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السادة اعضاء مجلس ا�دارة الكرام،
يسرني بالنيابة عن مجلس إدارة شركة عقارات السيف ش.م.ب أن 

أقدم لكم تقرير الشركة السنوي والبيانات المالية المدققة للسنة 
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨،  فضًال عن أداء الشركة في السنة 

الماضية ورؤيتنا المستقبلية.

وقد أظهر التقرير السنوي   تحقيقا �رباح صافية قدرها ١١٫١٢ مليون دينار 
بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وشهدت ا�رباح 

التشغيلية انخفاضs بنسبة ٢٫٠٧ ٪ وذلك من ١٥٫١٦ مليون دينار بحريني في 
عام ٢٠١٧ إلى ١٤٫٨٥ مليون دينار بحريني في عام ٢٠١٨. كذلك بلغت ا�رباح 

التشغيلية ٣٫٨٢ مليون دينار بحريني خالل الربع ا�خير من عام ٢٠١٨، مقارنًة 
مع ٣٫٧٠ مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من عام ٢٠١٧.

فيما يلي تجدون موجًزا  لمؤشرات أداء الشركة والشركات التابعة لها:

٢٠١٧٢٠١٨أهم  النتائج المالية ( مليون دينار بحريني )

١٩٫١٩١٨٫٨٦إيرادات

١٥٫١٦١٤٫٨٥ الربح التشغيلي

١١٫٠٦١١٫١٢ صافي ا(رباح

١٦٥٫٧٥١٦٨٫٣٧ مجموع ا(صول

144.56١٥٠٫٨٣ مجموع حقوق الملكية العائده لحملة ا(سهم

و تمثل تلك ا�رقام نتائج للجهود الكبيرة التي عمل عليها مجلس اCدارة و 
اCدارة التنفيذية لحماية مصالح الشركة و مساهميها خالل عام ٢٠١٨، الذي 
كان عاًما حافًال بالتحديات على كافة ا�صعدة. حيث تمكنت الشركة من 
تنمية قاعدة الزبائن بشكل مطرد وثابت بالرغم من الظروف الصعبة التي 

تواجهها القطاعات المختلفة على المستوى اCقليمي.

وُتعد الشركة حالًيا شريًكا في المشاريع المشتركة التالية، باCضافة إلى 
إمتالكها Cستثمارات بنسبة ١٠٠٪ في أجنحة فريزر السيف - البحرين ش.ش.و. 

والسيف للترفيه ش.ش.و.:

حقوق الملكيةعدد ا�سهمالشركة

٧٢٫٥٪٦٩٫٦٠٠شركة مجمع المحرق ذ.م.م.

٥٠٪٢٫٥٠٠شركة لما العقارية ذ.م.م.

٢٥٪١٫٢٥٠شركة بناء البحرين ذ.م.م.

ويلتزم مجلس االدارة بالسعي المتواصل لتعزيز مكانة شركة 
عقارات السيف في القطاع العقاري من خالل تطوير مشاريع متعددة 

االستخدامات، والتنويع من محفظة العقارات عبر التركيز على القطاعات 
ا�خرى التي تساهم بشكل كبير في االقتصاد الوطني.

إستراتيجية ٢٠١٩
تسعى شركة عقارات السيف �ن تكون شركة عقارية  رائدة ومتكاملة في 

مملكة البحرين، وذلك عبر إرساء هوية تجارية قوية تمتاز بمحفظة أعمال 
متنوعة. حيث نهدف إلى تحقيق رسالتنا المؤسسية عبر تنفيذ استراتيجيتنا 

المتمثلة في تطوير محفظة عقارية ثرية تضم أصول ُمنتقاة استراتيجًيا 
لزيادة عوائد المساهمين .

وسنواصل العمل على تلبية احتياجات المقيمين والزوار، وذلك عبر توفير 
مجموعة واسعة من العقارات في مواقع رئيسية في مختلف محافظات 

مملكة البحرين، من أجل االرتقاء بقطاعي السياحة والعقارات المحلية.
ونتيجة لدراستنا الحتياجات السوق في المملكة تم تأسيس مشروع 

«ليوان»، وهو مشروع متعدد االستخدامات بمنطقة الهملة. ومن المقرر 
أن يدمج هذا المشروع بين عناصر الوحدات السكنية والمرافق الترفيهية 
ومحالت التجزئة، التي من شأنها أن تجذب الزوار من داخل المملكة ومن 

الدول المجاورة على حد سواء. وقد شهد المشروع المقرر تدشينه رسمًيا 
خالل الربع ا�خير من عام ٢٠١٩ تقدًما كبيًرا حتى اdن ، ويعد عنصًرا فاعًلا 

نحو االرتقاء بالبنية التحتية للقطاع السياحي الوطني.

 فضًال عن ذلك، يتم وضع الخطط الرئيسية لمشروعنا الجديد الواقع بين 
جسري المحرق والمنامه والمطل على الواجهة البحرية. ويسعى هذا 

المشروع الطموح إلى التعزيز من مكانة المملكة كوجهة سياحية جذابة 
بين دول المنطقة، وتنمية قطاع التطوير العقاري واالقتصاد الوطني ككل.
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تقريـر رئيس مجلس اCدارة 
(يتبع)

أهم النتائج المالية
تشهد شركة عقارات السيف نمًوا إيجابًيا مستمًرا، حيث أننا نسعى بشكل 

متواصل نحو تحقيق أهدافنا المالية، وذلك على الرغم من ظروف السوق 
المتقلبة.

وقد بلغ صافي ا�رباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ حوالي 
١١٫١٢ مليون دينار بحريني، مقارنًة بحوالي ١١٫٠٦ مليون دينار بحريني في عام 

٢٠١٧. وكذلك، حقق الربع الرابع من عام ٢٠١٨ ما مجموعه ٣٫٧٩ مليون دينار 
بحريني، وذلك مقارنًة مع ٣٫١٣ مليون دينار بحريني في عام ٢٠١٧.

كما سجلت الشركة إيرادات إجمالية بقيمة ١٨٫٨٦ مليون دينار بحريني في 
عام ٢٠١٨، مقارنة بحوالي ١٩٫١٩ مليون دينار بحريني في عام ٢٠١٧، أي ما يعادل 

بانخفاض بنسبة ١٫٧٠٪. وخالل الربع الرابع من عام ٢٠١٨، تم إيرادات إجمالية 
بواقع ٤٫٦٨ مليون دينار بحريني مقارنة مع ٤٫٧١ مليون دينار للفترة ذاتها من 

العام ٢٠١٧.

٢٠١٧٢٠١٨االنتقال إلى االحتياطي القانوني

١٫١٠٠٫٠٠٠١٫١٠٠٫٠٠٠االحتياطي القانوني

٦٫٩٠٠٫٠٠٠٦٫٩٠٠٫٠٠٠ ا(رباح النقدية المقترحة و الموصى بها

٢٣٠٫٠٠٠٢٣٠٫٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة

١٧٠٫٠٠٠١٧٠٫٠٠٠ الميزانية المخصصة للتبرعات واالعمال الخيرية 

2٫330٫263٢٫٥١٣٫٩٦٣ ا(رباح المحتجزة

االعتمادات
وبناًء على النتائج المالية، أوصى مجلس اCدارة بتوزيع ٠٫٠١٥ دينار بحريني 

لكل سهم كأرباح على مساهمي الشركة للسنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٨،  وذلك رهًنا بموافقة المساهمين في االجتماع السنوي 

للجمعية العمومية المقرر عقده بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩، والذي يعد اجتماع 
الجمعية ا�ول. وعندها سيتم منح ا�رباح المذكورة إلى جميع المساهمين 

الذين وردت أسماؤهم في سجل المساهمين بتاريخ انعقاد االجتماع 
السنوي للجمعية العمومية.

ويلتزم مجلس اCدارة  بالمحافظة على مدى توافق الشركة مع اللوائح 
التنظيمية  وتماشيها مع أفضل الممارسات في السوق،  حيث  تم إرفاق 

ا
و
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تقرير مفصل عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 
.٢٠١٨

وأوصى مجلس اCدارة بتعيين أرنست أند يونغ كمدقق خارجي لحسابات 
الشركة للسنة المالية  القادمة ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وسيتم تقديم مقترح بهذا 
الشأن للحصول على موافقة المساهمين في  االجتماع السنوي للجمعية 

العمومية القادم.

تطلعات العام ٢٠١٩
سنستمر بتركيز جهودنا نحو تنويع محفظة استثماراتنا العقارية، وذلك من 

خالل الخوض في قطاعات متنوعة مثل المشاريع الترفيهية والسكنية. 
وكما هو معتاد، يبقى تقليل المخاطر وزيادة قيمة حقوق المساهمين 

والعائدات في قمة أولويات أعمالنا التجارية.

وعبر التوسع المستمر لمحفظة أعمالنا، سنسعى إلى تطوير القطاع 
العقاري في مملكة البحرين، والمساهمة بشكل أكبر في االقتصاد الوطني 

وتحقيق الرؤية االقتصادية ٢٠٣٠.

كلمة تقدير
وختاًما أود أن أغتنم هذه الفرصة �عرب عن خالص امتناني وتقديري لجميع 

المساهمين ومجلس اCدارة، على دعمهم وتوجيههم المستمر طوال 
العام الماضي.

كما أود أن أتقدم بالشكر لموظفينا وزبائننا الكرام على جهودهم الجبارة 
وتفانيهم ووالئهم، والتي شكلت جزًءا ال يتجزأ من إنجازات شركة عقارات 

السيف.  ونفخر بأننا أحد أهم رواد السوق العقاري في مملكة البحرين 
متميزين بتطلعاتنا الدائمة لتحقيق المزيد من النجاحات واCنجازات، بفضل 

موظفينا الذين كرسوا مساعيهم نحو تقديم أفضل الخدمات.

وبالنيابة عن زمالئي ومجلس اCدارة الموقر، أود أن أتقدم بجزيل الشكر 
وعظيم التقدير إلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 

مملكة البحرين حفظه اJ ورعاه، وصاحب السمو الملكي ا�مير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اJ ورعاه، وصاحب 

السمو الملكي ا�مير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ا�مين نائب 
القائد ا�على النائب ا�ول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اJ ورعاه، وإلى 

حكومة البحرين، وجميع الوزارات والمؤسسات والمسؤولين الذين يواصلون 
تقديم الدعم لشركة عقارات السيف على مر ا�عوام.

وبدون أدنى شك، ستستمر شركة عقارات السيف بالمحافظة على مكانتها 
كمساهم بارز في قطاع العقارات بالمملكة، حيث إننا نتطلع ِقدًما إلى 

تحقيق المزيد من اCنجازات المشرفة خالل العام المقبل. كما نسعى إلى 
زيادة مساهماتنا في االقتصاد الوطني وتعزيز قطاعي العقارات والضيافة 

لدعم رؤية المملكة االقتصادية ٢٠٣٠ عبر أنشطتنا التجارية.

وسيبقى سعينا الدائم تعزيز ثقتكم الثمينة بنا، وتحقيق المزيد من النمو 
في عام ٢٠١٩

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس ا�دارة
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واصلت شركة عقارات السيف 
التعزيز من مكانتها كشركة 
 sتطوير عقاري تعمل انطالق

من مملكة البحرين

تقريــر 
الرئيس التنفيذي 

السيد أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي
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السادة اعضاء مجلس ا�دارة الكرام،
يشرفني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة عقارات السيف

لعام ٢٠١٨. 
واصلنا بفضل اI تعالى، في شركة عقارات السيف خالل العام 

الماضي، التعزيز من مكانتنا كشركة تطوير عقاري رائدة ومتكاملة 
في مملكة البحرين، وذلك من خالل أعمالنا ومحفظة أصولنا 

المتنوعة، التي تشتمل على المشاريع السكنية وقطاعات التجزئة، 
والترفيه، والضيافة.

فبفضل سمعتها القوية في السوق، تواصل شركة عقارات السيف الحفاظ 
على مكانتها الرائدة، ومواصلة العمل على تحقيق أهدافها المالية بالرغم 
من ظروف السوق وقطاع التجزئة المتغيرة في المملكة، حيث بلغ صافي 

أرباح الشركة  ١١,١٢ مليون دينار بحريني عند نهاية عام ٢٠١٨، بينما انخفض 
إجمالي اCيرادات بنسبة ١,٧٠٪، حيث بلغ ١٨,٨٦ مليون دينار بحريني مقارنة مع 
١٩,١٩ مليون دينار بحريني في نهاية عام ٢٠١٨. شهد الربح التشغيلي للشركة 

انخفاًضا بمقدار ٢,٠٧٪، حيث بلغ  ١٤,٨٥ مليون دينار بحريني مقارنة مع ١٥,١٦ 
مليون دينار بحريني في العام الماضي.

واليزال تركيزنا متمحوًرا على تقوية محفظة مشاريعنا وتنويعها، من أجل 
اCسهام في مسيرة تنمية القطاع العقاري بمملكة البحرين بما يسهم 
في تطوير االقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك من خالل المشاركة في 
المشاريع العقارية متعددة االستخدامات، والتي تلبي احتياجات السوق 

وتخلق القيمة للمجتمع المحلي بأسره. 

ففي إطار استراتيجيتنا االستثمارية، نستمر في تطوير محفظة استثمار 
عقاري ثرية تضم مشاريع من شأنها أن تحقق الفائدة في قطاعات 

التجزئة، والترفيه، والضيافة. كما يسعدنا اCعالن عن سير العمل على قدم 
وساق في مشاريعنا الجديدة وفق الخطط الموضوعة، إذ بدأت أعمال 

تطوير مشروع «ليوان» العصري والمتعدد االستخدامات والمتوقع اكتماله 
في الربع ا�خير من عام ٢٠١٩.  كذلك، قطعنا شوًطا كبيًرا في عملية 

التخطيط لمشروع التطوير االستثماري بين الجسرين في المنامة، المطل 
على الواجهة البحرية. ونحن على ثقة من أن كال المشروعين سيكونان من 

ضمن المعالم البارزة في مملكة البحرين، وسيساهمان في استقطاب 
الزوار من المملكة ودول الخليج العربي المجاورة.

أما بالنسبة لقطاع الضيافة، فتعد أجنحة فريزر سويتس إحدى أبرز مشاريع 
شركة عقارات السيف في القطاع، حيث تستقبل آالف الزوار كل عام، 
وبا�خص خالل مواسم الذروة السياحية في مملكة البحرين. وسجل 

الموسم السياحي هذا العام ارتفاًعا ملحوًظا في نسبة اCشغال الفندقي 
مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي أدت منشآتنا دوًرا أساسًيا في تطور ونمو 

قطاعي السياحة والضيافة بالمملكة.

بدأت أعمال تطوير مشروع 
«ليوان» العصري والمتعدد 

االستخدامات والمتوقع اكتماله 
في الربع ا�خير من عام ٢٠١٩.
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ا(رباح التشغيلية لشركة عقارات السيف (مليون دينار)

٢٠١٧٢٠١٨
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فضًال عن ذلك، توفر شركة عقارات السيف تجربة ترفيهية ال ُتضاهى 
لجميع أفراد العائلة، عبر مجموعة من مرافق الترفيه مثل مجيك آيالند، 
الذي تم تجديدها مؤخًرا لتقديم تجربة عالية المستوى ومليئة بالمتعة 

لجميع الزوار. 

ومن منطلق مساعينا Cبقاء مكانة مجمع السيف كوجهة عائلية رائدة 
للتسوق والترفيه في مملكة البحرين، نسعى لتقديم تجربة ال مثيل لها 

واالستمرار في تجاوز توقعات الزوار من خالل تقديم تشكيلة من العروض 
والحمالت الترويجية المبتكرة. حيث شهدت حملة «تسوق واربح اسبوعًيا»، 

والتي أقيمت بين شهري يونيو وديسمبر ٢٠١٨ في مجمعي ضاحية 
السيف والمحرق، إقباًال هائًلا. ونحن نتطلع الستضافة المزيد من الحمالت 
الترويجية وا�نشطة الحافلة بالمرح التي تتوافق مع تطلعات الزوار، وتلبي 

متطلباتهم على مدار العام. 

وبالرغم من أن السنة الماضية كانت مليئة بالتحديات، وبالخصوص في 
قطاع التطوير العقاري في البحرين، إال أننا نتطلع لالستفادة من المزيد 

من الفرص االستثمارية السانحة في ٢٠١٩، والسير نحو تحقيق أهدافنا 
االستراتيجية بخطى واثقة عبر تركيز جهودنا في خلق محفظة عقارية 

متنوعة تمتاز بعوائد هائلة للمساهمين.

وبالنيابة عن شركة عقارات السيف، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس 
مجلس اCدارة وجميع أعضاء المجلس والمساهمين الرئيسيين على 

دعمهم المتواصل لتحقيق أهدافنا وثقتهم الراسخة في شركتنا 
واستراتيجيتنا. كما أود اغتنام هذه الفرصة لشكر فريقنا على دعمهم 

القّيم وجهدهم الدؤوب والتزامهم المستمر. 

وختاًما، نتطلع لتحقيق المزيد من اCنجازات في هذا العام والعمل على 
خلق قيمة استثنائية لمساهمينا الرئيسيين.

 أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي
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يدرك مجلس اCدارة أنه باCضافة إلى المزايا المستمدة من وضعها القانوني 
كشركة مساهمة عامة، فإن شركة عقارات السيف تخضع لمزيد من 

الرقابة التنظيمية والسوقية. تلتزم الشركة بمتابعة المتطلبات المطبقة 
على الشركات المدرجة في مملكة البحرين وتطبق أفضل الممارسات في 

السوق الدولية.
 ويدرك مجلس اCدارة أن أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات 

تشهد تطور� مستمر�، وبالتالي فإنها ال تزال تتوقع وتستجيب لتطورات 
حوكمة الشركات. ولتحقيق هذه الغاية، اعتمد مجلس اCدارة وثائق 

الحوكمة التي تحدد المعايير الواجب مراعاتها من قبل أعضاء مجلس 
اCدارة والمدراء التنفيذيين وموظفي الشركة والتي يتم مراجعتها 

وتحديثها بشكل دوري.

وتحتفظ الشركة على موقعها اCلكتروني بقسم مخصص Cطار 
الحوكمة. إن وثائق الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية 

لحوكمة الشركات، وسياسة التعامل مع ا�شخاص الرئيسيين وسياسة 
اCبالغ عن المخالفات، يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل المساهمين 

وا�طراف ا�خرى، على الموقع اCلكتروني للشركة.

معلومات المساهمين
ان أسهم الشركة مدرجة في بورصة البحرين. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، 

أصدرت الشركة ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ٠,١٠٠ دينار بحريني 
لكل سهم. جميع ا�سهم العادية مدفوعة بالكامل. يتم اCفصاح عن 

معلومات هيكل المساهمة في البيانات المالية المدققة المرفقة.

يتم االحتفاظ بالعالقات الرسمية بين المساهمين ومجلس اCدارة من خالل 
اجتماعات الجمعية العامة العادية السنوية. ويحضر رئيس مجلس اCدارة 
وأعضاء مجلس اCدارة اdخرين اجتماع الجمعية العامة العادية للرد على 

استفسارات المساهمين. عقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٨.

حوكـــمـة
الشـــركـة

تسعى شركة عقارات السيف 
ش. م. ب أن تكون شركة عقارية 

رائدة ومبتكرة ومتنوعة تعمل 
وفق` �على المعايير والقيم.
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مجلس ا�دارة
يضطلع مجلس اCدارة بدور جماعي ل�شراف على اCدارة والرقابة الفعالة 

على شركة عقارات السيف والشركات التابعة لها نيابة عن المساهمين.

يقوم مجلس اCدارة باCشراف على اCدارة التنفيذية فيما يتعلق بشئون 
الشركة وشركاتها التابعة ضمن إطار رقابي يهدف إلى إجراء تقييم 

ومراقبة دقيقين للمخاطر. وتماشيs مع ا�حكام التأسيسية للشركة، تولى 
مجلس اCدارة الحالي المسئولية اعتبار� من ا�ول من أبريل ٢٠١٦ واعتمد 

جدوًال زمنيs للقضايا المحجوزة له للبت فيها. وتشمل تلك القضايا مراجعة 
إستراتيجيات الشركة، والموافقة على الميزانيات السنوية، ومراجعة ا�داء 

التشغيلي والمالي بشكل دوري وإطار الحوكمة ذي الطابع المؤسسي.

ولدى الشركة برنامج توجيهي مخصص لكل مدير جديد يتضمن حزمة 
تعريفية مبنية على إطار الحوكمة للشركة وزيارات ميدانية واجتماعات 

توجيهية مع اCدارة التنفيذية وما إلى ذلك. ومن المتوقع أن يحضر أعضاء 
مجلس اCدارة المستمرون تلك االجتماعات التوجيهية.

ووفقs لمتطلبات حوكمة الشركات، حدد مجلس اCدارة المعايير وا�همية 
المادية لتحديد «استقاللية» أعضاء مجلس اCدارة. يتم إعادة تقييم معايير 
االستقاللية سنويs ويظهر تقييم أعضاء مجلس اCدارة كما في ٣١ ديسمبر 

٢٠١٨ في صورة «نبذة» عن أعضاء مجلس اCدارة.

يطبق مجلس اCدارة عملية للكشف عن الحاالت التي تؤدي إلى تضارب  
في المصالح وتقليلها. ويطلب من أعضاء مجلس اCدارة أن يعلنوا لرئيس 

مجلس اCدارة عن أي تضارب في المصالح، سواء كان تضاربs محتمًال أو 
فعليs، حال علمهم بذلك. ويجب أن يتضمن الكشف جميع الحقائق ذات 

الصلة. خالل عام ٢٠١٨، كشف أعضاء مجلس اCدارة كتابة إلى رئيس مجلس 
اCدارة عن جميع المعامالت التي تنطوي على تضارب في المصالح، وناقش 

مجلس اCدارة تلك المعامالت وأقرها في غياب أعضاء مجلس اCدارة 
المعنيين.

وتسمح سياسات الشركة للمديرين ا�فراد بالحصول على مشورة قانونية 
أو مهنية أخرى مستقلة وفقs لنفقة معقولة، متى رأوا أن ذلك ضروري 

لالضطالع بمسئولياتهم.

اجتماعات مجلس ا�دارة ولجان المجلس والحضور
يجتمع مجلس اCدارة ٤ مرات على ا�قل في السنة المالية وتجتمع كل 

لجنة من اللجان المشكلة على مستوى مجلس اCدارة مرتين على ا�قل 
في السنة المالية.
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نسبة الحضوراالسمالرقم

١٠٠٪السيد عيسى محمد نجيبي1

١٠٠٪د. مصطفى علي السيد٢

٦٧٪السيد صقر شاهين صقر٣

١٠٠٪السيد سطام سليمان القصيبي٤

١٠٠٪السيد يوسف أحمد الحمادي٥

١٠٠٪السيد عبدالجليل محمد جناحي٦

١٠٠٪السيد هشام عبدالرحمن الريس٧

١٠٠٪السيدة ايمان مصطفى المرباطي٨

١٠٠٪السيد أنور عبداI غلوم٩

١٠٠٪السيد فؤاد علي تقي١٠

إجتماعات المجلس خالل عام ٢٠١٨

حضور أعضاء مجلس ا�دارة الجتماعات المجلس في عام ٢٠١٨

وتتم الموافقة مسبقs على الجدول الزمني الجتماعات المجلس اCلزامية. 
ويجوز عقد اجتماعات إضافية على أساس كل حالة، بناًء على دعوة من 
�حكام قانون الشركات التجارية البحريني. sدارة أو وفقCرئيس مجلس ا

ويتوقع من جميع أعضاء مجلس اCدارة حضور جميع اجتماعات مجلس 
اCدارة والمساهمين، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية تمنعهم من القيام 

بذلك، ما يبرر غيابهم. وعندما ال يتمكن أعضاء مجلس اCدارة من حضور 
االجتماعات فعليs، يسمح النظام ا�ساسي للشركة بالمشاركة من خالل 
مؤتمرات الفيديو أو الوسائل اCلكترونية ا�خرى. وتعمم أوراق االجتماعات 

مقدمs وتشمل محاضر اجتماعات لجان المجلس التي عقدت منذ اجتماع 
المجلس السابق.

حوكـــمـة الشـــركـة  
(يتبع)
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 لجنة الترشيحاتاللجنة التنفيديةلجنة التدقيق
والمكافآت
والحوكمة 

لجنة المسئوليةلجنة فريزر سويتس
اCجتماعية 

المساهمون

الرئيس التنفيذي

المدقق الداخلي

سكرتير مجلس اCدارةمجلس اCدارة

هيكــــل الحــــوكمــــة
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١- لجنة التدقيق

تقوم لجنة التدقيق بتقديم تقاريرها الى مجلس اCدارة وتقديم المساعدة 
لها من خالل القيام بالرقابة على اCدارة المالية ووظيفة التدقيق الداخلي 
والمراجعة الخارجية وإجراءات إعداد التقارير المالية. وتشمل مهام اللجنة 
مراجعة نظام التقارير المالية، والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتدقيق، 

والمتطلبات التنظيمية القانونية، وتعيين المدقق الداخلي.

١.  السيد يوسف أحمد الحمادي - رئيس اللجنة، عضو، غير تنفيذي
٢. السيد أنور عبد اI غلوم - عضو، غير تنفيذي

٣. السيد فؤاد علي تقي - عضو، غير تنفيذي

٢- لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة لتولي المسئوليات 
المدمجة للجنة الترشيحات والحوكمة ولجنة المكافآت. ويتمثل دور اللجنة 

في تحديد ا�فراد المؤهلين لعضوية مجلس اCدارة واCدارة التنفيذية للشركة 
وتطوير وتقديم توصيات إلى مجلس اCدارة ذات الصلة بإطار الحوكمة 

المؤسسية واCشراف على شئون الحوكمة في الشركة، وواجبات ومسئوليات 
مجلس اCدارة المتعلقة بتعويض أعضاء مجلس اCدارة والموظفين التنفيذيين 

بالشركة واCشراف على إدارة المعاشات التقاعدية والحوافز طويلة ا�جل 
والمدخرات والصحة والرفاهية التي تغطي موظفي الشركة.

١ - السيد عيسى محمد نجيبى - رئيس اللجنة، عضو، غير تنفيذي
٢- الدكتور مصطفى علي السيد - عضو، غير تنفيذي

٣ - السيد هشام عبدالرحمن الريس - عضو، غير تنفيذي
٤ - السيد سطام سليمان القصيبي - عضو، غير تنفيذي

٣- اللجنة التنفيذية

تم إنشاء اللجنة التنفيذية لدعم عملية اتخاذ القرارات لمجلس اCدارة في 
مجموعة واسعة من المسائل التجارية بدء� من التخطيط االستراتيجي 

والسياسات واالستثمار والمخاطر. وتساعد اللجنة التنفيذية مجلس اCدارة 
في القيام بمسئولياته اCشرافية عندما تكون هناك حاجة ماسة للمراجعة 

الفورية والعمل مع التركيز على متطلبات التمويل بما في ذلك زيادة رأس المال 
والتنسيق مع المصارف والمستشارين الماليين وإدارة االستثمار وإدارة ا�صول 
والخصوم المالية ا�خرى والمسائل المتعلقة با�نشطة االستثمارية للشركة.

١.  السيد سطام سليمان القصيبي -  رئيس اللجنة، عضو، غير تنفيذي
٢. السيد عبدالجليل محمد جناحي - عضو، غير تنفيذي

٣. السيدة إيمان مصطفى المرباطي - عضو، غير تنفيذي
٤. السيد صقر شاهين صقر - عضو، غير تنفيذي

لجان مجلس اeدارة (٢٠١٦ - ٢٠١٩)

خالل العام المالي ٢٠١٨، قام مجلس ا�دارة بوظائفه من خالل ٥ لجان تم تشكيلها باختصاصات أولويات محددة. يتم تحديد مجاالت 
المسئوليات وا(داء بشكل واضح لكل من هذه اللجان التي تتألف من ويرأسها أعضاء مجلس ا�دارة الذين تم تعيينهم وتقييمهم 

على أساس مهاراتهم وكفاءتهم وخبراتهم في المجاالت ذات الصلة.

حوكـــمـة الشـــركـة  
(يتبع)
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٤- لجنة المسئولية االجتماعية للشركات

يتم تعيين لجنة المسئولية االجتماعية للشركات من قبل مجلس اCدارة 
للتأكيد على ثقافة تؤكد وتضع معايير عالية لمسئولية حوكمة الشركات 

واستعراض أداء الشركة ومقارنتها بتلك المعايير. تحدد لجنة المسئولية 
االجتماعية للشركة االلتزامات االجتماعية والتزامات الشركة باعتبارها شركة 
مسئولة ومراقبة سلوكها في سياق تلك االلتزامات، وواجباتها بما في ذلك 

الموافقة على استراتيجية تضطلع بالمسئوليات المؤسسية واالجتماعية 
للشركة بطريقة تؤكد على التزامها بمساعدة المنظمات الخيرية، وا�طراف 

المعنية ا�خرى، وتوزيع المساعدات التي تخصصها الشركة للمنظمات الخيرية 
وغيرها من برامج ذات صلة.

١ . الدكتور مصطفى علي السيد - رئيس اللجنة، عضو، غير تنفيذي
٢. السيد عيسى محمد نجيبي - عضو، غير تنفيذي

٣. السيد أنور عبداI غلوم - عضو، غير تنفيذي
٤. السيدة إيمان مصطفى المرباطي - عضو، غير تنفيذي

٥- لجنة فريزر سويتس

تم إنشاء لجنة فريزر سويتس لمساعدة مجلس اCدارة في اCشراف على 
العمليات واالستراتيجيات وا�داء والمتطلبات المالية للشركة التابعة المملوكة 

بالكامل لشركة سيف، فريزر سويتس سيف البحرين ش.ش.و، التي تدار عملياتها 
من قبل الشركة العالمية الرائدة في الضيافة فريزر سويتس.

١.  السيد صقر شاهين صقر - رئيس اللجنة، عضو، غير تنفيذي
٢. السيد أنور عبد اI غلوم - عضو، غير تنفيذي

٣. السيد فؤاد علي تقي - عضو، غير تنفيذي
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لم تألوا شركة عقارات السيف جهد� في سبيل خدمة وإثراء المجتمع وأفراده في مملكة البحرين، حيث تركز كل جهودها على ضمان أن تقوم 
بأعمالها بشكل أخالقي وبشكل مسئول. إننا نؤمن بأن أنشطتنا تجسد فلسفتنا في االلتزام بالممارسات التجارية السليمة واالبتكار لتقديم منتجات 

وخدمات تلهم عمالئنا، وتساعد المجتمع الذي نعمل من خالله ومساعدته على التأسيس لمجتمع أفضل وأكثر استدامة.

ولمواءمة واالستجابة الفعالة لالحتياجات المجتمعية المتغيرة والتغيرات 
التي تطرأ على بيئة ا�عمال، اتسم نهج شركة عقارات السيف تجاه المسئولية 

االجتماعية للشركة بالمسئولية في التعامل مع المصالح المشروعة لكل 
ا�طراف المعنية. وتتبنى شركة عقارات السيف سياسات صارمة تتعلق 

بالمشاركة مع المجتمع حيث تلعب دور� نشطs في مساعدة مجتمعها 
المحلي على تحقيق تطلعاته، حيث يتم اتباع مزيج من العمل التطوعي 

والرعاية للحفاظ على ذلك الهدف. إننا مصممون على تعزيز اشراك الجمهور 
.sواقتصادي sومساعدة الفئات الضعيفة والمحرومة وإدماجها اجتماعي

وفي عام 2018، ساهمت شركة عقارات السيف عبر برامج التبرعات والمساهمات 
الموجهة في المقام ا�ول نحو الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية ودعم 

المؤسسات التعليمية والدراسات البحثية وا�حداث الرياضية الوطنية  بهدف 
.sبيننا على الطريق الصحيح نحو مستقبل أكثر أمن sقل حظ�ضمان وضع ا

يقدم موظفو شركة عقارات السيف مساهمات كبيرة من خالل مشاركة 
مهاراتهم ومعارفهم المهنيه وخالصة تجاربهم مع المجتمع. وهذا يشمل 

المشاركة في مجموعة واسعة من الندوات التدريبية وورش العمل، وذلك 
لصالح الطالب من المؤسسات التعليمية، وخاصة تلك التي تهدف إلى تطوير 

القدرات الخاصة بهم وال سيما الرؤية والقيادة بين قادة المستقبل ورجال 
ا�عمال في البحرين، فيما نهدف إلى تزويد المجتمع با�دوات المناسبة ليس 

فقط لتحقيق مستقبل مزدهر ماليs فحسب، بل ومستقبل آمن وثري بكل 
طريقة ممكنة.

المشاريع الرئيسية في عام 2018
وقف الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة التعليمي

في عام 2014، دعمت شركة عقارات السيف وقف عيسى بن سلمان آل خليفة 
التعليمي ووافقت على المساهمة بمبلغ 50 ألف دينار بحريني في البرنامج على 

مدى فترة خمس سنوات. وفي عام 2018، جددنا التزامنا وواصلنا دعم البرنامج 
لمدة 5 سنوات أخرى بقيمة 50 ألف دينار بحريني، وتعكس رعايتنا هذه مواصلة 
الشركة في دعم تنمية الموارد البشرية في البالد واالستثمار في البرامج التي 

تدعم الطالب البحرينيين لتطوير واالرتقاء بمؤهالتهم العلمية، بما في ذلك 
شهادات الدكتوراه والماجستير.

دعم الصناديق الخيرية

ساهمت شركة عقارات السيف اغلب الصناديق الخيرية المحلية المسجلة لدى 
وزارة التنمية االجتماعية. وفي هذا العام تبرعت شركة عقارات السيف في 

شهر رمضان المبارك بنحو  161 ألف دينار بحريني للجمعيات الخيرية المحلية، 
والتي قامت بدورها بتوزيعها على العائالت المحتاجة. وتم استخدام جزء من 

المساهمة لدعم أنشطة وبرامج بعض الشركات ا�خرى.

وفي عيدي الفطر وا�ضحى المباركين، قامت شركة عقارات السيف بشراء 
وتوزيع هدايا على ا�طفال في رياض ا�طفال التابعة لدار رعاية الطفل.

المسئولية اCجتماعية
للشـــركـة

التقــــريـر الســــنوي24
٢٠١٨



تتبنى شركة عقارات 
السيف سياسات صارمة 

تتعلق بالمشاركة مع 
المجتمع.

الرعاية

أظهرت شركة عقارات السيف قدرتها على لعب دور رائد في دعم عدد كبير 
من ا�نشطة والفعاليات المهمة خالل عام 2018 وكانت كالتالي:

تنظيم حملة تنظيف شاطئ البسيتين بالتعاون مع محافظة المحرق  • 
والمدرسة الفرنسية وجمعية البحرين للعمل التطوعي  

مهرجان ربيع الثقافة لعام 2018 الذي ينظمه مجلس التنمية اCقتصادية.  •
فعالية االتحاد البحريني �لعاب القوى التي أقيمت في مجمع  • 

السيف - ضاحية السيف.  
اليوم العالمي للشباب الذي عقد في مجمع السيف - المحرق.  •

جائزة الخليج العربي للروائيين الشباب التي نظمتها جريدة الوطن.  •
دراسات بحثية لخريجي جامعة البحرين لتطوير القطاع العقاري.  •

القيام بالعديد من الزيارات والفعاليات الترفيهية الخاصة بذوي االحتياجات  • 
الخاصة وا�يتام ومنازل المسنين والنوادي االجتماعية في المجمعات   

والمطاعم التي تملكها شركة عقارات السيف .  

برنامج المسئولية االجتماعية للشركة

تم توجيه التبرعات والمساهمات التي قدمتها الشركة في عام 2018 بشكل 
أساسي نحو الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية والمؤسسات التعليمية 

والدراسات البحثية والفعاليات الرياضية الوطنية.
تم توزيع التبرعات والمساهمات لعام 2018 على النحو التالي:

المبلغ (د. ب)ا(نشطةالرقم

٤٦٫٣٥٣٫٢االحتياجات الخاصة1

٦٤٫٥٨٤٫٣الرعاية ا�جتماعية٢

٣٣٫٠٠٠التعليم٣

٢٦٫١٩٣٫٩المسنون٤

٥
ا(يتام

١٨٫٣٥٠

١٨٨٫٤٨١اeجمالي
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 نبذة عن أعضاء مجلس اCدارة 
واeدارة التنفيذية

يتم فصل أدوار الرئيس واeدارة التنفيذية بقيادة الرئيس التنفيذي، ويتم تحديدها بوضوح:

تم انتخاب السيد عيسى محمد نجيبي لرئاسة مجلس اCدارة بعد التفويض الممنوح من مجلس اCدارة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية   •
العامة المنعقد في ١٦ مارس ٢٠١٦. وهو مسئول عن قيادة مجلس اCدارة ووضع جدول أعمال المجلس، وعقد اجتماعات المجلس، وتسهيل التواصل 

الفعال مع المساهمين، وعقد االجتماعات مع المساهمين؛ و

تم تفويض اCدارة التنفيذية، بقيادة الرئيس التنفيذي السيد أحمد يوسف، بمسئولية إدارة شركة عقارات السيف ضمن إطار الرقابة والسلطة المشار إليه   •
أعاله. تتم مراجعة مستويات سلطة اCدارة بشكل دوري من قبل مجلس اCدارة ويتم توثيقها. وتقوم اللجان المختلفة التي أنشأتها شركة عقارات 

السيف على مستوى اCدارة، بما في ذلك لجنة اCدارة، لجنة التأجير، لجنة المسئولية االجتماعية، بالمساعدة في تنفيذ التوجه االستراتيجي للشركة 
والتأكد من إدارة موارد الشركة بصورة جيدة

يتم ترشيح أعضاء مجلس ا�دارة إما من قبل المساهمين أو من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة ويتم انتخابهم 
أو إعادة انتخابهم من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة السنوي في نهاية فترة الثالث سنوات، أو  حسب 

االقتضاء في حالة شغور العضوية.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، يتكون مجلس اCدارة من ١٠ أعضاء، من بينهم ٥ أعضاء غير تنفيذيين. ويعكس التكوين الحالي توازنs مناسبs بين 
المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين. إن المناصب التي يتوالها أعضاء المجلس في مؤسسات أخرى ال تمنعهم من تكريس الوقت الكافي 

�داء دورهم بفعالية.
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 تشير السير الذاتية ل�عضاء الحاليين إلى مؤهالتهم وخبراتهم العملية في 
مجاالت ا(عمال التجارية.

السيد عيسى محمد نجيبي

المنصب: 
رئيس مجلس ا�دارة - شركة عقارات السيف ش.م.ب، عضو غير تنفيذي

المؤهالت التعليمية: 
بكالوريوس في الهندسة المدنية

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

مناصب أخرى/ عضوية: 
•  رئيس مجلس اCدارة والعضو المنتدب: شركة السوق العقارية

•  رئيس مجلس اCدارة والعضو المنتدب: شركة الخدمات التجارية المتحدة
 •  رئيس مجلس اCدارة - شركة الما العقارية

•  عضو مجلس ا�مناء والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية: الجامعة الملكية للبنات
•  عضو مجلس اCدارة – شركة المول

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

•  عضو مجلس اCدارة – شركة كراون للصناعات
•  عضو مجلس اCدارة – شركة سكراب مود، البحرين

•  عضو مجلس اCدارة – شركة سفريات البحرين العالمية
•  عضو مجلس اCدارة - شركة عالم الديكور

•  عضو مجلس اCدارة - شركة متجر الشرق ا�وسط
•  عضو مجلس اCدارة - شركة أمالك، البحرين

•  عضو مجلس اCدارة - النادي البحري
•  عضو مجلس اCدارة - شركة مول المحرق

27  نمـو
مستمر



الدكتور مصطفى علي السيد

المنصب:

نائب رئيس مجلس ا�دارة - شركة عقارات السيف ش.م.ب، عضو 
غير تنفيذي

المؤهالت التعليمية:

•  دكتوراه في إدارة المشاريع الصناعية، المملكة المتحدة
•  ماجستير في إدارة المشاريع الصناعية، ايرلندا

•  بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، المملكة المتحدة

الخبرات: 

خبرة تمتد �كثر من ٣٥ عامs في المناصب التالية:
•  الرئيس التنفيذي - شركة نفط البحرين (بابكو)

•  كبير المهندسين - وزارة ا�شغال والكهرباء والماء
•  الرئيس التنفيذي - شركة ميدال كيبلز المحدودة

•  المدير العام - شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية

مناصب أخرى/ عضوية:

•  أمين عام المؤسسة الخيرية الملكية في مجالس إدارات أخرى:
•  عضو مجلس اCدارة - شركة ناس المؤسسة

•  عضو مجلس اCدارة- الهيئة الوطنية للنفط والغاز
•  عضو مجلس اCدارة - الشركة القابضة للنفط والغاز

•  عضو مجلس اCدارة - بنك ا�سرة
•  عضو مجلس اCدارة - جمعية البحرين للصحة والسالمة، 

     بيت الزكاة والصدقات المصري

السيد عبدالجليل محمد جناحي

المنصب:

 عضو مجلس ا�دارة - شركة عقارات السيف ش. م. ب، 
عضو غير تنفيذي

المؤهالت التعليمية:

•  دبلوم في إدارة المباني، معهد سيتي أند غيلدز أوف لندن
بكالوريوس هندسة مدنية، بوليتكنك ، جامعة البحرين

ماجستير في الهندسة المدنية، إدارة البناء، الواليات المتحدة ا�مريكية

الخبرات:

•  سنتان - مهندس مدني، المكتب العربي لالستشارات الهندسية
•  ١٣ سنة - مهندس مدني أول، وزارة اCسكان

•  ٦ سنوات - مدير المشاريع والتطوير، شركة عقارات السيف ش. م. ب
•  ١٢ سنة - مدير مشاريع أول، بيت التمويل الكويتي (البحرين) ش. م. ب

مناصب أخرى/ عضوية:

•  عضو مجلس اCدارة –  ديار المحرق ش. م. ب
•  عضو مجلس اCدارة – شركة المحرق مول ش. م. ب

•  فريزر سويتس السيف - البحرين ش. ش. ،

 نبذة عن أعضاء مجلس اCدارة 
واeدارة التنفيذية

(يتبع)
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السيد يوسف أحمد الحمادي

المنصب:

 عضو مجلس ا�دارة - شركة عقارات السيف ش. م. ب، 
عضو، غير تنفيذي

المؤهالت التعليمية:

•  ماجستير في إدارة ا�عمال، جامعة البحرين

الخبرات:

•  ٢٠٠٢ - حتى اdن: الرئيس المالي - بيت التمويل الكويتي البحرين
 •  ١٩٩٠- ٢٠٠٢: نائب الرئيس المقيم / نائب المراقب المالي - 

     سيتي بنك، البحرين

مناصب أخرى/ عضوية:

•  عضو مجلس اCدارة –  مجموعة ماذرويل المحدودة
•  عضو مجلس اCدارة – مجموعة بيان للتطوير العقاري

•  عضو مجلس اCدارة – شركة دلمون
•  عضو مجلس اCدارة - شركة الما العقارية

 •  عضو مجلس ا�مناء، عضو مجلس اCدارة ورئيس اللجنة المالية ــ 
     مدرسة ابن خلدون الوطنية

السيد أنور عبداs غلوم

المنصب:

 عضو مجلس ا�دارة - شركة عقارات السيف ش.م.ب، 
عضو، غير تنفيذي

المؤهالت التعليمية:

•  بكالوريوس في المحاسبة، جامعة ا�زهر١٩٨١
•  شهادة جمعية فنيي المحاسبة، المملكة المتحدة ١٩٨٩

•  شهادة محاسب عربي قانوني معتمد ١٩٩٥
•  شهادة محاسب قانوني إسالمي معتمد ٢٠٠٧

•  دبلوم تنفيذي في التنمية، فرجينيا، الواليات المتحدة ا�مريكية ٢٠٠٠

الخبرات:

•  خبرة ٥ سنوات - محاسب في مكتب المتابعة لدول مجلس 
     التعاون الخليجي

•  خبرة ٤ سنوات - محلل مالي، وزارة المالية
•  خبرة ٤ سنوات - محاسب ا�صول الثابتة، بتلكو

•   خبرة ١٨ سنة - رئيس حسابات الصندوق المدني، مدير إدارة 
المعاشات التقاعدية، ومدير المساهمات واCيرادات،

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

مناصب أخرى/ عضوية:

•  عضو مجلس اCدارة - بنك سيكو االستثماري

29  نمـو
مستمر



السيد سطام سليمان القصيبي

المنصب:

 عضو مجلس ا�دارة - شركة عقارات السيف ش.م.ب، 
عضو، غير تنفيذي

المؤهالت التعليمية:

•  بكالورويوس محاسبة - جامعة الملك فهد - المملكة العربية 
    السعودية

•  ماجستير إدارة ا�عمال من جامعة ديبول

الخبرات:

 •  ١٩٩٧ – ٢٠٠٠ : البنك السعودي البريطاني - إحدى الشركات التابعة 
     لمجموعة اتش اس بي سي العالمية

•  ٢٠٠١ – ٢٠٠٤ : بنك البركة اCسالمي - تابع لمجموعة دلة البركة
•  ٢٠٠٤ - ٢٠١٦ : بيت التمويل الكويتي - البحرين

مناصب أخرى/ عضوية:

•  ٢٠١٧ – اليوم  : الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية

في مجالس إدارات أخرى:

•  عضو مجلس إدارة شركة الفرضة العقارية
•  عضو مجلس إدارة شركة الما العقارية

•  رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لسيارات االجرة

السيد هشام عبدالرحمن الريس

المنصب: 

عضو مجلس ا�دارة - شركة عقارات السيف ش.م.ب

المؤهالت التعليمية:

•  عضو معهد مساحي الكميات الملكي، المملكة المتحدة ٢٠٠٤
•  عضو لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية، البحرين

 •  بكالوريوس في مسح الكميات، جامعة بورتسموث بوليتكنك، 
    المملكة المتحدة ١٩٩١

الخبرات:

•  الرئيس التنفيذي - مكتب حاج
•  المدير التنفيذي - مكتب حاج

•  ماسح كميات - دي جي جونز وشركاه

المناصب ا(خرى:

•  نائب الرئيس - إدارة ا�وقاف السنية
•  عضو - مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري

 نبذة عن أعضاء مجلس اCدارة 
واeدارة التنفيذية

(يتبع)
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السيد فؤاد علي تقي

المنصب:

 عضو مجلس ا�دارة - شركة عقارات السيف ش. م. ب، 
عضو، غير تنفيذي

المؤهالت التعليمية:

•  ماجستير في إدارة ا�عمال - جامعة ساوث ويلز المملكة المتحدة 

الخبرات:

•  خبرة تمتد �كثر من ٣٣ عامs من الخدمات المصرفية التقليدية واCسالمية:
•  نائب المدير العام - المصرف الخليجي التجاري  الخدمات المصرفية التجارية
•    مساعد المدير العام بيت التمويل الكويتي - الخدمات المصرفية التجارية

•    مدير أعمال البنك العالمي للمستهلك - سيتي بنك

مناصب أخرى/ عضوية:

 •  عضو مجلس اCدارة - شركة المشاريع العقارية كبيتال  ش.م.ب (م) - 
     من عام ٢٠٠٧ وحتى مارس ٢٠١٥

•   عضو مجلس ا�مناء وعضو اللجنة التنفيذية - صندوق الوقف - تحت 
إشراف البنك المركزي البحرين من ٢٠٠٩-٢٠١٢

•   نائب رئيس مجلس اCدارة و عضو مجلس ا�مناء وعضو اللجنة المالية - 
مدرسة ابن خلدون الوطنية من عام ٢٠٠٧ وحتى الوقت الحاضر.

السيدة إيمان مصطفى المرباطي

المنصب:

 عضو مجلس ا�دارة - شركة عقارات السيف ش.م.ب، 
عضو، غير تنفيذي

المؤهالت التعليمية:

•  بكالوريوس في المحاسبة، مصر

الخبرات:

•  خبرة تمتد �كثر من ٣٢ عامs في المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية     

•  نائب الرئيس التنفيذي - المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
 •  المدير التنفيذي  Cدارات المعاشات التقاعدية - المؤسسة العامة 

     للتأمينات االجتماعية
 •  مدير حقوق المعاشات التقاعدية - المؤسسة العامة للتأمينات 

    االجتماعية

مناصب أخرى/ عضوية:

•  عضو مجلس اCدارة - شركة محرق مول
•  عضو مجلس اCدارة - شركة البحرين لمواقف السيارات

•  عضو مجلس اCدارة - بنك البحرين للتنمية
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السيد صقر شاهين صقر

المنصب:
 عضو مجلس ا�دارة - شركة عقارات السيف ش.م.ب، 

عضو، غير تنفيذي

المؤهالت التعليمية:
•  بكالوريوس في الهندسة الصناعية، جامعة ميامي، فلوريدا، الواليات 

المتحدة ا�مريكية، مايو ١٩٨٤

الخبرات:
•  مدير إدارة التنمية الصناعية - وزارة الصناعة والتجارة، ١٩٩٠- ١٩٩٦

•  رئيس التخطيط االستراتيجي - وزارة التنمية والصناعة، ١٩٨٦- ١٩٩٠

مناصب أخرى/عضوية:
•  شركة منتجات أوال المحدودة ش. ش. و

في مجالس إدارات أخرى (حالي`):
•  شركة الخليج للخدمات ش. ش. و

•  رئيس مجلس اCدارة - شركة منتجات الجبس
 •  (مجموعة شاهين) - شركة شاهين للمقاوالت الكهربائية 

     والميكانيكية
•  رئيس مجلس اCدارة - شركة هيلتي البحرين ذ.م.م

 •  المدير التنفيذي – مصانع تكنولوجيا المواد الكاشطة 
    (المملكة العربية السعودية)

•  رئيس مجلس اCدارة - شركة أسماك ش.م.ب (مغلقة)
•  عضو مجلس اCدارة - شركة نسيج ش.م.ب

•  عضو مجلس اCدارة - النادي البحري
•  عضو مجلس اCدارة - شركة أمالك

مناصب أخرى/عضوية

•  عضو مجلس اCدارة وعضو اللجنة التنفيذية ــ أصول Cدارة الممتلكات
:(sسابق) في مجالس إدارات أخرى     

•  عضو مجلس اCدارة - بنك البحرين للتنمية
•  رئيس مجلس اCدارة - مجموعة البحرين الصناعية

•  عضو مجلس اCدارة و نائب أمين الصندوق - غرفة البحرين للتجارة والصناعة
•  عضو مجلس اCدارة - المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

•  نائب الرئيس - مجلس ا�عمال البحريني الفليبيني
•  نائب الرئيس - مجلس ا�عمال البحريني التايلندي

•  رئيس مجلس اCدارة - مجلس ا�عمال البحريني المغربي
•  عضو مجلس اCدارة - هيئة تنظيم االتصاالت

•  عضو مجلس اCدارة - جيبك
•  نائب الرئيس - بلكسيكو

•  عضو مجلس اCدارة - منظمة الخليج لالستشارات الصناعية
•  عضو مجلس اCدارة - مكتب الترويج والتسويق للبحرين

•  عضو في المجلس ا�على للتدريب المهني
•  مستشار دولي مسجل - منظمة ا�مم المتحدة للتنمية الصناعية

•  عضو في معهد المهندسين الصناعيين
•  عضو في جمعية المهندسين البحرينيين

 نبذة عن أعضاء مجلس اCدارة 
واeدارة التنفيذية

(يتبع)
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السيد أحمد يوسف

المنصب:

ـ شركة عقارات السيف ش.م.ب الرئيس التنفيذيـ 
 

المؤهالت التعليمية:

•  بكالوريوس الهندسة المدنية، جامعة الكويت، ١٩٩٤
ـ خريج مدرسة هارفارد للتصميم •   برنامج التدريب اCداري المتطورـ 

 
الخبرات:

ـ شركة عقارات السيف •   العضو المنتدبـ 
ـ شركة إدامة للتطوير العقاري ـ مدير أولـ  •  سنتانـ 

ـ شركة أبعاد للتطوير العقاري ـ الرئيس التنفيذيـ  •   ٦ سنواتـ 
ـ شركة الخليج للتطوير العقاري ـ مدير تطوير المشاريعـ  •   سنتانـ 

ـ شركة الصالحية للتطوير العقاري ـ مدير عقاريـ  •  ٤ سنواتـ 
ـ شركة الفنادق الكويتية ـ مدير مشروعـ  •   سنتانـ 

ـ جامعة الكويت ـ مهندس مشروعـ  •  ٥ سنواتـ 

مناصب أخرى/ عضوية:

ال توجد
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الرأي 
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة عقارات السيف 

ش.م.ب. («الشركة») وشركاتها التابعة (المشار إليهم معs «بالمجموعة»)، والتي 
تتكون من القائمة الموحدة للمركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، والقوائم 
الموحدة ل¡رباح أو الخسائر والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية 
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واCيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، 

المتضمنة على ملخص �هم السياسات المحاسبية.

في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصـورة عادلة، من كافة 
النواحي الجوهرية، المـركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، 

وأداؤها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك 
التاريخ وفقs للمعايير الدولية Cعداد التقارير المالية.

أساس الرأي 
تمت عملية التدقيق وفقs لمعايير التدقيق الدولية. إن مسئولياتنا بموجب 
هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسئوليات مدققي الحسابات حول 

تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن 
المجموعة وفقs لقواعد السلوك ا�خالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن 

مجلس معايير السلوك ا�خالقي الدولي للمحاسبين، وقد استوفينا مسئولياتنا 
ا�خالقية ا�خرى وفقs لقواعد السلوك ا�خالقي للمحاسبين المهنيين. إننا 

نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساسs لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك ا�مور التي وفقs الجتهادنا المهني كانت 

ا�كثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٨. لقد تمت دراسة هذه ا�مور ضمن نطاق تدقيق القوائم المالية 

الموحدة ككل، وذلك Cبداء رأينا حول هذه القوائم، وال نبدي رأيs منفصًال حول 
هذه ا�مور. بالنسبة لكل أمر من ا�مور الموضحة أدناه، تم تقديم تفاصيل عن 

كيفية معالجة هذه ا�مور في عملية التدقيق في ذلك السياق.
لقد استوفينا مسئولياتنا المذكورة في بند مسئوليات مدققي الحسابات حول 

تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا، والمتعلقة بتدقيق 
القوائم المالية الموحدة، باCضافة لكافة ا�مور المتعلقة بذلك. بناًء عليه، فإن 
تدقيقنا يشمل تنفيذ اCجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر 
ا�خطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات التدقيق التي 

قمنا بها، بما في ذلك اCجراءات المتعلقة بمعالجة ا�مور المشار إليها أدناه، 
توفر أساسs لرأينا حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة. 

١  تقييم االستثمارات العقارية
راجع اCيضاح رقم ٦ حول القوائم المالية الموحدة

تقرير مجلس ا�دارة عن أعمال وأنشطة الشركة خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

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

الكيفية التي تمت بها معالجة أمور أمور التدقيق الرئيسية
التدقيق الرئيسية في عملية التدقيق

تشمل االستثمارات العقارية 
٦٩٪ من مجموع موجودات 

المجموعة كما في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٨. تتكون االستثمارات العقارية 

للمجموعة من المجمعات 
التجارية والممتلكات الفندقية 

والعقارات التجارية الموجودة 
داخل مملكة البحرين. يتم 

قياس تلك االستثمارات العقارية 
بالقيمة العادلة المحددة من 

قبل مثمنين مستقلين خارجيين 
مختصين.

يعتمد تقييم االستثمارات 
العقارية بدرجة كبيرة على 

التقديرات واالفتراضات، مثل 
عوائد اCيجارات وموقع 

العقار ومعدالت اCشغال 
ومعدالت الخصم ووضع 

الصيانة والمعرفة بالسوق. 
نظر� لتعقد متطلبات القيمة 

العادلة وجوهرية االجتهادات 
والتقديرات المطبقة وتعرضات 

المجموعة لالستثمارات العقارية 
مشكلة جزء� رئيسيs من 

موجودات المجموعة، فإن عملية 
تدقيق قياس القيمة العادلة 

لالستثمارات العقارية تعد مجاًال 
رئيسيs للتركيز.

تتضمن إجراءاتنا فيما يتعلق بتقييم 
القيمة العادلة لالستثمارات العقارية، من 

بين أمور أخرى على:

تقييم موضوعية واستقاللية وخبرات    •
المثمن الخارجي المستقل؛ و

تقييم المنهجية واالفتراضات    •
الرئيسية وا�ساليب المستخدمة من 

قبل المثمنين الخارجيين في عملية 
التقييم.

كما قمنا بتقييم مدى مالئمة 
اCفصاحات المتعلقة باالفتراضات 

وحساسية تلك االفتراضات في اCيضاح 
رقم ٦ حول القوائم المالية الموحدة.
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المعلومات ا�خرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠١٨

تتكون المعلومات ا�خرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي 
للمجموعة لسنة ٢٠١٨، بخالف القوائم المالية الموحدة وتقرير مدققي 
الحسابات. إن رئيس مجلس اCدارة ومجلس اCدارة هم المسئولون عن 
المعلومات ا�خرى. وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير رئيس 

مجلس اCدارة والذي يمثل جزء� من التقرير السنوي، ومن المتوقع توفير 
البنود المتبقية من التقرير السنوي بعد ذلك التاريخ. إن رأينا حول القوائم 

المالية الموحدة ال يشمل المعلومات ا�خرى وإننا ال نبدي أي شكل من 
أشكال التأكيد في هذا الشأن. 

وفيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة، تكمن مسئوليتنا في قراءة 
المعلومات ا�خرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، 

نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات ا�خرى تتعارض جوهريs مع 
القوائم المالية الموحدة أو من معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل عملية 

التدقيق أو يبدو أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة. 

وإذا ما استنتجنا، بناًء على العمل الذي قمنا به على المعلومات ا�خرى التي 
حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير التدقيق، أنها تحتوي على معلومات جوهرية 

خاطئة، فإنه يتوجب علينا اCفصاح عن تلك الحقيقة. ولم نالحظ ما يتوجب 
اCفصاح عنه في هذا الشأن. 

مسئوليات مجلس اCدارة عن القوائم المالية الموحدة 
إن مجلس اCدارة هو المسئول عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها 

بصورة عادلة وفقs للمعايير الدولية Cعداد التقارير المالية، وعن نظام الرقابة 
الداخلي الذي يراه مجلس اCدارة ضروريC sعداد قوائم مالية موحدة خالية من 

ا�خطاء الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، يكون مجلس اCدارة مسئوًال عن تقييم 
قدرة المجموعة على العمل كمنشأة مستمرة، واCفصاح، حيث أمكن، عن ا�مور 

المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك إستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي 
عند إعداد القوائم المالية الموحدة، إال إذا كان في نية مجلس اCدارة تصفية 

المجموعة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام 
بذلك.

مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة 

ككل خالية من ا�خطاء الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ 
وإصدار تقرير تدقيق يتضمن رأينا. يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد� عالي 

المستوى، ولكنه ليس ضمانs بأن التدقيق الذي يتم وفقs لمعايير التدقيق الدولية 
سيكشف عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن ا�خطاء قد تحدث 

نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردًة أو مجتمعة، 
يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي 

هذه القوائم المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقs لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نقوم بممارسة 
االجتهاد المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما 

نقوم بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر ا�خطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواًء  • 
كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب   

لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسC sبداء   
رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك   

الناتج عن خطأ، ِلما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو   
تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.  

لقد قمنا بفهم نظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم  • 
إجراءات تدقيق مالئمة في ظل الظروف القائمة وليس بهدف إبداء رأي حول   

مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمجموعة.  
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي 
شركة عقارات السيف ش.م.ب. (يتبع)  

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات •
المحاسبية واCفصاحات ذات الصلة التي قام بها مجلس اCدارة.  

التأكد من مدى مالئمة إستخدام مجلس االدارة لمبدأ االستمرارية في •
ًالمحاسبة، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك
عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول

قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة
بأن هناك شك جوهري، فعلينا اCشارة في تقرير التدقيق إلى اCفصاحات 

ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه 
اCفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا 

عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ومع ذلك، فإن ا�حداث أو الظروف المستقبلية 
قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالها كمنشأة مستمرة.

تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية الموحدة ومحتواها بما في ذلك •
اCفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعامالت

وا�حداث التي تحقق العرض العادل.

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية عن •
الشركات أو ا�نشطة التجارية ضمن نطاق المجموعة Cبداء الرأي حول

القوائم المالية الموحدة. إننا مسئولون عن التوجيه واCشراف وإنجاز عملية
التدقيق للمجموعة. ونحن مسئولون عن رأينا حول التدقيق.

إننا نتواصل مع مجلس اCدارة حول عدة أمور من بينها، نطاق التدقيق وتوقيته 
ومالحظات التدقيق الهامة التي تتضمن أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة 

الداخلي الذي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

كما نقوم بتزويد مجلس اCدارة بما يفيد التزامنا بالمتطلبات ا�خالقية المتعلقة 
باالستقاللية، ونطلعه على جميع العالقات وا�مور ا�خرى التي قد تؤثر على 

استقالليتنا وما من شأنه أن يحافظ على هذه االستقاللية.

من تلك ا�مور التي تم التواصل بها مع مجلس اCدارة، نقوم بتحديد ا�مور االكثر 
أهمية على تدقيق القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية والتي تمثل أمور 

التدقيق الرئيسية. إننا نقدم توضيحs بشأن تلك ا�مور في تقرير التدقيق مالم 

تمنع القوانين أو ا�نظمة العامة اCفصاح عن ذلك ا�مر، أو في حاالت نادرة جد� 
عليها ال يتم اCفصاح عن ذلك ا�مر في تقريرنا حيث أن اdثار السلبية  والتي بناًء

المتوقعة ل�فصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية ا�خرى
وفقs لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني نفيد: أ)

١) إن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية
الموحدة تتفق مـع تلك السجالت؛ 

وإن المعلومات المالية الواردة في تقرير رئيس مجلس اCدارة تتفق مع (٢
القوائـم الماليـة الموحدة؛ و

وقد حصلنا من اCدارة على جميع اCيضاحات والمعلومات ا�خرى التي (٣
رأيناها ضرورية �غراض  تدقيقنا.

ولم يرد إلى علمنا خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وقوع أية ب)
مخالفات �حكام قانون الشركات التجارية البحريني أو الدليل اCرشادي

٦لمصرف البحرين المركزي (ا�حكام النافذة من المجلد رقم ٦) وتوجيهات
مصرف البحرين المركزي والقوانين والقرارات المتعلقة بها، وقواعد 

وإجراءات بورصة البحرين أو �حكام عقد التأسيس والنظام ا�ساسي 
للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلبs على نشاط الشركة أو

مركزها المالي الموحد. 

الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير لمدققي الحسابات 
المستقلين هو السيد براسانث جوفيندابورام.

سجل قيد الشريك رقم ٢١٢
١٣ فبراير ٢٠١٩

المنامة، مملكة البحرين
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20182017إيضاحالموجودات

موجودات غير متداولة
422,476,91823,433,146عقارات ومعدات أثاث 

5352,689615,987أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
6115,672,719113,294,723إستثمارات عقارية  

718,922,9198,802,735إستثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك
157,425,245146,146,591

موجودات متداولة
82,530,9451,715,321ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

98,412,89417,884,025نقد وأرصدة لدى البنك
10,943,83919,599,346

168,369,084165,745,937مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية 

1046,000,00046,000,000رأس المال
1121,410,00020,310,000احتياطي قانوني

12303,730268,709احتياطي استبدال أثاث وتركيبات 
83,112,58777,985,655أرباح مبقاة

150,826,317144,564,364حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة ا(م 
3,732,4403,530,248حقوق غير مسيطرة 

154,558,757148,094,612مجموع حقوق الملكية 
مطلوبات غير متداولة

144,595,2566,895,563قرض �جل
15293,353312,913مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

4,888,6097,208,476
مطلوبات متداولة

163,157,7555,310,199أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
173,027,9903,385,209ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

142,735,9731,747,441قرض �جل - متداول
8,921,71810,442,849

13,810,32717,651,325مجموع المطلوبات
168,369,084165,745,937مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس اCدارة 

د. مصطفى السيد
نائب رئيس مجلس اCدارة

أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي 

القائمة الموحدة  
للمركز المالي 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)
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٢٠١٨٢٠١٧إيضاح

الدخل
١٣,٥٧٥,٥٥٥١٣,٧٦٩,١٦٠دخل إيجار العقار ورسوم الخدمة

٢,٠١٢,٢٠٣٢,١٥٦,١١٨الدخل من الشقق الخدماتية 
١,٨٠٤,٣٥٧١,٨٥٠,١١٤دخل ا�نشطة الترفيهية والتسلية 

١٧,٣٩٢,١١٥١٧٫٧٧٥٫٣٩٢
١٨٤,٠١١,٢٨٧٤٫٠٢٥٫١٢٣محسومs منه: تكلفة المبيعات

١٣,٣٨٠,٨٢٨١٣٫٧٥٠٫٢٦٩إجمالي الربح 
١٩١,٢٤٢,٣٦٠١٫٠٨٧٫٦٧٦دخل تشغيلي آخر

٢٢٦,٢٧٨٣٢٤٫٧٦٨ربح من ودائع �جل 

١٤,٨٤٩,٤٦٦١٥٫١٦٢٫٧١٣الربح التشغيلي

المصروفات 
٢٠١,٩٢٥,٢٤٠1٫851٫188تكاليف الموظفين 

٢١١,٦٠٦,٠٠٧1٫873٫657مصروفات عامة وإدارية وتسويقية وإعالنية 
٤٦٣٠,٩٣٣٦٢٤,٦٥٩استهالك 

٢٥٢٦٥,٠٠٠265٫000مكافأة أعضاء مجلس اCدارة 
١٨٠,٠٠٠175٫000تبرعات ومساهمات خيرية 

٨١٤٦,٧٧٣99٫617خسارة إضمحالل على الذمم التجارية المدينة 
٤٣٥,٧٣٦٤٠٠,٢٥٧تكاليف التمويل 

 الربح قبل مكاسب القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
٩,٦٥٩,٧٧٧٩,٨٧٣,٣٣٥ وحصة المجموعة من ربح الشركة الزميلة والمشروع المشترك

٦١,٣٣٣,٢١٠١,١٠٤,٥٩٢مكسب غير محقق للقيمة العادلة من االستثمارات العقارية 
٧١٢٣,١٦٨٨٢٫٨٧٩حصة المجموعة من ربح الشركة الزميلة والمشروع المشترك 

١١,١١٦,١٥٥١١٫٠٦٠٫٨٠٦صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:
١٠,٩١٣,٩٦٣١٠,٧٣٠,٢٦٣حاملي أسهم الشركة ا�م 

٢٠٢,١٩٢٣٣٠٫٥٤٣حقوق غير مسيطرة 
١١,١١٦,١٥٥١١٫٠٦٠٫٨٠٦

 النصيب ا�ساسي والمخفض للسهم في ا�رباح العائد إلى حاملي أسهم
٢٢٢٣,٧٣٢٣٫٣٣  الشركة ا�م (بالفلس) 

القائمة الموحدة  
لالرباح والخسائر والدخل الشامل ا}خر 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)
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القائمة الموحدة  
للتغيرات في حقوق الملكية 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)

الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم الشركة ا(م

إيضاح
رأس 
المال

احتياطي
قانوني

احتياطي 
استبدال 

أثاث 
وتركيبات

مبقاة@أرباح 
حقوق غير 

المجموعمسيطرة 

٤٦٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٫٣١٠٫٠٠٠٢٦٨٫٧٠٩٧٨٫٩٨٥٫٦٥٥٣٫٥٣٠٫٢٤٨١٤٨٫٠٩٤٫٦١٢الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨
(١٩٩٫٩٦٧)-(١٩٩٫٩٦٧)---2تأثير تطبيق المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ٩ 

46٬000٬00020٬310٬000268,709٧٧٫٧٨٥٫٦٨٨٣٫٥٣٠٫٢٤٨١٤٧٫٨٩٤٫٦٤٥الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٨ (معاد عرضه)
10٬913٬963202٬19211٬116٬155---مجموع الدخل الشامل

(6٬900٬000)-(6٬900٬000)---١٣أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٧ 
2٬452٬076-2٬452٬076---١٦استرجاع أرباح أسهم لم يطالب بها بعد

--(1٬100٬000)-1٬100٬000-١١محول إلى االحتياطي القانوني
--(60٬366)60٬366--١٢محول إلى احتياطي استبدال أثاث وتركيبات 
--21٬226(21٬226)--احتياطي استبدال أثاث وتركيبات مستخدمة

(4,119)--(4٬119)--استخدام مباشر الحتياطي استبدال أثاث وتركيبات

٤٦٫٠٠٠٫٠٠٠٢١٫٤١٠٫٠٠٠٣٠٣٫٧٣٠٨٣٫١١٢٫٥٨٧٣٫٧٣٢٫٤٤٠١٥٤٫٥٥٨٫٧٥٧الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٤٦٫٠٠٠٫٠٠٠١٩٫٢١٠٫٠٠٠٢١٨٫٢٧٠٧٤٬٨٤٥٬٨٣١3٬199٬705١٤٣٫٤٧٣٫٨٠٦الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧
١٠٫٧٣٠٫٢٦٣٣٣٠٫٥٤٣١١٫٠٦٠٫٨٠٦---مجموع الدخل الشامل

(6٬440٬000)-(6٬440٬000)---١٣أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٦
--(1٬100٬000)-1٫100٫000-١١محول إلى االحتياطي القانوني

--(64٬684)64٬684--١٢محول إلى احتياطي استبدال أثاث وتركيبات 
--14٬245(14٬245)--استخدام احتياطي استبدال أثاث وتركيبات

٤٦٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٫٣١٠٫٠٠٠٢٦٨٫٧٠٩٧٨٫٩٨٥٫٦٥٥٣٫٥٣٠٫٢٤٨١٤٨٫٠٩٤٫٦١٢الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

@ تتضمن ا�رباح المبقاة مبلغs وقدره ٤٢٢٫٢٥١ دينار بحريني (٢٠١٧: ٣٤٨٫٧٢٦ دينار بحريني) متعلق باCحتياطي القانوني للشركات التابعة.
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٢٠١٨٢٠١٧إيضاحا�نشطة التشغيلية
11٫116٫15511٫060٫806الربح للسنة  

تعديالت للبنود التالية:
٤1٫453٫7721٫432٫707إستهالك 

7,0641٫900خسارة من إستبعاد عقارات ومعدات أثاث
(324٫768)(226٫278)ربح من ودائع �جل 

435٫736400٫257تكاليف التمويل
٢٥265٫000265٫000مكافأة أعضاء مجلس اCدارة

180٫000175٫000تبرعات ومساهمات خيرية
٨146٫77399٫617خسارة إضمحالل على الذمم التجارية المدينة  

١٥67٫77258٫019مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(1٫104٫592)(1٫333٫210)٦مكسب غير محقق للقيمة العادلة من االستثمارات العقارية 
(82٫879)(123٫168)٧حصة المجموعة من ربح الشركة الزميلة والمشروع المشترك

11٫989٫616١١٫٩٨١٫٠٦٧الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
تغيرات في رأس المال العامل:

(65٫290)(1٫140٫586)ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
(823٫147)(346٫901)ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

10٫502٫129١١٫٠٩٢٫٦٣٠
-(4٫119)استخدام مباشر الحتياطي استبدال أثاث وتركيبات

(36٫591)(87٫332)١٥مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(265٫000)(265٫000)مكافأة مدفوعة �عضاء مجلس اCدارة 

(188٫726)(190٫318)تبرعات ومساهمات خيرية مدفوعة

٩٫٩٥٥٫٣٦٠١٠٫٦٠٢٫٣١٣صافي التدفقات النقدية من ا�نشطة التشغيلية

القائمة الموحدة  
للتدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)
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٢٠١٨٢٠١٧إيضاحا�نشطة االستثمارية
(14٫818)(63,753)٤شراء عقارات ومعدات أثاث

(1٫353٫787)(1٫201٫753)٥أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(18٫546)(20٫590)٦إضافات إلى إستثمارات عقارية

(62٫500)(9٫997٫016)٧استثمار إضافي في شركة زميلة / مشروع مشترك 
(2٫278٫407)5٫128٫795صافي التغيرات في ودائع �جل

204٫500322٫673ربح مستلم من ودائع �جل 
(3٫405٫385)(٥٫٩٤٩٫٨١٧)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في ا�نشطة االستثمارية

ا�نشطة التمويلية
(6٫350٫148)(6٫600٫368)١٦أرباح أسهم مدفوعة

(224٫757)6٫062٫943تغيرات في أرصدة لدى بنك تمثل أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
(749٫585)(1٫311٫775)١٤سداد قرض �جل 

(400٫257)(435٫736)تكاليف التمويل المدفوعة 
(7٫724٫747)(2٫284٫936)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في ا�نشطة التمويلية

(٥٢٧٫٨١٩)1٫720٫607الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
5٫375٫273٥٫٩٠٣٫٠٩٢النقد وما في حكمه في ١ يناير 

9٧٫٠٩٥٫٨٨٠٥٫٣٧٥٫٢٧٣النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر 

بنود غير نقدية:

تم إستبعاد التغيير في التبرعات والمساهمات الخيرية البالغ ١٠٫،٣١٨ دينار بحريني (٢٠١٧: ١٨٬٢٦٧ دينار بحريني) من الذمم التجارية الدائنة والذمم ا�خرى.  (١)

تم إستبعاد التغيير في الربح المستحق من ودائع �جل البالغ ٢١٬٧٨٨ دينار بحريني (٢٠١٧: ٢٬٠٩٥ دينار بحريني) من الذمم التجارية المدينة والذمم ا�خرى.  (٢)

القائمة الموحدة  
للتدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)
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١   ا�نشطة
شركة عقارات السيف ش.م.ب. («الشركة») هي شركة مساهمة عامة تأسست 

في مملكة البحرين ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب 
سجل تجاري رقم ٤٤٣٤٤. إن العنوان البريدي المسجل لمكتب الشركة الرئيسي 

هو مبنى ٢٠١٢، طريق ٥٢٨٢، مجمع ٨٢٤، ص.ب ٤٨٠٠٢، ضاحية السيف، مملكة 
البحرين.

يشار إلى الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل معs «بالمجموعة».

تزاول المجموعة بصورة أساسية ا�نشطة العقارية التجارية وكما تقدم مرافق 
ل¡لعاب الترفيهية والتسلية. تمتلك وتدير المجموعة مجمع السيف ومجمع 
مدينة عيسى ومجمع سيف المحرق وأجنحة فريزر - السيف ومرافق تجارية 

أخرى وعقارات في مملكة البحرين ُوتّشغل ماجك آيالند والمرافق وا�لعاب 
الترفيهية والتسلية. 

لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة بناًء على قرار مجلس اCدارة 
الصادر بتاريخ ٣١ فبراير ٢٠١٩.

فيما يلي الشركات التابعة والزميلة والمشروع المشترك للشركة وجميعها 
مؤسسة في مملكة البحرين:

٢ أسس ا�عداد والسياسات المحاسبية الهامة

حصة الملكيةاالسم 

ا(نشطة الرئيسية ٢٠١٨٢٠١٧الشركة الزميلة 

أجنحة فريزر السيف - البحرين 
ش.ش.و

إدارة الفندق والشقق ١٠٠٪١٠٠٪
السياحية المفروشة 
والمطاعم لخدمات 

إدارة السياحة.

شركة السيف الترفيهية 
ش.ش.و.

إدارة المتنزهات ١٠٠٪١٠٠٪
الترفيهية والحدائق 

وأنشطة التسلية 
وا�لعاب الترفيهية 

ا�خرى.

حصة الملكيةاالسم 
ا(نشطة الرئيسية ٢٠١٨٢٠١٧الشركة الزميلة 

إدارة العقارات بما ٧٢٫٥٪٧٢٫٥٪شركة المحرق مول ذ.م.م.
في ذلك المجمعات 

التجارية. 

الشركة الزميلة 

ا�عمال العقارية ٢٥٪٢٥٪بناء البحرين ش.م.ب. (مقفلة) 
التجارية 

الشركة الزميلة 

ا�عمال العقارية ٥٠٪٥٠٪الما العقارية ذ.م.م.
التجارية 

٢٫١ بيان االلتزام

أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقs للمعايير الدولية Cعداد 
�حكام  sالتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي وطبق

قانون الشركات التجارية البحريني والدليل اCرشادي لمصرف البحرين المركزي 
(ا�حكام النافذة من المجلد رقم ٦) وتوجيهات مصرف البحرين المركزي 

والقوانين والقرارات المتعلقة بها وقواعد وإجراءات بورصة البحرين.

٢٫٢ أسس اCعداد  

أعدت القوائم المالية الموحدة وفقs لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء 
االستثمارات العقارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. تم عرض القوائم 

المالية الموحدة بالدينار البحريني لكونه العملة الرئيسة لعمليات المجموعة.

٢٫٣ أسس التوحيد

تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها 
التابعة كما في ١٣ ديسمبر ٢٠١٨. تتحقق السيطرة عندما يكون لدى المجموعة 
تعرضات على أو حقوق في العوائد المتغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة 
المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل إستخدام 

سلطتها على الشركة المستثمر فيها. وبا�خص، تسيطر المجموعة على 
الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة:

السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها  - 
القدرة الحالية لتوجيه ا�نشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها)؛   

تعرضات على أو حقوق على العوائد المتغيرة من خالل مشاركتها مع  - 
الشركة المستثمر فيها؛ و  

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)
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٢ أسس ا�عداد والسياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على  - 

مقدار عوائدها.  

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

حقوق التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة 
في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها 

السلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك: 

الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اdخرين للشركة المستثمر  - 
فيها؛   

الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية ا�خرى؛ و  -

حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الممكنة.  -

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على 
الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك تغيرات على 

عنصر أو أكثر من العناصر السيطرة الثالث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما 
تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم إيقاف التوحيد 

عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. يتم تضمين موجودات 
ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل 

السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة 
لغاية تاريخ إيقاف المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة.

ينسب الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اdخر إلى حقوق 
حاملي الشركة ا�م للمجموعة والحقوق غير المسيطرة، حتى لو إن هذه 
النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة. أينما استلزم ا�مر، 

يتم عمل تعديالت في القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشي سياساتها 
المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. تم استبعاد جميع 

الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات والتدفقات 
النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند 

التوحيد.

يتم احتساب التغيير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، 
كمعاملة حقوق الملكية. 

إذا فقدت المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة، فإنها تقوم باستبعاد 
الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات ذات الصلة للشركة التابعة 
والحقوق غير المسيطرة والبنود ا�خرى لحقوق الملكية بينما يتم إثبات أي 

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

٢,٤ معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة نافذة اعتبار� من ١ يناير ٨١٠٢

إن السياسات المحاسبية هي مطابقة لتلك المستخدمة في السنة المالية 
السابقة، باستثناء المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية الصادرة عن 

مجلس معايير المحاسبة الدولي والتي أصبحت نافذة اعتبار� من ١ يناير ٨١٠٢. 
تم توضيح تأثير تطبيق هذه المعايير والتفسيرات على المركز المالي الموحد أو 

اCداء المالي الموحد أو إفصاحات المجموعة.

طبقت المجموعة المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ٥١ والمعيار الدولي 
Cعداد التقارير المالية رقم ٩ �ول مرة. تم توضيح طبيعة وتأثير التغّيرات نتيجة 

لتطبيق تلك المعايير المحاسبية الجديدة أدناه.

تم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات ا�خرى �ول مرة في سنة ٨١٠٢، 
ولكن ليس لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. لم 
تقم المجموعة بالتطبيق المبكر �ي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره 

ولكنه غير إلزامي بعد. 

المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ٩ المتعلق با�دوات المالية

يحل المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ٩ المتعلق با�دوات المالية 
محل معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ المتعلق با�دوات المالية: اCثبات 

والقياس للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد ١ يناير ٢٠١٨، يجمع المعيار بين 
جميع الجوانب الثالث لمحاسبة ا�دوات المالية: التصنيف والقياس واCضمحالل 

ومحاسبة التحوط. كان لجوانب القياس واCضمحالل تأثير على المجموعة. بما 
أن المجموعة ال تدخل في عقود المشتقات فأن محاسبة التحوط ليس لها أي 

تأثير على المجموعة. 

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ٩ باتباع 
نهج با�ثر الرجعي المعدل، بتاريخ التطبيق المبدئي في ١ يناير ٢٠١٨، دون إعادة 

عرض أرقام المقارنة.

تصنيف وقياس الموجودات المالية  (١

يستند تصنيف وقياس الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي Cعداد التقارير 
المالية رقم ٩ على الجمع بين نموذج أعمال المجموعة وخصائص تدفقاتها 
النقدية. لم يغير تطبيق المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ٩ بشكل 

جوهري تصنيف وقياس موجوداتها أو مطلوباتها المالية.

إضمحالل الموجودات المالية  (٢

يستبدل المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ٩ نموذج «الخسارة 
المتكبدة» بنموذج «الخسائر االئتمانية المتوقعة». يستند مخصص الخسائر 

االئتمانية المتوقعة المرتبطة باحتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى 
عمر الموجود. بموجب المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ٩، يتم إثبات 

الخسائر االئتمانية قبل تحققها بخالف المعيار السابق. قامت المجموعة 
بتطبيق نهج مبسط لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما هو مسموح به 

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)
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٢ أسس ا�عداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمـــة)
بموجب المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ٩.

التحول   (٣

تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي 
Cعداد التقارير المالية رقم ٩ بأثر رجعي، فيما عدا عن ذلك لم يتم إعادة عرض 

أرقام المقارنة. يتم إثبات الفروق في القيم المدرجة للموجودات المالية الناتجة 
عن تطبيق المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ٩ في ا�رباح المبقاة 

كما في ١ يناير ٢٠١٨. ونتيجة لذلك، فإن المعلومات الواردة لسنة ٢٠١٧ ال تعكس 
المتطلبات الخاصة بالمعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ٩ ولذلك ال يمكن 

مقارنتها بالمعلومات الواردة لسنة ٢٠١٨ بموجب المعيار الدولي Cعداد التقارير 
المالية رقم ٩.

تسوية القيم المدرجة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ و١ يناير ٢٠١٨  (٤

يعرض الجدول التالي تسوية القيم المدرجة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ إلى القيم 
المدرجة المحددة من خالل تطبيق المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ٩ 

في ١ يناير ٢٠١٨:
القيمة 

المدرجة
كما في ١ 
يناير ٢٠١٨

دينار بحريني

مخصص 
اeضمحالل بناًء 

على الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة 
دينار بحريني

القيمة 
المدرجة

كما في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٧
دينار بحريني

1,515,354 (199,967) 1,715,321 ذمم تجارية مدينة 
١٧,٨٨٤,٠٢٥ - ١٧,٨٨٤,٠٢٥ نقد وأرصدة لدى بنك

١٩٫٣٩٩٫٣٧٩ (١٩٩٫٩٦٧) ١٩,٥٩٩٫٣٤٦

التأثير على ا(رباح المبقاة وا�حتياطيات ا(خرى  (٥
ا�رباح

المبقاة 
دينار بحريني

77,985,655  sكما في ١ يناير ٢٠١٨ كما هو مسجل مسبق

(199,967)
إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي 

Cعداد التقارير المالية رقم ٩
٧٧٫٧٨٥٫٦٨٨ إعادة عرض الرصيد اCفتتاحي كما في ١ يناير ٢٠١٨

تسوية المخصص المسجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ و١ يناير  ٢٠١٨  (٦

يعرض الجدول التالي تسوية المخصص المسجل مسبقs كما في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٧ إلى المخصص المعدل كما في ١ يناير ٨١٠٢ بشأن التحول إلى المعيار الدولي 

Cعداد التقارير المالية رقم ٩:

كما في ١ 
يناير ٢٠١٨

دينار بحريني

تعديل 
التحول 

دينار بحريني

كما في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٧
دينار بحريني

المخصص / الخسائر 
االئتمانية المتوقعة 

المتعلقة بما يلي:
(١٫١٧٩٫٨٥١) (١٩٩٫٩٦٧) (٩٧٩٫٨٨٤) ذمم تجارية مدينة 

 

المعيار الدولي eعداد التقارير المالية رقم ١٥ المتعلق بإيرادات من 
عقود مبرمة مع عمالء 

يحل المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ٥١ محل معيار المحاسبة الدولي 
رقم ١١ المتعلق بعقود اCنشاء ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٨ المتعلق 

باCيرادات والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع اCيرادات الناتجة من 
العقود المبرمة مع العمالء، ما لم تكن تلك العقود تقع ضمن نطاق المعايير 

ا�خرى. يحدد المعيار الجديد نموذج من خمس خطوات الحتساب اCيرادات 
الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. بموجب المعيار الدولي Cعداد التقارير 

المالية رقم ٥١، يتم إثبات اCيراد بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة 
استحقاقه نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء.

يتطلب المعيار من المنشآت ممارسة االجتهادات، با�خذ في االعتبار جميع 
الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة من خطوات النموذج 

على العقود المبرمة مع عمالئهم. كما يحدد المعيار المحاسبة عن التكاليف 
اCضافية للحصول على العقد والتكاليف المرتبطة مباشرًة بالوفاء بالعقد. 

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ١٥ باتباع 
النهج با�ثر الرجعي المعدل. ال يضمن تطبيق المعيار الدولي Cعداد التقارير 

المالية رقم ١٥ أي تعديل تحول اعتبار� من ١ يناير ٢٠١٨.

تم اCفصاح عن السياسات المحاسبية المحددة لمختلف بنود اCيرادات أدناه:

دخل إيجار العقارات ورسوم الخدمات   (١

يتم إثبات إيرادات المجموعة من عقود التأجير التشغيلية محسوم منها 
التكاليف المبدئية المباشرة للمجموعة المتعلقة بإبرام عقود التأجير، على 

أساس القسط الثابت علي مدى فتره التأجير، باستثناء دخل اCيجار المحتمل 
الذي يتم إثباته عندما ينتج. يتم إثبات الدخل الناتج من المصروفات المعاد 

احتسابها على المستأجرين في الفترة التي يمكن فيها استرداد المصروفات 

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)
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التعاقدية. يتم تضمين رسوم الخدمات والمبالغ ا�خرى المستحقة القبض في 
إجمالي التكاليف ذات الصلة في اCيرادات، حيث أن المجموعة تعمل بصفه رب 

المال في هذا الصدد. 

يتم تغطية دخل اCيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ١٧، وأن تطبيق 
المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ١٥ ليس له أي تأثير على إثبات وقياس 

دخل إيجار العقارات الخاصة بالمجموعة ورسوم الخدمات ذات الصلة.

دخل من الشقق الخدماتية   (٢

تمثل إيرادات الغرف الناتجة من الشقق الخدماتية مجموع المبالغ المحتسبة 
على العمالء والضيوف خالل الفترة متضمنة على رسوم الخدمة بعد حسم 

النسبة المطبقة على الموظفين، حيثما ينطبق ذلك، باCضافة إلى دفتر ا�ستاذ 
الذي لم يتم عمل فواتير بشأنه في نهاية فترة إعداد التقارير المالية. يتم 

إدراج اCيرادات الناتجة عن الشقق الخدماتية بعد حسم الخصومات والعالوات 
ا�خرى. يتم بيع هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو بشكل حزمة مع بيع 

المواد الغذائية والمرطبات للعميل. بموجب المعيار الدولي Cعداد التقارير 
المالية رقم ١٥، استنتجت المجموعة بأن اCيرادات الناتجة عن الشقق الخدماتية 
سيستمر إثباتها مع مرور الوقت، بما يتناسب مع السياسة المحاسبية السابقة، 

نظر� �ن العميل يستلم ويستهلك المنافع التي تقدمها المجموعة في الوقت 
ذاته. سيستمر إثبات اCيرادات من بيع المواد الغذائية والمرطبات في وقت 

معين، عند تسليم المواد الغذائية والمرطبات.

تقديم الخدمات  (٣

يتم إثبات اCيراد من تقديم الخدمات عندما يمكن تقدير نتائج المعاملة 
بواقعية، بالرجوع إلى مرحلة إتمام المعاملة بتاريخ إعداد التقارير المالية.

بموجب المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ١٥، استنتجت المجموعة 
بأن اCيرادات الناتجة من تقديم الخدمات سيستمر إثباتها مع مرور الوقت 

بإستخدام نماذج المدخالت ذات الصلة.

المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ١٥ المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة 
مع عمالء (تتمة)

دخل ا�لعاب الترفيهية والتسلية   (٤

تقدم المجموعة المرافق وا�لعاب الترفيهية والتسلية. استنتجت المجموعة 
بأن اCيرادات الناتجة عن المرافق وا�لعاب الترفيهية والتسلية سيستمر إثباتها 

مع مرور الوقت، بما يتناسب مع السياسة المحاسبية السابقة، نظر� �ن العميل 
يستلم ويستهلك المنافع التي تقدمها المجموعة في الوقت ذاته. 

التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم ٤٠ - تحويالت 
االستثمارات العقارية 

توضح التعديالت متى يجب أن تقوم المنشأة بتحويل العقار، بما في ذلك 
العقارات قيد اCنشاء أو التطوير إلى أو من االستثمارات العقارية. وتنص 

التعديالت بأن التغيير في اCستخدام يحدث عندما تستوفي العقارات أو تتوقف 
عن استيفاء تعريف العقارات االستثمارية، وبأن هناك أدله على التغيير في 

االستخدام. إن مجرد التغير في نوايا اCدارة فيما يتعلق بإستخدام العقار ال يعد 
دليًال على حدوث تغيير في االستخدام. ال توجد لهذه التعديالت أي تأثير على 

القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تم تطبيق العديد من المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة ا�خرى التي 
أدخلت على المعايير والتفسيرات �ول مرة في سنة ٢٠١٨. ومع ذلك، فإنه ليس 

لها أية تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية بعد  ٥٠٢

فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم 
المالية الموحدة وهي مدرجة أدناه. إن هذه القائمة هي للمعايير والتفسيرات 

الصادرة، والتي تتوقع المجموعة، بشكل معقول، بأنها ستكون قابلة للتطبيق 
بتاريخ مستقبلي. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح إلزامية. 

المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم ١٦ المتعلق بعقود ا�يجار

تم إصدار المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ١٦ في يناير ٢٠١٦ ويحل 
محل معيار المحاسبة الدولي رقم ١٧ المتعلق بعقود اCيجار، لجنة تفسيرات 
التقارير المالية الدولية رقم ٤ المتعلق بتحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على 

عقد اCيجار، وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية السابق رقم ١٥ 
المتعلق بحوافز عقود التأجير التشغيلية، وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية 

الدولية السابقة رقم ٢٧ المتعلق بتقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على 
الشكل القانوني لعقد التأجير. يحدد المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم 

١٦ المبادئ الخاصة باCثبات والقياس والعرض واCفصاح لعقود إيجار ويتطلب 
من المستأجرين احتساب كافة عقود اCيجار بموجب نموذج منفرد مدرج 

في قائمة المركز المالي بطريقة مشابهة لمحاسبة عقود اCيجار التمويلية 
بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ١٧. ويتضمن المعيار على إعفائي إثبات 

خاصين بالمستأجرين - عقود اCيجار من الموجودات ذات القيمة المنخفضة 
(مثل الحواسيب الشخصية) وعقود إيجار قصيرة ا�جل (أي عقود اCيجار ذات 
فترة عقد إيجار لمدة ١٢ شهر� أو أقل). عند بدء عقد اCيجار، سيقوم المستأجر 

بإثبات االلتزام لعمل مدفوعات التأجير (أي التزامات التأجير) والموجود الذي 
يمثل الحق في إستخدام الموجودات المعنية خالل فترة عقد اCيجار (أي 

الحق في إستخدام الموجود). سيتطلب من المستأجرين بشكل منفصل 
إثبات مصروفات الفوائد على التزامات اCيجار وحساب استهالك حق إستخدام 

الموجود. 

كما يتطلب من المستأجرين إعادة قياس التزام التأجير عند وقوع أحداث معينة 
(مثل، تغيير فترة عقد اCيجار أو التغير في مدفوعات اCيجار المستقبلية الناتجة 

عن التغير في مؤشر أو معدل استخدامها لتحديد تلك المدفوعات). سيقوم 
المستأجر بشكل عام بإثبات مبلغ إعادة قياس التزام اCيجار كتعديل في حق 

إستخدام الموجود. لم تتغير عملية احتساب المؤجر بموجب المعيار الدولي 

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)
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Cعداد التقارير رقم ١٦ بشكل جوهري عن عملية االحتساب المحددة بموجب 
معيار المحاسبة الدولي رقم ١٧. سيستمر المؤجرون في تصنيف كافة عقود 

اCيجار بإستخدام نفس مبدأ التصنيف كما هو مثبت في معيار المحاسبة 
الدولي رقم ١٧ والتمييز بين نوعين من عقود اCيجار: عقود اCيجار التشغيلية 
وعقود اCيجار التمويلية. إن المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ١٦ هو 

إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد ١ يناير ٢٠١٩. مع السماح بالتطبيق 
المبكر، ولكن ليس قبل تطبيق المنشأة المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية 

رقم ١٥. يمكن للمستأجر اختيار تطبيق المعيار إما انتهاج ا�ثر الرجعي الكلي أو 
ا�ثر الرجعي المعدل. كما تسمح أحكام التحول للمعيار ببعض اCعفاءات. 

تقييم تأثير التحول 

لقد اختارت المجموعة عدم تطبيق المعيار في وقت مبكر وسوف تطبقه 
من تاريخ تطبيقه اCلزامي في ١ يناير ٢٠١٩. خالل سنة ٢٠١٨، قامت المجموعة 

بإجراء تقييم مفصل للتأثير المترتب على المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية 
رقم ١٦ لتقييم التأثير في تاريخ التحول. تنوي المجموعة تطبيق النهج با�ثر 
الرجعي المعدل عند تطبيق المعيار الجديد ولن تقوم بإعادة عرض أرقام 

المقارنة للسنة السابقة نتيجة لتطبيق المعيار حيث سيتم إظهار الفرق بين حق 
اCستخدام للموجودات (المستهلك من تاريخ البدء حتى تاريخ التحول) والتزامات 

عقد التأجير في الرصيد اCفتتاحي ل¡رباح المبقاة كما في ١ يناير ٢٠١٩ ولن يتم 
إعادة عرض المعلومات المالية للفترة السابقة. تنوي المجموعة تطبيق المعيار 
على العقود التي تم تحديدها مسبقs بأنه عقود تأجير تطبق معيار المحاسبة 

الدولي رقم ١٧ وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ٤. ولذلك 
لن تطبق المجموعة المعيار على العقود التي لم يتم تحديدها مسبقs بأنها 

عقود تأجير تطبق معيار المحاسبة الدولي رقم ١٧ وتفسير لجنة تفسيرات 
التقارير المالية الدولية رقم ٤.

سيتم قياس حق إستخدام الموجودات بمبلغ التزام عقد التأجير عند تطبيق 
المعيار (معدلة �ي مصروفات مدفوعة مقدمs أو مصروفات إيجار مستحقة).

التأثير المتوقع على قائمة المركز المالي (الزيادة/ النقصان) كما في ١ 
يناير ٢٠١٩:

دينار بحريني

الموجود
2,153,075 حق إستخدام الموجودات

المطلوب
2,522,720 التزامات عقد التأجير 

(369,645) صافي التأثير على حقوق الملكية

معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨ (المعدل) المتعلق باالستثمار في 
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة: الحصص الطويلة ا(جل في 

الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

توضح التعديالت أن المنشأة تطبق المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم 
٩ على الحصص الطويلة ا�جل في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك التي 

ال تنطبق عليها طريقة حقوق الملكية، ولكنها تمثل في جوهرها جزء من 
صافى االستثمارات في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك (الحصص الطويلة 

ا�جل). يعتبر هذه التوضيح ذو صله �ن ذلك يعني أن نموذج الخسائر االئتمانية 
المتوقعة في المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ٩ ينطبق على تلك 

الحصص الطويلة ا�جل. 

كما توضح التعديالت أنه عند تطبيق المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم 
٩، لم تأخذ المنشأة في االعتبار أية خسائر في الشركة الزميلة أو المشروع 

المشترك أو أي خسائر إضمحالل على صافي االستثمار المثبتة كتعديالت على 
صافي االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي ينتج من تطبيق 

معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨ المتعلق باالستثمارات في الشركات الزميلة 
والمشاريع المشتركة.

يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي وهو نافذ اعتبار� من ١ يناير ٢٠١٩، مع السماح 
بالتطبيق المبكر. بما أن المجموعة ليس لديها مثل هذه الحصص الطويلة 

ا�جل في شركتها الزميلة ومشروعها المشترك، فإن هذه التعديالت ليس لها 
أي تأثير على قوائمها المالية الموحدة.

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)
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معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٣ المتعلق بتكاليف االقتراض - تكاليف 
االقتراض المؤهلة للرسملة

توضح التعديالت أن المنشأة تعامل كجزء من االقتراضات العامة أي اقتراض تم 
الحصول عليه أصًال Cنتاج الموجود المؤهل عند إتمام جميع ا�نشطة الضرورية 

بصورة جوهرية Cعداد ذلك الموجود ل�ستخدام المقصود أو البيع المقصود.

تطبق المنشأة تلك التعديالت على تكاليف االقتراض المتكبدة في أو بعد بداية 
فترة إعداد التقرير السنوي التي طبقت فيها المنشأة تلك التعديالت أوًال. تطبق 

المنشأة تلك التعديالت على الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد ١ يناير ٢٠١٩، مع 
السماح بالتطبيق المبكر. 

التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم ٩: 
المتعلق بمزايا الدفع المسبق مع التعويض السلبي 

بموجب المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ٩، يمكن قياس أداة الّدين 
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اdخر، بشرط أن 

تكون التدفقات النقدية التعاقدية «فقط مدفوعات من المبلغ ا�صلي للّدين 
والفائدة على المبلغ ا�صلي القائم» ويتم االحتفاظ با�داة ضمن نموذج ا�عمال 

المناسبة لذلك التصنيف. توضح التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي 
Cعداد التقارير المالية رقم ٩ بأن الموجودات المالية تجتاز فقط مدفوعات 

من المبلغ ا�صلي للّدين والفائدة على المبلغ ا�صلي القائم بغض النظر عن 
الحدث أو الظرف الذي أدى إلى اCنهاء المبكر للعقد وبغض النظر عن أي من 

ا�طراف تدفع أو تحصل على التعويض المعقول عن اCنهاء المبكر للعقد.

التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم 
١٠ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨: المتعلق ببيع أو المساهمة في 
الموجودات من قبل المستثمر وشركته الزميلة أو شركته الخاضعة 

للسيطرة المشتركة 

تعالج التعديالت التضارب بين المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ١٠ 
ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨ في التعامل مع فقدان السيطرة على 

الشركة التابعة التي يتم بيعها أو مساهمتها لشركة زميلة أو الشركة 
الخاضعة للسيطرة المشتركة. توضح التعديالت بأن المكسب أو الخسارة 

الناتجة عن بيع أو المساهمة في الموجودات التي تشكل ا�عمال، على النحو 
المحدد في المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ٣، بين المستثمر وشركته 

الزميلة أو شركته الخاضعة للسيطرة المشتركة، سيتم إثباته بالكامل. أي 
مكسب أو خسارة ناتجة عن بيع أو المساهمة في الموجودات التي ال تشكل 

ا�عمال، إال أنه، سيتم إثباته فقط إلى حد حصة المستثمرين غير المرتبطة 
بالشركة الزميلة أو الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة. ستطبق المجموعة 

التعديالت عندما تصبح إلزامية.

التعديالت ا�خرى الناتجة من المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي 
أدخلت إلى المعايير والتفسيرات سوف لن يكون لها أي تأثير على السياسات 

المحاسبية أو المركز المالي الموحد أو ا�داء المالي الموحد للمجموعة.

السياسات المحاسبية   ٢,٦

دمج ا�عمال

يتم احتساب دمج ا�عمال بإستخدام طريقة اCقتناء. يتم قياس تكلفة اCقتناء 
كإجمالي للمقابل المحول والمقاس بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ والقيمة 

�ي حقوق غير مسيطرة في الملكية المشتراة. لكل عملية من عمليات دمج 
ا�عمال، تقيس المجموعة الحقوق غير المسيطرة في الملكية المشتراة إما 

بالقيمة العادلة أو بتناسب حصتهم في صافي الموجودات المحددة للملكية 
المشتراة. تم احتساب التكاليف المتعلقة باالقتناء عند تكبدها ويتم تضمنيها 

في المصروفات اCدارية.

عندما تقوم المجموعة باقتناء ا�عمال، فأنها تقيم الموجودات المالية 
والمطلوبات المفترضة للتصنيف والتعيين المناسب وفقs للشروط التعاقدية 

والظروف اCقتصادية والشروط ذات الصلة كما هو بتاريخ االقتناء. ويتضمن هذا 
فصل المشتقات الضمنية للعقود المحتوية من قبل المشتري.

يتم تقييم مقابل االلتزامات المحتملة الناتجة عن دمج ا�عمال بالقيمة العادلة 
بتاريخ االقتناء كجزء من دمج ا�عمال. يتم إعادة قياس مقابل االلتزامات 

المحتملة المصنفة على أنها موجودات أو مطلوبات والتي هي أداة مالية 
وضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩، بتاريخ إعداد كل تقرير مالي 

بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في القائمة الموحدة 
للدخل الشامل. 

يتم قياس الشهرة مبدئيs بالتكلفة (التي تعد الزيادة في إجمالي المقابل 
المحول والمبلغ المثبت �ي حقوق غير مسيطرة) وأي حصة ملكية محتفظ 

بها مسبقs فوق صافي الموجودات المحددة المقتناة والمطلوبات المفترضة. 
إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة تزيد عن إجمالي المقابل 

المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا تم تحديد جميع الموجودات 
المقتناة وجميع المطلوبات المفترضة بشكل صحيح وتقوم بمراجعة 

اCجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم إثباتها بتاريخ اCقتناء. إذا كانت 
نتائج عملية إعادة التقييم تشير إلى وجود زيادة في القيمة العادلة لصافي 

الموجودات المقتناة فوق إجمالي المقابل المحول، فإنه يتم بعد ذلك إثبات 
المكسب في القائمة الموحدة للدخل الشامل «كمكسب من صفقة شراء».

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)
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٢ أسس ا�عداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

السياسات المحاسبية (تتمة)

دمج ا�عمال (تتمة)

بعد اCثبات المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم أي خسائر 
اCضمحالل المتراكمة. لغرض فحص اCضمحالل، يتم تخصيص الشهرة 

المقتناة من دمج ا�عمال من تاريخ االقتناء لكل وحدة من وحدات المجموعة 
المنتجة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من أعمال الدمج، بغض النظر ما 

إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للملكية المشتراة تم تخصيصها لتلك 
الوحدات.

أينما تشكل الشهرة جزًء من الوحدة المنتجة للنقد وجزًء من العمليات ضمن 
الوحدة المستبعدة، فإن الشهرة المرتبطة بالعمليات المستبعدة يتم تضمينها 

في القيمة المدرجة للعمليات عند تحديد المكسب أو الخسارة للعمليات 
المستبعدة. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيمة 

النسبية للعمليات المستبعدة وجزء من الوحدة المنتجة للنقد المتبقية.

يتم مبدئيs قياس اCلتزامات المحتملة المثبتة في دمج ا�عمال بقيمها العادلة. 
ويتم الحقs قياسها بمبلغ أعلى من المبلغ الذي يتوجب إثباته وفقا لمتطلبات 

ا�حكام أو المبلغ المثبت في البداية أقل (حسب مقتضى الحال) يتم إثبات 
اCطفاء المتراكم وفقs لمتطلبات إثبات اCيراد.

تصنيف المتداول مقابل غير المتداول 

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

يعتبر الموجود متداوًال عندما:

يتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛  -

يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛  -

يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهر� بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ أو  -

النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد من إن يتم استبداله أو استخدامه  - 
لتسوية مطلوب لمدة أثنى عشر شهر� على ا�قل بعد فترة إعداد التقارير    

المالية.  

يتم تصنيف جميع الموجودات ا�خرى على أنها غير متداولة. 

يعتبر المطلوب متداوًال عندما:

يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتيادية؛  -

يحتفظ به بصورة أساسية لغرض المتاجرة؛  -

عندما يكون مستحق السداد خالل أثنى عشر شهر� بعد فترة إعداد التقارير   -
المالية؛ أو

ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة أثنى عشر شهر�   -
على ا�قل بعد فترة إعداد التقارير المالية.

تصنف المجموعة جميع المطلوبات ا�خرى على أنها غير متداولة.

استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

إن الشركة الزميلة هي مؤسسة لدى المجموعة نفوذ مؤثر عليها. إن النفوذ 
المؤثر هو القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالسياسات 

المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو السيطرة 
المشتركة على تلك السياسات. 

المشروع المشترك هو نوع من أنواع الترتيبات المشتركة التي بموجبها يحصل 
ا�طراف الذين يمتلكون السيطرة المشتركة في الترتيب على الحق في صافي 

موجودات المشروع المشترك. المشروع المشترك هو اتفاق تعاقدي لتقاسم 
السيطرة على الترتيب، والتي تكون موجودة فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات 

بشأن ا�نشطة ذات الصلة بالحصول على الموافقة باCجماع من ا�طراف 
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 احتساب استثمارات المجموعة في مشروعها المشترك بموجب طريقة 
حقوق الملكية.

بموجب طريقة حقوق الملكية، يتم إثبات االستثمار في الشركة الزميلة أو 
المشروع المشترك مبدئيs بالتكلفة. يتم تعديل القيمة المدرجة لالستثمار 

Cثبات التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة أو 
المشروع المشترك منذ تاريخ اCقتناء. يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالمشروع 

المشترك في القيمة المدرجة لالستثمار وهي غير مطفأة وال يتم فحصها 
ل�ضمحالل بشكل فردي.

تعكس القائمة الموحدة للدخل الشامل حصة المجموعة في نتائج عمليات 
الشركة الزميلة والمشروع المشترك. يتم عرض أي تغير في الدخل الشامل 
اdخر للشركة المستثمر فيها كجزء من قائمة الدخل الشامل للمجموعة. 
باCضافة إلى ذلك، أينما وجدت تغيير قد أثبت مباشرًة في حقوق الشركة 

الزميلة والمشروع المشترك، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في هذه التغييرات 
وتفصح عن هذا، إذا استلزم ا�مر في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق 

الملكية. يتم استبعاد المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت 
بين المجموعة وشركتها الزميلة ومشروعها المشترك إلى حد حصة 

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)
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المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع المشترك.

يتم إظهار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزميلة 
والمشروع المشترك في مقدمة القائمة الموحدة للدخل الشامل خارج الربح 

التشغيلي. 

يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة والمشروع المشترك في نفس فترة 
إعداد التقارير المالية للمجموعة. أينما استلزم ا�مر، يتم عمل تعديالت في 

السياسات المحاسبية لتتماشي مع سياسات المجموعة.

 sبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضروري
إثبات خسارة إضمحالل إضافية لحصة استثمارات المجموعة في شركتها 

الزميلة أو مشروعها المشترك. تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير، بتحديد 
ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل االستثمار في الشركة الزميلة 

أو المشروع المشترك. ففي هذه الحالة تقوم المجموعة باحتساب قيمة 
اCضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة 

أو المشروع المشترك وقيمتها المدرجة ومن ثم إثبات الخسارة «كحصة 
المجموعة من نتائج الشركة الزميلة أو المشروع المشترك» في القائمة 

الموحدة للدخل الشامل.

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

المدرجة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان النفوذ المؤثر 
والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في القائمة 

الموحدة للدخل الشامل.

عقارات ومعدات وأثاث

تدرج العقارات والمعدات وا�ثاث بالتكلفة، بعد حسم االستهالك المتراكم و/
أو خسائر اCضمحالل المتراكمة، إن وجدت. تتضمن هذه على التكاليف تكلفة 

استبدال جزء من العقارات والمعدات وا�ثاث. عندما يتطلب استبدال أجزاء 
جوهرية للعقارات والمعدات وا�ثاث على فترات، فإن المجموعة تقوم بإثبات 

تلك ا�جزاء كموجودات فردية بأعمار إنتاجية محددة وتقوم بإستهالكها 
وفقs لذلك. وبالمثل، عندما يتم إجراء معاينة رئيسية، يتم إثبات تكلفتها في 
القيمة المدرجة للعقارات والمعدات وا�ثاث كتكلفة استبدال إذا تم استيفاء 

معايير اCثبات. يتم إثبات جميع تكاليف التصليحات والصيانة ا�خرى في القائمة 
الموحدة للدخل الشامل عند تكبدها. 

يتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت بناًء على ا�عمار اCنتاجية 
المقدرة للموجودات كالتالي: 

أقل من ٧٠ سنة أو فترة عقد التأجيرمباني على أراضي مستأجرة

٢-١٠ سنةمعدات

٣-١٠ سنةأثاث وتركيبات 

٥ سنواتمركبات

يتم إستبعاد بند من العقارات والمعدات وا�ثاث أو أي جزء تم إثباته مبدئيs عند 
اCستبعاد أو عندما ال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية من 

إستخدامه أو بيعه. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن إستبعاد موجود 
(المحتسب على إنه الفرق بين صافي متحصالت اCستبعاد والقيمة المدرجة 

للموجود) في القائمة الموحدة للدخل الشامل عندما يتم إستبعاد الموجود.

يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وا�عمار اCنتاجية وطرق اCستهالك 
في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها مستقبًال إذا تطلب ا�مر. 

تبلغ حدود الرسملة بالنسبة لبند من بنود العقارات والمعدات وا�ثاث ٢٥٠ دينار 
بحريني، أي أدنى من التكلفة التي يتم إثباتها كمصروف.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

المصروفات المتكبدة في إنشاء مرافق جديدة قبل البدء في إستخدامها 
التجاري يتم رسملتها كأعمال رأسمالية قيد التنفيذ. تحول ا�عمال الرأسمالية 

قيد التنفيذ إما لعقارات ومعدات وأثاث أو الستثمارات عقارية عند بدء 
إستخدامها التجاري.

ال تستهلك ا�عمال الرأسمالية قيد التنفيذ حتى يتم تحويلها ووضعها 
�ي مؤشر على اCضمحالل في  sل�ستخدام التجاري، ويتم مراجعتها سنوي

القيمة. 

استثمارات عقارية 

تشتمل االستثمارات العقارية على العقارات المكتمل بناؤها والعقارات الجاري 
بناؤها أو عقارات يعاد تطويرها محتفظ بها لغرض اكتساب دخل من اCيجارات 
أو االستفادة من االرتفاع في ثمنها أو كليهما. يتم تصنيف العقارات المحتفظ 

بها لغرض التأجير ضمن االستثمارات العقارية عندما يتم استيفاء تعريف 
االستثمارات العقارية. 

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)
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٢ أسس ا�عداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

استثمارات عقارية  (تتمة)

يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئيs بالتكلفة متضمنة على تكاليف 
المعاملة. تتضمن تكاليف المعاملة على الرسوم المهنية للخدمات القانونية 

وعموالت التأجير المبدئية الضرورية من أجل جعل العقار قابًال للتشغيل. كما 
تتضمن القيمة المدرجة على تكلفة استبدال جزء من االستثمار العقاري القائم 

في الوقت الذي تم فيه تكبد التكلفة إذا تم استيفاء معايير اCثبات.

بعد اCثبات 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 تحديد القيم العادلة 
على أساس تقييم سنويs يتم إجراؤه من قبل مثمن خارجي معتمد مستقل، 

بتطبيق نموذج تقييم موصى به من قبل لجنة معايير التقييم الدولية. 

يتم إستبعاد االستثمارات العقارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب 
االستثمارات العقارية بصورة نهائية من اCستخدام وال يتوقع الحصول على 

منافع اقتصادية مستقبلية من إستبعادها. يتم إثبات الفرق بين صافي 
متحصالت اCستبعاد والقيمة المدرجة للموجود في القائمة الموحدة للدخل 

الشامل في فترة اCستبعاد. 

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

في تاريخ التغير في اCستخدام. إذا أصبحت العقارات التي يشغلها المالك 
استثمارات عقارية، تقوم المجموعة بإحتساب هذه العقارات وفقs للسياسة 

المتبعة للعقارات والمعدات وا�ثاث حتى تاريخ تغيير اCستخدام. 

يتم تحديد المكاسب أو الخسائر الناتجة من إستبعاد االستثمارات العقارية 
كفرق بين صافي متحصالت اCستبعاد والقيمة المدرجة للموجود في القوائم 

المالية للفترة السابقة بالكامل.

إضمحالل موجودات غير مالية

باCضافة إلى اCفصاحات التي تتعلق بإضمحالل الموجودات غير المالية في 
اCيضاحات التالية:

إيضاح ٣ إفصاحات عن الفرضيات الهامة  

إيضاح ٤ عقارات ومعدات وأثاث   

تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك 
دليل موضوعي يثبت إضمحالل موجود مالي محدد. إذا وجد مثل هذا الدليل، أو 

عندما يتطلب عمل فحص إضمحالل سنوي للموجود، تقوم المجموعة بعمل 
تقييم لمبلغ الموجود القابل لالسترداد. إن القيمة القابلة ل�سترداد للموجود 

 sعلى للقيمة العادلة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد ناقص�هي القيمة ا
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 ا�خرى أو مجموعة من الموجودات. عندما تزيد القيمة المدرجة 

للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمها القابلة لالسترداد، فإن الموجود 
يعتبر مضمحُال ويتم إظهار الموجود بالمبلغ القابل لالسترداد. 

عندما يتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود، فان التدفقات النقدية 
المستقبلية يتم تخفيضها إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم والذي 

يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية ل¡موال والمخاطر الخاصة 
بالموجود. عند تحديد القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع، فإنه يتم ا�خذ 
في االعتبار أحدث معامالت السوق. عندما ال يمكن تحديد مثل تلك المعامالت، 
فإنه يتم إستخدام 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 اCضمحالل المثبتة مسبقs 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 اCضمحالل المثبتة 
مسبقs فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ 

الموجودات القابلة لالسترداد منذ تاريخ إثبات آخر خسارة إضمحالل. إن قيمة 
االسترجاع محددة بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة للموجود قيمته القابلة 

لالسترداد، وأال تتجاوز القيمة المدرجة التي تم تحديدها، بعد حسم اCستهالك 
كما لو لم يتم إثبات خسارة إضمحالل للموجود في السنوات السابقة. يتم 

إثبات هذه االسترجاعات في القائمة الموحدة للدخل الشامل إال إذا كان 
الموجود مدرج بمبلغ إعادة التقييم ففي هذه الحالة، يتم معاملة االسترجاع 

كزيادة في إعادة التقييم.

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)
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٢ أسس ا�عداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ا�دوات المالية - اeثبات المبدئي والقياس الالحق

ا�داة المالية هي أي عقد ينشأ عنه موجود مالي لمنشأة واحدة ومطلوب مالي 
أو أداة أسهم حقوق ملكية لمنشأة أخرى. 

الموجودات والمطلوبات المالية 

أن السياسات المحاسبية المحددة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالية 
المختلفة هي موضحة أدناه:

١) الموجودات المالية (السياسة المطبقة اعتبار� من ١ يناير ٢٠١٨)

تتضمن الموجودات المالية للمجموعة على نقد وودائع قصيرة ا�جل وذمم 
تجارية مدينة وذمم أخرى. 

اeثبات المبدئي والقياس

يتم تصنيف الموجودات المالية عند اCثبات المبدئي، ويتم الحقs قياسها 
بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اdخر وبالقيمة 

العادلة من خالل خالل ا�رباح أو الخسائر. يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند 
اCثبات المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية 

ونموذج أعمال المجموعة Cدارة تلك الموجودات. باستثناء الذمم التجارية 
المدينة التي ال تحتوي على عنصر تمويل جوهري أو تلك التي قامت المجموعة 

بتطبيق الطريقة العملية عليها، تقيس المجموعة مبدئيs الموجودات المالية 
بقيمها العادلة، باCضافة، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر تضاف إليها تكاليف المعاملة. يتم قياس 
الذمم التجارية المدينة التي ال تحتوي على عنصر تمويل جوهري أو التي قامت 
المجموعة بتطبيق الطريقة العملية عليها بسعر المعاملة المحدد بموجب 

المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ١٥. 

من أجل أن يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اdخر، فأنها تحتاج أن تؤدي إلى التدفقات 

النقدية التي هي عبارة عن «فقط مدفوعات على المبلغ ا�صلي للدّين والفائدة 
على المبلغ ا�صلي القائم». يعرف هذا التقييم باسم فحص فقط المدفوعات 

على المبلغ ا�صلي للدّين والفائدة على المبلغ ا�صلي القائم ويتم إجراؤه على 
مستوى ا�داة. 

يشير نموذج أعمال المجموعة Cدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارتها 
لموجوداتها المالية من أجل انتاج التدفقات النقدية. يحدد نموذج ا�عمال ما إذا 
كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عنها تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

أو بيع الموجودات المالية أو كليهما. يتم إثبات مشتريات أو مبيعات الموجودات 
المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اCطار الزمني المنصوص عليه 

عامًة في القوانين أو حسب أعراف السوق (طريقة الشراء العادية) في تاريخ 
المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجود.

القياس الالحق 

�غراض القياس الالحق، تم تصنيف الموجودات المالية إلى أربعة فئات:

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات دّين)؛  -  

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  -   
اdخر، مع إعادة تدوير المكاسب والخسائر المتراكمة (أدوات دّين)؛   

موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  -   
اdخر، دون إعادة تدوير المكاسب والخسائر المتراكمة عند االستبعاد    

(أدوات أسهم حقوق الملكية)؛ و   

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة خالل ا�رباح أو الخسائر.  -  

هذه الفئة هي ا�كثر صلة بالمجموعة. تقيس المجموعة الموجودات المالية 
بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء كل من الشرطّين التاليين:

يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج ا�عمال الذي يهدف  -   
إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات  النقدية     

التعاقدية؛ و   

ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة  -   
تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على المبلغ ا�صلي للدّين    

والفائدة على المبلغ ا�صلي القائم.   

يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها على النحو الموضح 
أدناه: 

ذمم تجارية مدينة 

يتم إثبات الذمم التجارية المدينة والذمم ا�خرى با�سعار المتفق عليها 
تعاقديs محسومs منها أية خصومات أو تعديالت. عندما تكون القيمة الزمنية 

ل¡موال جوهرية، فإنه يتم خصم الذمم المدينة وتدرج بالتكلفة المطفأة. 
ويتم عمل مخصص عندما يكون هناك دليل موضوعي بأن المجموعة لم 

تعد قادرة على استرداد ا�رصدة بالكامل. يتم شطب ا�رصدة عندما يتم عمل 
تقييم بأن احتمالية استردادها بعيد المنال. 

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)
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٢ أسس ا�عداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

نقد وأرصدة لدى بنك

يشتمل النقد وا�رصدة في القائمة الموحدة للمركز المالي على نقد لدى بنوك 
وفي الصندوق وودائع قصيرة ا�جل بتواريخ إستحقاق لمدة سنة واحدة أو أقل، 

والتي تخضع لمخاطر تغيرات غير جوهرية في القيمة.

لغرض القائمة الموحدة للتدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه على 
نقد وودائع قصيرة ا�جل بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل، 

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

استبعاد 

يتم استبعاد الموجود المالي (أو، حسب مقتضى الحال جزء من الموجود 
المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة) عند:

انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجود، أو   -  

قيام المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من  -   
موجود أو 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.

إضمحالل الموجودات المالية

تقوم المجموعة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة لجميع 
أدوات الدّين. تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة على الفرق بين التدفقات 

النقدية التعاقدية المستحقة وفقs للعقد وجميع التدفقات النقدية التي 
تتوقع المجموعة استالمها، مخصومة بمعدل تقريبي لمعدل الفائدة الفعلي 

ا�صلي. ستتضمن التدفقات النقدية المتوقعة على تدفقات نقدية ناتجة من 
بيع الضمانات المحتفظ بها أو التحسينات االئتمانية ا�خرى التي تعتبر جزء� ال 

يتجزأ من الشروط التعاقدية.

يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة للتعرضات 
االئتمانية التي لم تحدث لها زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اCثبات 

المبدئي، تم تقديم الخسائر االئتمانية المتوقعة للخسائر االئتمانية التي تنتج عن 
أحداث التعثر في السداد المحتملة خالل ١٢ شهر� القادمة (الخسائر االئتمانية 

المتوقعة لمدة ١٢ شهر�). بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانية التي حديث لها زيادة 
جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اCثباب المبدئي، يتطلب إثبات مخصص 

خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر 
عن توقيت التعثر في السداد (الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر).

بالنسبة للذمم التجارية المدينة، قامت المجموعة بتطبيق نهج مبسط في 
احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. ولذلك، لم تقم المجموعة بتتبع 

التغيرات في المخاطر االئتمانية، ولكنها بدًال من ذلك قامت بإثبات مخصص 
خسارة على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد التقرير 

المالي. وقد أنشأت المجموعة مصفوفة التي تستند على واقع خبرة الخسارة 
االئتمانية السابقة لها، والتي تم تعديلها لعوامل النظرة المستقبلية الخاصة 

بالمدينين. 

تعتبر المجموعة بأن الموجودات المالية في حالة التعثر في السداد عندما 
تكون المدفوعات التعاقدية متأخرة عن السداد لمدة ٩٠ يومs. وفي بعض 
الحاالت، تعتبر المجموعة أيضs بأن الموجودات المالية في حالة التعثر في 

السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه من غير المحتمل بأن 
تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل ا�خذ في االعتبار 

أي تحسينات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة. يتم شطب الموجودات 
المالية عندما ال يكن هناك توقعات معقولة Cسترداد التدفقات النقدية 

التعاقدية.

٢) الموجودات المالية (السياسة المطبقة قبل ١ يناير ٢٠١٨)

اeثبات المبدئي والقياس 

يتم تصنيف الموجودات المالية عند اCثبات المبدئي كموجودات مالية مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر وقروض وذمم مدينة أو استثمارات 

محتفظ بها حتى اCستحقاق أو كموجودات مالية متاحة للبيع، حسب مقتضى 
الحال. تقوم المجموعة بتحديد تصنيف موجوداتها المالية عند اCثبات المبدئي. 

يتم إثبات جميع الموجودات المالية مبدئيs بالقيمة العادلة، باCضافة، في حالة 
الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر 

تضاف إليها تكاليف المعاملة المنسوبة Cقتناء الموجود المالي.

المشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات 
خالل اCطار 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 على نقد وودائع قصيرة ا�جل وذمم 
تجارية مدينة وذمم أخرى. 

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)

التقــــريـر الســــنوي52
٢٠١٨



٢ أسس ا�عداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

القياس الالحق 

يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها على النحو الموضح 
أدناه: 

ذمم تجارية مدينة 

يتم إثبات الذمم التجارية المدينة والذمم ا�خرى با�سعار المتفق عليها 
تعاقديs محسومs منها أية خصومات أو تعديالت. عندما تكون القيمة الزمنية 

ل¡موال جوهرية، فإنه يتم خصم الذمم المدينة وتدرج بالتكلفة المطفأة. 
ويتم عمل مخصص عندما يكون هناك دليل موضوعي بأن المجموعة لم 

تعد قادرة على استرداد ا�رصدة بالكامل. يتم شطب ا�رصدة عندما يتم عمل 
تقييم بأن احتمالية استردادها بعيد المنال. 

نقد وأرصدة لدى بنك

يشتمل النقد وا�رصدة في القائمة الموحدة للمركز المالي على نقد لدى بنوك 
وفي الصندوق وودائع قصيرة ا�جل بتواريخ إستحقاق لمدة سنة واحدة أو أقل، 

والتي تخضع لمخاطر تغيرات غير جوهرية في القيمة.

لغرض القائمة الموحدة للتدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه على 
نقد وودائع قصيرة ا�جل بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل، 

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

استبعاد 

يتم استبعاد الموجود المالي (أو، حسب مقتضى الحال جزء من الموجود 
المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة) عند:

انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجود، أو   -  

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

ثالث بموجب «ترتيب سداد»؛ وسواًء    

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

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

إضمحالل الموجودات المالية 

تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل إعداد تقرير مالي لتحديد ما إذا كان 
هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل موجود مالي محدد أو مجموعة من 

الموجودات المالية. يثبت اCضمحالل نتيجة لحدث أو أكثر تم حدوثه بعد اCثبات 
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 تقديرها بواقعية. من الممكن أن يتضمن دليل 
اCضمحالل على مؤشرات بأن المقترض أو مجموعة من المقترضين يواجهون 

صعوبات مالية جوهرية، وفوات مواعيد دفع الفائدة أو المبالغ ا�صلية، 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 ا�وضاع االقتصادية المرتبطة بالتعثر في السداد.

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

للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن اCضمحالل هو الفرق بين  (أ) 
التكلفة والقيمة العادلة بعد حسم أي خسارة إضمحالل تم إثباتها   

مسبقs في القائمة الموحدة للدخل الشامل؛  

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

  بسعر السوق الحالي على عائد موجود مالي مماثل؛ و

للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن اCضمحالل هو الفرق بين   (ج) 
القيمة المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية   

المخصومة بسعر الفائدة الفعلي ا�صلي.  

٣) المطلوبات المالية اeثبات المبدئي والقياس

يتم تصنيف المطلوبات المالية عند اCثبات المبدئي، كمطلوبات مالية مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر أو قروض واقتراضات أو ذمم دائنة 

أو مشتقات مالية مصنفة كأدوات تحوط في التحوط الفعال، حسب مقتضى 
الحال. 

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

إيضاحات حول  
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تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة على بعض بنود الذمم التجارية الدائنة 
والذمم ا�خرى وأرباح أسهم لم يطالب بها مستحقة الدفع وقرض �جل.

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

تدرج الذمم الدائنة والذمم ا�خرى بسعر التكلفة، والتي تعد القيمة العادلة 
للمقابل المتوجب دفعه في المستقبل للبضائع والخدمات المستلمة، سواًء 

تمت أو لم تتم مطالبة المجموعة بها.

بعد القياس المبدئي، يتم الحقs قياس القروض واالقتراضات التي تستحق 
عليها فائدة بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم 

إثبات المكاسب والخسائر في القائمة الموحدة للدخل الشامل عندما يتم 
استبعاد المطلوبات وكذلك من خالل عملية اCطفاء. يتم احتساب التكلفة 

المطفأة با�خذ في اCعتبار أية خصومات أو عالوات من اCقتناء والرسوم أو 
التكاليف التي تعتبر جزًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.

إستبعاد

يتم إستبعاد المطلوب المالي عندما يكون اCلتزام بموجب المطلوب قد تم 
إخالئه أو إلغائه أو انتهاء مدته.

٣) مقاصة ا�دوات 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 

باCفصاحات في اCيضاحات التالية:

إيضاح ٣ و٦ اCفصاحات لطرق التقييم والتقديرات والفرضيات الجوهرية   -

إيضاح ٦ االستثمارات العقارية       -

إيضاح ٢٧ اCفصاحات الكمية عن التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة    -

القيمة العادلة هو السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه 
لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين مشاركي السوق في تاريخ القياس. 

ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن معاملة بيع الموجود أو تحويل 

المطلوب تحدث إما:

في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب، أو  -

في السوق ا�كثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق  - 
الرئيسي.  

يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق ا�كثر فائدة متاح التعامل فيه 
للمجموعة.

يتم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوب بإستخدام 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 إستخدام الموجودات بأعلى 
وأفضل استخداماتها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق الذي 

سيستخدم الموجودات بأعلى وأفضل استخداماتها. 

تستخدم المجموعة تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لها 
معلومات كافية لقياس القيمة العادلة، والذي يزيد الحد االقصى Cستخدام 

المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها ويحد من إستخدام المدخالت 
التي ال يمكن مالحظتها.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس أو يتم اCفصاح 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 ١ ا�سعار المعلنة (غير المعدلة) في ا�سواق النشطة  -   
للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛   

-  المستوى ٢ تقنيات التقييم والتي يمكن مالحظة أدنى مستوى   
لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة المسجلة    

أما بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ و   

المستوى ٣ 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 - (استناد� 
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إلى أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة 
ككل) في نهاية فترة إعداد كل تقارير مالي.

يتم إشراك المثمنين الخارجيين لتقييم الموجودات الجوهرية مثل االستثمارات 
العقارية. يقرر إشراك المثمنين الخارجيين سنويs من قبل اCدارة. تتضمن معايير 

االختيار على معرفتهم بالسوق والسمعة واالستقاللية والتمسك بالمعايير 
المهنية. يتم عادًة تغيير المثمنين كل ثالث سنوات. تقرر اCدارة، بعد عمل 

مناقشات مع المثمنين الخارجيين للمجموعة بشأن تقنيات التقييم والمدخالت 
التي سيتم استخدامها لكل حالة.

في تاريخ إعداد كل تقرير، تقوم اCدارة بعمل تحليل للتغيرات في قيم 
 sالموجودات والمطلوبات التي يتطلب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفق
للسياسات المحاسبية للمجموعة. بالنسبة لهذا التحليل، تتحقق اCدارة من 

المدخالت الرئيسية المطبقة في أحدث تقييم عن طريق مطابقة المعلومات 
في حساب التقييم بالعقود والوثائق ا�خرى ذات الصلة. 

كما تقوم اCدارة 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 معقوًال.

وعلى أساس سنوي، تقوم اCدارة مع المثمنين الخارجيين للمجموعة بتقديم 
تقرير عن نتائج التقييم إلى لجنة التدقيق ومدققي الحسابات المستقلين 

للمجموعة. ويتضمن هذا على مناقشة االفتراضات الرئيسية المستخدمة في 
إجراء التقييمات.

لغرض اCفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات 
والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات 

ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

تكاليف اeقتراض

يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تنسب مباشرًة إلى اقتناء أو بناء أو إنتاج 
الموجودات، والتي من الضروري أن تتخذ فترة زمنية لكي تكون جاهزة 

ل�ستخدام المقصود أو البيع كجزء من تكلفة الموجودات المعنية. يتم 
احتساب جميع تكاليف االقتراضات ا�خرى كمصروفات في الفترة التي يتم 
تكبدها. تتألف تكاليف اCقتراض من الفوائد والتكاليف ا�خرى التي تتكبدها 

المنشأة فيما يتعلق باقتراض ا�موال. 

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 اCقتصادية لتسوية هذه اCلتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق 
لمبالغ هذه اCلتزامات.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

تقوم المجموعة بدفع اشتراكات لنظام هيئة التأمين االجتماعي لموظفيها 
البحرينيين والتي تحسب كنسبة من رواتب الموظفين. إن التزامات المجموعة 

تكون محصورة في نطاق المبالغ المساهم بها في هذا النظام والتي يتم 
صرفها عند إستحقاقها.

كما تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ا�جانب، والتي 
تستحق بناًء على رواتب الموظفين عند إنهاء التوظيف وعدد سنوات الخدمة. 

تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت كمستحقات على مدى فترة 
التوظيف. 

عقود االيجار

يستند تحديد ما إذا كان الترتيب، هو أو يحتوي على عقد إيجار، على مضمون 
هذا الترتيب في تاريخ البدء، سواء كان تنفيذ الترتيب يعتمد على إستخدام 

موجود محدد أو موجودات محددة أو ينقل الترتيب حق إستخدام الموجود 
حتى لو لم يتم تحديد هذا الحق صراحة في الترتيب.

المجموعة كمستأجر

يتم رسملة عقود التأجير التمويلية التي تنقل للمجموعة جميع المخاطر 
والمنافع المتعلقة بملكية العين المستأجرة في بداية عقد اCيجار بالقيمة 

العادلة للعقار المستأجر أو بالقيمة الحالية للحد ا�دنى من مدفوعات التأجير، 
أيهما أقل. ويتم إثبات مدفوعات عقد التأجير التشغيلي على أساس القسط 

الثابت على مدى فترة التأجير. 

المجموعة كمؤجر

يتم تصنيف عقود اCيجار التي ال تقوم المجموعة فيها بنقل كافة المخاطر 
والمنافع الرئيسية لملكية الموجود كعقود تأجير تشغيلية. تضاف التكاليف 
المباشرة المبدئية المتكبدة في التفاوض بشأن عقود التأجير التشغيلية إلى 
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القيمة المدرجة للموجود المستأجر ويتم إثباته على مدى فترة عقد التأجير بناًء 
على نفس ا�سس كدخل اCيجار. يتم إثبات إيجارات االلتزامات المحتملة في 

الفترة التي يتم فيها اكتسابها. 

إثبات اeيراد

يتم إثبات اCيراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه المنافع اCقتصادية 
إلى المجموعة بحيث يمكن قياس مبالغ اCيرادات بموثوقية، بغض النظر عن 

متى يتم عمل المدفوعات. يتم قياس اCيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم 
أو الذمم المدينة، مع ا�خذ في االعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع 
بإستثناء الضرائب والرسوم. إن وجدت، لقد استنتجت المجموعة بأنها تعمل 

كرب المال في جميع ترتيبات إيراداتها، حيث لديها أسعار العروض وكما أنها 
تتعرض لمخاطر االئتمان. باCضافة إلى ذلك، يجب استيفاء معايير اCثبات التالية 

قبل إثبات اCيراد.

دخل اeيجار

يتم إثبات دخل اCيجار المستحق القبض من عقود التأجير التشغيلية، بعد 
حسم التكاليف المباشرة المبدئية للمجموعة للدخول في عقود التأجير 

التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير، باستثناء دخل 
اCيجار المحتمل والذي يتم إثباته عند اكتسابه. 

يتم توزيع حوافز للمستأجرين للدخول في إتفاقيات التأجير بالتساوي على 
مدى فترة عقد اCيجار، حتى لو لم يتم عمل المدفوعات على هذا ا�ساس. 

إن مدة عقد اCيجار هي الفترة غير القابلة ل�لغاء مع أي مدة أخرى تعطي 
المستأجر خيار مواصلة في عقد التأجير، حيث يكون من المؤكد بشكل 

معقول أنه عند بدء عقد التأجير، أن المستأجر سيمارس ذلك الخيار. 

يتم إثبات المبالغ المستلمة من المستأجرين Cنهاء عقد التأجير أو التعويض عن 
التلفيات في القائمة الموحدة للدخل الشامل عند اكتسابها.

رسوم الخدمات والمصروفات القابلة ل�سترداد من المستأجرين

يتم إثبات الدخل الناتج عن المصروفات المعاد احتسابها على المستأجرين في 
الفترة التي يمكن فيها استرداد المصروفات تعاقديs. تتضمن رسوم الخدمات 

والمبالغ ا�خرى المستلمة على إجمالي التكاليف ذات الصلة باCيرادات، حيث 
يعتبر بأن المجموعة تعمل كرب المال في هذا الصدد. 

دخل الفوائد

يتم تسجيل دخل الفوائد بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، هو 
المعدل الذي بموجبه يتم خصم المبالغ النقدية المتوقعة مستقبًال خالل 

العمر الزمني ل¡دوات المالية أو فترة أقصر إلى صافي القيمة المدرجة للموجود 
المالي أو المطلوب، أيهما أنسب. يتم عرض دخل الفوائد كربح من ودائع �جل 

في القائمة الموحدة للدخل الشامل. 

عمالت أجنبية

يتم مبدئيs تسجيل المعامالت بالعمالت ا�جنبية بأسعار صرف العملة الرئيسية 
السائدة بتاريخ إجراء المعاملة.

يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المعروضة بالعمالت ا�جنبية 
بإستخدام أسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ إعداد التقارير المالية. 

ترحل جميع الفروق إلى القائمة الموحدة للدخل الشامل.

يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت ا�جنبية 
بأسعار الصرف السائدة بالتواريخ المبدئية للمعامالت. يتم تحويل البنود غير 

النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت ا�جنبية بإستخدام أسعار الصرف 
السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.

٣ االجتهادات والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة

إن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتطلب من اCدارة عمل تقديرات 
وفرضيات قد تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية 

واCفصاحات 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 اCفصاحات ا�خرى المتعلقة بتعرضات المجموعة للمخاطر وعدم 
التيقن على:

إيضاح ٢٦ إدارة رأس المال      -  

إيضاح ٢٦ إدارة المخاطر المالية والسياسات     -  

إيضاح ٢٦ إفصاحات تحليالت الحساسية     -  

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 
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االجتهادات

أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، اتخذت اCدارة اdراء التالية، التي 
لديها أغلب التأثيرات الهامة على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة.

مبدأ االستمرارية 

قام مجلس إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على 
أساس مبدأ االستمرارية وهو مقتنع بأن المجموعة لديها المصادر لالستمرار في 
أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن مجلس اCدارة ليس على 
علم بأي أمور جوهرية غير مؤكدة التي من الممكن أن تسبب شكوكs جوهرية 

حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم 
إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.  

إرتباطات عقود التأجير التشغيلية - المجموعة كمؤجر

لقد دخلت المجموعة في عقود تأجير عقارات تجارية على محفظة 
استثماراتها العقارية. حددت المجموعة بناًء على تقييم الشروط والبنود الواردة 

في الترتيبات، أنها تحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الرئيسة لملكية هذه 
العقارات لذا تم إدراجها كعقود تأجير تشغيلية. 

التقديرات والفرضيات

إن الفرضيات ا�ساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر ا�ساسية ا�خرى 
للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي والتي لديها مخاطر هامة 

قد تؤدي إلى تعديالت جوهرية للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات 
خالل السنة المالية القادمة موضحة أدناه. تعتمد المجموعة في فرضياتها 

وتقديراتها على المعايير المتوفرة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. قد تتغير 
الظروف والفرضيات بشأن التطورات المستقبلية حسب تغيرات أو ظروف السوق 

الخارجة عن سيطرة المجموعة. وتنعكس مثل هذه التغييرات على الفرضيات 
عند حدوثها. 

إعادة تقييم االستثمارات العقارية 

تقوم المجموعة بإدراج 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 ١٣ ديسمبر ٨١٠٢. بالنسبة لالستثمارات العقارية. تم إستخدام منهجية 

تقييم تستند على نموذج رسملة عائد الدخل، حيث كان هناك نقص في 
معلومات السوق القابلة للمقارنة وذلك نتيجة لطبيعة تلك العقارات.

يتطلب تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية إستخدام تقديرات 
مثل التدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات (مثل اCيجارات، وضع 

المستأجرين وتدفقات اCيرادات المستقبلية والقيم الرأسمالية للتركيبات 
والتجهيزات، أية مسائل بيئية وإصالحات عامة وحالة العقار) ومعدالت الخصم 
المطبقة على تلك الموجودات. باCضافة إلى لذلك، يتم أيضs ا�خذ في االعتبار 

مخاطر التطوير (مثل مخاطر اCنشاء والتأجير) عند تحديد القيمة العادلة 
لالستثمارات العقارية قيد اCنشاء. تتكون تدفقات اCيرادات المستقبلية من 

اCيجار المتعاقد عليه (إيجار الوفاة) ودخل اCيجار المقدر بعد فترة العقد. وعند 
تقدير دخل اCيجار المقدر، يتم ا�خذ في االعتبار التأثير المحتمل لحوافز التأجير 
المستقبلية التي ستمنح لتأمين العقود الجديدة. تستند جميع هذه التقديرات 

على ظروف السوق المحلية القائمة في تاريخ إعداد التقارير المالية.

تم تقديم الفرضيات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة العادلة للعقارات 
وتحليالت الحساسية في إيضاح ٦.

ا�عمار اCنتاجية للعقارات والمعدات وا�ثاث 

تحدد إدارة المجموعة ا�عمار اCنتاجية المقدرة لعقاراتها ومعداتها وأثاثها 
لحساب اCستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد ا�خذ في االعتبار المدة 

المتوقع فيها إستخدام الموجود أو طبيعة التآكل والتقادم التجاري. تقوم 
اCدارة على أساس سنوي بمراجعة القيم المتبقية وا�عمار اCنتاجية ويتم 

تعديل مخصص اCستهالك المستقبلي عندما ترى اCدارة بأن ا�عمار اCنتاجية 
تختلف عن التقديرات السابقة.

إضمحالل الذمم التجارية المدينة

يتم عمل تقدير لمبالغ الذمم التجارية المدينة القابلة للتحصيل عندما يكون 
تحصيل المبالغ بالكامل غير محتمل. ويتم عمل هذا التقدير بشكل فردي 

على المبالغ الهامة. أما المبالغ الغير هامة بشكل فردي، ولكن فات مواعيد 
استحقاقها، يتم تقييمها بشكل جماعي ويتم عمل مخصص وفقs لمدة 

فوات مواعيد االستحقاق بناًء على معدالت االسترداد التاريخية. 

بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة ٣٬١٥٢٬٤٥٥ دينار بحريني (٢٠١٧: ٢٬٤٢١٬٥٦١ دينار 
بحريني) وبلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ١,١٧٥,٩٨٠ دينار بحريني 

(٢٠١٧: ٩٧٩٬٨٨٤ ألف دينار بحريني) كما في تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي. 
سوف يتم إثبات أية فرق بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية 

والمبالغ المتوقعة في القائمة الموحدة للدخل الشامل.

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 
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مباني مملوكة ٢٠١٨
ملك� حر�

دينار بحريني 
معدات 

دينار بحريني 

أثاث 
وتركبيات

دينار بحريني 
مركبات 

دينار بحريني 
المجموع

دينار بحريني 
التكلفة: 

21٬967٬7615٬613٬6844٬748٬782144٬82632٬475٬053في ١ يناير ٢٠١٨
25٬17710٬40110٬82517٬35063٬753إضافات 

  تحويالت من:
440٬855-298٬547142٬308-  أعمال رأس المال قيد التنفيذ (إيضاح ٥)

(287٬157)(25٬813)(17٬801)(243٬543)-إستبعادات
21٬992٬9385٬679٬0894٬884٬114136٬36332٬692٬504في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

اCستهالك:
728٬4064٬743٬4353٬437٬622132٬4449٬041٬907 في ١ يناير ٢٠١٨

583٬543425٬148435٬5449٬5371٬453٬772 المخصص للسنة
(280٬093)(25٬813)(14٬981)(239٬299)- متعلق باCستبعادات

1٬311٬9494٬929٬2843٬858٬185116٬16810٬215٬586في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

صافي القيم المدرجة:
20٬680٬989749٬8051٬025٬92920٬19522٬476٬918في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

مباني مملوكة ٢٠١٧
ملكs حر�

دينار بحريني 
معدات 

دينار بحريني 

أثاث 
وتركبيات

دينار بحريني 
مركبات 

دينار بحريني 
المجموع

دينار بحريني 
التكلفة: 

21٬938٬7555٬189٬9944٬736٬820144٬28832٬009٬857في ١ يناير ٢٠١٧
14٬818-57311٬9052٬340إضافات 

  تحويالت من:
28٬433504٬3049٬622538542٬897  أعمال رأس المال قيد التنفيذ (إيضاح ٥)

(92٬519)--(92٬519)-إستبعادات
21٬967٬7615٬613٬6844٬748٬782144٬82632٬475٬053في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

اCستهالك:
145٬6164٬415٬5883٬014٬998123٬6177٬699٬819 في ١ يناير ٢٠١٧

582٬790418٬466422٬6248٬8271٬432٬707 المخصص للسنة
(90٬619)--(90٬619)- متعلق باCستبعادات
728٬4064٬743٬4353٬437٬622132٬4449٬041٬907في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

صافي القيم المدرجة:
21٬239٬355870٬2491٬311٬16012٬38223٬433٬146في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٤ عقارات ومعدات وأثاث 

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 
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٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

822٬839808٬048تكلفة المبيعات (إيضاح ١٨)
630٬933624٬659المصروفات

1٬453٬7721٬432٬707

٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

615٬987175٬842في ١ يناير
1٬201٬7531٬353٬787النفقات الرأسمالية المتكبدة خالل السنة 

(542٬897)(440٬855)تحويالت إلى عقارات ومعدات وأثاث (إيضاح ٤)
(370٬745)(1٬024٬196)تحويالت إلى استثمارات عقارية (إيضاح ٦)

352٬689615٬987في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

113٬294٬723111٬800٬840في ١ يناير
1٬333٬2101٬104٬592مكسب غير محقق للقيمة العادلة 

1٬024٬196370٬745تحويالت من ا�عمال الرأسمالية قيد التنفيذ (إيضاح ٥)
20٬59018٬546النفقات المتكبدة خالل السنة

115٬672٬719113٬294٬723في ٣١ ديسمبر

٤ عقارات ومعدات وأثاث (تتمة) 

٥ أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

٦ استثمارات عقارية 

تم تخصيص رسوم االستهالك في القائمة الموحدة للدخل الشامل على النحو التالي: 

تشمل االستثمارات العقارية للمجموعة مجمع السيف ومجمع مدينة عيسى وأجنحة فريزر - السيف وعقارات تجارية أخرى في مملكة البحرين. 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و٣١ ديسمبر ٢٠١٧، تستند القيم العادلة للعقارات على تقييمات تم إجراؤه من قبل مساحين مستقلين. المساحين هم من شركات 
متخصصة في تقييم مثل هذه ا�نواع من االستثمارات العقارية. إن التقييم المتخذ قد تم على أساس طريقة رسملة عائد الدخل أو طريقة خصم التدفقات 

النقدية.

تم تقديم إفصاحات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية في إيضاح ٢٧. 

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 
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متوسط   الوزن

العقارات 
مدخالت ذات تأثير جوهري ال 

٢٠١٨٢٠١٧يمكن مالحظتها

٧,٢٩٩,٦٥٧ دينار بحريني٧٬٦٢٤٬٢٦٦ دينار بحرينيتقدير قيمة اCيجار سنويsمجمع السيف
٩٨٪٩٢٪نسبة اCشغال

٩٬٠٠٪٩,٠٠٪العائد المعادل 

٨٥٢,٩١٢ دينار بحريني٨٠٨,٧٧٦ دينار بحرينيتقدير قيمة اCيجار سنويsمجمع مدينة عيسى
٨١٪٧٦٪نسبة اCشغال

٠٩,٥٠٪٩,٥٠٪العائد المعادل 

٢,٢٢٩,٦٩٤ دينار بحريني١,٨٩٢,١٦٠ دينار بحرينيتقدير قيمة اCيجار سنويsأجنحة فريزر - السيف 
٧٥٪٧٥٪نسبة اCشغال

١٠,٠٠٪١٠,٠٠٪معدل الخصم

١,٢٠٥,٢٣٨ دينار بحريني١,٤١٠,٨٥٦ دينار بحرينيتقدير قيمة اCيجار سنويsعقارات تجارية أخرى
١٠٠٪١٠٠٪نسبة اCشغال

٣,٠٪ - ١٠٫٠٪٣,٠٪ - ١٠٫٠٪معدل المعادل

٦ استثمارات عقارية (تتمة) 

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

يتم تحديد فترة التدفقات النقدية والتوقيت المحدد للتدفقات الداخلة والخارجة من ا�حداث والتي تشمل مراجعة اCيجار وتجديد عقد اCيجار 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 وتكاليف الصيانة وتكاليف 
الوكيل والعمولة والمصروفات التشغيلية واCدارية ا�خرى، حسب مقتضى الحال. ومن ثم يتم خصم سلسة صافي اCيرادات التشغيلية الدورية باCضافة إلى 

تقدير القيمة النهائية المتوقعة في نهاية الفترة المتوقعة.

سيؤدي الزيادة (النقصان) الجوهري في تقدير قيمة اCيجار ونمو اCيجار سنويs بمعزل إلى ارتفاع (انخفاض) ملحوظ في القيمة العادلة للعقارات. سيؤدي الزيادة 
(النقصان) الجوهري في نسبة اCشغال الطويل ا�جل ومعدل الخصم (وعائد التخارج) بمعزل إلى انخفاض (ارتفاع) ملحوظ في القيمة العادلة للعقارات.

بصورة عامة، تغيير االفتراض الذي تم عمله لتقدير قيمة اCيجار مرتبط: 

تغيير مماثل في اCيجار السنوي ومعدل الخصم (وعائد التخارج)؛ و  -

تغيير مقابل في نسبة اCشغال الطويل ا�جل.  -

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 
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٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

٨٫٨٠٢٫٧٣٥٨٫٦٥٧٫٣٥٦في ١ يناير 

٩٫٩٩٧٫٠١٦٦٢٫٥٠٠استثمار إضافي خالل السنة 

١٢٣٫١٦٨٨٢٫٨٧٩حصة المجموعة من الربح خالل السنة 

١٨٫٩٢٢٫٩١٩٨٫٨٠٢٫٧٣٥في ٣١ ديسمبر 

فيما يلي أدناه هو ملخص المعلومات المالية للمشروع المشترك بناًء على القوائم المالية المدققة وتسوية القيم المدرجة لالستثمارات في القوائم المالية 
الموحدة:

٢٠١٨ملخص قائمة المركز المالي للمشروع المشترك:
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

٨٫١١٣٫٨٤٥٨٫٢٦٩٫٩٧٩موجودات متداولة 

٩٫٩٢٢٫١٤٥٩٫٢٨٨٫٨٣٤موجودات غير متداولة 

(٧٨٫٣٤٤)(٤٢٠٫٦٤١)مطلوبات متداولة

١٧٫٦١٥٫٣٤٩١٧٫٤٨٠٫٤٦٩الحقوق 

٢٠١٨ملخص قائمة ا�رباح أو الخسائر للمشروع المشترك:
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

١٤٥٫٤١٨١٧٦٫٣٩٦إيرادات

(١٠٫٦٣٩)(١٠٫٥٣٧)مصروفات 

١٣٤٫٨٨١١٦٥٫٧٥٧الربح للسنة 

٦٧٫٤٤١٨٢٫٨٧٩حصة المجموعة من الربح للسنة 

فيما يلي أدناه هو ملخص المعلومات المالية للشركة الزميلة بناًء على القوائم المالية المدققة وتسوية القيم المدرجة لالستثمارات في القوائم المالية 
الموحدة:

٧ استثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 
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ملخص قائمة المركز المالي للشركة الزميلة:
٢٠١٨

دينار بحريني 
٢٠١٧

دينار بحريني 

-١٩٫٩٥٨٫٩٩٠موجودات متداولة

-٣٠٫٤٥١٫٤٠١موجودات غير متداولة

-(١٥٫٩٥٧)مطلوبات متداولة

-٥٠٫٣٩٤٫٤٣٤الحقوق 

٢٠١٨ملخص قائمة ا�رباح أو الخسائر للشركة الزميلة:
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

-٢٤١٫١٤٦إيرادات 

-(١٨٫٢٤٠)مصروفات 

-٢٢٢٫٩٠٦الربح للسنة 

-٥٥٫٧٢٧حصة المجموعة من الربح للسنة 

٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

٣٫١٥٢٫٤٥٥٢٫٤٢١٫٥٦١مبالغ مستحقة القبض عن اCيجار ورسوم الخدمة

(٩٧٩٫٨٨٤)(١٫١٧٥٫٩٨٠)محسوم منها: مخصص اCضمحالل

١٫٩٧٦٫٤٧٥١٫٤٤١٫٦٧٧

١٨٦٫٦٨١١٥٫٣٦٠مبالغ مستحقة من طراف ذات عالقة (إيضاح ٢٥)

ذمم مدينة أخرى [محسومs منها مخصص بمبلغ وقدره ١٣١٫٧٠٠ دينار بحريني 
٤٦٫٦٩٢(٢٠١٧: ١٣١٫٧٠٠ دينار بحريني)] 

٦٥٫٣٩١

s١٥٤٫٦٥٠١٤٤٫١٣٧مبالغ مدفوعة مقدم

١٦٦٫٤٤٧٤٨٫٧٥٦مبالغ مدفوعة مقدمs للموردين

٢٫٥٣٠٫٩٤٥١٫٧١٥٫٣٢١في ٣١ ديسمبر 

٧ استثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك (يتبع)

٨ ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

خالل سنة ٢٠١٧، قامت المجموعة باقتناء ٢٥٪ من أسهم بناء البحرين ش.م.ب. (مقفلة). بإجمالي مبلغ وقدره ٦٢٫٥٠٠ دينار بحريني. لم يكن لدى بناء البحرين ش.م.ب. 
(مقفلة) أي عمليات تشغيلية خالل سنة ٢٠١٧ وبالتالي ال يوجد هناك حصة من نتائج الشركة الزميلة المثبتة في القائمة الموحدة للدخل الشامل.

ال يوجد لدى المشروع المشترك أية التزامات محتملة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و٣١ ديسمبر ٢٠١٧. ال يمكن للمشاريع المشتركة توزيع أرباح أسهمها حتى يتم الحصول 
على موافقة جميع الشركاء في المشاريع. تم اCفصاح عن حصة المجموعة في اCرتباطات الرأسمالية للمشروع المشترك في تاريخ إعداد التقارير المالية في 

إيضاح ٢٣.

ال تستحق أية فائدة على اCيجارات ورسوم الخدمات المستحقة ويتم تسويتها عادًة خالل ٣٠ إلى ٦٠ يومs حسب شروط اCئتمان.

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 
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٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

١٫١١١٫٥٨٤١٫٠١١٫٩٦٧في ١ يناير

-١٩٩٫٩٦٧تأثير تطبيق المعيار الدولي Cعداد التقارير المالية رقم ٩ (إيضاح ٤٬٢)

١٤٦٫٧٧٣٩٩٫٦١٧المخصص للسنة

-(١٥٠٫٦٤٤)مبالغ مستردة خالل السنة 

١٫٣٠٧٫٦٨٠١٫١١١٫٥٨٤في ٣١ ديسمبر 

٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

٨٫٤١٢٫٨٩٤١٧٫٨٨٤٫٠٢٥نقد في الصندوق وأرصدة لدى بنك وودائع �جل 

(٥٫٦٧٦٫٤٠٦)(٥٤٧٫٦١١)محسوم منها: ودائع �جل بتواريخ إستحقاق أصلية �كثر من ثالثة أشهر

(٦٫٨٣٢٫٣٤٦)(٧٦٩٫٤٠٣)تمثل ا�رصدة لدى البنك أرباح أسهم لم يطالب بها بعد@

٧٫٠٩٥٫٨٨٠٥٫٣٧٥٫٢٧٣في ٣١ ديسمبر 

فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة

المجموع
دينار بحريني

٠-٣٠
 يوم`

دينار بحريني

٣١-٦٠
يوم`

دينار بحريني

٦١-٩٠
 يوم`

دينار بحريني

٩١-١٢٠
 يوم`

دينار بحريني

أكثر من  ١٢٠
 يوم`

دينار بحريني

إجمالي القيمة 
٣٬١٥٢٬٤٥٥٧٣٣٬٦٠٥٣٤٢٬٧٦٠٥٨٬٧١٣٢٠٩٬٦٠١١٬٨٠٧٬٧٧٦المدرجة ٢٠١٨

(١٬١٤٢٬٨٨٤)(٢٤٬٥٧٣)(٣٬٥٩٣)(٤٬٩٣٠)-(١٬١٧٥٬٩٨٠)مخصص الخسارة 

إجمالي القيمة 
٢٬٤٢١٬٥٦١٤٣٨٬٥٧٠٢٦٤٬٤١٢٣٬٥٨٦٢٠٩٬٢٢١١٬٥٠٥٬٧٧٢المدرجة ٢٠١٧

٨ ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى (يتبع)

٩ نقد وأرصدة لدى بنك 

بالنسبة للشروط وا�حكام المتعلقة بالمبالغ المستحقة الدفع من طرف ذو عالقة، راجع إيضاح ٢٥.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، تم إضمحالل ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى بقيمة إسمية قدرها ١٫٣٠٧٫٦٨٠ دينار بحريني (٢٠١٧:  ١٫١١١٫٥٨٤ دينار بحريني). فيما يلي التغيرات 
في مخصص الذمم التجارية المدينة والذمم ا�خرى:

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

فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية المدينة كما في ٣١ ديسمبر: 

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)
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٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ٠٫١٠٠ دينار بحريني للسهم 

٤٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٤٦٫٠٠٠٫٠٠٠٤٦٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم (٢٠١٧: ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم) بقيمة إسمية قدرها ٠٫١٠٠ دينار بحريني للسهم 

٩ نقد وأرصدة لدى بنك (تتمة) 

١٠ رأس المال

١٢ احتياطي استبدال أثاث وتركيبات 

١١ احتياطي قانوني

١٣ أرباح أسهم معلنة

يتم االحتفاظ با�رصدة المصرفية لدى بنوك تجارية في مملكة البحرين وال تستحق عليها فائدة. تم االحتفاظ بالودائع �جل لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر واحد 
إلى سنة واحدة. تراوحت معدالت الربح على الودائع �جل بين ٣٫٥٪ إلى ٤٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (٢٠١٧: ٢٫٧٪ إلى ٣٫١٪).

@ لمزيد من التفاصيل عن أرباح أسهم لم يطالب بها بعد، راجع إيضاح ١٦.

بموجب إتفاقية اCدارة 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 ١٪ من إجمالي إيرادات السنة ا�ولى، ٢٪ من إجمالي إيرادات السنة الثانية و٣٪ من إجمالي إيرادات السنة الثالثة وما يليها 

�جنحة فريزر سيف البحرين ش.ش.و. الحتياطي استبدال ا�ثاث والتركيبات والذي سيتم استخدامه لشراء واستبدال أثاث وتركيبات �جنحة فريزر سيف البحرين.

وفقs لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظام ا�ساسي للشركة يتم تحويل ١٠٪ من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني. يجوز للشركة أن تقرر إيقاف 
مثل هذه التحويالت السنوية عندما يبلغ االحتياطي القانوني ٥٠٪ من رأس المال المدفوع. ال يمكن إستخدام االحتياطي القانوني �غراض التوزيع، إال في الحاالت 

التي ينص عليها قانون الشركات التجارية البحريني. خالل السنة، قامت الشركة بتحويل مبلغ وقدره ١٫١٠٠٫٠٠٠ دينار بحريني (٢٠١٧: ١٫١٠٠٫٠٠٠ دينار بحريني) من أرباحها 
السنوية إلى االحتياطي القانوني.

في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين الذي عقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٨، وافق مساهمي الشركة على دفع أرباح أسهم نهائية بواقع ٠٫٠١٥ دينار بحريني 
للسهم وبإجمالي ٦٫٩٠٠٫٠٠٠ دينار بحريني. بلغت ا�رباح المدفوعة فيما يتعلق بسنة ٢٠١٧ وما قبل ٦٫٦٠٠٫٣٦٨ دينار بحريني. في إجتماع الجمعية العمومية السنوي 

للمساهمين الذي عقد بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٧، وافق مساهمي الشركة على دفع أرباح أسهم نهائية بواقع ٠٫٠١٤ دينار بحريني للسهم وبإجمالي ٦٫٤٤٠٫٠٠٠ دينار بحريني. 
بلغت ا�رباح المدفوعة فيما يتعلق بسنة ٢٠١٦ وما قبل ٢.٣٥٠.١٤٨ دينار بحريني (إيضاح ١٦).

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)
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٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

٨٫٦٤٣٫٠٠٤٩٫٣٩٢٫٥٨٩في ١ يناير

(٧٤٩٫٥٨٥)(١٫٣١١٫٧٧٥)سداد القرض 

٧٫٣٣١٫٢٢٩٨٫٦٤٣٫٠٠٤في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

٣١٢٫٩١٣٢٩١٫٤٨٥في ١ يناير

٦٧٫٧٧٢٥٨٫٠١٩المخصص للسنة

(٣٦٫٥٩١)(٨٧٫٣٣٢)المدفوع خالل السنة

٢٩٣٫٣٥٣٣١٢٫٩١٣في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

٢٫٧٣٥٫٩٧٣١٫٧٤٧٫٤٤١المتداول

٤٫٥٩٥٫٢٥٦٦٫٨٩٥٫٥٦٣غير المتداول

٧٫٣٣١٫٢٢٩٨٫٦٤٣٫٠٠٤في ٣١ ديسمبر

١٤ قرض �جل

١٥ مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

يمثل هذا تسهيل قرض �جل تم الحصول عليه من قبل شركة تابعة للمجموعة شركة المحرق مول ذ.م.م من بنك تجاري في مملكة البحرين لتمويل تطوير 
مجمع سيف المحرق. يحمل القرض فائدة بمعدل ٣٫١٥٪ مضافs إليه فائدة لمدة ٣ أشهر بمعدل ليبور ويستحق السداد على ٢٤ قسط ربع سنوي ابتداًء من شهر 

مارس ٢٠١٦ حتى ديسمبر ٢٠٢١. إن معدل الفائدة الفعلي على القرض هو ٥٫٦٥٪ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (٢٠١٧: ٤٫٩٢٪).

تم ضمان القرض مقابل الضمانات المشتركة والمتعددة الصادرة من قبل جميع مساهمي شركة المحرق مول لصالح البنك. لم يكن هناك أي خرق للتعهدات 
المالية للقرض �جل خالل السنة الحالية والسابقة.

فيما يلي التغير في القرض �جل:

بلغت المساهمات التي تقدمها المجموعة لنظام التقاعد للمواطنين البحرينيين الذي تديره الهيئة العامة للتأمين االجتماعي في مملكة البحرين ١٢٢٫٢٢٥ دينار 
بحريني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (٢٠١٧: ١٠٧٫٦٣٩ دينار بحريني). 

إن التغيرات في المخصص المثبت للموظفين ا�جانب في هي كما يلي:

فيما يلي ا�جزاء المتداولة وغير المتداولة للقرض �جل:

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 
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٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

٤١٫٠٧٨٣٨٫٢٣٩تكاليف الموظفين (إيضاح ٢٠)

٢٦٫٦٩٤١٩٫٧٨٠تكلفة المبيعات

٦٧٫٧٧٢٥٨٫٠١٩

٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

١٫٠٢٤٫٣٧٤٩٧١٫٧٦١مصروفات مستحقة
٦٥٨٫٨٧٧٧٧٤٫٦٤١دخل مؤجل

٤٨٢٫٢٩٩٤٧٢٫٥٧٧وديعة مستحقة الدفع 
١٧٧٫٩٩١٢٦٥٫٨٠٤ذمم تجارية دائنة

١٥٥٫٦٩٩٢٩٣٫١١٨مبالغ محتجزة مستحقة الدفع
٤٤٨٫٥١٠٣٨٩٫٢٥٧ذمم دائنة أخرى

٨٠٫٢٤٠٩٠٫٥٥٨ذمم دائنة للتبرعات ومساهمات خيرية 
١٢٧٫٤٩٣-إيجار مستلم مقدمَا

٣٫٠٢٧٫٩٩٠٣٫٣٨٥٫٢٠٩في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

٥٫٣١٠٫١٩٩٥٫٢٢٠٫٣٤٧في ١ يناير
٦٫٩٠٠٫٠٠٠٦٫٤٤٠٫٠٠٠أرباح أسهم معلنة (إيضاح ١٣)

(٦٫٣٥٠٫١٤٨)(٦٫٦٠٠٫٣٦٨)أرباح أسهم مدفوعة (إيضاح ١٣)
-(٢٫٤٥٢٫٠٧٦)استرجاع 

٣٫١٥٧٫٧٥٥٥٫٣١٠٫١٩٩في ٣١ ديسمبر

١٥ مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)

١٧ ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

١٦ أرباح أسهم لم يطالب بها بعد

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

خالل السنة، وبناًء على رأي قانوني وقرار المساهمين المؤرخة في ٢٨ فبراير ٢٠٠٦ و١ مارس ٢٠٠٧، قامت المجموعة باسترجاع أرباح أسهم متعلقة بسنتي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ 
من خالل أرباح ا�سهم وذلك فيما يخص أحد ا�طراف المساهمة.

بنود وشروط المطلوبات المالية المذكورة أعاله:

.sخرى ويتم تسويتها عادًة خالل ٦٠ يوم�- ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية الدائنة والذمم ا

- 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 
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٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

٩٥٤٫٠٩٨٩٦٢٫٥٢٨الخدمات العامة
٨٢٢٫٨٣٩٨٠٨٫٠٤٨االستهالك (إيضاح ٤)

٥٩٩٫٤١١٦١٠٫٨٢٨التنظيف
٥٤٣٫٧٦٨٥٦٩٫٣٥٤تكاليف الموظفين

٤٥٩٫٢٢٢٤٥٧٫١٩٦الصيانة
٢٥٠٫٠٠٠٢٥٠٫٠٠٠مصروفات اCيجار

٨٨٫٠٠١٣٧٫٤٨٥التأمين
٧٦٫٩٥٦٨١٫٩٦٦مصروفات متعلقة بالغرف
٦٤٫٨٤٥٥٧٫٥٥٢تكاليف ا�غذية والمرطبات 

٣٣٫٨٨٢٣٧٫٢٦٢المصروفات المباشرة المتكبدة من مرافق الترفيهية والتسلية
٣١٫٢٦٠٣١٫٢٦٠ضريبة العقار

٨٧٫٠٠٥١٢١٫٦٤٤مصروفات متنوعة
٤٫٠١١٫٢٨٧٤٫٠٢٥٫١٢٣في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

٧٣٢٫٩١٦٧٠٨٫٨٩٧دخل من العربات المتحركة وأكشاك وهوائيات وصرفات مالية 
١٣٠٫٩٠٦٢٨٠٫٤٣٧دخل اCعالنات والترويج
٤٨٫٨٠٧٥١٫٩٦٠دخل مواقف السيارات

٣٢٩٫٧٣١٤٦٫٣٨٢دخل متنوع
١٫٢٤٢٫٣٦٠١٫٠٨٧٫٦٧٦في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

١٫٢٦٠٫٦٥٠١٫١٩٢٫٤١٧الرواتب ا�ساسية 
٢٣٠٫٧٠٠٢٣٣٫٠١٠عالوات 

١٥٦٫٧٩١١٢٨٫٩٦٣مكافآت 
١١٩٫٨٦٣١١٨٫٧١٧التأمين االجتماعي 

٧٨٫٩٨٩٦٠٫٨٤٨التأمين الصحي 
٤١٫٠٧٨٣٨٫٢٣٩مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (ايضاح ١٥) 

٣٧٫١٦٩٧٨٫٩٩٤أخرى 
١٫٩٢٥٫٢٤٠١٫٨٥١٫١٨٨في ٣١ ديسمبر

١٨ تكلفة المبيعات

١٩ دخل تشغيلي آخر

٢٠ تكاليف الموظفين

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 
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٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

٦٤٦٫٤٦٨٩٢٨٫٤٦١مصروفات اCعالنات والتسويق
٣٠٤٫٩٩٨٣٣٤٫٤٨١خدمات ا�من ومصروفات أعمال أخرى

١٧٤٫٩٠٧١٧٠٫١٩١رسوم قانونية واستشارية
١٤٩٫٦٠٠١٥٢٫٣٧١مصروفات المكتب
٨٣٫١٨٥٦٧٫٠٢٤مصروفات الصيانة

٦٠٫٢٢٣٧١٫٨٥٥رسوم حوافز
٥٠٫٣٠٥٥٣٫٩٠٣رسوم إدارية

٣٣٫٤٠٠٢٩٫٩٠٠أتعاب حضور اجتماعات مجلس اCدارة
٩٫٧٩٤١٠٫٨٠٠مصروفات السفر والتنقل 

٩٣٫١٢٧٥٤٫٦٧١مصروفات متنوعة 
١٫٦٠٦٫٠٠٧١٫٨٧٣٫٦٥٧في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

٢٧٫٨٨٥٫٦٠٠٢٢١٫٥٩٣شركة الما العقارية ذ.م.م.
٤٫٩٦٨٫٥٧٧١٤٫٩٦٥٫٥٩٣بناء البحرين

٣٣٧٫٨٧٥٦٣٧٫٩٤٦أعمال تجديد مجمع السيف ومجمع مدينة عيسى وماجك آيالند
٢٫٣٥١٢٠٫٠٠٠المحرق سيف مول

٣٣٫١٩٤٫٤٠٣١٥٫٨٤٥٫١٣٢في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨٢٠١٧

١٠٫٩١٣٫٩٦٣١٠٫٧٣٠٫٢٦٣ربح السنة العائد إلى حاملي أسهم شركة عقارات  السيف ش.م.ب.- (بالدينار البحريني) 

٤٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٤٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد ا�سهم القائمة 
٢٣٫٧٣٢٣٫٣٣النصيب ا�ساسي والمخفض للسهم في ا�رباح (فلس)

٢١ مصروفات عامة وإدارية وتسويقية وإعالنية

٢٢ الربح للسهم

٢٣ إرتباطات والتزامات محتملة 

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

إرتباطات النفقات الرأسمالية  أ) 

بلغت إرتباطات النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية ولم يتم تقديمها بعد، هي كالتالي:

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 
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٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

٢٥٠٫٠٠٠٢٥٠٫٠٠٠خالل سنة واحدة 
١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠بعد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات

٧٫٢٩١٫٦٦٧٧٫٧٩١٫٦٦٧أكثر من خمس سنوات 
٨٫٥٤١٫٦٦٧٩٫٠٤١٫٦٦٧في ٣١ ديسمبر

٢٣ إرتباطات والتزامات محتملة (تتمة)

ب) إرتباطات عقود التأجير التشغيلية

تم تضمين حصة المجموعة في عقود التأجير التشغيلية المتعلقة با�رض التي يقع عليها المحرق سيف مول في إجمالي اCرتباطات المفصح عنها التالية.

فيما يلي الحد ا�دنى لمدفوعات اCيجارات المستقبلية بموجب عقود التأجير التشغيلية الغير قابلة ل�لغاء كما في ٣١ ديسمبر:

ج)  إرتباطات أخرى 

يتوقع بأن يدفع المحرق سيف مول ذ.م.م. نسبة عوائد حقوق امتياز بنسبة ٢٫٧٥٪ (٢٠١٧: ٢٫٧٥٪) من إجمالي دخل إيجاره المستحق القبض ابتداًء من سنة ٢٠٢٢ وحتى 
نهاية مدة عقد التأجير في سنة ٢٠٥٣.

د)  القضايا القانونية

ضمن ا�عمال االعتيادية، تتعرض المجموعة لمطالبات قانونية. خصصت المجموعة مبالغ للمطالبات المتعلقة ببعض الموظفين. 

هـ)  الضمانات 

وقعت الشركة إلى جانب مساهم آخر على ضمانات مشتركة والعديد من ضمانات الشركات مقابل القرض �جل الذي تم الحصول عليه من قبل شركة المحرق 
مول ذ.م.م. من بنك تجاري.

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)
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٢٤ معلومات قطاعات ا�عمال 

�غراض 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 ا�لعاب الترفيهية والتسلية   - مرافق ترفيهية وتسلية    

جميع ا�نشطة ا�خرى بإستثناء إدارة العقارات والشقق وا�نشطة الترفيهية   - أخرى      

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

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

تملك وتشغل المجموعة مرافق ا�لعاب الترفيهية والتسلية في مختلف المجمعات التجارية الموجودة في مملكة البحرين تحت أسمها التجاري ماجيك آيالند. 

كما تحقق المجموعة دخًال من تأجير مساحات ترويجية، ومواقف للسيارات باCضافة إلى دخل متنوع أخر.

تراقب اCدارة نتائج عمليات وحدات أعمالها بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم ا�داء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس 
الربح أو الخسارة التشغيلية حيث تختلف من نواحي معينة، كما هو موضح في الجدول أدناه، عن قياس الربح أو الخسارة التشغيلية في القوائم المالية الموحدة. 

يتم إدارة تمويل المجموعة (متضمنة إيرادات التمويل) على مستوى المجموعة وال يتم تخصيصها في القطاعات التشغيلية.  

أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي دون شروط تفضيلية وبطريقة مشابهة للمعامالت مع ا�طراف ا�خرى.

تتضمن موجودات قطاعات ا�عمال على جميع الموجودات التشغيلية المستخدمة من قبل قطاع ا�عمال وتتكون أساسs من عقارات ومعدات وأثاث واستثمارات 
عقارية وذمم مدينة. 

تتضمن مطلوبات قطاعات ا�عمال على جميع المطلوبات التشغيلية وتتكون أساسs من مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وأرباح أسهم لم يطالب بها بعد 
وذمم تجارية دائنة وذمم أخرى.

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 
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٢٤ معلومات قطاعات ا�عمال  (تتمة)

المجمعات التجارية 
التوحيداCستبعاداتالقطاعات ا�خرى الترفيه والتسلية الشقق الخدماتية والعقارات 

٢٠١٨
دينار 

بحريني 

٢٠١٧
دينار 

بحريني 

٢٠١٨
دينار 

بحريني 

٢٠١٧
دينار 

بحريني 

٢٠١٨
دينار 

بحريني 

٢٠١٧
دينار

 بحريني 

٢٠١٨
دينار 

بحريني 

٢٠١٧
دينار 

بحريني 

٢٠١٨
دينار 

بحريني 

٢٠١٧
دينار 

بحريني 

٢٠١٨
دينار 

بحريني 

٢٠١٧
دينار

 بحريني 

١٧٫٣٩٢٫١١٥١٧٫٧٧٥٫٣٩٢----١٣٫٥٧٥٫٥٥٥١٣٫٧٦٩٫١٦٠٢٫٠١٢٫٢٠٣٢٫١٥٦٫١١٨١٫٨٠٤٫٣٥٧١٫٨٥٠٫١١٤دخل من العمليات الخارجية

--(٢٥٣٫١٧٩)(٢٦٠٫١٦٠)------٢٦٠٫١٦٠٢٥٣٫١٧٩دخل ما بين القطاعات

محسوم منها: تكلفة 
٤٫٠١١٫٢٨٧٤٫٠٢٥٫١٢٣(٢٥٣٫١٧٩)(٢٦٠٫١٦٠)--٣٫٢٦٤٫٨٠٤٢٫٥٨٩٫٠١٨٦٨٣٫٥٠٦٧٠٤٫٣٣١٣٢٣٫١٣٧٩٨٤٫٩٥٣المبيعات 

٧٥٠٫٢٦٩ ١٣٫٣٨٠٫٨٢٨١٣٫----١٠٫٥٧٠٫٩١١١١٫٤٣٣٫٣٢١١٫٣٢٨٫٦٩٧١٫٤٥١٫٧٨٧١٫٤٨١٫٢٢٠٨٦٥,١٦١إجمالي الربح 

١٫٢٤٢٫٣٦٠١٫٠٨٧٫٦٧٦--١٥٫٦٧٦١٩٫٢٧٤١٫٢٢٦٫٦٨٤١٫٠٦٨٫٤٠٢----دخل تشغيلي أخر 

٢٢٦٫٢٧٨٣٢٤٫٧٦٨--٢٢٦٫٢٧٨٣٢٤٫٧٦٨------ربح من ودائع �جل 

١٤٫٨٤٩٫٤٦٦١٥٫١٦٢٫٧١٣--١٠٫٥٧٠٫٩١١١١٫٤٣٣٫٣٢١١٫٣٢٨٫٦٩٧١٫٤٥١٫٧٨٧١٫٤٩٦٫٨٩٦٨٨٤٫٤٣٥١٫٤٥٢٫٩٦٢١٫٣٩٣٫١٧٠الربح التشغيلي

المصروفات 

١٫٩٢٥٫٢٤٠١٫٨٥١٫١٨٨------١٫٦٦٠٫١٣٥١٫٦١٤٫٨٧٠٢٦٥٫١٠٥٢٣٦٫٣١٨تكاليف الموظفين 

عامة وإدارية وتسويقية 
١٫٦٠٦٫٠٠٧١٫٨٧٣٫٦٥٧----١٫١٤١٫٧٦٠١٫٤٦٢٫٠٣١٣٤١٫٦٤١٣٥٥٫٧١٨١٢٢٫٦٠٦٥٥٫٩٠٨وإعالنية 

٦٣٠٫٩٣٣٦٢٤٫٦٥٩----٢٢١٫٣٤٥٢٠٢٫٩٥٤٧٥٫٠١٧٧١٫٥٣٦٣٣٤٫٥٧١٣٥٠٫١٦٩استهالك

مكافأة أعضاء مجلس 
٢٦٥٫٠٠٠٢٦٥٫٠٠٠--------٢٦٥٫٠٠٠٢٦٥٫٠٠٠اCدارة 

١٨٠٫٠٠٠١٧٥٫٠٠٠--------١٨٠٫٠٠٠١٧٥٫٠٠٠تبرعات ومساهمات خيرية 

مخصص لخسارة 
١٤٦٫٧٧٣٩٩٫٦١٧--------١٤٦٫٧٧٣٩٩٫٦١٧اCضمحالل

١٠٫٠٩٥٫٥١٣١٠٫٢٧٣٫٥٩٢--٦٫٩٥٥٫٨٩٨٧٫٦١٣٫٨٤٩٦٤٦٫٩٣٤٧٨٨٫٢١٥١٫٠٣٩٫٧١٩٧٠٨٫٤٧٨٫٣٥٨١٫٤٥٢٫٩٦٢١٫٣٩٣٫١٧٠ربح من العمليات

(٤٠٠٫٢٥٧)٤٣٥٫٧٣٦--------٤٣٥٫٧٣٦٤٠٠٫٢٥٧تكاليف التمويل

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 
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٢٥ معامالت مع أطراف ذات العالقة 

المجمعات التجارية 
التوحيداCستبعاداتالقطاعات ا�خرى الترفيه والتسلية الشقق الخدماتية والعقارات 

٢٠١٨
دينار 

بحريني 

٢٠١٧
دينار 

بحريني 

٢٠١٨
دينار 

بحريني 

٢٠١٧
دينار 

بحريني 

٢٠١٨
دينار 

بحريني 

٢٠١٧
دينار

 بحريني 

٢٠١٨
دينار 

بحريني 

٢٠١٧
دينار 

بحريني 

٢٠١٨
دينار 

بحريني 

٢٠١٧
دينار 

بحريني 

٢٠١٨
دينار 

بحريني 

٢٠١٧
دينار

 بحريني 

مكسب (خسارة) غير 
محققة للقيمة العادلة من 

١٫٣٣٣٫٢١٠١٫١٠٤٫٥٩٢------(٦٢٢٫٨٨٧)(٥٤٥٫٧٦٥)١٫٨٧٨٫٩٧٥١٫٧٢٧٫٤٧٩االستثمارات العقارية 

حصة المجموعة من ربح 
الشركة الزميلة والمشروع 

١٢٣٫١٦٨٨٢٫٨٧٩--------١٢٣٫١٦٨٨٢٫٨٧٩المشترك
١١٫٩٨٧٫٦٢٧١١٫٨٦١٫٣٢٠--٩٫٣٩٣٫٧٧٧٩٫٨٢٤٫٤٦٤١٠١٫١٦٩١٦٥٫٣٢٨١٫٠٣٩٫٧١٩٤٧٨٫٣٥٨١٫٤٥٢٫٩٦٢١٫٣٩٣٫١٧٠ربح القطاع للسنة 

١٦٨٫٣٦٩٫٠٨٤١٦٥٫٧٤٥٫٩٣٧(٤٫٤٦٠٫٩١١)(٤٫١٠٧٫١٤٢)--١٥٨٫٣١٤٫٩٤٩١٥٦٫٤٣٥٫٧٢٤١٢٫٤١٠٫٢٥٤١٢٫١٠٧٫٣١٣١٫٧٥١٫٠٢٣١٫٦٦٣٫٨١١مجموع الموجودات
١٣٫٨١٠٫٣٢٧١٧٫٦٥١٫٣٢٥(٤٫٤٦٠٫٩١١)(٤٫١٠٧٫١٤٢)---١٣٫٤٨٥٫٩٩٧١٧٫٣٧٥٫٦٠٨٤٫٣٩٦٫٧٥٥٤٫٧٣٦٫٦٢٨٣٤٫٧١٧مجموع المطلوبات
١٫٢٦٤٫٨٧٠١٫٣٨٧٫١٥١----١٤٫٢٤٥٣٩٫٦٤٥١٤٣٫١٧٨-١٫٢٢٥٫٢٢٥١٫٢٢٩٫٧٢٨النفقات الرأسمالية 

تتكون النفقات الرأسمالية من إضافات العقارات والمعدات و�ثاث وا�عمال الرأسمالية قيد التنفيذ واالستثمارات العقارية.
جميع مبيعات وأرباح المجموعة مكتسبة في مملكة البحرين من قطاعات ا�عمال المذكورة أعاله.

تمثل ا�طراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اCدارة وموظفي اCدارة الرئيسيين للمجموعة وشركات خاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو 
المتأثرة من قبل هذه ا�طراف. يتم اعتماد سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل مجلس اCدارة. 

إن المعامالت مع ا�طراف ذات العالقة هي كالتالي:

٢٠١٨٢٠١٧
تكلفة المبيعات

دينار بحريني 
دخل تشغيلي آخر

دينار بحريني 
تكلفة المبيعات

دينار بحريني 
دخل تشغيلي آخر

دينار بحريني 

٦٥٫١٦٠١٥٧٫٨٧١٥٨٫١٧٩١٦٧٫٦٨٤شركة المحرق مول ذ.م.م.@

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 
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٢٥ معامالت مع أطراف ذات العالقة  (تتمة)

لدى الشركة اتفاقية خدمات عقارية قائمة مع شركة المحرق مول ذ.م.م، وذلك لتقديم خدمات إدارة التطوير وإدارة عقود التأجير وإدارة التأسيس والتنسيق مع 
المستأجرين وإدارة العقارات. يتم تضمين رسوم تلك الخدمات في الدخل التشغيلي اdخر في القائمة الموحدة للدخل الشامل.

فيما يلي ا�رصدة مع ا�طراف ذات العالقة والمتضمنة في القائمة الموحدة للمركز المالي (إيضاح ٨):

إن ا�رصدة القائمة الناتجة ضمن ا�عمال اCعتيادية هي بدون فائدة وغير مضمونة كما في ٣١ ديسمبر. تقوم المجموعة فقط بعمل مخصص إضمحالل 
�رصدة ا�طراف ذات العالقة عندما يكون هناك تأكيد فعلي بأن الديون ال يمكن استردادها. للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و٣١ ديسمبر ٢٠١٧، لم تسجل 

المجموعة أي إضمحالل على المبالغ المستحقة من قبل ا�طراف ذات العالقة.

تعويضات موظفي اCدارة الرئيسيين 

فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اCدارة وأعضاء اCدارة الرئيسين خالل السنة:

ذمم مدينة

٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

١٨٦٫٦٨١١٥٫٣٦٠شركة الما العقارية ذ.م.م.
١٨٦٫٦٨١١٥٫٣٦٠

ذمم مدينة

٢٠١٨
دينار بحريني 

٢٠١٧
دينار بحريني 

٢٦٥٫٠٠٠٢٦٥٫٠٠٠مكافأة أعضاء مجلس اCدارة
١٧٤٫٥٦٠٢٣٤٫٢٠٠مكافآت اCدارة القصيرة ا�جل 
٥٫٠٧٥٨٫٠٢٩مكافآت نهاية الخدمة ل�دارة 

٣٣٫٤٠٠٢٩٫٩٠٠أتعاب حضور اجتماعات مجلس اCدارة
٤٧٨٫٠٣٥٥٣٧٫١٢٩

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 
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٢٦ 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 اCدارة

إن مجلس اCدارة هو المسئول عن إدارة المخاطر ككل والتصديق على سياسات واستراتيجيات المخاطر.

اللجنة التنفيذية

إن اللجنة التنفيذية هي المسئولة عن التقييم والتصديق على ا�عمال واستراتيجيات المخاطر وخطط وسياسات الشركة والمجموعة.

مخاطر عقارية 

قامت المجموعة بتحديد المخاطر التالية المرتبطة بالمحفظة العقارية:

قد يتعثر مستأجر رئيسي عن السداد مما يؤدي إلى خسارة جوهرية في دخل اCيجار وانخفاض في قيمة العقار المرتبط به (راجع أيضs مخاطر اCئتمان أدناه). 
وللحد من هذه المخاطر، تقوم المجموعة بمراجعة الوضع المالي لجميع المستأجرين المحتملين والحاليين وتحديد المستوى المناسب للضمان المطلوب عن 

طريق إيداع اCيجارات أو الضمانات.

مخاطر سعر الفائدة 

ال تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة على ودائعها المصرفية التي تستحق عليها فائدة حيث أن هذه الودائع تودع لدى بنوك ذات سمعة جيدة وبمعدالت 
.sفائدة ثابتة محددة مسبق

مخاطر العملة 

إن مخاطر العملة هي مخاطر تغيير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية �داة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت ا�جنبية. يتعلق تعرض 
المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت ا�جنبية بصورة رئيسية با�نشطة التشغيلية للمجموعة عندما يتم عرض اCيرادات والمصروفات بعملة 

تختلف عن العملة الرئيسية للمجموعة.

إن غالبية معامالت المجموعة بالعملة ا�جنبية هي بالدوالر أمريكي. بما إن الدينار البحريني مثبت بالدوالر ا�مريكي، فإن ا�رصدة بالدوالر ا�مريكي ال تمثل مخاطر 
عملة جوهرية. 

مخاطر االئتمان

إن مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن أحد أطراف ا�داة المالية من الوفاء بالتزاماته ا�مر الذي قد ينتج عن تحمل الطرف اdخر لخسارة مالية. 
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التأجيرية والتمويلية، بما فيها الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية.

مخاطر االئتمان المرتبطة باCيجارات المستحقة القبض

تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل الطلب من المستأجرين بدفع اCيجارات مقدمs. وتقييم التصنيف االئتماني للمستأجر عند إبرام اتفاقية اCيجار. يتم متابعة 
الذمم المدينة القائمة للمستأجرين بصورة منتظمة. إن الحد ا�قصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد التقارير المالية هي القيمة المدرجة لكل فئة من فئات 

الموجودات المالية.

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 
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يتم إدارة مخاطر االئتمان من ا�رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة المجموعة وفقs لسياسة المجموعة. يتم القيام باستثمارات في المبالغ 
الفائضة فقط مع ا�طراف ا�خرى المعتمدة وضمن الحدود االئتمانية المخصصة لكل طرف. يتم مراجعة الحدود اCئتمانية ل¡طراف ا�خرى 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 اdخر. 

تركز مخاطر االئتمان

تقوم المجموعة بتقديم خدماتها لعدد كبير من ا�فراد والشركات. يمثل رصيد أكبر خمسة عمالء ١٩٪ من الذمم التجارية المدينة القائمة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 
 .(٪٢٠١٧: ٣٦)

مخاطر السيولة

تقوم المجموعة بتقليل مخاطر سيولتها عن طريق التأكد من توفر تسهيالت مصرفية لديها. تتطلب شروط تأجير المجموعة من المستأجرين دفع المبالغ 
.sخرى خالل ٣٠ إلى ٦٠ يوم�مقدمs. يتم عادة تسوية الذمم التجارية الدائنة والذمم ا

يلخص الجدول التالي أدناه بيان إستحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة للمجموعة كما في ١٣ ديسمبر، بناًء على التواريخ التعاقدية للسداد:

٢٠١٨

عند الطلب
دينار بحريني

أقل من
٣ أشهر 

دينار بحريني 
من ٣ إلى ١٢ شهر

دينار بحريني 

من سنة إلى ٥ 
سنوات

دينار بحريني 
المجموع

دينار بحريني 
٣٫١٢٧٫٧٥٥---٣٫١٥٧٫٧٥٥أرباح أسهم لم يطالب بها بعد

٢٢٢٫٢٣٦٣٣١٫٩٢٥٧٠٨٫٧٨٧٨١٫٧٩١١٫٣٤٤٫٧٣٩ذمم دائنة وذمم أخرى
١٫٠١١٫٩٣٥١٫٧٢٤٫٠٣٨٤٫٥٩٥٫٢٥٦٧٫٣٣١٫٢٢٩-قرض �جل

٣٫٣٧٩٫٩٩١١٫٣٤٣٫٨٦٠٢٫٤٣٢٫٨٢٥٤٫٦٧٧٫٠٤٧١١٫٨٣٣٫٧٢٣

٢٠١٧

عند الطلب
دينار بحريني

أقل من
٣ أشهر 

دينار بحريني 
من ٣ إلى ١٢ شهر

دينار بحريني 

من سنة إلى ٥ 
سنوات

دينار بحريني 
المجموع

دينار بحريني 
٥٫٣١٠٫١٩٩---٥٫٣١٠٫١٩٩أرباح أسهم لم يطالب بها بعد

٣٦٣٫٨١٤٦٣٦٫٩٢٣٤١٧٫١١٨٩٣٫٤٥٩١٫٥١١٫٣١٤ذمم دائنة وذمم أخرى
٥١٩٫٧١٤١٫٥٣٨٫٢٠١٧٫٣٣١٫٦٣٣٩٫٣٨٩٫٥٤٨-قرض �جل

٥٫٦٧٤٫٠١٣١٫١٥٦٫٦٣٧١٫٩٥٥٫٣١٩٧٫٤٢٥٫٠٩٢١٦٫٢١١٫٠٦١

٢٦ أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية   (تتمة)

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)

75  نمـو
مستمر



إدارة رأس المال 

إن الهدف الرئيسي Cدارة رأسمال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تحتفظ بدرجات إئتمانية قوية ونسبة رأسمال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد 
ا�قصى للقيمة عند المساهمين. 

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأسمالها وعمل تعديالت على ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. لم يتم عمل تغييرات في ا�هداف أو السياسات أو العمليات 
خالل السنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و٣١ ديسمبر ٢٠١٧. من أجل الحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال، يمكن للمجموعة تعديل مبالغ أرباح ا�سهم 

المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لغرض إدارة رأسمال المجموعة، تشتمل حقوق الملكية على أسهم رأس المال واالحتياطي القانوني واحتياطي 
استبدال أثاث وتركيبات وا�رباح المبقاة والحقوق العائدة إلى الحقوق غير المسيطرة والمقاسة بمبلغ وقدره ١٥٤٫٥٥٨٫٧٥٧ دينار بحريني للسنة المنتهية في ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٨ (٢٠١٧: ١٤٨,٠٩٤,٦١٢ دينار بحريني).

تشتمـل ا�دوات المالية على الموجودات والمطلوبات المالية.

تشتمل الموجودات المالية على ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى وأرصده لدى البنك. تشتمل المطلوبات المالية على ذمم دائنة تجارية وذمم أخرى وأرباح أسهم 
مستحقة لم يطالب بها بعد مستحقة الدفع والتي هي مدرجة بالتكلفة المطفأة. 

إن القيم المدرجة ل¡دوات المالية للمجموعة مثل النقد وا�رصدة لدى البنك وذمم تجارية مدينة وذمم أخرى وذمم دائنة أخرى وأرباح أسهم مستحقة لم 
يطالب بها بعد مستحقة الدفع تقارب بشكل معقول قيمها العادلة. ولذلك، ال يتطلب عمل إفصاح للقيمة العادلة ل¡دوات المالية تلك.

يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة كما في ١٣ ديسمبر:

قياس القيمة العادلة بإستخدام 

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
تاريخ 

التقييم

أسعار مسعرة 
في أسواق نشطة 

(المستوى ١)
دينار بحريني

مدخالت ذات 
تأثير جوهري 

يمكن مالحظتها 
(المستوى ٢)
دينار بحريني

مدخالت ذات 
تأثير جوهري ال 

يمكن مالحظتها 
(المستوى ٣)
دينار بحريني

المجموع 
دينار بحريني

الموجودات المقاسة  بالقيمة العادلة
١١٥٫٦٧٢٫٧١٩١١٥٫٦٧٢٫٧١٩--٣١ ديسمبر ٢٠١٨االستثمارات العقارية 

قياس القيمة العادلة بإستخدام 

٣١ ديسمبر ٢٠١٧
تاريخ 

التقييم

أسعار مسعرة 
في أسواق نشطة 

(المستوى ١)
دينار بحريني

مدخالت ذات 
تأثير جوهري 

يمكن مالحظتها 
(المستوى ٢)
دينار بحريني

مدخالت ذات 
تأثير جوهري ال 

يمكن مالحظتها 
(المستوى ٣)
دينار بحريني

المجموع 
دينار بحريني

الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة:
١١٣٫٢٩٤٫٧٢٣١١٣٫٢٩٤٫٧٢٣--٣١ ديسمبر ٢٠١٧االستثمارات العقارية 

٢٦ أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية   (تتمة)

٢٧ قياس القيمة العادلة 

 لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى ١ والمستوى ٢ والمستوى ٣ خالل السنة.
تم اCفصاح عن التغير في االستثمارات العقارية المعاد تقييمها وتسوية المستوى ٣ في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في إيضاح ٦.

إيضاحات حول  
القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  (دينار بحريني)

التقــــريـر الســــنوي76
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