، مع السماح بالتطبيق المبكر. وال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي تأثير 

على القوائم المالية للشركة.

 التحسينات التي أدخلت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
على دورة 2012 - 2014 

 هذه التحسينات نافذة للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يناير 2016. تتضمن 
 هذه الوثيقة التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 رقم 5 والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 ومعيار المحاسبة الدولي 

رقم 19 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 34.

 معيار المحاسبة الدولي رقم 1 المتعلق بعرض القوائم المالية: 
اإلفصاح التمهيدي 

توضح التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 المتعلق بعرض 
القوائم المالية، بداًل من التغيير الجوهري، المتطلبات القائمة في معيار المحاسبة 
الدولي رقم 1. إن التعديالت إلزامية للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يناير 2016، 

مع السماح بالتطبيق المبكر. وال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي تأثير على 
القوائم المالية للشركة.

المعايير والتفسيرات األخرى الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد من غير المرجح بأن 
يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة في فترة تطبيقها المبدئية.



التقــــريـر 50
الســــنوي

20
15

5   أثاث ومعدات ومركبات

أثاث معدات 2015
وتركبيات

المجموعمركبات 

التكلفة: 
5.138.8944.178.209119.9219.437.024في 1 يناير 2015

209.636113.43717.219340.292إضافات 
تحويالت من

59.909390.7787.148457.835   أعمال رأس المال قيد التنفيذ )إيضاح 6(
)194.693(--)194.693(استبعادات

5.213.7464.682.424144.28810.040.458في 31 ديسمبر 2015

االستهالك:
3.853.2112.188.92299.9406.142.073  في 1 يناير 2015

454.738415.89313.637884.268  المخصص للسنة
)190.020(--)190.020(  متعلقة باالستبعادات
4.117.9292.604.815113.5776.836.321في 31 ديسمبر 2015

صافي القيم المدرجة:

1.095.8172.077.60930.7113.204.137في 31 ديسمبر 2015

2014
التكلفة: 

4.511.6902.565.773117.8717.195.334في 1 يناير 2014
1.019.0621.624.69113.7512.657.504إضافات 

تحويالت من
228.978-17.154211.824  أعمال رأس المال قيد التنفيذ )إيضاح 6(

)644.792()11.701()224.079()409.012(استبعادات
5.138.8944.178.209119.9219.437.024في 31 ديسمبر 2014

االستهالك:
3.796.7362.086.62999.0755.982.440في 1 يناير 2014

437.814258.82212.566709.202المخصص للسنة
)549.569()11.701()156.529()381.339(متعلقة باالستبعادات

3.853.2112.188.92299.9406.142.073في 31 ديسمبر 2014

صافي القيم المدرجة:
1.285.6831.989.28719.9813.294.951في 31 ديسمبر 2014

إيضاحات حول 
القوائم المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(  )تتمة(
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تم تخصيص رسوم االستهالك في القائمة الموحدة للدخل الشامل على النحو التالي: 

20152014

238.267158.009تكلفة المبيعات )إيضاح 18(
646.001551.193المصروفات

884.268709.202

6  أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

20152014

1.784.805425.720في 1 يناير
26.7211.734.153النفقات الرأسمالية المتكبدة خالل السنة 

)146.090()1.322.392(تحويالت إلى استثمارات عقارية )إيضاح 7(
)228.978()457.835(تحويالت إلى أثاث ومعدات ومركبات )إيضاح 5(

31.2991.784.805في 31 ديسمبر

7  استثمارات عقارية 

20152014

108.183.500104.347.000في 1 يناير
178.279154.005النفقات المتكبدة خالل السنة

1.322.392146.090تحويالت من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ )إيضاح 6(
998.5633.536.405مكسب غير محقق للقيمة العادلة 

110.682.734108.183.500في 31 ديسمبر

تشتمل االستثمارات العقارية للشركة على مجمع السيف )ضاحية السيف ومدينة عيسى( وأجنحة فريزر - السيف وعقارات تجارية أخرى في مملكة البحرين. 

كما في 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2014، تستند القيم العادلة للعقارات على تقييمات قام بها مساحين مستقلين. المساحين هم من شركات متخصصة في تقييم مثل 
هذه األنواع من االستثمارات العقارية. إن التقييم المتخذ قد تم على أساس طريقة رسملة عائد الدخل.

تم تقديم إفصاحات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية في إيضاح 27. 
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7  استثمارات عقارية )تتمة(

فيما يلي وصف لتقنيات التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم االستثمارات العقارية:

النطاق )المتوسط المرجح(مدخالت ذات تأثير جوهري ال يمكن مالحظتهاالعقارات 
20152014

8.537.586 دينارًا بحرينيًا 9.560.691 دينارًا بحرينيًا تقدير قيمة اإليجار سنويًامجمع السيف
100%93%نسبة اإلشغال

8.50%7.50%معدل الخصم

638.519 دينارًا بحرينيًا 792.576 دينارًا بحرينيًا تقدير قيمة اإليجار سنويًامجمع مدينة عيسى
100%99%نسبة اإلشغال

9.00%9.50%معدل الخصم

2.357.809 دينارًا بحرينيًا 2.429.510 دينارًا بحرينيًا تقدير قيمة اإليجار سنويًاأجنحة فريزر – السيف 
75%75%نسبة اإلشغال

10.00%10.00%معدل الخصم

997.589 دينارًا بحرينيًا 1.054.903 دينارًا بحرينيًا تقدير قيمة اإليجار سنويًاعقارات تجارية أخرى
100%100%نسبة اإلشغال

3.0% - 10.0%3.0% - 10.0%معدل الخصم

 يتم تحديد فترة التدفقات النقدية وتوقيت محدد للتدفقات الداخلة والخارجة من األحداث مثل مراجعة اإليجار وتجديد عقد اإليجار وما يتعلق بها من إعادة التأجير أو
 إعادة التطوير أو التجديد. تستمد الفترة المناسبة عادًة من أداء السوق والتي تعد سمة من خصائص الممتلكات العقارية. ويتم عادًة تقدير التدفق 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 من 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 ارتفاع )انخفاض( ملحوظ في القيمة العادلة.

بصورة عامة، تغيير االقتراض الذي تم عمله لتقدير قيمة اإليجار مرتبط بـ: 

تغيير مماثل في اإليجار السنوي ومعدل الخصم )وعائد الخروج(    -

تغيير مقابل في نسبة اإلشغال الطويل األجل   -

إيضاحات حول 
القوائم المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(  )تتمة(
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8  استثمار في مشروع مشترك 

لدى الشركة حصة ملكية بنسبة 50% في شركة المحرق مول ذ.م.م.، وهي شركة خاضعة لسيطرة مشتركة تم تأسيسها في مملكة البحرين وتتمثل أنشطتها في إدارة 
العقارات وتطوير وصيانة المحرق سيف مول. تم احتساب حصة ملكية الشركة في المشروع المشترك باستخدام طريقة الحقوق في القوائم المالية الموحدة. فيما يلي 

أدناه ملخص المعلومات المالية للمشروع المشترك بناًء على القوائم المالية المدققة وتسوية القيمة المدرجة لالستثمار في القوائم المالية الموحدة: 

20152014
5.104.0685.256.264في 1 يناير 

)22.857(494.372حصة المجموعة من الربح )الخسارة( خالل السنة 
)129.339()9.141(استبعاد المصروفات فيما بين الشركات  

5.589.2995.104.068في 31 ديسمبر 

فيما يلي حصة الشركة في صافي موجودات وإيرادات وخسارة المشروع المشترك بناًء على القوائم المالية المدققة كما في 31 ديسمبر: 
20152014

2.299.723214.335موجودات متداولة 
22.408.37321.688.404موجودات غير متداولة 

)4.372.574()5.094.866(مطلوبات متداولة
)8.298.667()9.392.987(مطلوبات غير متداولة

10.220.2439.231.498الحقوق 
50%50%نسبة حصة ملكية الشركة 

5.110.1224.615.749حصة الشركة من صافي موجودات المشروع المشترك 

20152014
-2.971.793إيرادات

-)1.384.437(تكلفة المبيعات
213.56314.299دخل تشغيلي آخر 

)60.013()491.697(مصروفات 
-)320.479(تكاليف التمويل

)45.714(988.743الربح )الخسارة( ومجموع الدخل )الخسارة( الشاملة للسنة 

)22.857(494.372حصة المجموعة من الربح  )الخسارة( للسنة 

في فبراير 2015، بدأ المشروع المشترك عمليات التشغيلية الخاصة بالمول.

ال يوجد لدى المشروع المشترك أية التزامات محتملة كما في 31 ديسمبر 2015 و 31 ديسمبر 2014. تم اإلفصاح عن حصة الشركة في االرتباطات الرأسمالية للمشروع المشترك 
في إيضاح 23.
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9  ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 

20152014
1.553.5321.113.849مبالغ مستحقة القبض عن اإليجار ورسوم الخدمة

)486.014()782.672(محسومًا منها: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
770.860627.835

140.546351.137مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة )إيضاح 25(
ذمم أخرى ]محسومًا منها مخصص بمبلغ وقدره 131.700 دينار بحريني 

288.548193.625)2014: 131.700 دينار بحريني([ 

170.877256.760مبالغ مدفوعة مقدمًا
4.46027.555مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين

1.375.2911.456.912

ال تستحق أية فائدة على اإليجارات ورسوم الخدمات المستحقة ويتم تسويتها عادًة خالل 30 إلى 60 يومًا من شروط اإلئتمان.

بالنسبة للبنود والشروط المتعلقة بالمبالغ المستحقة الدفع من طرف ذو عالقة، راجع إيضاح 25.

كما في 31 ديسمبر 2015، تم اضمحالل ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى بقيمة اسمية قدرها 914.372 دينار بحريني )2014: 617.714 دينار بحريني(. فيما يلي الحركة في مخصص 
الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى:

20152014
617.714566.004في 1 يناير

296.65852.000المخصص للسنة
)290(-مبالغ مستردة خالل السنة 

914.372617.714في 31 ديسمبر 

كما في 31 ديسمبر، يشتمل مخصص الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى على ما يلي:
20152014

782.672486.014مخصص اضمحالل ذمم تجارية مدينة
131.700131.700مخصص اضمحالل ذمم مدينة أخرى

914.372617.714في 31 ديسمبر 

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

فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة  لم يحن موعد
استحقاقها وغير 

مضمحلة المجموع
90-61
 يومًا

60-31
يومًا

30-0
 يومًا

37.701 202.749 50.111 480.299 770.860 2015

61.547 64.707 65.211 436.370 627.835 2014

إيضاحات حول 
القوائم المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(  )تتمة(
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 10  نقد وأرصدة لدى البنك 

لغرض القائمة الموحدة للتدفقات النقدية يشتمل النقد وما في حكمه على األرصدة التالية كما في تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي.

20152014
21.060.33216.892.945نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك وودائع ألجل 

)9.054.645()13.566.175(محسومًا منهًا: ودائع ألجل بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر
)1.354.063()5.598.100(تمثل األرصدة لدى البنك أرباح أسهم لم يطالب بها بعد*

1.896.0576.484.237

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 1.20% إلى 4.00% كما في 31 ديسمبر 2015 )2014: 1.55% إلى %3.20(.

* لمزيد من التفاصيل عن أرباح أسهم لم يطالب بها بعد، راجع إيضاح 16.

11  رأس المال

20152014المصرح به:

1.000.000.000100.000.000100.000.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.100 دينار بحريني للسهم 

الصادر والمكتتب والمدفوع بالكامل:
460.000.00046.000.00046.000.000 سهم )31 ديسمبر 2014: 460.000.000 سهم( بقيمة اسمية قدرها 0.100 دينار بحريني للسهم 

معلومات إضافية حول نمط المساهمة

فيما يلي أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم المحتفظ بها من قبلهم والتي تزيد عن 5% من رأس المال المتداول: أ( 

نسبة منالجنسيةاالسم
حصة الملكية 

2015
عدد األسهم 

26.68122.735.695%بحرينيالهيئة العامة للتأمين االجتماعي
10.1046.457.291%بحرينيالجمعية الملكية الخيرية

7.3833.945.385%بحرينيبيت التمويل الكويتي ش.م.ب. )مقفلة(
6.9231.842.988%بحرينيمجموعة بيان لالستثمارات العقارية

%51.08234.981.359
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11  رأس المال )تتمة(

نسبة منالجنسيةاالسم
حصة الملكية 

2014
عدد األسهم 

26.68122.735.695%بحرينيالهيئة العامة للتأمين االجتماعي
10.1046.457.291%بحرينيالجمعية الملكية الخيرية

7.3833.945.385%بحرينيبيت التمويل الكويتي ش.م.ب. )مقفلة(
6.9231.842.988%بحرينيمجموعة بيان لالستثمارات العقارية

%51.08234.981.359

ب(  توزيع رأس المال كما يلي:

كما في 31 ديسمبر 2015:

عدد الفئة
األسهم 

عدد 
المساهمين 

نسبة من 
المجموع 

القائم
43.86%201.758.35321.952أقل من %1

5.06%23.260.2883من 1% لغاية أقل من %5
14.30%65.788.3732من 5% لغاية أقل من %10

10.10%46.457.2911من 10% لغاية أقل من %20
26.68%122.735.6951من 20% لغاية أقل من %50

460.000.00021.959%100.00

كما في 31 ديسمبر 2014:

عدد الفئة
األسهم 

عدد 
المساهمين 

نسبة من 
 المجموع

 القائم
42.28%194.495.67221.986أقل من %1

6.64%30.522.9694من 1% لغاية أقل من %5
14.30%65.788.3732من 5% لغاية أقل من %10

10.10%46.457.2911من 10% لغاية أقل من %20
26.68%122.735.6951من 20% لغاية أقل من %50

460.000.00021.994%100.00

إيضاحات حول 
القوائم المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(  )تتمة(
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12  احتياطي قانوني

وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للشركة يتم تحويل 10% من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني. يجوز للشركة أن تقرر إيقاف مثل هذا 
التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوني 50% من رأس المال المدفوع. ال يمكن استخدام االحتياطي القانوني ألغراض التوزيع، إال في الحاالت التي ينص عليها قانون 

الشركات التجارية البحريني. خالل السنة، قامت الشركة بتحويل مبلغًا وقدره 985.000 دينار بحريني )2014: 1.082.000 دينار بحريني( من أرباحها السنوية إلى االحتياطي القانوني.

13  احتياطي 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 1% من إجمالي إيرادات السنة األولى، 2% من إجمالي إيرادات السنة الثانية و3% من إجمالي إيرادات السنة الثالثة وما يليها للشركة التابعة، 

الحتياطي استبدال األثاث والتركيبات والذي سيتم استخدامه لشراء واستبدال أثاث وتركيبات الشركة التابعة.

14  أرباح أسهم معلنة

بتاريخ 24 فبراير 2016، أوصى مجلس إدارة الشركة بدفع أرباح أسهم نهائية بواقع 0,012 دينار بحريني للسهم وبإجمالي 5.520.000 دينار بحريني خاضعة لموافقة اجتماع 
الجمعية العمومية.

في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين الذي عقد بتاريخ 17 مارس 2015، وافق مساهمي الشركة على دفع أرباح أسهم نهائية بواقع 0.011 دينار بحريني للسهم 
وبإجمالي 5.060.000 دينار بحريني. بلغت األرباح المدفوعة فيما يتعلق بسنة 2014 وما قبل 4.810.907 دينار بحريني )إيضاح 16(.

في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين الذي عقد بتاريخ 17 مارس 2014، وافق مساهمي الشركة على دفع أرباح أسهم نهائية بواقع 0.010 دينار بحريني للسهم 
وبإجمالي 4.600.000 دينار بحريني. بلغت األرباح المدفوعة فيما يتعلق بسنة 2013 وما قبل 4.399.212 دينار بحريني )إيضاح 16(.

15  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

بلغت المساهمات التي تقدمها المجموعة لنظام التقاعد للمواطنين البحرينيين الذي تديره الهيئة العامة للتأمين االجتماعي في مملكة البحرين 94.951 دينار بحريني 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )2014: 90.236 دينار بحريني(. 

إن التغيرات في المخصص المثبت للموظفين األجانب في القائمة الموحدة للمركز المالي هي كما يلي:

20152014
214.519205.762في 1 يناير

57.25258.547المخصص للسنة
)49.790()29.653(مدفوع خالل السنة

242.118214.519في 31 ديسمبر

تم تخصيص المصروفات للسنة في القائمة الموحدة للدخل الشامل على النحو التالي:

20152014
36.88845.460تكاليف الموظفين )إيضاح 20(

20.36413.087تكلفة المبيعات

57.25258.547
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16  أرباح أسهم لم يطالب بها بعد

20152014
4.658.7634.457.975في 1 يناير

5.060.0004.600.000أرباح أسهم معلنة )إيضاح 14(
)4.399.212()4.810.907(أرباح أسهم مدفوعة )إيضاح 14(

4.907.8564.658.763في 31 ديسمبر

17  ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

20152014
156.988161.265ذمم تجارية دائنة

877.636620.099مصروفات مستحقة
450.497438.391دخل مؤجل

74.033203.114مبالغ محتجزة مستحقة الدفع
126.888141.183ذمم دائنة عن تبرعات ومساهمات خيرية 

109.283104.927ذمم دائنة أخرى
62.70299.436إيجار مستلم مقدمَا

97.90617.409وديعة مستحقة الدفع 

1.955.9331.785.824في 31 ديسمبر

بنود وشروط المطلوبات المالية المذكورة أعاله:

-     ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى ويتم تسويتها عادًة خالل 60 يومًا.
-    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.

إيضاحات حول 
القوائم المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(  )تتمة(
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18  تكلفة المبيعات
20152014

610.365559.829تكاليف الموظفين
629.338544.054الخدمات العامة

476.924422.326التنظيف
390.919336.971الصيانة

238.267158.009االستهالك )إيضاح 5(
56.13461.372التأمين

63.49054.170المصروفات المباشرة المتكبدة من خدمات األغذية والمرطبات 
31.26031.260ضريبة العقار

94.28328.032المصروفات المباشرة المتكبدة من مرافق الترفيه والتسلية
91.10394.735مصروفات متعلقة بالغرف

215.431115.272مصروفات متنوعة
2.897.5142.406.030

19  دخل تشغيلي آخر
20152014

560.009473.959دخل من األكشاك، أبراج االتصال، أجهزة الصراف اآللي
222.409289.206دخل اإلعالنات والترويج

257.397184.339دخل متنوع
94.28765.717دخل مواقف السيارات

34.499-إسترداد مستحقات لم تعد مستحقة الدفع 

1.134.1021.047.720

20  تكاليف الموظفين
20152014

1.042.616990.005الرواتب األساسية
226.865220.907عالوات

117.096113.370مكافآت 
100.88091.234التأمين اإلجتماعي 

43.58341.619التأمين الصحي
36.88845.460مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )ايضاح 15(

104.33988.780أخرى
1.672.2671.591.375
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21  مصروفات عامة وإدارية وتسويقية وإعالنية

20152014
493.666723.887مصروفات اإلعالنات والتسويق

253.411294.566خدمات األمن ومصروفات أعمال أخرى
127.362118.427رسوم  قانونية واستشارية

132.03380.538مصروفات المكتب
92.26593.992رسوم حوافز 

78.10393.054مصروفات الصيانة
60.73859.125رسوم إدارية

26.29928.035أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
20.01820.217مصروفات السفر والتنقل 

20.074-مصروفات العالمة التجارية للمجمع
66.146170.531مصروفات متنوعة 

1.350.0411.702.446

22  الربح للسهم 

20152014
9.839.11010.819.489الربح للسنة – بالدينار البحريني

460.000.000460.000.000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
21.3923.52النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس(

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

23  ارتباطات والتزامات محتملة 

أ( إرتباطات النفقات الرأسمالية 
 بلغت إرتباطات النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية ولم يتم تقديمها بعد، والمتعلقة بالمشاريع في المجمعات والعقارات على 

النحو التالي:

20152014

115.080156.170تجديد  مجمع السيف ومجمع مدينة عيسى ومجك آيالند

إيضاحات حول 
القوائم المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(  )تتمة(
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بلغت حصة المجموعة من إرتباطات النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية ولم يتم تقديمها بعد، والمتعلقة بتطوير مجمع السيف ـ  
المحرق على النحو التالي:

20152014

27.69548.995مجمع السيف ـ المحرق

ب( ارتباطات عقود التأجير التشغيلية
أبرمت المجموعة عقود تأجير تشغيلية مع مجمعات تجارية في مملكة البحرين لتشغيل مرافق الترفيه والتسلية. تم تضمين حصة المجموعة في عقود التأجير 

التشغيلية للمشروع المشترك المتعلقة بالمحرق سيف مول في إجمالي اإلرتباطات المفصح عنها التالية.

فيما يلي الحد األدنى لمدفوعات اإليجارات المستقبلية بموجب عقود التأجير التشغيلية القابلة لإللغاء كما في 31 ديسمبر:

20152014

125.000125.000خالل سنة واحدة 
500.000500.000بعد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات

4.145.8334.270.833أكثر من خمس سنوات 

4.770.8334.895.833

ج(  ارتباطات أخرى 
يتوقع بأن يدفع مجمع السيف ـ المحرق ذ.م.م. نسبة عوائد حقوق ملكية بنسبة 2.75% )2014: 2.75%( من إجمالي دخل إيجاره المستحق القبض إبتداًء 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 الدعوى، ومع ذلك، قامت برفع دعوى استئناف ضد القرار. 
يسعى الطرف الثالث للحصول على تعويضات تعادل 202.811 دينار بحريني )2014: 202.811 دينار بحريني(. وصدر حكم لصالح المجموعة كما في 31 ديسمبر 2015. وبناًء عليه، لم 

يتم عمل مخصص ألي التزام في هذه القوائم المالية الموحدة.

هـ(  الضمانات 
وقعت الشركة وطرفين آخرين قائمين على المشروع ضمانات الشركات المشتركة والمتعددة مقابل قرض ألجل بقيمة 8.01 مليون دينار بحريني تم الحصول عليه من قبل 

شركة المحرق سيف مول ذ.م.م. من مؤسسة مالية.
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24  معلومات قطاعات األعمال 

ألغراض إدارية، تم تقسيم أعمال المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية على النحو التالي:  

إدارة العقارات بما في ذلك المجمعات التجارية   - المجمعات التجارية والعقارات  
إدارة الشقق   - الشقق الخدماتية  

تشغيل مرافق األلعاب الترفيهية   - مرافق ترفيهية 
جميع األنشطة األخرى باستثناء إدارة العقارات والشقق واألنشطة الترفيهية  - أخرى  

تتضمن عمليات المجمعات والعقارات إدارة مجمع السيف ومجمع مدينة عيسى وعقارات أخرى في مدينة حمد ومدينة عيسى وسار وأم الحصم.

الشقق الخدماتية تمثل أجنحة فريزر السيف البحرين، التي تحقق دخاًل من تأجير شقق مفروشة وخدماتية ومطاعم سياحية.

تملك وتشغل المجموعة مرافق األلعاب الترفيهية في مختلف المجمعات التجارية الموجودة في مملكة البحرين تحت اسمها التجاري مجيك آيالند. 

كما تحقق المجموعة دخاًل 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 تضمينها في القطاعات التشغيلية.  

أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي دون شروط تفضيلية وبطريقة مشابهة للمعامالت مع األطراف األخرى.

تتضمن موجودات قطاعات األعمال جميع الموجودات التشغيلية المستخدمة من قبل قطاع األعمال وتتكون أساسًا من أثاث ومعدات ومركبات و استثمارات عقارية 
وذمم مدينة. 

تتضمن مطلوبات قطاعات األعمال جميع المطلوبات التشغيلية وتتكون أساسًا من مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وأرباح أسهم لم يطالب بها بعد وذمم تجارية دائنة 
وذمم أخرى. 

 .

إيضاحات حول 
القوائم المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(  )تتمة(
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المجمعات التجارية 
التوحيداالستبعاداتالقطاعات األخرىالترفيه والتسليةالشقق الخدماتيةوالعقارات

201520142015201420152014201520142015201420152014

دخل من عمليات 
14.029.41412.516.729----9,827,9799.252.6752.429.5102.364.9901.771.925899.064تشغيلية خارجية

--)123.240()220.740(------220.740123.240دخل ما بين القطاعات
محسومًا منها: 

2.897.5142.406.030)123.240()220.740(--1.215.8381.143.214749.487664.8341.152.929721.222تكلفة المبيعات 

11.131.90010.110.699----8.832.8818.232.7011.680.0231.700.156618.996177.842إجمالي الربح 

1.134.1021.047.720--1.134.1021.047.720------دخل تشغيلي أخر 

420.640402.246--420.640402.246------ربح من ودائع ألجل 

12.686.64211.560.665--8.832.8818.232.7011.680.0231.700.156618.996177.8421.554.7421.449.966الربح التشغيلي

المصروفات 

1.672.2671.591.375------1.404.1961.325.531268.071265.844تكاليف الموظفين 

عامة وإدارية 
1.350.0411,702,446----870.7381,123,571382.733395.01396.570183.862وتسويقية وإعالنية 

646.001551.193----224.937272.98361.853134.761359.211143.449استهالك
مكافأة أعضاء مجلس 

210.500198.000--------210.500198.000اإلدارة 
تبرعات ومساهمات 

165.000160.000--------165.000160.000خيرية 
مخصص الديون 

المشكوك في 
296.65851,710--------296.65851,710تحصيلها

5.660.8525.100.906967.366904.538163.215)149.469(1.554.7421.449.966--8.346.1757.305.941
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24   معلومات قطاعات األعمال )تتمة(

المجمعات التجارية 
التوحيداإلستبعاداتالقطاعات األخرىالترفيه والتسليةالشقق الخدماتيةوالعقارات

201520142015201420152014201520142015201420152014
مكسب غير محقق 

للقيمة العادلة من 
االستثمارات العقارية 

998.5631.552.380-1.984.025------998.5633.536.405
حصة المجموعة من 

صافي ربح )خسارة( 
)22.857(494.372--------)22.857(494.372المشاريع المشتركة

1.492.9351.529.523-1.984.025------1,492,9353.513.548

ربح  )خسارة( القطاع 
9.839.11010.819.489--1.554.7421.449.966)149.469(7.153.7876.630.429967.3662.888.563163.215للسنة 

141.943.092136.717.181)7.047.869()6.186.856(--132,820,428128.677.10512,667,40012.511.9332.642.1202.576.012مجموع الموجودات

7.105.9076.659.106)7.047.869()6.186.856(----6.855.3166.457.6296.437.4477.249.346مجموع المطلوبات
545.2924.545.662----230,7721.369.607117,15957.292197.3613.118.763النفقات الرأسمالية 

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

25   معامالت مع أطراف ذات العالقة 

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة وشركات خاضعة لسيطرة أو سيطرة مشتركة 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:

      شركة المحرق سيف مول ذ.م.م.

20152014
16.394-دخل إيجار العقار ورسوم الخدمة 

-46.937تكلفة المبيعات

196.910129.339دخل تشغيلي آخر

إيضاحات حول 
القوائم المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(  )تتمة(
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لدى الشركة اتفاقية خدمات عقارية قائمة مع شركة المحرق مول ذ.م.م، وهي مشروع مشترك، 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.

دخلت المجموعة في معامالت مع شركات يمتلك فيها أعضاء مجلس اإلدارة حصص ملكية. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، تكبدت المجموعة مبلغ 70.484 
دينار بحريني )2014: 42.856 دينار بحريني ( من المعامالت مع هذه الشركات. 

فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة والمتضمنة في القائمة الموحدة للمركز المالي )إيضاح 9(:

ذمم مدينة
20152014

140.546351.137شركة المحرق سيف مول ذ.م.م.

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

20152014
210.500198.000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

163.335123.200مكافآت اإلدارة القصيرة األجل 
11.3758.100مكافآت نهاية الخدمة لإلدارة 

385.210329.300

إن األرصدة القائمة في نهاية السنة الناتجة ضمن األعمال اإلعتيادية هي بدون فائدة وغير مضمونة. تقوم المجموعة فقط بعمل مخصص إضمحالل ألرصدة الطرف ذو 
العالقة عندما يكون هناك تأكيد فعلي بأن الديون ال يمكن إستردادها. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  2015 و 31 ديسمبر 2014، لم 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:

20152014
1.927.6801.927.680عدد األسهم 

0.42%0.42%نسبة الملكية 

فيما يلي تفاصيل حصص أعضاء مجلس اإلدارة من أسهم الشركة:
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20152014
633.854633.854عيسى محمد نجيبي 

100.000100.000عبدالجليل محمد جناحي  
100.000100.000أحمد يوسف عبداهلل يوسف 

100.000100.000هشام جعفر الريس
100.000100.000مي خليفة شويطر 

793.826793.826سطام سليمان القصيبي  
100.000100.000يوسف أحمد الحمادي 

1.927.6801.927.680

26  أهداف 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 يتخلف 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 بمعدالت فائدة ثابتة 

محددة مسبقًا.

مخاطر العملة 
إن مخاطر العملة هي مخاطر تغير 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. 

إيضاحات حول 
القوائم المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(  )تتمة(
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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 باستثمارات 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 24% من الذمم التجارية المدينة القائمة في 31 ديسمبر 2015 )2014: %29(. 

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 30 إلى 60 يومًا.

يلخص الجدول التالي أدناه بيان إستحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة للمجموعة كما في 31 ديسمبر، بناًء على التواريخ التعاقدية للسداد:

أقل من2015
6 أشهر 

بعد 
6 أشهر

المجموع

4.907.856-4.907.856أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
451.248112.238563.486ذمم دائنة وذمم أخرى

5.359.104112.2385.471.342

أقل من2014
6 أشهر 

بعد 
6 أشهر

المجموع

4.658.763-4.658.763أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
407.681220.217627.898ذمم دائنة وذمم أخرى

5.066.444220.2175.286.661
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إدارة رأس المال 

إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو التأكد من أنه المجموعة تحتفظ بدرجات إئتمانية قوية ونسبة رأسمال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد األقصى 
للقيمة عند المساهمين. 

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأسمالها وعمل تعديالت على ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. لم يتم عمل تغييرات في األهداف والسياسات والعمليات خالل 
السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2014. من أجل المحافظة على أو تعديل هيكلة رأس المال، يمكن للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة 

للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لغرض إدارة رأسمال المجموعة، يشتمل رأس المال على أسهم رأسمال المجموعة والمقاسة بمبلغ وقدره 134.837.185 دينار بحريني 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )2014: 130.058.075 دينار بحريني(.

27  قياس 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 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 البنوك وذمم تجارية مدينة وذمم أخرى وذمم دائنة أخرى تقارب بشكل معقول قيمها العادلة. 
ولذلك، ال يتطلب عمل إفصاح للقيمة العادلة لألدوات المالية هذه.

يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة كما في 31 ديسمبر:

قياس القيمة العادلة باستخدام 

المجموع 

مدخالت ذات تأثير 
جوهري ال يمكن 

مالحظتها )المستوى 3(

مدخالت ذات تأثير 
جوهري يمكن 

مالحظتها )المستوى 2(

 أسعار مسعرة 
في أسواق نشطة 

)المستوى 1(
تاريخ 

التقييم 31 ديسمبر 2015

الموجودات المقاسة  بالقيمة العادلة

110.682.734 110.682.734 - - 31 ديسمبر 2015 االستثمارات العقارية 

قياس القيمة العادلة باستخدام 

المجموع 

مدخالت ذات تأثير 
جوهري ال يمكن 

مالحظتها )المستوى 3(

مدخالت ذات تأثير 
جوهري يمكن 

مالحظتها )المستوى 2(

 أسعار مسعرة 
في أسواق نشطة 

)المستوى 1(
تاريخ 

التقييم 31 ديسمبر 2014

الموجودات المقاسة  بالقيمة العادلة:

108.183.500 108.183.500 - - 31 ديسمبر 2014 االستثمارات العقارية 

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 خالل السنة. 

التغيرات في االستثمارات العقارية المعاد تقييمها، وإ عادة هيكلة المستوى 3 للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة، تم االفصاح عنهما في اإليضاح رقم 7.

إيضاحات حول 
القوائم المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015  )دينار بحريني(  )تتمة(




