التقرير السنوي

٢٠١٤

التقــــريـــــر
السنـــــــوي

برج الرصيص  ،ص  .ب  ، ١٥٤٩٣ .بناية رقم  ، ٢٨٣مجمع ٣١٧
طريق  ١٧٠٤مكتب رقم  ، ١٧٢ ، ١٧١المنطقة الدبلوماسية  ،المنامة  ،البحرين
تلفون +٩٧٣ ١٧٥٣٢٢٠١ :فاكسwww.firstre.net +٩٧٣ ١٧٥٣٢٢٦١ :

حضرة صاحب الجاللة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى ،حفظه اهلل و رعاه

حضرة صاحب السمو

الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين

حضرة صاحب السمو

الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر

أعضــــــاء
مجلس اإلدارة

محمد إبراهيم الفرحان
رئيس مجلس اإلدارة

عبد الغفار عبدالرحيم الكوهجي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

محمد عبدالحميد المرزوق
عضو مجلس اإلدارة

حمد عبدالعزيز الشايع
عضو مجلس اإلدارة

محمد أحمد القاسمي
عضو مجلس اإلدارة

جيرار سنابيان
عضو مجلس اإلدارة

أحمد سعود السميط
عضو مجلس اإلدارة

المحتــويـــات

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

3

المقدمة ،اإلستراتيجية ،الرؤية و الرسالة

5

مشاريع الشركة

7

أداء اإلقتصاد البحريني

١٤

أداء سوق العقار المحلي

16

التحليل المالي للشركة

18

تقرير مجلس اإلدارة

٢٢

تقرير مدققي الحسابات

٢٣

القائمة الموحدة للمركز المالي

٢٤

القائمة الموحدة للدخل الشامل

٢٥

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

٢٦

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المساهمين

٢٧

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٩

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

شركة فيرست العقارية ش.م.ب (مقفلة)

حضرات السادة مساهمي شركة فيرست
العقارية
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يطيب لي وألعضاء مجلس اإلدارة الكرام  ،أن نرحب بكم ونستعرض

ً
مقارنة بـ  2,9مليـــون دينار بحريني في عام  2013أي بارتفاع بلغ  300ألف دينار

معكم في هذا التقرير السنوي نتائج أعمال شركة فيرست العقارية

بحريني فيـما انخفضت المصاريف إلى  2,2مليون دينار بحريني في عام
ً
مقارنة بـ  2,6مليون دينار بحريني في عام  2013أي بانخفاض بلغ  400ألف
2014

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر . 2014

دينار بحريني ،وذلك بسبب أخذ مخصصات في عام  2013على بعض األصول
في هذا العام واصلت الشركة جهودها الرامية لتطوير قاعدة أصولها مع

نتيجة لذلك ارتفع الربح للشركة األم إلى  729ألف دينار بحريني في عام
ً
مقارنة بـ  266ألف دينار بحريني في عام  2013أي بارتفاع بلغ  500ألف دينار
2014

الشركة العقارية بنسب إشغال عالية مع دخل مجزي يفوق في قيمته

بحريني تقريبا.

الحفاظ على مكتسبات األداء عن األعوام السابقة  ،حيث تميزت مشاريع
السوقية نظرائه .

وطبقا لسياسة الشركة والتزامها بتطوير أصولها وزيادة األصول المدرة
وتعزيزا الستراتيجية النمو باألصول المدرة للدخل  ،استطاعت الشركة
تجاوز كافة المعوقات وتم تأجير كافة مشاريعها بأسعار تنافسية ،
بفضل اتباع سياسة مرنة واعتماد منهجية واضحة لعمليات االستثمار .
أما على صعيد اإلنجازات  ،تمكنت الشركة هذا العام من احراز نجاحات
واضحة  ،حيث تم انجاز مشروعان على مستوى عالي من اإليرادات،
لينضمان إلى قاعدة األصول المدرة للدخل  ،المشروع األول ،عبر مشاركة
بنسبة  % 50مع احدى الشركات الزميلة وهو عبارة عن برج سكني «برج
اليال ريسدنس» يضم  130شقة بمساحات مختلفة مفروشة بالكامل ،
ويقع على بعد بضعة أمتار من مجمع «السيتي سنتر» بإطاللة مميزة
على البحر  ،أما المشروع الثاني فهو عبارة عن مخزنان اضافة إلى المخزن
السابق على أرض الشركة “ ”G26بمساحة اجماليه تصل إلى  26,082متر

للدخل  ،تستعد الشركة حاليا لإلعداد ألكبر مشاريعها بالمشاركة مع
احدى الشركات الزميلة ،وهو عبارة عن برجين سكنيين يطرح أحدهما
للبيع واآلخر للتأجير ،ويشيدان على أرض مساحتها  6,530متر مربع تقريبا.
مع استمرار تحري فرص استثمار مواتية تزيد من قيمة االصول وتعزز
مصادر الدخل بالتزامن مع استكمال المشاريع القائمة .
وفي الختام  ،أود أن أتوجه نيابة عن نفسي وزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة
بوافر الشكر واالمتنان لمساهمي الشركة الكرام  ،لدعمهم المتواصل
وثقتهم الغالية  ،كذلك ال يسعني أن اعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا
لمجهود موظفي الشركة والقائمين على إنجاح مشاريعها  ،لعملهم
الدؤوب وتفانيهم في البذل والعطاء من أجل إحراز أهداف الشركة
واستمرار ريادتها .

مربع  ،لتضم األرض ثالث مخازن تم إشغالها بالكامل في زمن قياسي
وبأسعار تنافسية .

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

على الصعيد المالي ،بلغت أصول الشركة  76,6مليون دينار بحريني في
ً
مقارنة بـ  68مليون دينار بحريني في نهاية عام  2014أي
نهاية عام 2014
بارتفاع بلغ  8,6مليون دينار بحريني فيما بلغت حقوق المساهمين 48
ً
مقارنة بـ  47مليون دينار بحريني
مليون دينار بحريني في نهاية عام 2014
في نهاية عام  2013أي بزيادة بلغت مليون دينار بحريني تقريبا كما ارتفع
مستوى اإليرادات بحيث بلغت  3,2مليون دينار بحريني في عام 2014

محمـد إبـراهـيم الفرحـان
رئـيس مجلـس اإلدارة
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المقــدمـة

شركة فيرست العقارية ش.م.ب (مقفلة)

مقدمة
كان الهدف من تأسيس وهيكلة شركة فيرست العقارية ش.م.ب( .مقفلة) تحقيق إستراتيجية النمو المستمر
والسمعة الطيبة في السوق العقاري المحلي وفي الوقت ذاته توفير الفرص االستثمارية المجزية للمستثمرين
واإلدارة والموظفين على حد سواء .وقد عمل فريق اإلدارة الذي يتمتع بخبرات رفيعة وكفاءات عالية طوال األعوام
السابقة بنشاط إليجاد استثمارات جديدة من خالل توسيع أعمال الشركة بحيث تشمل سوق العقار السكني
والتجاري والصناعي فض ً
ال عن المستودعات.
وتواصل الشركة سعيها الحثيث لتلبية توقعات المساهمين من خالل تعزيز قيمة األصول وتنفيذ مبادرات النمو
والتنوع المدروس على الصعيدين المحلي واإلقليمي.

اإلستراتيجية
تعمل شركة فيرست العقارية على تطبيق النموذج التالي في إستراتيجيتها:
• البحث عن الفرص المجزية في قطاع العقار.
• االتملك لعقارات جديدة ذات قيمة مستقبلية مجزية.
• تجارة وتطوير األراضي.
• زيادة ربحية العقارات الحالية من خالل إدارة عقارات الشركة.
• وضع استراتيجيات تخارج واضحة المعالم لكل عقار.

الرؤية
تطمح الشركة من خالل تجميع وتطوير ومراقبة محافظ قوية لألصول العقارية إلى إيجاد القيمة المضافة مقابل
أدنى مستوى ممكن من المخاطر لمساهميها وإيجاد الفرص لعمالئها وتوفير الخبرة لمدرائها وموظفيها.

الرسالة
زيادة العائدات من خالل توفير الفرص االستثمارية العقارية عالية الجودة والمضمونة والتي تنطوي على أدنى
معدالت مخاطر وتعزيز قيمة هذه االستثمارات والمشاريع التي تتبناها الشركة لمصلحة المساهمين والعمالء
والموظفين وذلك من خالل توفير الموظفين األكفاء إلى جانب تطبيق وتنفيذ الخطط المبتكرة واالستراتيجيات
المتميزة.
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مشــاريع
الشركـة

شركة فيرست العقارية ش.م.ب (مقفلة)

مشاريع الشركة
تسعى شركة فيرست العقارية من خالل استراجيتها إلى تحقيق القيمة المضافة مقابل الحد األدنى من المخاطر
للوصول إلى استثمارات آمنة تفي بتوقعات مساهميها وتسهم في المحافظة على قيمتها في ظل التقلبات التي
تشهدها السوق المحلية.
في سياق تطبيق هذه االستراتيجية ،يمكن تصنيف العقارات التي تمتلكها شركة فرست العقارية ش.ب.م
(مقفلة) في فئتين :العقارات المدرة للدخل والعقارات الخاصة بالمتاجرة والتطوير ،وفيما يلي وصف موجز لكل
فئة.

أو ًال :العقارات المدرة للدخل
مملكة البحرين
مجمع الجفير 1
المجمع السكني الذي يقع في منطقة الجفير والتي تعتبر إحدى المناطق الرئيسية في المنامة .ويضم هذا المجمع
الراقي والمؤثث بالكامل  32فيال بمساحة تصل إلى  300متر مربع مع حوض سباحة خاص لكل فيال ،والمجمع مؤجر
بالكامل.

مجمع الجفير 2
المجمع يقع بالقرب من مجمع الجفير ( )1ويضم المجمع  22فيال مؤثثة بالكامل بمساحة إجمالية تبلغ  300متر
مربع .ولكل فيال باحة خارجية مستقلة مع حوض سباحة خاص ،والمجمع مؤجر بالكامل.

مستودع في مرفأ البحرين االستثماري )G28( ،منطقة الحد
قامت الشركة بشراء قطعة أرض في موقع متميز لغرض االستثمار في مرفأ البحرين االستثماري ،حيث تعرف
هذه األرض باسم  G28وتغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي  45,247متر مربع .وقد ّ
وقعت الشركة اتفاقية إيجار
لمدة  15سنة مع أحد المستثمرين لبناء مستودع حسب احتياجاتهم حيث يغطي مساحة بناء إجمالية تبلغ 31,000
متر مربع ،حَ ُ
يث استكمل بناؤه وتسليمه للمستأجر في شهر أغسطس  .2009ويعتبر هذا المشروع أحد أهم
مشاريع الشركة المدرة للدخل.
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التقرير السنوي ٢٠١٤

برج ذا ون هندرد رزيدنس The 100 Residence Tower
تم االنتهاء من بناء هذا البرج السكني في الربع األول من عام  .2010يقع البرج في منطقة الفاتح في الجفير .ويتكون
المشروع من  27طابق ويضم  104شقة فاخرة مؤثثة بالكامل ويغطي مساحة بناء إجمالية تبلغ  22,670متر مربع
والخدمات المقدمة في هذا البرج تشمل بركة سباحة داخلية وخارجية ،صالة لأللعاب الرياضة مع توفير الخدمات
األمنية على مدار الساعة ،والمشروع مؤجر بالكامل.

مرفأ البحرين االستثماري( - )G26منطقة الحد
تملكت الشركة أرض في مرفأ البحرين اإلستثماري بموقع إستراتيجي له إطاللة مباشرة على البحر بغرض
تطويرها إلى مشروع مخازن بأحجام مختلفة و تعرف هذه األرض بإسم  G26وتغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي
 58,222متر مربع .وبالفعل قامت الشركة بتطوير المخزن األول بمساحة إجمالية قدرها  8,700متر مربع وقد
تم االنتهاء من أعمال البناء في مارس من عام  2013وقامت الشركة بتأجيره بالكامل ،ومن ثم قامت الشركة
بتطوير مخزنين إيضافيين تم اإلنتهاء من بنائهم في شهر سبتمبر من عام  2014بمساحة إجمالية  17,400متر
مربع وتأجيره .بذلك إكتمل المشروع والذي يحتوي على  3مخازن في أرض الشركة  G26بمساحة إجمالية قدرها
 26,000متر مربع.
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شركة فيرست العقارية ش.م.ب (مقفلة)

اليال رزدنس تاور Al Yal Residence Tower
خصصت الشركة بالمشاركة المتساوية مع إحدى الشركات العقارية ذات صلة أرض بمساحة  1,553متر مربع
بمنطقة السيف لبناء برج سكني راقي يتألف من  25طابقا بمساحة إجمالية تبلغ  19,178متر مربع .يضم المشروع
 130وحدة سكنية مؤثثة بالكامل باإلضافة إلى مطعم وصالة ألعاب وحمام سباحة .ويقع المشروع في احد اهم
المواقع الحيويه في منطقة السيف وعلى بعد بضعة امتار من مجمع الستي سنتر و مجمع السيف التجاري كما
يتمتع بإطاللة البحر .وتم اإلنتهاء من بناء البرج في شهر أغسطس من عام .2014

اإلمارات العربية المتحدة
سكن العمال في منطقة المحصينة -دبي
قامت الشركة وبالمشاركة مع شركة إنجازات للتنمية العقارية بشراء مبنى لسكن العمال في منطقة
المحيصنة الذي يغطي مساحة إجمالية تبلغ  5,287متر مربع .ويتكون المبنى من طابقين ويضم  399غرفة حيث
تم خالل عام  2010إعادة ترميم المبنى وتأجيره بالكامل.
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التقرير السنوي ٢٠١٤

ثاني ًا :المتاجرة والتطوير
مملكة البحرين
مشروع اليال السكني
تقوم شركة فيرست العقارية باالشتراك مع شركة زميله بتطوير أكبر مشروع لها في مملكة البحرين وهو
عبارة عن مبنيين سكنيين يتوسطهم مجمع تجاري على ارض مساحتها  6,530متر مربع .وتنوي الشركة بيع احد
البرجيين واالحتفاظ باآلخر وتأثيثه بالكامل وذلك حتى يتسنى للشركة تأجيره على المدى الطويل.

أرض السيف  -منطقة السيف
قامت الشركة بجانب مجمع وبالتعاون مع شركة الداو العقارية بتملك  ٪50من أرض في موقع متميز في منطقة
السيف بجانب مجمع سيتي سنتر البحرين ،وفي عام  2008تم تقسيم األرض إلى  21قسيمة تغطي مساحة 510,881
قدم مربع .وقد قررت الشركة االستفادة من االرتفاع في أسعار األراضي في منطقة السيف فقررت بيع  13قسيمة
منها تغطي مساحة  336,203قدم مربع حيث حققت الشركة من خاللها إيرادات جيدة  .في حين قررت الشركة
االحتفاظ بالقسائم الثمانية المتبقية ألغراض التطوير والمتاجرة
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شركة فيرست العقارية ش.م.ب (مقفلة)

أرض الحد الصناعية ،منطقة الحد
قامت الشركة بشراء قطعة أرض في منطقة الحد الصناعية تغطي مساحة إجمالية تبلغ  73,000قدم مربع.
وتهدف الشركة إلى التخارج من هذه األرض عند الحصول على سعر مجدي.

مشروع مرسى السيف  -منطقة السيف
تأسست شركه مرسى السيف لإلستثمار المحدوده في  2008برأس مال مدفوع  531,000,000دوالر امريكي مملوكه
لمؤسسه المصرف العالمي ش.م.ب  -البحرين ويقع المشروع في المنطقة الشمالية من منطقة السيف ،حيث
إنتهت الشركة المنفذة للمشروع من أعمال الدفان والسائد الحجري في عام  ،2013وجاري العمل على عمل خطة
تخارج من هذا المشروع.

اإلمارات العربية المتحدة
أرض جبل علي  -دبي
كجزء من إستراتيجية الشركة للتوسع في مشاريعها على المستوى اإلقليمي ،قامت الشركة خالل شهر
أغسطس  2008وعبر حصتها البالغة  % 25في شركة السنبوك العقارية ذ.م.م .بشراء قسيمتين بمساحة
إجمالية تبلغ  41,980قدم مربع في جبل علي .حيث تنوي الشركة اإلشتراك مع بقية المساهمين في تطويرمبنى
لسكن العمال على هذه األرض.
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البحرين

السوق العقاري
واالقتصادي المحلي

التقرير السنوي ٢٠١٤

االقتصاد البحريني
تعرض االقتصاد البحريني لضربتين رئيسيتين في السنوات الست الفائتة ،بدأت أوالهما مع أزمة العالم المالية في خريف عام  ،2008ولكنه
كان ضمن اقتصادات إقليمية قليلة حافظت على نموها الموجب .ففي عام  2009أو عام تداعيات األزمة المالية ،حقق الناتج المحلي
اإلجمالي نموا ً موجب ًا بنحو  ،%2,5أعقبه نموا ً أقوى في عام  2010وبنحو  %4,3وبذلك يمكن القول بأنه اجتاز تلك األزمة دون تكاليف تذكر .ثم
جاءت أحداث الربيع العربي التي طال البحرين قسط منها ،بما أثر في زخم نموه ،ولكن لم يدفعه إلى االنكماش ،وحقق في عام  2011معدل
نمو بحدود  %.91وكان األدنى منذ عام  ،1994ولكنه ظل موجب ًا .ثم تعافت كل اقتصادات اإلقليم في الخليج بدعم من معدالت أسعار
نفط مرتفعة فاقت معدالت سنوات ما قبل أزمة العالم المالية ،وواكب االقتصاد البحريني ذلك النمو بزيادة معدالت نموه إلى  %3.4في
عام  2012ثم إلى  %5,3في عام  .2013وتقدر وحدة المعلومات االقتصادية لمجلة اإليكونومست بأن يستمر النمو الحقيقي الموجب في
عام  2014وإن بزخم أقل وبمعدل  ،%3,6وأن يبلغ حجم الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي نحو  31,5مليار دوالر أمريكي منخفض ًا بنحو 1,3
مليار دوالر أمريكي عن حجمه اإلسمي في عام  .2013ومن الصعب جدا ً في هذه المرحلة المضطربة لسوق النفط التعويل على تنبؤات
دقيقة ألداء االقتصاد في المستقبل ،ولكن تظل وحدة المعلومات االقتصادية لمجلة اإليكونومست تعتقد باستمرار النمو الموجب
المتباطئ في عامي  2015و  2016وبنحو  %2,6و %2,3على التوالي.

المصدر :مصرف البحرين المركزي.

وفي ظل االرتباط الكامل بين الدينار البحريني والدوالر األمريكي ،يضعف أي أثر للسياسة النقدية ،وتبقى الهيمنة على متغيرات االقتصاد
الكلي للسياسة المالية ،وأسوة بكل دول إقليم الخليج ،تتبنى البحرين سياسة مالية توسعية منذ أزمة العالم المالية وأحداث الربيع
العربي .ونتيجة شحة الموارد النفطية وصغر حجم الصندوق السيادي  7,1-مليار دوالر أمريكي كما في نهاية  ،-2013تحاول الحكومة
البحرينية السيطرة قدر اإلمكان على عجز الموازنة ،فبعد أن بلغ العجز  %6من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2009هبط إلى  %4,8في عام
 2010ثم إلى  %0,3فقط في عام  2011متزامن ًا مع رواج سوق النفط ،إال أنه عاود االرتفاع في عامي  2012و 2013ليبلغ  %2و %3,3على التوالي .ومن
المتوقع أن يرتفع العجز الفعلي في عام  2014إلى  %5,3عند االنتهاء من إعداد الحسابات الختامية ،ومع التطورات السلبية في سوق النفط
حالي ًا ،ربما ترتفع معدالت عجز الموازنة في عام  2015وما بعد.
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ورغم تبني الحكومة لسياسات مالية ونقدية توسعية ،ظل التضخم تحت السيطرة ،فبعد أن بلغ معدله نحو  %3,3في عام  2013مصاحب ًا
الستمرار رواج سوق النفط ،انخفض ذلك المعدل إلى  %2,9في عام  ،2014ومن المقدر له أن يراوح ما بين  %3-%2في عامي  2015و ،2016أي أنه
لن يشكل ضغوط ًا على مستوى الدخول الحقيقية.
ولن يحقق الحساب الجاري أو صافي التعامالت مع العالم الخارجي عجوزات على المدى المتوسط ،ولكن الفائض قد يتآكل بعد التطورات
السلبية األخيرة في سوق النفط ،رغم تحقيقه معد ًال بنحو  %7,4من حجم الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2014ومن الصعب جدا ً االعتداد
بتوقعات حجمه أو تحوله إلى عجز من دون معرفة القاع الذي يمكن أن تصله أسعار النفط حتى تبدأ بالتعافي ،ولكن التوقعات توحي
بانخفاضه إلى  %2,3في عام  2015ثم إلى  %0,4فقط في عام .2016
ويبقى عامالن يجعالن هامش الخطأ في التنبؤات حول المستقبل كبيراً ،األول هو ما ذكرناه حول الصعوبة الشديدة في معرفة ما سوف
تؤول إليه التطورات في سوق النفط ،وهو المتغير األساس في التأثير على كل ما عداه اقتصادي ًا وسياسي ًا .والثاني هو منظومة السياسات
التي تتبناها دول اإلقليم والبحرين ضمنها لمواجهة الواقع الجديد لسوق النفط ،وهو عامل البد من اختباره على أرض الواقع للحكم له
أو عليه.
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ثاني ًا -مؤشرات أداء سوق العقار المحلي

بلغ حجم قطاع األنشطة العقارية وخدمات األعمال في عام  2014نحو  635,2مليون دينار بحريني (وفقا لبيانات مصرف البحرين المركزي
لشهر يونيو  - 2014محسوبة على أساس سنوي ( ،مقارنة بنحو  610,9مليون دينار بحريني في عام  ،2013وحقق معدل نمو سنوي مركب
بلغ نحو  %4,9خالل السنوات  .2014 - 2005بينما تراجعت مساهمته نسبة إلجمالي حجم الناتج المحلي اإلسمي تدريجي ًا إلى نحو  %5,0في
عام  2014مقارنة بمساهمة بنحو  %8,9في عام .2005

بيانات عام  ٢٠١٤من تقرير مصرف البحرين المركزي  -يونيو ( ٢٠١٤محسوبة على اساس سنوي)
المصدر :مصرف البحرين المركزي.

وارتفع حجم إجمالي القروض) وفقا البيانات الفعلية المتوفرة لمصرف البحرين المركزي  -سبتمبر  )2014إلى نحو  7,261مليار دينار بحريني ،في نهاية
سبتمبر  2014مقارنة بنحو  7,216مليار دينار بحريني نهاية سبتمبر  ،2013أي بنسبة نمو بلغت نحو  ،%0,6وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو %6,2
خالل السنوات  2010حتى( 2014بيانات سبتمبر  2014معدلة على أساس سنوي) ،في حين انخفض حجم قروض اإلنشاء والتعمير لسبتمبر  2014الى نحو
 1,458مليار دينار بحريني (نحو  %20,1من إجمالي القروض) ،مقارنة مع مستواها في نهاية سبتمبر  2013البالغ نحو  1,612مليار دينار بحريني (نحو %22,3
من إجمالي القروض) ،أي انخفاض بنحو  ،%9,5-وبمعدل تراجع سنوي مركب بلغ  %5-للسنوات  2010حتى ( 2014بيانات سبتمبر  2014معدلة على أساس

بيانات عام ( ٢٠١٤معدلة) بناء على االرقام الفعلية لغاية نهاية سبتمبر  ٢٠١٤من تقرير مصرف البحرين المركزي
المصدر :مصرف البحرين المركزي.
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وبلغ إجمالي تراخيص البناء اإلنشائي خالل الست شهور األولى من عام  2014نحو  4,041ألف رخصة أو نحو  8,082ألف رخصة (محسوبة
على أساس سنوي) ،أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو  %13مقارنة بعام  ،2013حين بلغ عددها نحو  7,155ألف رخصة .وانخفضت تراخيص البناء
اإلنشائي -خالل الفترة  2014-2010بمعدل تراجع سنوي مركب بلغ نحو .%14,7-وبلغ عدد تراخيص البناء الجديد نحو  1,194ألف رخصة ،أو نحو  2,388ألف رخصة محسوبة على أساس سنوي (تمثل نحو  %29,5من إجمالي
تراخيص البناء) ،مقارنة مع  2,221ألف رخصة في عام ( 2013تمثل نحو  %31من إجمالي تراخيص البناء) ،أي بنسبة ارتفاع سنوي بلغت نحو
 %7,5بينما تراجع بمعدل مركب بلغ نحو  %10,6-خالل الفترة  ،2014-2010وقد تحتاج هذه المقارنة إلى تعديالت حين نشر األرقام الفعلية
لكامل عام .2014

مقارنة بين إجمالي وتوزيع أعمال البناء والتشييد
2009

2010

2011

2012

2013

*2014

نسبة إلى اإلجمالي

نسبة إلى اإلجمالي

نسبة إلى اإلجمالي

نسبة إلى اإلجمالي

نسبة إلى اإلجمالي

نسبة إلى اإلجمالي

5.786

%55.2

5.462

%54.3

4.185

%52.7

4.046

%51.8

3.444

%48.1

3.872

%47.9

الهدم

652

%6.2

798

%7.9

622

%7.8

558

%7.1

530

%7.4

576

%7.1

هدم وبناء

65

%0.6

69

%0.7

57

%0.7

58

%0.7

46

%0.6

48

%0.6

بناء جديد

2.946

%28.1

2.787

%27.7

2.198

%27.7

2.240

%28.7

2.221

%31.0

2.388

%29.5

10

%0.1

14

%0.1

10

%0.1

6

%0.1

40

%0.6

4

%0.0

ترميم

1.019

%9.7

934

%9.3

866

%10.9

897

%11.5

874

%12.2

1.194

%14.8

إجمالي تراخيص البناء اإلنشائي

10.478

%100

10.064

%100

7.938

%100

7.805

%100

7.155

%100

8.082

%100

تراخيص البناء اإلنشائي

اإلضافات

دفان

بيانات عام  ٢٠١٤من تقرير مصرف البحرين المركزي  -يونيو ( ٢٠١٤محسوبة على اساس سنوي)

المصدر :مصرف البحرين المركزي.
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التحليل المالي للشركة
المركز المالي
حققت الشركة أعلى قيمة ألصولها منذ عام  2009عندما بلغت نحو  76,6مليون دينار بحريني خالل عام  68,1( ،2014مليون دينار بحريني في عام ،)2013
وبنسبة نمو مركب سنوي بلغ نحو  %3,3خالل الفترة  ،2014 - 2009ومعظم أصول واستثمارات الشركة هي استثمارات عقارية واستثمارات في شركات
معنية بالعقار .وقد ارتفعت االستثمارات العقارية بنحو  7,7مليون دينار بحريني ،وصوال إلى  67,3مليون دينار بحريني في عام  %87,8( 2014من إجمالي
األصول) ،مقارنة مع  59,6مليون دينار بحريني في عام  %87,5( 2013من إجمالي األصول) .ولقد كان السبب الرئيسي لهذا االرتفاع هو التكاليف الرأسمالية
المدفوعة مقابل تطوير مبنى يال السكني في منطقة السيف ومخازن الشركة في منطقة مرسى البحرين لالستثمار .ومازالت الشركة تركز على
إستراتيجية تحويل استثماراتها العقارية إلى استثمارات مدرة للدخل ،اذ بلغ نسبة هذه االستثمارات نحو  %75,4من إجمالي قيمة االستثمارات في
نهاية عام  .2014وارتفع قيمة النقد لدى الشركة حين بلغ بند النقد والنقد المعادل نحو  3,7مليون دينار بحريني ،مقارنة مع نحو  2.5مليون دينار بحريني
في نهاية عام .2013

تصنيف استثمارات الشركة

وتراجعت قيمة االستثمارات المتاحة للبيع بنحو  0.5مليون دينار بحريني ،وصوال
إلى  3,4مليون دينار بحريني ( %4,4من إجمالي األصول) ،مقارنة مع  3,9مليون دينار
بحريني في عام  %5,7( 2013من إجمالي األصول) نتيجة تقييم االستثمارات غير
المسعرة والمتاحة للبيع بالتكلفة ناقصا انخفاض القيمة.

امل�شاركة يف
ر�أ�س املال
%7.0

ا�ستثمارات
حتت التطوير
%6.7
ا�ستثمار
يف �أرا�ضي

%10.9

ا�ستثمارات
مدرة للدخل
%75.4

تطور أصول شركة فيرست العقارية خالل السنوات 2014-2009
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

65.0

2009

71.2

71.0

70.4

68.1

2010

2011

2012

2013

76.6

2014

نسبة األصول من اإلجمالي خالل 2014 - 2009
نسبة األصول من اإلجمالي
إيجارات مدينة
ودائع ومدينون أخرى
ودائع بنوك
استثمارات عقارية
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات في شركات زميلة
موجودات أخرى
إجمالي الموجودات
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

%0.04
%1.91
%5.98
%82.27
%7.60
%2.13
%0.06
%100

%0.40
%1.75
%5.50
%83.59
%6.94
%1.77
%0.05
%100

%0.55
%1.19
%7.15
%82.37
%6.95
%1.77
%0.04
%100

%0.50
%2.11
%3.70
%85.30
%7.00
%1.38
%0.02
%100

%0.53
%1.11
%3.66
%87.51
%5.74
%1.43
%0.01
%100

%0.80
%0.77
%4.88
%87.84
%4.44
%1.26
%0.01
%100
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وارتفع قيمة إجمالي خصوم الشركة إلى أن بلغ نحو  19,9مليون دينار بحريني وهو أعلى من مستواه في عام  2013والبالغ نحو  16,6مليون دينار بحريني ،بعد
أن قامت الشركة بحصول تمويل جديد من إحدى المؤسسات المالية لتمويل مشاريعها ،وسداد قسط من األقساط المستحقة إلى إحدى البنوك .وتجدر
اإلشارة إلى أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع الدائن الرئيسي للشركة إلعادة هيكلة ديونها ،وعلى هذا األساس تم تصنيف أغلبية ديون الشركة كديون طويلة
المدى ،وهذا األمر يتماشى مع طبيعة أصول الشركة.
وارتفع قيمة حقوق مساهمي الشركة األم بنحو  0,727مليون دينار بحريني ،ليبلغ نحو  47,9مليون دينار بحريني ،مقارنة مع نحو  47,2مليون دينار
بحريني في عام  ،2013وذلك نتيجة استمرار ارتفاع األرباح المرحلة منذ عام  ،2009والتي بلغت نحو  7,4مليون دينار بحريني في عام  ،2014مقارنة مع 6,7
مليون دينار بحريني في عام  .2013وعليه ارتفعت القيمة الدفترية لسهم الشركة حيث بلغت نحو  143,6فلس بحريني ( 141.4فلس بحريني في عام
 )2013وبنمو مركب بلغ نحو  %1,1للفترة .2014 - 2009

األداء المالي
استطاعت الشركة في تحسين إيراداتها خالل عام  ،2014حيث ارتفعت إلى نحو  3,19مليون دينار بحريني ،مقارنة بنحو  2,91مليون دينار بحريني في عام
 ،2013أي بارتفاع بلغت نحو  %9,6وشكلت إيرادات اإليجارات الغالبية العظمى إليرادات الشركة .واتت الزيادة في إيرادات اإليجارات نتيجة االنتهاء من تطوير
مشروع الشركة في منطقة السيف وبداية تأجير الوحدات السكنية فيه.
ومن ناحية أخرى ،قامت الشركة بخفض مصروفاتها حيث بلغت نحو 2,16مليون دينار بحريني في عام  2014وبانخفاض بلغ نحو  ،%40,8مقارنة مع نحو
 3,66مليون دينار بحريني في عام  .2013وقد جاء االنخفاض في المصروفات نتيجة خفض قيمة مخصص خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة
للبيع والتغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية إلى نحو  0,440مليون دينار بحريني ،مقارنة بنحو  2,05مليون دينار بحريني.
وتراجعت المصروفات التمويلية حيث بلغت نحو  0,704مليون دينار بحريني خالل السنة ،بينما ارتفعت المصروفات العقارية حين بلغت نحو 0,729

مليون دينار بحريني في عام  2014مقارنة مع  0,635مليون دينار بحريني في عام  ،2013وذلك نتيجة إضافة مبنى اليال السكني في منطقة السيف إلى
األصول التشغيلية.
وقد بلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة األم نحو  0,729مليون دينار بحريني ،مقارنة مع نحو  0,267مليون دينار بحريني عام  .2013وعليه بلغت
ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة نحو  2,2فلس بحريني في عام  2014مقارنة مع  0,8فلس بحريني في عام .2013

ويظهر الجدول التالي ملخص لبعض المؤشرات المالية ،خالل الفترة ()2014 -2009
المؤشرات المالية
ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة  -فلس
القيمة الدفترية  -فلس
العائد على معدل حقوق المساهمين % ROAE-
العائد على معدل األصول %ROAA -
العائد على معدل رأس المال %ROAC -

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0.5
135.9
%0.3
%0.2
%0.5

1.1
137.0
%0.8
%0.3
%1.1

1.9
139.0
%1.4
%0.3
%1.9

1.6
140.6
%1.2
%0.8
%1.6

0.8
141.4
%0.6
%1.1%0.8

2.2
143.6
%1.5
%1.4
%2.2
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القوائم
المـاليــــــة

شركة فيرست
العقارية ش.م.ب.
(مقفلة)

تقرير مجلس اإلدارة
والقوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2014
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شركة فيرست العقارية ش.م.ب( .مقفلة)
تقرير مجلس اإلدارة
يسر مجلس اإلدارة تقديم تقريرهم والقوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2014

األنشطة الرئيسية ومراجعة تطورات األعمال
تزاول المجموعة أنشطة بيع وشراء وإدارة وتطوير وتأجير الشقق والمكاتب والبيوت.
لقد حققت المجموعة صافي ربح بمبلغ وقدره  1,023,317دينار بحريني خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  :2013( 2014صافي خسارة  749,158دينار
بحريني) ومن ضمنها ربح بمبلغ وقدره  729,028عائد إلى حاملي أسهم الشركة األم ( 266,612 :2013دينار بحريني) وربح بمبلغ وقدره  294,289دينار
بحريني عائدة إلى حقوق غير مسيطرة ( :2013خسارة بمبلغ وقدره  1,015,770دينار بحريني).

التغيرات في األرباح المحتفظ بها:
2014

2013

دينار بحريني

دينار بحريني

الرصيد كما في  1يناير

6.743.685

6.503.734

(الخسارة) الربح للسنة

1.023.317

)(749.158

حقوق غير مسيطرة

()294.289

1.015.770

محول إلى االحتياطي القانوني

()72.903

)(26.661

الرصيد كما في  31ديسمبر

7.399.810

6.743.685

مدققي الحسابات
أبدى السادة إرنست ويونغ رغبتهم في االستمرار بالقيام بمهام التدقيق على حسابات المجموعة ،وعليه سيقدم اقتراح في إجتماع الجمعية
العمومية السنوي إلعادة تعيينهم كمدققين للمجموعة للسنة التي تنتهي في  31ديسمبر .2015
ً
نيابة عن المجلس من قبل:
تم توقيعها

رئيس مجلس اإلدارة
 3فبراير 2015
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شركة فيرست العقارية ش.م.ب (مقفلة)

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
شركة فيرست العقارية ش.م.ب( .مقفلة)
تقرير حول القوائم المالية
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة فيرست العقارية ش.م.ب( .مقفلة) («الشركة») وشركاتها التابعة («بالمجموعة»)
والتي تشمل القائمة الموحدة للمركز المالي كما في  31ديسمبر  2014والقوائم الموحدة للدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات فـي الحقوق
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وملخص ألهم السياسات المحاسبية والمعلومات اإليضاحية األخرى.

مسئولية مجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة هو المسئول عن اإلعداد والعرض العادل لهذه القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وعن نظم
الرقابة الداخلية التي يراها مجلس اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية ،سواء ناتجة عن تجاوزات أو أخطاء.

مسئولية مدققي الحسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادا ً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد تمت أعمال التدقيق التي قمنا بها وفق ًا
لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب منا اإللتزام باألخالقيات المهنية ذات العالقة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة
بأن القوائم المالية الموحدة خالية من أية أخطاء جوهرية.
تشمل أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإليضاحات المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة .إن اختيار
اإلجراءات المناسبة يعتمد على تقديراتنا المهنية ،بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سواء ناتجة عن تجاوزات
أو أخطاء .وعند تقييم هذه المخاطر يتم األخذ في االعتبار نظم الرقابة الداخلية المعنية بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة والتي تمكننا
من تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل األوضاع القائمة ،ولكن ليس لغرض إبداء رأي مهني حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة .كما
تتضمن أعمال التدقيق تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي إجراها مجلس اإلدارة وكذلك
تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة.
وباعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتمكيننا من إبداء رأي تدقيق حول هذه القوائم.

الرأي
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،عن المركز المالي للمجموعة كما في  31ديسمبر  2014وعن
أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفق ًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
وفق ًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني ،نفيد بأن:
أ)

الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية الموحدة تتفق مـع تلك السجالت؛ و

ب) المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع القوائـم الماليـة الموحدة.
وحسب علمنا أنه لم تقع خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2014أية مخالفات ألحكام قانون الشركات أو ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي
للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلب ًا على نشاط الشركة أو مركزها المالي .وقد حصلنا من اإلدارة على جميع المعلومات واإليضاحات التي
رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.

سجل قيد مدير اإلدارة التنفيذية رقم 116
 3فبراير 2015
المنامة ،مملكة البحرين
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القائمة الموحدة للمركز المالي
 31ديسمبر 2014

إيضاحات

2014

2013

دينار بحريني

دينار بحريني
معاد عرضها

الموجودات
موجودات غير متداولة

أثاث ومعدات ومركبات
إستثمارات عقارية
إستثمارات في شركات زميلة
إستثمارات متاحة للبيع

5
6
7
8

5.031
67.302.550
966.441
3.402.161
71.676.183

8.127
59.630.955
972.493
3.914.196
64.525.771

1.202.530
3.736.836
4.939.366
76.615.549

1.120.046
2.493.653
3.613.699
68.139.470

موجودات متداولة

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك

9و24
10

مجموع الموجودات
الحقوق والمطلوبات
الحقوق

رأس المال
عالوة إصدار أسهم
احتياطي قانوني
احتياطي عام
احتياطي تحويل عمالت أجنبية

11
12
13
14

أرباح محتفظ بها – قابلة للتوزيع
أرباح محتفظ بها – غير قابلة للتوزيع
الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم
حقوق غير مسيطرة
مجموع الحقوق

15
24

33.390.000
27.241
4.968.281
2.155.826
()2.644
7.339.109
60.701
47.938.514
8.769.256
56.707.770

33.390.000
27.241
4.895.378
2.155.826
)(283
6.743.608
77
47.211.847
4.345.147
51.556.994

3.770.000
3.770.000

12.791.017
55.800
12.846.817

13.332.554
2.475.193
330.032
16.137.779
19.907.779
76.615.549

2.166.537
1.078.004
491.118
3.735.659
16.582.476
68.139.470

مطلوبات غير متداولة

تمويل الوكالة
مبالغ مستلمة مقدم ًا من المستأجرين

16
17

مطلوبات متداولة

تمويل الوكالة
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
مبالغ مستلمة مقدم ًا من المستأجرين
مجموع المطلوبات
مجموع الحقوق والمطلوبات

محمد إبراهيم الفرحان
رئيس مجلس اإلدارة

24

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءا ً من هذه القوائم المالية الموحدة.

16
18
17

عبدالغفار عبدالرحيم الكوهجي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة فيرست العقارية ش.م.ب (مقفلة)

القائمة الموحدة للدخل الشامل
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
إيضاحات

2014
دينار بحريني

2013
دينار بحريني

الدخل

3.177.035
3.900
6.602
3.187.537

إيراد اإليجار
دخل المرابحة
دخل الوكالة
دخل آخر

2.860.176
6.699
15.393
27.200
2.909.468

المصروفات والرسوم األخرى

مصروفات عقارية
تكاليف التمويل
خسارة إضمحالل من إستثمارات متاحة للبيع
مصروفات إدارية

16
8

تكاليف الموظفين
رسوم استشارية ومهنية
إستهالك
حصة المجموعة في خسارة الشركات الزميلة
مكسب (خسارة) القيمة العادلة من اإلستثمارات العقارية
الربح (الخسارة) للسنة
الدخل الشامل اآلخر

(خسارة) مكسب من تحويل عمالت أجنبية
مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للسنة

5

7
6

729.226
703.598
512.035
138.691
128.732
15.779
4.005
3.691
2.235.757

635.249
782.250
1.012.227
50.993
111.804
13.841
7.497
2.677
2.616.538

71.537
1.023.317

)(1.042.088
)(749.158

()2.361
1.020.956

2.457
)(746.701

الربح (الخسارة) العائدة إلى:
حاملي أسهم الشركة األم
حقوق غير مسيطرة

729.028
294.289
1.023.317

266.612
)(1.015.770
)(749.158

مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة العائدة الى:

حاملي أسهم الشركة األم
حقوق غير مسيطرة

محمد إبراهيم الفرحان
رئيس مجلس اإلدارة

726.667
294.289
1.020.956

269.069
)(1.015.770
)(746.701

عبدالغفار عبدالرحيم الكوهجي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءا ً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
إيضاحات

2014

2013

دينار بحريني

دينار بحريني
معاد عرضها

األنشطة التشغيلية

1.023.317

الربح (الخسارة) للسنة
تعديالت للبنود التالية:

4.005
()71.537
3.691
512.035
703.598
()3.900
2.171.209

7.497
1.042.088
2.677
1.012.227
782.250
)(22.092
2.075.489

()82.484
309.282
()216.886
2.181.121

522.057
78.892
)(166.734
2.509.704

()909
3.900
()2.394.343
()2.391.352

)(620
29.850
)(1.446.989
518.472
2.715
125.000
)(771.572

صافي النقد من (المستخدم في) األنشطة التمويلية

2.145.000
()708.939
17.353
1.453.414

)(541.667
)(788.946
)(1.330.613

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

1.243.183

407.519

2.493.653
3.736.836

2.086.134
2.493.653

إستهالك
مكسب القيمة العادلة من اإلستثمارات العقارية
حصة المجموعة في خسارة الشركات الزميلة
خسارة إضمحالل من إستثمارات متاحة للبيع
تكاليف التمويل

5
6
7
8
16

)(749.158

دخل المرابحة والوكالة
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل:
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
مبالغ مستلمة مقدم ًا من المستأجرين
صافي النقد من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء أثاث ومعدات ومركبات
استالم دخل المرابحة والوكالة
إضافات إلى اإلستثمارات العقارية
وديعة ألجل بتاريخ إستحقاق ألكثر من ثالثة أشهر
مبالغ مستردة من إستثمارات متاحة للبيع

5
6
10
8

حقوق غير مسطرة ناتجة من تأسيس اليال السيف ريزيدنس ذ.م.م.
صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية
تمويل الوكالة (صافي)
تكاليف التمويل المدفوعة
مساهمة إضافية من قبل حقوق غير مسيطرة

النقد وما في حكمه في  1يناير
النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

10

بنود غير نقدية:
	) 1ال تتضمن الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى على تأثير تكاليف تمويل الوكالة غير المدفوعة للسنة والبالغة  43,864دينار بحريني ( 49,205 :2013دينار بحريني)
مع صافي نقصان بمبلغ وقدره  5,341دينار بحريني ( 6,696 :2013دينار بحريني) وتأثير المبالغ المستحقة غير المدفوعة للمقاولين كما في نهاية السنة والبالغة
 1,561,946دينار بحريني ( 468,698 :2013دينار بحريني) مع صافي زيادة بمبلغ وقدره  1,093,248دينار بحريني ( :2013نقصان بمبلغ وقدره  172,114دينار بحريني)
	) 2ال تتضمن الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى كما في  31ديسمبر  2014على تأثير التغير في اإليراد المستحق مع صافي نقصان بمبلغ وقدره ال شيء (:2013
 7,758دينار بحريني).
	) 3تتضمن اإلضافات إلى اإلستثمارات العقارية تأثير المبالغ المستحقة القبض غير المدفوعة للمقاولين كما في نهاية السنة والبالغة  1,561,946دينار بحريني (:2013
 468,698دينار بحريني) مع صافي زيادة بمبلغ وقدره  1,093,248دينار بحريني ( :2013نقصان بمبلغ وقدره  172,114دينار بحريني) وال تتضمن مبلغ وقدره 4,112,467
دينار بحريني يتعلق بمساهمة من قبل حقوق غير مسيطرة في سنة .2014

 -تشكل اإليضحات المرفقة من  1إلى  25جزءا ً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءا ً من هذه القوائم المالية الموحدة.

القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

الرصيد في  1يناير 2014

الربح للسنة

خسارة شامل آخر

مجموع (الخسارة) الدخل الشامل

محول إلى إحتياطي قانوني 13

محول من قبل شركة تابعة

الرصيد في  31ديسمبر 2014

العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم
إحتياطي

33.390.000

-

-

-

-

-

-

33.390.000

محول إلى حقوق غير مسيطرة

*

إيضاحاتدينار بحريني

المال

رأس

احتياطي

دينار بحريني

27.241

-

-

-

-

-

-

27.241

عالوة

احتياطي تحويل

قانوني
دينار بحريني

4.895.378
72.903
4.968.281

أرباح

عام
دينار بحريني

2.155.826
2.155.826

أسهم

قابلة للتوزيع

حقوق
عمالت أجنبية
دينار بحريني

()283
)(2.361
)(2.361
)(2.644

مجموع

دينار بحريني

6.743.608
729.028
729.028
)(72.903
)(60.624
7.339.109

إصدار

أرباح
محتفظ بها-
غير قابلة
للتوزيع
دينار بحريني

77
60.624
60.701

محتفظ بها-

المجموع
دينار بحريني

47.211.847
729.028
)(2.361
726.667
47.938.514

غير مسيطرة
دينار بحريني

4.345.147
294.289
294.289
4.129.820
8.769.256

الحقوق
دينار بحريني

51.556.994
1.023.317
((2.361
1.020.956
4.129.820
56.707.770

* تتضمن على مساهمة عينية بمبلغ وقدره  4.112.467دينار بحريني .ويتعلق الرصيد المتبقي والبالغ  17.353دينار بحريني بمساهمة نقدية مقدمة من حقوق غير مسيطرة.

شركة فيرست العقارية ش.م.ب (مقفلة)

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءا ً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25جزءا ً من هذه القوائم المالية الموحدة.

القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق

احتياطي
تحويل
عمالت
أجنبية
دينار بحريني

()2.740
2.457
2.457

احتياطي
عام
دينار بحريني

2.155.826
-

إحتياطي
قانوني
دينار بحريني

4.868.717
-

عالوة
إصدار
أسهم
دينار بحريني

27.241
-

دينار بحريني

33.390.000

-

-

-

الرصيد في  1يناير 2013

الربح (الخسارة) للسنة

دخل شاملة أخرى

مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

أرباح
محتفظ
بها -قابلة
للتوزيع
دينار بحريني

6.503.657
266.612
266.612

العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم
أرباح
محتفظ بها-
غير قابلة
للتوزيع
دينار بحريني

77
-

حقوق
غير
المجموع
دينار بحريني

46.942.778
266.612
2.457
269.069

المال

رأس

مجموع
مسيطرة
دينار بحريني

6.113.735
)(1.015.770
)(1.015.770

إيضاحات

الحقوق
دينار بحريني

53.056.513
)(749.158
2.457
)(746.701

مساهمة من قبل حقوق غير

مسيطرة ناتجة من تأسيس اليال السيف

-

-

-

محول إلى اإلحتياطي القانوني 13

الرصيد في  31ديسمبر 2013

-

-

33.390.000

-

-

27.241

-

26.661

4.895.378

-

-

2.155.826

-

-

)(283

125.000

)(26.661

6.743.608

125.000

-

77

ريزيدنس ذ.م.م24 .

-

47.211.847

محول إلى حقوق غير مسيطرة

)(877.818
-

4.345.147

**

)(877.818
-

51.556.994

** يشمل تحويل إستثمار عقاري بقيمة  692.001دينار بحريني (إيضاح  )6وذمم مدينة من حقوق غير مسيطرة بإجمالي  185.817دينار بحريني.

التقرير السنوي ٢٠١٤

شركة فيرست العقارية ش.م.ب (مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2014

 . 1معلومات الشركة
تأسست شركة فيرست العقارية ش.م.ب( .مقفلة) («الشركة») في مملكة البحرين بتاريخ  10سبتمبر  2002وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة
تحت سجل تجاري رقم  .49288تزاول المجموعة أنشطة بيع وشراء وإدارة وتطوير وتأجير الشقق والمكاتب والبيوت .تعمل المجموعة بصورة
رئيسية في مملكة البحرين .إن عنوان المركز الرئيسي المسجل للشركة هو في برج الرصيص – المنطقة الدبلوماسية ،مكتب رقم  171و ،172بناية
رقم  ،283مبنى /عقار رقم  ،317طريق رقم  ،1704المنامة ،مملكة البحرين.
تتكون المجموعة من شركة فيرست العقارية ش.م.ب( .مقفلة) والشركات التابعة والشركات الزميلة التالية كما في  31ديسمبر :2013( 2014
بالمثل):

أسم الشركة

نسبة
الملكية

بلد
التأسيس

سنة
التأسيس

النشاط

الشركات التابعة:
شركة اليال العقارية ذ.م.م.

%50

مملكة البحرين

2008

عقارية

اليال السيف ريزيدنس ذ.م.م.

%50

مملكة البحرين

2013

عقارية

لدى شركة فيرست العقارية تعرض أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع شركة اليال العقارية ذ.م.م .وشركة اليال السيف
ريزيدنس ذ.م.م .ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتها على شركة اليال العقارية ذ.م.م ،.وشركة اليال السيف ريزيدنس
ذ.م.م.ومن بعد ذلك تعتبر كشركة تابعة لشركة فيرست العقارية ش.م.ب( .مقفلة).

الشركات الزميلة:
شركة السنبوك للعقارات

%25

اإلمارات العربية
المتحدة

2006

عقارية

شركة أصداف العقارية ذ.م.م.

%50

اإلمارات العربية
المتحدة

2009

عقارية

لدى شركة فيرست العقارية تأثير جوهري أو بعبارة أخرى القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية لشركة أصداف
العقارية ذ.م.م .ولكن ليس لديها سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات ،وبالتالي ،تعتبر شركة أصداف شركة زميلة للشركة.
لقد تم إعتماد إصدار هذه القوائم المالية الموحدة وفق ًا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  3فبراير .2015
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 . 2السياسات المحاسبية الهامة
أعدت القوائم المالية الموحدة وفق ًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي وطبق ًا ألحكام قانون
الشركات التجارية البحريني.
أعدت القوائم المالية الموحدة وفق ًا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء اإلستثمارات العقارية التي تم قياسها بالقيمة العادلة.
تم عرض القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني والذي يعد العملة الرئيسية لعمليات المجموعة.

أسس التوحيد
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر من كل سنة .تتحقق السيطرة عندما يكون
لدى المجموعة تعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من
خالل إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها .وباألخص ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة:
أ )	السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها)؛
ب) تعرضات على أو حقوق في عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و
ج) القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على العوائد.
عندما يكون لدى المجموعة حقوق األقلية في أغلبية التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في االعتبار جميع
الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها السلطة على الشركة المستثمر فيها ،بما في ذلك:
أ ) الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛
ب) الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و
ج) حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الممكنة.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك تغيرات على عنصر
أو أكثر من العناصر الثالث .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد
المجموعة السيطرة على الشركة التابعة.
يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في الدخل الشامل اآلخر من تاريخ حصول
المجموعة على السيطرة لغاية تاريخ إيقاف السيطرة على الشركة التابعة.
ينسب الربح أو الخسارة لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حقوق حاملي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير المسيطرة ،حتى لو
إن النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة .أينما استلزم األمر ،يتم عمل تعديالت في السياسات المحاسبية للشركات التابعة
لتتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة .تم إستبعاد الموجودات والمطلوبات والحقوق والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة
بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.
يتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة ،دون فقدان السيطرة كمعاملة أسهم حقوق .إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة
التابعة ،فإنها تقوم بما يلي:
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 -إستبعاد الموجودات (متضمنة الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة.

		

 -إستبعاد القيمة المدرجة ألي حقوق غير مسيطرة.

		

 -إستبعاد فروق التحويل المتراكمة ،المسجلة في الحقوق.

		

 -إثبات القيمة العادلة للمقابل المستلم.

شركة فيرست العقارية ش.م.ب (مقفلة)

 .إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2014

 . 2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
		

 -إثبات القيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ به.

		

 -إثبات أي فائض أو عجز في القائمة الموحدة للدخل؛ و

		

	إعادة تصنيف حصة الشركة األم للبنود المثبتة مسبق ًا ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى القائمة الموحدة للدخل أو األرباح المبقاة ،حسبً
مباشرة.
مقتضى الحال .حيث سيكون مطلوب ًا إذا قامت المجموعة بإستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة

معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة النافذة من  1يناير 2014
إن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة هي مطابقة لتلك المستخدمة في السنة المالية السابقة ،باستثناء التعديالت التالية التي
أدخلت على معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية النافذة اعتبارا ً من  1يناير 2014؛
معيار المحاسبة الدولي رقم ( 32المعدل) المتعلق باألدوات المالية :العرض – توجيهات بشأن مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية؛
		

 -معيار المحاسبة الدولي رقم ( 36المعدل) المتعلق بإضمحالل الموجودات – إفصاحات المبلغ القابل لالسترداد للموجودات غير المالية؛

		

	معيار المحاسبة الدولي رقم ( 39المعدل) المتعلق باألدوات المالية :اإلثبات والقياس  -استبدال المشتقات المالية واستمرار محاسبةالتحوط؛

		

	المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  10ورقم  12ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( 27المعدل) المتعلق بالمؤسسات االستثمارية–تنطبق التعديالت على االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة المحتفظ بها من قبل المؤسسة
المسجلة التي تستوفي تعريف المؤسسة االستثمارية؛

		

	لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  21المتعلق بفرض ضرائب  -تفسير بشأن محاسبة الضرائب المفروضة منقبل الحكومات؛

		

	التحسينات التي أدخلت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة ( :)2012 – 2010التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعدادالتقارير المالية رقم  – 13المتعلق بالذمم المدينة والذمم الدائنة القصيرة األجل؛ و

		

	التحسينات التي أدخلت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة ( :)2013 – 2011التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعدادالتقارير المالية رقم  – 1المتعلق بالمعنى من “المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية اإللزامية”

تم توضيح طبيعة وتأثير كل معيار وتعديل جديد أدناه:
مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 32
توضح هذه التعديالت معنى «بأن لديها حالي ًا الحق القانوني النافذ إلجراء المقاصة» ومعايير آليات التسوية اإلجمالية غير متزامنة مع غرف المقاصة
لكي تكون مؤهلة للمقاصة ويتم تطبيقها بأثر رجعي .إن هذه التعديالت ليس لها أي تأثير على المجموعة ،حيث ال يوجد لدى المجموعة ترتيبات
مقاصة.
إفصاحات المبلغ القابل لإلسترداد للموجودات غير المالية  -التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 36
هذه التعديالت تزيل اآلثار غير المرغوب بها للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  13بشأن اإلفصاحات المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي
رقم  .36باإلضافة إلى ذلك ،تتطلب هذه التعديالت عمل إفصاحات عن المبالغ القابلة لإلسترداد للموجودات أو الوحدات المنتجة للنقد التي تم إثبات
خسارة إضمحاللها أو تم إسترجاعها خالل الفترة .هذه التعديالت هي إلزامية بأثر رجعي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  2014مع السماح
بالتطبيق المبكر ،شريطة بأن يتم أيض ًا تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  . .13أن هذه التعديالت ليس لها أي تأثير على المجموعة.
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 . 2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة النافذة من  1يناير  ( 2014تتمة )
إستبدال المشتقات المالية وإستمرار محاسبة التحوط  -التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 39
هذه التعديالت تقدم إعفاء إليقاف محاسبة التحوط عند إستبدال المشتقات المصنفة كأدوات تحوط تفي بمعايير معينة ويتطلب تطبيقها بأثر
رجعي .هذه التعديالت ليس لها أي تأثير على المجموعة حيث لم تقم المجموعة باستبدال مشتقاتها خالل الفترات الحالية أو السابقة.
المؤسسات اإلستثمارية (التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10ورقم  12ومعيار المحاسبة الدولي رقم )27
تقدم هذه التعديالت إعفاء لمتطلبات التوحيد للمؤسسات التي تستوفي تعريف المؤسسة اإلستثمارية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  10المتعلق بالقوائم المالية الموحدة و ويجب أن يطبق بأثر رجعي ،خاضعة لبعض االستثناءات االنتقالية .يتطلب اإلعفاء من التوحيد من
المؤسسات اإلستثمارية احتساب الشركات التابعة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر .أن هذه التعديالت ليس لها أي تأثير على المجموعة ،بما
أنه ال يوجد لدى المجموعة أية مؤسسات مؤهلة لتكون مؤسسة إستثمارية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .10
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  21المتعلق بفرض ضرائب
يوضح تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  21بأن المؤسسة تقوم بإثبات مطلوب لفرض ضريبة عن األنشطة التي
ينتج عنها مدفوعات ،كما تم تحديدها من قبل التشريعات ذات الصلة ،وذلك عند حدوثها .بالنسبة للضريبة التي تنتج عند الوصول إلى الحد األدنى،
يوضح التفسير بأنه ال ينبغي توقع أي مطلوب قبل التوصل إلى الحد األدنى المحدد .يتطلب تطبيق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية رقم  21بأثر رجعي .هذا التفسير ليس له تأثير أي على المجموعة.
التحسينات السنوية على دورة 2012 - 2010
في التحسينات السنوية على دورة  ،2012 – 2010قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار سبعة تعديالت على ستة معايير ،والتي تضمنت تعدي ً
ال على
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  13المتعلق بقياس القيمة العادلة .إن التعديل الذي أدخله على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 13نافذ المفعول على الفور ،على الفترات المبتدئة في  1يناير  ،2014ويوضح أسس االستنتاجات ،بأن الذمم المدينة والذمم الدائنة القصيرة األجل التي
ال توجد لها أسعار فائدة معلنة يمكن قياسها بمبالغ الفاتورة عندما يكون تأثير الخصم غير جوهري .إن هذا التعديل الذي أدخله على المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم  13ليس له أي تأثير على المجموعة.
التحسينات السنوية على دورة 2013 - 2011
في التحسينات السنوية على دورة  ،2013 – 2011قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار أربعة تعديالت على أربعة معايير ،والتي تضمنت تعدي ً
ال على
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1المتعلق بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى .إن التعديل الذي أدخله على المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1نافذ المفعول على الفور ،على الفترات المبتدئة في  1يناير  ،2014ويوضح أسس االستنتاجات ،بأن يمكن للمؤسسة
أن تختار تطبيق إما المعيار الحالي أو المعيار الجديد الذي هو ليس إلزامي ًا بعد ،ولكن يسمح بالتطبيق المبكر ،شريطة أن يتم استمرار تطبيق أي من
المعيارين طوال الفترات التي تم فيها تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى على القوائم المالية للمؤسسة .إن هذا التعديل الذي
أدخله على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1ليس له أي تأثير على المجموعة حيث أن المجموعة من مستخدمي المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية في إعداد تقاريرها.

لتصنيف المتداول مقابل غير المتداول
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في القائمة الموحدة للمركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول .يعتبر الموجود متداو ًال عندما:

32

		

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

		

 -يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛

		

 -يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهرا ً بعد فترة إعداد التقارير؛ و

		

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

شركة فيرست العقارية ش.م.ب (مقفلة)

 .إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2014

 . 2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة النافذة من  1يناير  ( 2014تتمة )
ايتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة .يعتبر المطلوب متداو ًال عندما:
		

 -يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتيادية؛

		

 -يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛

		

 -عندما يكون مستحق السداد خالل أثنى عشر شهرا ً بعد فترة إعداد التقارير؛ و

		

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

تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هو السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين مشاركي السوق في تاريخ
القياس .ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن معاملة بيع الموجود أو تحويل المطلوب تحدث إما:
		

أ ) في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب ،أو

		

ب) في السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي

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

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

		

ب)	المستوى  – 2تقنيات التقييم ألدنى مستوى والتي يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة المسجلة إما
بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ و

		

ج) المستوى  - 3تقنيات التقييم ألدنى مستوى والتي ال يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية على أساس متكرر ،تحدد المجموعة ما إذا كانت قد حدثت تحويالت فيما بين
المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم تصنيفها ( -استنادا إلى أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها
العادلة ككل) في نهاية كل فترة إعداد كل تقرير مالي.
لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو
المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
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التقرير السنوي ٢٠١٤

 .إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2014

 . 2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
أثاث ومعدات ومركبات
تدرج قيمة األثاث والمعدات والمركبات مبدئي ًا بالتكلفة بعد حسم االستهالك المتراكم وأي إضمحالل في القيمة.
تتضمن هذه التكاليف تكلفة استبدال جزء من األثاث والمعدات والمركبات وتكاليف اإلقتراض لمشاريع البناء الطويلة األجل إذا تم استيفاء معايير
اإلثبات .عندما يتطلب استبدال أجزاء جوهرية لألثاث والمعدات والمركبات على فترات ،فأن المجموعة تقوم بإثبات تلك األجزاء كموجودات فردية
بأعمار إنتاجية محددة وتقوم باستهالكهما على التوالي .وبالمثل ،عندما يتم إجراء معاينة رئيسية ،يتم إثبات تكلفتها في القيمة المدرجة لألثاث
والمعدات والمركبات كتكلفة استبدال إذا تم استيفاء معايير اإلثبات .يتم إثبات جميع تكاليف التصليحات والصيانة األخرى في القائمة الموحدة
للدخل الشامل عند تكبدها.
يحسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كاآلتي:
أثاث

 7سنوات

معدات

 4سنوات

مركبات

 7سنوات

يتم عمل مراجعة للقيم المدرجة لألثاث والمعدات والمركبات من حيث اإلضمحالل عندما يكون هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم
إمكانية إسترداد القيمة المدرجة .في حالة وجود أي من هذه المؤشرات وحيث تزيد القيم المدرجة على المبلغ المقدر القابل لالسترداد ،يتم إظهار
الموجودات بالمبلغ القابل لالسترداد والذي يعد األعلى من بين قيمتها العادلة ناقص ًا تكلفة البيع والقيمة المستخدمة.
يتم إستبعاد بند من األثاث والمعدات والمركبات أو أي جزء تم إثباته مبدئي ًا عند اإلستبعاد أو عندما ال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية
من إستخدامه .يتم إثبات المكسب أو الخسارة الناتجة من إستبعاد الموجود في القائمة الموحدة للدخل الشامل عند إستبعاد الموجود.
يتم مراجعة القيمة المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في نهاية كل سنة مالية ،ويتم تعديلها مستقب ً
ال إذا تطلب األمر.

إستثمارات عقارية
تشتمل اإلستثمارات العقارية على العقارات المكتمل بناؤها والعقارات الجاري بناؤها أو عقارات يعاد تطويرها محتفظ بها لغرض اكتساب دخل من
اإليجارات أو االستفادة من االرتفاع في ثمنها أو كليهما .يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لغرض التأجير ضمن اإلستثمارات العقارية عندما يتم
استيفاء تعريف اإلستثمارات العقارية .يتم إثبات إلتزام عقود التأجير بالقيمة العادلة في حصة العقار المستأجر بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم .17
يتم قياس اإلستثمارات العقارية مبدئي ًا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة .تتضمن تكاليف المعاملة الرسوم المهنية للخدمات القانونية
جزء من اإلستثمار
وعموالت التأجير المبدئية الضرورية من أجل جعل العقار قادرا ً على التشغيل .كما تتضمن القيمة المدرجة تكلفة استبدال
ٍ
العقاري في الوقت الذي تم فيه تكبد التكلفة إذا تم استيفاء معايير اإلثبات.
بعد اإلثبات المبدئي ،تدرج اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة .يتم تضمين المكاسب أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيم العادلة في قائمة
الدخل الشامل في السنة التي تنتج فيها .ألغراض القوائم المالية الموحدة هذه ،ومن أجل تجنب «االزدواجية المحاسبية» ،إن القيمة العادلة المعنية هي:
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 -تخفض بالقيمة المدرجة ألي دخل مستحق ناتج عن توزيع حوافز التأجير و/أو الحد األدنى لمدفوعات التأجير.

		

	ترفع بالقيمة المدرجة ألي إلتزام إلى المورد المستأجر أو المالك الذي تم إثباته في القائمة الموحدة للمركز المالي كالتزامات التأجيرالتمويلي.

شركة فيرست العقارية ش.م.ب (مقفلة)

 .إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2014

 . 2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
استثمارات عقارية ( تتمة )
يتم إستبعاد االستثمارات العقارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب الممتلكات اإلستثمارية بصورة نهائية من االستخدام وال يتوقع الحصول
على منافع اقتصادية مستقبلية من إستبعادها .يتم إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة من استبعاد االستثمار العقاري في قائمة الدخل الشامل
لسنة االستبعاد أو السحب.
يتم تحديد المكاسب أو الخسائر الناتجة من اإلستبعاد كفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة المدرجة للموجود في القوائم المالية للفترة
السابقة بالكامل.
يتم عمل التحويالت إلى أو من اإلستثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغيير في اإلستخدام يستدل عليه عند إنتهاء شغل المالك للعقار أو
بدء عقد التأجير التشغيلي .يتم عمل التحويالت من اإلستثمارات العقارية عندما ،وفقط عندما ،يكون هناك تغيير في االستخدام يستند عليه عند
بدء شغل المالك للعقار أو بدء التطوير لغرض البيع.

إستثمارات في شركات زميلة
إن الشركات الزميلة هي مؤسسة لدى المجموعة نفوذ مؤثر عليها .إن النفوذ المؤثر هي القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات فيما يتعلق
بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ،ولكن ليست السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.
إن االعتبارات التي يتم عملها في تحديد النفوذ المؤثر أو السيطرة المشتركة هي مماثلة لتلك التي تعد ضرورية لتحديد مدى السيطرة على الشركات
التابعة.
يتم حساب إستثمارات المجموعة في شركاتها الزميلة بموجب طريقة الحقوق للمحاسبة.
بموجب طريقة الحقوق ،يتم إثبات اإلستثمار في الشركة الزميلة مبدئي ًا بالتكلفة .يتم تعديل القيمة المدرجة لإلستثمار إلثبات التغيرات في حصة
المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ اإلقتناء .يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك في
القيمة المدرجة لإلستثمار وهي غير مطفأة وال يتم فحصها لإلضمحالل.
تعكس القائمة الموحدة للدخل حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة .يتم عرض أي تغير في الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر
ً
مباشرة في حقوق الشركة الزميلة،
فيها كجزء من القائمة الموحدة للدخل الشامل للمجموعة .باإلضافة إلى ذلك ،أينما وجدت تغييرات قد أثبتت
تقوم المجموعة بإثبات حصتها في هذه التغييرات وتفصح عن هذا ،إذا استلزم األمر في القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق .يتم استبعاد
المكاسب أو الخسائر الغير محققة من المعامالت بين المجموعة وشركتها الزميلة إلى حد حصة المجموعة في الشركة الزميلة.
يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة في نفس الفترة المالية للمجموعة .أينما استلزم األمر ،يتم عمل تعديالت في السياسات المحاسبية
لتتماشي مع سياسات المجموعة.
بعد تطبيق طريقة الحقوق ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضروري ًا إثبات خسارة إضمحالل إضافية لحصة إستثمارات المجموعة في شركتها
الزميلة .تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير ،بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل اإلستثمار في الشركة الزميلة .ففي هذه
الحالة تقوم المجموعة بإحتساب قيمة اإلضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها المدرجة من ثم إثبات
الخسارة «كحصة المجموعة من الخسارة في الشركة الزميلة» في القائمة الموحدة للدخل الشامل.
عند فقدان نفوذ مؤثر على الشركة الزميلة تقيس وتثبت المجموعة أي اسثتمار محتفظ به بقيمته العادلة .يتم إثبات أي فرق بين القيمة المدرجة
للشركة الزميلة عند فقدان النفوذ المؤثر والقيمة العادلة لإلستثمار المحتفظ به والمتحصالت من اإلستبعاد في القائمة الموحدة للدخل.
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التقرير السنوي ٢٠١٤

 .إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2014

 . 2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الموجودات المالية
اإلثبات المبدئي والقياس
يتم تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات المبدئي كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر والقروض وذمم مدينة أو
إستثمارات محتفظ بها لغرض البيع .حسب اإلقتضاء يتم إثبات جميع الموجودات المالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة باإلضافة ،في حالة الموجودات
المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر تضاف إليها تكاليف المعاملة المنسوبة إلقتناء الموجود المالي.
ً
عامة في القوانين أو
جميع المشتريات والمبيعات العادية للموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه
حسب أعراف السوق (طريقة الشراء العادية) يتم إثباتها بتاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيها المجموعة بشراء وبيع الموجود.
تشتمل موجودات المجموعة المالية على نقد وأرصدة لدى البنوك ،وذمم تجارية مدينة وذمم أخرى واستثمارات متاحة للبيع.
القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفاتها على النحو التالي:
إستثمارات متاحة للبيع
يتم إثبات جميع اإلستثمارات المتاحة للبيع مبدئيا بسعر التكلفة ،والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المدفوع ومتضمنة تكاليف الشراء المصاحبة
لإلستثمارات .بعد اإلثبات المبدئي ،يتم إعادة قياس اإلستثمارات بالقيمة العادلة بإستثناء اإلستثمارات التي ليست لديها أسعار سوقية معلنة في
السوق النشطة والتي ال يمكن تحديد قيمها العادلة بموثوقية والتي يتم قياسها بالتكلفة .يتم تسجيل المكاسب والخسائر غير المحققة كبند
منفصل في الحقوق حتى تستبعد اإلستثمارات أو عند إضمحالل اإلستثمارات .عند االستبعاد أو اإلضمحالل فإن المكسب أو الخسارة المتراكمة
المسجلة مسبق ًا ضمن الحقوق ،يتم تضمينها في قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة.
القروض والذمم المدينة
القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة لديها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال يتم تداولها في السوق النشطة .تدرج هذه
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد حسم أي مخصص لإلضمحالل .يتم إثبات المكاسب و الخسائر
في القائمة الموحدة للدخل الشامل عندما يتم إستبعاد أو إضمحالل القروض والذمم المدينة ،وكذلك من خالل عملية اإلطفاء.
يتم إثبات اإليجار والذمم المدينة األخرى بقيمة الفواتير األصلية أو عندما تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية أو تدرج الذمم المدينة بسعر التكلفة
المطفأة أيهما أقل .ويتم عمل مخصص عندما يوجد دليل موضوعي بأن المجموعة تكون غير قادرة على إسترداد األرصدة بالكامل .تشطب األرصدة
عندما يتم عمل تقييم بأن إحتمال إستردادها بعيد المنال.
النقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه المتضمن في القائمة الموحدة للمركز المالي على نقد في الصندوق ولدى البنوك وودائع المرابحات ألجل.
لغرض القائمة الموحدة للتدفقات النقدية ،يشمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى البنوك كما هو محدد أعاله ،محسوم منها ودائع المرابحات
ألجل بتواريخ إستحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر والسحوبات على المكشوف من البنك القائمة والحسابات المصرفية المقيدة ،أن وجدت.
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إضمحالل وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية
تقيم المجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل موجود مالي محدد أو مجموعة من الموجودات المالية .يعتبر
الموجود المالي مضمحل أو مجموعة من الموجودات المالية مضمحلة إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت االضمحالل نتيجة لحدث أو أكثر قد
تم حدوثه بعد اإلثبات المبدئي للموجود (تكبد على «آثره خسارة») وبأن حدوث تلك الخسارة لها تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة
للموجود المالي أو مجموعة من الموجودات المالية التي يمكن قياسها بواقعية.
من الممكن إن يتضمن دليل االضمحالل على مؤشرات بأن المقترض أو مجموعة من المقترضين يواجهون صعوبات مالية جوهرية ،وفوات مواعيد
دفع الفائدة أو المبالغ األصلية ،ويوجد هناك إحتمال تعرضهم إلى إفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر ويمكن مالحظته حيث توجد معلومات تشير
بحدوث اإلنخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة القابلة للقياس ،أو حدوث تغيرات في أعمال المتاجرة أو في األوضاع االقتصادية
المرتبطة بعدم السداد.
يتم تحديد االضمحالل كالتالي:
		

أ )	للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ،فإن االضمحالل هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة بعد حسم أي خسارة اضمحالل تم إثباتها
مسبق ًا في القائمة الموحدة للدخل الشامل.

		

ب)	للموجودات المدرجة بالتكلفة فإن االضمحالل هو الفرق بين القيمة المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة
بسعر السوق الحالي على عائد موجود مالي مماثل؛ و

		

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

المطلوبات المالية
اإلثبات المبدئي
يتم تصنيف المطلوبات المالية التي تدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  39كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح
أو الخسائر ،أو القروض واإلقتراضات ،أو كمشتقات مالية مصنفة كأدوات تحوط في التحوط الفعال ،أيهما أنسب .تقوم المجموعة بتحديد تصنيف
مطلوباتها المالية عند اإلثبات المبدئي.
يتم إثبات المطلوبات المالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة وفي حالة القروض واإلقتراضات ،تنسب إليها التكاليف المباشرة للمعاملة.
تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة على ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى وتمويل الوكالة.
القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفاتها على النحو التالي.
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تمويل الوكالة
التمويل بالوكالة هي قروض ألجل من بنوك تجارية .بعد اإلثبات المبدئي ،يتم الحق ًا قياس القروض واإلقتراضات التي تستحق عليها أرباح بالتكلفة
المطفأة بإستخدام طريقة معدل الربح الفعلي .يتم إثبات المكاسب والخسائر في القائمة الموحدة للدخل الشامل عندما يتم إستبعاد المطلوبات،
وكذلك من خالل عملية اإلطفاء
يتم احتساب الربح في القائمة الموحدة للدخل الشامل عندما تستحق .يتم تضمين الفوائد المستحقة كمستحقات ضمن ذمم دائنة ومبالغ أخرى
مستحقة الدفع.
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
تدرج المطلوبات للذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى بالتكلفة ،والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المتوجب دفعه في المستقبل للبضائع أو
الخدمات المستلمة ،سواء تمت أو لم تتم مطالبة المجموعة بها.
مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة الموحدة للمركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ
لمقاصة المبالغ المعترف بها حيث تنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجود وسداد المطلوب في الوقت ذاته.
تكلفة إطفاء األدوات المالية
يتم احتساب تكلفة اإلطفاء باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد حسم أي مخصص لالضمحالل والمبلغ األصلي المستحق السداد أو الخصم.
يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي عالوات أو خصومات من االقتناء متضمنة تكاليف المعاملة والرسوم التي تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من
سعر الفائدة الفعلي.
استبعاد األدوات المالية
يتم استبعاد الموجود المالي (أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة) عند:
		

 -انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجود ،أو

		

	قيام المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود ولكنها تعهدت بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرفوسواء
ثالث بموجب «ترتيب سداد»؛
ً

			

		
(أ)

قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بالموجود ،أو

			

(ب)

عندما لم يتم نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة على الموجود.

يتم إستبعاد المطلوب المالي عندما يكون اإللتزام بموجب المطلوب تم إخالئه أو إلغائه أو انتهاء مدته.
مبالغ مستلمة مقدم ًا من المستأجرين
يتم تسجيل اإليجار المستلم مقدم ًا من المستأجرين كمطلوب ويتم إثباته كإيراد إيجار عند إستحقاق اإليجار.
ودائع المستأجرين
يتم إثبات ودائع المستأجرين مبدئي ًا بالقيمة العادلة ويتم الحق ًا قياسها بسعر التكلفة المطفأة عندما تكون القيمة الزمنية لألموال جوهرية .يتم
تضمين أي فرق بين القيمة العادلة المبدئية والقيمة اإلسمية كبند من بنود دخل التأجير التشغيلي ويتم إثباته على أساس القسط الثابت على مدى
فترة عقد التأجير.
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مخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزام (قانوني أو متوقع) على المجموعة ناتج عن حدث سابق ،ومن المحتمل أن يتطلب وجود تدفق خارجي للموارد
يشمل المنافع اإلقتصادية لتسوية هذه اإللتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامات .حيثما تتوقع المجموعة إسترداد بعض أو
جميع المخصصات ،على سبيل المثال بموجب عقد التأمين ،يتم إثبات التسويات كموجود منفصل ولكن فقط عندما تكون التسويات شبة مؤكدة.
يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي مخصصات في القائمة الموحدة للدخل بعد حسم أي تسويات.
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة بدفع اشتراكات لنظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي لموظفيها البحرينيين والتي تحسب كنسبة من رواتب الموظفين .إن
التزامات المجموعة تكون محصورة في نطاق المبالغ المساهم بها في هذا النظام والتي تحسب كمصروفات عند تكبدها.
كما تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين األجانب ،والتي تستحق بناءا ً على رواتب الموظفين عند إنهاء التوظيف وعدد سنوات
الخدمة .تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت كمستحقات على مدى فترة التوظيف.

إثبات اإليراد
يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه المنافع اإلقتصادية إلى المجموعة بحيث يمكن قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية ،بغض
النظر عن متى يتم استالم المدفوعات .يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذمم المدينة ،مع األخذ في االعتبار الشروط التعاقدية
المحددة للدفع بإستثناء الضرائب أو الرسوم .تقيم المجموعة ترتيبات إيراداتها مقابل معايير محددة من أجل تحديد ما إذا كانت تعمل كرب المال أو
وكيل .لقد استنتجت المجموعة بأنها تعمل كرب المال في جميع ترتيبات إيراداتها نظرا ً ألنها الملتزم األولي في جميع ترتيبات اإليرادات ولديها أسعار
العروض وكما أنها تتعرض لمخاطر االئتمان .يجب استيفاء معايير اإلثبات التالية قبل إثبات اإليراد:
دخل اإليجار
يتم إثبات دخل اإليجار المستحق القبض من عقود التأجير التشغيلية ،بعد حسم التكاليف المبدئية المباشرة للمجموعة للدخول في عقود التأجير
التشغيلية ،على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير لإليجارات المستمرة.
بناء على ذلك .عقد التأجير هو
يتم توزيع حوافز للمستأجرين للدخول في إتفاقيات التأجير بالتساوي على مدى فترة عقد التأجير ،حتى لو لم يتم الدفع ً
الفترة الغير قابلة لإللغاء مع أي شروط إضافية تعطي المستأجر خيار مواصلة عقد التأجير ،وحيث في بداية عقد التأجير ،أعضاء مجلس اإلدارة على ثقة
معقولة بأن المستأجرين سيمارسون هذا الخيار.
يتم إثبات المبالغ المستلمة من المستأجرين إلنهاء عقد التأجير أو التعويض عن التلفيات في القائمة الموحدة للدخل الشامل عند ظهورها.
دخل الربح
يتم إثبات دخل األرباح كمستحقات بإستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.
بيع العقار المنجز
ً
عادة تبادل غير مشروط للعقود .بالنسبة للتبادالت المشروطة،
يعتبر العقار مباع ًا عندما تنتقل المخاطر الهامة والعوائد إلى المشتري ،والذي يعتبر
يتم إثبات المبيعات فقط عندما يتم تحقيق جميع الشروط الهامة.
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تحويل العمالت األجنبية
يتم عرض القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني .تقوم كل وحدة ضمن المجموعة بتحديد عملة عملياتها الرئيسية ويتم قياس البنود
المتضمنة في القوائم المالية لكل وحدة بإستخدام تلك العملة .يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار صرف العملة
الرئيسية السائدة بتاريخ إجراء المعاملة .يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المعروضة بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار صرف العملة
الرئيسية السائدة بتاريخ أعداد التقارير المالية .ترحل جميع الفروق إلى القائمة الموحدة للدخل الشامل.
إن البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة بالتواريخ المبدئية للمعامالت .يتم تحويل
البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.
يتم تحويل موجودات ومطلوبات الوحدات األجنبية إلى الدينار البحريني بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد التقارير المالية ويتم تحويل بنود دخلها
ً
مباشرة كبند منفصل في الدخل الشامل
على أساس متوسط أسعار الصرف للسنة .يتم إثبات فروق الصرف الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية
اآلخر .عند إستبعاد وحدة أجنبية ،يتم إثبات المبالغ المتراكمة المؤجلة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بالوحدة المستبعدة ضمن األرباح
أو الخسائر.

 . 3اآلراء والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة
إن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتطلب من اإلدارة عمل آراء وتقديرات وفرضيات قد تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات والمصروفات
والموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة ،بتاريخ تقديم التقارير .ومع ذلك ،عدم التيقن بشأن هذه الفرضيات والتقديرات
يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية.
إن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ قائمة المركز المالي ،والتي لديها مخاطر
هامة لتكون سبب ًا لتعديل جوهري للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة موضحة أدناه:

اآلراء بخالف التقديرات
أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،اتخذت اإلدارة اآلراء التالية ،التي لديها أغلب التأثيرات الهامة على المبالغ المثبتة في القوائم المالية
الموحدة:
تصنيف العقار
تحدد المجموعة ما إذا كان العقار مصنف كإستثمار عقاري أو عقار قيد التطوير .تشتمل اإلستثمارات العقارية على أراضي ومباني ال يتم شغلها من
قبل المجموعة بصورة جوهرية ،أو استخدامها في عمليات المجموعة ،أو ال يتم بيعها ضمن اإلعمال اإلعتيادية ولكن يتم اإلحتفاظ بها بصورة
رئيسية لغرض اكتساب دخل إيجارات واالستفادة من ارتفاع ثمنها.
تشتمل العقارات قيد التطوير على العقارات المحتفظ بها لغرض البيع ضمن األعمال اإلعتيادية .تتعلق هذه بصورة رئيسية بالعقارات السكنية التي
تقوم المجموعة بتطويرها وتنوي بيعها عند أو قبل االنتهاء من اإلنشاء.
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 . 3اآلراء والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة (تتمة)
التقديرات
تقييم اإلستثمارات العقارية
تقوم إدارة المجموعة باحتساب اإلستثمارات العقارية بالقيم العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي .ويتم تحديد هذه القيم العادلة من قبل مثمنين
بناء على الظروف القائمة وعلى افتراضات وجود مشترين بذلك التاريخ .يتم عمل هذا التقييم علي أساس سنوي والقيم المستقبلية
محترفين ً
لإلستثمارات العقارية يتم تعديلها وفق ًا لذلك على أساس التغيرات في التقديرات .سيتم إثبات أي فرق في المبالغ الفعلية المحققة في الفترات
المستقبلية والتغيرات في القيمة العادلة في القائمة الموحدة للدخل الشامل.
إضمحالل اإلستثمارات
تقوم المجموعة بمراجعة إضمحالل إستثماراتها .يتم إجراء التقييم عندما يكون هناك انخفاض هام أو طويل األمد في القيمة العادلة أدنى من
تكلفتها أو عندما يوجد دليل موضوعي يثبت اإلضمحالل .بتاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي ،قامت المجموعة بتسجل إضمحالل بمبلغ وقدره
 512,035دينار بحريني ( 1,012,227 :2013دينار بحريني) على سندات أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع غير المسعرة.
إضمحالل الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى
يتم عمل تقدير لمبالغ الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى القابلة للتحصيل عندما يكون تحصيل المبالغ بالكامل غير محتمل .يتم عمل هذا
التقدير بشكل فردي على المبالغ الهامة .إما المبالغ الغير هامة بشكل فردي ،والتي فات مواعيد إستحقاقها ،يتم تقييمها بشكل جماعي ويتم عمل
مخصص لعمر الدين ،على أساس معدالت االستردادات التاريخية.
بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة  612,931دينار بحريني ( 360,455 :2013دينار بحريني) وال يوجد مخصص للديون المشكوك في تحصيلها ( :2013ال
شيء) بتاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي.

 .4معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد
فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة وهي مدرجة أدناه .تنوي المجموعة
تطبيق هذه المعايير عندما تصبح إلزامية.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9المتعلق باألدوات المالية :التصنيف القياس
كان المعيار إلزامي في البداية في الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  ،2015إال أن تم إصدار الصيغة النهائية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم  9من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي في يوليو  ،2014مغيرا ً بذلك التاريخ اإللزامي إلى  1يناير .2018
التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  11المتعلق بالترتيبات المشتركة :احتساب الحصص المقتناة
تتطلب التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  11بأن يتم إحتساب المشغل المشترك إلقتناء حصص في عملية
مشتركة ،والتي يتضمن نشاط العملية المشتركة على أعمال تتطلب تطبيق مبادئ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3ذات الصلة المتعلق
بمحاسبة دمج األعمال .كما توضح التعديالت بأن الحصص المحتفظ بها مسبق ًا في العملية المشتركة ال يتم إعادة قياسها عند إقتناء حصص
إضافية في نفس العملية المشتركة بينما يتم االحتفاظ بالسيطرة المشتركة .وباإلضافة إلى ذلك ،تمت إضافة نطاق االستثناء في المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم  11لتحديد بأن التعديالت ال تنطبق عندما تتقاسم األطراف السيطرة المشتركة ،بما في ذلك المؤسسة التي تقوم بإعداد
التقارير المالية ،فهي تخضع للسيطرة المشتركة لنفس الطرف المسيطر األساسي.
تطبيق التعديالت على كال من إقتناء الحصص المبدئية في العملية المشتركة والحصول على أية حصص إضافية في نفس العملية المشتركة وهي
إلزامية بأثر رجعي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر .وال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي تأثير على
القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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 .4معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد (تتمة)
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  14المتعلق بالحسابات التنظيمية المؤجلة
يسمح المعيار للمؤسسة التي تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى على االستمرار في المحاسبة ،مع بعض التغيرات المحدودة،
على «أرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة» وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها مسبق ًا ،على كال من التطبيق المبدئي للمعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية والقوائم المالية الالحقة (إلزامية في الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير .)2016
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15المتعلق بإيرادات من عقود مع عمالء
تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15في مايو  2014ويحدد المعيار نموذج من خمس خطوات والذي سيتم تطبيقه على اإليرادات
الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء .يتم إثبات اإليرادات بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع
المؤسسة إستحقاقها نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء .تقدم المبادئ في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15نهج ُا أكثر تنظيم ًا
لقياس وإثبات اإليرادات .ينطبق معيار اإليرادات الجديد على جميع المؤسسات وسيحل محل جميع متطلبات إثبات اإليرادات الحالية بموجب المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية .سيتطلب تطبيقه إما بأثر رجعي كلي أو معدل للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  2017مع السماح بالتطبيق
المبكر .تقيّم المجموعة حالي ًا تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15وتعتزم تطبيق المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي المطلوب.
التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  19المتعلق بخطط المزايا المحددة :مساهمات الموظفين
توضح التعديالت بأن إذا كان مبلغ المساهمات مستقلة عن عدد سنوات الخدمة ،فأنه يسمح للمؤسسة إثبات تلك المساهمات كانخفاض في
تكلفة الخدمة في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ،بد ًال من تخصيص المساهمات إلى فترات الخدمة (إلزامي في الفترات السنوية المبتدئة في أو
بعد  1يوليو .)2014
التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم  :38المتعلق بتوضيح الطرق المقبولة
لالستهالك واإلطفاء
توضح التعديالت المبدأ في معيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم  38بأن اإليرادات تعكس نمط ًا من المنافع االقتصادية
جزء منها) بد ًال من المنافع االقتصادية التي يتم استهالكها من خالل استخدام الموجودات.
الناتجة عن العمليات التشغيلية (والتي تعد الموجودات
ً
ونتيجة لذلك ،ال يمكن إستخدام األسلوب القائم على اإليراد الستهالك العقارات واآلالت والمعدات ،ويمكن استخدامها فقط في حاالت محدودة جدا
إلطفاء الموجودات غير الملموسة .إن التعديالت إلزامية بأثر رجعي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر .وال
يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي تأثير على المجموعة نظرا ً ألن المجموعة لم تستخدم األسلوب القائم على اإليراد الستهالك موجوداتها
غير الملموسة.
التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  :27المتعلق بإستخدام طريقة الحقوق في القوائم المالية المنفصلة
ستسمح التعديالت للمؤسسات باستخدام طريقة الحقوق لحساب االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة
في قوائمها المالية المنفصلة .سيتعين على المؤسسات التي سبق لها تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتي اختارت تطبيق طريقة
الحقوق على قوائمها المالية المنفصلة بتطبيق هذا التغيير بأثر رجعي .سيتعين على المطبقين للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى
والذين اختاروا استخدام طريقة الحقوق على قوائمها المالية المنفصلة ،تطبيق هذه الطريقة من تاريخ االنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية .إن التعديالت إلزامية للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر .وال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها
أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
التحسينات السنوية التي أدخلت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة ()2012 – 2010
تم إصدار هذه التحسينات في ديسمبر  2013وهي نافذة اعتبارا ً من  1يوليو  .2014تتضمن هذه الوثيقة على التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم  2والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  8والمعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  13ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم  24و ومعيار المحاسبة الدولي رقم .38
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 .4معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد (تتمة)
التحسينات السنوية التي أدخلت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على دورة ()2013 – 2011
تم إصدار هذه التحسينات في ديسمبر  2013وهي نافذة اعتبارا ً من  1يوليو  .2014تتضمن هذه الوثيقة على التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  1والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  13ومعيار المحاسبة الدولي رقم .40
المعايير والتفسيرات االخرى الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد من غير المرجح بأن يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة
في فترة تطبيقها المبدئية.
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 .5أثاث ومعدات ومركبات
2014

أثاث
دينار بحريني

معدات
دينار بحريني

مركبات
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

التكلفة:
في  1يناير 2014
إضافات
في  31ديسمبر 2014

33.914
33.914

28.557
909
29.466

17.730
17.730

80.201
909
81.110

االستهالك:
في  1يناير 2014
المخصص خالل السنة
في  31ديسمبر 2014

31.946
894
32.840

28.222
507
28.729

11.906
2.604
14.510

72.074
4.005
76.079

صافي القيمة المدرجة:
في  31ديسمبر 2014

2013

1.074

أثاث
دينار بحريني

737

معدات
دينار بحريني

3.220

مركبات
دينار بحريني

5.031

المجموع
دينار بحريني

التكلفة:
في  1يناير 2013
إضافات
في  31ديسمبر 2013
االستهالك:
في  1يناير 2013
المخصص خالل السنة
في  31ديسمبر 2013
صافي القيمة المدرجة:
في  31ديسمبر 2013
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33.914
33.914

27.937
620
28.557

17.730
17.730

79.581
620
80.201

29.254
2.692
31.946

26.077
2.145
28.222

9.246
2.660
11.906

64.577
7.497
72.074

1.968

335

5.824

8.127
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 .6إستثمارات عقارية
2014
دينار بحريني
كما في  1يناير
إضافات خالل السنة
مساهمة من قبل حقوق غير مسيطرة
محول إلى حقوق غير مسيطرة
مكسب (خسارة) القيمة العادلة
كما في  31ديسمبر

59.630.955
3.487.591
4.112.467
67.231.013
71.537
67.302.550

2013
دينار بحريني

60.090.169
1.274.875
)(692.001
60.673.043
)(1.042.088
59.630.955

تدرج اإلستثمارات العقارية بالقيم العادلة ،التي تم تحديدها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بناءا ً على تقييمات تم إجراؤها من قبل مثمنين مستقلين
بناء على قيمة
معتمدين .المثمنين هم من شركات متخصصة في تقييم مثل هذه األنواع من اإلستثمارات العقارية .إن التقييم المتخذ قد تم ً
السوق المفتوحة مدعومة بأدلة السوق التي يمكن بموجبها استبدال الموجودات بين بائع لديه الرغبة وحسن اإلطالع ومشتري لديه الرغبة وحسن
اإلطالع في المعاملة دون شروط تفضيلية كما هو في تاريخ التقييم.
في سنة  ،2014تمثل المساهمة من قبل الحقوق غير المسيطرة مساهمة عقار سكني من قبل شركة تطوير انجازات العقارية ش.م.ك .إلى اليال
السيف ريزيدنس ذ.م.م ،.وهي شركة تابعة ،بقيمة مدرجة قدرها  4,112,467دينار بحريني.
في سنة  ،2013يمثل التحويل إلى حقوق غير مسيطرة تحويل عقار سكني من قبل شركة تابعة إلى شركة الداو العقارية ش.م.ب( .مقفلة) بقيمة
مدرجة قدرها  692,001دينار بحريني.
تتضمن اإلستثمارات العقارية على قطعة أرض واحدة بموجب ترتيب عقد التأجير الطويل األجل .تم سداد عقد التأجير هذا بالكامل وهو لفترة ال تقل
عن  50سنة.
تتضمن اإلستثمارات العقارية على بعض قطع أراضي بقيمة مدرجة قدرها  26,389,643دينار بحريني كما في  31ديسمبر  21,003,702 :2013( 2014دينار
بحريني) والتي هي مرهونة مقابل تسهيالت تمويل الوكالة للمجموعة (إيضاح .)16
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 .7إستثمارات في شركات زميلة
تمثل القيم المدرجة المتضمنة في القائمة الموحدة للمركز المالي حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة كما في 31
ديسمبر وهي كالتالي:
2014
دينار بحريني

2013
دينار بحريني

كما في  1يناير

972.493

972.713

حصة المجموعة في خسارة الشركات الزميلة

()3.691

)(2.677

(خسارة) مكسب من تحويل عمالت أجنبية

()2.361

2.457

كما في  31ديسمبر

966.441

972.493

بناء على القوائم المالية غير
فيما يلي حصة المجموعة في مجموع موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركات الزميلة كما في  31ديسمبر ً
المدققة:

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
الحقوق
نسبة حصة ملكية المجموعة
القيمة المدرجة لإلستثمار
اإليرادات
حصة المجموعة من اإليراد للسنة
الخسارة
حصة المجموعة من الخسارة للسنة
خسارة من تحويل عمالت اجنبية

46

السنبوك

أصداف

المجموع

2014

2014

2014

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

17.127
4.117.086
()284.162
3.850.051
%25
962.513
()7.443
()1.861
()2.348

11.059
()3.201
7.858
%50
3.928
()3.659
()1.830
()13

28.186
4.117.086
()287.363
3.857.909
966.441
()11.103
()3.691
()2.361
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 .7إستثمارات في شركات زميلة (تتمة)
السنبوك
2013
دينار بحريني

المجموع
2013
دينار بحريني

أصداف
2013
دينار بحريني

موجودات متداولة

20.254

13.412

33.666

موجودات غير متداولة

4.116.000

-

4.116.000

مطلوبات متداولة

)(269.369
3.866.885

)(1.867
11.545

)(271.236
3.878.430

نسبة حصة ملكية المجموعة

%25

%50

القيمة المدرجة لإلستثمار

966.721

5.772

972.493

اإليـــــــرادات

-

-

-

حصة المجموعة من اإليراد السنة

-

-

-

الخسارة

)(4.438

)(3.133

)(7.571

حصة المجموعة من الخسارة للسنة

)(1.110

)(1.567

)(2.677

مكسب من تحويل عمالت اجنبية

2.443

14

2.457

الحقوق

في سنة  ،2008قامت المجموعة بإقتناء  %25حصة ملكية في شركة السنبوك العقارية («السنبوك») .تأسست شركة السنبوك في مايو  2006وهي
تقوم بالمشاركة في عملية اقتناء وبيع وتأجير اإلستثمارات العقارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .لم تبدأ الشركة عملياتها بعد كما في 31
ديسمبر .2014
تأسست شركة أصداف العقارية ذ.م.م«( .أصداف») في أغسطس  .2009قامت المجموعة بإقتناء  %50حصة ملكية في الشركة والتي ستقوم
بالمشاركة في عملية إقتناء وبيع وتأجير اإلستثمارات العقارية .إن الشركة في المراحل األولية للتأسيس ولم تبدأ عملياتها بعد.
ال توجد لدى الشركات الزميلة أية إلتزامات محتملة وإرتباطات رأسمالية جوهرية كما في  31ديسمبر  31( 2014ديسمبر  :2013ال شيء).
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 .8إستثمارات متاحة للبيع
فيما يلي التغيرات في اإلستثمارات المتاحة للبيع غير المسعرة للسنة :
2014
دينار بحريني

2013
دينار بحريني

كما في  1يناير

3.914.196

4.929.138

خسائر إضمحالل السنة

()512.035

)(1.012.227

مبالغ مستردة من اإلستثمارات

3.402.161

)(2.715

كما في  31ديسمبر

3.914.196

تدرج اإلستثمارات غير المسعرة بسعر التكلفة بعد حسم اإلضمحالل ،حيث ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بموثوقية نتيجة لطبيعة تدفقاتها
النقدية المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها.

 .9ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
2014
دينار بحريني

2013
دينار بحريني

ذمم تجارية مدينة

612.931

360.455

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقه (إيضاح )19

494.589

370.923

مبالغ مستحقة من شركات زميلة (إيضاح )19

66.886

66.886

مصروفات مدفوعة مقدم ًا

25.389

24.436

وديعة ضمان

2.695

2.695

مبالغ مدفوعة مقدم ًا للمقاولين (إيضاح )19

-

169.500

مبالغ مستحقة من حقوق غير مسيطرة (إيضاح )19

-

125.000

ذمم مدينة أخرى

40

151

1.202.530

1.120.046

ً
نيابة عن المجموعة
تمثل المبالغ المستحقة من أطراف ذات العالقة المبالغ المحصلة من المستأجرين التي يتم عمله من قبل المساهمين
ً
نيابة عن المساهمين .ال تستحق أية فائدة على الرصيد ويسدد عند الطلب.
والعموالت والمصروفات األخرى المدفوعة من قبل المجموعة
تمثل المبالغ المستحقة من حقوق غير مسيطرة المبالغ المستحقة الدفع للمجموعة من مساهم غير مسيطر .ال تستحق أية فائدة على هذه
المبالغ وتسدد عند الطلب.
تمثل المبالغ المستحقة الدفع من شركة زميلة اإلستثمارات اإلضافية التي تم عملها للشركة الزميلة والتي سيتم إرجاعها إلى المجموعة .ال
تستحق أية فائدة على هذه المبالغ وال توجد لها شروط سداد محددة.
ً
عادة على أساس نقدي .تستحق الذمم التجارية المدينة على أساس اتفاقيات اإليجار .إن
ال تستحق فائدة على الذمم التجارية المدينة ويتم تسويتها
بناء على الخبرات السابقة .ال تقوم المجموعة بالحصول على
الذمم المدينة غير مضمحلة ولم يفت موعد استحقاقها ويتوقع استردادها بالكامل ً
ضمانات على المبالغ المستحقة القبض ولذلك ،فأن أغلبيتها غير مضمونة.
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 .9ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى (تتمة)
فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية المدينة غير المضمحلة كما في  31ديسمبر:
لم يحن موعد
المجموع
دينار بحريني

فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة

استحقاقها وغير

60-30

90-60

120-90

أكثر من

مضمحلة
دينار بحريني

يوم ًا
دينار بحريني

يوم ًا
دينار بحريني

يوم ًا
دينار بحريني

 120يوم ًا
دينار بحريني

2014

-

-

-

-

-

-

2013

360.455

173.567

96.555

90.333

-

-

 .10النقد وما في حكمه
2014
دينار بحريني
نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك*
ودائع مرابحة ألجل**
النقد وما في حكمه

295
3.736.541
3.736.836

2013
دينار بحريني

295
1.736.685
756.673
2.493.653

*	ال يتضمن الرصيد النقدي لدى البنوك المفصح عنه أعاله على تأثير المبالغ النقدية المودعة لدى بنك تجاري في دولة الكويت والبالغة  463.010دينار بحريني (:2013
 )5.795.959محتفظ بها من قبل المجموعة بصفة أمانة لمساهم في شركة تابعة .
**	إن ودائع المرابحات ألجل هي ودائع قصيرة األجل لدى بنوك تجارية في مملكة البحرين .إن هذه الودائع هي بالدينار البحريني ولديها معدل فائدة فعلي بنسبة %1.26
( ) %1.25 :2013ويتم إجراؤها في فترات متفاوتة تتراوح ما بين شهر واحد إلى ستة أشهر.

 .11رأس المال
2014
دينار بحريني

2013
دينار بحريني

المصرح به:
 )333,900,000 :2013( 333,900,000سهم عادي بقيمة إسمية قدرها  100فلس ( 100 :2013فلس) للسهم
الصادر والمكتتب والمدفوع بالكامل

33.390.000
33.390.000

33.390.000
33.390.000
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 .12عالوة إصدار أسهم
يمثل هذا الرصيد المحول بعد إحتساب مصروفات اإلصدار وإعادة الهيكلة المتكبدة من قبل الشركة من مبلغ  5فلس المستلمة كعالوة على
القيمة االسمية من المكتتبين في رأس المال.

 .13إحتياطي قانوني
وفق ًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للشركة يتم تحويل  %10من ربح السنة إلى اإلحتياطي القانوني .يجوز للشركة أن
تقرر إيقاف مثل هذا التحويل السنوي عندما يبلغ اإلحتياطي القانوني  %50من رأس المال المدفوع .ن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي
ينص عليها قانون الشركات التجارية البحريني.

 .14إحتياطي عام
يمثـل اإلحتياطي العام مبالغ تم تجنيبها لغرض النفقات الرأسمالية المستقبلية ولتعزيز القاعدة الرأسمالية القوية للمجموعة ،كما هو قابل
للتوزيع.

 .15أرباح مبقاة  -غير قابلة للتوزيع
تمثل هذه حصة المجموعة في االحتياطي القانوني من شركاتها التابعة وهي غير قابلة للتوزيع.

 .16تمويل الوكالة
2014
دينار بحريني
تمويل الوكالة 1
تمويل الوكالة 2
تمويل الوكالة 3

محسوم منه :الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

50

10.832.554
2.500.000
3.770.000
17.102.554
()13.332.554
3.770.000

2013
دينار بحريني

12.457.554
2.500.000
14.957.554
)(2.166.537
12.791.017

شركة فيرست العقارية ش.م.ب (مقفلة)

 .إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 .16تمويل الوكالة (تتمة)
تمويل الوكالة 1
استنادا ً إلى شروط القرض األصلي ،كان المبلغ الرئيسي يستحق السداد دفعة واحدة في  1نوفمبر  ،2011في سنة  ، 2012قامت المجموعة بإعادة تفاوض
بناء على شروط إعادة التفاوض ،فأن نسبة  %50من المبلغ الرئيسي مستحق الدفع على  12قسط متساوي إبتداءا ً من 1
شروط القرض مع البنكً .
نوفمبر  2013ونسبة  %50المتبقية مستحقة الدفع بتاريخ االستحقاق النهائي للقرض في  1نوفمبر .2018
في نوفمبر  ،2014دخلت الشركة األم في مفاوضات مع المقرض إلعادة جدولة الرصيد المتبقي من القرض .وخالل هذه الفترة تم تأجيل األقساط
بناء على شروط إعادة التفاوض ،تم
المستحقة ولكن تم تصنيف القرض على أنه متداول .وفي  28يناير  ،2015وافق المقرض على إعادة الجدولة.
ً
دمج تمويل الوكالة  1وتمويل الوكالة  2في تسهيل واحد بإجمالي  13,332,554دينار بحريني .إن ترتيب التمويل مضمون برهن قانوني بالدرجة األولى
على بعض األراضي المتضمنة في اإلستثمارات العقارية للمجموعة بقيمة مدرجة قدرها  25,435,469دينار بحريني .يحمل القرض ربح بمعدل
بيبور مضاف ًا إليه  %2,5و  %50من المبلغ الرئيسي مستحق الدفع على  16قسط متساوي إبتداءا ً من  31يناير  2018ونسبة  %50المتبقية مستحقة الدفع
بتاريخ االستحقاق النهائي للقرض في  1يناير  .2022ويستحق دفع الربح على أساس ربع سنوي ويتم احتسابه في القائمة الموحدة للدخل الشامل
كمستحقات .تم تضمين ربح مستحق بإجمالي  24,072دينار بحريني ( 29,413 :2013دينار بحريني) في الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى كما في
 31ديسمبر .2014

تمويل الوكالة 2
إن ترتيب التمويل مضمون برهن بالدرجة األولي على بعض األراضي المتضمنة في اإلستثمارات العقارية للمجموعة بقيمة مدرجة قدرها  10,000,000دينار
بحريني ( 11,439,262 :2013دينار بحريني) (إيضاح  .)6في سنة  ،2012قامت المجموعة بسداد القسط األول البالغ  2,500,000دينار بحريني والقسط الثاني البالغ
 2,500,000مستحق الدفع في أبريل  .2015يحمل القرض ربح بمعدل بيبور مضاف ًا إليه  .)%1,25 :2013( %1,25تم تضمين ربح مستحق بإجمالي  19,792دينار
بحريني ( 19,792 :2013دينار بحريني) في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى ،و قد تم اعادة التفاوض على بنود هذا القرض كما هو مبين أعاله في
تمويل الوكالة (. )١

تمويل الوكالة 3
إن ترتيب التمويل مضمون برهن بالدرجة األولي على بعض األراضي المتضمنة في اإلستثمارات العقارية للمجموعة بقيمة مدرجة قدرها 4,765,809
دينار بحريني ( :2013ال شيء) (إيضاح  .)6يحمل القرض ربح بمعدل  .%5إن المبلغ الرئيسي مستحق الدفع على  60قسط شهري متساوي إبتداءا ً من 15
يناير  2016مع تاريخ االستحقاق النهائي للقرض في  15ديسمبر .2020
تم تضمين أتعاب التمويل المتكبدة لتمويل الوكالة  1و 2في القائمة الموحدة الدخل الشامل كالتالي:

2014
دينار بحريني
تمويل الوكالة 1
تمويل الوكالة 2
أتعاب مصرفية

574.127
126.736
2.735
703.598

2013
دينار بحريني

654.897
126.389
964
782.250

51

التقرير السنوي ٢٠١٤

 .إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2014

 .17مبالغ مستلمة مقدم ًا من المستأجرين
2014
دينار بحريني

2013
دينار بحريني

279.000

مبالغ مستلمة مقدم ًا طويلة األجل*

330.032
330.032
()330.032

)(491.118

الجزء غير المتداول

-

55.800

مبالغ أخرى مستلمة مقدم ًا

محسوم منها :الجزء المتداول

267.918
546.918

إبتداء من أبريل  .2010يتطلب من العميل دفع مبالغ مقدمة بإجمالي  1,116,000دينار بحريني
*	في أكتوبر  ،2009دخلت الشركة في إتفاقية عقد تأجير لمدة  15سنة مع عميل
ً
على دفعتين والتي سيتم إطفاؤها على فترة  5سنوات تبدأ في أبريل  .2010تم إستالم الدفعة النهائية والبالغة  548,000دينار بحريني من العميل في سنة .2010

 .18ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
2014
دينار بحريني
مبالغ مستحقة الدفع للمقاولين (إيضاح )19
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إيضاح )19
حساب جاري لدى مدير العقار
مصروفات مستحقة
تكاليف تمويل مستحقة
ذمم تجارية دائنة

1.561.946
431.886
252.862
182.941
43.864
1.694
2.475.193

2013
دينار بحريني

468.698
362.282
108.399
88.940
49.205
480
1.078.004

ً
عادة تسويتها خالل  30يوم ًا.
ال تحسب أية فائدة على الذمم التجارية الدائنة ويتم

 .19معامالت مع أطراف ذات عالقة
تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة وشركات
تخضع لسيطرة أو سيطرة مشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطراف .يتم اعتماد سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل
مجلس اإلدارة.
فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمتضمنة في القائمة الموحدة للدخل الشامل خالل السنة:
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	تقوم شركة متعلقة بمساهم بدور مدير عقار على بعض االستثمارات العقارية للمجموعة .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر ،2014تكبدت المجموعة مصروفات عقارية بمبلغ وقدره  392,790دينار بحريني ( 413,726 :2013دينار بحريني) مع مدير العقار هذا إلدارته
العمليات اليومية وتجديد العقود وتأمين المستأجرين الجدد فيما يتعلق بهذه العقارات.
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 .19معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)
		

	كما يقوم مساهم بدور مدير عقار على إستثمار عقاري للمجموعة .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2014تكبدت المجموعةمصروفات عقارية بمبلغ وقدره  203,574دينار بحريني ( 208,216 :2013دينار بحريني) مع المدير العقاري هذا إلدارته العمليات اليومية
وتجديد العقود وتأمين المستأجرين الجدد فيما يتعلق بهذه العقارات.

فيما يلي األرصدة المستحقة القبض من أطراف ذات عالقة والمتضمنة في القائمة الموحدة للمركز المالي:
2014
دينار بحريني
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )9
مبالغ مستحقة من شركات زميلة (إيضاح )9
مبالغ مدفوعة مقدم ًا للمقاولين (إيضاح )9
مبالغ مستحقة من حقوق غير مسيطرة (إيضاح )9

494.589
66.886
561.475

2013
دينار بحريني

370.923
66.886
169.500
125.000
732.309

بلغ الرصيد المستحق الدفع لطرف ذو عالقة والمتضمن في القائمة الموحدة للمركز المالي  431,886دينار بحريني ( 362,282 :2013دينار بحريني)
[إيضاح .]18
يتضمن الرصيد المستحق الدفع للمقاولين على مبلغ وقدره  1,561,946دينار بحريني مستحق لمساهم لتطوير بعض العقارات ( 468,698 :2013دينار
بحريني).
إن األرصدة القائمة الناتجة ضمن األعمال اإلعتيادية هي بدون فائدة وغير مضمونة .تقوم المجموعة بعمل مخصص لإلضمحالل فقط ألرصدة
األطراف ذات العالقة عندما يكون هناك تأكيد فعلي بأن الديون ال يمكن إستردادها .للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2014لم تقوم المجموعة
بتسجيل أي مبالغ مضمحلة على المبالغ المستحقة من قبل األطراف ذات العالقة ( :2013ال شيء).
تتضمن العقارات اإلستثمارية على أعمال بناء قيد التنفيذ تم اإلنتهاء منها من قبل مساهم بإجمالي  70,000دينار بحريني (:2013ال شيء).

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
بلغت تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين  70,000دينار بحريني خالل السنة ( : 2013ال شيء)
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 .20إدارة المخاطر
المقدمة
تدير المجموعة المخاطر من خالل عملية التحديد والمراقبة المستمرة للمخاطر التي تواجهها .تتعرض المجموعة لعدة مخاطر متمثلة في
مخاطر معدل الربح ومخاطر اإلئتمان ومخاطر العملة ومخاطر السيولة.

مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة هو مسئول عن إدارة المخاطر ككل والتصديق على مبادئ واستراتيجيات المخاطر.

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية أو األدوات المالية نتيجة لتغيرات في أسعار السوق .تشمل هذه
مخاطر معدل الربح ومخاطر العملة.

مخاطر معدل الربح
إن مخاطر معدل الربح هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة لتغيرات في معدالت الربح في السوق.
تتعرض المجموعة لمخاطر معدل الربح على تمويل الوكالة التي تستحق عليها ربح بمعدالت عائمة .إن حساسية قائمة الدخل هو تأثير التغيرات
المفترضة في معدل الربح مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة ،على ربح المجموعة لمدة سنة ،على أساس المعدل العائم للمطلوبات
المالية المحتفظ بها كما في  31ديسمبر .2014
يلخص الجدول التالي حساسية القائمة الموحدة للدخل الشامل للتغيرات المحتملة الممكنة في معدالت الربح ،مع االحتفاظ بجميع المتغيرات
األخرى ثابتة على القروض ذات المعدالت العائمة للمجموعة:

تكاليف التمويل
2014

الزيادة /النقص في النقاط
األساسية

التأثير على ربح السنة
دينار بحريني

10+

13.333

10-

)(13.333

2013

10+

14.957

10-

)(14.957

مخاطر العملة
إن مخاطر أسعار العملة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة لتغيرات في أسعار صرف العمالت
األجنبية .يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بصورة رئيسية لألنشطة التشغيلية للمجموعة عندما يتم
عرض اإليرادات والمصروفات بعملة تختلف عن العملة الرئيسية للمجموعة.
إن معظم أنشطة المجموعة تتم بالدينار البحريني و الدرهم األماراتي وجميعها مثبتة بالدوالر األمريكي ،وبالتالي ،فهي غير معرضة لمخاطر عملة
جوهرية.
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مخاطر االئتمان
إن مخاطر اإلئتمان هي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر
لخسارة مالية .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان عن ذممها التجارية المدينة والذمم األخرى والنقد وما في حكمه .يتم إدارة مخاطر االئتمان
والنقد وما في حكمه من قبل إدارة المجموعة وفقا لسياسة المجموعة .يتم عمل إستثمارات لألموال الفائضة فقط مع األطراف األخرى المعتمدة
وضمن حدود االئتمان المخصصة لكل طرف من األطراف األخرى .يتم مراجعة الحدود االئتمانية لألطراف األخرى من قبل مجلس إدارة الشركة
على أساس سنوي ،ويتم تحديثها على مدار السنة وخاضعة لموافقة لجنة التدقيق .يتم وضع الحدود للحد من تركز المخاطر وبالتالي التقليل من
الخسارة المالية من خالل احتمالية فشل الطرف اآلخر .فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات العالقة ،تعتقد اإلدارة بأنها ال تمثل مخاطر
إئتمان جوهرية.
بما إن المجموعة قامت بتأجير عقاراتها لعدد كبير من المستأجرين ،لذلك ال توجد تركزات هامة لمخاطر اإلئتمان .تسعى المجموعة لتقليل
مخاطرها االئتمانية عن طريق تحديد شروط وتعليمات الدفع في عقد التأجير مع المستأجرين وبمراقبة ومتابعة المدفوعات المتأخرة .عالوة على
ذلك ،تدار مخاطر اإلئتمان عن طريق مطالبة المستأجرين بدفع اإليجارات مقدم ًا.
فيما يلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان بتاريخ إعداد التقارير.:
2014
دينار بحريني
نقد وأرصدة لدى البنوك (بإستثناء النقد في الصندوق )
ذمم تجارية مدينة
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )19
مبالغ مستحقة من شركة زميلة (إيضاح )19
مبالغ مستحقة من حقوق غير مسيطرة (إيضاح )19
ذمم مدينة أخرى

3.736.541
612.931
494.589
66.886
40
4.910.987

2013
دينار بحريني

2.493.358
360.455
370.923
66.886
125.000
151
3.416.773

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر بأن المؤسسة سوف تواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية .تقلل المجموعة من مخاطر سيولتها بالحرص على
توفير التسهيالت المصرفية لديها.
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بناء على التواريخ التعاقدية للسداد وأسعار الفائدة الحالية
يلخص الجدول التالي أدناه بيان إستحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة للمجموعةً ،
للسوق.
السنة المنتهية في 31

أقل من

ديسمبر 2014

تمويل الوكالة

أكثر من 5

 3إلى

 3أشهر

 12شهر

 1إلى  5سنوات

سنوات

المجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

10.999.211
1.561.946
431.886
252.862
1.692
13.247.599

2.501.389
2.501.389

3.593.029
3.593.029

السنة المنتهية في

أقل من

 3إلى

 1إلى

أكثر من

 31ديسمبر 2013

 3أشهر

 12شهر

 5سنوات

 5سنوات

المجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

مبالغ مستحقة الدفع للمقاولين
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
حساب جاري لدى مدير العقار
ذمم تجارية دائنة
المجموع

898.257
898.257

17.991.886
1.561.946
431.886
252.862
1.694
20.240.274

مبالغ مستحقة الدفع للمقاولين

721.156

2.133.912

14.242.211

-

17.097.279

468.698

-

-

-

468.698

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

362.282

-

-

-

362.282

حساب جاري لدى مدير العقار

108.399

-

-

-

108.399

تمويل الوكالة

ذمم تجارية دائنة
المجموع

480

1.661.015

-

2.133.912

-

14.242.211

-

-

480

18.037.138

إدارة رأس المال
إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تحتفظ بدرجات إئتمانية قوية ونسبة رأسمال عالية من أجل دعم أعمالها
وزيادة الحد األقصى للقيمة عند المساهمين.
تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأسمالها وعمل تعديالت على ضوء التغيرات في ظروف أعمالها .لم يتم عمل تغييرات في األهداف والسياسات
والعمليات خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2014و 31ديسمبر  .2013يشمل رأس المال أسهم حقوق المجموعة ويقاس بمبلغ وقدره
 47,938,514دينار بحريني كما في  31ديسمبر  47,211,847 :2013( 2014دينار بحريني).
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 .21القيم العادلة
األدوات المالية
تشتمل األدوات المالية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تشتمل الموجودات المالية على بعض ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى ونقد وما في حكمه وإستثمارات متاحة للبيع .تشتمل المطلوبات المالية
على بعض ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى وتمويل الوكالة.
فيما يلي األساليب واالفتراضات المستخدمة لتقدير القيم العادلة:
أ )	تدرج اإلستثمارات المتاحة للبيع بالتكلفة .إن القيمة العادلة للنقد واألرصدة لدى البنوك وبعض الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى وبعض
حد كبير لالستحقاقات القصيرة األجل لتلك األدوات؛
الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى تقارب قيمها المدرجة ويعود ذلك إلى ٍ
ب)	يتم تحديد القيم العادلة لإلقتراضات وقروض المجموعة التي تستحق عليها فائدة من خالل إستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة
بإستخدام معدالت الخصم التي تعكس معدل إقتراض المصدر كما في نهاية فترة إعداد التقارير المالية.
كما في  31ديسمبر  2014و 31ديسمبر  ،2013ال تحتفظ المجموعة بأي أدوات مالية معاد قياسها بالقيمة العادلة ،ولذلك ،فأن إفصاحات التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة تعتبر ليست ذات صلة.
فيما يلي تسوية قياس القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية والمستوى  3للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
2014
دينار بحريني
كما في  1يناير
إضافات خالل السنة
مساهمة من قبل حقوق غير مسيطرة
محول إلى حقوق غير مسيطرة
مكسب (خسارة) القيمة العادلة
كما في  31ديسمبر

59.630.955
3.487.591
4.112.467
67.231.013
71.537
67.302.550

2013
دينار بحريني

60.090.169
1.274.875
-

)(692.001
60.673.043

)(1.042.088
59.630.955

إستثمارات عقارية
تحتسب المجموعة االستثمارات العقارية بالقيم العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي .ويتم تحديد هذه القيم العادلة من قبل مثمنين مهنين
استنادا إلى الظروف القائمة وعلى االفتراضات المتاحة للمشترين كما في ذلك التاريخ .بلغت اإلستثمارات العقارية للمجموعة المقاسة بالقيمة
العادلة ضمن المستوى  3للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة  67,302,550دينار بحريني ( 59,630,955 :2013دينار بحريني).
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2014لم يكن هناك أية تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2لقياسات القيمة العادلة ،ولم يكن هناك أية
تحويالت من وإلى المستوى  3لقياسات القيمة العادلة في السنة الحالية والسنوات السابقة.
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.22

األدوات المالية حسب الفئة

يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية على أساس مستمر إما بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المطفأة .توضح السياسات المحاسبية الهامة في
إيضاح  2كيفية قياس فئات األدوات المالية ،وكيفية إثبات الدخل والمصروفات ،بما في ذلك مكاسب وخسائر القيمة العادلة .يحلل الجدول التالي
الموجودات والمطلوبات المالية في القائمة الموحدة للمركز المالي حسب فئة األدوات المالية المعنية بها ،ومن ثم على أساس القياس:
2013
دينار بحريني

2014
دينار بحريني
الموجودات المالية المصنفة كقروض وذمم مدينة

نقد وأرصدة لدى البنوك (بإستثناء النقد في الصندوق)
ذمم تجارية مدينة
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
مبالغ مستحقة من شركة زميلة
مبالغ مستحقة من حقوق غير مسيطرة
فوائد مستحقة القبض  -ودائع قصيرة األجل
ذمم مدينة أخرى

3.736.541
612.931
494.589
66.886
40
4.910.987

2.493.358
360.455
370.923
66.886
125.000
151
3.461.773

المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

تمويل الوكالة
مبالغ مستحقة الدفع للمقاولين
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
حساب جاري لدى مدير العقار
ذمم تجارية دائنة

17.102.554
1.561.946
431.886
252.862
1.694
19.350.942

14.957.554
468.698
362.282
108.399
480
15.897.413

 .23ارتباطات النفقات الرأسمالية
ال توجد أية نفقات رأسمالية متعاقد عليها بتاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي ولكن لم يتم عمل مخصص لها بعد ،والمتعلقة بالمجموعة
(.)905,677 :2013
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 .24إعادة عرض أرقام المقارنة
بتاريخ  22ديسمبر  ،2013تم إدراج شركة تابعة جديدة ،،اليال السيف ريزيدنس ذ.م.م .لم يتم توحيد الشركة التابعة من قبل المجموعة كما في 31
ديسمبر  2013حيث لم تكن هناك أية عمليات منذ تاريخ التأسيس وحتى  31ديسمبر  .2013ومع ذلك ،فأنه يتعين توحيد قائمة المركز المالي للشركة
كما في  31ديسمبر .2013
قامت المجموعة بإعادة عرض القوائم المالية الموحدة للسنة السابقة لتعكس المبالغ الصحيحة لحسابات القائمة الموحدة للمركز المالي التالية:
 2013كما هي
مسجلة مسبق ًا
دينار بحريني

2013
تعديل
دينار بحريني

معاد عرضها
دينار بحريني

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

995.046

125.000

1.120.046

حقوق غير مسيطرة

4.220.147

125.000

4.345.147

 .25أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة في القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق لكي تتناسب مع العرض المطبق في السنة الحالية .لم تؤثر إعادة
التصنيفات هذه على الربح الموحد أو الحقوق الموحدة المسجلة مسبق ًا.
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