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  ١             بش.م.شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 

  معلومات عامة

  تسجيــل الشركــة

قانون الشركات  ألحكامشركة مساھمة بحرينية مسجلة وفقا  وھيشركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب 
  . ١٩٩٠يوليو  ١٥بتاريخ  ٢٣٥٠٩بموجب سجل تجاري رقم  ٢٠٠١التجارية البحريني 

تم  والتي ،.م.م.ذ التجزئة تجارة لتطوير الدولي البحرين ركزم شركة في األسھم من %٨٠ نسبة الشركة تمتلك
  .م.م.ذ الدولي البحرين مطار تطوير شركة في %٢٥. كما تمتلك الشركة نسبة ٢٠٠٠تأسيسھا في يوليو 

رأس المــال 
بحريني)  دينار ١١٫٧٥٨٫٠١٢: ٢٠١٥دينار بحريني ( ١٢٫٩٣٣٫٨١٣

ة) سھم١١٧٫٥٨٠٫١١٤: ٢٠١٥( سھم ١٢٩٫٣٣٨٫١٢٥ لىإمقسم   بقيم
  كل سھملفلس   ١٠٠

: المصـرح به 

ي  ( ١٢٫٩٣٣٫٨١٣ ار بحرين ار ١١٫٧٥٨٫٠١٢: ٢٠١٥دين  دين
  )بحريني

:   الصادر والمدفوع بالكامل

:  )رئيس مجلس اإلدارة(فـاروق يــوسـف الـمؤيـد     مجلس اإلدارة
:  )العضو المنتدب( يعبد هللا حـسن بـوھـنـــد

   ـــــاللجــالل مـحمد ج
     جـاسـم مـحـمـد الـشـيخ

   آل خليفةالشيخ محمد بن على بن محمد 
   جــواد الحـــواج

   نـبـيـل  الـــزيــــــن
   الخان محمد

   غـســـان الــصـبـــاغ
   جھاد أمين

  عبدالرحمن جمشير

:  المؤيد يوسف فاروق   االستثمار لجنة
   بوھندي عبدهللا

  يل الزيننب
  مينأجھاد

:  الحواج جواد   التدقيق لجنة
    الخان محمد
  الصباغ غسان

المؤيديوسففاروق  والمكافآت اتلجنة الترشيح 
  بوھنديعبدهللا

  جــالل مـحمد جـــــالل

:  وسط) ذ.م.م.ألشركة أيريانتا أنترناشيونال (الشرق ا   ياإلدار الوكيل

: باسم الوردي  العام المدير - اإلدارة  
 كارول    دومينيك    المالية الشؤون رئيس -
  دومينيك أوريلي  رئيس دائرة العمليات -
  شين أوسولفان المشتريات دائرة رئيس -



  ٢   شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب

  معلومات عامة

:  نور عبدالواحد   الشركة سكرتير

:  ٢٢٤ المحرق - ٢٤٠٣ طريق ١٤٥مبنى  -البرشاء  بناية   المكاتب
    ١٧٧٢٥٥١١فاكس   - ١٧٧٢٣١٠٠ھاتف 

  ١٧١٤ص ب  -مطار البحرين الدولي 
  ١٧٣٢١٩١٠فاكس   - ١٧٣٢١٣٣٠ھاتف 

:  فخرو جي ام بي كي   لحساباتا يمدقق

:   .م.بش المتحد األھلي البنك   البنوك
    ش.م.ب بنك البحرين والكويت

   .م.بش الوطني البحرين بنك
   (مقفلة) بيت التمويل الكويتي ش.م.ب

   البحرين –بنك الكويت الوطني 
   بنك السالم

:  كمبيوترشير ذ.م.م كارفي   األسھم مسجلي
   البحرين كةممل - المنامة - ٥١٤.ب ص

:  سيكو   حافظي المستندات المالية
   مملكة البحرين –المنامة  – ١٣٣١ص.ب 

:  تونزكال
   مملكة البحرين –ضاحية السيف  – ٥٨٥٦ص.ب 
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  تقرير رئيس مجلس اإلدارة

لبيانات المالية . وا 2016بالنيابة عن مجلس إدارة شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة، يطيب لي أن أقدم لكم التقرير السنوي لعام

 .2016ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 حققت ياسية ،حيثققد حققت أداًء قوياً بشكل عام وحققت ربحية   شركة مجمع البحرين لألسواق الحرةويسرني أن أعلن أن إدارة 

الستثمارية. وانني ا. وتعززت األرباح بشكل أكبر بفضل المكاسب القوية من محفظتنا مليون دينار بحريني  8,3 قدرها أرباح صافي

 مستمر لشركتنا.لضمـان النجـاح ال مهم  من تحقيق تقدم إستراتيجي حرةال شركة مجمع البحرين لألسواق ألشعر بالفخر لتمكن 

 

 أهم المؤشرات المالية 

رغم على ال ،%2.6 بنسبة نمو بلغتمليون دينار بحريني ،  28.9إجمالية قدرها  مبيعات ، سجلت المجموعة 2016على مدى عام 

مليون  13,6إلى  قد ارتفعت  األرباح اإلجمالية إال ان الثاني من العام،اجرنا في النصف التي طرأت على مت رئيسيةالتجديدات المن 

 .مقارنة بالعام الماضي %1.8دينار، بزيادة نسبتها 

رتفاع نظرا إل %11.1كاليف البيع بنسبة زادت ت وكذلك خالل العام،  %1.7من جانب آخر، ارتفعت المصروفات اإلدارية بنسبة 

% عن العام 7,5بنسبة  مما يشكل انخفاضا مليون دينار بحريني،  4.8األرباح التشغيلية  وبلغت .  والتغليف تكاليف مواد التعبئة

 .الماضي 

نتيجة لشراء  % 18,5بزيادة نسبتها أي مليون دينار بحريني،   32,3 والعقارات التي تتكون من األسهمو حاليًا، محفظتنا االستثمارية تبلغو

 استثمارات جديدة وزيادة في قاعدة األصول في االستثمارات الحالية، مما يؤكد على قوة محفظتنا وتوازنها.

في  انخفاض وذلك بسبب ، ماضيمقارنة بالعام ال %5,8مليون دينار بحريني منخفضة بنسبة   3,5وبلغت اإليرادات االستثمارية 

 بحريني . ألف دينار 268بلغت قد والتي  القيمه االستثمارات خالل العالم 

فلسا في  69فلسا مقارنة بـ 64مليون دينار بحريني، في حين بلغ العائد األساسي للسهم الواحد  8,3 وبلغت صافي األرباح المسجلة 

 . 2015عام 

، ما لعام الماضي ا٪ مقارنة مع  4مليون دينار بحريني بزيادة قدرها  50,8، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2016في نهاية ديسمبر

 يعكس األداء القوي وقوة المركز المالي للشركة. 

 

 أهم المؤشرات التشغيلية

ت في يوليو أي بدلتجديد محالت السوق الحرة بصالة المغادرين والت 2016قامت الشركة بإجراء استثمارات رأسمالية كبيره خالل عام 

"كاندي لعاب افتتاح محل األ ق سلسلة من المبادرات والعالمات التجارية، ومن بينها . وكجزء من المشروع، فقد تم إطالالماضي 

 وكذلك ،  من نوعها المحل بمثابة موطن ألفضل نوعية من األلعاب والحلويات من مختلف العالمات التجارية الفريدةهذا يعتبروكالوند" 

ً  التجارية الراقية والرائدة افتتاح بوتيك الساعات الفاخرة الذي يتضمن مجموعة من العالمات "، و"هبلوت" مثل "أوميغاعالميا

ن إطالق العطور ومستحضرات التجميل، تم إطالق عالمات تجارية جديدة مثل "ماك" و"جو مالون"، فضال ع قسم  و"تودور". وفي

 الحصرية ألبرز بيوت العطور. العديد من المجموعات الخاصة و

وما زال  ة. المنتجات المتميز عرض مجموعه جديده ومتنوعه من األطعمة والحلويات من أجل جديد وتطوير قسم من جانب آخر، تم ت

ت التجديد والذي متوقع االنتهاء من عمليا المجوهرات وساعات الموضة واإللكترونياتالعمل جاريا على االقسام األخرى كقسم 

العالي مستوى الخدمات بال في تقديم  لمواصلةل من السابق في مكانة أفضل تجدونناوسوف  ،2017 هذا العام في بداية  والتطوير 

 .لزبائننا وعمالئنا 

 " Shop and Collect، فخدمة "افضل تجربة تسوق للزبائن رفيعة المستوى خالل العام، والتي أضافت  لخدماتتم تفعيل عدد من ا كما

واقتراحات  ادودهذه الخدمة خالل العام. وقد تلقينا من زبائننا رقد استخدموا مسافر  11,600 حيث انمستمرة في النمو، ما زالت 

 .وقد تم االخذ بها بعين اإلعتبار لتطوير الخدمة إيجابية للغاية
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 تقرير رئيس مجلس اإلدارة

 

كما   ،لوقت والجهداأنه قد  تم تطوير عملية  تحويل المخزون  إلكترونيا مما ساعد في االستغناء عن المعامالت الورقيه وتوفير كما 

 ساهمت في تحسين نسبة " توفر البضاعه على الرف " لجميع االقسام في السوق الحرة . 

 لمكتبي .اهمت في تقليل الوقت والجهد للعمل اإلداري واكما قامت الشركه بالبدء بالخدمات المصرفية اإللكترونية والتي س

ملية اكمال المبيعات عالمستخدمة في  وعالوة على ما سبق، فقد تم إضافة مركز بيانات جديد للمطار لدعم النمو في األجهزة اإللكترونية

 . للزبائن 

 التخصيصا ت المقترحة 

ي اجتماع الجمعية ف، وذلك 2016راء التخصيصات التالية من األرباح الصافية لعام على النتائج المالية، يقترح مجلس اإلدارة اج بناء

حد خالل العام. ويقترح فلساً للسهم الوا 20فلساً للسهم الواحد، تم توزيع  50العمومية السنوي للمساهمين، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 

 :المجلس أيضا التخصيصات اإلضافية التالية

 

  10اصدار أسهم منحة بنسبة% 

  لألغراض الخيرية  %2نسبة تخصيص 

 

بن عيسى  بالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة، أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد

مير سلمان بن السمو الملكي األ آل خليفة، وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب

تقديره وامتنانه  كما يعرب المجلس عن خالص  دعمهم ومساندتهم المستمرة للشركةحمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى، على 

وزير مد للدعم المتواصل من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة المهندس كمال بن أحمد مح

 المواصالت واالتصاالت.

 

 شكراً لمساهمينا وجميع األطراف المعنية والموظفين والعمالء

ب عن خالص امتناني وبهذه المناسبة أتوجه للسادة المساهمين الكرام بالقول : "شكراً لكم على استمرار ثقتكم في المجلس". وأود أيضاً أن أعر

عامة للطيران لموظفي وإدارة شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة على والئهم ودعمهم. وخالص الشكر موصول لشركة مطار البحرين والهيئة ال

ألخرى التي تهدف إلى لمدني على التوجيه والدعم والمساعدة التي يقدمونها لنا في مطار البحرين الدولي. كذلك أتوجه بالشكر للجهات المعنية اا

 ين.للسوق الحرة البحرترويج وتسويق مطار البحرين الدولي. وأخيراً أتوجه بالشكر لجميع عمالئنا الستمرار دعمهم والختيارهم 

 مستقبلالتطلع لل

يث تم عرض  ح، بصالة المغادرين محالت السوق الحرة  جديدلت 2016الشركة بإجراء استثمارات رأسمالية كبيرة في عام  لقد قامت 

من ضمن سياسة   العالمية والمنتجات المتميزه في أقسام مختلفة كالساعات والعطورات ، ويأتي هذا االستثمار واطالق مجموعه جديدة من الماركات

تحقيق النمو المستدام والربحية ل. ومن شأن تلك االستثمارات أن تمنحنا أساساً قوياً شركة المستمرة بتوفير تجربة التسوق األمثل للمسافرين بمطار البحرين الدوليال

ن تحقيق النمو المنشود مالي القوي لنتمكن إلى جانب االنضباط المخدمة العمالء ونيل رضاهم في السنوات المقبلة. وسينصب تركيزنا جميعاً، وبشكل مستمر، على 

 .لوتلبية أهدافنا على المدى الطوي

 

 فاروق يوسف المؤيد

 رئيس مجلس اإلدارة

 2017فبراير  20
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        الموحد المالي المركز بيان
  البحريني بالدينار              2016 ديسمبر 31 في كما
 

  إيضاح 2016  2015
  الموجودات    

 والمعدات اتالعقار 4 2.094.958  2.068.595

 استثمارات عقارية 5 7.574.959  4.243.049

 في شركة زميلة استثمار 6 178.459  197.178

 للبيع متوفرة استثمارات 7 24.703.594  22.992.988

 موجودات أخرى 8 4.764.778  4.174.238

 المتداولة غير الموجودات مجموع  39.316.748  33.676.049

     
 المخزون 9 3.095.073  2.962.296
 أخرىو مدينة تجارية ذمم 10 1.792.593  2.762.449

 وأرصدة البنوك النقد 11 12.824.910  15.150.404

 المتداولة الموجودات مجموع  17.712.576  20.875.149
     

 الموجودات مجموع  57.029.324  54.551.198

 
 والمطلوبات الملكية حقوق    

 حقوق الملكية    
 رأس المال  12 12.933.813  11.758.012
 عالوة إصدار أسهم  1.952.560  1.952.560
 احتياطي قانوني  6.466.906  5.891.006
 احتياطي أعمال خيرية  660.453  598.107

   لالستثمارات العادلة القيمة احتياطي  7.270.898  7.428.307
 مستبقاة أرباح  21.486.466  21.203.072

 األم الشركة مساهمي حقوق مجموع  50.771.096  48.831.064
 مسيطرة غير حصة  -  14.897

 مجموع حقوق الملكية  50.771.096  48.845.961

     
 المطلوبات    

 منافع الموظفين 13 381.703  405.559

 المتداولة غير المطلوبات مجموع  381.703  405.559

     
 وأخرى دائنة تجارية ذمم 14 3.693.459  3.057.724
  حق امتياز مستحق 15 2.183.066  2.241.954

 المتداولة المطلوبات مجموع  5.876.525  5.299.678
     

 المطلوبات مجموع  6.258.228  5.705.237
     

 حقوق الملكية والمطلوبات   مجموع  57.029.324  54.551.198

 
 2017فبراير  20 من قبل مجلس اإلدارة في 43إلى  9اعتمدت البيانات المالية الموحدة التي تشتمل على الصفحات من 

 :قبل منبالنيابة عنه ووقعت 
 

                                                               
 يعبد هللا بوهند       فاروق يوسف المؤيد
 الـعضو الـمـنتدب       رئيس مجلس اإلدارة

 
 .الموحدة المالية البيانات هذه من أساسيا   جزءا   27إلى  1من اإليضاحات  تشكل
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 الموحد الربح أو الخسارةبيان 
  البحريني بالدينار            2016ديسمبر  31نتهية في عن السنة الم

 
 

  ايضاح 2016  2015
     

 اتيراداإل 16 28.859.618  28.123.909
     

 تكلفة المبيعات  (15.206.985)      (14.707.644)

 إجمالي الربح  13.652.633   13.416.265

     
 ، صافيإيرادات أخرى 17 1.178.884  1.593.983

 إدارية مصروفات 18 (9.504.731)  (9.348.782)

 البيع مصروفات  (542.954)  (488.575)

 التشغيلربح   4.783.832  5.172.891

     

 إيرادات الفوائد  158.892  369.665

 إيرادات من استثمارات متوفرة للبيع 19 3.475.548  2.008.528

 إيرادات من استثمارات عقارية، صافي 20 158.809  1.372.545

 انخفاض قيمة استثمارات متوفرة للبيع  (267.550)  -

  حصة الشركة من أرباح شركة زميلة 6 18.781  11.646

     

 ربح السنة  8.328.312  8.935.275

 
 : إلى منسوب الربح    

 األم الشركة مساهمي  8.328.312  8.952.564

 مسيطرة غير حصة  -  (17.289)

     

8.935.275  8.328.312    

 
     

 )بالفلس( سهم لكل والمخفض األساسي العائد 23 64  69

 
 

 2017فبراير  20 من قبل مجلس اإلدارة في 43إلى  9اعتمدت البيانات المالية الموحدة التي تشتمل على الصفحات من 
 بالنيابة عنه من قبل:ووقعت 

 
 
 
 
 
 

 يبد هللا بوهندع       فاروق يوسف المؤيد
  الـعضو الـمـنتدب       رئيس مجلس اإلدارة

 
 

 .الموحدة المالية البيانات هذه من أساسيا   جزءا   27إلى  1من اإليضاحات  تشكل



   

  
  ١١                                                   .م.بش الحرة لألسواق البحرين مجمع شركة

  
  بيان الدخل الشامل الموحد

   البحريني بالدينار                ٢٠١٦ديسمبر  ٣١عن السنة المنتھية في 
  
  

٢٠١٦   ٢٠١٥      
         

  ربح السنة    ٨٫٣٢٨٫٣١٢   ٨٫٩٣٥٫٢٧٥
         
  الشامل اآلخر  الدخل       
ً  تصنيفھا يتم قدتم تصنيفھا أو التي  التي البنود          إلى الحقا
  الخسارة أو بحالر       
  متوفرة للبيع الستثمارات العادلة القيمةالتغير في صافي        

  في حقوق الملكية    )٤٢٤٫٩٥٩(   ٣٧٢٫٤٥٨
   استثماراتمن انخفاض قيمة  الخسارة أو الربح إلى المحول       
  في حقوق الملكية متوفرة للبيع    ٢٦٧٫٥٥٠   -
  متوفرة للبيعارات بيع استثم من الخسارة أو الربح إلى المحول       
  في حقوق الملكية    -   )٧٦٧(

         
  مجموع الدخل الشامل اآلخر    )١٥٧٫٤٠٩(   ٣٧١٫٦٩١

         
  للسنة الشامل الدخل مجموع    ٨٫١٧٠٫٩٠٣   ٩٫٣٠٦٫٩٦٦

  
  

  : إلى منسوب الشامل الدخل مجموع       
  األم الشركة مساھمي    ٨٫١٧٠٫٩٠٣   ٩٫٣٢٤٫٢٥٥

  طرةمسي غير حصة    -   )١٧٫٢٨٩(
         

٨٫١٧٠٫٩٠٣   ٩٫٣٠٦٫٩٦٦      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ً  جزءاً  ٢٣إلى  ١من اإليضاحات  تشكل .الموحدة المالية البيانات ھذه من أساسيا



  ١٢                                                                                                                  شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

   الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 البحريني بالدينار                                                 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١عن السنة المنتھية في 

 
      األم الشركة مساھمي إلى ةالمنسوبحقوق الملكية   
          احتياطي  احتياطي        
  مجموع  غير حصة    أرباح  القيمة  أعمال  ياطياحت  عالوة إصدار  رأس  
  حقوق الملكية    مسيطرة  المجموع  مستبقاة  العادلة  خيرية  قانوني  أسھم  المال  
                    
  ٤٨٫٨٤٥٫٩٦١  ١٤٫٨٩٧  ٤٨٫٨٣١٫٠٦٤  ٢١٫٢٠٣٫٠٧٢  ٧٫٤٢٨٫٣٠٧  ٥٩٨٫١٠٧  ٥٫٨٩١٫٠٠٦  ١٫٩٥٢٫٥٦٠  ١١٫٧٥٨٫٠١٢  ٢٠١٦يناير  ١ في

                    

                   ةللسنالدخل الشامل
  ٨٫٣٢٨٫٣١٢  -  ٨٫٣٢٨٫٣١٢  ٨٫٣٢٨٫٣١٢  -  -  -  -  -  السنة ربح

                    
               اآلخر الشامل الدخل
               يتم قدتم تصنيفھا أو التي  التي البنود

ً                الخسارة أو الربح إلى تصنيفھا الحقا
               القيمة العادلة  في تغيرالصافي 

  )٤٢٤٫٩٥٩(  -  )٤٢٤٫٩٥٩(  -  )٤٢٤٫٩٥٩( -  - - -  فرة للبيع في حقوق الملكيةالستثمارات متو
                 من انخفاض  الخسارة أو الربح إلى المحول

                 في حقوقمتوفرة للبيع  استثماراتقيمة 
  ٢٦٧٫٥٥٠  -  ٢٦٧٫٥٥٠  -  ٢٦٧٫٥٥٠ -  - - -  الملكية

               
  )١٥٧٫٤٠٩(  -  )١٥٧٫٤٠٩( - )١٥٧٫٤٠٩( -  - - -  اآلخرالدخل الشامل  مجموع

                    

  ٨٫١٧٠٫٩٠٣  -  ٨٫١٧٠٫٩٠٣  ٨٫٣٢٨٫٣١٢ )١٥٧٫٤٠٩( -  - - -  مجموع الدخل الشامل للسنة

                    
  )١٤٫٨٩٧(  )١٤٫٨٩٧(  -  -  -  -  -  -  -  تصفية شركة تابعة

  -  -  -  )١٫١٧٥٫٨٠١(  -  -  -  -  ١٫١٧٥٫٨٠١  أسھم منحةاصدار 
  -  -  -  )٥٧٥٫٩٠٠(  -  -  ٥٧٥٫٩٠٠  -  -  نيالقانو لالحتياطي المحول
  )٣٫٥٢٧٫٤٠٤(  -  )٣٫٥٢٧٫٤٠٤(  )٣٫٥٢٧٫٤٠٤(  -  -  -  -  - ٢٠١٥لسنةمعلنةنھائيةأسھمأرباح
  )٢٫٥٨٦٫٧٦٢(  -  )٢٫٥٨٦٫٧٦٢(  )٢٫٥٨٦٫٧٦٢(  -  -  -  -  -  ٢٠١٦لسنة  مدفوعة مرحلية أسھم أرباح

  )١١٦٫٧٠٥(  -  )١١٦٫٧٠٥(  -  -  )١١٦٫٧٠٥(  -  -  -  ٢٠١٦لسنة  مدفوعة خيرية تبرعات
  -  -  -  )١٧٩٫٠٥١(  -  ١٧٩٫٠٥١  -  -  -  ٢٠١٦لسنة  عتمدةم خيرية تبرعات

                    

  ٥٠٫٧٧١٫٠٩٦  -  ٥٠٫٧٧١٫٠٩٦  ٢١٫٤٨٦٫٤٦٦ ٧٫٢٧٠٫٨٩٨ ٦٦٠٫٤٥٣ ٦٫٤٦٦٫٩٠٦  ١٫٩٥٢٫٥٦٠ ١٢٫٩٣٣٫٨١٣  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ في

  
ً  جزءاً  ٢٧إلى  ١من اإليضاحات  تشكل .الموحدة لماليةا البيانات ھذه من أساسيا



  ١٣                                                                                                          شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  الموحد  الملكية بيان التغيرات في حقوق
 البحريني بالدينار                                                 (يتبع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١عن السنة المنتھية في 

 
 
      األم الشركة مساھمي إلى ةالمنسوبحقوق الملكية   
          احتياطي  احتياطي        
  مجموع  غير حصة    أرباح  القيمة  أعمال  احتياطي  عالوة إصدار  رأس  
  حقوق الملكية    مسيطرة  المجموع  مستبقاة  العادلة  خيرية  قانوني  أسھم  المال  
                    
  ٤٥٫٢٤٤٫٣٢٨  ١٠٢٫١٨٦  ٤٥٫١٤٢٫١٤٢  ١٩٫٥٨٣٫٣٠٠  ٧٫٠٥٦٫٦١٦  ٥٠٤٫٠١٣  ٥٫٣٥٦٫٥٥١  ١٫٩٥٢٫٥٦٠  ١٠٫٦٨٩٫١٠٢  ٢٠١٥يناير  ١ في

                    
                    الدخل الشامل

  ٨٫٩٣٥٫٢٧٥  )١٧٫٢٨٩(  ٨٫٩٥٢٫٥٦٤  ٨٫٩٥٢٫٥٦٤  -  -  -  -  -  السنة ربح
                    يتم قدتم تصنيفھا أو التي  التي البنود

ً                     الخسارة أو الربح إلى تصنيفھا الحقا
                    الستثماراتالقيمة العادلة  في تغيرالصافي 

  ٣٧٢٫٤٥٨  -  ٣٧٢٫٤٥٨  -  ٣٧٢٫٤٥٨  -  -  -  -  في حقوق الملكية متوفرة للبيع
                    من انخفاض  الخسارة أو الربح إلى المحول

                    متوفرة للبيع في حقوق استثماراتقيمة 
  )٧٦٧(  -  )٧٦٧(  -  )٧٦٧(  -  -  -  - الملكية

                    
  ٣٧١٫٦٩١  -  ٣٧١٫٦٩١  -  ٣٧١٫٦٩١  -  -  -  -  اآلخر الشامل الدخلمجموع 

                    
  ٩٫٣٠٦٫٩٦٦  )١٧٫٢٨٩(  ٩٫٣٢٤٫٢٥٥  ٨٫٩٥٢٫٥٦٤  ٣٧١٫٦٩١  -  -  -  - )٩صفحة (للسنةالدخل الشاملمجموع

                    
  -  -  -  )١٫٠٦٨٫٩١٠(  -  -  -  -  ١٫٠٦٨٫٩١٠    أسھم منحةإصدار 
  -  -  -  )٥٣٤٫٤٥٥(  -  -  ٥٣٤٫٤٥٥  -  -  القانوني لالحتياطي المحول
  )٣٫٢١٦٫٧٣١(  )١٠٫٠٠٠(  )٣٫٢٠٦٫٧٣١(  )٣٫٢٠٦٫٧٣١(  -  -  -  -  -  ٢٠١٤لسنة  معلنة نھائية أسھم أرباح
  )٢٫٣٥١٫٦٠٢(  -  )٢٫٣٥١٫٦٠٢(  )٢٫٣٥١٫٦٠٢(  -  -  -  -  -  ٢٠١٥لسنة  مدفوعة مرحلية أسھم أرباح

  )٧٧٫٠٠٠(  -  )٧٧٫٠٠٠(  -  -  )٧٧٫٠٠٠(  -  -  -  ٢٠١٥لسنة  مدفوعة خيرية تبرعات
  )٦٠٫٠٠٠(  )٦٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠١٥أرباح أسھم لشركة تابعة لسنة 

  -  -  -  )١٧١٫٠٩٤(  -  ١٧١٫٠٩٤  -  -  -  ٢٠١٥لسنة  عتمدةم خيرية تبرعات

                    
  ٤٨٫٨٤٥٫٩٦١  ١٤٫٨٩٧  ٤٨٫٨٣١٫٠٦٤  ٢١٫٢٠٣٫٠٧٢  ٧٫٤٢٨٫٣٠٧  ٥٩٨٫١٠٧  ٥٫٨٩١٫٠٠٦  ١٫٩٥٢٫٥٦٠  ١١٫٧٥٨٫٠١٢  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ في

   
  

ً  جزءاً  ٢٧إلى  ١من اإليضاحات  تشكل .الموحدة المالية البيانات ھذه من أساسيا



  ١٤                                  .م.بش الحرة لألسواق البحرين مجمع شركة
  

  بيان التدفقات النقدية الموحد
   البحريني بالدينار                ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تھية في عن السنة المن

            
    ايضاح  ٢٠١٦   ٢٠١٥

          
  التدفقات النقدية من أنشطة العمليات        

  عمالءمن الالنقد المستلم     ٢٧٫٠٠٤٫٨٣١    ٢٨٫٠٩٤٫١٥٢
  مقبوضات من خدمات تدريب    -   ١٩٧٫٦٧٤
  سياراتال ترويج من مقبوضات    ٧٣٧٫٠٩٣   ٧٧٧٫٠٥٧

  مقبوضات أخرى    ٢٫٢٣٤٫٦٨٣   ٢٫١١٣٫٤٢٩
          

٢٩٫٩٧٦٫٦٠٧   ٣١٫١٨٢٫٣١٢      
         
  مدفوعات المشتريات    )١٦٫٦٧٧٫٠٢٨(   )١٦٫٢٩٢٫٩٢٨(
  مدفوعات مصروفات تشغيلية أخرى    )٣٫١٩٨٫٩٢٨(   )٥٫٠٦٥٫٣٥٠(
  مدفوعات أتعاب اإلدارة    )٥٩٤٫١٨٣(   )٧٠٧٫٦١٠(
  حق اإلمتياز مدفوعات  ١٥  )٣٫٦٨٨٫٧٥٦(   )٤٫٤٤١٫٦٨٨(
  السيارات ترويج مصروفات    )٣٢١٫٦٩٦(   )٤٠١٫٣٩٨(
  مدفوعةال اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة    )١٨٥٫٨٠٠(   )١٦٨٫٠٠٠(
  الخيرية لألعمال مدفوعات    )١١٦٫٧٠٥(   )٧٧٫٠٠٠(
          

)٢٤٫٧٨٣٫٠٩٦(   )٢٧٫١٥٣٫٩٧٤(      
          

  من أنشطة العمليات صافي النقد    ٥٫١٩٣٫٥١١   ٤٫٠٢٨٫٣٣٨
         
  االستثمار أنشطةالتدفقات النقدية من        
ً مدفوعات  من مقبوضات    ١٫٢٢٩٫٣٧٠   -     مقدما

  مستلمة وائدف    ٣٠٧٫٤٤٣   ٢٧١٫٢٧٩
  أرباح أسھم مستلمة    ٢٫٩٤٢٫٤٩٤   ٣٫١٧٧٫٣٣٤
    صافي - استثمارات عقاريةة من مإيراد إيجارات مستل    ١٥٨٫٧٥٩   ٢١٨٫٧٦٧
   أرباح أسھم مستلمة من شركة زميلة    ٣٧٫٥٠٠   ٣٧٫٥٠٠

  استثمارات عقاريةمقبوضات من بيع     -   ٢٫٤٩٥٫٨٦٨
  ومعدات عقارات شراء  ٤  )٥٩٣٫٨٩٦(   )١٥٦٫١٥٠(
  استثمارات عقاريةشراء     )٤٫٥٠٢٫٧١١(   )٦٥٠٫٢٦٦(
   ودائع بنكية    )٥١٧٫٦٥٦(   )٨٩٦٫٤١٨(
  نقد مدفوع لحصة غير مسيطرة    )١٤٫٨٩٧(   -
  شراء استثمارات متوفرة للبيع    )١٫١١٦٫٠٤٤(   )٤٨٢٫٤٦٨(
        

  االستثمار أنشطةمن (المستخدم في) / لنقد اصافي     )٢٫٠٦٩٫٦٣٨(    ٤٫٠١٥٫٤٤٦
         
  التمويل أنشطةالتدفقات النقدية من        
  مدفوعة أسھم أرباح    )٥٫٧٦١٫٩٧٠(   )٥٫٨١٨٫٦١٦(
          

  التمويل أنشطة في المستخدم النقد صافي    )٥٫٧٦١٫٩٧٠(   )٥٫٨١٨٫٦١٦(
         

  السنة خالل (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه صافي    )٢٫٦٣٨٫٠٩٧(    ٢٫٢٢٥٫١٦٨
         

  يناير ١في  ومافي حكمهالنقد     ١١٫٠٧٣٫٩١٧   ٨٫٨٤٨٫٧٤٩
          

  ديسمبر ٣١ ومافي حكمهالنقد   ١١  ٨٫٤٣٥٫٨٢٠   ١١٫٠٧٣٫٩١٧
  

ً  جزءاً  ٢٧إلى  ١ مناإليضاحات  تشكل   .الموحدة المالية البيانات ھذه من أساسيا



   

  ١٥                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار        ٢٠١٦ ديسمبر ٣١المنتھية في  سنةللالبيانات المالية الموحدة 

  
  
    والنشاط النشأة .١

بموجب  مسجلة عامة مساھمةبحرينية  شركة ھيسواق الحرة ش.م.ب ("الشركة") شركة مجمع البحرين لأل
 تقوم درجة في بورصة البحرينمو ١٩٩٠يوليو  ١٥في مملكة البحرين بتاريخ  ٢٣٥٠٩سجل تجاري رقم 

  . الحرة في مطار البحرين الدولي وسوق الميناء الحرة السوق وإدارة بتشغيل الشركة

 والشركات التابعة نتائج الشركةعلى  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ الموحدة للسنة المنتھية فيتشمل البيانات المالية 
  .)"المجموعة"((المشار إليھا جميعاً بـ لھا 

من أسھم شركة مركز البحرين الدولي لتطوير تجارة التجزئة ذ.م.م. ("الشركة  %٨٠الشركة  تملك 
   .تم تصفية الشركة التابعة، ٢٠١٦خالل سنة . التابعة")

("شركة  )%٢٥: ٢٠١٥من أسھم شركة تطوير مطار البحرين الدولي ( %٢٥تمتلك المجموعة نسبة 
  .زميلة")

  
  

   اإلعداد أسس. ٢
  
   االلتزام بيان)   أ

دت ات أع ة البيان دة المالي ً  الموح ا ايير وفق ة للمع داد الدولي ارير إلع ة التق ات المالي انون ومتطلب ركات ق  الش
   .٢٠٠١ لسنة البحريني التجارية

  
  )   أساس القياس ب

ع عدا البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما  أعدت وفرة للبي راالستثمارات المت ي تظھ  الت
  . بالقيمة العادلة

  
  )  عملة التعامل وعملة العرض  ج

 المالية للبيانات والعرض التعامل عملة وھي البحريني، بالدينار الموحدة المالية البيانات إعداد يتم
  .إليھا المشار الحاالت عدا ما ،"البحريني"الدينار  إلى التقريب تم. للمجموعة

  
  واألحكام التقديرات استخدام)   د

لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من اإلدارة استخدام ا حسب الموحدة إعداد البيانات الماليةإن 
التقديرات واألحكام والفرضيات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمبالغ المسجلة 

  يقية عن ھذه التقديرات. والمطلوبات والدخل والمصروفات. قد تختلف النتائج الحق للموجودات

السنة  خالل والمطلوبات الموجوداتالتي تؤثر على مبالغ  والفرضيات تقوم المجموعة بعمل التقديرات
التاريخية لموضوعة بشكل مستمر بناءاً على الخبرة االفرضيات و التقديرات المالية القادمة. تتم مراجعة

اف المستقبلية المعقولة في ضوء الظروف الراھنة. يحتسب تشمل توقع األھد والتي وعوامل أخرى،
إذا كان التعديل يؤثر على تلك  التعديل على التقديرات المحاسبية في الفترة التي قد تم تعديل التقديرات فيھا

إذا كان التعديل يؤثر على كال الفترتين أي فترة مستقبلية الفترة التي حدث فيھا التعديل و في وأ، الفترة
   مالية والمستقبلية.ال
  
  
  
  
  
  



   

  ١٦                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار        ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في البيانات المالية الموحدة 

  
  
  . أسس اإلعداد (يتبع) ٢

  
  (يتبع) واألحكام التقديرات استخدام)   د

  
 المخزون قيمة انخفاض )١

 ھناك كان ما إذا لتحديد عند كل بيان مركز مالي للمخزون الدفترية القيمة بمراجعة المجموعة تقوم
 عمره على بناءاً  القيمة في المنخفض المخزون بتحديد المجموعة تقوم. المخزون قيمة في انخفاض

 القيمة، انخفاض على موجودة مؤشرات ھناك كانت إذا. عليه المستقبلي للطلب تقديراتھا على وبناءاً 
  .المخزون ھذا مثل باستبعاد المتعلقة التاريخية الخبرة على بناءاً داد لالستر القابلة المخزون قيمة تقدر

  
  

 المدينة الذمم قيمة انخفاض )٢
 ھناك كان ما إذا لتحديد عند كل بيان مركز مالي المدينة للذمم الدفترية القيمة بمراجعة المجموعة تقوم
 على بناءاً  القيمة في ةالمنخفض المدينة الذمم بتحديد المجموعة تقوم. المدينة الذمم قيمة في ضانخفا

 مؤشرات ھناك كانت إذا. المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على وبناءاً  المقابل للطرف المالي الوضع
 النقدية التدفقاتعلى  ناءاً ب لالسترداد القابلة المدينة الذمم قيمة تقدر القيمة، انخفاض على موجودة
  .المقدرة المستقبلية

  
 االستثمارات المتوفرة للبيع قيمة انخفاض )٣

عندما  يتم تحديد ما إذا كانت الموجودات منخفضة في القيمةفي حالة االستثمارات المتوفرة للبيع، 
عادًة  .موجوداتلھذه ال ة ألقل من سعر التكلفةعادليوجد انخفاض جوھري أو طويل الفترة في القيمة ال

أو  %٣٠بنسبة  القيمة السوقية ألقل من سعر التكلفةتأخذ المجموعة باالعتبار االنخفاض في 
  .اشھر كمؤشر على انخفاض القيمة ٩االنخفاض في القيمة الذي يستمر ألكثر من 

 
 االستثمارات العقارية قيمة انخفاض )٤

ي باستخدام مقيمين سنوبشكل  عقاريةاالستثمارات الالنخفاض قيمة تقوم المجموعة بعمل تقييم 
إما باستخدام طريقة  . تقدر القيمة العادلة بناًء على القيمة السوقية للعقارالعقار ييمتقلخارجيين مستقلين 

  .ةالحالي لحالتھا المادية مع النظر، لتقدير القيمة السوقية مقارنة البيع، و/أو طريقة رسملة الدخل
 

   لالستثمارات العقارية والعقارات والمعدات متبقيةال والقيمة اإلفتراضي العمر )٥
عند كل بيان مركز والمعدات  للعقاراتالمجموعة بمراجعة العمر اإلفتراضي والقيمة المتبقية  تقوم
لتحديد إذا ما كان ھناك تعديل مطلوب لھما. يقدر العمر اإلفتراضي والقيمة المتبقية بناءاً على  مالي

  .المستقبلية االقتصادية للمنافع اإلدارة وتوقعات لقطاعا في المشابھة الموجودات
  
  ٢٠١٦يناير  ١السارية المفعول من  الجديدة المعايير والتعديالت والتفسيرات ) ھـ

ذات عالقة  ،٢٠١٦يناير  ١المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية أصبحت سارية المفعول في 
  المجموعة.ب

 
   ٢٠١٤- ٢٠١٢عايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة التعديالت السنوية على الم) ١

تشمل عدد من التعديالت  ٢٠١٤-٢٠١٢ للدوراتالتعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
ابتداء  تقبليسبشكل م سارية المفعول أصبحتلمختلف المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. معظم التعديالت 

ً إلى جنب مع متطلبات المرحلة االنتقالية لكل ٢٠١٦يناير  ١من أو بعد  ، مع السماح بالتطبيق المبكر (جنبا
  حالة)، وفي ھذه الحالة سيتم تطبيق التعديالت الالحقة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى. 

  
  لبيانات المالية الموحدة.ثر جوھري على األم يكن لتطبيق التعديالت أعاله أي 



   

  ١٧                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار        ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في البيانات المالية الموحدة 

  
  . أسس اإلعداد (يتبع) ٢
  (يتبع) ٢٠١٦يناير  ١ية المفعول من السار الجديدة )  المعايير والتعديالت والتفسيراتھـ
  
  ))١رقم ( الدوليمبادرة اإلفصاح (تعديالت معيار المحاسبة ) ٢
  

عرض البيانات المالية في سياق مبادرة اإلفصاح  –) ١تم القيام بتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (
  ية تطوير إفصاحات البيانات المالية. الخاصة بمجلس معايير المحاسبة الدولي، والتي من شأنھا استكشاف كيف

  
  ثر جوھري على البيانات المالية الموحدة.ألم يكن لتطبيق التعديالت أعاله أي 

  
  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والتي لم يتم تطبيقھا بعد  )و
  

يناير  ١عول للفترات المالية التي تبدأ بعد يوجد العديد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير السارية المف
المعايير الجديدة أو  ھذه ، مع السماح بالتطبيق المبكر. مع ذلك، لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي من٢٠١٦

  البيانات المالية الموحدة.ھذه المعدلة التالية في إعداد 
  
  ))٧رقم (مبادرة اإلفصاح (تعديالت معيار المحاسبة الدولي ) ١
  

تتطلب التعديالت االفصاحات التي تمّكن مستخدمي البيانات المالية الموحدة من تقييم التغييرات في المطلوبات 
  الناتجة من األنشطة التمويلية، بما في ذلك التغييرات الناتجة من كل من التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية. 

  
  ، مع السماح بالتطبيق المبكر.٢٠١٧يناير  ١المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  التعديالت سارية

  
بغرض استيفاء متطلبات اإلفصاح الجديدة، تنوي المجموعة عرض تسوية بين الرصيد االفتتاحي والرصيد 

  الختامي للمطلوبات مع التغيرات الناتجة من األنشطة التمويلية. 
  
  إيراد العقود مع العمالء –) ١٥لي إلعداد التقارير المالية رقم (المعيار الدو ) ٢
  

م ( ة رق ارير المالي داد التق ة وتوقيت احتساب ١٥يؤسس المعيار الدولي إلع ة، وكمي د طبيع اراً شامالً لتحدي ) إط
م ( دولي رق بة ال ار المحاس ك معي ي ذل ا ف ة، بم رادات الحالي  -) ١٨اإليرادات. ويحل محل إرشادات احتساب اإلي

راد م (اإلي دولي رق بة ال ار المحاس اء -) ١١، ومعي ود اإلنش ارير عق داد التق ة إلع ايير الدولي ة المع ير لجن ، وتفس
  برامج والء العمالء. –) ١٣المالية رقم (

  
يناير  ١) ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد ١٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

  ، مع السماح بالتطبيق المبكر. ٢٠١٨
  

  تقوم المجموعة حالياً بتقييم األثر الناتج المحتمل من تطبيق ھذا المعيار على البيانات المالية الموحدة.
  

) على البيانات المالية الموحدة للسنة ١٥تخطط المجموعة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
، باستخدام منھجية األثر الرجعي. نتيجة لذلك، ستقوم بموجبه المجموعة بتطبيق ٢٠١٨بر ديسم ٣١المنتھية في 

بياناتھا  مع تعديل) لكل فترة مقارنة معروضة، ١٥جميع متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
  المالية الموحدة.

  
  .من تطبيق ھذا المعيار ت المالية الموحدةال تتوقع المجموعة أن يكون ھناك أي أثر جوھري على البيانا

  
  
  



   

  ١٨                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب 
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار        ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في البيانات المالية الموحدة 

  
  . أسس اإلعداد (يتبع) ٢
  
  (يتبع) يتم تطبيقھا بعدالصادرة التي لم  الجديدة راتوالتفسي التعديالت ) المعاييرو

 
  األدوات المالية –) ٩رقم ( إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي  )٣

يحل محل معيار المحاسبة الدولي  ٢٠١٤) المنشور في يوليو ٩رقم ( إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي 
) يشمل ٩رقم ( إلعداد التقارير الماليةاس. المعيار الدولي االحتساب والقي –: األدوات المالية ٣٩رقم 

توجيھات معدلة حول تصنيف وقياس األدوات المالية، بما في ذلك النموذج الجديد للخسارة االئتمانية 
المتوقعة الحتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية، والمتطلبات العامة الجديدة لمحاسبة التحوط. كما أنه 

  ).٣٩ات االحتساب وإلغاء االحتساب لألدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم (ينقل توجيھ
  

يناير  ١) سيكون ساري المفعول للسنوات المنتھية من أو بعد ٩رقم ( إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي 
ً بتقييم األثر الناتج ا ، مع السماح بالتطبيق المبكر.٢٠١٨ لمحتمل من تطبيق ھذا تقوم المجموعة حاليا

  المعيار على البيانات المالية الموحدة.
  

  للمعايير التطبيق المبكر ) ز

  .٢٠١٦ في المعدلة أو الجديدة المعايير من ألي المبكر بالتطبيق المجموعة تقم لم
  
  
  الھامة المحاسبية السياسات. ٣

ات الما السياسات ذه البيان ذه المحاسبية الھامة المستخدمة في إعداد ھ ق ھ م تطبي اه. ت دة موضحة أدن ة الموح لي
  السنة الماضية. في مطبقة كانت كما ثابت نحو علىالمجموعة من قبل السياسات المحاسبية 

  
  المالية البيانات توحيد أسس) أ

  . الشركات التابعة١

أو توجد السيطرة عندما تتعرض المجموعة، ة. مجموعالشركات التابعة ھي الشركات الخاضعة لسيطرة ال
تملك الحق في عوائد مختلفة من عالقتھا من الشركة التابعة، ويوجد لديھا قدرة التأثير على ھذه العوائد 

تم توحيد البيانات المالية الخاصة بالشركات التابعة في البيانات من خالل سيطرتھا على الشركة التابعة. 
   سيطرة.الموحدة من تاريخ الحصول على السيطرة حتى تاريخ فقدان تلك ال

  
  ة. حصص غير مسيطر٢

يتم قياس الحصص غير المسيطرة بحصتھا التناسبية في صافي موجودات الشركة المشتراة القابلة للتحديد 
  في تاريخ الشراء.

  
  . التغيرات في حصص الملكية٣

الت التي ال ينتج عنھا فقدان السيطرة، يتم معالجتھا كمعامو التغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة
السيطرة على شركة تابعة، فإنھا تستبعد موجودات ومطلوبات  مجموعةفقد التعندما المساھمين. مع 

أي  احتسابذات الصلة وغيرھا من عناصر حقوق الملكية. يتم  حصة غير مسيطرةالشركة التابعة، وأية 
ة التابعة السابقة أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. يتم قياس أي حصة محتفظ بھا في الشرك ربح

  بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.
  
  
  
  



   

  ١٩                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار        ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في البيانات المالية الموحدة 

  
  . أسس اإلعداد (يتبع)٢
  
  (يتبع) المالية اناتالبي توحيد أسس) أ
  

  . الشركات الزميلة٤

الشركات الزميلة ھي الشركات الخاضعة لتأثير مھم من قبل المجموعة، ولكن ليس لھا سيطرة أو سيطرة 
ك المجموعة نسبة تتراوح بين مشتركة. يكون للمجموعة تأثير مھم على الشركات الزميلة عندما تمتل

تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة  الزميلة. من حقوق التصويت في الشركات % ٥٠و %٢٠
ً بالتكلفة، ويتم زيادة أو خفض القيمة  باستخدام طريقة حقوق الملكية. يتم احتساب االستثمارات مبدئيا

بعد  ات الزميلةلشركوالدخل الشامل اآلخر لخسارة الربح أو المن  مجموعةالدفترية الحتساب نصيب ال
، يتم تخفيض القيمة ة الزميلةلشركادى حصة المجموعة من الخسائر حصتھا في عندما تتع تاريخ الشراء.
ة التزامات قانونية أو شركتكبدت ال إال إذاصفر ويتم وقف احتساب أي خسائر إضافية الالدفترية إلى 

 اتالمستلمة من الشرك تحتسب أرباح األسھمإعتيادية أو قامت بدفع مبالغ بالنيابة عن الشركة الزميلة. 
  .القيمة الدفترية لالستثمار من ضيتخفك الزميلة

  
  معامالت تم استبعادھا عند توحيد البيانات المالية . ٥

يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة وأي إيرادات غير محققة ناتجة عن عمليات مع الشركات التابعة 
ً استبعاد األ الناتجة من غير المحققة رباح للمجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. يتم أيضا

المجموعة من ھذه الشركات. كما يتم أيضاً  حصةالمعامالت بين المجموعة مع الشركات الزميلة إلى حد 
  إال إذا كان لھذه المعاملة انخفاض في القيمة.استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة نفسھا 

  
  األجنبية العمالت تحويل)  ب

امالت  ل المع تم تحوي اريخ ي ي ت ائدة ف عار الصرف الس ل بأس ة التعام ى عمل ة إل العمالت األجنبي تم ب ي ت الت
  المعاملة.

ة يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية العمالت األجنبي ة  المسجلة ب ى عمل الي إل اريخ المركز الم ي ت ف
ائر أرباح .تاريخال ذلك التعامل بأسعار الصرف السائدة في ة العمالت وخس ى األجنبي ود عل ة البن  ھي النقدي

ة التعامل المطفأة التكلفة بين الفرق ي بعمل ة ف نال بداي ة ،ةس ةاب معدل دة الفعلي دفوعاتوا لفائ رة، خالل لم  الفت
  .نھاية السنة في السائدة الصرف بأسعار تحويلھا يتم التي األجنبية لعمالتبا المطفأة التكلفةبين و

ة والمقاسة األجنبية بالعمالت المسجلة النقدية غير تالمطلوباو الموجودات ة بالقيم تم العادل ادة ي ا إع  تحويلھ
ى ة إل ل عمل تخدام التعام عار باس ائدة الصرف أس اريخ الس د بت ة تحدي ة القيم ا العادل ود. لھ ر البن ة غي  النقدي

العمالتالمسجلة  ة ب ة والمقاسة األجنبي ة بالتكلف تم التاريخي ا ي ائدة الصرف أسعار باستخدام تحويلھ ي الس  ف
اريخ ة ت ات. المعامل عار فروق ة الصرف أس ادة عن الناتج ل إع تم التحوي جيلھا ي ي تس ربح ف ارة أو ال  الخس
ادة عن الناتجة الفروقات بإستثناء ل إع تثمارات تحوي وفرة اس ع مت ة للبي وق الملكي ي حق ي ف ي تسجل والت  ف
  .اآلخر الشامل الدخل

  
  )  المخزون ج

ار الم ايتم اظھ ة الممكن تحقيقھ ة أو صافي القيم ى أساس سعر التكلف ل. ،خزون عل ا أق ة  أيھم صافي القيم
ً  ةالعمل االعتيادي ظروفالممكن تحقيقھا ھي سعر البيع المقدر في  درة. مطروحا ع المق ه مصروفات البي  من

دد ة  تح زون تكلف ط المخ ة المتوس وزونبطريق مل. الم ة تش اريف التكلف ة المص راء الالزم زونال لش  مخ
 ووضعه الحاليين. لمكانه توصيلهو
  
  
  
  
  



   

  ٢٠                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  إيضاحات حول
   البحريني بالدينار                                    ٢٠١٦لسنة البيانات المالية الموحدة 

  
  
  . السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)٣

  
   رات العقاريةاالستثما)  د

ادة ض الربح من التي يتم االحتفاظ بھا من قبل المجموعة بغرھي تلك  االستثمارات العقارية أجير أو الزي الت
ار  ةفي القيمة السوقية أو كالھما. يتم إظھ تثمارات العقاري ا االستھالك  االس اً منھ ة مطروح راكمبالتكلف  المت

ت النخفاضخسائر أي و تم احتساب االس ة. ي ة القسط الثابت القيم اً لطريق نوية ھالك وفق دالت س بموجب مع
ى ٢٠ حواليالمقدر ب نتاجيعلى مدى العمر اال االستثمارات العقاريةوذلك بھدف توزيع تكلفة  نة. ٣٠ إل  س

تبعاد يتم احتساب  تج من اس ارة ين ح أو خس ةأي رب تثمارات العقاري بة( االس ين  محتس رق ب ى أساس الف عل
 . في الفترة التي تنشأ فيھا ) في الربح أو الخسارةلالستثماروالقيمة الدفترية  بيعات من الالمقبوضصافي 

  
   والمعدات اتالعقار)  ھـ

  المملوكة الموجودات )١

دافأ الخدمات حتفظ بھا لتقديمالم المعداتو اتالعقار تظھر ة وألھ ي مستمر بشكل إداري د ال والت  توج
اك ة ھن ا ني ي لبيعھ روف ف ة الظ ةبالتك االعتيادي ً  لف ا ا مطروح تھالك منھ ائر وأي راكمالمت االس  خس

  . وجدت إن القيمة، في لالنخفاض
  
  الالحقة التكاليف )٢

ى  تضاف ة إل ة الالتكاليف الالحق ة قيم ا منفصل، كأصل ، أو تحتسبللموجوداتالدفتري ان كلم ك ك  ذل
 ً ذ يكون من المحتمل تدفقفقط عندما و ،مناسبا ويمكن األصل، ا منافع اقتصادية للمجموعة مرتبطة بھ

ربح أو  تكاليف التصليحات والصيانةتحمل جميع  قياس تكلفة األصل بصورة موثوقة. ى ال األخرى عل
   .فيھا تكبدھاخالل الفترة المالية التي يتم الخسارة 

  
  االستھالك )٣

ة القسط الثابت  يحتسب ا لطريق نويةاالستھالك وفق ع تھدف ب بموجب معدالت س ة توزي ارات الكلف عق
  :التالية ةالمقدر ةاإلنتاجي راعمألا على داتوالمع

  
  بالسنوات اإلنتاجي العمر  الصنف

    
   ٢٥  مملوكة مباني
  ٢٥  مستأجرة مباني

  ١٠  المؤجرة المباني على تحسينات
  ٥  معداتو أثاث

  ٥  وسيارات أخرى ومعداتكمبيوتر 
  
  

 بيان كل تاريختطلب ذلك في  إذا تتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي للموجودات، وتعديلھا
بيع أو استبعاد أي أصل، يتم إلغاء  عند .الخسارة أو الربحاالستھالك في  جميعتسجيل  يتم. مالي مركز

  وأي ربح أو خسارة ناتجة تحمل إلى الربح أو الخسارة.  ،ذات الصلة راكملمتاالتكلفة واالستھالك 
  
  دارة بشكل دوري. اإلمن قبل  للموجوداتمراجعة العمر االنتاجي  يتم

  
  
  
  



   

  ٢١                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  إيضاحات حول
   البحريني بالدينار                                    ٢٠١٦لسنة البيانات المالية الموحدة 

  
  . السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)٣

  
   المالية األدوات)  و

 
 تصنيفال )١

  المالية الموجودات

  :المالية إلى واحد من الفئات التاليةالموجودات تصنف المجموعة 

 و ؛ذمم مدينةوقروض  -

 متوفرة للبيع استثمارات -
  

والتي لم يتم تصنيفھا ضمن الفئات االخرى من ھي استثمارات غير مشتقة  االستثمارات المتوفرة للبيع
، وتنوي المجموعة االحتفاظ بھا لفترة متوسطة إلى )٣٩(ولي رقم الموجودات المالية لمعيار المحاسبة الد

   طويلة األجل.
  

  المالية المطلوبات
  .بالتكلفة المطفأة" أخرى"إلى المالية تھا مطلوباتصنف المجموعة      

 
 اإلحتساب )٢

ً مبدئيتقوم المجموعة  يع جمتحتسب  تاريخ الذي تنشأ فيه.الفي  ذمم المدينةالوباحتساب القروض ا
ً األخرى  ات الماليةمطلوبوال الموجودات ً أي ، المتاجرةتاريخ في مبدئيا في  عندما تصبح المجموعة طرفا

  .األحكام التعاقدية لألداة
  

  إلغاء اإلحتساب )٣

لھذا عند إنتھاء حق استالم التدفقات النقدية التعاقدية  هاستبعادوالمالي  األصلة بإلغاء احتساب مجموعتقوم ال
حقوق استالم التدفقات النقدية المتعاقدة في صفقة يتم بموجبھا تحويل ملكية كل  تحويل عندأو  األصل

االحتفاظ الجوھري بكل عدم  وأتحويل المجموعة بعدم المالي أو عند قيام  لألصلالمخاطر والمكافآت 
  المالي.األصل المخاطر والمكافآت وال تمتلك السيطرة على 

  
أو  سواءاً تم إنشاؤھاإللغاء اإلحتساب تكون مؤھلة  والتي لمحولةا المالية الموجوداتفي  حصةأي 

  منفصل. التزامأو  كأصل يتم تسجيلھا االحتفاظ بھا من قبل المجموعة
  

  اإللتزامات التعاقدية. أو إنتھاء في حالة تسديد أو إلغاءالمطلوبات المالية تقوم المجموعة بإلغاء احتساب 
  

المالية والمطلوبات المالية وعرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي  يتم إجراء مقاصة بين الموجودات
حق قانوني قابل للتنفيذ الجراء مقاصة للمبالغ المعترف بھا وعند  يكون عند المجموعةفقط عندما وعندما، 

  وجود نية للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تسييل الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  ٢٢                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  إيضاحات حول
   البحريني بالدينار                                    ٢٠١٦لسنة البيانات المالية الموحدة 

  
  
  . السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)٣

  
  (يتبع)و)  األدوات المالية 

  
 القياس )٤

ً احتساب األصل المالي غير المشتق بالقيمة العادلة، زائداً، تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة  يتم مبدئيا
يتم الحقاً إظھار الموجودات المالية ألي بند ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  لعملية الشراء

القيمة العادلة في  في تغيراتالمن الناتجة  المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة. يتم احتساب األرباح والخسائر
  الدخل الشامل اآلخر.

  
يتم مبدئياً احتساب األلتزام المالي غير المشتق بالقيمة العادلة مطروحاً منھا أي تكاليف مباشرة يمكن نسبھا 

     .الحتساب المبدئي، يتم قياس المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليبعد اللمعاملة. 
 

 قياس القيمة العادلة )٥

إلتزام بين طرفين ملمين ه عند تحويل أصل أو سدادسيتم استالمه عند بيع القيمة العادلة ھي المبلغ الذي 
فائدة  في السوق الرئيسي، أو عند غيابه، في السوق األكثر بالمعاملة وعلى أسس تجارية بتاريخ القياس
  اريخ. القيمة العادلة ألي التزام، تعكس مخاطر عدم األداء.الذي يمكن للمجموعة الوصول إليه بذلك الت

  

باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لھذه األداة  لألداة الماليةتقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة 
 ً تتم معامالت األصل أو االلتزام بتكرار وحجم عندما متى ما توافرت ھذه األسعار. يعتبر السوق نشطا

  . لحصول على معلومات األسعار بشكل مستمرن ليكافي

إذا لم تتوفر أسعار مدرجة في سوق نشط، وال توجد طرق مناسبة أخرى لتحديد القيمة العادلة، يتم إظھار 
   االستثمارات بالتكلفة مطروحاً منھا مخصص انخفاض القيمة.

  
و عادة سعر الصفقة وھي القيمة ھ االحتساب المبدئيأفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند 

ختلف عن ت االحتساب المبدئيالمدفوع أو المستلم. إذا قررت المجموعة أن القيمة العادلة عند  للمبلغالعادلة 
 التزامأو  ألصلسعر تداولھا في سوق نشط  وال يمكن االستدالل على القيمة العادلة منسعر الصفقة 

ً ، يتم القابلة للرصدالتي تستخدم البيانات فقط من األسواق وال تستند إلى تقنيات التقييم  مماثل، قياس  مبدئيا
وسعر  االحتساب المبدئيالفرق بين القيمة العادلة عند  أجيللتاألداة المالية بالقيمة العادلة، بعد تعديلھا 

 على مدى حياةوس مناسب افي وقت الحق، يتم تسجيل الفرق في الربح أو الخسارة على أسوالصفقة. 
  أو المعاملة التي أنتھت. صدالقابلة للرسوق الاألداة بما ال يتجاوز اعتماد التقييم المدعوم من قبل بيانات 

  
  قياس التكلفة المطفأة )٦

لالصل أو االلتزام المالي ھو المبلغ الذي يتم من خالله قياس األصل أو االلتزام  "التكلفة المطفأة"إن 
 ً ، مضافاً إليه أو مطروحاً منه اإلطفاء المبلغ األساسيمنه تسديدات  المالي في االحتساب المبدئي، مطروحا

ً ومبلغ االستحقاق،  الفائدةالمتراكم باستخدام طريقة معدل  الفعلي ألي فرق بين المبلغ المحتسب مبدئيا
   .مطروحاً منه مبلغ انخفاض القيمة

  
  
  
  
  
  
  



   

  ٢٣                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  إيضاحات حول
   البحريني بالدينار                                    ٢٠١٦لسنة البيانات المالية الموحدة 

  
  

  . السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)٣
  

   الموظفين منافع)   ز

تم البحرينيين بالموظفين الخاصة) األخرى االجتماعية والحقوق (التقاعد حقوق نإ ا ي ة حسب تغطيتھ  أنظم
املين الشركة من شھرية اشتراكات تحصيل بموجبھا يتم والتي االجتماعي لتأمينلالعامة  ھيئةال ى والع  عل

ددة  ضمن المجموعةويتم احتساب اشتراكات  ،الرواتب من ثابتة مئوية نسبة أساس اھمات مح نظام ذو مس
م  دولي رق بي ال ار المحاس اً للمعي افع" –) ١٩(وفق وظف من ي  كمصروف "ينالم ان ف ارةبي ربح أو الخس  ال

  .الموحد

ً  الخدمة نھاية مكافأة األجانب الموظفون يستحق ي بالقطاع البحريني العمل قانون لنصوص وفقا نة االھل  لس
دة أساس على ٢٠١٢ ة م د وعالوات رواتب آخرو الخدم م مدفوعة. لق ذه مخصص عمل ت ات لھ  االلتزام

ة ر الممول يو، غي ددة الت أة مح ر مكاف ا تعتب م  فعالمن دولي رق بي ال ار المحاس اً للمعي افع" -)١٩(وفق  من
احتساب  يتم .المالي المركز بيان بتاريخ الموظفين جميع خدمات إنھاء افتراض على واحتسابھا ،"الموظفين

   .الموحد الربح أو الخسارة بيان المخصص كمصروف في
  
  المخصصات ) ح

ى  بيان المركز المالي الموحدفي يتم احتساب المخصصات  ون عل ات المجموعةعندما تك ة أو  التزام قانوني
ة ابقة اعتباري امالت س ـّراء مع هأو ،جـ ل  ن ن المحتم ودم دفق وج ارجي ت افعل خ ادية من ك ل اقتص داد تل س

  االلتزامات.
  
  انخفاض القيمة ) ط

  المالية غير الموجودات )١

ھناك  تي لتحديد ما إذا كانبيان مركز مالكل المجموعة بتاريخ  لموجوداتيتم مراجعة القيمة الدفترية 
القابلة لالسترداد. تحتسب  األصل تقدير قيمة حينھا دالئل على االنخفاض في القيمة، والتي إن وجدت، يتم

 خسائر جميع تحتسب. لالسترداد القابلة تهقيم لألصلخسائر انخفاض القيمة إذا فاقت القيمة الدفترية 
  .لموحدا الخسارة أو الربحبيان  في القيمة انخفاض

  
  المالية الموجودات )٢

  ة كموجودات متوفرة للبيعموجودات مصنف

 المحتسبة المتراكمة، الخسائر إلغاء يتم للبيع، المتوفرة للموجودات الدالئل ھذه من أي وجود حالة في
ً منھا خسائر االنخفاض في القيمة في  األصل بالفارق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة الحالية مطروحا

ً  المحتسب المالي  الخسارة أو الربحمن حقوق الملكية واحتسابه في بيان  ،الخسارة أو الربح في سابقا
  .الموحد

  
يرتبط  رتفاعسبب ذلك االومنخفضة القيمة، ودوات الدين المتوفرة للبيع أل ارتفاع القيمة العادلة في حالة

ً بحصول حدث ما بعد احتساب ذلك االنخفاض ، فإنه يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة في موضوعيا
خسائر انخفاض القيمة المحتسبة في الربح أو الخسارة الستثمار في أدوات حقوق  ح أو الخسارة.بيان الرب

  ، ال يتم عكسھا من خالل الربح أو الخسارة.للبيع الملكية المصنفة كاستثمارات متوفرة
  

قابلة لالسترداد االستثمارات بالتكلفة المطفأة، يتم تقدير القيمة ال احتسابفي حالة عدم توافر القيمة العادلة و
 العوامل بعض بتقييم المجموعة قومت التقديرات، بھذه القيام عندلھذه االستثمارات الختبار انخفاض القيمة. 

 والقطاع الصناعة وأداء فيھا، الُمستثَمر للشركة المالي الوضع تدھور على دالئل وجود ضمنھا من التي
   .والتمويلية التشغيلية النقدية توالتدفقا التكنولوجية، والتغيرات فيه، تعمل الذي

   
  



   

  ٢٤                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  إيضاحات حول
   البحريني بالدينار                                    ٢٠١٦لسنة البيانات المالية الموحدة 

  
  . السياسات المحاسبية الھامة (يتبع)٣

  

  يتبع)( )  انخفاض القيمةط
  
  (يتبع) المالية الموجودات )٢
  

  موجودات مالية مسجلة بالتكلفة المطفأة

يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الدفترة لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
ترية لألصل المستقبلية المقدرة والمخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل. يتم تخفيض القيمة الدف

وتسجيل مبلغ الخسارة في بيان الربح أو الخسارة الموحد. إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة 
ً بحصول حدث ما بعد احتساب االنخفاض في القيمة، فإنه يتم عكس  وكان االنخفاض يرتبط موضوعيا

  سارة الموحد.الربح أو الخ بيان خسارة االنخفاض في القيمة المحتسبة سابقاً من خالل
  

  )  االحتياطي القانوني ي

نة  ي لس ة البحرين انون الشركات التجاري بة ٢٠٠١بموجب متطلبات ق ل نس تم تحوي ح  ١٠، ي ة من رب بالمائ
تقطاع  ذا اإلس اف ھ ي حال التصفية. يجوز إيق السنة إلى اإلحتياطي القانوني والذي اليتم توزيعه عادة إال ف

  مال.الالمائة من رأس ب ٥٠عندما يبلغ اإلحتياطي نسبة 
  

  األسھم أرباح)  ك

  .فيھا اإلعالنالمطلوبات في الفترة التي يتم  ضمن األسھم أرباح تحتسب
 
   اإليراد احتساب)  ل

ر المستلم أو المستحق. المبالغ المفصح عنھا كإيرادات  للمبلغيحتسب اإليراد بالقيمة العادلة  صافي من تظھ
ة، ومن اإلرجاعات والخصومات. تحتسب المج موعة اإليراد عندما يمكن قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوق

دالمتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة، و ل من أنشطة المجموعة  عن ايير محددة لك تيفاء مع اس
   أدناه: مبينكما ھو 

 .العميل إلى ملكية السلعإيراد بيع السلع عند انتقال  احتساب يتم - السلع بيع )١

دالً من صفة  - عموالت )٢ ل ب ة بصفة وكي ي المعامل كإذا كانت المجموعة تتصرف ف راد مال إن اإلي ، ف
 المحتسب ھو صافي مبلغ العموالت المحققة من قبل المجموعة.

راد )٣ ات  إي ن  -اإلعالن تلم م دخل المس وردينال ن الم رويج م لعھم ت ي  س آتف ل  المنش ن قب دارة م الم
تم  العقودلى ع بناءً  اإليراداحتساب  يتم. المجموعة ة وي رادات احتسابالمبرم دة  إي ى م ات عل اإلعالن

 العقود.

 .الزمني التناسب أساس الودائع البنكية علىيحتسب إيراد الفوائد على  )٤

  يتم إحتساب إيرادات أرباح األسھم عند نشوء حق اإلستالم. )٥

  عقد اإليجار. مدة بطريقة القسط الثابت على االستثمارات العقاريةمن  اإليجار يرادإ إحتساب يتم )٦
 

  م تجارية مدينة وأخرىذم)  م

ة اً بالتكلف ھا الحق تم قياس ة، وي ة العادل دئياً بالقيم ة مب ة المدين ذمم التجاري أة تحتسب ال ا  المطف اً منھ مطروح
  مخصص انخفاض القيمة. 

  
  م تجارية دائنة وأخرىذم   ن)

ديم ھذه المبالغ مطلوباتتمثل  ر مدفوعة ناتجة عن تق نةلبضائا غي ة الس ل نھاي ، ع والخدمات للمجموعة قب
  يتم قياسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة.و وتحتسب مبدئياً بالقيمة العادلة

   



 ٢٥                                                                                                              ب.شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                                                                                                                       ٢٠١٦لسنة البيانات المالية الموحدة 

  
  والمعدات  ات. العقار٤
  

           الكمبيوتر    
         والمعدات    

    المباني  على تحسينات  األثاث  رىاألخ   قيد أعمال  

   المستأجرة  المؤجرة المباني  تركيباتوال  والسيارات  اإلنشاء  المجموع

             

  التكلفة            
  ٢٠١٦ يناير ١في   ١٫٥١٥٫٧٥٩  ١٫٩١٧٫١٢٩  ٢٧٠٫٨٧٩  ٩٦٧٫٠٤٨  ١٤٫٢٠١  ٤٫٦٨٥٫٠١٦
  إضافات  -  -  ٨٦٧  ٣٦٫٣٦٠  ٥٧١٫٢٥٦  ٦٠٨٫٤٨٣

  / شطب استبعادات  -    )٧٫٣٨١(  )٢٠٫٦٠١(  )١٤٫٢٠٢(  )٤٢٫١٨٤(
          

  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في   ١٫٥١٥٫٧٥٩  ١٫٩١٧٫١٢٩  ٢٦٤٫٣٦٥  ٩٨٢٫٨٠٧  ٥٧١٫٢٥٥  ٥٫٢٥١٫٣١٥
              
  االستھالك            
  ٢٠١٦ يناير ١في   )٨٥١٫٩١٠(   )٩٩٦٫١٠٦(   )٢٠٩٫٩١٧(  )٥٥٨٫٤٨٧(  -  )٢٫٦١٦٫٤٢٠(
  السنة ھالكاست  )١٥٢٫١٨٧(   )٢٢٩٫٤٨٩(   )٢٤٫٢٨٧(  )١٦١٫٥٧٠(  -  )٥٦٧٫٥٣٣(

  / شطب استبعادات  -  -  ٦٫٩٩٥  ٢٠٫٦٠١  -  ٢٧٫٥٩٦
              
  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في  )١٫٠٠٤٫٠٩٧(   )١٫٢٢٥٫٥٩٥(   )٢٢٧٫٢٠٩(  )٦٩٩٫٤٥٦(  -  )٣٫١٥٦٫٣٥٧(
              

  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في الدفترية القيمة صافي  ٥١١٫٦٦٢  ٦٩١٫٥٣٤  ٣٧٫١٥٦  ٢٨٣٫٣٥١  ٥٧١٫٢٥٥  ٢٫٠٩٤٫٩٥٨
  

  تالتقديرافي تغير 
. نتيجة لذلك، انخفضت األعمار اإلنتاجية لتحسينات أقل في المطار الحالي المؤجرة األعمار اإلنتاجية لتحسينات المبانيأن تكون نظراً لعمليات توسعة مطار البحرين الدولي، تتوقع المجموعة 

   لي:الفعلي والمتوقع ھو كما ي كاالستھال صروفالتغير على م اأثر ھذإن . المؤجرة المباني
    

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٩    
              
  مصروف االستھالك زيادة في ال  ١٢٧٫٧٨٧  ١٥٣٫٣٤٤  ١٥٣٫٣٤٤  ١٥٣٫٣٤٤    

  



   

 ٢٦                                                                                                           ب.شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م
  

  ولح إيضاحات
   البحريني بالدينار                                                                                                                       ٢٠١٦لسنة البيانات المالية الموحدة 

  
  (يتبع)والمعدات  ات. العقار٤
  

           الكمبيوتر    
    المباني  تحسينات على  األثاث  والمعدات    

    المستأجرة  المؤجرة المباني  تركيباتوال  األخرى   قيد أعمال   

          والسيارات  اإلنشاء  المجموع

              

  التكلفة            
  ٢٠١٥ يناير ١في   ١٫٥١٥٫٧٥٩  ٢٫٤٣٢٫٧٤١  ١٫٠٦١٫٢٩٧  ١٫٤٥٩٫٢٢٦  ٣١٫٤٥٩  ٦٫٥٠٠٫٤٨٢
  إضافات  -  ١٠٫١١٠  ١٠٫٠٠٣  ١٣٦٫٠٣٧  -  ١٥٦٫١٥٠

  تتحويال  -  ١٫٠٦٢  -  ١٣٫٥٥٦  )١٤٫٦١٨(  -
  / شطب استبعادات  -  )٥٢٦٫٧٨٤(  )٨٠٠٫٤٢١(  )٦٤١٫٧٧١(  )٢٫٦٤٠(  )١٫٩٧١٫٦١٦(
              

  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في   ١٫٥١٥٫٧٥٩  ١٫٩١٧٫١٢٩  ٢٧٠٫٨٧٩  ٩٦٧٫٠٤٨  ١٤٫٢٠١  ٤٫٦٨٥٫٠١٦
              
  االستھالك            
  ٢٠١٥ يناير ١في   )٧٩١٫٥٦٠(  )١٫٣١٤٫٤٤٨(  )٩٧٥٫١٦٦(  )١٫٠٢٨٫٣٣٧(  -  )٤٫١٠٩٫٥١١(
  السنة استھالك  )٦٠٫٣٥٠(  )١٩٥٫٣٣٦(  )٣٤٫٠٧٧(  )١٦١٫٦٩٣(  -  )٤٥١٫٤٥٧(

 / شطباستبعادات  - ٥١٣٫٦٧٨ ٧٩٩٫٣٢٦  ٦٣١٫٥٤٣  -  ١٫٩٤٤٫٥٤٧
              
  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في  )٨٥١٫٩١٠(  )٩٩٦٫١٠٦(  )٢٠٩٫٩١٧(  )٥٥٨٫٤٨٧(  -  )٢٫٦١٨٫٤٢٠(
              

  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في الدفترية القيمة صافي  ٦٦٣٫٨٤٩  ٩٢١٫٠٢٣  ٦٠٫٩٦٢  ٤٠٨٫٥٦١  ١٤٫٢٠١  ٢٫٠٦٨٫٥٩٦
  

  تستخدمھا المجموعة: التي العقارات
  

 الدفتريةالقيمة 
  الحالية

  العقار  العنوان  المساحة  الحالي االستخدام   مدةال  العقار عمر معدل

              
 ٢٥ لمدة ايجار عقد  سنة ٢٥  ٥١١٫٦٦٢

  للتجديد قابلة سنة
    السوق مبنى  البحرين مطار  مربع متر ٣٫٣٠٠  تجاري



  ٢٧                            البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب شركة مجمع
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                             ٢٠١٦لسنة البيانات المالية الموحدة 

  
  
  استثمارات عقارية.  ٥
  

٢٠١٦    ٢٠١٥     
        

  يناير ١ في  ٤٫٢٤٣٫٠٤٩    ٥٫٥٧٩٫١٠٢
  إضافات خالل السنة  ٣٫٣٩١٫٩١٨    -
  استبعادات خالل السنة  -    )١٫٣٠٦٫٤٤٢(
  استھالك  )٦٠٫٠٠٨(    )٢٩٫٦١١(

        
  ديسمبر ٣١ في  ٧٫٥٧٤٫٩٥٩    ٤٫٢٤٣٫٠٤٩

  
  

على أطراف  ة مؤجرةتجاري اتعقارمملوكة تملك حر وشاغرة قطع أراضي  االستثمارات العقاريةتشمل 
   أخرى.

  
وذو مناسبة  مھنية مؤھالت ذومستقل، خارجي من قبل مثمن  العقارية اتد القيمة العادلة لالستثمارتم تحدي

لالستثمارات القيمة العادلة  بتقييميقوم المثمن المستقل في موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه.  تجربة حديثة
  مرة واحدة كل سنة.  العقارية للمجموعة

  
لألرض باستخدام منھجية مقارنة البيع. المدخالت الرئيسية بموجب ھذه المنھجية القيمة العادلة تم تحديد  

تم تصنيف القيمة العادلة بالتالي، وھي سعر المتر المربع من مبيعات السنة الحالية لقطع أراضي مشابھة. 
  بية القيمة العادلة.يمن ترات ٢على المستوى 

  
 الدخل.مقارنة المبيعات، ومنھجية رسملة متوسط خدام منھجية تم تحديد القيمة العادلة للعقار التجاري باست

  بية القيمة العادلة.يمن ترات ٣تم تصنيف القيمة العادلة على المستوى وقد 
  
  

  في شركة زميلة استثمار.  ٦
  

٢٠١٦    ٢٠١٥     
        

  يناير ١ في  ١٩٧٫١٧٨    ٢٢٣٫٠٣٣
  أرباح أسھم مستلمة   )٣٧٫٥٠٠(    )٣٧٫٥٠١(

  السنة ربح من الحصة  ١٨٫٧٨١    ١١٫٦٤٦
        

  ديسمبر ٣١ في  ١٧٨٫٤٥٩    ١٩٧٫١٧٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  ٢٨                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                             ٢٠١٦لسنة البيانات المالية الموحدة 

  
  (يتبع) في شركة زميلة استثمار.  ٦
  

  :في تاريخ بيان المركز المالي الزميلة الشركة تفاصيليلي  فيما
  

  الشركة اسم  / العمل مكان  الملكية نسبة  الرئيسية األعمال  العالقةطبيعة 
    بلد التأسيس      

          
المجموعة تستأجر 

مستودع بمساحات 
شركة تطوير مطار 

البحرين الدولي 
  ذ.م.م.

التخزين  خدمة توفير
  المطارفي 

  مطار تطوير شركة  البحرين  %٢٥
  ذ.م.م الدولي البحرين

  
  

البيانات كما وردت في  شركة تطوير مطار البحرين الدولي ذ.م.م.يلخص الجدول التالي المركز المالي ل
  المجموعة:لحصة غير معدلة  (الحسابات اإلدارية)المالية الخاصة بھا 

  
٢٠١٦   ٢٠١٥    

        

  لمتداولةا الموجودات  ١٨٧٫٩٤٥    ٢٤٩٫٩٢٨
 المتداولة غير الموجودات  ٤٨٠٫٧٢٦    ٥٥٤٫٤٠٩

  متداولة مطلوباتال  )١٥٣٫٣٠٨(    )٢١٤٫٠٩٩(
        

  الموجودات صافي  ٥١٥٫٣٦٣    ٥٩٠٫٢٣٨
        

  )%٢٥( الموجوداتالمجموعة من صافي  صةح  ١٢٨٫٨٤٠    ١٤٧٫٥٥٩
  الشھرة  ٤٩٫٦١٩    ٤٩٫٦١٩

        

  الزميلة الشركة في للحصة ريةالدفت القيمة  ١٧٨٫٤٥٩    ١٩٧٫١٧٨
        

  اتيرادإلا  ٣٤٥٫٣٥٦    ٣٣٥٫٤٧٠
  الشامل الدخل مجموع  ٧٥٫١٢٦    ٤٦٫٥٨٤
  )%٢٥( الشامل الدخل مجموع من المجموعة حصة  ١٨٫٧٨٢    ١١٫٦٤٦

  
  .  استثمارات متوفرة للبيع٧
  

٢٠١٦   ٢٠١٥    
        

  عادلةبالقيمة ال مدرجةحقوق ملكية  أسھم  ١٦٫١٣١٫٠٧٣    ١٥٫٧٤٣٫٨٤٠
ً  مدرجة غيرحقوق ملكية  أسھم  ٦٫٣٥٣٫٤٩١    ٥٫٤٠٨٫٢١١   انخفاض القيمة منھا بالتكلفة مطروحا
  مدرجة بالقيمة العادلة دين أدوات  ٢٫٢١٩٫٠٣٠    ١٫٨٤٠٫٩٣٧

       
٢٤٫٧٠٣٫٥٩٤    ٢٢٫٩٩٢٫٩٨٨     

  
   .٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما  أسعار السوقتحديد القيمة العادلة بناءاً على  تم

 بحريني دينار ٦٫٣٥٣٫٤٩١بقيمة  حقوق الملكية غير المدرجة استثمارات المجموعة في أسھم باحتسا تم
ً  بالتكلفة) بحريني دينار ٥٫٤٠٨٫٢١١: ٢٠١٥(  ،وجدت إن القيمة، في االنخفاض مخصصات منھا مطروحا

 .موثوقة ةعادل قيمة الشتقاق ومتوافرة مناسبة أخرى طرق توجد وال مدرجة غير االستثمارات ھذه أن حيث
غير المدرجة، فإنه يتم التخارج منھا من خالل بيعھا أو من خالل حقوق الملكية بالنسبة لالستثمارات في أسھم 

  لھذه األسھم. العام المبدئياالكتتاب 



   

  ٢٩                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                             ٢٠١٦لسنة البيانات المالية الموحدة 

  
  

  موجودات أخرى.  ٨
  

٢٠١٦    ٢٠١٥     
        

  ةعقاري اتمبالغ مدفوعة مقدماً الستثمار  ٤٫٣٦٤٫٧٧٨    ٣٫٧٧٤٫٢٣٨
٤٠٠٫٠٠٠    ٤٠٠٫٠٠٠   ً   حقوق ملكية غير مدرجةفي  اتالستثمار مبالغ مدفوعة مقدما

        
٤٫٧٦٤٫٧٧٨    ٤٫١٧٤٫٢٣٨    

  
  

  المخزون  .٩
  

٢٠١٦    ٢٠١٥     
        

  التصرف تحت مخزون  ٣٫١٤١٫٤٤٩    ٣٫٠٠١٫٧٩٢
)٤٦٫٣٧٦(    )٣٩٫٤٩٦(   ً   مخصص انخفاض القيمة :منھا مطروحا

        
٣٫٠٩٥٫٠٧٣    ٢٫٩٦٢٫٢٩٦     

 
  :المخزون قيمة انخفاض مخصص حركة

  
٢٠١٦    ٢٠١٥     

        
  يناير ١ في  ٣٩٫٤٩٦    ١٦٧٫٣٤٧

  السنة خالل )عكس( مخصص /  ٦٫٨٨٠    )١٢٧٫٨٥١(
        

  ديسمبر  ٣١ في  ٤٦٫٣٧٦    ٣٩٫٤٩٦
  
  

  مدينة وأخرى تجارية .  ذمم١٠
  

٢٠١٦    ٢٠١٥     
        

  مدينة تجارية ذمم  ٢٨٠٫٨٥٧    ٢١٢٫٦٧٦
  مبالغ مدفوعة مقدماًذمم مدينة أخرى و  ١٫٢٣٧٫٢٩١    ٢٫٤٠٣٫١٠٠
  )٢١ذوي عالقة (إيضاح  أطراف ذمم مدينة من  ٢٧٤٫٦٦٣    ١٤٧٫١٩١

١٫٧٩٢٫٨١١    ٢٫٧٦٢٫٩٦٧    
        
)٢١٨(    )٥١٨(   ً   : مخصص انخفاض القيمةمنھا مطروحا

        
١٫٧٩٢٫٥٩٣    ٢٫٧٦٢٫٤٤٩    

  
  
  
  
  



   

  ٣٠                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني اربالدين                                    ٢٠١٦لسنة البيانات المالية الموحدة 

  
  

  وأرصدة البنوك.  النقد ١١
  

٢٠١٦    ٢٠١٥     
        

   بنكية ودائع  ٤٫٣٨٩٫٠٩٠    ٩٫٣٥٠٫٨٦٦
  البنوك أرصدة  ٨٫٣٥٩٫٤٨٥    ٥٫٦٨٦٫٦٤٣
  الصندوق في نقد  ٧٦٫٣٣٥    ١١٢٫٨٩٥

        
  الموحد في بيان المركز المالي كما نقد وأرصدة البنوك  ١٢٫٨٢٤٫٩١٠    ١٥٫١٥٠٫٤٠٤

        
  أشھر ٣ودائع بنكية ذات تاريخ استحقاق ألكثر من   )٤٫٣٨٩٫٠٩٠(    )٤٫٠٠٠٫٠٠٠(

        
  الموحد النقد وما في حكمه في بيان التدفقات النقدية  ٨٫٤٣٥٫٨٢٠    ١١٫١٥٠٫٤٠٤

  
  

  المال رأس. ١٢
  

٢٠١٦   ٢٠١٥     
       
  الصادر والمدفوع بالكامل / رأس المال المصرح به     

  ) سھماً بقيمة١١٧٫٥٨٠٫١١٤: ٢٠١٥( ١٢٩٫٣٣٨٫١٢٥      
  فلسا لكل سھم ١٠٠  ١٢٫٩٣٣٫٨١٣    ١١٫٧٥٨٫٠١٢

  
  

  :وعدد األسھم المملوكةوجنسيات المساھمين الرئيسيين  أسماء )١
  

  األسم الجنسية  األسھم عدد  الملكية نسبة
%        

        
  .م.بش االستثمارية استيراد شركة   بحريني  ١١٫٨٤٦٫١٤٦  ٩٫٢
  سبرساك جلوبال   بحريني  ١٠٫٤٦٧٫٦٨٥  ٨٫١
   ستورز روبن   بحريني  ٨٫٤٢٢٫٢٨٣  ٦٫٥
  أمين عبدهللايوسف   بحريني  ٧٫٣٩٤٫٤٣٥  ٥٫٧
  المؤيد يوسف فاروق  بحريني  ٦٫٠٢٥٫٩٣٣  ٤٫٧

  
  

  .التصويت حقوق في متساويين المساھمون وجميع واحدة، فئة تحت مدرجة الشركة أسھم جميع )٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 31                       شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
 

 حول إيضاحات
  البحريني بالدينار                                 2016لسنة البيانات المالية الموحدة 

 
 

 )يتبع( المال رأس. 12
 

 والذي يحدد عدد المساهمين: األسهم توزيع جدوليلي  فيما (3
 

  األسهم  عدد المساهمين عدد مجموع من% 
 *الفئــــة   األسهم عدد

    الصادرة

    
 %1 من أقل 34.102.554 567 26.4
 %5 من أقل إلى 1% 57,087,022 24 44,1
 %10 من أقل إلى 5% 38,148,549 4 29,5

    
 المجموع 129.338.125 595 100

 
 

 الصادرة والمدفوعة بالكامل. الشركة أسهم مجموعكنسبة من  موضحة* 
 

عدد األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة  مجموع بلغ 2016ديسمبر  31في  كما (4
ً  23.278.425: 2015) هماً س 25.029.425  (.سهما

 
 

 الموظفين منافع.  13

 

2015  2016  

    

 يناير  1في  405.559  632.524
 السنة خالل)عكس( /  خصصم 77.907  (50.833)
 خالل السنة المدفوع (101.763)  (176.132)

    
405.559  381.703    

 
 

        وأخرى دائنة تجارية ذمم  .14
  

2015  2016  

    
 دائنة تجارية ذمم 1.265.605  1.412.377

 (21ذوي عالقة )إيضاح  أطرافدائنة إلى  ذمم 830.071  685.013
 بها مطالب غير أسهم رباحأ 593.268  420.124
 أخرى دائنة ذمم 1.004.515  540.210

    
3.057.724  3.693.459  

 
 
 
 
 



   

  ٣٢                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                                    ٢٠١٦لسنة البيانات المالية الموحدة 

  
  

  االمتياز حق. ١٥

يتعين على الشركة دفع حق امتياز يحتسب كنسبة  حرين،بموجب االتفاقية التشغيلية مع حكومة مملكة الب
حكومة مملكة  من قبل من األرباح لشركة مطار البحرين الدولي ش.م.ب (مقفلة)، وھي شركة مملوكة

  . البحرين
  

٢٠١٦    ٢٠١٥    
        

  يناير ١في    ٢٫٢٤١٫٩٥٤    ٢٫٩٣٠٫٣٠٦
    السنة المحتسب خالل  ٣٫٦٢٩٫٨٦٩    ٣٫٧٥٣٫٣٣٦

  السنة خالل مدفوع  )٣٫٦٨٨٫٧٥٧(    )٤٫٤٤١٫٦٨٨(
        

  ديسمبر ٣١ في  ٢٫١٨٣٫٠٦٦    ٢٫٢٤١٫٩٥٤
  

  
    يراداتاإل. ١٦

  
٢٠١٦   ٢٠١٥    
       

  مبيعات البضائع  ٢٨٫٠٠٤٫٩٧٤    ٢٧٫٢٤٨٫٥٨٩
  عموالت  ٨٥٤٫٦٤٤    ٨٧٥٫٣٢٠

        
٢٨٫٨٥٩٫٦١٨    ٢٨٫١٢٣٫٩٠٩   

  

  
  . إيرادات أخرى١٧

  
٢٠١٦   ٢٠١٥    
       
  اإلعالنات يرادإ  ٥٢٢٫٩١٢    ٤١١٫٥٢٤
   التجميل استشـارات ايرادات  ٤٧٨٫٧٦٧    ٤١٩٫٠٨٠
  بيةتحويل العمالت األجن رباحأ(خسائر) /   )٣٥٩٫٠٥٣(    ٩٫٠٢٦

  أخرىإيرادات   ٥٣٦٫٢٥٨    ٧٥٤٫٣٥٣
        

١٫١٧٨٫٨٨٤    ١٫٥٩٣٫٩٨٣    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  ٣٣                            شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول احاتإيض
   البحريني بالدينار                                    ٢٠١٦لسنة البيانات المالية الموحدة 

  
  

  ةيإدار مصروفات. ١٨
  

٢٠١٦    ٢٠١٥    
        

  عالقة ذات ومصروفات رواتب  ٣٫٤٧٦٫٦٠٩    ٣٫٣٥٣٫٥٥٥
  حق امتياز  ٣٫٦٢٩٫٨٦٩    ٣٫٧٥٣٫٣٣٦
  رسوم إدارة  ٦٩٤٫٤٣٣    ٧٢٤٫٦٢٠
  استھالك  ٥٦٧٫٥٣٢    ٤٥١٫٤٥٧
  مصروفات تقنية المعلومات  ١٦١٫٣٢٨    ١٦٠٫٢٤٤
  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  ٢١٢٫٢٠٠    ١٧٣٫٦٠٠
  خدمات  ٣٩٨٫٧٦٠    ٣٥٨٫٩٦٠
  مصروفات أخرى  ٣٦٤٫٠٠٠    ٣٧٣٫٠١٠

        
٩٫٥٠٤٫٧٣١    ٩٫٣٤٨٫٧٨٢    

  
  

ق وم تتعل الغ الم اإلدارة رس تحقبالمب ا لشركةة س ة أريانت ر .م.مذ األوسط الشرق الدولي دارة اإل خدمات نظي
 .٢٠١٧ديسمبر  ٣١والخدمات التشغيلية المساندة، وفقاً لعقد اإلدارة الذي ينتھي بتاريخ 

     
  

  ات متوفرة للبيعاستثمار من إيراد. ١٩
  

٢٠١٦    ٢٠١٥    
        

  حقوق ملكيةاستثمارات في أرباح من   ٣٫٣٤٢٫١٢٤    ١٫٨٥١٫٧٢٨
  من الصكوك إيراد فوائد  ١٣٣٫٤٢٤    ١٥٦٫٨٠٠

        
٣٫٤٧٥٫٥٤٨    ٢٫٠٠٨٫٥٢٨    

  
  

  االستثمارات العقاريةصافي اإليراد من . ٢٠
  

٢٠١٦    ٢٠١٥    
        

  االستثمارات العقاريةصافي إيراد اإليجار من   ١٥٨٫٨٠٩    ١٨٣٫١١٩
  استثمارات عقاريةربح من بيع   -    ١٫١٨٩٫٤٢٦

        
١٥٨٫٨٠٩    ١٫٣٧٢٫٥٤٥    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  ٣٤             ن لألسواق الحرة ش.م.بشركة مجمع البحري
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                             ٢٠١٦نة البيانات المالية الموحدة لس

        
  

  . معامالت مع أطراف ذوي عالقة ٢١

 تأثير ممارسة أو اآلخر الطرف على السيطرة األطراف أحد بإمكان كان إذا عالقة ذوي األطراف عتبرت
من خالل واحد أو مباشربشكل مباشر أو غير  اآلخر للطرف التشغيلية أو المالية القرارات على ھريجو

 المجموعة تأثيراً  تمارسالتي  المؤسسات تشملالعالقة  يذو. األطراف الوسيطة أكثر من األطراف
 ً  راء الرئيسيونوالمد اإلدارية والشركةعليھا، والمساھمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة،  جوھريا
  المعامالت مع األطراف ذوي العالقة تتم بشروط تجارية اعتيادية.. للشركة

  
األرصدة والمعامالت الھامة مع األطراف ذوي العالقة (بإستثناء مكافآت المدراء الرئيسيون) المتضمنة في 

  ھذه البيانات المالية الموحدة ھي كالتالي:
  

        المساھمون/    
        شركات    
        عضاءأل    
        مجلس    

    شركات  الشركة  اإلدارة  شركة  المجموع
  ٢٠١٦  زميلة  اإلدارية  حصص فيھا  تابعة  

            
  الموجودات          

  ذمم مدينة  -  ٢٧٤٫٦٦٣  ٥٫٥٠٠  -  ٢٨٠٫١٦٣
            
  المطلوبات       

  رسوم إدارة مستحقة  -  ١٧٢٫٥٠٧  -  -  ١٧٢٫٥٠٧
  ذمم دائنة  -  ٨٣٠٫٠٧١  -  -  ٨٣٠٫٠٧١

            
  اإليرادات          

  الحصة في األرباح  ١٨٫٧٨٢  -  -  -  ١٨٫٧٨٢
  عمولة - -  ٢٤٢٫٧٥٤  -  ٢٤٢٫٧٥٤
  إيرادات أخرى  -  -  ١٨٫٣٨٥  -  ١٨٫٣٨٥
  أرباح أسھم  ٣٧٫٥٠٠  -  -  -  ٣٧٫٥٠٠

            
  المصروفات          

  مشتريات  - ٧٫١٨٤٫٦٣٦  -  - ٧٫١٨٤٫٦٣٦
  مصروف اإليجار  ١٠٢٫٢٠٥  -  -  -  ١٠٢٫٢٠٥
  رسوم إدارة  -  ٦٩٤٫٤٣٣  -  -  ٦٩٤٫٤٣٣
  أخرى ذمم دائنة  -  ١٢٦٫٠٠٠  -  -  ١٢٦٫٠٠٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  ٣٥             شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                             ٢٠١٦نة البيانات المالية الموحدة لس

        
  
  (يتبع) قة. معامالت مع أطراف ذوي عال٢١

  
        المساھمون/    
        شركات    
        عضاءأل    
        مجلس    

  شركات الشركة  اإلدارة  شركة  المجموع
  ٢٠١٥  زميلة  اإلدارية  حصص فيھا  تابعة  

            
  الموجودات          

  ذمم مدينة  -  ١٤٧٫١٩١  -  -  ١٤٧٫١٩١
            
  المطلوبات          

  رسوم إدارة مستحقة  -  ٧٢٫٢٥٨  -  -  ٧٢٫٢٥٨
  ذمم دائنة  -  ٦٨٥٫٠١٣  -  -  ٦٨٥٫٠١٣

            
  اإليرادات          

  الحصة في األرباح  ١١٫٦٤٦  -  -  -  ١١٫٦٤٦
  عمولة  -  -  ٢٥٠٫٠٠٢  -  ٢٥٠٫٠٠٢
  إيرادات أخرى  -  -  ١٩٫٣٣٢  -  ١٩٫٣٣٢
  أرباح أسھم  ٣٧٫٥٠١  -  -  ٢٨٠٫٠٠٠  ٣١٧٫٥٠١

            
  المصروفات          

  مشتريات  - ٧٫٠٠٢٫٤٨٣  -  - ٧٫٠٠٢٫٤٨٣
 مصروف اإليجار ٩٩٫٠٢٢ - -  -  ٩٩٫٠٢٢
  رسوم إدارة  -  ٧٢٤٫٦٢٠  -  -  ٧٢٤٫٦٢٠
  أخرى ذمم دائنة  -  ١٢٦٫٠٠٠  -  -  ١٢٦٫٠٠٠
  مصروفات تدريب  -  -  -  ٣٦٫٤٩٠  ٣٦٫٤٩٠

  
  :الرئيسيون المدراء مكافآت )ب

ةالمن مجلس اإلدارة و للمجموعة الرئيسيون المدراء يتكون يون اإلدارة أعضاءو شركة اإلداري  الرئيس
ل. المجموعةومسئولية التخطيط، واإلدارة والتحكم في أنشطة  ةيوالذين تناط بھم صالح آتھم وتتمث  مكاف

  :يلي فيما
  

٢٠١٦   ٢٠١٥     
        

  اإلدارة مجلس أعضاء فآتمكا  ٢١٢٫٢٠٠    ١٧٣٫٦٠٠
  قصيرة األجل  منافع  ٣٤٩٫٠٢٤    ٣٤٨٫٥٦٨
  للسنة الخدمة نھاية منافع  ٨٫٤٥٦    ٥٫٣٣٦
  منافع نھاية الخدمة مستحقة  ١٩٫٤٦١    ١٩٫٠٨٣
  رسوم اإلدارة للسنة  ٦٩٤٫٤٣٣    ٧٢٤٫٦٢٠

  
  
  
  
  
  
  
  



  

 36       شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
 

 حول إيضاحات
  البحريني بالدينار                         2016نة البيانات المالية الموحدة لس

 
 

        تخصيصاتال .22

 :2016لسنة  التالية يصاتصالتخ اإلدارة مجلس اقترح
 

2015  2016  

    
 فلس للسهم 20 – مرحلية أرباح 2.586.762  2.351.602
 فلس للسهم 30 – مقترحة نهائية نقدية أرباح 3,880,144  3.527.404
 (%10: 2016) منحة أسهم إصدار 1,293,381  1.175.801

 خيرية تبرعات 166,566  179.051

 
 

 . العائد على السهم23

 8.328.312 البالغو ةالعادي األسنننهم حملةل المنسنننوب العائد على السنننهم العادي بقسنننمة الربح احتسننناب تم
  .2016سنة  فيالعادية الصادرة  األسهم عددعلى  (بحريني ينارد 8.952.564 : 2015) بحريني دينار

 

  والمخفض األساسي

2015 2016  

   
 السنة ربح 8.328.312 8.952.564

   
   األسهم عددالموزون ل  متوسطال 129.338.125 129.338.125

   
 )بالفلس( السهم على العائد 64 69

 
 

   القطاع معلومات. 24

بتقديم سنننننننلع  مرتبطبتقديم سنننننننلع وخدمات )قطاع تجاري( أو  مرتبط المجموعة من فريد جزء هو القطاع
 القطاعات لدى مثيالتها عن تختلف وعوائد لمخاطر ويخضنننننننع(، جغرافي قطاع) محددة بيئةوخدمات في 

ً  المجموعة تتولى. األخرى  إن .البحري والميناء الدولي البحرين مطار في الحرة السنننننننوق تشنننننننغيل حاليا
 هناك يوجد ال فإنه وبالتالي ،فقط المجموعة مسننننننتوى على مراجعتها تمت نتائجالو مصنننننناريفالو يراداتاإل

 .الموحدة المالية البيانات هذه في عرضها تملي أخرى إفصاحات وال منفصل تشغيلي قطاع نتائج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



   

  ٣٧             شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                             ٢٠١٦نة البيانات المالية الموحدة لس

  
  
  وإدارة المخاطر  لقيمة العادلة ا - المالية األدوات. ٢٥

  :المالية األدوات استخدام جراء اآلتية للمخاطر موعةالمج تتعرض
  
 االئتمان مخاطر  

 السيولة مخاطر  

 السوق مخاطر   
  

ھذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأھداف  يعرض
ھذا  يعرض وكماالمجموعة والسياسات وإجراءات قياس وإدارة الخطر وإدارة رأس مال المجموعة. 

  .الموحدة المالية بالبيانات األخرى إلفصاحاتا إلى ضافةاإلاإليضاح أيضاً بعض اإلفصاحات الكمية ب
  

مسؤول بشكل عام بتأسيس ومراقبة ھيكل إدارة المخاطر للمجموعة. أسس مجلس اإلدارة  دارةاإل مجلس
راقبة سياسات المجموعة إلدارة في تطوير وم بفعاليةلجان إدارية تنفيذية محددة تساعد في أداء مسئوليتھم 

  المخاطر.
  

بإجراءات إدارة المخاطر للمجموعة ومراجعة  اللتزامل مراقبة اإلدارةكيفية  لمجموعةل تدقيقال لجنة تتابع
 التدقيققسم  يقوم المجموعة. ھاتواجھ التي المخاطر حجم معممارسات إدارة المخاطر  مالئمة مدى

إدارة المخاطر  وأنظمة إجراءات بمراجعة يقومو الرقابية مھمتھا أداء في التدقيقبمساعدة لجنة  الداخلي
  للجنة التدقيق. هتقارير رفعوي ،رضيةعبصورة منتظمة و

  
  االئتمان مخاطر )أ

أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقھا مما  العميل أو فشل عن الناتجة المخاطر ھي
ً على النقد وما في يؤدي إلى تعرض المجموعة لخسائر ما لية. تعرض المجموعة لھذه المخاطر أساسا

   .والسندات المنظمة، الدينواالستثمارات في أدوات  ،المدينةوالذمم  ،حكمه

 بالبحرينحيث يتم إيداع النقد في بنوك  ةمحدود حكمه في وما النقد على االئتمانية جموعةالم مخاطر
  تتمتع بتصنيف ائتماني جيد.

  
عة مخاطر االئتمان للذمم المدينة عن طريق حصر تعامالت البيع باألجل مع بطاقات المجمو تدير

ائتمان رائدة، وضمان أن المبيعات إلى األطراف ذات العالقة قد تمت وفق السياسات الداخلية المتعلقة 
 في المبيعات بالتجزئة محصورةالمجموعة  مبيعات أن بماو. العالقة ذاتبالمعامالت مع األطراف 

لمخاطر االئتمان  العميلوال مخاطر تمركز تتعلق بنوع  جغرافية تمركزال توجد مخاطر  ة،المباشر
  المدينة.  بالذمم خاصة

  
  :من مستحقة ألنھا جيدة نوعية ذات أنھا على المدينة الذممالمجموعة إلى أرصدة  تنظر
 ؛مع المجموعة دائنة حسابات أرصدة صافي لديھم الذين الموردون   
 معروفة؛طاقات ائتمان ب شركات   
 مالي جيد. مركزذوي عالقة لھم  أطراف  
  

المدينة عندما يكون ھناك دليل موضوعي أن  الذممالمجموعة بعمل مخصص انخفاض القيمة على  تقوم
تعتبر  األصلية للذم المدينة. الشروطتكون قادرة على تحصيل كل المبالغ المستحقة حسب  لنالمجموعة 

أو  التخلفجوھرية للمدين واحتماالت إفالس المدين أو إعادة التنظيم المالي والصعوبات المالية ال
  المدينة. الذممعالمات وجود انخفاض قيمة  من الديون سداد عن التأخر

  



   

  ٣٨             شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                             ٢٠١٦نة البيانات المالية الموحدة لس

  
  

  (يتبع)   وإدارة المخاطر القيمة العادلة - . األدوات المالية٢٥
  
  (يتبع) االئتمان مخاطر )أ

  
 االئتمان تقييم بعد تجري االستثمارات أن بالتأكد استثماراتھا على االئتمان مخاطر المجموعة تدير
تسويقھا من  يتم التي أدوات الدين يتحد المجموعة من تعرضھا لمخاطر االئتمان باالستثمار ف .بحذر

أعضاء من  أربعةمن  تتكوناالستثمار  لجنةيوجد لدى المجموعة  .معروفةقبل بنوك ومؤسسات مالية 
مالية  أوراقاالستثمار في أي  لبالمتعلقة باالستثمار. ق وھي المسئولة عن كل القرارات ،مجلس اإلدارة

  بعد مراعاة فضائل وعيوب االقتراح. إلعتمادھامار يتم عرض االقتراح على لجنة االستث ،جديدة
  

  االئتمان لمخاطر التعرض

ل الغ  تمث ةالمب ة  الدفتري دللموجودات المالي اطر لتعرض األقصى الح ان مخ . التعرض األقصى االئتم
  : اآلتيك المالي المركز بيانلمخاطر االئتمان كما في 

  
٢٠١٦   ٢٠١٥     

       
  كودة البنأرص  ١٢٫٨٢٤٫٩١٠   ١٥٫٠٢٩٫٥٠٩
   للبيع متوفرة استثمارات  ٢٫٢١٩٫٠٣٠   ١٫٨٤٠٫٩٣٧
  وأخرى مدينة تجارية ذمم  ١٫٥١٧٫٩٣٠   ٣٫٣٠٦٫٠٣٥
  عالقة ذوي أطراف من مدينة ذمم  ٢٧٤٫٦٦٣    ١٤٧٫١٩١

        
١٦٫٨٣٦٫٥٣٣    ١٩٫٣٢٣٫٦٧٢    

  
  

  :كان يالجغراف لتمركزحسب ا المالي المركز بياناألقصى لمخاطر االئتمان كما في  التعرض
  

٢٠١٦   ٢٠١٥     

       
  البحرين  ١٠٫٦٦٠٫٣٨٧   ١٧٫٠٠٥٫٥٤٨

  األوسط الشرق  ٣٩٥٫١٧٤   ١٩٢٫٢٧٢
  خرىأ  ٥٫٧٨٠٫٩٧٢    ٢٫١٢٥٫٨٥٢

        
١٦٫٨٣٦٫٥٣٣    ١٩٫٣٢٣٫٦٧٢    

  
  :المالي المركز بيانمن أطراف ذوي عالقة كما في  الذمم المدينةوالتجارية المدينة  الذمم أعمار

  

٢٠١٦   ٢٠١٥    

   اضانخف
  القيمة

 انخفاض   اإلجمالي
  القيمة

    اإلجمالي

            
  متأخر غير  ٣٠٧٫١٩٠  -    ٢١٠٫٤٧٥  -
  يوم ٩٠ – صفر متأخر  ١٨٤٫٥٩٣  -  ١٤٨٫٤١٧  -
  يوم ١٨٠ – ٩١ متأخر  ٦٠٫٥٧٦  -  ٤٥٧  -

  يوم ١٨٠ من أكثر  ٢١٨  ٢١٨  ٥١٨  ٥١٨
          

٥٥٢٫٥٧٧  ٢١٨  ٣٥٩٫٨٦٧  ٥١٨    



   

  ٣٩             الحرة ش.م.بشركة مجمع البحرين لألسواق 
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                             ٢٠١٦نة البيانات المالية الموحدة لس

  
  

  (يتبع)   وإدارة المخاطر القيمة العادلة - . األدوات المالية٢٥
  

  السيولة مخاطر )أ

المالية من خالل النقد أو على سداد التزاماتھا  المجموعة قدرة عدم مخاطر ھي السيولة، مخاطر إن
 ذلك كان كلما ،التأكد من توافر السيولة إلىالسيولة  دارةإل. يھدف أسلوب المجموعة مالية أخرى موجودات
دون تكبد  في كل األحوال لسداد التزاماتھا عند حلول أجلھا سواء في الظروف االعتيادية أو الصعبة ممكناً،

السيولة يمكن أن تنتج من عدم قدرة  مخاطر المجموعة. خسائر غير مقبولة أو خسائر تضر بسمعة
تتأكد المجموعة من أن . لألصلبسرعة وبسعر قريب من القيمة العادلة  المالي األصلالمجموعة من بيع 

الوفاء ، والتي تكون متوفرة عند الحاجة إلى ما في حكمهومبالغ جوھرية من األموال قد استثمرت في النقد 
  متطلبات السيولة.ب

  .أشھر ٦ خالل وتستحق فوائد تتحمل ال المالية المطلوبات جميع
  

  السوق مخاطر) ج

وأسعار  الفائدةالسوق ھي مخاطر تغير أسعار السوق مثل سعر صرف العمالت األجنبية ومعدل  مخاطر
 األسھم التي تؤثر على دخل المجموعة أو على أدواتھا المالية. الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة

على  مجزي المقبولة مع تحقيق عائد اإلطارات حدود في السوق مخاطر تعرضات على سيطرةالو
المخاطر. تتكبد المجموعة التزامات مالية لغرض إدارة مخاطر السوق. تتم كل ھذه الصفقات ضمن 

  .اإلدارة مجلس توجيھات
  
 معدل الفائدة  مخاطر )١

 .السوق في الفائدة معدل تغير بسبب المالية ألدواتا قيم في التغيرات مخاطر ھيمعدل الفائدة  مخاطر
 المجموعة تعرضت اليوماً.  ١٨٠قصيرة األجل سعر فائدة ثابت وتستحق خالل ودائع المجموعة تحمل 
  .الفائدة أسعار لحساسية جوھرية لمخاطر

  
  األجنبية العمالت صرف مخاطر )٢

نتيجة للتغيرات في سعر  المالية األدوات قيمة تقلبصرف العمالت األجنبية ھي مخاطر  مخاطر
المجموعة لمخاطر صرف العمالت األجنبية على مشترياتھا بالعملة  تتعرض صرف العمالت األجنبية.

بالعملة بالعملة األجنبية وعلى بعض االستثمارات المحددة  بطاقات االئتمانمبيعات األجنبية وعلى 
بالدوالر  الخارجية لمشترياتا معظم تتم. ليينمح موردين منتتم غالبية شراء المنتجات  .األجنبية

مخاطر ية ألال تتعرض  المجموعةفأن  لھذاو بالدوالر األمريكي البحريني مرتبط الدينار نإاألمريكي. 
  جوھرية. 

  
  :كان المالي المركز بيانمخاطر العمالت األجنبية الجوھرية كما في لالمجموعة  تعرضصافي 

  
٢٠١٦   ٢٠١٥     

       
  األمريكي الدوالر  ٤٫٦٠٨٫٢٦٨   ١٫٠٥٢٫٣٩٦

  اليورو  ١٫٣٢٣٫٥٤١   )٤٨٫٤٢٨(
  االسترليني الجنيه  ٦٫٦٣٦٫٠٤٨    ٤٫٧٩٦٫٩٧١

        
١٢٫٥٦٧٫٨٥٧    ٥٫٨٠٠٫٩٣٩    

  
  
  



   

  ٤٠             شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني يناربالد                             ٢٠١٦نة البيانات المالية الموحدة لس

  
  
  (يتبع)   وإدارة المخاطر القيمة العادلة - . األدوات المالية٢٥

  
  (يتبع) السوق مخاطر) ج

  
  (يتبع) األجنبية العمالت صرف مخاطر )٢

  
 على جوھري أثر له يكون سوف األجنبية العمالت صرفأسعار  في التغيرات أن المجموعة تعتقد ال

 الدينار الذي يرتبط بهالدوالر  األجنبية، ما عداللعمالت  اتعرضألن الت الملكية حقوق أو اإليرادات
بحريني دينار  ٣٫٥٩١٫٦٠٠ بقيمة استثمارات على االسترليني الجنيهيتضمن  .ةغير جوھري ،البحريني

 سعر تغير عن ينتج تأثير أي فإن ولذلك ،بالتكلفة مسجلة دينار بحريني) ٣٫٥٩١٫٦٠٠: ٢٠١٥(
  .فقط اتاالستثمار بيع عند يحتسب وفس االسترليني الجنيه صرف

  
اليسعر صرف الجنيه اإلسترليني في تاريخ  في %١زيادة  ان ى س بيان المركز الم ر اليؤدي إل تغي

ة ي ١٣٫٥٠٠ بقيم ار بحرين ي ٦٫٩٧٣: ٢٠١٥( دين ار بحرين ارة ودين ربح أو الخس ي ال وق ) ف حق
  .٢٠١٥التحليل على نفس األساس لعام  عمل. تم الملكية

  
عر صرف  %١ادة زي ان ي س وروف اريخ  الي ي ت الي ف ز الم ان المرك ى سبي ةاليؤدي إل ر بقيم        تغي

عمل . تم حقوق الملكيةفي الربح أو الخسارة و دينار بحريني) ٢٠٠: ٢٠١٥دينار بحريني ( ٥٫٢٣٣
  .٢٠١٥التحليل على نفس األساس لعام 

  
  مخاطر أسعار األسھم )٣

 أو بورصة البحرينفي  إماالمدرجة للمجموعة تكون مدرجة  ةحقوق الملكياالستثمارات في أسھم  كل
 أسعار تغير. عند أو بورصة قطر (تداول) أو السوق المالية السعوية المالية لألوراق الكويت سوق
 بمبلغ الملكية حقوق تغير فياليؤدي إلى  فسو ،المالي المركز بيانكما في تاريخ  %١بنسبة  األسھم

عمل التحليل على  تم. الملكية ) في حقوقبحرينيدينار  ٧٣٫٦٩٥: ٢٠١٥( بحريني دينار ٣١٫١٢٤
  .٢٠١٥نفس األساس لسنة 

  
  المال رأس إدارة ) د

 نيوالدائن ينالمستثمر ثقة على للمحافظة قوية رأسمال قاعدةمجلس اإلدارة ھي المحافظة على  سياسة
 يعالتوزمجلس اإلدارة  عضاءأ يراقبالتطورات المستقبلية للمجموعة.  علىوالسوق والبقاء 

 المساھمين حقوق بمجموع المجموعة تعرفه يذوال المال رأس على العائدو ،الديموغرافي للمساھمين
توازن بين العوائد المرتفعة الظ على ايتطلع مجلس اإلدارة للحف .للمساھمين األسھم أرباح ومستوى

ير جوھري في أسلوب اإلدارة في يي تغوالنمو الذي يبدو محتمالً بوضع رأسمالي قوي. لم يكن ھناك أ
  إدارة رأس مال المجموعة خالل السنة. 

  
  العادلة القيمة) ھـ

 في معاملة المطلوبات المدفوعة لتحويل أحدالموجودات أو بيع أحد القيمة المستلمة ل القيمة العادلة ھي
مة العادلة ھو افتراض من أسس تعريف القي .تاريخ القياسب األساسي بين المشاركين في السوق منظمة

استمرارية الشركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتھا، أو تقليص حجم عملياتھا بصورة جوھرية، أو 
  إجراء المعامالت بشروط مجحفة.

  
  
  
  
  



   

  ٤١             شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                             ٢٠١٦نة البيانات المالية الموحدة لس

  
  

  (يتبع)   وإدارة المخاطر القيمة العادلة - . األدوات المالية٢٢٥
  
  (يتبع) العادلة القيمة) ھـ

  
دينار ألف  ٦٫٣٥٤ البالغةأسھم حقوق الملكية  في الستثماراتالقيمة العادلة  لم يتم االفصاح عن

قيمتھا تحديد  على القدرةلعدم ، ياسھا بالتكلفةقالتي تم و) دينار بحرينيألف  ٥٫٤٠٨: ٢٠١٥( بحريني
  .العادلة بشكل موثوق

  
 المدخالت أھمية عكست التيو ،ةالتالي العادلة القيمةبية يترات باستخدام العادلة القيم المجموعة تقيس

  :القياسات بھذه القيام في المستخدمة

 مماثلة مالية ةألدا نشط سوق في) المعدلة(غير  المدرجة السوق أسعار: ١المستوى. 

 ي المستوى المدرجة السوق أسعارعدا  أخرى مدخالت: ٢المستوى ةوال ١المتضمنة ف  للرصد، قابل
رة عر(أي  مباش ر أو) الس رة غي تقة(أي  مباش ن مش عار م ذه). األس ة ھ مل الفئ ة أدوات تش  مقيم
تخدام عار: باس ة السوق أس ي المدرج ة ألدوات نشط سوق ف ة، مالي عار مماثل ة السوق وأس  المدرج
ة ألدوات ة مالي ابھة أو مماثل ي مش ر سوق ف ل يعتب يم طرق أو نشط، من أق ون حيث أخرى تقي  تك
 .السوق معلومات من مباشرة غير أو مباشرة للرصد قابلة الھامة المدخالت جميع

 توى ات ٣المس مل تقني ي تش ع األدوات الت ة جمي ذه الفئ مل ھ ة للرصد. تش ر قابل دخالت غي يم: م  تقي
ة للرصد  تھامدخال تكون ر قابل ة للرصد، حيث يكون للمدخالت الغي ات قابل غير مبنية على معلوم

ى أساس األسعار  ة عل ة مقيم ة أدوات مالي ذه الفئ تأثير جوھري على تقييم األدوات المالية. تشمل ھ
تعكس  المدرجة ألدوات مشابھة، بحيث تتطلب تعديالت جوھرية غير قابلة للرصد، أو افتراضات، ل

 ات بين األدوات المالية.الفروق
  

 األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  )١
  

  ٢٠١٦  ١المستوى  ٢المستوى  ٣المستوى  العادلة القيمة
          
          

  أسھم حقوق ملكية  ١٦٫١٣١٫٠٧٣  -  -  ١٦٫١٣١٫٠٧٣
  أدوات دين  -  ٢٫٢١٩٫٠٣٠  -  ٢٫٢١٩٫٠٣٠

  
  

  ٢٠١٥  ١المستوى  ٢المستوى  ٣المستوى  العادلة القيمة
        
        

  أسھم حقوق ملكية  ١٥٫٧٤٣٫٨٤٠  -  -  ١٥٫٧٤٣٫٨٤٠
  أدوات دين  -  ١٫٨٤٠٫٩٣٧  -  ١٫٨٤٠٫٩٣٧

  
  
  
  
  
  
  
  



   

  ٤٢             شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                             ٢٠١٦نة البيانات المالية الموحدة لس

  
  
  (يتبع)   وإدارة المخاطر القيمة العادلة - ة. األدوات المالي٢٥

  
  (يتبع) العادلة القيمة) ھـ

  
 عادلةتم اإلفصاح عن القيمة ال ولكنموجودات غير مقاسة بالقيمة العادلة،  )٢
  

  ٢٠١٦  ١المستوى  ٢المستوى  ٣المستوى  العادلة القيمة
          
          

  استثمارات عقارية  -  ٣٫١٧١٫٥٤٥  ٤٫٩٢٢٫٧٧٣  ٨٫٠٩٤٫٣١٨
  

  
  ٢٠١٥  ١المستوى  ٢المستوى  ٣المستوى  العادلة يمةالق

          
          

  استثمارات عقارية  -  -  ٤٫٢٨٦٫٣٦٢  ٤٫٢٨٦٫٣٦٢
  
  

  .نظراً لطبيعتھا قصيرة األجل ،الدفترية تھاقيم تقاربوالمطلوبات األخرى  للموجوداتالعادلة  ةالقيم
  

  المالية األدوات تصنيف)  و

  :يلي كماحسب التصنيف المحاسبي  علىوالمطلوبات المالية  لموجوداتا تصنف
  

  ٢٠١٦  القروض    مطلوبات  مجموع
    والذمم  متوفرة  مالية  القيمة
    المدينة  للبيع  أخرى  الدفترية

          
   للبيع متوفرة استثمارات  -  ٢٤٫٧٠٣٫٥٩٤  -  ٢٤٫٧٠٣٫٥٩٤
 وأخرىمدينةتجارية  ذمم ١٫٧٩٢٫٥٩٣ -  -  ١٫٧٩٢٫٥٩٣
  دات أخرىموجو  ٤٫٧٦٤٫٧٧٨  -  -  ٤٫٧٦٤٫٧٧٨
   وأرصدة البنوك النقد  ١٢٫٨٢٤٫٩١٠  -  -  ١٢٫٨٢٤٫٩١٠

          
١٩٫٣٨٢٫٢٨١ ٢٤٫٧٠٣٫٥٩٤  - ٤٤٫٠٨٥٫٨٧٥   

          
  وأخرى  دائنةتجارية  ذمم  -  -  ٣٫٦٩٣٫٤٥٩  ٣٫٦٩٣٫٤٥٩
  مستحق إمتياز حق  -  -  ٢٫١٨٣٫٠٦٦  ٢٫١٨٣٫٠٦٦

          
٥٫٨٧٦٫٥٢٥  ٥٫٨٧٦٫٥٢٥  -  -    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  ٤٣             شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
  

  حول إيضاحات
   البحريني بالدينار                             ٢٠١٦نة البيانات المالية الموحدة لس

  
  
  (يتبع)   وإدارة المخاطر القيمة العادلة - . األدوات المالية٢٥

  
  (يتبع) المالية األدوات تصنيف)  و

  
  ٢٠١٥  القروض    مطلوبات  وعجمم

    والذمم  متوفرة  مالية  القيمة
    المدينة  للبيع  أخرى  الدفترية

          
   للبيع متوفرة استثمارات  -  ٢٢٫٩٩٢٫٩٨٨  -  ٢٢٫٩٩٢٫٩٨٨
   وأخرى مدينةتجارية  ممذ  ٢٫٧٦٢٫٤٤٩  -  -  ٢٫٧٦٢٫٤٤٩
  موجودات أخرى  ٤٫١٧٤٫٢٣٨      ٤٫١٧٤٫٢٣٨
  وأرصدة البنوك دالنق  ١٥٫١٥٠٫٤٠٤  -  -  ١٥٫١٥٠٫٤٠٤

          
٢٢٫٠٨٧٫٠٩١  ٢٢٫٩٩٢٫٩٨٨  -  ٤٥٫٠٨٠٫٠٧٩    

          
  أخرىو دائنةتجارية  ذمم  -  -  ٣٫٠٥٧٫٧٢٤  ٣٫٠٥٧٫٧٢٤
  مستحق إمتياز حق  -  -  ٢٫٢٤١٫٩٥٤  ٢٫٢٤١٫٩٥٤

          
٥٫٢٩٩٫٦٧٨  ٥٫٢٩٩٫٦٧٨  -  -    

  
  
  محتملةال المطلوباتلتزامات واإل. ٢٦

  
٢٠١٦   ٢٠١٥     

       
   حقوق ملكية في الستثمارات غير المستدعاة األسمية القيمة     

   مدرجة غير  ٢٥٦٫٣٩٨   ٢٥٦٫٣٩٨
  عقاريةاستثمارات   -    ٢٫١١٣٫١١٤

  ومعدات اتعقار  ٢٧٠٫٦٧١    -
  ضمانات  ١٧٫٦٧٥    ١٥٫٥٩٦

        
٥٤٤٫٧٤٤    ٢٫٣٨٥٫١٠٨    

  
  
  أرقام المقارنة. ٢٧

نة الماضية تم إعادة تصنيف أرقام ة للس د الضرورة،المقارن نة  ، عن ع عرض الس ة م ة عادل إلعطاء مقارن
نة، أو مجموع ، أوالسنة الحالية. إعادة التصنيف ھذه لم تؤثر على أرباح امل للس دخل الش وق مجموع  ال حق

 ً   .الملكية المعلنة سابقا




