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 قائمة المركز المالي
 2018ديسمبر  31كما في 

  2018 2017 
 دينار بحريني رينيدينار بح اتإيضاح 

 معاد تصنيفها    

    الموجودات
    موجودات غير متداولة

 32.658.608 35.900.777 7 عقارات وآالت ومعدات
 37.962.947 37.380.956 8 إستثمارات عقارية

 7.709.859 7,758,073 9 إستثمار في شركة زميلة

 4.458.312 2,693,435 10 غير متداولة إستثمارات 
  

─────────

─ 

─────────

─ 
 82.789.726 83,733,241  مجموع الموجودات غير المتداولة

  ─────────

─ 

─────────

    موجودات متداولة ─
 90.846 76,994 11 مخزون

 44.233 2,049,470 10 متداولإستثمارات 

 1.027.929 459,838 12 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

 3.188.049 175,108 13 نقدوأرصدة لدى بنوك 
  

─────────

─ 

─────────

 4.351.057 2,761,410  مجموع الموجودات المتداولة ─
  

─────────

─ 

─────────

 87.140.783 86,494,651  مجموع الموجودات ─

  ═════════

═ 

═════════

    والمطلوباتالملكية حقوق  ═

    الملكية حقوق 

 11.025.000 11,025,000 14 رأس المال
 (94.726) (94,726) 15 أسهم خزانة 

 5.512.500 5,512,500 16 إحتياطي قانوني

 2.190.079 1.087.579 )أ( 17 إحتياطي عام

 13.391.305 13.391.305 )ب( 17 يميإحتياطي إعادة تق

 1,825,735 2,060,858  إعادة تقييم اإلستثماراتإحتياطي 

 22,548 102,286  زميلة حصة الشركة من إحتياطي الشركة ال
 48.183.786 49.266.801  أرباح مبقاة

 1.091.747 - 18 أرباح أسهم موصى بتوزيعها
 - 1.102.500 18 أسهم منحة موصى بتوزيعها 

  
─────────

─ 

─────────

 83.147.974 83,454,103  الملكية مجموع حقوق  ─
  

─────────

─ 

─────────

─ 
    مطلوب غير متداول

 431.406 331,782 19 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  

─────────

─ 

─────────

 431.406 331,782  مجموع المطلوب غير المتداول ─

  ─────────

─ 

─────────

    مطلوبات متداولة ─

 2.318.188 2,098,185 21 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

 1.243.215 - 20 قرض ألجل من جزء متداول 

 - 610,581 13 سحب على المكشوف من البنك 
  

─────────

─ 

─────────

 3.561.403 2,708,766  مجموع المطلوبات المتداولة ─
  

─────────

─ 

─────────

 3.992.809 3,040,548  مجموع المطلوبات  ─
  

─────────

─ 

─────────

 87.140.783 86,494,651  والمطلوباتالملكية مجموع حقوق  ─
  ═════════

═ 

═════════

═  
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 قائمة التدفقات النقدية
 2018مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

  2018 2017 

 دينار بحريني دينار بحريني اتإيضاح 

    األنشطة التشغيلية

 2.177.380 1,125,858  الربح للسنة
    تعديالت للبنود التالية:

 2.048.050 2,092,666 8و 7 إستهالك 
 55.927 109,519  شطب عقارات وآالت ومعدات

 (1.665.611) (1,611,319) 9 حصة الشركة من ربح شركة زميلة
 من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح القيمة العادلة  مكسب

 (3.307) (5,237) 10 صافي –أو الخسائر 

 (1.416) 42,011 12 مخصص )مخصص استرجاع( الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 60.800 88,165 19 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 (168.700) (171,667)  اح أسهمدخل أرب
 (161.985) (99,470)  فوائد دخل ال

 106,346 50,715  مصروفات الفوائد 
  ────────── ────────── 

 2,447,484 1,621,241  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
    

    تغيرات في رأس المال العامل: 
 (9.643) 13,852  مخزون

 (447,421) 526.080  م تجارية مدينة وذمم أخرى  ذم
 314.730 (87,106)  ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

  ────────── ────────── 
 2,305,150 2.074.067  التدفقات النقدية من التشغيل

    
 (179.000) (119,500) 27 مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 (44.770) (187,789) 19 فوعة للموظفين مكافآت نهاية الخدمة المد
 (53.000) (39,900) 21 تبرعات خيرية مدفوعة  

  ────────── ────────── 
 2,028,380 1,726,878  من األنشطة التشغيلية يةالنقدالتدفقات صافي 

  ────────── ────────── 
    األنشطة اإلستثمارية

 (1.560.223) (4,694,998)  شراء عقارات وآالت ومعدات
 1.500.000 1,600,000 9 أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة

 168.700 171,667  أرباح أسهم أخرى مستلمة 
 161.985 99,470  فوائد مستلمة

 (128,924) (64,429)  فوائد مدفوعة 
  ────────── ────────── 

 141,538 (2,888,290)  ثماريةاألنشطة اإلستمن  (في ةالمستخدم) التدفقات النقديةصافي 
  ────────── ────────── 

    األنشطة التمويلية

 (1.310.097) (1,091,747) 18 أرباح أسهم مدفوعة
 (2.486.436) (1,243,215) 20 قرض ألجلسداد 

  ────────── ────────── 
 (3.796.533) (2,334,962)  في األنشطة التمويلية ةالمستخدم التدفقات النقديةصافي 

  ────────── ────────── 
 (1.626.615) (3,496,374)  في النقد وما في حكمهالنقص 

 4.581.621 2,955,006  يناير 1النقد وما في حكمة في     

  ────────── ────────── 
 2.955.006 (541,368) 13 ديسمبر 31النقد وما في حكمة في 

  ══════════ ══════════ 
 غير نقدية: بنود 

دينار بحريني( وتم  369.547: 2017دينار بحريني ) 536,912ه توجد إلتزامات من أجل إقتناء عقارات وآالت ومعدات بمبلغ وقدر (1)
  .استبعادها من التغيير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى

 

التغيير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى نار بحريني( من دي 233.043: 2017دينار بحريني ) 105.895تم استبعاد نقد مقيد بإجمالي  (2)
 [.13]إيضاح 

دينار بحريني( من التغيير في  40,544: 2017دينار بحريني ) 40,544تم إستبعاد دخل الفوائد المستحقة التي لم يطالب بها بعد والبالغة  (3)

 الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى.
 

من التغيير في الذمم  2017ديسمبر  31دينار بحريني كما في  13,714ت الفوائد المستحقة التي لم يطالب بها بعد والبالغة تم إستبعاد مصروفا (4)
 والذمم األخرى. الدائنةالتجارية 
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 الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 المجموع

منحة أسهم 
 موصى 
 بتوزيعها

 أرباح أسهم
 موصى بتوزيعها

 أرباح 
 مبقاة

حصة الشركة 
من إحتياطي 

 الشركة الزميلة 

إحتياطي إعادة 
 تقييم 

 اإلستثمارات
  إحتياطي

 إعادة تقييم
 إحتياطي

 عام
 إحتياطي
 قانوني

 أسهم 
 خزانة

 رأس
  مالال

 إيضاحات  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  ينار بحريني د دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 
            

 2018يناير  1 في كما 11.025.000 (94.726) 5.512.500 2.190.079 13.391.305 1,825,735 22,548 48.183.786 1.091.747 - 83.147.974

- - - (42.843) 42.843 - - - - - - 

ى األرباح المبقاة محول إل
عند تطبيق المعيار 

الدولي إلعداد التقارير 
من قبل  9الية رقم الم

 شركة زميلة 
                        3 

─────── ─────── ─────── ─────── ────── ────── ─────── ────── ────── ────── ──────  

83.147.974 - 1.091.747 48.140.943 65,391 1,825,735 13.391.305 2.190.079 5.512.500 (94.726) 11.025.000 
  2018يناير  1كما في 

 )معاد عرضه(

 الربح للسنة - - - - - - - 1,125,858 - - 1,125,858

 دخل شامل آخر للسنة  - - - - - 235,123 36,895 - - - 272,018

─────── ─────── ─────── ─────── ────── ────── ─────── ────── ────── ────── ──────  

1,397,876 - - 1,125,858 36,895 235,123 - - - - - 
مجموع الدخل الشامل 

 للسنة

(1.091.747) - (1.091.747) - - - - - - - - 
أرباح أسهم مدفوعة لسنة 

 )أ( 18    2017

- 1.102.500 - - - - - (1.102.500) - - - 
أسهم منحة موصى 

 )ب( 18بتوزيعها       

─────── ─────── ─────── ─────── ────── ────── ─────── ────── ────── ────── ──────  

83,454,103 1.102.500 - 49.266.801 102,286 2,060,858 13.391.305 1,087,579 5.512.500 (94.726) 11.025.000 

ديسمبر  31الرصيد في 
2018 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ══════

═ 

═══════ ══════ ══════ ══════ ══════  
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 الملكيةحقوق قائمة التغيرات في 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 المجموع

منحة أسهم 
 موصى 
 بتوزيعها

أرباح أسهم 
 موصى بتوزيعها

 أرباح 
 مبقاة

حصة الشركة 
من إحتياطي 

 الشركة الزميلة 

إحتياطي إعادة 
 تقييم 

 اإلستثمارات
  يإحتياط

 إعادة تقييم
 إحتياطي

 عام
 إحتياطي
 قانوني

 أسهم 
 خزانة

 رأس
  مالال

 إيضاحات  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني 
            

82.706.352 

- 
1.310.097 47.098.153 49.385 2.224.559 13.391.305 2.190.079 5.512.500 (94.726) 11.025.000 

يناير  1 فيالرصيد 
2017 

 الربح للسنة - - - - - - - 2.177.380 - - 2.177.380

(425,661) - - - (26,837) (398,824) - - - - - 

خسارة شاملة أخرى 
 للسنة

─────── ─────── ─────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ───────  

1,751,719 - - 2.177.380 (26,837) (398,824) - - - - - 
مجموع الدخل الشامل 

 للسنة

(1,310,097) - (1,310,097) - - - - - - - - 
أرباح أسهم مدفوعة 

 )أ( 18    2016لسنة 

- - 1,091,747 (1,091,747) - - - - - - - 

أسهم موصى  أرباح
          2017بتوزيعها لسنة 

 )أ(، )ج( 18            

─────── ─────── ─────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ───────  

83,147,974 - 1,091,747 48.183.786 22,548 1,825,735 13.391.305 2.190.079 5.512.500 (94.726) 11.025.000 

ديسمبر  31الرصيد في 
2017 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════  
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 الشركة عن معلومات  1
 

لدى وزارة الصناعة ومسجلة مملكة البحرين  ( هـي شركة مساهمة عامـة تأسست فـي"الشركة"شركـة الفنادق الوطنية ش.م.ب. )
، طريق 59بناية رقم ، 5243ص. ب.  المكتب المسجل للشركة هو. عنوان 1665تحت سجل تجاري رقم والسياحة والتجارة 

مجموعة ، المدار من قبل بلو رادسونمملكة البحرين. تمتلك الشركة فندق الدبلومات  ، المنطقة الدبلوماسية،317، مجمع 1701
، بدأت الشركة 2007سنة  في. 2000يوليو  20المؤرخة في  سنة 15لمدة  بموجب اتفاقية اإلدارة "(ريزيدور)" ريزيدور للفنادق

سنة  في .2003مايو  6سنة المؤرخة في  12لمدة  اتفاقية اإلدارةعمليات الشقق الفندقية والمدارة أيضا  من قبل ريزيدور بموجب 
، تم تعديل اتفاقية اإلدارة لتمديد الفترة 2015 سنة في من قبل الشركة مباشرة . والمدارة مكاتبهابراج أ، بدأت الشركة عمليات 2012
 .2030ديسمبر  31حتى 

 
 في مملكة البحرين.فقط نشاطها  الشركةتمارس 

 
 الشركة الزميلة

للحصول على   .)البحرين( ذ.م.مفي الشركة األفريقية والشرقية  (%33.33: 2017) %33.33 بنسبة لك الشركة حصة ملكيةتتم
 .9مزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى إيضاح 

 
 .2019فبراير  14بتاريخ الصادر إصدار القوائم المالية وفقا  لقرار مجلس اإلدارة  إعتمادتم 
 

 أسس اإلعداد 2
 

قانون الشركات ل وطبقا  الدولي ة لس معايير المحاسبن مجالصادرة ع الدولية إلعداد التقارير الماليةمعايير لأعدت القوائم المالية وفقا  ل
وقواعد  (6المجلد رقم  من)األحكام النافذة لمصرف البحرين المركزي اإلرشادي دليل للوالمتطلبات النافذة التجارية البحريني 

 .إجراءات بورصة البحرينو
 

وإعادة تقييم أسهم الحقوق الملكية ات ستثمارإلاس القيمة العادلة عدل ليتضمن قيأعدت القوائم المالية وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية الم
 .المملوكة ملكا  حرا   األراضي

 

  .الشركةتم عرض القوائم المالية بالدينار البحريني والذي يعد العملة الرئيسية لعمليات 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية 3
 

 2018يناير  1ن عتباراً منافذه امعايير وتفسيرات جديدة ومعدلة 
تم توضيح . ألول مرة 9 مقر لماليةا ريرلتقاا دادإلع ليدولا رلمعياوا 15 مقر لماليةا ريرلتقاا دادإلع ليدولا رلمعياا الشركة طبقت

 .نتيجة لتطبيق تلك المعايير المحاسبية الجديدة أدناهرات طبيعة وتأثير التغي  

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

ومعيار المحاسبة  بعقود اإلنشاءالمتعلق  11محل معيار المحاسبة الدولي رقم  15يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
قود المبرمة مع العمالء، مالم والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع اإليرادات الناتجة من الع باإليراداتالمتعلق  18الدولي رقم 

الحتساب اإليرادات الناتجة من تكن تلك العقود تقع ضمن نطاق المعايير األخرى. يحدد المعيار الجديد نموذج من خمس خطوات 
السيطرة على ، يتم إثبات اإليراد عندما يتم تحويل 15. بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم العقود المبرمة مع العمالء

 البضائع إلى العمالء بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة استحقاقه نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء.

 
األخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ب، االجتهاداتممارسة منشآت من ال 15الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المعيار يتطلب 

التكاليف اإلضافية عن . كما يحدد المعيار المحاسبة ممع عمالئهالمبرمة عقود للنموذج خطوات التطبيق كل خطوة من  ذات الصلة عند
 باإلضافة إلى ذلك، يتطلب المعيار تقديم اإلفصاحات ذات الصلة. العقد.ب بالوفاء للحصول على العقد والتكاليف المرتبطة مباشرة  

 
 ليس له أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة. 15التقارير المالية رقم  إن تطبيق المعيار الدولي إلعداد
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 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية 3

 
 تتمة() 2018يناير  1عتباراً من نافذه امعايير وتفسيرات جديدة ومعدلة 

 تتمة() المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 15قارير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد الت
 )أ( بيع البضائع

استنتجت الشركة أنه لقد . واحد التزام أداءعلى بشكل عام  والمرطباتمع العمالء لبيع المواد الغذائية المبرمة تتضمن عقود الشركة 
إلى العميل، الموجود في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على  والمرطباتية من بيع المواد الغذائالناتجة اإليرادات إثبات ينبغي 

تأثير ليس له أي  15عداد التقارير المالية رقم إلتطبيق المعيار الدولي فإن . لذلك، والمرطباتية ائالغذالمواد عند تسليم وبصفة عامة 
 يرادات.إثبات اإلعلى توقيت 

 
 )ب( إيرادات الغرف

ت الغرف الناتجة من العمليات التشغيلية للفندق مجموعة المبالغ المحتسبة على العمالء والضيوف خالل الفترة متضمنة تمثل إيرادا
إلى دفتر األستاذ الذي لم يتم عمل فواتير رسوم الخدمة محسوم منها النسبة المطبقة على الموظفين، حيثما ينطبق ذلك، باإلضافة على 
التقارير المالية. يتم إدراج اإليرادات الناتجة من العمليات التشغيلية للفندق بعد حسم الخصومات والعالوات في نهاية فترة إعداد  بشأنه

للعميل. بموجب المعيار الدولي والمرطبات مع بيع المواد الغذائية بشكل حزمة . يتم بيع هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو األخرى
مع مرور إثباتها يستمر سالعمليات التشغيلية للفندق من الناتجة الغرف يرادات إأن بالشركة  تتجاستن، 15عداد التقارير المالية رقم إل

. في الوقت ذاته الشركةتقدمها التي  المنافعويستهلك يستلم العميل نظرا  ألن السياسة المحاسبية السابقة، بما يتناسب مع الوقت، 
 والمرطبات.ية ائالغذالمواد في وقت معين، عند تسليم  والمرطبات ةالمواد الغذائيبيع من يرادات إثبات اإلسيستمر 

 
 )ج( مبالغ مستلمة مقدما  من العمالء

 تمدستخ، ا15 مقر لماليةا ريرلتقاا دإلعدا ليدولا رلمعيااتطبيق  دعنقصيرة األجل من عمالئها. السلف الالشركة تستلم ، عامة بصفة
مقابل لتأثيرات عنصر للالمتفق عليه تقم الشركة بتعديل المبلغ  ال. على هذا النحو، لألجا رةقصي فللسل لعمليةا يقةطرلا کةرلشا

ومتى  اتأو الخدمبالدفع للبضائع العميل الوقت الذي يقوم فيه ، أن الفترة بين في بداية العقدالشركة،  قعالتمويل في العقود، حيث تتو
 سنة واحدة أو أقل.خالل ميل للعات المتفق عليها خدمالأو قوم الشركة بنقل البضائع ت

 
 المتعلق باألدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

المتعلق باألدوات  39محل معيار المحاسبة الدولي رقم  المتعلق باألدوات المالية 9يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
، يجمع المعيار بين جميع الجوانب الثالث لمحاسبة 2018يناير  1لسنوية المبتدئة في أو بعد المالية: اإلثبات والقياس للفترات ا

 األدوات المالية: التصنيف والقياس واإلضمحالل ومحاسبة التحوط.
 

. لم تقم 2018يناير  1التطبيق المبدئي في بإثر رجعي، بتاريخ  9قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
. يتم إثبات الفروق الناتجة عن 39واستمرت بتقديمها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم المقارنة،  تالشركة بإعادة عرض معلوما

 مباشرة  في األرباح المبقاة والبنود األخرى لحقوق الملكية. 9تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 دة التصنيفات تلك أدناه:تم توضيح طبيعة إعا
 

 )أ( التصنيف والقياس
، يتم الحقا  قياس أدوات الدي ن بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو 9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

إلدارة شركة يارين: نموذج أعمال البالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يعتمد التصنيف على مع
الموجودات؛ وما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات المالية تمثل "فقط مدفوعات على المبلغ األصلي للد ين والفائدة" على 

 المبلغ األصلي القائم.
 

تم تطبيقه بأثر رجعي على تلك ي، ومن ثم 2018ر يناي 1اعتبارا  من تاريخ التطبيق المبدئي،  الشركةتم إجراء تقييم لنموذج أعمال 
. تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية على أدوات الدي ن تتكون فقط 2018يناير  1الموجودات المالية التي لم يتم استبعادها قبل 

حقائق والظروف عند اإلثبات المبدئي من مدفوعات على المبلغ األصلي للدي ن والفائدة على المبلغ األصلي القائم بناء  على ال
 للموجودات.
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 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية 3

 

 تتمة() 2018يناير  1نافذه اعتباراً من معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة 

 )تتمة( دوات الماليةالمتعلق باأل 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 )تتمة( )أ( التصنيف والقياس

على الشركة. باستثناء جوهري تأثير أي  9لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم الخاصة بامتطلبات التصنيف والقياس لم يكن ل
بموجب بالقيمة العادلة مسبقا  تفظ بها المحبالقيمة العادلة قياس جميع الموجودات المالية استمرت الشركة في ، مسعرةين الأدوات الد  

 :تصنيف الموجودات المالية للشركة رات في. وفيما يلي التغي  39معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

الدي ن المسعرة  توأدوا 2017ديسمبر  31 كما فيكقروض وذمم مدينة يتم االحتفاظ بالذمم التجارية المدينة المصنفة مسبقا   -
النقدية التدفقات من أجل تحصيل التدفقات النقدية وتؤدي إلى  2017ديسمبر  31كما في ية متاحة للبيع مال تكموجوداالمصنفة 

. يتم تصنيف وقياس هذه األدوات لى المبلغ األصلي القائمة عوالفائدللدي ن فقط مدفوعات على المبلغ األصلي التي هي عبارة عن 
 .2018يناير  1بتداء  من اأدوات دي ن مدرجة بالتكلفة المطفأة باعتبارها 

 

كما في كموجودات مالية متاحة للبيع يتم تصنيف وقياس إستثمارات أسهم حقوق الملكية في الشركات غير المدرجة المصنفة  -
 1ابتداء  من الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل لمصنفة حقوق الملكية اباعتبارها أدوات أسهم  2017ديسمبر  31

استثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة الخاصة بها  بصورة ال رجعه فيها. لقد اختارت الشركة أن تصنف 2018يناير 
يتم إثبات خسائر ضمن هذه الفئة بتاريخ التطبيق المبدئي حيث تنوي االحتفاظ بتلك اإلستثمارات في المستقبل المنظور. لم 

 ت في الفترات السابقة.إضمحالل في األرباح أو الخسائر لتلك االستثمارا
 

ديسمبر  31كما في كموجودات مالية متاحة للبيع يتم تصنيف وقياس إستثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة المصنفة مسبقا   -
 .2018يناير  1ابتداء  من مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر باعتبارها موجودات مالية  2017

 

دينار  42,843، تم إعادة تصنيف خسائر القيمة العادلة البالغة حقوق الملكية للشركةأسهم ت نيف استثمارانتيجة للتغير في تص
المبقاة إلى األرباح حتياطي الشركة الزميلة الشركة من إحصة مسبقا  ضمن بحريني والمتعلقة بتلك االستثمارات التي كانت معروضة 

 .2018يناير  1في 
 

رات في هناك تغي  ي من المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. توحد لم تقم الشركة بتصنيف أ
 مطلوبات المالية للشركة.التصنيف وقياس 

 

 :المطلوبة أو المختارة التالية تأعادة التصنيفاالشركة ، لدى 9عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ، وباختصار
 

 2018يناير  1كما في  9فئة قياس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 اآلخر
مدرجة بالتكلفة 

 المطفأة 

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

األربا  أو 
   الخسائر 

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 39معيار المحاسبة الدولي رقم     

 قروض وذمم مدينة    

 ذمم تجارية مدينة  262,959 - 262,959 -

 إستثمارات متاحة للبيع     

 إستثمارات أسهم حقوق الملكية المسعرة  2,147,512 - - 2,147,512

 إستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المسعرة  310,000 - - 310,800

 أدوات الدي ن المسعرة  2,000,000 - 2,000,000 -
 إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة     
 إستثمارات أسهم حقوق الملكية المسعرة  44,233 44,233 - -

──────── ──────── ───────   
2,458,312 2,262,959 44,233   

════════ ════════ ═══════   
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 إيضاحات حول القوائم المالية 
 2018ديسمبر  31

 
 

 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية 3

 
 تتمة() 2018يناير  1نافذه اعتباراً من معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة 

 )تتمة( المتعلق باألدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 )ب( اإلضمحالل 
إلى تغير أساسي في عملية احتساب الشركة لخسائر إضمحالل  9قارير المالية رقم لقد أدى تطبيق المعيار الدولي إلعداد الت

االئتمانية مع نهج الخسائر  39الموجودات المالية عن طريق استبدال نهج الخسارة المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
المتوقعة لجميع االئتمانية للخسائر من الشركة تسجيل مخصص  9المتوقعة اآلجلة. يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 التي ال يتم االحتفاظ بها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.المالية األخرى وموجودات الدي ن القروض 
 

للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع  فقا  والمتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة  االئتمانيةخسائر التستند 
 .للموجودالفائدة الفعلي األصلي تقريبي بمعدل بالعجز بمعدل ثم يتم خصم ومن . استالمهاالشركة 

 
وقعة المعيار المبسط وقامت باحتساب الخسائر االئتمانية المتقامت الشركة بتطبيق نهج للذمم التجارية المدينة والذمم األخرى، بالنسبة 

التي تستند على واقع خبرة الخسارة االئتمانية . لقد أنشأت الشركة مصفوفة عمرمدى العلى المتوقعة  يةخسائر االئتمانعلى أساس ال
 خاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.النظرة المستقبلية ال، والتي تم تعديلها لعوامل السابقة للشركة

 
يوما . ومع  150الة التعثر في السداد عندما تكون المدفوعات التعاقدية متأخرة عن السداد لمدة تعتبر الشركة الموجودات المالية في ح

ذلك، في بعض الحاالت، قد تعتبر الشركة أيضا  الموجودات المالية في حالة التعثر في السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو 
مبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تحسينات ائتمانية الخارجية بأنه من غير المحتمل بأن تستلم الشركة ال

 محتفظ بها من قبل الشركة. 
 
 .الجزءالمالية للشركة في هذا القوائم على  9 رقم لتقارير الماليةإلعداد االمعيار الدولي اإلفصاح عن تأثير تطبيق تم 
 

ولكن ليس لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية  2018ألخرى ألول مرة في سنة تم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات ا
 للشركة. لم تقم الشركة بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة ولكنها غير إلزامية بعد.

 
 الدفع على أساس األسهم معامالت –)المعدل(: المتعلق بالتصنيف والقياس  2المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
المتعلق بعقود التأمين )المعدل(: تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

 المتعلق بعقود التأمين 4المتعلق باألدوات المالية مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9

 )المعدل(: المتعلق بتحويالت اإلستثمارات العقارية؛ 40اسبة الدولي رقم معيار المح -
 والمقابل المدفوع مقدما  المتعلق بمعامالت العملة األجنبية  22 لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقمتفسير  -

 

 السياسات المحاسبية ملخص ألهم  4
 

 تداول التصنيف المتداول مقابل غير الم
 تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول. 

 
 يعتبر الموجود متداوال  عندما:

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

 يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛ -
 خالل أثنى عشر شهرا  بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ أويتوقع تحقيقه  -

النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد من إن يتم استبداله أو استخدامه لتسوية مطلوب لمدة أثنى عشر شهرا  على األقل بعد  -
 فترة إعداد التقارير المالية.

 
 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية ملخص ألهم  4
 

 )تتمة(التصنيف المتداول مقابل غير المتداول 
 يعتبر المطلوب متداوال  عندما:

 
 يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتيادية؛ -

 يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛ -
 السداد خالل أثنى عشر شهرا  بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ أو عندما يكون مستحق -

 ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة أثنى عشر شهرا  على األقل بعد فترة إعداد التقارير. -
 

 تصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.
 

 عقارات وآالت ومعدات
تدرج األراضي في القيمة.  إضمحاللالمتراكم وأي  ستهالكبالتكلفة بعد حسم اإلباستثناء األراضي آلالت والمعدات العقارات وا تسجل

 األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.  إستهالكال يتم بمبالغ إعادة التقييم. 
 

 إحتياطي فيإعادة التقييم  عنصافي فائض ناتج  ييتم عمل رصيد دائن ألثالث سنوات. كل  ألراضيلإجراء إعادة تقييم عادة  يتم 
بإعادة التقييم المحتفظ به للموجود  المتعلقالفائض مباشرة  مقابل إعادة التقييم  عنناتج الحق أي انخفاض احتساب إعادة التقييم ويتم 

تحويل فائض إعادة التقييم اإلضافي األراضي المعاد تقييمها، يتم  سحب. عند بيع أو الجزء المتبقي كمصروفاحتساب نفسه، كما يتم 
 المبقاة. رباحإلى األ

 
 على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات على النحو التالي: ستهالكيحسب اإل

 
 سنة 40إلى  25  مباني -

 سنوات 10إلى  5  تحسينات على المباني  -

 سنوات 7إلى  5  أثاث وتركيبات ومعدات  -

 سنة 20إلى  4  ت ومكائن آال -

 
كون هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تالمعدات من حيث اإلضمحالل عندما يتم عمل مراجعة للقيم المدرجة للعقارات واآلالت و

در إسترداد القيمة المدرجة. في حالة وجود أي من هذه المؤشرات وحيث تزيد القيم المدرجة على المبلغ المققابلية تشير إلى عدم 
ع األعلى من بين قيمتها العادلة ناقصا  تكلفة البيالقيمة القابل لإلسترداد، يتم إظهار الموجودات بالمبلغ القابل لإلسترداد والذي يعد 

 المستخدمة.  تهاوقيم
 

حدة من الوحدات التي تعد بشكل منفصل لكل و، والحسابات المتوقعةالتفصيلية الميزانيات ها بعد مراجعة إضمحاللحساب  الشركةتقيم 
سنة  هذه الميزانيات والحسابات المتوقعة تغطي بشكل عام فترةفردية لها. الموجودات الوالتي يتم تخصيص  للشركةلنقد المنتجة ل

 . األولىبعد السنة المتوقعة طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية المعدل النمو  يحسب طول،األلفترات ل. واحدة
 

ات المتكبدة الستبدال عنصر أساسي من العقارات واآلالت والمعدات الذي يتم حسابه كبند منفصل يتم رسملته من ثم شطب القيمة النفق
المدرجة للعنصر األساسي المستبدل. يتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية للبند المتعلق 

 كمصروف عند تكبدها.أو الخسائر  رباحاألوالمعدات. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة  بالعقارات واآلالت
 

تطلب مستقبال  إذا في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها  ودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالكيتم مراجعة القيمة المتبقية للموج
تصادية مستقبلية من والمعدات عند اإلستبعاد أو عندما ال يتوقع الحصول على منافع اق . يتم إستبعاد بند من العقارات واآلالتاألمر

على إنه الفرق بين صافي متحصالت البيع المحتسبة ستبعاد موجود )إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن ستبعاده. يتم إإإستخدامه أو 
 د إستبعاد الموجود.عناألرباح أو الخسائر قائمة ( في اتوالقيمة المدرجة للموجود
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 إستثمارات عقارية 

ستثمارات إلاتدرج العقارات المحتفظ بها لغرض اإليجار أو لالستفادة من الزيادة في قيمتها أو لكليهما. اإلستثمارات العقارية هي 
 .األراضي إستهالكال يتم  .حسم اإلستهالك المتراكم واي إضمحالل في القيمةتكلفة بعد بالالعقارية 

 
 . للمباني األعمار اإلنتاجية المقدرةسنة والتي تعد  40يتم إحتساب اإلستهالك على أساس القسط الثابت على مدى 

 
في الوقت الذي يتم فيه تكبد التكلفة، إذا تم استيفاء  مةالقائ ةعقاري اتستثماراإلتتضمن القيمة المدرجة على تكلفة استبدال جزء من 

 .ةالعقاري اتمعايير اإلثبات؛ وتستثنى تكاليف تقديم الخدمات اليومية لإلستثمار
 

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

 
بإحتساب هذه العقارات وفقا  للسياسة المتبعة للعقارات  الشركةإذا أصبحت العقارات التي يشغلها المالك استثمارات عقارية، تقوم 

 . االستخداماث حتى تاريخ تغيير والمعدات واألث
 

ستثمارات العقارية بصورة نهائية من االستخدام وال يتوقع إلا يتم بيعها أو عندما يتم سحب ايتم إستبعاد اإلستثمارات العقارية عندم
ثمارات العقارية في أي مكاسب أو خسائر عند سحب أو إستبعاد اإلستتقبلية من إستبعادها. يتم إثبات الحصول على منافع اقتصادية مس

 اإلستبعاد. قائمة الدخل الشامل في سنة السحب أو 
 

  في شركة زميلة إستثمار
فيما  تإن الشركة الزميلة هي مؤسسة لدى الشركة نفوذ مؤثر عليها. إن النفوذ المؤثر هي القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارا

 مر فيها، ولكن ليست السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات. يتعلق بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستث
 

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

 .لكيةالم ة في شركتها الزميلة بموجب طريقة حقوقشركإستثمار ال احتسابيتم 
 

القيمة المدرجة لإلستثمار إلثبات  يتم تعديلمبدئيا  بالتكلفة. الزميلة  الشركةفي  ستثماراإل، يتم إثبات الملكية حقوقبموجب طريقة 
التغيرات في حصة الشركة في صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ اإلقتناء. يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في 

 وال يتم فحصها لإلضمحالل. وهي غير مطفأةالمدرجة لإلستثمار  القيمة
 

يتم عرض أي تغير في الدخل الشامل اآلخر في نتائج عمليات الشركة الزميلة. الشركة حصة  األرباح أو الخسائرقائمة تعكس 
اشرة  في حقوق ملكية الشركة بأينما وجدت تغييرات قد أثبتت مفيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للشركة.  رللشركة المستثم

يتم . التغيرات في حقوق الملكيةبإثبات حصتها في هذه التغييرات وتفصح عن هذا، إذا استلزم األمر في قائمة  الشركةتقوم الزميلة، 
 لزميلة.ا ةفي الشركشركة إلى حد حصة ال تها الزميلةشركة وشركبين المن المعامالت  غير المحققة ستبعاد المكاسب أو الخسائرا
 

األرباح أو الخسائر خارج الربح التشغيلي مقدمة قائمة الزميلة في  الشركةأو الخسارة في ربح إجمالي الالشركة في يتم إظهار حصة 
 . ويمثل الربح أو الخسارة للسنة والحقوق غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة

 
تعديالت في السياسات المحاسبية . أينما استلزم األمر، يتم عمل في نفس الفترة المالية للشركة الزميلة يتم إعداد القوائم المالية للشركة

 .شركةلالمحاسبية لتماشي مع سياسات لت
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 )تتمة( في شركة زميلة إستثمار
حقوق الملكية، تقوم الشركة بتحديد ما إذا كان ضروريا  إثبات خسارة إضمحالل إضافية لحصة إستثمار الشركة في بعد تطبيق طريقة 

إضمحالل اإلستثمار في دليل موضوعي يثبت بتحديد ما إذا كان هناك إعداد كل تقرير مالي بتاريخ  شركتها الزميلة. تقوم الشركة
، تقوم الشركة بإحتساب قيمة اإلضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد الدليلإذا كان هناك مثل هذا الشركات الزميلة. 

 األرباح أو الخسائر.قائمة للشركة الزميلة وقيمتها المدرجة من ثم إثبات المبلغ في "حصة الشركة من ربح شركة زميلة" في 
 

كة أي إستثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة عند فقدان نفوذ مؤثر على الشركة الزميلة تقيس وتثبت الشر
األرباح أو قائمة في  دالمدرجة للشركة الزميلة عند فقدان النفوذ المؤثر والقيمة العادلة لإلستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعا

 الخسائر.

 
 ونالمخز

أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها، أيهما أقل. يتم إدراج مخزون صيانة المخازن بالتكلفة  يتم إدراج مخزون األغذية والمرطبات بالتكلفة
بعد حسم مخصص المواد المتقادمة. التكاليف هي تلك المصروفات المتكبدة لكل منتج حتى وصوله إلى موقعه وشكله الحاليين ويتم 

 تحديده على أساس الوارد أوال  صادر أوال .
 

  األدوات المالية
 ينشأ عنه موجود مالي لمنشأة واحدة ومطلوب مالي أو أداة أسهم حقوق ملكية لمنشأة أخرى. األداة المالية هي أي عقد 

 
 الموجودات المالية 

 اإلثبات المبدئي والقياس
الشامل اآلخر  لخدلا لخال نم لةدلعاابالقيمة و ةفأطلما بالتکلفةويتم الحقا  قياسها  ات المالية عند اإلثبات المبدئي،يتم تصنيف الموجود

 خالل األرباح أو الخسائر.  لخال نم لةدلعاا لقيمةوبا
 

المالية ونموذج أعمال  جوداتيعتمد تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للمو
شركة تي ال تحتوي على عنصر تمويل جوهري أو تلك التي قامت الإلدارة تلك الموجودات. باستثناء الذمم التجارية المدينة ال الشركة

العادلة، باإلضافة، في حالة الموجودات المالية غير  بقيمهاالموجودات المالية تقيس الشركة مبدئيا   ،عليهابتطبيق الطريقة العملية 
 ويتحت ال لتيا ينةدلما يةرلتجاا ممذلاقياس  ميت لة.المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تضاف إليها تكاليف المعام

إلعداد  ليدولا رلمعيابموجب ا ددلمحا لمعاملةا ربسعالشركة بتطبيق الطريقة العملية عليها  تقام لتيأو ا جوهري ليوتم عنصر علی
 .4" في إيضاح مالءعالمع  "إيرادات من عقود مبرمةالمحاسبية  ةإلى السياسالرجوع يرجى  .15 مقر لماليةا ريرلتقاا
 

أن تحتاج فأنها ، الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل وقياس يتم تصنيف من أجل أن 
 يعرف. "لى المبلغ األصلي القائمع ةوالفائدللدي ن التدفقات النقدية التي هي عبارة عن "فقط مدفوعات على المبلغ األصلي تؤدي إلى 

. األداةويتم إجراؤه على مستوى على المبلغ األصلي القائم والفائدة ن للدي  مدفوعات على المبلغ األصلي الفقط  فحصهذا التقييم باسم 
ذج التدفقات النقدية. يحدد نمو انتاجالمالية من أجل  لموجوداتهاالمالية إلى كيفية إدارتها  الموجوداتإلدارة شركة يشير نموذج أعمال ال

المالية أو كليهما. يتم إثبات  الموجوداتتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع  هاعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عناأل
حسب األعراف أو اللوائح محدد بموجب الزمني الطار اإلالمالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل  الموجوداتمشتريات أو مبيعات 

 .الموجودبشراء أو بيع  الشركةالتاريخ الذي تلتزم فيه  وهوالعادية( في تاريخ المتاجرة،  طريقة الشراء) سوقفي ال
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 )تتمة(الموجودات المالية 
 القياس الالحق 

 صنيف الموجودات المالية إلى أربعة فئات:ألغراض القياس الالحق، يتم ت
 

 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات دي ن(؛ -

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

لدخل الشامل اآلخر، دون إعادة تدوير المكاسب والخسائر المتراكمة عند موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل ا -
 االستبعاد )أدوات أسهم حقوق الملكية(؛ و

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة خالل األرباح أو الخسائر. -

 
 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدي ن(

 :ن التالييناستيفاء كل من الشرطي  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا تم  الشركة. تقيس هذه الفئة هي األكثر صلة بالشركة
 

تحصيل التدفقات االحتفاظ بالموجودات من أجل األعمال الذي يهدف إلى بالموجودات المالية ضمن نموذج يتم االحتفاظ  -
 النقدية التعاقدية؛ و

 

 مدفوعات على المبلغ األصليالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتي تعد فقط للموجودات المينتج عن الشروط التعاقدية  -
 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.للدي ن 

 
المكاسب  إثباتيتم  ضمحالل.وتخضع لالالفائدة الفعلي معدل باستخدام طريقه طفأة بالتكلفة الميتم الحقا  قياس الموجودات المالية 

 .ح أو الخسائر عندما يتم استبعاد أو تعديل أو إضمحالل الموجودفي األرباوالخسائر 
 

 للشركة على الذمم التجارية المدينة وأدوات الدي ن.تتضمن الموجودات المالية 
 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  مصنفةمالية موجودات 

لتصنيف استثمارات أسهم حقوق الملكية الخاصة بها كأدوات أسهم  إجراء اختيار ال رجعه فيه للشركةيمكن عند اإلثبات المبدئي، 
حقوق الملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل عندما تستوفي تعريف أسهم حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة 

كل أداة على تحديد التصنيف على أساس المتعلق باألدوات المالية: العرض وهي غير محتفظ بها لغرض المتاجرة. يتم  32الدولي رقم 
 .حدة
 

كدخل آخر  يتم إثبات أرباح األسهمال يتم إعادة تدوير المكاسب أو الخسائر الناتجة من تلك الموجودات المالية إلى األرباح أو الخسائر. 
من تلك المتحصالت شركة يد الاستالم مدفوعات أرباح األسهم، إال عندما تستفشركة عندما يحق للقائمة األرباح أو الخسائر في 

كاسترداد جزء من تكلفة الموجود المالي، ففي هذه الحالة، يتم تسجيل تلك المكاسب في الدخل الشامل اآلخر. ال تخضع أدوات أسهم 
 .ضمحاللإلالتقييم ل الدخل الشامل اآلخر خالن لة مدلعاابالقيمة المصنفة حقوق الملكية 

 
 يه تصنيف إستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة الخاصة بها ضمن هذه الفئة.اختارت الشركة بصورة ال رجعة ف

 
 األرباح أو الخسائرخالل موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

تاجرة األرباح أو الخسائر على الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المبالقيمة العادلة من خالل تتضمن الموجودات المالية المدرجة 
المطلوب إلزاميا  قياسها أو الموجودات المالية  األرباح أو الخسائرخالل والمصنفة عند اإلثبات المبدئي كمدرجة بالقيمة العادلة من 

 عادة الشراء في المدى القريب.إللغرض البيع أو  اقتنائهاكمحتفظ بها لغرض المتاجرة إذا تم . يتم تصنيف الموجودات بالقيمة العادلة
كمحتفظ بها لغرض المتاجرة إال إذا تم تصنيفها كأدوات تحوط  بما في ذلك فصل المشتقات الضمنيةيتم تصنيف المشتقات المالية،  كما
على المبلغ األصلي للدي ن والفائدة ليست فقط مدفوعات هي تدفقات النقدية التي ذات الالمالية الموجودات يتم تصنيف وقياس . فعالة

النظر عن معايير بصرف . وهاأعمالو الخسائر، بغض النظر عن نموذج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أالقائم على المبلغ األصلي 
تصنيف ، كما هو موضح أعاله، يمكن الدخل الشامل اآلخرأو بالقيمة العادلة من خالل طفأة التكلفة المها بتصنيفالدين  التي سيتم أدوات 

التوافق من عدم خفض القيام بذلك يلغي أو يإذا كان  عند اإلثبات المبدئين خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة مأدوات الدي ن 
  .المحاسبي الذي قد ينشأ

 



 شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب.  

20 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 2018ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية ملخص ألهم  4
 

 )تتمة(الموجودات المالية 
 )تتمة( األرباح أو الخسائرخالل ة العادلة من موجودات مالية مدرجة بالقيم

لمركز المالي بالقيمة العادلة مع إثبات ااألرباح أو الخسائر في قائمة  من خاللالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة يتم إدراج 
 .قائمة األرباح أو الخسائرالمكاسب أو الخسائر في 

 
بصورة ال رجعة فيها کة رلشاالمشتقة وإستثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة التي لم تختارها تتضمن هذه الفئة على األدوات المالية 

دخل حقوق الملكية المدرجة كأسهم ستثمارات كما يتم إثبات أرباح أسهم على إ. الدخل الشامل اآلخرل خالن لة مدلعاابالقيمة لتصنف 
 .الم المدفوعاتآخر في قائمة األرباح أو الخسائر عندما يوجد حق إلست

 
 اإلستبعاد

 :( عندةمشابهالمالية الموجودات العة من الموجود المالي )أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجمو استبعاديتم 
 

  أو ؛إستالم التدفقات النقدية من موجودفي  وقالحق انقضاء -
 

بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف  عهدتت أوالتدفقات النقدية من موجود  إستالمفي  بنقل حقوقها الشركة قيام -
: )أ( قامت سداد؛ وثالث بموجب ترتيب  بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بالموجود، أو )ب(  الشركةسواء 

على قامت بنقل السيطرة  نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجودات ولكنهاتقوم الشركة بعندما لم 
 .الموجود

 
بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من الموجود أو دخلت في ترتيب سداد، فإنها تقوم بتقييم إذا وإلى أي مدى  الشركةعندما تقوم 

 احتفظت بمخاطر وعوائد الملكية. وسواء  قامت أو لم تقم بنقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجود ولم يتم نقل
 الشركةفي الموجود. ففي هذه الحالة، تقوم شركة بإثبات الموجود إلى حد استمرار مشاركة ال الشركةالسيطرة على الموجود، تستمر 

أيضا  بإثبات المطلوب المرتبط به. يتم قياس الموجود المحول والمطلوب المرتبط به على األسس التي تعكس الحقوق وااللتزامات التي 
 .  شركةتحتفظ بها ال

 
يتم قياس استمرار المشاركة التي تأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة باألدنى ما بين القيمة المدرجة األصلية للموجود وأعلى 

 بدفعه، أيهما اقل. الشركةثمن يمكن أن تقوم 
 

 إضمحالل الموجودات المالية

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  يع أدوات الدي ن غير المدرجةبإثبات مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة لجم الشركةتقوم 
 . تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا  للعقد وجميع التدفقات النقدية التيالخسائر
علي األصلي. ستتضمن التدفقات النقدية المتوقعة على تدفقات نقدية استالمها، مخصومة بمعدل تقريبي لمعدل الفائدة الف الشركةتتوقع 

 ناتجة من بيع الضمانات المحتفظ بها أو التحسينات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزءا  ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.
 

ساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. ولذلك، لم بتطبيق نهج مبسط في احتشركة ، قامت الوموجودات العقدية المدينة بالنسبة للذمم التجار
بتتبع التغيرات في المخاطر االئتمانية، ولكنها بدال  من ذلك قامت بإثبات مخصص خسارة على الخسائر االئتمانية المتوقعة شركة تقم ال

رة الخسارة االئتمانية السابقة لها، مصفوفة التي تستند على واقع خب الشركةعلى مدى العمر بتاريخ إعداد التقرير المالي. وقد أنشأت 
 والتي تم تعديلها لعوامل النظرة المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 

 
 يوما  . 150تكون المدفوعات التعاقدية متأخرة عن السداد لمدة بأن الموجودات المالية في حالة التعثر في السداد عندما  الشركةتعتبر 

بأن الموجودات المالية في حالة التعثر في السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو أيضا  تعتبر الشركة ، وفي بعض الحاالت
المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تحسينات ائتمانية شركة الخارجية بأنه من غير المحتمل بأن تستلم ال

 الموجودات المالية عندما ال يكن هناك توقعات معقولة إلسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.. يتم شطب شركمحتفظ بها من قبل ال
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 المطلوبات المالية
 والقياس اإلثبات المبدئي 

كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو ت المبدئي، المالية، عند اإلثبا المطلوباتيتم تصنيف 
 قروض وإقتراضات أو ذمم دائنة و أو كمشتقات مالية مصنفة كأدوات تحوط في التحوط الفعال، أيهما أنسب. 

 
اضات والذمم الدائنة محسوم منها التكاليف يتم إثبات جميع المطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض واإلقتر

 المنسوبة مباشرة  للمعاملة. 
 

 بما في ذلك السحوبات على المكشوف من البنك.دائنة وذمم أخرى وإقتراضات  ذممعلى للشركة تتضمن المطلوبات المالية 

 
 القياس الالحق

 قروض واقتراضات

 فائدةالتي تستحق عليها  واإلقتراضاتئي، يتم الحقا  قياس القروض بعد اإلثبات المبدهذه هي الفئة األكثر صلة بالشركة، 
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات المكاسب والخسائر في قائمة األرباح أو الخسائر عندما يتم 

 لفعلي. استبعاد المطلوبات، وكذلك من خالل عملية اإلطفاء بإستخدام طريقة معدل الفائدة ا
 

يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصومات وعالوات من اإلقتناء والرسوم والتكاليف التي تعتبر جزءا  ال 
تنطبق هذه يتم تضمين إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة األرباح أو الخسائر. يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. 

 ى القروض واإلقتراضات التي تستحق عليها فائدة. الفئة عادة  عل

 
 اإلستبعاد

يتم استبعاد المطلوبات المالية عندما يكون االلتزام بموجب المطلوب قد تم وفائه أو إلغائه أو انتهاء مدته. عندما يتم استبدال 
وب حالي بشكل جوهري، فإن مطلوب مالي حالي بآخر من نفس المقترض بشروط مختلفة جوهريا  أو عندما يتم تعديل مطل

وق المبالغ المدرجة هذا االستبدال أو التعديل يعتبر بمثابة استبعاد للمطلوب األصلي ويتم إثبات مطلوب جديد. يتم إثبات فر
 .األرباح أو الخسائرقائمة المعنية في 

 

 مقاصة األدوات المالية
في قائمة المركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني قابل  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ

 اتوسداد المطلوب اتالموجودتحقيق وحيث تنوي الشركة التسوية على أساس صافي المبلغ أو المثبتة للتنفيذ لمقاصة المبالغ 
 في الوقت ذاته.

 

 النقد وما في حكمه
لى نقد في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل لغرض قائمة التدفقات النقدية، يشتمل النقد وما في حكمه ع

 بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل محسوما  منها  النقد المقي د.
 

 قياس القيمة العادلة
 كيمشاربين  ةمعاملة منظملتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أوموجود لبيع سيتم إستالمه الذي هو السعر القيمة العادلة 

 إما: تحويل المطلوب تحدثأو الموجود بيع معاملة أن بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض  السوق في
 

 أو المطلوب؛ أوللموجود في السوق الرئيسي  (أ
 .غياب السوق الرئيسيحال في  المطلوبأو  في السوق األكثر فائدة للموجود (ب
 

 وق األكثر فائدة متاح التعامل فيه للشركة. يجب إن يكون السوق الرئيسي أو الس
 

لموجود ن في السوق عند تسعير اسيستخدمها المشاركوباستخدام االفتراضات التي  تم قياس القيمة العادلة للموجود أو مطلوبي
 االقتصادية.يعملون بأفضل مصالحهم السوق  مشاركيأن بافتراض على ، أو المطلوب
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 تتمة() قياس القيمة العادلة
 

عن طريق منافع اقتصادية  على إدرارالسوق قدرة مشاركي أخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار ي
في السوق الذي سيستخدم الموجودات آخر مشارك ها إلى أو عن طريق بيع ااتهأعلى وأفضل استخدامالموجودات باستخدام 

 . ااتهأعلى وأفضل استخدامب
 

والذي يزيد الحد لقياس القيمة العادلة، لها معلومات كافية تستخدم الشركة تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر 
 .التي ال يمكن مالحظتهاستخدام المدخالت من ايحد مالحظتها والتي يمكن ستخدام المدخالت ذات الصلة االقصى ال

 

ن التسلسل ضمتقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي 
 بناء  على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل: ، الهرمي للقيمة العادلة

 

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

القيمة قياس والتي يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على تقنيات التقييم ألدنى مستوى  – 2المستوى   (ب
 ؛ وبصورة مباشرة أو غير مباشرةما أالعادلة المسجلة 

 

القيمة قياس يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على ي ال والتتقنيات التقييم ألدنى مستوى  - 3المستوى  (ج
 العادلة. 

 

حدثت تحويالت حدد الشركة ما إذا كانت قد تالمالية على أساس متكرر،  المثبتة في القوائموالمطلوبات بالنسبة للموجودات 
أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير إلى  )استنادا  تصنيفها لسل الهرمي من خالل إعادة تقييم بين المستويات في التسفيما 

 .تقرير ماليكل فترة إعداد ( في نهاية ككل العادلةالجوهري على قياس قيمتها 
 

ص فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائ بتحديد الشركةقامت القيمة العادلة، اإلفصاح عن لغرض 
 ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

 
 مخصصات

ومن المحتمل إن يتطلب وجود ناتج عن حدث سابق،  الشركةيتم إثبات المخصصات عند وجود التزام )قانوني أو متوقع( على 
عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه ويمكن  لتزاماتتسوية هذه اإليشمل المنافع اإلقتصادية لالضمنية تدفق خارجي للموارد 

إثبات  سترداد بعض أو جميع المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، يتما الشركة. حيثما تتوقع لتزاماتاإل
قائمة مؤكدة. يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي مخصصات في  التسويات كموجود منفصل فقط عندما تكون التسويات شبه

أنه يتم خصم المخصصات بإستخدام ، فير القيمة الزمنية للمبالغ جوهريبعد حسم أي تسويات. إذا كان تأث األرباح أو الخسائر
هو مناسب، المخاطر المحددة للمطلوبات. أينما يستخدم الخصم، فأن الزيادة  أينماالتي تعكس، معدالت الحالية ما قبل الضريبة 

 الزمن يتم إثباته كتكلفة تمويل. في المخصص نتيجة لمرور
 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
على رواتب  بناء  . تستحق هذه المكافآت وفقا  لقانون العمل البحرينياألجانب لموظفيها مكافآت نهاية الخدمة  الشركةتقدم 

كافآت كمستحقات على فترة . تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المعقد التوظيف وعدد سنوات الخدمةالموظفين عند إنهاء 
 التوظيف. 

 
تحسب كنسبة من  نظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي والتيلكات بدفع اشترا الشركةموظفيها المواطنين تقوم أما فيما يخص 

ند يتم صرفها عتكون محصورة في نطاق المبالغ المساهم بها في هذا النظام والتي  الشركة إلتزاماترواتب الموظفين. إن 
 .استحقاقها
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 أسهم الخزانة 
ال يتم  .الملكية حقوقبالتكلفة وتخصم من التي يتم إعادة شرائها )أسهم خزانة( الخاصة ملكية الأسهم حقوق إثبات أدوات يتم 

إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة للشركة. يتم إثبات أي فرق بين أو  بيعأو  شراءإثبات المكسب أو الخسارة من 
 والمقابل، إذا أعيد إصدارها، في عالوة إصدار األسهم. المدرجة القيمة 

 
 إثبات اإليراد

لخدمات إلى العميل بمبلغ ما يتم تحويل السيطرة على البضائع أو ان العقود المبرمة مع العمالء عنديتم إثبات اإليرادات م
بصفة عامة بأنها تعمل  الشركةلقد استنتجت استحقاقه نظير نقل تلك البضائع أو الخدمات. شركة يعكس المقابل الذي تتوقع ال

كما يرجى  إلى العميل. تحويلهاكرب المال في جميع ترتيبات إيراداتها نظرا  ألنها عادة  ما تسيطر على السلع والخدمات قبل 
 "التغيرات في السياسات المحاسبية". 3وع إلى إيضاح الرج

 
 رصده العقودأ

  موجودات العقد
أو الخدمات بضائع الشركة بنقل القامت العميل. إذا البضائع أو الخدمات إلى  نقلالمقابل نظير الحق في  يهموجودات العقد 

لذي للمقابل المكتسب ا موجودات العقدت إثبانه يتم إ، فسدادقبل استحقاق البدفع المقابل أو ن يقوم العميل إعميل قبل الإلى 
 .يكون مشروطا  

 
 الذمم التجارية المدينة
 المستحق(.المقابل مبلغ قبل سداد مرور الوقت فقط يتطلب غير المشروط )أي المقابل حق الشركة في مبلغ تمثل الذمم المدينة 

 .4إيضاح في مالية" "الموجودات الالمحاسبية يرحى الرجوع إلى السياسات 
 

 مطلوبات العقد
مستحق( المقابل ال)أو مبلغ استملت الشركة منه المقابل التزام بنقل البضائع أو الخدمات إلى العميل الذي  يه مطلوبات العقد

 مطلوباتإثبات نه يتم إأو الخدمات إلى العميل، ف البضائعتقوم الشركة بنقل  أنقبل قام العميل بدفع المقابل من العميل. إذا 
عندما تقوم الشركة بتنفيذ  كإيراداتإثبات مطلوبات العقد سبق(. يتم أأو إذا كان الدفع مستحقا )أيهما جراء الدفع إد عنالعقد 
 .العقد

 

 عمالت أجنبية
 المعاملة. إجراء  تاريخب بسعر الصرف السائد للعملة الرئيسيةيتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية 

 

قائمة المركز تاريخ ب بسعر الصرف السائد للعملة الرئيسيةالنقدية بالعمالت األجنبية بات يعاد تحويل الموجودات والمطلو
 .األرباح أو الخسائرالناتجة إلى قائمة ترحل جميع الفروق  .المالي

 

 المبدئيةكما بالتواريخ البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة يتم تحويل 
أسعار الصرف السائدة بالتاريخ  باستخدامالعادلة بالعمالت األجنبية بالقيمة المقاسة . يتم تحويل البنود غير النقدية للمعامالت

 .الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة
 

مع إثبات المكسب أو الخسارة الناتجة عن يتم معاملة المكسب أو الخسارة الناتجة عن إعادة تحويل البنود غير النقدية تمشيا  
الدخل التغيرات في القيمة العادلة لهذا البند )أي فروق التحويل على البنود التي يتم إثبات مكسب أو خسارة قيمها العادلة في 

 لتوالي(.على ااألرباح أو الخسائر أو اآلخر لدخل الشامل اكما يتم إثباتها في الشامل اآلخر أو األرباح أو الخسائر 
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 ()تتمةعمالت أجنبية 
 

عند تحديد سعر الصرف الفوري الذي سيتم استخدامه عند اإلثبات المبدئي للموجود أو المصروف أو الدخل ذو الصلة )أو 
ير النقدية أو المطلوبات غير النقدية ذات الصلة بالمقابل المدفوع مقدما ، فإن تاريخ جزء منه( عند استبعاد الموجودات غ

المعاملة هو التاريخ الذي تثبت فيه المنشأة مبدئيا  الموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية الناتجة عن المقابل 
أن تحدد تاريخ  الشركةدة مدفوعة مقدما ، عندئذ يجب على المدفوع مقدما . وإذا كانت هناك مدفوعات أو مبالغ مستلمة متعد

 المعامالت لكل دفعه أو مبلغ مستلم للمقابل المدفوع مقدما . 
 

 ستثمارات المتاحة للبيع غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة في حقوقاإلتحويل الناتجة من خسائر المكاسب أو اليتم تضمين 
تحويل الناتجة من خسائر المكاسب أو الالعادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع. يتم تضمين  كجزء من تعديل القيمة الملكية

صافي كجزء من  األرباح أو الخسائرالمحتفظ بها لغرض المتاجرة غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة  اإلستثمارات
 بها لغرض المتاجرة. ظالمحتف اإلستثماراتالتغيرات في قيمة 

 

 المحاسبية الهامة واالفتراضاتاآلراء والتقديرات  5
 

لإليرادات قد تؤثر على المبالغ المدرجة  وفرضياتتقديرات وآراء يتطلب من اإلدارة عمل للشركة إن إعداد القوائم المالية 
إعداد اريخ ، بتالمحتملة لتزاماتواإلفصاح عن اإلواإلفصاحات المرفقة لموجودات والمطلوبات المالية والمصروفات وا

ضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل ارتفومع ذلك، عدم التيقن بشأن هذه اال. المالية التقارير
 جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية. 

 
 اآلراء

دارة اآلراء التالية، منفصلة عن تلك المرتبطة بالتقديرات، التي لديها ، اتخذت اإلللشركةأثناء تطبيق السياسات المحاسبية 
 أغلب التأثيرات الهامة على المبالغ المثبتة في القوائم المالية:

 
 مبدأ االستمرارية 

لمصادر لديها ا الشركةمقتنع بأن  وعلى المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وه الشركةبعمل تقييم لقدرة  مجلس اإلدارةقام 
غير جوهرية اإلدارة ليس على علم بأي أمور مجلس لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن 

على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم  الشركةمؤكدة التي من الممكن أن تسبب شكوكا  جوهرية حول قدرة 
 دأ االستمرارية.  إعداد القوائم المالية على أساس مب

 
 التقديرات واالفتراضات

بتاريخ قائمة المركز المالي، غير المؤكدة األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى للتقديرات  االفتراضاتإن 
هي لية القادمة والتي لديها مخاطر هامة لتكون سببا  لتعديل جوهري للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة الما

 .موضحة أدناه
 

في فرضياتها وتقديراتها على معايير متوفرة عند إعداد القوائم المالية. قد تتغير الظروف والفرضيات بشأن  الشركةتعتمد 
. وتنعكس مثل هذه التغييرات بالفرضيات الشركةالتطورات المستقبلية حسب تغيرات أو ظروف السوق الخارجة عن سيطرة 

 . عند حدوثها
 

 الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى إضمحالل
الخسائر االئتمانية المتوقعة. لقياس مخصصة مصفوفة يتم إجراء تحليل لإلضمحالل في تاريخ إعداد كل تقرير مالي باستخدام 

سارة متشابهة وتستند معدالت المخصص على عدد أيام التأخير في السداد لمجموعات من مختلف شرائح العمالء ذات أنماط خ
المنطقة الجغرافية ونوع المنتج ونوع العميل والتصنيف والتغطية بخطابات االعتماد أو أشكال أخرى من التأمين )أي 

اعمة المتاحة بتاريخ إعداد التقارير المالية دوالمعلومات المعقولة والالمرجحة نتائج االحتمالية يعكس الحساب  االئتماني(.
 ف الحالية والتوقعات الخاصة بالظروف االقتصادية المستقبلية.والظرولسابقة األحداث 
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 )تتمة( المحاسبية الهامة واالفتراضاتاآلراء والتقديرات  5
 

 )تتمة( التقديرات واالفتراضات
 )تتمة( الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى إضمحالل

. ستقوم الشركةالمصفوفة المخصصة على وقع الخبرة السابقة لمعدالت التعثر في السداد التي تم مالحظتها في  تستند مبدئيا  
بمعايره المصفوفة لتعديل وقع الخبرة السابقة للخسارة االئتمانية مع معلومات النظرة المستقبلية. فعلي سبيل المثال، إذا  الشركة

( خالل السنة القادمة مما قد يؤدي إلى زيادة عدد الناتج المحلي اإلجماليقتصادية )أي كان من المتوقع أن تتدهور الظروف اال
، فإنه يتم تعديل معدالت التعثر في السداد السابقة. في تاريخ إعداد كل تقرير مالي، التصنيعحاالت التعثر في السداد في قطاع 

يعتبر تقدير  حليل التغييرات في تقديرات النظرة المستقبلية.السداد السابقة الملحوظة ويتم ت فييتم تحديث معدالت التعثر 
العالقة بين معدالت التعثر في  السداد السابقة الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة من 

األحوال االقتصادية المتوقعة. الخسائر االئتمانية المتوقعة هو حساس للتغيرات في الظروف و مقدار. إن الجوهريةالتقديرات 
والتنبؤ بالظروف االقتصادية حاالت التعثر في السداد الفعلية للعمالء  للشركةقد ال يمثل وقع الخبرة السابقة للخسارة االئتمانية 

 .29تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالذمم التجارية المدينة للشركة في إيضاح  في المستقبل.
 

الخسائر دينار بحريني( وبلغ مخصص  282,966: 2017دينار بحريني ) 273,824مم التجارية المدينة بلغ إجمالي الذ
. سوف يتم تاريخ اعداد التقارير الماليةدينار بحريني( كما في  20.007: 2017دينار بحريني ) 62,018االئتمانية المتوقعة 

 .األرباح أو الخسائرستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة إثبات أي فرق بين المبالغ الفعلية المحصلة في الفترات الم

 
 المخزون إضمحالل

يـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديما  أو متقادما ، يتم عمل تقدير 
لمبالغ الهامة. أما المبالغ الغير هامة بشكل فردي ولكنها لصافي القيمة المتوقع تحقيقها. يتم عمل هذا التقدير بشكل فردي على ا

، الصالحية ءانتهاقديمة أو متقادمة، فيتم تقييمها بشكل جماعي ويطبق المخصص وفقا  لنوع المخزون والدرجة العمرية أو 
 على أسعار البيع التاريخية. بناء  
 

كما بلغ مخزون دينار بحريني(  59.689: 2017حريني )دينار ب 53,677 المواد الغذائية والمرطبات مخزون بلغ إجمالي
أو  القديم مخصص للمخزون لم يتم عملو، دينار بحريني( 31.157: 2017دينار بحريني ) 23,317 ةعاممخازن الال

لفترات ي فرق بين المبالغ الفعلية المحققة في اأسوف يتم إثبات  ( كما في تاريخ قائمة المركز المالي.نفسه: 2017المتقادم )
 .األرباح أو الخسائرالمتوقعة في قائمة  المستقبلية والمبالغ

 
 المملوكة ملكا  حرا   لألرضتقييم إعادة 

. يتم إجراء إعادة الملكية المملوكة ملكا  حرا  بمبالغ إعادة التقييم مع إثبات تغيرات القيم العادلة في حقوق أرضهاتقيس الشركة 
 لتحديد القيمة العادلة لألرض مستقلباختصاصي تثمين الشركة استعانت  .على أساس سنويا  المملوكة ملكا  حر ياألرضتقييم 

عمل افتراضات مثل ملكا  حرا  المملوكة  يتطلب تقييم القيمة العادلة لألرض. 2018 ديسمبر 31كما في المملوكة ملكا  حرا  
لب عليها، فضال  عن الموقع والسكان ونوع األحياء عرض العقارات والطمستوى تطوير المنطقة واتجاهات السوق الحالية و

ديسمبر  31السكنية في المنطقة. لم تسجل الشركة أي تعديل إعادة تقييم على األرض المملوكة ملكا  حرا  للسنة المنتهية في 
  .2017ديسمبر  31و 2018

 
 األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات

. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ ستهالكإلنتاجية المقدرة لعقاراتها وآالتها ومعداتها لحساب اإلتحدد إدارة الشركة األعمار ا
في االعتبار المدة المتوقع فيها استخدام الموجود وطبيعة التآكل والتقادم التجاري. تقوم اإلدارة على أساس سنوي بمراجعة 

المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف  ستهالكص اإلالقيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل مخص
 عن التقديرات السابقة.
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 )تتمة( المحاسبية الهامةوالفرضيات اآلراء والتقديرات  5
 

 )تتمة( التقديرات واالفتراضات
 العقارات واآلالت ومعدات  إضمحالل

إذا  .موجود إضمحاللدليل موضوعي يثبت ما إذا كان هناك لتحديد مالي تقرير كل إعداد في تاريخ  تقييمعمل ب الشركةتقوم 
ييم لمبلغ الموجود القابل بعمل تقشركة سنوي للموجود، تقوم ال إضمحالل، أو عندما يتطلب عمل فحص وجد مثل هذا الدليل

البيع تكاليف ناقصا  أو الوحدة المنتجة للنقد األعلى للموجود العادلة للموجود هي القيمة اد القيمة القابلة لإلستردسترداد. إن لال
وهي محددة للموجود الفردي، إال إذا كان الموجود غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي مستقلة إلى حد  وقيمتها المستخدمة

عن قيمتها القابلة دما تزيد القيمة المدرجة للموجود بعيد عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات. عن
يتم تقييم القيمة المستخدمة  ا. عندمبالمبلغ القابل لالسترداد الموجوديتم إظهار واد، فإن الموجود يعتبر مضمحالُ، ستردلال

والذي يعكس التقييمات الحالية للموجود، فان التدفقات النقدية المستقبلية يتم تخفيضها إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم 
لم تقم الشركة بإثبات أي إضمحالل على عقاراتها وآالتها والمخاطر الخاصة بالموجود.  موالللسوق للقيمة الزمنية لأل

 . 2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31ومعداتها في قائمة األرباح أو الخسائر الخاصة بها للسنة المنتهية في 
 

 ها غير إلزامية بعدمعايير صادرة ولكن 6
 

فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. هذه القائمة هي للمعايير والتفسيرات 
 إلزامية. . تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير عندما تصبحبتاريخ مستقبليقابلة للتطبيق ها ستكون أنالشركة بتوقع توالتي الصادرة، 

 

المعيار الدولي إلعداد التقارير  -
 9المالية رقم 

 مزايا الدفع المسبق مع التعويض السلبي توجيهات بشأن المتعلق باألدوات المالية: 
، مع السمماح بمالتطبيق 2019يناير  1 مناعتبارا   ةإلزامييجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي وهي )

 .(المبكر
 

د التقارير المعيار الدولي إلعدا -
ومعيار المحاسبة  10المالية رقم 
 )المعدل( 28الدولي رقم 

والمشاريع المشمتركة: البيمع أو  المالية الموحدة واالستثمارات في الشركات الزميلةبالقوائم المتعلق 
المساهمة في الموجودات بين المستثمر وشركاته الزميلة أو مشروعه المشترك )لم يتم تحديد التاريخ 

 .(مي بعداإللزا
 

المعيار الدولي إلعداد التقارير  -
 16المالية رقم 

المتعلق بعقود اإليجار: التوجيهات المعدلة للنموذج المنفرد لعقود اإليجار )إلزامي للفترات السمنوية 
، مع السماح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق المعيار المدولي إلعمداد 2019يناير  1المبتدئة في أو بعد 

 المتعلق "بإيرادات من عقود مبرمة مع العمالء"(. 15المالية رقم  التقارير
 

المعيار الدولي إلعداد التقارير  -
  17المالية رقم 

بمجمرد أن يصمبح والقيماس والعمرض واإلفصماح. واإلثبمات مين: يغطمي المعيمار أعقمود التمالمتعلق ب
المعيار الدولي إلعداد التقمارير محل  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم حل ي، سإلزامي
ينمماير  1لمبتدئممة فممي أو بعممد )إلزامممي للفتممرات السممنوية ا 2005الممذي تممم إصممداره فممي سممنة  4رقممم 

2021.) 
 

 19معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 )المعدل(

ل يتم تعدي مادعن لمحاسبةاالتي تتناول  19 مقر ليدولا لمحاسبةا رمعيا علیالتي أدخلت  تيالدلتعا
 المبتدئة)إلزامي للفترات السنوية المالية  ريرلتقاا دادعإ رةفت خالل ةطلخا يةوتسأو تقليص أو الخطة 

 .(2019 ريناي 1 دبعأو  في
 

طويلة األجل  الفوائد بشأنتوضيح المتعلق باالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة:   28معيار المحاسبة الدولي رقم  -
)يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي وهي إلزامية اعتبارا   ات الزميلة والمشاريع المشتركةفي الشرك

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر(.2019يناير  1من 
 

 :2017 – 2015التحسينات السنوية على دورة 
المعيار الدولي إلعداد التقارير  -

 3المالية رقم 

يجب تطبيمق التعمديالت ) مشتركةالعملية الفي مسبقا   الحصص المحتفظ بها -المتعلق بدمج األعمال 
 .، مع السماح بالتطبيق المبكر(2019يناير  1بأثر رجعي وهي إلزامية اعتبارا  من 

المعيار الدولي إلعداد التقارير  -
  11المالية رقم 

لتعمديالت ا همذهالحصص المحتفظ بهما مسمبقا  فمي العمليمة المشمتركة ) -المتعلق بالترتيبات المشتركة 
 .، مع السماح بالتطبيق المبكر(2019يناير  1وهي إلزامية اعتبارا  من 

المدفوعات على األدوات المالية المصنفة المترتبة عليها ضريبة الدخل نتائج المتعلق بضريبة الدخل   12معيار المحاسبة الدولي رقم  - 
ينماير  1عي وهي إلزامية اعتبارا  ممن )يجب تطبيق التعديالت بأثر رج ملكيةالحقوق على أنها أسهم 

 .، مع السماح بالتطبيق المبكر(2019
، مع 2019يناير  1تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة )هذه التعديالت إلزامية اعتبارا  من المتعلق ب  23معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 .السماح بالتطبيق المبكر(
 

 وقع أن يكون لها تأثير على القوائم المالية للشركة، إن تأثيرها موضح أدناهعند تطبيق المعايير أو التفسيرات يت
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 المتعلق بعقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
المتعلق  17 معيار المحاسبة الدولي رقمويحل محل  2016في شهر يناير  16تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

المتعلق بتحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد اإليجار، وتفسير  4التقارير المالية الدولية رقم  اتبعقود اإليجار، لجنة تفسير

التقارير  اتشغيلية، وتفسير لجنة تفسيرالمتعلق بحوافز عقود التأجير الت 15التقارير المالية الدولية السابق رقم  اتلجنة تفسير
يحدد المعيار الدولي المتعلق بتقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد التأجير.  27المالية الدولية السابقة رقم 

يتطلب من المستأجرين المبادئ الخاصة باإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار و 16إلعداد التقارير المالية رقم 

بطريقة مشابهة لمحاسبة عقود اإليجار التمويلية  منفرد مدرج في قائمة المركز المالي بموجب نموذجاحتساب كافة عقود اإليجار 

عقود اإليجار من الموجودات  -ويتضمن المعيار على إعفائين إثبات خاصين بالمستأجرين . 17بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 12 ةلقيمة المنخفضة )مثل الحواسيب الشخصية( وعقود إيجار قصيرة األجل )أي عقود اإليجار ذات فترة عقد إيجار لمدذات ا

( والموجود الذي التأجير ات)أي التزامبإثبات االلتزام لعمل مدفوعات التأجير المستأجر  سيقومبدء عقد اإليجار،  عند شهرا  أو أقل(.
يتطلب من المستأجرين ساستخدام الموجود(. في ودات المعنية خالل فترة عقد اإليجار )أي الحق يمثل الحق في استخدام الموج

  .حق استخدام الموجود استهالكاإليجار وحساب  اتعلى التزام الفوائد مصروفاتثبات إبشكل منفصل 
 

تغير في ال وأاإليجار  فترة عقدير عند وقوع أحداث معينة )مثل، تغي لتزام التأجيراقياس  إعادةالمستأجرين كما يتطلب من 
 بشكل عامالمستأجر  سيقوماإليجار المستقبلية الناتجة عن التغير في مؤشر أو معدل استخدامها لتحديد تلك المدفوعات(.  مدفوعات

  .الموجود حق استخدامفي كتعديل  اإليجارلتزام اإعادة قياس  بإثبات مبلغ
 

بشكل جوهري عن عملية االحتساب المحددة بموجب  16المعيار الدولي إلعداد التقارير رقم لم تتغير عملية احتساب المؤجر بموجب 
. سيستمر المؤجرون في تصنيف كافة عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف كما هو مثبت في 17معيار المحاسبة الدولي رقم 

 وعقود اإليجار التمويلية.  ةار: عقود اإليجار التشغيليوالتمييز بين نوعين من عقود اإليج 17معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

عن معيار  أكثر شموليةمن المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات  16 كما يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 . 17المحاسبة الدولي رقم 

 

. مع السماح 2019يناير  1فترات السنوية المبتدئة في أو بعد هو إلزامي لل 16إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
. يمكن للمستأجر اختيار تطبيق 15بالتطبيق المبكر، ولكن ليس قبل تطبيق المنشأة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

التأثير المحتمل للمعيار الدولي إلعداد التقارير  الكلي أو األثر الرجعي المعدل. تقييم الشركة حاليا   يالمعيار إما انتهاج األثر الرجع
 وتخطط تطبيق المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي المطلوب. 16المالية رقم 

 

الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة: الحصص الطويلة االستثمار في )المعدل( المتعلق ب 28معيار المحاسبة الدولي رقم 
 مشتركةالمشاريع والاألجل في الشركات الزميلة 

الشركة الزميلة في على الحصص الطويلة األجل  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم طبق المنشأة ت نأتوضح التعديالت 

الشركة ستثمارات في االجوهرها جزء من صافى في تمثل  ا، ولكنهأو المشروع المشترك التي ال تنطبق عليها طريقة حقوق الملكية
ئر االئتمانية ن نموذج الخساذلك يعني أذو صله ألن يعتبر هذه التوضيح الطويلة األجل(. حصص مشترك )الالشروع أو الم الزميلة

 الطويلة األجل. تلك الحصص  ىينطبق عل 9المتوقعة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

خسائر في االعتبار أية تأخذ المنشأة في لم ، 9د التقارير المالية رقم إلعداكما توضح التعديالت أنه عند تطبيق المعيار الدولي 
صافي االستثمار في المثبتة كتعديالت على على صافي االستثمار إضمحالل مشترك أو أي خسائر الالشركة الزميلة أو المشروع 

في الشركات المتعلق باالستثمارات  28 مرق تطبيق معيار المحاسبة الدوليالذي ينتج من مشترك الالشركة الزميلة أو المشروع 
 مشتركة.ال والمشاريعالزميلة 

 

ليس لديها مثل  الشركة، مع السماح بالتطبيق المبكر. بما أن 2019يناير  1من وهو نافذ اعتبارا  يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي 
 المالية.قوائمها تأثير على لتعديالت ليست لها أي هذه امشترك، فإن ال هامشروعوالزميلة شركاتها جل في األطويلة حصص الهذه ال

 

 المؤهلة للرسملةتكاليف االقتراض  –المتعلق بتكاليف االقتراض  23معيار المحاسبة الدولي رقم 
إتمام  مؤهل عندإلنتاج الموجود ال أصال  تم عمله ي اقتراض االقتراضات العامة أعامل كجزء من أن المنشأة تتوضح التعديالت 

 البيع المقصود.المقصود أو لالستخدام  الموجودذلك  إلعدادبصورة جوهرية الضرورية  األنشطةجميع 
 

التي طبقت فيها المنشأة تلك التقرير السنوي إعداد االقتراض المتكبدة في أو بعد بداية فترة على تكاليف تلك التعديالت تطبق المنشأة 
التطبيق المبكر. السماح بمع ، 2019يناير  1لى الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد عتلك التعديالت تطبق المنشأة أوال . التعديالت 

 المالية.قوائمها علي  تأثير أين الشركة ال تتوقع إن الممارسة الحالية للشركة تتماشي مع هذه التعديالت، فإوبما 
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 عقارات وآالت ومعدات 7

 

 أرض
 مملوكة ملكا  

 حرا  
 دينار بحريني

 مباني 
 دينار بحريني

تحسينات على 
 مباني

 دينار بحريني

 أثاث وتركيبات
 ومعدات 

 دينار بحريني

 آالت 
 ومكائن

 دينار بحريني

 أعمال 
 رأسمالية 
 قيد التنفيذ

 دينار بحريني
 المجموع

 دينار بحريني

        :التكلفة/ التقييم

 59.409.166 1.863.462 8.242.444 3.000.918 2.731.493 29.791.341 13.779.508 2018يناير  1في 

 4,862,363 4,782,277 43,493 20,047 16,546 - - إضافات
 - (6,498,377) 300,347 2,188,021 4,010,009 - - محول إلى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

 (1,090,686) - (95.238) (955,448) - - - مبالغ مشطوبة 
 

──────── ──────── ─────── ──────── ─────── ─────── ───────── 
 63,180,843 147,362 8,491,046 4,213,538 6,758,048 29,791,341 13,779,508 2018ديسمبر  31في 

 
──────── ──────── ─────── ──────── ─────── ─────── ───────── 

        :ستهالكاإل

 26.750.558 - 5.353.375 2.606.132 1.315.102 17.475.949 - 2018يناير  1في 

 1,510,675 - 436,596 60,804 268,139 745,136 - سنةللمخصص ال

 (981,167) - (95,238) (885,929) - - - بالمبالغ المشطوبة  متعلق
 

──────── ──────── ─────── ──────── ─────── ─────── ───────── 
 27,280,066 - 5,694,733 1,781,007 1,583,241 18,221,085 - 2018 ديسمبر 31في 

 
──────── ──────── ─────── ──────── ─────── ─────── ───────── 

        :المدرجةالمبالغ صافي 

 35,900,777 147,362 2,796,313 2,432,531 5,174,807 11,570,256 13,779,508 2018ر ديسمب 31في 

 ════════ ════════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(عقارات وآالت ومعدات  7

 

 

 أراضي 
 مملوكة ملكا  

 حرا  
 دينار بحريني

 مباني 
 دينار بحريني

تحسينات على 
 مباني

 دينار بحريني

 أثاث وتركيبات
 ومعدات 

 دينار بحريني

 ت آال
 ومكائن

 دينار بحريني

 أعمال 
 رأسمالية 
 قيد التنفيذ

 دينار بحريني

 المجموع
 دينار بحريني

        :التكلفة/ التقييم

 58.114.803 164.738 8.133.646 3.596.490 2.649.080 29.791.341 13.779.508 2017يناير  1في 

 1.907.136 1.698.724 118.909 7.090 82.413 - - إضافات

 (612.773) - (10.111) (602.662) - - - الغ مشطوبة مب
 

──────── ──────── ─────── ──────── ─────── ─────── ──────── 
 59.409.166 1.863.462 8.242.444 3.000.918 2.731.493 29.791.341 13.779.508 2017ديسمبر  31في 

 
──────── ──────── ─────── ──────── ─────── ─────── ──────── 

        :ستهالكاإل

 25.841.345 - 4.904.628 3.114.309 1.091.680 16.730.728 - 2017يناير  1في 

 1.466.059 - 457.847 39.569 223.422 745.221 - سنةللمخصص ال

 (556.846) - (9.100) (547.746) - - - بالمبالغ المشطوبة متعلقة 
 

──────── ──────── ─────── ──────── ─────── ─────── ──────── 
 26.750.558 - 5.353.375 2.606.132 1.315.102 17.475.949 - 2017ديسمبر  31في 

 
──────── ──────── ─────── ──────── ─────── ─────── ──────── 

        :صافي المبالغ المدرجة

 32.658.608 1.863.462 2.889.069 394.786 1.416.391 12.315.392 13.779.508 2017ر ديسمب 31في 

 ════════ ════════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ════════ 
 

دينار  13,779,508 والبالغةالمملوكة ملكا  حرا   قيمة األرضتقارب إلعادة التقييم،  وفقا  . 2018ديسمبر  19بتاريخ  مثمن عقارات مستقلملكا  حرا  من قبل المملوكة  األرضتم إعادة تقييم 
 . )ب([ 17]إيضاح احتياطي إعادة التقييم على إعادة التقييم تعديل احتساب يتم لم وبالتالي، قيمتها العادلة دينار بحريني(  13.779.508: 2017) 2018ديسمبر  31بحريني كما في 

 

 دينار بحريني(. 300.000: 2017دينار بحريني ) 300,000درجة ، ألصبحت القيمة المبالتكلفة المملوكة ملكا  حرا   لألرضلو تم إدراج القيمة المدرجة 
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  ةعقاري اتإستثمار 8

 

 أرض مملوكة 
 المجموع مبنى ملكا  حرا  

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

    
 41.274.338 23.279.628 17,994,710  2018ديسمبر  31وكما في  2018يناير  1التكلفة كما في 

 ───────── ───────── ──────── 
    اإلستهالك:

 3.311.391 3.311.391 - 2018يناير  1في 
 581,991 581,991 - المخصص للسنة 

 ───────── ───────── ──────── 
 3.893.382 3.893.382 - 2018ديسمبر  31في 

 
───────── ───────── ────────  

   
    :صافي المبالغ المدرجة 

 37,380,956 19,386,246 17,994,710 2018 ديسمبر 31في 
 ═════════ ═════════ ════════ 
 

 

 أرض مملوكة 
 المجموع مبنى ملكا  حرا  

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

    
 41.274.338 23.279.628 17,994,710  2017ديسمبر  31وكما في  2017يناير  1التكلفة كما في 

 ───────── ───────── ──────── 
    اإلستهالك:

 2.729.400 2.729.400 - 2017يناير  1في 

 581,991 581,991 - المخصص للسنة 
 ───────── ───────── ──────── 

 3.311.391 3.311.391 - 2017ديسمبر  31في 
 

───────── ───────── ────────  
   

    صافي المبالغ المدرجة :
 37.962.947 19,968,237 17,994,710 2017 ديسمبر 31في 
 ═════════ ═════════ ════════ 

 

 دينار بحريني 40,394,710 ا العادلةقيمته توبلغ 2018ديسمبر  19بتاريخ من قبل مثمن مستقل  ةالعقاري اتتم تقييم اإلستثمار
في التسلسل  3. تم قياس القيمة العادلة ضمن المستوى 2018ديسمبر  31كما في  ني(دينار بحري 40.570.512: 2017)

 (.30الهرمي للقيمة العادلة )إيضاح 
 

 في شركة زميلة إستثمار 9
 

حصة ملكية في الشركة األفريقية والشرقية )البحرين( ذ.م.م.، والتي تأسست في ( %33.33: 2017) %33.33تملك الشركة 
ية. الشركة األفريقية ستهالكات في السندات واألسهم وكذلك استيراد وبيع المنتجات اإلستثمارمرتبطة بأعمال اإلمملكة البحرين و

في الشركة  يتم احتساب حصة الشركة غير مدرجة في أي سوق عام لألوراق المالية.خاصة شركة هي والشرقية )البحرين( ذ.م.م 
 في القوائم المالية.الملكية حقوق ام طريقة . باستخداألفريقية والشرقية )البحرين( ذ.م.م

 

 خالل السنة: فيما يلي التغيرات 
 2018 2017 
 دينار بحريني دينار بحريني 
   

 7.571.085 7,709,859 يناير 1في 
 1.665.611 1,611,319 خالل السنةحصة الشركة من الربح 

 (1.500.000) (1,600,000) أسهم مستلمة خالل السنة أرباح
 (26.837) 36,895 للشركة الزميلةالدخل )الخسارة( الشاملة األخرى حصة الشركة من 

 
───────── ──────── 

 7.709.859 7,758,073 ديسمبر 31في 
 ═════════ ════════ 
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 )تتمة( إستثمار في شركة زميلة 9
 

 :.الشركة األفريقية والشرقية )البحرين( ذ.م.مالشركة في  ستثمارات المالية إليلخص الجدول التالي المعلوم
 

 2018 2017 
 دينار بحريني دينار بحريني 
   

 8.570.520 6,400,868 موجودات متداولة 

 15.889.807 17,772,067 موجودات غير متداولة 

 (1.847.562) (1,384,164) مطلوبات متداولة 

 (236.928) (268,280) تداولة مطلوبات غير م

 ──────── ──────── 
 22.375.837 22,520,081 الحقوق

 %33.33 %33.33 نسبة حصة ملكية الشركة 
 ──────── ──────── 

 7.457.866 7,506,080 حصة الشركة من صافي موجودات الشركة الزميلة  

 251.993 251,993 الشهرة على اإلستثمار

 ──────── ──────── 
 7.709.859 7,758,073 القيمة المدرجة لإلستثمار

 ════════ ════════ 
 

 2018 2017 
 دينار بحريني دينار بحريني 
   

 16.827.224 16,444,784 اإليراد
 (10.606.061) (9,650,114) تكلفة المبيعات 

 700.622 705,487 دخل آخر 
 (1.924.456) (2,665,721) مصروفات إدارية 

 
───────── ───────── 

 4.997.329 4,834,436 الربح للسنة 
 

───────── ───────── 
 1.665.611 1,611,319 حصة الشركة من ربح الشركة الزميلة للسنة

 ══════════ ══════════ 
 

الضمان القائمة وشيكات  توجد لدى الشركة الزميلة أي إلتزامات محتملة ناتجة ضمن أعمالها االعتيادية والتي تتضمن على خطابات

 دينار بحريني(. 3.481: 2017) 2018ديسمبر  31دينار بحريني كما في  5,500المناقصة البالغة 
 

 اتإستثمار 10
 2018 2017 
 دينار بحريني دينار بحريني 
   

 2.000.000 2.000.000 (1أدوات ديّن مدرجة بالتكلفة المطفأة )
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ال أسهم حقوق الملكيةإستثمارات 

   :اآلخر

 2.147.512 2,346,924 (30( )إيضاح 2)مسعرة ال إستثمارات أسهم حقوق الملكية
 310.800 346,511 (30( )إيضاح 3)مسعرة الغير  إستثمارات أسهم حقوق الملكية

   
 خالل األربا  المدرجة بالقيمة العادلة من إستثمارات أسهم حقوق الملكية 

   أو الخسائر
 44.233 49,470 (30( )إيضاح 4)مسعرة ال إستثمارات أسهم حقوق الملكية

 ────────── ────────── 
 4,742,905 4.502.545 

 ══════════ ══════════ 
   

 44.233 2.049.470 المجموع المتداول 
 4.458.312 2,693,435 المجموع غير المتداول 

 ────────── ────────── 
 4.742.905 4.502.545 

 ══════════ ══════════ 
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 )تتمة( في شركة زميلة إستثمار 10
 
وال تتضمن على فوائد مستحقة والتي تم عرضها  2019في يوليو يستحق الرصيد المتعلق بسندات تنمية حكومة البحرين  (1)

 جارية المدينة والذمم األخرى.في الذمم الت
 
 فيما يلي التغير في إستثمارات أسهم حقوق الملكية المسعرة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: (2)
 

 2018 2017 
 دينار بحريني دينار بحريني 

   

 2.546.336 2,147,512 يناير 1في الرصيد 

 (398.824) 199,412 للسنة صافي  –مكسب )خسارة( القيمة العادلة 
 ────────── ────────── 

 2,346,924 2.147.512 
 ══════════ ══════════ 

 
 فيما يلي التغير في إستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المسعرة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: (3)
 

 2018 2017 

 دينار بحريني دينار بحريني 
   

 310,800 310,800 يناير 1في صيد الر

 - 35,711 صافي للسنة  –مكسب القيمة العادلة 
 ────────── ────────── 

 346,511 310,800 
 ══════════ ══════════ 

 
الغة يتعلق التغير في إستثمارات أسهم حقوق الملكية المسعرة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والب(   4)

 . صافي –ني( بمكسب القيمة العادلة دينار بحري 3,307: 2017دينار بحريني ) 5,237
 

 مخزونال 11
 2018 2017 

 دينار بحريني دينار بحريني 

   

 59.689 53,677 غذاء ومرطبات

 31.157 23,317 مخازن عامة
 ───────── ───────── 
 76,994 90.846 

 ═════════ ═════════ 
 

دينار  658.348: 2017دينار بحريني خالل السنة ) 522,264التكاليف التشغيلية  يالمخزون المثبت كنفقات في إجمالمبلغ بلغ 
 بحريني(.
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 ذمم أخر مدينة وتجارية ذمم  12
 2018 2017 

 دينار بحريني دينار بحريني 

   ذمم تجارية مدينة
 281.410 270,647 األطراف األخرى -
 1,556 3,177 (27)إيضاح األطراف ذات العالقة  -

 (20.007) (62,018) الخسائر االئتمانية المتوقعة منها: مخصص  ا  محسوم
 ──────── ──────── 
 211,806 262,959 
   

 40,544 105,466 ذمم مدينة مستحقة 
   مصروفات مدفوعة مقدما  

 113,123 102,877 األخرىاألطراف  -
 29.169 15,894 (27)إيضاح األطراف ذات العالقة  -

 575,829 19,496 مبالغ مدفوعة مقدما  للموردين 
 6.305 4,299 ذمم مدينة أخرى

 ──────── ──────── 

 459,838 1.027.929 
 ════════ ════════ 
 

يتم تسوية الحاليين الـدفع عند مغادرتهم.  ءبالنزالالذمم المدينة المتعلقة  حقتست .مدينةالذمم التجارية العلى  ائدةأية ف حسبال ت
بالمبالغ للبنود والشروط المتعلقة بالنسبة . عند تحرير الفواتيرالشركات عادة   ونزالءالذمم المدينة المتعلقة بالعمليات األخرى 

 .27راجع إيضاح  عالقةال وذ الطرف منالمستحقة 
 

 اردين 20.007: 2017دينار بحريني ) 62,018قدرها  سميةاذمم تجارية مدينة بقيمة  إضمحاللتم ، 2018ديسمبر  31في كما 
 لذمم المدينة:ل الخسائر االئتمانية المتوقعةفي مخصص التغيرات بحريني(. فيما يلي 

 2018 2017 

 دينار بحريني دينار بحريني 

   
 21.423 20,007 يناير  1في 

 (1.416) 42,011 الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة ع()مخصص استرجامخصص 
 ──────── ──────── 

 20.007 62,018 ديسمبر  31في 

 ════════ ════════ 

 
  ديسمبر: 31ي مضمحلة كما فالغير التحليل الزمني للذمم التجارية المدينة فيما يلي 

 
    حقاقها ولكنها غير مضمحلةفات موعد است   فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة 

 أكثر من
 يوما   120 

91-120 
 يوما  

61-90 
 يوما   

31-60 
 يوما   

 من قلأ
  لمجموع ا يوما   31 

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

       

- - 1,997 62,642 147,167 211,806 2018 

       

29.381 25.537 26.166 37.052 144.823 262.959 2017 

 
على ضمانات مالية على ال تقوم الشركة بالحصول . امل بناء  على الخبرات السابقةالذمم المدينة غير المضمحلة بالكيتوقع استرداد 

 دينة.مؤجلة على عدد قليل من أرصدة الذمم المبتواريخ شيكات باستثناء مدينة الذمم ال
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 قد وما في حكمه الن 13
 

 يشتمل النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية على مبالغ قائمة المركز المالي التالية:
 

 2018 2017 

 دينار بحريني دينار بحريني 

   

 7.265 8,013 نقد في الصندوق

 3.180.784 167,095 بنوكنقد لدى 
 ──────── ──────── 

 3.188.049 175,108 ونقد بنوكأرصدة لدى 
   

 - (610,581) سحب على المكشوف من البنك
 (233.043) (105,895) دنقد مقي  

 ──────── ──────── 

 2.955.006 (541,368) لقائمة التدفقات النقدية النقد وما في حكمه وفقا  
 ════════ ════════ 
 

مليون دينار بحريني لتمويل متطلبات  3مليون دينار بحريني و 2لدى الشركة تسهيلين السحب على المكشوف من البنك بقيمة 
سنويا  أعلى  %3.5رأس المال العامل الممنوحة من قبل مؤسسات مالية في مملكة البحرين. يحمل هذين التسهيلين فائدة بمعدل 

 لمحتسب شهريا  فيما بين البنوك في البحرين.لمدة شهر واحد عن المعدل المعروض ا
 

 رأس المال 14
 2018 2017 

 دينار بحريني دينار بحريني 

   المصرح به

: 2017دينار بحريني للسهم ) 0.100قدرها  اسميةسهم بقيمة  150.000.000
 15.000.000 15.000.000  سهم. 150.000.000

 ═════════ ═════════ 
   الكامل:الصادر والمدفوع ب
: 2017دينار بحريني للسهم ) 0.100قدرها  اسميةسهم بقيمة  110.250.000

 11.025.000 11.025.000  سهم. 110.250.000
 ═════════ ═════════ 
 

 أسهم خزانة  15
 

 :2017سهم ) 1.075.256قامت الشركة بشراء ، 2018ديسمبر  31كما في تمثل أسهم الخزانة شراء الشركة ألسهمها. 
دينار بحريني( وبلغت القيمة السوقية  94.726: 2017دينار بحريني ) 94.726 قدرها مع تكلفة إقتناءسهم(.  1.075.256

من إجمالي األسهم  %0.98دينار بحريني(. تمثل هذه األسهم نسبة  301.072: 2017دينار بحريني ) 301.072لألسهم 
 .2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31المتداولة كما في 

 

 قانوني  إحتياطي 16
 

 حتياطيمن ربح السنة إلى اإل %10تحويل يتطلب فإنه  ،وفقا  ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للشركة
من رأس المال الصادر. إن هذا  %50القانوني  حتياطيالقانوني. يجوز للشركة أن تقرر إيقاف مثل هذا التحويل عندما يبلغ اإل

لم تقم الشركة بإحراء أية غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات التجارية البحريني.  حتياطياإل
 والمدفوع. من رأس المال الصادر %50القانوني  حتياطياإل: ال شيء( حيث بلغ 2017تحويالت خالل السنة )
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 ات عامة وإعادة تقييم إحتياطي 17
 

 إحتياطي عام  (أ)
يبها لمواجهة اإلنفاق الرأسمالي المستقبلي ولدعم القاعدة الرأ حتياطييمثل اإل سمالية للشركة. ال توجد أي قيود العام مبالغ تم تجـن
 .حتياطيتوزيع هذا اإلعلى 

 

 إحتياطي إعادة تقييم (ب)

 .(7)إيضاح  كا  حرا  من قبل الشركةلالمملوكة م لألرضلعادل إعادة التقييم بالتقييم ا إحتياطييتعلق 
 

 أسهم أربا  18
 

 أربا  أسهم موصى بتوزيعها ومدفوعة  أ(
توزيع أرباح قرر مساهمي الشركة ، 2018مارس  29للمساهمين المنعقد بتاريخ السنوي الجمعية العمومية  اجتماعفي 

والتي تم دفعها بتاريخ  2017فيما يتعلق بسنة  دينار بحريني 1,091,747وبإجمالي  فلس للسهم 10بواقع أسهم نقدية 
دينار بحريني فيما يتعلق بسنة  1.310.097فلس للسهم وبإجمالي  12: 2017) من األرباح المبقاة 2018أبريل  شهر

2016.)  
 

فلس للسهم وبإجمالي  10ع توزيع أرباح أسهم نقدية بواق: 2017)نقدية لم يوصي مجلس اإلدارة بتوزيع أية أرباح أسهم 
 (. دينار بحريني 1.091.747

 

 أربا  أسهم منحة موصى بتوزيعها   ب(
لمساهمي الشركة، والتي ستخضع منحة : ال شيء( كأسهم 2017سهم ) 11,025,000إلدارة إصدار امجلس أوصى 

 لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
 

 للسهم الموزعالنقدي  الربح  (ج
 في نهاية السنة كما يلي:المؤهلة بتوزيعها للسنة على عدد األسهم  الموصياألسهم  أرباحيتم احتساب الربح للسهم بقسمة 

 

 2018 2017 

   

 1.091.747 - بالدينار البحريني للسنة األسهم أرباح
 ══════════ ══════════ 

   

 109.174.743 -  ديسمبر  31كما في  المؤهلةعدد األسهم 
 ══════════ ══════════ 

 10 - فلس –للسهم الموزع الربح 
 ══════════ ══════════ 
 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 19
 

 :لموظفينبمكافآت نهاية الخدمة لفيما يتعلق قائمة المركز المالي المثبت في  المطلوبفيما يلي التغيرات في 
 

 2018 2017 
 بحريني دينار دينار بحريني 
   

 415.376 431,406 يناير 1 فيكما  المخصص

 60.800 88,165 (25)ايضاح المخصص خالل السنة 

 (44.770) (187,789) مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
 ───────── ───────── 

 431.406 331,782 ديسمبر  31في كما المخصص 
 ═════════ ═════════ 
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 قرض ألجل 20
 2018 2017 
 دينار بحريني دينار بحريني 

   
 1.243.215 - للقرض ألجل  متداولال المطلوب

 ──────── ──────── 
   

 3.729.651 1,243,215 يناير 1كما في 

 (2.486.436) (1,243,215) مسددة مبالغ 

 ──────── ──────── 
 1.243.215 - ديسمبر 31كما في 

 ════════ ════════ 
 

فمي مملكمة  نمك تجماريبدينار بحرينمي ممن  15.000.000 وقدره مبلغب سحب على المكشوفتسهيل على مبدئيا  حصلت الشركة 
ف إلى قرض ألجمل السحب على المكشوتسهيل تحويل االتفاق مع البنك التجاري على حيث تم  عقار تجاريلتمويل بناء  البحرين
 على السحب تسهيل تحويل وتمبناء العقار التجاري عمال االنتهاء من أ تم ،2012 أبريل 14 بتاريخ. البناءعمال هاء من أنتعند اإل

 بمعمدلمضمافا  إليهما فائمدة دينمار بحرينمي  621.609 بقيممة سمنوية ربمع أقسماط على سداده يتم، والذي ألجل قرض إلى المكشوف
تمم ضممان . 2012 يوليمو 12 ممن ابتمداء   سمنوات سمتفتمرة  ممدى علمى %2.5ائمدة بنسمبة ف إلمىأشهر باإلضمافة ثالثة لمدة بيبور 
 12تمم سمداد القمرض ألجمل بالكاممل بتماريخ  .التحسمينات علمى المبمانيومبماني الوالمملوكة ملكا حرا   األرضبرهن  ألجل القرض
 . 2017ديسمبر  31في  %3.83 الفعلي الفائدة. بلغ معدل 2018يوليو 

 

 رية دائنة وذمم أخر ذمم تجا 21
 2018 2017 

 دينار بحريني دينار بحريني 
   

 119.253 531,683 (29)إيضاح  مستحقة الدفعمحتفظ بها مبالغ 
 458,391 494,782 مصروفات مستحقة

 446.435 307,728 (29)إيضاح  ذمم تجارية دائنة

 233.043 237,289 (29)إيضاح مستحقة الدفع أسهم  أرباح
 279,102 303,053 (29و 27 اإليضاحينطراف ذات عالقة )ألمستحقة مبالغ 

 145.912 124,400 من العمالء مقدما   دفوعةمبالغ م
 58.150 48,250 الخيرية مخصص التبرعات 

 536.612 29,401 (29)إيضاح مستحقة الدفع مقاوالت  عقود
 22.758 21,599 العقد  تمطلوبا

 13.714 - (29)إيضاح  فوائد مستحقة الدفع
 4.818 - (29)إيضاح  ذمم دائنة أخرى

 ──────── ──────── 
 2,098,185 2,318,188 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

═════════ ═════════ 
 

  لبضائع أو الخدمات.ا إستالميوما  من تاريخ  45الذمم التجارية الدائنة ويتم تسويتها خالل ال تستحق أية فائدة على 
 

 مخصص التبرعات الخيرية المثبت في قائمة المركز المالي:في فيما يلي التغيرات 
 2018 2017 

 دينار بحريني دينار بحريني 

   
 81.150 58,150 يناير  1المخصص كما في 

 30.000 30,000 ة خالل السنة خصصالمبالغ الم
 (53.000) (39,900) تبرعات خيرية مدفوعة 

 ──────── ──────── 
 58.150 48,250 ديسمبر  31المخصص كما في 

 

 
 

 

 
 

════════ ════════ 
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 إجمالي اإليرادات التشغيلية 22
 2018 2017 

 دينار بحريني دينار بحريني 
   

 2.141.170 1,760,962 الفندق غرف

 2.303.317 1,788,826 ومرطباتذية أغ

 1.533.273 1,516,266 شقق فندقية

 1.100.426 1,160,517 من أبراج المكاتبإيجار دخل 

 282.464 271,581 أقسام أخرى 
 ──────── ──────── 

 6,498,152 7.360.650 
 ═══════ ═══════ 

 التشغيليةإجمالي التكاليف  23

 2018 2017 

 دينار بحريني دينار بحريني 

   
 1.341.639 1,086,344 ومرطباتأغذية 

 530.414 573,148 مصروفات متعلقة بالغرف

 494.264 494,601 مصروفات متعلقة بالشقق الفندقية

 301.053 304,974 مصروفات متعلقة بأبراج المكاتب

 2.120.068 2,062,273 أقسام تشغيلية أخرى

 ─────── ─────── 
 4,521,340 4.787.438 
 ═══════ ═══════ 

 جمالي التكاليف التشغيلية على أساس طبيعة المصروفات:إلتقسيم فيما يلي 
 2018 2017 

 دينار بحريني دينار بحريني 

   
 1.935.024 1,873,416 (25ذات الصلة )إيضاح مصروفات الرواتب وال

 510.676 536,668 النفقات غير المباشرة 

 658.348 522,264 نالمخزو إستهالك

 455.248 431,982 ضرائبالتأمين والمرافق وال

 189.035 220,561 تصليح وصيانة

 204.058 204,284 مصروفات العمولة

 138.240 111,122 ( 27رسوم إدارية )إيضاح 

 145.078 85,392 المبيعات والتسويق

 551.731 535,651 أخرى

 ──────── ─────── 
 4,521,340 4.787.438 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 2009ديسمبر  31

 

════════ ═══════ 
 

 إيرادات متنوعة 24
 2018 2017 
 دينار بحريني دينار بحريني 
   

 240.000 259,200 دخل اإليجار

 155.562 51,627 (1) أخرى

 ─────── ─────── 
 310,827 395.562 
 ═══════ ═══════ 
 

 دينار بحريني. 113.213إليها بإجمالي ات استرجاع لم تعد هناك حاجة تتضمن على مخصص (1)
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 تكاليف الموظفين 25
 

 :كالتاليلسنة بعد احتساب تكاليف الموظفين الربح ليدرج 

 2018 2017 

 دينار بحريني دينار بحريني 

   

 1.102.441 1,061,782 رواتب وأجور

 60.800 88,165 (19مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 

   : ات لنظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعيمساهم

 57.721 59,340 البحرينيين   -

 22.209 20,855 غير البحرينيين   -

 977.499 1,159,522 الموظفين األخرىومصروفات مكافآت 

 ──────── ──────── 
 2,389,664 2.220.670 
 ════════ ════════ 

   كالتالي: األرباح أو الخسائرتم تخصيص تكاليف الموظفين في قائمة 

   

 2018 2017 

 دينار بحريني دينار بحريني 
   

 1.935.024 1,873,416 (23)إيضاح إجمالي التكاليف التشغيلية 

 285.646 516,248 وإدارية  عامةمصروفات 

 ──────── ──────── 
 2,389,664 2.220.670 
 ════════ ════════ 

  ربا النصيب األساسي والمخفض للسهم في األ 26
 2018 2017 
   

 2.177.380 1,125,858 دينار بحريني –سنة للربح ال

 ═════════ ═════════ 

 109.174.743 109.174.743  متوسط عدد األسهم الصادرة محسوم منها أسهم الخزانة
 ═════════ ═════════ 

 20 10  فلسبال – رباحلسهم في األل األساسي والمخفض نصيبال
 ═════════ ═════════ 

 
 .حيث لم تقم الشركة بإصدار أية أدوات قد يكون لها تأثير مخفضبشكل منفصل للسهم  ةالمخفضأرقام األرباح لم يتم عرض 

 

 طراف ذات العالقةاألمعامالت مع  27
 

ذات العالقة الشركة الزميلة والمسماهمين الرئيسميين وأعضماء مجلمس اإلدارة ومموظفي اإلدارة الرئيسميين ومشمغلي تمثل األطراف 
سياسات التسعير والشروط  اعتمادمشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطراف. يتم السيطرة السيطرة أو للخاضعة الفندق وشركات 

 الشركة. إدارة مجلس المتعلقة بهذه المعامالت من قبل 
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 )تتمة( طراف ذات العالقةاألمعامالت مع  27
 

 هي كالتالي: أو الخسائر رباحاألقائمة المتضمنة في فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 

 2018 

 مشتريات  

 رسوم 
   اإلدارةخدمات 

مصروفات 
  أخر 

 إيرادات 
 آخرودخل 

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني بحريني دينار 

     

 2,000 - - 69,451 شركة زميلة 

 - 41,945 111,211 - إدارة الشركة )ريزيدور(
 4,788 171,500 - -  أعضاء مجلس اإلدارة

 ─────── ─────── ─────── ──────── 
 69,451 111,122 213,445 6,788 

 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 

 

 2017 

 مشتريات  
رسوم خدمات 

 اإلدارة  
مصروفات 

 أخرى 
إيرادات ودخل 

 آخر

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني بحريني دينار 
     

 1.050 - - 89.382 شركة زميلة 

 8.509 64.427 138.240 - إدارة الشركة )ريزيدور(

 5.333 171.750 - -  أعضاء مجلس اإلدارة

 ──────── ─────── ─────── ──────── 
 89.382 138.240 236.177 14.892 

 ════════ ═══════ ═══════ ════════ 

 

 :(21و 12)اإليضاحين  قائمة المركز الماليطراف ذات العالقة والمتضمنة في األفيما يلي األرصدة مع 
 

 2018  2017 

 ذمم دائنة  ة ذمم مدين ذمم دائنة  ذمم مدينة  

 دينار بحريني بحريني دينار دينار بحريني دينار بحريني 
     

 15.588 - 18,318 - شركة زميلة 

 143,514 29,169 165,235 15,894 إدارة الشركة )ريزيدور(

 120.00 1.556 119,500 3,177  أعضاء مجلس اإلدارة

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 19,071 303,053 30,725 279,102 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 معامالت مع األطراف ذات العالقة البنود وشروط 
تسويتها على عادة  ويتم  فائدةوال تستحق عليها  من األعمال االعتيادية وهي غير مضمونة السنةاألرصدة القائمة في نهاية تنتج 

على األرصدة  ذات العالقةطراف األ طرف منألي مستلمة أو مقدمة ضمانات هناك أية  توجد ال. يوما   30وخالل  أساس نقدي
 . المستحقة الدفع والقبض

 

 31دينار بحريني خالل السنة المنتهية في  119,000أو الخسائر  رباحفي قائمة األ المحتسبةاإلدارة  سبلغت مكافآت أعضاء مجل
مكافمأة ال، بلغمت ذلمكوعالوة علمى  .ساسيةاألعلى الرسوم فقط والتي تتضمن  دينار بحريني( 120.000: 2017) 2018ديسمبر 

  .دينار بحريني( 179.000: 2017) دينار بحريني 119,500عضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المدفوعة أل
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 )تتمة( طراف ذات العالقةاألمعامالت مع  27
 

 موظفي اإلدارة الرئيسيينتعويضات 
 باستثناء أعضاء مجلس اإلدارة: ،السنةخالل  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيينفيما يلي 

 2018 2017 
 دينار بحريني دينار بحريني 

   

 177.037 138,586 قصيرة األجل مكافآت 

 14.400 218,646 للموظفيننهاية الخدمة مكافآت 
 ──────── ──────── 
 357,232 191.437 
 
 

 

════════ ════════ 

  رتباطاتا 28
 

إعادة ترميم المتعلقة ب مليون دينار بحريني 4.65: 2017)لدى أعضاء مجلس اإلدارة نفقات رأسمالية مستقبلية مصرح بها ليس 
  .(غرف الفندق والردهة

 

 المخاطر المالية وسياسات إدارةأهداف  29
 

 المقدمة
لعدة مخاطر متمثلة في  الشركةمستمرة للمخاطر التي تواجهها. تتعرض المراقبة الوالتحديد خالل عملية  المخاطر من الشركةتدير 

 ومخاطر السمعة. أسعار األسهملسيولة ومخاطر ااالئتمان ومخاطر  ومخاطر سعر الفائدة مخاطر
 

 مجلس اإلدارة
 واستراتيجيات المخاطر.ادئ على مب والتصديقمسئول عن إدارة المخاطر ككل الهو إن مجلس اإلدارة 

 
 اللجنة التنفيذية

كما أنها  .الشركةخطط وسياسات و استراتيجيات المخاطراألعمال ومسئولة عن تقييم والتصديق على هي الإن اللجنة التنفيذية 
العوائد من األموال من خالل تحسين السيولة وزيادة المسئولة عن مخاطر السوق والسيولة المتعلقة باألنشطة االستثمارية للشركة 

 المتوفرة للشركة.
 

 ستثمارلجنة اإل
تحسين السيولة وزيادة للشركة وذلك بية ستثمارالمتعلقة باألنشطة اإلمسئولة عن مخاطر السوق والسيولة هي ال ستثمارإن لجنة اإل

 .المتاحة للشركة األموالمن  العوائد
 

 ر الفائدة مخاطر سع
الفائدة لتغيرات في أسعار نتيجة مالية الألداة ل العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية قيمةال لباتتقهي مخاطر  سعار الفائدةأمخاطر 

في السوق باألساس بالقرض ألجل الخاص بالشركة الفائدة التغيرات في أسعار مخاطر لتعرض الشركة يتعلق  في السوق.
 . وتسهيالت السحب على المكشوف ذات معدالت فائدة عائمة

 
مع االحتفاظ بجميع المتغيرات ثابتة، سيخفض نقطة أساسية  100الزيادة في سعر الفائدة على القرض ألجل المستحق بمقدار  إن

وعكس نقطة أساسية سيكون لها تأثير مساوي  100في سعر الفائدة بمقدار  النقصانإن دينار بحريني.  12.432بنحو ربح السنة 
 الربح للسنة.تأثير 

 
 نمخاطر االئتما

ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر  ه األمر الذيإلتزاماتالمالية من الوفاء باألداة تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف 
 مالية. ةرلخسا
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 )تتمة(المخاطر المالية  وسياسات إدارةأهداف  29
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان
التجارية المدينة والذمم األخرى. تودع الشركة  هالشركة لمخاطر االئتمان على ودائعها ألجل ومحافظها المدارة وذممتتعرض ا

والذمم األخرى،  لديهم معدالت ائتمانية جيدة. فيما يتعلق بالذمم التجارية المدينة اتإستثمارودائعها وأموالها لدى بنوك ومدراء 
ـر االئتمـان المتـعلقة بالعمالء وذلك بوضع حـدود ائتمان للعمـالء األفراد ومـراقبة الذمم المدينة تقليل مخاطإلى تسـعى الشـركة 

 مستمرة.بصورة القائمة 
 
 2018ديسمبر  31

    عدد أيام التأخر في السداد    فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة 

 أكثر من
 يوما   120 

91-120 
 يوما  

61-90 
 يوما   

31-60 
 يوما   

 من قلأ
  لمجموع ا يوما   31 

  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

       

89,15% 74,27% 36,60% 9,62% 5,72%  
معدل الخسائر 

 االئتمانية المتوقعة 
       

40,445 7,672 15,898 62,642 147,167 273,824 

مجموع إجمالي القيمة 
المدرجة المقدرة عند 

 التعثر في السداد
       

36,057 5,698 5,819 6,026 8,418 62,018 

الخسائر االئتمانية 
 المتوقعة 

 

 من الذمم التجارية المدينة القائمة في %35شركة للعمالء  ةتقدم الشركة خدماتها لعدد كبير من العمالء. تمثل حسابات أكبر خمس
 . (%27: 2017) 2018ديسمبر  31
 

 قائمة المركز المالي.كما هو موضح في مخاطر االئتمان بالقيمة المدرجة للموجودات المالية تقتصر 
 

 مخاطر السيولة
على إن مخاطر السيولة )المشار إليها أيضا  بمخاطر التمويل(، هي المخاطر التي تكمن في مواجهة الشركة لصعوبة في الحصول 

 المتعلقة باألدوات المالية. لتزاماتللوفاء باإل لاألموا
 

مستمرة. أن بصورة مصرفية لديها ومراقبة التدفقات النقدية التسهيالت على توفر ال بالحرصتقلل الشركة من مخاطر سيولتها 
م التجارية الدائنة خالل إصدار الفاتورة. يتم عادة تسوية الذمتاريخ يوما  من  30مبيعات الشركة تتطلب دفع المبالغ خالل شروط 

 متطلبات السيولة المتوقعة.لتلبية كافية  من العمليات تكون عادة  شركة للتدفقات النقدية إن الفاتورة. إصدار يوما  من تاريخ  45
 

ة تواريخ التعاقديالديسمبر على أساس  31للشركة كما في غير المخصومة المطلوبات المالية  اتيلخص الجدول التالي استحقاق
 للسداد.

 
 اقل من 

 أشهر 3
 إلى 3من 
 شهراً  12

واحدة من سنة 
 سنوات 5 إلى

 
 المجموع

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  
     2018ديسمبر  31

 237,289 - - 237,289 (21)إيضاح أسهم مستحقة الدفع  أرباح

 531,683 - - 531,683 (21)إيضاح  مستحقة الدفعمحتفظ بها مبالغ 
 29,401 - 29,401 - (21)إيضاح مستحقة الدفع مقاوالت  عقود

 307,728 - 307,728 - (21)إيضاح ذمم تجارية دائنة 
 طراف ذات عالقة ألمبالغ مستحقة 

 303,053 - 303,053 - (27و 21 اإليضاحين)
 ───────── ───────── ─────── ─────── 

 1,409,154 - 640,182 768,972 المجموع

 ═════════ ═════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(المخاطر المالية  وسياسات إدارةأهداف   29
 

 )تتمة( مخاطر السيولة

 
 اقل من 

 أشهر 3
 إلى 3من 
 شهرا   12

واحدة من سنة 
 سنوات 5 إلى

 
 المجموع

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  
     2017ديسمبر  31

 233.043 - - 233.043 (21)إيضاح أرباح أسهم مستحقة الدفع 
 119.253 - - 119.253 (21)إيضاح  مستحقة الدفعمحتفظ بها مبالغ 

 13.714 - - 13.714 (21)إيضاح فوائد مستحقة الدفع 
 536.612 - 536.612 - (21)إيضاح مستحقة الدفع مقاوالت  عقود

 4.818 - 4.818 - (21)إيضاح ذمم دائنة أخرى 
 446.435 - 446.435 - (21)إيضاح ذمم تجارية دائنة 

 طراف ذات عالقة ألمبالغ مستحقة 

 279,102 - 279,102 - (27و 21 اإليضاحين)
 1.260.931 - 627.511 633.420 (21)إيضاح قرض ألجل 

 ───────── ───────── ─────── ─────── 
 2,893,908 - 1,894,478 999.430 المجموع

 ═════════ ═════════ ════════ ════════ 
 مخاطر العملة

 قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.تقلب مخاطر العملة هي مخاطر 
 

إن  جوهرية حيثدوالر األمريكي. ال تتعرض الشركة لمخاطر عملة معامالت الشركة بصورة أساسية بالدينار البحريني واليتم إجراء 
 الدينار البحريني مثبت بالدوالر األمريكي. 

 

 مخاطر أسعار األسهم

عوامل ل نتيجةكانت هذه التغيرات  مخاطر أسعار األسهم عبارة عن تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء  
 مالية ذاتها أو الجهة المصدرة لها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق. خاصة باألداة ال

 

 اتها.إستثمارمخاطر أسعار األسهم من خالل تنويع الشركة تدير 
 

 المحافظ. مدراءات على حسابها الخاص ومن خالل إستثمارتدخل الشركة في 
 

في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. بلغ ات محافظها المدارة إستثمارفي ذلك  بما ات الشركة المسعرة،إستثمارجميع يتم تداول 
(. ال بالمثل: 2017) 2018ديسمبر  31ات كما في ستثمارمن مجموع اإل %92ات المدارة من قبل الشركة ستثمارحساب إحدى اإل

 ات. ستثمارمن مجموع اإل %10ات في المحافظ المدارة، تزيد عن إستثمارات أخرى، متضمنة إستثمارتوجد حسابات 
 

يلخص الجدول التالي حساسية التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للتغيرات المحتملة الممكنة في أسعار األسهم، مع االحتفاظ بجميع 

 المتغيرات األخرى ثابتة. 
 

 
تغيرات في 

 أسعار األسهم 

 التأثير 
 على الحقوق

 التأثير
  على الربح

تغيرات في 
 ر األسهم أسعا

 التأثير 
 على الحقوق

 التأثير
 على الربح

 2018 2018 2018  2017 2017 2017 
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني   دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  

أسهم حقوق ات إستثمار
الملكية المدرجة 

 بالقيمة 

       

العادلة من خالل 
 - 491.662 %20+  - 538,687 %20+ الشامل اآلخر 

 - 20% (538,687) -  - 20% (491.662) - 
أسهم حقوق إستثمارات 

الملكية المدرجة 
 بالقيمة 

       

العادلة من خالل 
 8.847 - %20+  9.894 - %20+ الشامل اآلخر 

 - 20% - (9.894)  - 20% - (8.847) 
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 تتمة()المالية المخاطر  وسياسات إدارةأهداف   29
 

 تتمة() مخاطر أسعار األسهم
فقط عند بيع  أسعار األسهم سيتم إثباتهفي تغيرات الحيث أن تأثير  بالتكلفة ات غير مسعرة مدرجةالشركة إستثمارلدى كما يوجد 

 .الخسائر األرباح أوا تتأثر قائمة هعندأو عند اعتباره مضمحال ،  ستثماراإل
 

 مخاطر السمعة
على مخاطر السمعة عن طريق مراقبة عملياتها بصورة منتظمة، من خالل التأكد من إن استطالعات رأي العمالء  الشركةتدير 

 واألساليب األخرى الستطالعات العمالء. السريةالمنتجات والخدمات المقدمة التي يتم إستالمها بانتظام وبرامج النزالء 
 
 المالدارة رأس إ

يتضمن رأس المال على أسهم رأس المال وأسهم الخزانة واإلحتياطي القانوني واإلحتياطي العام ألغراض إدارة رأسمال الشركة، 
 واألرباح المبقاة وأرباح األسهم الموصى بتوزيعها. إحتياطي اإلستثمارات المتاحة للبيع وإحتياطي إعادة التقييم و

 
تحتفظ بدرجات ائتمانية قوية ونسبة رأسمال عالية من  الشركةهو التأكد بأن إدارة رأسمال الشركة  إلستراتيجيةإن الهدف الرئيسي 

على  والحفاظالعمليات المحصلة من وإدارة عملياتها من األموال المساهمين عند لقيمة لالحد األقصى أجل دعم أعمالها وزيادة 
 مستوى منخفض لالقتراض.

 
 بأنها تفي بالتعهدات المالية، إلى التأكد من بين أمور أخرى، ورأسمال الشركة، تهدف إدارة ملهذا الهدف الشا تحقيق من أجل

تعهدات ال في تلبيةاالنتهاكات  أن. هيكل رأس المال متطلباتالمتعلقة بالقروض واالقتراضات التي تستحق عليها فائدة والتي تحدد 
ألجل  قرض أليفي التعهدات المالية  انتهاكاتاشرةً. لم تكن هناك أية باستدعاء القروض واالقتراضات مب للبنك تسمح المالية

 .أو السابقة الفترة الحاليةيستحق عليه فائدة في 
 

رأسمالها وعمل تعديالت على ضوء التغيرات في  لمخاطر. تقوم الشركة بإدارة هيكلتحدد الشركة مبالغ رأس المال بالتناسب مع ا
، يمكن ظة على أو تعديل هيكلة رأس المالطر الموجودات المعنية، وذلك من أجل المحافوخصائص مخااالقتصادية ظروف ال

 األسهم المدفوعة للمساهمين. أرباحللشركة تعديل 
 

 . 2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31 المنتهية في واتلم يتم عمل تغييرات في األهداف والسياسات والعمليات خالل السن
 

والذي يعد صافي الدين مقسوما  على إجمالي رأس المال مضافا  إليها  معدل الرافعة المالية باستخدام تراقب الشركة رأس المال
. تدرج الشركة ضمن صافي الدين القروض %25من  أقل بمعدل الرافعة الماليةسياسة الشركة هو االحتفاظ  إنصافي الدين. 

 منها النقد وما في حكمه. محسومائنة والذمم األخرى، قتراضات والذمم التجارية الدواال فائدةالتي تستحق عليها 
 

2017 2018  

  دينار بحريني دينار بحريني

   

 (20)إيضاح قرض ألجل يستحق عليه فائدة  - 1.243.215

 (21ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى )إيضاح  2,098,185 2.318.188

 (13النقد وما في حكمه )إيضاح  541,368 (2.955.006)
────────── ──────────  

 صافي الدين 2,639,553 606.397
   

 )مجموع حقوق الملكية( مجموع رأس المال 83,454,103 83.147.974
────────── ──────────  
 رأس المال وصافي الدين  86,093,656 83.754.371
══════════ ══════════  

 معدل الرافعة المالية 3% 1%
══════════ ══════════  
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 قياس القيم العادلة 30
 

 تشتمل األدوات المالية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 
 

 خرىاألذمم الو مدينةال تجاريةال ذممجزء معين من الوألجل بنوك وودائع ات المالية على نقد وأرصدة لدى تشتمل الموجود
 .وقرض ألجلخرى األذمم الودائنة التجارية الذمم جزء معين من ال. تشتمل المطلوبات المالية على اتمارإستثو
 

 31و  2018ديسمبر  31شركة كما في المطلوبات وموجودات العادلة لقياس القيمة لالجدول التالي التسلسل الهرمي يوضح 
  :2017ديسمبر 

   قياس القيمة العادلة باستخدام

  المجموع
 

مدخالت ذات تأثير 
جوهري ال يمكن 

مالحظتها 
 (3)المستو  

مدخالت ذات 
تأثير جوهري 
يمكن مالحظتها 

 (2)المستو  

أسعار مسعرة في 
أسواق نشطة 
  تاريخ  (1)المستو  

  التقييم دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
 الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة:    

 2018ديسمبر  31 2,346,924 - 346,511 2,693,435
إستثمارات مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل 
 اآلخر 

 2018ديسمبر  31 49,470 - - 49,470
إستثمارات مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح أو 
 الخسائر 

 2018ديسمبر  19 - - 13,779,508 13,779,508
المملوكة  األرضإعادة تقييم 
 ملكا  حرا  

 

   قياس القيمة العادلة باستخدام 

 المجموع 
 )مدققة(

مدخالت ذات تأثير 
جوهري ال يمكن 

مالحظتها 
 (3)المستوى 

مدخالت ذات 
تأثير جوهري 

يمكن مالحظتها 
 (2)المستوى 

أسعار مسعرة في 
أسواق نشطة 

  تاريخ  (1)المستوى 

  التقييم دينار بحريني ينيدينار بحر دينار بحريني دينار بحريني
 الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة:    

 2017ديسمبر  31 2.147.512 - 310.800 2.458.312
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 2017ديسمبر  31 44.233 - - 44.233
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

 الخسائر  من خالل األرباح أو

 2017مارس  2 - - 13,779,508 13,779,508
المملوكة ملكا   األرضإعادة تقييم 

 حرا  
 

 2والمستوى  1، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31خالل السنوات المنتهية في 
 . 3والمستوى 

 
في التسلسل الهرمي  3والتي هي ضمن المستوى : نفسه( 2017)ا  حرا  إعادة تقييم األرض المملوكة ملكلم يكن هناك تغير في 

عن معلومات القيمة العادلة للموجودات التي يتطلب اإلفصاح عن بالنسبة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة وإفصاح  .للقيمة العادلة
 .8قيمها العادلة، يرجى الرجوع إلى إيضاح 

 
ى البنوك والودائع والذمم التجارية المدينة والذمم األخرى والجزء المتداول لقرض ألجل قيمت اإلدارة بأن النقد واألرصدة لد

تلك اقات القصيرة األجل لإلستحقإلى اكبير  إلى حد  ويعود ذلك والذمم الدائنة التجارية والذمم األخرى تقارب قيمها المدرجة 
 األدوات.
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  قطاع األعمال 31
 

 تم تنظيم أعمال الشركة التشغيلية إلى القطاعات التالية:
 

 الرئيسي. ومصروفات المكتب  بيع األغذية والمرطبات، المؤتمرات والحفالت, إيجار الغرف - أعمال الفندق والشركة 

 .ينالتجاري ينايجار المكاتب في البرج -  ابراج المكاتب   

 والودائع ألجل.الدي ن وإستثمارات أسهم حقوق الملكية ات إستثمارو زميلة شركةعلى ات متضمنة ستثمارن اإلدخل م - ات إستثمار   
 

 .التشغيلية أو الخسارة لربحعلى أساس ا يتم تقييم أداء القطاعات وتقييم األداء. تخصيص الموارد اتخاذ القرارات حول لغرض بشكل منفصل تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية
 

أغلبية يمكن أن تنسب بينما  .تجارية مدينة ات وذممإستثمارمن عقارات وآالت ومعدات ومخزون و باألساسجميع الموجودات التشغيلية المستخدمة من قبل قطاع األعمال وتتكون على تتضمن موجودات قطاعات األعمال 

 المبالغ المدرجة لبعض الموجودات المستخدمة بصورة مشتركة من قبل قطاعين أو أكثر على القطاعات على أسس معقولة.تم تخصيص ة، الموجودات مباشرة لقطاعات األعمال الفردي
 

 . وقرض ألجل من ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة باألساسجميع المطلوبات التشغيلية وتتكون على تتضمن مطلوبات القطاعات 
 

 

 من أعمال الفندق وأبراج المكاتب في مملكة البحرين ويكتسب دخل اإلستثمار من دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها مملكة البحرين. تكتسب جميع المبيعات واألرباح
. 

 المجموع  اتإستثمار  المكاتب ابراج  أعمال الفندق والشركة  

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 
         

 - 6.498.152 - - - 1.160.517 - 5.337.635 اإليرادات

 7.360.650 - - - 1.100.426 - 6.260.224 - التشغيلية إجمالي اإليرادات 

 (4.787.438) (4,521,340) - - (301.053) (304,974) (4.486.385) (4,216,366) تكاليف التشغيليةالإجمالي 
 

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 2.573.212 1,976,812 - - 799.373 855,543 1.773.839 1,121,269 إجمالي الربح التشغيلي

 1.999.603 1,887,693 1.999.603 1,887,693 - - - -  ستثماردخل اإلصافي 

 395.562 310,827 - - - - 395.562 310,827 إيرادات متنوعة

 (2.048.050) (2,092,666) - - (861.993) (863,628) (1.186.057) (1,229,038) إستهالك

 (580.674) (795,895) - - - - (580.674) (795,895) مصروفات إدارية وعمومية 

 (106.346) (51,394) - - (106.260) (10,484) (86) (40,910) تكاليف التمويل
خسارة من شطب عقارات وآالت 

 (55.927) (109,519) - - - - (55.927) (109,519) ومعدات 
 

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 2.177.380 1,125,858 1.999.603 1,887,693 (168.880) (18,569) 346.657 (743,266) للسنةربح ال)الخسارة( 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 87.140.783 86,494,651 15.400.453 12,676,086 40,451,314 39,241,416 31,289,016 34,577,149 داتمجموع الموجو

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 3.992.809 3.040,548 - - 1.372.175 114,472 2.620.634 2,926,076 مجموع المطلوبات

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 1.907.136 4,862,363 - - - - 1.907.136 4,862,363 نفقات رأسمالية 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 معلومات المساهمين  32
 
من رأس المال الصادر للشركة وعدد  %5من  كثربأفيما يلي أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين، الذين يحتفظون  (أ

 األسهم المحتفظ بها من قبلهم: 

 2018  2017 
 % عدد األسهم  % عدد األسهم الجنسية االسم

       
 %32.84 36.207.168  %32.84 36.207.168 الكويت   ةالكويتي ستثمارالهيئة العامة لإل

االجتماعي الهيئة العامة للتأمين 
 %32,15 35.444.975  %32,15 35.444.975 البحرين  لمدنيا-تقاعد( ال)

 %20.94 23.090.302  %20.94 23.090.302 الكويت   ستثمارالشركة الكويتية لإل
 
 توزيع رأس المال كما يلي: (ب

 
 عدد  فئة ال

 األسهم 

 عدد 
 المساهمين 

 نسبة من 
  مجموع
 ةالقائم األسهم

    :2018ديسمبر  31كما في 

 %8,32 4.990 9,177,999 %1أقل من 

 %4,77 3 5,254,300 %5لغاية أقل من  %1من 

 %0,00 - - %10لغاية أقل من  %5من 

 %0,00 - - %20لغاية أقل من  %10من 

 %85,93 3 94,742,445 %50لغاية أقل من  %20من 
 ─────────── ───────── ───────── 
 109,174,744 3,996 99.02% 
    

 %0.98 1 1.075.256 أسهم خزانة
 ─────────── ───────── ───────── 
 110.250.000 3,997 100% 
 ══════════ ═════════ ═════════ 

 

    :2017ديسمبر  31كما في 

 %6.07 3.990 6,692,633 %1أقل من 

 %7.02 4 7.739.666 %5لغاية أقل من  %1من 
 %0.00 - - %10لغاية أقل من  %5من 

 %0.00 - - %20غاية أقل من ل %10من 

 %85.93 3 94,742,445 %50لغاية أقل من  %20من 
 

─────────── ───────── ───────── 
 109.174.744 3,997 99.02% 
    

 %0.98 1 1.075.256 أسهم خزانة
 

─────────── ───────── ───────── 
 110.250.000 3,998 100% 
 ═══════════ ═════════ ═════════ 

 أعضاء مجلس اإلدارة حصة ملكية
في سهم(  217.775: 2017ديسمبر  31)سهم  217.775الشركة(  مجلس إدارة حمد الزياني )رئيسأفيصل السيد يحتفظ 

 .من حصة ملكية الشركة (%0.20: 2017 ديسمبر 31) %0.20.تمثلوالتي  2018ديسمبر  31الشركة كما في 
 

 المسئولية االجتماعية 33
 

ق التنمية يتحق لىالتي تهدف إمؤسسات المشاريع وورعاية ال خيريةتبرعات جتماعية من خالل تقديم اإل اشركة مسؤولياتهالتؤدي 
 جتماعية المستدامة واإلغاثة.اإل
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 معلومات المقارنة 34
 

وقائمة التغيرات في حقوق الملكية لتتناسب وقائمة التدفقات النقدية كز المالي تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة في قائمة المر
 9مع العرض المطبق في الفترة الحالية، باإلضافة إلى إعادة التصنيفات المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 ى األرباح أو حقوق الملكية المسجلة مسبقا .. إن إعادة التصنيفات هذه لم تؤثر عل3المفصح عنها في إيضاح 
 

 


