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حضرات السادة مساهمي شركة فيرست
العقارية
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يطيــب لــي وألعضــاء مجلــس اإلدارة الكــرام  ،أن نرحــب بكــم ونســتعرض

المشــاريع الجديــدة إلــى مرحلــة التشــغيل وعليــه ارتفــع الربــح للشــركة
األم إلــى  2.1مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام  2015مقارنـ ً
ـة بـــ  729ألــف دينــار

للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر . 2015

بحرينــي فــي عــام  2014أي بارتفــاع بلــغ  1.4مليــون دينــار بحرينــي تقريبــا.

فــي هــذا العــام حافظــت مشــاريع الشــركة علــى مســتوى عالــي مــن

وطبقــا لسياســة الشــركة إلتزمــت شــركة فيرســت خــال العــام الماضــي

االســتقرار مــن حيــث الدخــل ونســب اإلشــغال ،لتســاهم برفــع مســتوى

بالعمــل علــى تنفيــذ المخططــات ألكبــر مشــاريعها وذلــك باإلشــتراك

األصــول وتضــاف عوائدهــا إلنجــازات األعــوام الســابقة  .كمــا اســتمرت

مــع شــركة الــداو العقاريــة وعليــه تــم اإلنتهــاء مــن المخططــات النهائيــة

الشــركة فــي سياســة تطويــر األصول المــدرة للدخــل ذات العوائــد المجزية

وإســتخراج رخصــة البنــاء للمشــروع الــذي يتكــون مــن برجيــن أحدهــم

مــع اســتمرار خطــة العمــل الــدؤوب بخلــق فــرص اســتثمارية مبتكــرة

مخصــص للبيــع كوحــدات واآلخــر للتأجيــر .والواقــع عبــر الشــارع عــن

تزيــد مــن القيمــة الســوقية لتلــك األصــول وتميزهــا عــن منافســيها .

مجمــع الســيتي ســنتر بمنطقــة الســيف.

اعتمدنــا فــي شــركة فيرســت علــى اســتراتيجية واضحــة تتبنــى النمــو

يُنفــذ هــذا المشــروع علــى أرض مســاحتها  6.530متــر مربــع ،ويحتــوي

باألصــول المــدرة للدخــل وتعززهــا منهجيــة واضحــة لعمليــات االســتثمار

علــى مايفــوق الـــ  500شــقة ومجمــع تجــاري ،باإلضافــة إلــى نــوادي للرياضــة
وحمامــات ســباحة ،وغــرف شــبيهه بــدور الســينما ،فضــ ً
ا عــن أمــور

بأســعار تنافســية .

ترفيهيــة أخــرى .ومــن المتوقــع اإلنتهــاء مــن بنــاء هــذا المشــروع خــال

معكــم فــي هــذا التقريــر الســنوي نتائــج أعمــال شــركة فيرســت العقاريــة

 ،ممــا أزال كافــة المعوقــات وبذلــك تــم تأجيــر كافــة مشــاريع الشــركة

ثــاث ســنوات .مــع إســتمرار الشــركة بتحــري الفــرص اإلســتثمارية
تمكنــت الشــركة خــال هــذا العــام مــن تأجيــر األصــول حديثــة التطويــر

المواتيــة والتــي تزيــد مــن قيمــة األصــول وتعــزز مصــادر الدخــل وذلــك

بالكامــل ومــن أبرزهــا بــرج « اليــال ريســيدنس « الســكني ذو اإلطاللــة

خــال إســتكمال المشــاريع القائمــة.

البحريــة المميــزة والــذي يقــع علــى بعــد أمتــار مــن مجمــع «الســيتي
ســنتر» الحيــوي  .ويضــم البــرج  130شــقة بمختلــف المســاحات ومفروشــة

وفــي الختــام  ،أود أن أتوجــه نيابــة عــن نفســي وزمالئــي أعضــاء مجلــس

بالكامــل  ،كمــا يعــد بــرج « اليــال ريســيدنس» مــن األصــول المهمــة
ً
إضافــة إلــى ذلــك تــم تأجيــر المخــازن الثــاث التابعــة
والمــدرة للدخــل.

اإلدارة بوافــر الشــكر واالمتنــان لمســاهمي الشــركة الكــرام ،لدعمهــم
المتواصــل وثقتهــم الغاليــة  ،كذلــك ال يســعني إال أن اعبــر عــن خالــص

لمشــروع “ ”G26االســتثماري والــذي يمتــد علــى مســاحة تبلــغ  26.082متــر

شــكرنا وتقديرنــا لمجهــود موظفــي الشــركة والقائميــن علــى إنجــاح

مربــع فــي زمــن قياســي وبأســعار تنافســية .

مشــاريعها  ،لعملهــم الــدؤوب وتفانيهــم فــي البــذل والعطــاء مــن أجــل
إحــراز أهــداف الشــركة واســتمرار ريادتهــا .

علــى الصعيــد المالــي ،بلغــت أصــول الشــركة  78مليــون دينــار بحرينــي
فــي نهايــة عــام  2015مقارنـ ً
ـة بـــ  76.6مليــون دينــار بحرينــي فــي نهايــة عــام

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 2014أي بارتفــاع بلــغ  1.4مليــون دينــار بحرينــي تقريبــ ًا فيمــا بلغــت حقــوق
المســـاهمين  50.0مليــون دينــار بحرينــي في نهاية عــام  2015مقارنـ ً
ـة بــ 47.9
مليــون دينــار بحرينــي فــي نهايــة عــام  2014أي بزيــادة بلغــت  2.1مليــون دينــار
بحرينــي تقريبــا كمــا ارتفــع مســـتوى اإليــرادات بحيــث بلــغ  4.7مليــون دينــار
بحرينــي فــي عــام  2015مقارنـ ً
ـة بـــ  3.2مليـــــون دينــار بحرينــي فــي عــام 2014
أي بارتفــاع بلــغ  1.5مليــون دينــار بحرينــي فيـــما ارتفعــت المصاريــف إلــى 2.2
مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام  2015مقارنـ ً
ـة بـــ  1.7مليــون دينــار بحرينــي فــي

محمد إبراهيم الفرحان

عــام  2014أي بارتفــاع بلــغ  500ألــف دينــار بحرينــي ،وذلــك بســبب دخــول بعــض

رئيس مجلس اإلدارة
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الـمـقــدمــة

مقدمة
كان الهــدف مــن تأســيس وهيكلــة شــركة فيرســت العقاريــة ش.م.ب( .مقفلــة) تحقيــق إســتراتيجية النمــو المســتمر
والســمعة الطيبــة فــي الســوق العقــاري المحلــي وفــي الوقــت ذاتــه توفيــر الفــرص االســتثمارية المجزيــة للمســتثمرين
واإلدارة والموظفيــن علــى حــد ســواء .وقــد عمــل فريــق اإلدارة الــذي يتمتــع بخبــرات رفيعــة وكفــاءات عاليــة طــوال األعــوام
الســابقة بنشــاط إليجــاد اســتثمارات جديــدة مــن خــال توســيع أعمــال الشــركة بحيــث تشــمل ســوق العقــار الســكني
والتجــاري والصناعــي فض ـ ً
ا عــن المســتودعات.
وتواصــل الشــركة ســعيها الحثيــث لتلبيــة توقعــات المســاهمين مــن خــال تعزيــز قيمــة األصــول وتنفيــذ مبــادرات النمــو
والتنــوع المــدروس علــى الصعيديــن المحلــي واإلقليمــي.

اإلستراتيجية
تعمل شركة فيرست العقارية على تطبيق النموذج التالي في إستراتيجيتها:
البحث عن الفرص المجزية في قطاع العقار.
التملك 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
تطمــح الشــركة مــن خــال تجميــع وتطويــر ومراقبــة محافــظ قويــة لألصــول العقاريــة إلــى إيجــاد القيمــة المضافــة مقابــل
أدنــى مســتوى ممكــن مــن المخاطــر لمســاهميها وإيجــاد الفــرص لعمالئهــا وتوفيــر الخبــرة لمدرائهــا وموظفيهــا.

الرسالة
زيــادة العائــدات مــن خــال توفيــر الفــرص االســتثمارية العقاريــة عاليــة الجــودة والمضمونــة والتــي تنطــوي علــى أدنــى
معــدالت مخاطــر وتعزيــز قيمــة هــذه االســتثمارات والمشــاريع التــي تتبناهــا الشــركة لمصلحــة المســاهمين والعمــاء
والموظفيــن وذلــك مــن خــال توفيــر الموظفيــن األكفــاء إلــى جانــب تطبيــق وتنفيــذ الخطــط المبتكــرة واالســتراتيجيات
المتميــزة.
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مشاريع الشركة

مشاريع الشركة
تســعى شــركة فيرســت العقاريــة إلــى تحقيــق القيمــة المضافــة مقابــل الحــد األدنــى مــن المخاطر للوصــول إلى اســتثمارات
آمنــة تفــي بتوقعــات مســاهميها وتســهم فــي المحافظــة علــى قيمتهــا فــي ظــل التقلبــات التــي تشــهدها األســواق
المحليــة.
فــي ســياق تطبيــق هــذه االســتراتيجية ،يمكــن تصنيــف العقــارات التــي تمتلكها شــركة فرســت العقاريــة ش.ب.م (مقفلة)
فــي فئتيــن :العقــارات المــدرة للدخــل والعقــارات الخاصــة بالمتاجــرة والتطويــر ،وفيمــا يلــي وصــف موجز لــكل فئة.

أو ًال :العقارات المدرة للدخل
مملكة البحرين
مجمع الجفير 1
المجمــع الســكني الــذي يقــع فــي منطقــة الجفيــر والتــي تعتبــر إحــدى المناطــق الرئيســية فــي المنامــة .ويضــم هــذا المجمع
الراقــي والمؤثــث بالكامــل  32فيــا بمســاحة تصــل إلــى  300متــر مربــع مــع حــوض ســباحة خــاص لــكل فيــا .والمجمــع
مؤجــر بالكامــل.

مجمع الجفير 2
المجمــع يقــع بالقــرب مــن مجمــع الجفيــر ( )1ويضــم المجمــع  22فيــا مؤثثــة بالكامــل بمســاحة إجماليــة تبلــغ  300متــر
مربــع .ولــكل فيــا باحــة خارجيــة مســتقلة مــع حــوض ســباحة خــاص .والمجمــع مؤجــر بالكامــل.
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برج ذا ون هندرد رزيدنس “”Residence 100 The
تــم االنتهــاء مــن بنــاء هــذا البــرج الســكني فــي الربــع األول مــن عــام  .2010يقــع البــرج فــي منطقــة الفاتــح فــي الجفيــر .ويتكــون
المشــروع مــن  27طابــق ويضــم  104شــقة فاخــرة مؤثثــة بالكامــل ويغطــي مســاحة بنــاء إجماليــة تبلــغ  22,670متــر مربــع.
والخدمــات المقدمــة فــي هــذا البــرج تشــمل بركــة ســباحة داخليــة وخارجيــة ،صالــة لأللعــاب الرياضــة مــع توفيــر الخدمــات
األمنيــة علــى مــدار الســاعة .والمشــروع مؤجــر بالكامــل.

مستودع في مرفأ البحرين االستثماري ( ،)G28منطقة الحد
قامــت الشــركة بشــراء قطعــة أرض فــي موقــع متميــز لغــرض االســتثمار فــي مرفــأ البحريــن االســتثماري ،حيــث تعــرف
هــذه األرض باســم  G28وتغطــي مســاحة إجماليــة تبلــغ حوالــي  45,247متــر مربــع .وقــد ّ
وقعــت الشــركة اتفاقيــة إيجــار
لمــدة  15ســنة مــع أحــد المســتثمرين لبنــاء مســتودع حســب احتياجاتهــم يغطــي مســاحة بنــاء إجماليــة تبلــغ  31,000متــر
مربــع ،حيــث اســتكمل بنــاؤه وتســليمه للمســتأجر فــي شــهر أغســطس .2009
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مرفأ البحرين االستثماري( - )G26منطقة الحد
تملكــت الشــركة أرض فــي مرفــأ البحريــن اإلســتثماري بموقــع إســتراتيجي لــه إطاللــة مباشــرة علــى البحــر بغــرض تطويرها
إلــى مشــروع مخــازن بأحجــام مختلفــة وتعــرف هــذه األرض بإســم  G26وتغطــي مســاحة إجماليــة تبلــغ حوالــي  58,222متــر
مربــع .وبالفعــل قامــت الشــركة بتطويــر ثــاث مخــازن بمســاحة إجماليــة قدرهــا  26,000متــر مربــع .تحتــوي المخــازن علــى
وحــدات ذو قياســات مختلفــة متماشــية مــع متطلبــات الســوق .لذلــك تمكنــت الشــركة مــن اإلنتهــاء مــن بنــاء المخــازن
فــي ســبتمبر مــن عــام  2014وقامــت بتأجيــر المشــروع بالكامــل وبأســعار تنافســية .وتقــوم الشــركة حاليـ ًا بتطويــر مخــزن
إضافــي بمســاحة إجماليــة قدرهــا  3,864متــر مربــع ومــن المتوقــع اإلنتهــاء مــن بنائــه فــي منتصــف عــام .2016

اليال رزدنس تاور ( )Al Yal Residence Tower
خصصــت الشــركة بالمشــاركة المتســاوية مــع إحــدى الشــركات العقاريــة ذات صلــة أرض بمســاحة  1,553متــر مربــع
بمنطقــة الســيف لبنــاء بــرج ســكني راقــي يتألــف مــن  25طابقــا بمســاحة إجماليــة تبلــغ  19,178متــر مربــع .يضــم المشــروع
 130وحــدة ســكنية مؤثثــة بالكامــل باإلضافــة إلــى مطعــم وصالــة ألعــاب وحمــام ســباحة .ويقــع المشــروع فــي احــد اهــم
المواقــع الحيويــه فــي منطقــة الســيف وعلــى بعــد بضعــة امتــار مــن مجمــع الســتي ســنتر و مجمــع الســيف التجارييــن كمــا
وأنــه مطــل علــى البحــر .تــم اإلنتهــاء مــن بنــاء البــرج فــي شــهر أغســطس مــن عــام  2014والمشــروع مؤجــر بالكامــل.
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اإلمارات العربية المتحدة
سكن العمال في منطقة المحصينة -دبي
قامــت الشــركة وبالمشــاركة مــع شــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة بشــراء مبنى لســكن العمال فــي منطقــة المحيصنة
الــذي يغطــي مســاحة إجماليــة تبلــغ  5,287متــر مربــع .ويتكــون المبنــى مــن طابقيــن ويضــم  399غرفــة حيــث تــم خــال
عــام  2010إعــادة ترميــم المبنــى وتأجيــره بالكامــل.

ثاني ًا :المتاجرة والتطوير
مملكة البحرين
مشروع اليال السكني
تقــوم شــركة فيرســت العقاريــة باإلشــتراك مــع شــركة زميلــة بتطويــر أكبــر مشــروع لهــا فــي مملكــة البحريــن وهــو
عبــارة عــن مبنييــن ســكنيين يتوســطهم مجمــع تجــاري علــى أرض مســاحتها  6,530متــر مربــع .وتنــوي الشــركة بيــع
الوحــدات فــي أحــد البرجييــن واإلحتفــاظ باآلخــر وتأثيثــه بالكامــل وذلــك حتــى يتســنى للشــركة تأجيــره علــى المــدى الطويــل.

أرض السيف  -منطقة السيف
قامــت الشــركة وبالتعــاون مــع شــركة الــداو العقاريــة بتملــك  %50فــي أرض فــي موقــع متميــز فــي منطقــة الســيف بجانــب
مجمــع ســيتي ســنتر البحريــن ،وفــي عــام  2008تــم تقســيم األرض إلــى  21قســيمة تغطــي مســاحة  510,881قــدم مربــع.
وقــد قــررت الشــركة االســتفادة مــن االرتفــاع فــي أســعار األراضــي فــي منطقــة الســيف فقــررت بيــع  13قســيمة منهــا تغطــي
مســاحة  336,203قــدم مربــع حيــث حققــت الشــركة مــن خاللهــا إيــرادات جيــدة  .فــي حيــن قــررت الشــركة االحتفــاظ
بالقســائم الثمانيــة المتبقيــة ألغــراض التطويــر والمتاجــرة
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أرض الحد الصناعية ،منطقة الحد
قامــت الشــركة بشــراء قطعــة أرض فــي منطقــة الحــد الصناعيــة تغطــي مســاحة إجماليــة تبلــغ  73,000قدم مربــع .وتهدف
الشــركة إلــى التخــارج مــن هــذه األرض عنــد الحصــول علــى ســعر مجدي.

مشروع مرسى السيف  -منطقة السيف
تأسســت شــركه مرســى الســيف لإلســتثمار المحــدوده فــي  2008بــرأس مــال مدفــوع  531,000,000دوالر امريكــي مملوكــه
لمؤسســه المصــرف العالمــي ش.م.ب  -البحريــن ويقــع المشــروع فــي المنطقــة الشــمالية مــن منطقــة الســيف ،حيــث
إنتهــت الشــركة المنفــذة للمشــروع مــن أعمــال الدفــان والســائد الحجــري فــي عــام  ،2013وجــاري العمــل علــى عمــل خطــة
تخــارج مــن هــذا المشــروع.

اإلمارات العربية المتحدة
أرض جبل علي  -دبي
كجــزء مــن إســتراتيجية الشــركة للتوســع فــي مشــاريعها علــى المســتوى اإلقليمــي ،قامــت الشــركة خــال شــهر
أغســطس  2008وعبــر حصتهــا البالغــة  %25فــي شــركة الســنبوك العقاريــة ذ.م.م .بشــراء قســيمتين بمســاحة إجماليــة
تبلــغ  41.980قــدم مربــع فــي جبــل علــي .وقامــت الشــركة فــي عــام  2015وباإلشــتراك مــع بقيــة المســاهمين فــي شــركة
الســنبوك بتطويــر األرض إلــى مبنــى ســكن عمــال يحتــوي علــى  380غرفــة ،علــى أن ينتهــي المشــروع فــي منتصــف ســنة .2016
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السوق العقاري
واالقتصادي والمحلي
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أداء السوق االقتصادي المحلي
تتوقــع وحــدة المعلومــات لمجلــة «اإليكونومســت» أن يســتمر االقتصــاد البحرينــي بنمــوه الموجــب وإن بوتيــرة ضعيفــة ،فبعــد نمــو
حقيقــي متصاعــد للناتــج المحلــي اإلجمالــي وبحــدود  %3.6فــي عــام  2012ثــم  %5.4فــي عــام  2013ثــم  %4.5فــي عــام  ،2014يبــدو أنــه ســيكتفي
بمعــدل نمــو بحــدود  %2.6فــي عــام  2015وبنحــو  %2.3فــي عــام .2016

شكل بياني رقم ()1
حجم الناتج المحلي البحريني والنمو السنوي الحقيقي ()٢٠١٥-٢٠٠٩
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المصدر :وحدة المعلومات اإلقتصادية ( - )EIUاإليكونومست

فالبحريــن وإن كانــت ال تنتــج ســوى نحــو  200ألــف برميــل نفــط يوميـ ًا ،إال أن إعتمادهــا عليــه فــي تمويــل موازنتهــا شــبه كامــل  -نحــو -%80
ومصــدر معظــم حصيلتهــا مــن النقــد األجنبــي ،لذلــك أصــاب البحريــن التباطــؤ الــذي أصــاب اقتصــادات النفــط بعــد الضعــف الكبيــر الــذي
أصــاب ســوقه بــدءا ً مــن خريــف عــام .2014
وتتوقــع النشــرة أن يرتفــع عجــز الموازنــة المركزيــة مــن  %3.6مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام  ،2014إلــى  %13.9فــي عــام  ،2015قبــل أن
يعــاود االنخفــاض إلــى  %10.9فــي عــام  2016ثــم إلــى  %7.8فــي عــام  .2017وســوف يســتمر فائــض الحســاب الجــاري ،أي حصيلــة التعامــات مــع
العالــم الخارجــي ،وفــي حــدود  1.124مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام  ،2015ولكنــه ســيتحول إلــى عجــز بحــدود  959مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام
 ،2016ثــم يتحســن قلي ـ ً
ا ،أي يهبــط مســتوى العجــز إلــى  890مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  .2017وتتوقــع النشــرة أن يبقــى التضخــم تحــت
الســيطرة وأن يــراوح مــا بيــن  %3.2و %3.5للســنوات  ،2017-2015وأن يبقــى ســعر صــرف الدينــار البحرينــي ثابتـ ًا أمــام الــدوالر األمريكــي للســنوات
الثــاث عنــد  0.376دينــار بحرينــي للــدوالر األمريكــي .وتتوقــع أن يســتقر مســتوى الديــن العــام عنــد  20مليــار دوالر أمريكــي ،وأن تــراوح نفقــات
خدمتــه مــا بيــن  1.2و 1.4مليــار دوالر أمريكــي للســنوات الثــاث ،وهــو تقديــر يفتــرض بــأن أســعار الفائــدة لــن ترتفــع ســوى بأكثــر قليـ ً
ا مــن %1
خــال نفــس الفتــرة.
وألن صنــدوق البحريــن الســيادي صغيــر ويبلــغ حجمــه وفــق بيانــات شــركة ممتلــكات البحريــن القابضــة نحــو  11مليــار دوالر أمريكــي ،وألنهــا
تعتمــد بشــكل جزئــي علــى صنــدوق تنميــة المشــاريع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وهــي دول أصبحــت تعانــي مــن نفــس المشــكلة،
فقــد تحتــاج إلــى سياســة ماليــة أكثــر تشــددا ً مــن غيرهــا .ولكــن الوضــع قــد يتغيــر إلــى األفضــل بشــكل ملمــوس لــو حــدث وتــم إتفــاق
ضمــن أوبــك وخارجهــا علــى الحــد مــن معــروض النفــط التقليــدي كمــا حــدث عــام  1986وعــام .1998
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أداء السوق العقاري المحلي
بعــد تباطــؤ فــي أداء قطــاع األنشــطة العقاريــة وخدمــات األعمــال حتــى عــام  ،2013بــدأ القطــاع ينمــو بأعلــى مــن معــدالت نمــو االقتصــاد
الكلــي وتــزداد تدريجي ـ ًا نســبة مســاهمته فــي مكونــات الناتــج المحلــي اإلجمالــي .ففــي عــام  2014ارتفعــت نســبة مســاهمته إلــى نحــو %5.1
مــن مســتوى  %4.9فــي عــام  ،2013ثــم ارتفعــت مســاهمته فــي عــام  2015إلــى نحــو  %5.5بعدمــا ارتفعــت قيمتــه المطلقــة بنســبة %3.4
وإلــى  666.2مليــون دينــار بحرينــي بعــد أن كانــت  644.1مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام  .2014وإســتمرار النمــو الموجــب والمرتفــع نســبي ًا
لمســاهمة القطــاع علــى مــدى ســنتين ،يوحــي ببــدء تعافــي نشــاط العقــار فــي المملكــة ،ولكــن ،تطــورات ســوق النفــط الســلبية وأحــداث
المنطقــة الجيوسياســية الســاخنة ،قــد ال تســمح بإســتمرار نفــس وتيــرة النمــو المرتفــع الموجــب .وكان القطــاع ينمــو بوتيــرة أدنــى مــن
معــدل نمــو االقتصــاد الكلــي للفتــرة مــن عــام  2006وحتــى عــام  2013بمــا هبــط مــن نصيبــه فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن  %7.9فــي بدايــة
الفتــرة ،إلــى  %4.9فــي نهايتهــا أي فــي عــام .2013

شكل بياني رقم ()2
حجم ونسبة قطاع األنشطة العقارية وخدمات األعمال من الناتج المحلي االجمالي
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األنشطة العقارية وخدمات األعمال

*بيانات عام  2015من تقرير مصرف البحرين المركزي  -يونيو ( 2015محسوبة على أساس سنوي).
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وتشــير البيانــات المتوفــرة مــن بنــك البحريــن المركــزي إلــى نمــو اإلئتمــان المصرفــي بمعــدل مرتفــع ،حيــث بلــغ معــدل النمــو فــي نصــف
ســنة مــا بيــن نهايــة  2014ونهايــة يونيــو  ،2015بنحــو  .%7.7ويبلــغ نصيــب نشــاط اإلنشــاء والتعميــر مــن جملــة اإلئتمــان المصرفــي نحــو
 ،%18.2وبينمــا بلــغ المعــدل المركــب لنمــو اإلئتمــان المصرفــي للفتــرة  2006إلــى يونيــو  2015نحــو  ،%11.5بلــغ النمــو المركــب لنشــاط اإلنشــاء
والتعميــر قيمتــه نحــو  %13.3بمــا يعنيــه أن القطــاع ال يعانــي شــحة فــي التمويــل.
مليون دينار
بحريني

9 000

شكل بياني رقم ()3

توزيع إجمالي القروض والتسهيالت حسب القطاعات األقتصادية بإستثناء المصارف (مليار دينار بحريني)
قروض اإلنشاء والتعمير

إجمالي القروض

8 000
7 000
5 000
4 000
3 000

4 184
3 034

2 000
484 1 000
0

6 444

5 677 5 885 5 888

6 000

7 116 7 171 6 849

7 661

2006

777
2007

1 685 1 741 1 660 1 540

2009

2008

2010

1 396 1 364 1 566 1 642

2012

2011

2013

2014

2015

*بيانات عام  2015بناء على األرقام الفعلية لغاية نهاية يونيو  2015من تقرير مصرف البحرين المركزي.

ووفقـ ًا للبيانــات الصــادرة مــن جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري فــي مملكــة البحريــن ،الزال قطــاع العقــار ســائ ً
ال مقاسـ ًا بقيمــة تداوالتــه
البالغــة  923.7مليــون دينــار بحرينــي للشــهور التســعة االولــى مــن عــام  ،2015وقــد ترتفــع إلــى نحــو  1.232مليــار دينــار بحرينــي لــو حســبت
علــى أســاس ســنوي .وإن تحقــق هــذا المســتوى مــن الســيولة عــن عــام  ،2015ذلــك يعنــي ،أنــه خالفـ ًا لمعظــم أســواق دول إقليــم الخليــج،
لــم تفقــد ســيولة ســوق العقــار فــي البحريــن ســوى نحــو  %4.7-مقارنــة بمســتوى ســيولة عــام  .2014ويظــل يمثــل تحــول ســالب نظــرا ً
للمتغيــرات غيــر المواتيــة التــي ذكــرت ســابق ًا ،وكانــت ســيولة ســوق العقــار فــي المملكــة قــد حققــت معــدل نمــو مركــب فــي الســنوات
األربــع األخيــرة  2011-إلــى  -2015بنحــو  ،%28.2أي أنــه كان ســوق ًا عالــي الســيولة.

جدول رقم ( : )1حجم التداول العقاري

2011

 %من
اإلجمالي

2012

 %من
اإلجمالي

2013

 %من
اإلجمالي

2014

 %من
اإلجمالي

*
2015

 %من
اإلجمالي

قيمة التداوالت
العقارية
البحرينيين

362966608

79.7%

559729659

84.3%

757744690

87.9%

1118830430

86.6%

1105816912

89.8%

الخليجيين

60709055

13.3%

48642104

7.3%

53441135

6.2%

108107612

8.4%

77046748

6.3%

االجانب

31699795

7.0%

55619878

8.4%

50777329

5.9%

65523860

5.1%

48731679

4.0%

اجمالي التداوالت العقارية

100.0% 1231595339 100.0% 1292461902 100.0% 861963154 100.0% 663991641 100.0% 455375458

*بيانات لغاية الربع الثالث من عام  2015محسوبة على أساس سنوي.
المصدر :بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري-مملكة البحرين.
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شركة فيرست العقارية ش.م.ب( .مقفلة)

البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2015

التقرير السنوي 17 2015

شركة فيرست العقارية ش.م.ب( .مقفلة)
									
تقرير رئيس مجلس اإلدارة

بالدينار البحريني

يسر مجلس اإلدارة تقديم تقريرهم والبيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2015

األنشطة الرئيسية ومراجعة تطورات األعمال
تزاول المجموعة أنشطة بيع وشراء وإدارة وتطوير وتأجير الشقق والمكاتب والبيوت.
لقد حققت المجموعة صافي ربح بمبلغ وقدره  2.430.749دينار بحريني خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  1.023.317 :2014( 2015دينار بحريني) ومن
ضمنها ربح بمبلغ وقدره  2.085.839عائد إلى مالكي الشركة ( 729.028 :2014دينار بحريني) وربح بمبلغ وقدره  344.910دينار بحريني عائد إلى حصص غير
مسيطرة ( 294.289 :2014دينار بحريني).

2015

مالمح مالية
مجموع اإليرادات
ربح السنة
مجموع الموجودات
مجموع حقوق الملكية

4.683.480
2.430.749
77.952.263
59.378.849

2014
3.187.537
1.023.317
76.615.549
56.707.770

التمثيل والتدقيق
تمت أنشطة المجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2015وفق ًا قانون الشركات التجارية البحريني لسنة  2001وللقوانين ذات العالقة المطبقة في
مملكة البحرين.
ال توجد أية أحداث الحقة بعد تاريخ  31ديسمبر  2015والتي من شأنها التأثير على صحة هذه البيانات المالية الموحدة.
تملك المجموعة سجالت محاسبية منتظمة وكاملة والتي تم توفيرها إلى المدققين السادة كي بي ام جي فخرو باإلضافة إلى المعلومات واإليضاحات
األخرى .أبدى السادة كي بي ام جي استعدادهم لمواصلة مهمة التدقيق للسنة المحاسبية القادمة.
ً
نيابة عن المجلس من قبل:
تم توقيعها

محمد إبراهيم الفرحان
رئيس مجلس اإلدارة
 11يناير 2015
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تقرير مدققي الحسابات إلى حضرات السادة المساهمين
شركة فيرست العقارية ش.م.ب( .مقفلة)
المنامة  -مملكة البحرين

تقرير حول البيانات المالية الموحدة
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة فيرست العقارية ش.م.ب (مقفلة) («الشركة») والشركات التابعة لها («المجموعة») والتي
تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  ،2015والبيانات الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق الملكية
والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،واإليضاحات التي تتكون من ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى.

		
مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة مسئول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفق ًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وعن نظام الرقابة
الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضروري ًا إلعداد البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة ،سواء كانت ناتجة عن
احتيال أو خطأ.

مسئولية المدققين
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي في هذه البيانات المالية الموحدة استنادا ً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد تم تدقيقنا وفق ًا لمعايير التدقيق الدولية
التي تتطلب منا االلتزام بأخالقيات المهنة ،وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة من خلو البيانات المالية الموحدة من أية
معلومات جوهرية خاطئة.
تشمل أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة .ان اإلجراءات المختارة
سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.
تعتمد على تقديراتنا ،بما في ذلك تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية خاطئة في البيانات المالية الموحدة،
ً
وعند تقييم هذه المخاطر يتم األخذ في االعتبار نظام الرقابة الداخلي المعني بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة من أجل تصميم
إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف القائمة ،وليس لغرض إبداء رأي حول فاعلية نظام الرقابة الداخلي للشركة .كما يشمل التدقيق أيض ًا تقييم
مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عام لعرض البيانات المالية
الموحدة.
إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

الرأي
برأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصـورة عادلة ،في كل الجوانب الجوهـرية ،المـركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر  2015وأداءها
المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وذلك وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
وفق ًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني نفيد بما يلي:
أ) إن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات المالية الموحدة تتفق معها؛
ب) إن المعلومات الواردة في تقرير رئيس مجلس اإلدارة متفقة مع البيانات المالية الموحدة؛
ج) أنه لم يرد إلى علمنا وقوع أي مخالفات خالل السنة لقانون الشركات التجارية البحريني ،أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة ،يمكن أن يكون
لها أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة أو مركزها المالي؛
د) وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات التي طلبناها ألغراض التدقيق.

كي بي ام جي فخرو
رقم ترخيص الشريك 83
 ٣١يناير 2016
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بيان المركز المالي الموحد
				
كما في  31ديسمبر 2015

						

�إي�ضاح
الموجودات
أثاث ومعدات ومركبات
إستثمارات عقارية
إستثمارات في شركات زميلة
إستثمارات متوفرة للبيع

2014

3.505
67.381.625
1.402.038
3.376.738

5.031
67.302.550
966.441
3.402.161

موجودات غير متداولة

72.163.906

71.676.183

ذمم مدينة وموجودات أخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك

770.423
5.017.934

1.202.530
3.736.836

الموجودات المتداولة

5.788.357

4.939.366

مجموع الموجودات

77.952.263

76.615.549

حقوق الملكية والمطلوبات
الحقوق
رأس المال
عالوة إصدار أسهم
االحتياطيات

33.390.000
27.241
16.603.274

33.390.000
27.241
14.521.273

50.020.515
9.358.334

47.938.514
8.769.256

59.378.849

56.707.770

16.578.483

3.770.000

16.578.483

3.770.000

524.071
1.214.434
256.426

13.332.554
2.475.193
330.032

المطلوبات المتداولة

1.994.931

16.137.779

مجموع المطلوبات

18.573.414

19.907.779

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

77.952.263

76.615.549

الحقوق العائدة إلى مالكي الشركة
حصص غير مسيطرة

5
6
7

2015

بالدينار البحريني

9

10
11

21

مجموع حقوق الملكية
مطلوبات
تمويل الوكالة

15

مطلوبات غير متداولة
تمويل الوكالة
ذمم دائنة وذمم أخرى
مبالغ مستلمة مقدم ًا من المستأجرين

15
16

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في  11يناير  2016ووقعها بالنيابة عن المجلس:

محمد الفرحان
رئيس مجلس اإلدارة
تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  24إلى  42جزءا ً أساسي ًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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عبدالغفار عبدالرحيم الكوهجي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد
									
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

�إي�ضاح

2015

بالدينار البحريني

2014

الدخل
إيراد اإليجار
إيرادات أخرى

4.679.828
3.652

3.177.035
10.502

مجموع الدخل

4.683.480

3.187.537

المصروفات والرسوم األخرى
مصروفات عقارية
تكاليف التمويل
خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات المتوفرة للبيع
مصروفات أخرى
تكاليف الموظفين
رسوم استشارية ومهنية
إستهالك
حصة المجموعة في خسارة الشركات الزميلة

)(1.084.286
)(868.823
)(2.816
)(124.283
)(129.743
)(16.618
)(2.096
)(24.066

)(729.226
)(703.598
)(512.035
)(138.691
)(128.732
)(15.779
)(4.005
)(3.691

ربح العمليات

2.430.749

951.780

تغيرات القيمة العادلة في االستثمارات العقارية

-

71.537

ربح السنة

2.430.749

1.023.317

15
7

الدخل الشامل اآلخر
خسارة تحويل عمالت أجنبية

()3.838

)(2.361

مجموع الدخل الشامل للسنة

2.426.911

1.020.956

الربح العائدة إلى:
مالكي الشركة
حصص غير مسيطرة

مجموع الدخل الشامل العائد إلى:
مالكي الشركة
حصص غير مسيطرة

2.085.839
344.910

729.028
294.289

2.430.749

1.023.317

2.082.001
344.910

726.667
294.289

2.426.911

1.020.956

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في  11يناير  2016ووقعها بالنيابة عن المجلس:

محمد الفرحان
رئيس مجلس اإلدارة

عبدالغفار عبدالرحيم الكوهجي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  24إلى  42جزءا ً أساسي ًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد

االحتياطيات

العائد إلى مالكي الشركة

													
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

رأس المال

بالدينار البحريني

الدخل الشامل اآلخر

عالوة إصدار
أسهم

33.390.000
-

إحتياطي
قانوني

27.241
-

مجموع الدخل الشامل

احتياطي عام

4.968.281
-

-

احتياطي
تحويل
عمالت
أجنبية

2.155.826
-

-

أرباح
مستبقاة -
قابلة
للتوزيع

)(2.644
)(3.838

-

أرباح
مستبقاة -
غير قابلة
للتوزيع

7.339.109
2.085.839
-

-

مجموع
االحتياطيات

60.701
-

()3.838

المجموع

14.521.273
2.085.839
)(3.838

2.085.839

حصة
غير
مسيطرة

47.938.514
2.085.839
)(3.838

-

مجموع
حقوق
الملكية

8.769.256
344.910
-

2.082.001

ربح السنة

الرصيد في  1يناير 2015

56.707.770
2.430.749
)(3.838

2.082.001

244.168
-

344.910
-

16.603.274

-

50.020.515

244.168
-

9.358.334

حصة

59.378.849

2.426.911

مساهمة من قبل حصة غير مسيطرة

الرصيد في  31ديسمبر 2015

محول من قبل شركة تابعة

محول إلى إحتياطي قانوني

-

33.390.000

-

27.241

208.584
-

5.176.865

-

2.155.826

-

احتياطي
تحويل
عمالت

)(6.482

)(208.584
)(69.071

9.147.293

69.071

129.772

العائد إلى مالكي الشركة
أرباح
مستبقاة -
قابلة

االحتياطيات
أرباح
مستبقاة -
غير قابلة

الرصيد في  1يناير 2014

للتوزيع

رأس المال
33.390.000

ربح السنة

عالوة إصدار
أسهم
27.241
أجنبية
)(283

مجموع
االحتياطيات
13.794.606
المجموع
47,211,847

غير
مسيطرة
4.345.147

مجموع
حقوق
الملكية
51.556.994

-

)(2.361

729.028

726.667

)(3.361

729,028

726,667

-

-

294.289

294.289

-

)(2.361

1.023.317

1.020.956

-

-

-

-

4.129.820

60.624

-

-

60.701

8.769.256

56.707.770

-

-

4.129.820

-

77

للتوزيع
6.743.608

إحتياطي
قانوني
4.895.378

الدخل الشامل اآلخر

-

)(2.361

-

-

729.028

()2.361
-

-

-

)(60.624

)(72.903

-

729.018
-

احتياطي
عام
2.155.826

-

مجموع الدخل الشامل

-

-

-

-

-

مساهمة من قبل حصة غير مسيطرة*

-

-

-

-

محول إلى إحتياطي قانوني

-

محول من قبل شركة تابعة

-

-

72.903

-

-

الرصيد في  31ديسمبر 2014

-

33.390.000

27.241

4.968.281

2.155.826

()2.644

7.339.109

14.521.273

47,938,514

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

تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  24إلى  42جزءا ً أساسي ًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان التدفقات النقدية الموحد				
									
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

بالدينار البحريني

2015

2014

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح السنة
تسويات للبنود التالية:
إستهالك
تغيرات القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية
حصة المجموعة في خسارة الشركات الزميلة
خسائر انخفاض قيمة اإلستثمارات المتوفرة للبيع
تكاليف التمويل
دخل المرابحة والوكالة

2.430.749

1.023.317

2.096
24.066
2.816
868.823
))600

4.005
)(71.537
3.691
512.035
703.598
)(3.900

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

3.327.950

2.171.209

التغيرات في رأس المال العامل:
ذمم مدينة وموجودات أخرى
ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
مبالغ مستلمة مقدم ًا من المستأجرين

139.074
40.451
))73.611

)(82.484
309.282
)(216.886

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

3.433.864

2.181.121

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء أثاث ومعدات ومركبات
إيراد المرابحة والوكالة المستلم
مدفوعات للمقاولين
إضافات لالستثمارات في الشركات الزميلة
إضافات لالستثمارات العقارية
وديعة ألجل بتاريخ إستحقاق ألكثر من ثالثة أشهر
مبالغ مستردة من استثمارات متوفرة للبيع

600
))1.315.247
))463.500
))79.075
))750.000
22.607

)(909
3.900
)(2.394.343
-

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()2.584.615

)(2.391.352

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
تمويل الوكالة (صافي)
تكاليف التمويل المدفوعة
مساهمة إضافية من قبل حقوق غير مسيطرة

()562.319
244.168

2.145.000
)(708.939
17.353

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التمويلية

()318.151

1.453.414

الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة

531.098

1.243.183

النقد وما في حكمه في  1يناير

3.736.836

2.493.653

4.267.934

3.736.836

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

9

تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  24إلى  42جزءا ً أساسي ًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
									
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

بالدينار البحريني

 .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
بالمثل):
أسم الشركة

نسبة

بلد

سنة

الملكية

التأسيس

التأسيس

 31ديسمبر :2014( 2015

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 .وعليه تعتبر
كشركات تابعة لشركات فيرست العقارية ش.م.ب(.مقفلة).
الشركات الزميلة:
شركة السنبوك للعقارات ذ.م.م

%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.

 .2أساس اإلعداد
أ) بيان االلتزام
أعدت هذه البيانات المالية الموحدة وفق ًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وطبق ًا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني .2001
ب) أساس القياس
أعدت البيانات المالية الموحدة وفق ًا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء االستثمارات العقارية التي تم قياسها بالقيمة العادلة.
ج) عملة التعامل والعرض
يتم قياس بنود البيانات المالية الموحدة باستخدام العملة االقتصادية الرئيسية للبيئة التي تعمل فيها المجموعة (عملة التعامل) .يتم عرض
البيانات المالية الموحدة بالدينار البحريني وهي العملة المستعملة من قبل المجموعة في معامالتها والعملة المستخدمة في عرض البيانات المالية.
تم تدوير جميع المعلومات المالية المعروضة بالدينار البحريني إلى أقرب دينار ،فيما عدا المشار إليه خالف ذلك.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
									
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

بالدينار البحريني

د) المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة السارية المفعول من  1يناير 2015
المعايير والتعديالت والتفسيرات التي أصبحت سارية المفعول في سنة  1يناير  2015والتي تعتبر ذات أهمية للمجموعة كاآلتي:
 )1تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )19خطط المنافع المحددة :مساهمات الموظفين
تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ( )19توضح كيف يجب أن تقوم الشركة باحتساب مساهمات الموظفين أو األطراف األخرى لتحديد خطط
بناء على ما إذا كانت هذه المساهمات تعتمد على سنوات الخدمة المقدمة من الموظف.
المنافعً ،

بالنسبة للمساهمات التي ال تعتمد على عدد سنوات الخدمة ،فإن للشركة خيار احتسابها كتخفيض في تكلفة الخدمة في الفترة التي تم تقديم
الخدمة فيها ،أو نسبتها لفترات خدمة الموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان للمشروع ،بينما بالنسبة للمساهمات التي تعتمد على عدد
سنوات الخدمة ،فإن الشركة ملزمة بنسبتها لفترات خدمة الموظفين.
 )2التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة  2012-2010ودورة 2013-2011
التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للسنوات  2012-2010و 2013-2011تشمل عدد من التعديالت لمختلف المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية .معظم التعديالت ستكون سارية المفعول بأثر رجعي للفترات السنوية ابتداء من أو بعد  1يوليو  ،2014مع السماح بالتطبيق المبكر (جنب ًا
إلى جنب مع المتطلبات االنتقالية الخاصة بكل حالة) ،وفي هذه الحالة ستطبق أيض ًا التعديالت الالحقة ذات العالقة على المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية األخرى.
لم ينتج عن تطبيق التعديل أعاله أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة.
هـ) المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد
إبتداء من أو بعد  1يناير ،2015والتي يمكن
تم إصدار عدد من المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية والتي ستكون سارية المفعول للفترات السنوية
ً
تطبيقها مبكراً .إال أن المجموعة لم تقم بتطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.
 )1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )9األدوات المالية
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9المنشور في يوليو  2014يحل محل معيار المحاسبة المالي رقم  :39األدوات المالية  -االحتساب والقياس.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9يشمل توجيها مراجع ًا حول تصنيف وقياس األدوات المالية ،بما في ذلك النموذج الجديد للخسارة االئتمانية
المتوقعة الحتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية ،والمتطلبات العامة الجديدة لمحاسبة التحوط .كما تحمل ُقدم ًا توجيهات االحتساب وإلغاء
االحتساب الخاصة بمعيار المحاسبة المالي رقم .39
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9سيكون ساري المفعول للسنوات المنتهية من أو بعد  1يناير  ،2018مع السماح بالتطبيق المبكر.
ال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق هذه التعديالت أي آثار جوهرية على البيانات المالية الموحدة.
 )2المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )15إيراد العقود مع العمالء
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15يؤسس إطارا ً شام ً
ال لتحديد ما إذا كان ،وكم ،وكيفية احتساب اإليراد .ويحل محل اإلرشادات احتساب
اإليرادات الحالية ،بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم ( -)18اإليراد  ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( - )11عقود اإلنشاء ،وتفسير لجنة المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية رقم ( - )13برامج والء العمالء.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير  ،2017مع السماح بالتطبيق المبكر.
تقوم المجموعة حالي ًا بتقييم األثر الناتج المحتمل من تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية الموحدة.
 )3تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( - )28بيع أو المشاركة بأصول بين الشركة المستثمرة
والشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بتغييرات محدودة النطاق على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم (- )28
االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة:
توضح التعديالت المعالجة المحاسبية لعمليات بيع أو مشاركة الموجودات بين الشركة المستثمرة والشركة الزميلة أو المشروع المشترك .وتؤكد
أن المعالجة المحاسبية تعتمد على ما إذا كان الموجود غير النقدي المباع أو المشارك به في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك يمثل “عم ً
ال تجاري ًا”
(كما هو معرّف في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 3توحيد األعمال).
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
									
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

بالدينار البحريني

 .2أساس اإلعداد (تتمة)
هـ) المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد (تتمة)
إذا كانت الموجودات غير النقدية تمثل عم ً
ال تجاري ًا ،سيقوم المستثمر باحتساب الربح أو الخسارة من بيع أو المشاركة بالموجود بشكل كلي .إذا لم
ينطبق تعريف العمل التجاري على الموجودات ،يقوم المستثمر باحتساب الربح أو الخسارة فقط إلى حد استثمار المستثمر اآلخر في الشركة الزميلة أو
المشروع المشترك.
تطبق التعديالت بأثر رجعي للفترات المالية من أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر.
ال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق هذه التعديالت أي آثار جوهرية على البيانات المالية الموحدة.
 )4التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة  - 2014-2012معايير مختلفة
التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لدورة  2014-2012تشمل عدد من التعديالت لمختلف المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
معظم التعديالت ستكون سارية المفعول بأثر رجعي ابتداء من أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر (جنب ًا إلى جنب مع المتطلبات االنتقالية
الخاصة بكل حالة) ،وفي هذه الحالة ستطبق أيض ًا التعديالت الالحقة ذات العالقة على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى.
ال يتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
 )5الشركات االستثمارية  -تطبيق استثناء التوحيد (تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )10و المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()12
ومعيار المحاسبة الدولي رقم (:))28
التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )10البيانات المالية الموحدة ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( - )28الشركات الزميلة والمشاريع
المشتركة توضح التالي:
• اتاحة استثناء إعداد البيانات المالية الموحدة للشركات األم المتوسطة ،والتي تكون شركات تابعة للشركات االستثمارية.
• يجب على الشركة االستثمارية أن تقوم بتوحيد الشركة التابعة والغير مصنفة كشركة استثمارية ،والتي يكون غرضها ونشاطها الرئيسي تقديم
الخدمات المساندة لألنشطة االستثمارية الخاصة بالشركة االستثمارية.
• بالنسبة للشركات غير االستثمارية والتي تملك حصصا في شركة زميلة أو مشروع مشترك مصنف كشركة استثمارية فلديها خيارعند تطبيق
طريقة حقوق الملكية للمعالجة المحاسبية ،حيث يمكنها اإلبقاء على طريقة قياس القيمة العادلة التي تطبقها الشركة الزميلة أو المشروع
المشترك ،أو يمكن القيام بالتوحيد على مستوى الشركة الزميلة أو المشروع المشترك والتي من شأنها حل قياس القيمة العادلة.
تطبق التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )10بأثر رجعي للفترات المالية من أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر.
 )٦مبادرة اإلفصاح (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ())1
تم القيام بتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )1عرض البيانات المالية في سياق مبادرة اإلفصاح الخاصة بمجلس معايير المحاسبة الدولي،
والتي من شأنها استكشاف كيفية تطوير إفصاحات البيانات المالية .التعديالت تقدم توضيحات بشأن عدد من القضايا ،بما في ذلك:
• الجوهرية  -يجب على الشركة عدم القيام بتجميع أو تبويب المعلومات بطريقة تحجب المعلومات المفيدة .عندما تكون البنود جوهرية ،يجب تقديم
معلومات كافية لتفسير األثر على المركز المالي أو األداء.
• التبويب والمجاميع الفرعية  -قد تحتاج البنود المحددة في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1إلى التبويب عندما يكون ذلك متعلق ًا بفهم المركز المالي
أو األداء للشركة .دائما ما يوجد توجيهات جديدة حول استخدام المجاميع الفرعية.
• اإليضاحات  -التأكيد على أن اإليضاحات ليست بحاجة ألن تعرض في ترتيب معين.
• الدخل الشامل اآلخر الناتج من االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية  -يتم تصنيف الحصة من الدخل الشامل اآلخر الناتج من االستثمارات
المحتسبة بطريقة حقوق الملكية بناء على ما إذا كان سيتم الحق ًا إعادة تصنيف هذه البنود إلى الربح أو الخسارة أم ال .يجب عرض كل فئة كبند
مستقل في بيان الدخل الشامل اآلخر.
وفق ًا للشروط االنتقالية ،فإن اإلفصاحات في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )28التي تتعلق بتطبيق المعايير/السياسات المحاسبية الجديدة غير مطلوبة
لهذه التعديالت.
تطبق التعديالت بأثر رجعي للفترات المالية من أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر.
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 .2أساس اإلعداد (تتمة)
و) التطبيق المبكر للمعايير
لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة في .2015

 .3السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة .تم تطبيق هذه السياسات المحاسبية من قبل المجموعة
على نحو ثابت كما كانت مطبقة في السنوات السابقة.
أ) أساس التوحيد
 )١الشركات التابعة
الشركات التابعة هي الشركات الخاضعة لسيطرة المجموعة .توجد السيطرة عندما تتعرض المجموعة ،أو تملك حقوق في عوائد متغيرة من
مشاركتها مع الشركة المستثمر فهيا ،ويوجد لديها قدرة التأثير على هذه العوائد من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فهيا .تم توحيد البيانات
المالية الخاصة بالشركات التابعة في البيانات الموحدة من تاريخ الحصول على السيطرة حتى تاريخ فقدان تلك السيطرة.
 )٢حصص غير مسيطرة
يتم قياس الحصص غير المسيطرة بحصتها التناسبية في صافي موجودات الشركة المشتراة القابلة للتحديد بتاريخ الشراء .التغيرات في حصة
المجموعة في الشركة التابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة ،يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية.
 )٣الشركات الزميلة
الشركات الزميلة هي مؤسسات تمتلك الشركة فيها ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،أكثر من  %20من حقوق التصويت أو تمارس تأثير جوهري ولكن
من دون السيطرة على سياساتها المالية والتشغيلية .يتم إحتساب قيمة اإلستثمار في الشركات الزميلة مبدئي ًا بالتكلفة ويتم زيادة أو خفض القيمة
ستثمر فيها بعد تاريخ اإلستحواذ .تنخفض القيمة الدفترية لإلستثمار بالتوزيعات
الم
الم
ِ
ستثمر من ربح أو خسارة الشركة ُ
الدفترية بإحتساب حصة ُ
َ
ستثمر فيها .عندما تتعدى حصة المجموعة من الخسائر حصتها في الشركة الزميلة ،يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى ال
الم
المستلمة من الشركة ُ
َ
شيء ويتم وقف إحتساب أي خسائر إضافية ،بإستثناء في الحاالت التي يكون على المجموعة إلتزامات قانونية أو إعتبارية أو في حالة قيام المجموعة
بدفع مبالغ نيابة عن الشركة الزميلة.
 )٤معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية
يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة وأي أرباح غير محققة والناتجة عن عمليات مع الشركات التابعة للمجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.
يتم أيض ًا استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة مع الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية إلى حد حصة
المجموعة من هذه الشركات .كما يتم أيض ًا استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة نفسها فقط لحد أال يكون هناك دالئل انخفاض في القيمة.
ب) إستثمارات عقارية
العقارات المحتفظ بها لغرض التأجير طويل األمد ،أو لغرض اإلستفادة من الزيادة في قيمتها ،أو المحتفظ بها لكال الغرضين ،والتي ال تشغلها المجموعة،
يتم تصنيفها كإستثمارات عقارية .يتم تقييم اإلستثمارات العقارية مبدئي ًا بسعر التكلفة ،باإلضافة إلى تكاليف المعاملة وتكاليف االقتراض المتعلقة
بها .يتم تكبد تكاليف االقتراض ألغراض شراء أو إنشاء أو إنتاج العقارات االستثمارية المؤهلة ،ويتم رسملتها كجزء من التكلفة .يتم رسملة تكاليف
االقتراض أثناء سريان عملية شراء أو إنشاء العقار فعال ،وتتوقف عند االنتهاء أو تعلق من األصل بصورة جوهرية عند تعليق عملية تطوير األصل.
يتم رسملة المصروفات الالحقة على القيمة الدفترية لألصل فقط إذا كان من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالمصروفات
ستتدفق للمجموعة ،وكان باإلمكان قياس تكلفة هذا البند بصورة موثوقة .يتم احتساب جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى كمصروفات عند
تكبدها.
تظهر االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة بعد اإلحتساب المبدئي ،وتحتسب جميع أرباح أو خسائر القيمة العادلة في الربح أو الخسارة في الفترة التي
تنشأ فيها.
يتم إلغاء احتساب االستثمارات العقارية عند بيعها ،أو عند سحبها من االستعمال بشكل دائم وال يتوقع أن يكون هناك أي منافع اقتصادية مستقبلية
من بيعها.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ج) األدوات المالية
 )١التصنيف
الموجودات المالية
تصنف المجموعة موجوداتها المالية ضمن إحدى الفئات التالية:
 قروض وذمم مدينة متوفرة للبيعالمطلوبات المالية
تصنف المجموعة المطلوبات المالية ضمن فئة المطلوبات المالية األخرى.
 )2االحتساب
مبدئي ًا ،تحتسب المجموعة الذمم المدينة والودائع بتاريخ نشوئها .يتم قياس األصل أو االلتزام المالي مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا ً تكاليف المعاملة التي
يمكن نسبتها مباشرة لشراء أو إصدار األداة ،وذلك ألي بند ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 )3إلغاء االحتساب
تقوم الشركة بإلغاء احتساب األصل المالي عند انتهاء حق استالم التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي أو عندما تحول حقوق استالم التدفقات
النقدية المتعاقدة في صفقة يتم بموجبها تحويل بشكل جوهري ملكية كل المخاطر والمكافآت لألصل المالي أو عند عدم قيام المجموعة بتحويل
أو االحتفاظ الجوهري بكل المخاطر والمكافآت وال تمتلك السيطرة على األصل المالي .أي حصة في األصل المالي المحول والمؤهل إللغاء االحتساب
والذي أنشأته أو احتفظت به المجموعة يحتسب كأصل أو التزام منفصل.
المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عندما يتم التخلص من االلتزام التعاقدي أو إلغائها أو االنتهاء منها.
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما يوجد حق قانوني قابل للتنفيذ
إلجراء مقاصة للمبالغ وعند وجود نية للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تسييل الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
 )3قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ الذي سيتم استالمه عند بيع أصل أو سداده عند تحويل إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية بتاريخ
القياس في السوق الرئيسي ،أو عند غيابه ،في السوق األكثر فائدة الذي يمكن للمجموعة الوصول إليه بذلك التاريخ .القيمة العادلة ألي التزام ،تعكس
مخاطر عدم األداء.
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة المالية باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لهذه األداة متى ما توافرت هذه األسعار .يعتبر السوق
نشط ًا عندما تتوافر فيه األسعار المدرجة بسهولة وبشكل منتظم وتمثل معامالت سوق حقيقية ومتكررة بانتظام على أسس تجارية.
في حالة عدم وجود أسعار مدرجة في سوق نشط ،وعدم وجود طرق مناسبة أخرى لتقييم القيم العادلة ،فإن األدوات المالية تظهر بالتكلفة مطروح ًا
منها مخصصات انخفاض القيمة.
أفضل دليل على القيم العادلة لألداة المالية عند االحتساب المبدئي يكون عادة سعر المعاملة ،أي القيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم .إذا
قدرت المجموعة أن القيمة العادلة عند االحتساب المبدئي تختلف عن سعر المعاملة ،وتجلت القيمة العادلة ال من خالل سعر مدرج في سوق نشط
ألصل أو التزام مماثل ،وال من خالل تقنية تقييم تستخدم فقط معطيات من أسواق قابلة للرصد ،إذا يتم قياس األصل المالي مبدئي ًا بالقيمة العادلة،
معدلة لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند االحتساب المبدئي وسعر المعاملة .الحقا ،يتم احتساب ذلك الفرق في الربح أو الخسارة على أساس مناسب
على فترة األداة المالية ،ولكن في موعد أقصاه عندما يتم اعتماد التقييم بالكامل باستخدام بيانات السوق القابلة للرصد ،أو عند إقفال المعاملة.
تم احتساب هذه الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا ً أي تكاليف معاملة مباشرة ،بعد لالحتساب المبدئي ،يتم قياسها بالقيمة العادلة ،ويتم
احتساب الفروقات في الدخل الشامل اآلخر وتراكم في احتياطي القيمة العادلة .عند إلغاء احتساب هذا الموجودات ،يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر
المتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.
تحتسب المجموعة التحويالت بين مستويات تراتبية القيمة العادلة كما في نهاية السنة التي حدث خاللها التغيير.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 )5قياس التكلفة المطفأة
إن التكلفة المطفأة لألصل أو االلتزام المالي هو المبلغ الذي يتم من خالله قياس األصل أو االلتزام المالي عند االحتساب المبدئي ،مطروح ًا منه التسديدات
الرأسمالية ،مضاف ًا إليه أو مطروح ًا منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ألي فرق بين المبلغ المحتسب مبدئي ًا ومبلغ االستحقاق،
مطروح ًا منه مبلغ انخفاض القيمة.
د) ذمم مدينة
تحتسب اإليجارات والذمم المدينة األخرى بمبلغ الفاتورة األصلي ،أو إذا كانت القيمة الزمنية لألموال جوهرية ،فإن الذمم المدينة تظهر بالتكلفة المطفأة،
أيهما أقل .يتم عمل مخصص عندما يكون هناك دليل موضوعي أن المجموعة لن تتمكن من استرداد األرصدة بالكامل .يتم شطب األرصدة إذا تم
تقدير احتمال استردادها على أنه مستبعد.
هـ) النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه في بيان المركز المالي الموحد من النقد في الصندوق ،والنقد لدى البنوك ،وودائع المرابحة ألجل.
لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد ،يتكون النقد وما في حكمه من النقد وأرصدة البنوك كما هو معرف أعاله ،صافي ودائع المرابحة ألجل بموعد
استحقاق أصلية تفوق الثالثة اشهر ،والسحوبات على المكشوف القائمة ،وحسابات البنك المقيدة ،إن وجدت.
و) ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
تظهر مطلوبات الذمم التجارية والمبالغ الدائنة األخرى بالتكلفة ،وهي القيمة العادلة للمقابل الذي سيتم دفعه في المستقبل للبضائع والخدمات
المستلمة ،سواء تم استالم الفواتير أم ال.
ز) تمويل الوكالة
تمويل الوكالة هو قروض ألجل من بنوك تجارية .بعد االحتساب المبدئي ،يتم قياس القروض والسلفيات التي تتحمل الربح بالتكلفة المطفأة باستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم احتساب األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند إلغاء احتساب المطلوبات ،وكذلك من خالل عملية اإلطفاء.
يتم تحميل الربح على الربح أو الخسارة عند االستحقاق .تظهر األرباح المستحقة كمستحقات في الذمم التجارية والذمم الدائنة األخرى.
ح) مبالغ مستلمة مقدما من المستأجرين
يتم تسجيل اإليجار المستلم مقدم ًا من المستأجرين كمطلوب ويتم إحتسابه كإيراد إيجار عند إستحقاق اإليجار.
ط) ودائع المستأجرين
يتم إحتساب 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 إحتسابه على أساس القسط الثابت على مدى
فترة عقد التأجير.
ي) مخصصات
بناء على أحداث سابقة مع
يتم إحتساب المخصصات في بيان المركز المالي الموحد عندما تكون هناك إلتزامات قانونية أو حكمية على المجموعة ً
إحتمال الحاجة لتدفقات ذات منافع اقتصادية يتم من خاللها سداد تلك اإللتزامات.
ك) منافع نهاية الخدمة للموظفين
يتم تغطية حقوق التقاعد (والحقوق االجتماعية األخرى) الخاصة بالموظفين البحرينيين حسب نظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وهو نظام «
اشتراكات محددة « بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )19الخاص بمنافع الموظفين ،والذي يتم بموجبه تحصيل اشتراكات شهرية من المجموعة
والعاملين على أساس نسبة مئوية ثابتة من الراتب .يتم احتساب مساهمات المجموعة كمصروف في بيان الربح أو الخسارة.
يستحق الموظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل محددة مكافأة نهاية الخدمة وفق ًا لنصوص قانون العمل البحريني لسنة  ،2012على أساس
مدة الخدمة وآخر راتب شهري .تم عمل مخصص غير ممول لهذا االلتزام ،وهو يمثل نظام منافع محددة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ()19
عن طريق حساب االلتزام النظري على افتراض أن جميع الموظفين قد تركوا العمل بتاريخ بيان المركز المالي الموحد .يتم احتساب تكاليف السنة
كمصروف في الربح أو الخسارة.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ل) إحتساب اإليراد
يتم احتساب اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه المنافع اإلقتصادية إلى المجموعة بحيث يمكن قياس مبالغ اإليرادات بثقة ،بغض النظر
عن متى يتم استالم المدفوعات .يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق ،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 االحتساب التالية قبل احتساب اإليراد:
دخل اإليجار
يتم احتساب 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 احتساب المبالغ المستلمة من المستأجرين إلنهاء عقد التأجير أو لتعويض عن التلفيات في بيان
الربح أو الخسارة عند نشوئها.
دخل الربح
يتم احتساب دخل األرباح متى استحق بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
م) تحويل العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الدينار البحريني بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملة .تحول الموجودات والمطلوبات
النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ بيان المركز المالي إلى الدينار البحريني بسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ .تحتسب الفروقات الناتجة من تحويل
العمالت األجنبية ضمن بيان الربح أو الخسارة.
يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات الغير نقدية المقيمة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي تم
فيه تحديد القيمة العادلة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات الغير نقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ
المعامالت.
يتم تحويل موجودات ومطلوبات الوحدات األجنبية إلى الدينار البحريني بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد البيانات المالية ويتم تحويل بيان الدخل على
أساس متوسط أسعار الصرف للسنة .يتم احتساب فروقات صرف العملة الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر .عند إستبعاد
وحدة أجنبية ،يتم احتساب المبالغ المتراكمة المؤجلة المحتسبة في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بالوحدة المستبعدة ضمن األرباح أو الخسائر للسنة.

 30التقرير السنوي 2015

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
									
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

بالدينار البحريني

 .4التقديرات المحاسبية والفرضيات الهامة
إن إعداد البيانات المالية الموحدة المطابقة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من اإلدارة استخدام التقديرات والفرضيات التي تؤثر على تطبيق
السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات .قد تختلف النتائج الحقيقية عن هذه التقديرات.
تقوم المجموعة بعمل تقديرات وفرضيات تؤثر على األرقام المعلنة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة .يتم مراجعة التقديرات
والفرضيات المستخدمة بصورة دورية بناء على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ،بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة وفق ًا
للظروف .يتم احتساب التقديرات المراجعة في فترة مراجعة التقديرات ،إذا كانت المراجعة تؤثر على تلك الفترة فقط ،أو في فترة مراجعة التقديرات وأي
فترات مستقبلية ،إذا كانت المراجعة تؤثر على تلك الفترة والفترات المستقبلية مع ًا.
الفرضيات
يقوم مقيمون خارجيون مستقلون يملكون مؤهالت مهنية مناسبة معترف بها وخبرة حديثة في موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه ،بتقييم العقارات
االستثمارية للمجموعة كل سنة .القيمة العادلة للعقارات االستثمارية مبنية على تحديد القيمة المستخدمة للوحدة المولدة للنقد بشكل رئيسي
من خالل استخدام متوسط توقعات التدفقات النقدية المبنية والمخصومة من قبل المقيم الخارجي بناء على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية،
مدعومة بشروط أي إيجارات حالية وأي عقود أخرى ،و بأدلة خارجية مثل أسعار إيجارات السوق الحالية (بتاريخ نهاية السنة) لعقارات مماثلة في نفس
الموقع والحالة ،وباستخدام المعدالت المخصومة التي تعكس تقييمات السوق الحالية لعدم يقينية مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية.
التقييمات تعكس ،متى ما كان ذلك مناسبا ،نوع المستأجرين الفعليين ،أو المسئولين عن الوفاء بالتزامات التأجير ،أو من المحتمل أن يشغلوا
المساحات الشاغرة ،والعمر االقتصادي المتبقي للعقار .عند تعليق مراجعة اإليجارات أو تجديد عقود اإليجار ،مع زيادات متوقعة ،فإن من المفترض أن
جميع اإلشعارات ،ومتى ما كان مناسبا ردود اإلشعارات ،قد تم تقديمها بصورة صحيحة وخالل الوقت المناسب.

 .5استثمارات عقارية
2015

2014

كما في  1يناير
إضافات خالل السنة
مساهمة من حصص غير مسيطرة

67.302.550
79.075
-

59.630.955
3.487.591
4.112.467

تغيرات القيمة العادلة

67.381.625
-

67.231.013
71.537

كما في  31ديسمبر

67.381.625

67.302.550

العقارات االستثمارية تتكون من أراضي وعقارات سكنية وتجارية مؤجرة ألطراف ثالثة.
تم تحديد القيمة العادلة لالستثمار في العقارات السكنية والتجارية من قبل مقيمي عقارات خارجيين مستقلين ،يملكون مؤهالت مهنية مناسبة
معترف بها وخبرة حديثة في موقع وفئة العقارات التي يتم تقييمها .تم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمن المستوى  3بناء على مدخالت تقنية تقييم
التدفقات النقدية المخصومة.
لم يكن هناك أي تحويالت من أو إلى فئة المستوى .3
تقنية التقييم تأخذ باالعتبار القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية التي ستنتج من العقار ،مع األخذ بالحسبان لمعدل نمو اإليجارات المتوقع ،ومعدل
اإلشغال ،والتكاليف األخرى التي ال يتحملها المستأجر .يتم خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام معدالت خصم معدلة للمخاطر ،وعوامل
أخرى لتقدير معدالت الخصم مع االخذ باالعتبار لجودة العقار وموقعه وشروط التأجير.
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 .5استثمارات عقارية (تتمة)
طريقة التقييم

مدخالت جوهرية غير قابلة للرصد

التدفقات النقدية المخصومة :طريقة التقييم
تأخذ باالعتبار القيمة الحالية لصافي التدفقات
النقدية التي ستولد من العقارات ،مع األخذ بعين
االعتبار معدل نمو اإليجارات المتوقع ،ومعدل
اإلشغال ،والفترات بدون إيجار والتكاليف األخرى
التي ال يتحملها المستأجرون.

• معدل نمو السوق المتوقع (3 :2014 & 2015
 )%5• معدل اإلشغال (، %100-60 :2014 & 2015
المتوسط الموزون )%89.2
• معدالت الخصم (،%9-7 :2014 & 2015
المتوسط الموزون )%7.5

العالقة بين المدخالت الجوهرية غير القابلة
للرصد وقياسات القيمة العادلة
القيمة العادلة المقدرة سترتفع (تنخفض) إذا:
• معدل نمو اإليجار بالسوق المتوقع  :أعلى
(أقل).
• معدل اإلشغال كان اعلى (أقل).
• أسعار الخصم المعدلة للمخاطر كانت أعلى
(أقل).

يتم خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة
باستخدام أسعار خصم معدلة للمخاطر .من
بين عوامل أخرى ،تقدير معدالت الخصم تأخذ
بعين االعتبار نوعية المبنى وموقعه (الرئيسي
مقابل الثانوي) وشروط عقد اإليجار.
تم تقدير معدالت اإليجار المستقبلية بناء على الموقع الفعلي ،والنوعية وجودة العقارات ،مع األخذ بعين االعتبار بيانات السوق والتقديرات بتاريخ
التقييم .عند افتراض أن معدالت رسملة إيجارات السوق في تحليل حساسية التقييم سترتفع  /تنخفض بمعدل  %1عن تقدير المثمن ،فإن القيمة
العادلة لالستثمارات العقارية ستكون أقل بمبلغ  5.886.648دينار بحريني ( 5.886.648 :2014دينار بحريني) أو اكبر بمبلغ  7.489.242دينار بحريني (:2014
 7.489.242دينار بحريني) ،على التوالي.
تم تحديد القيمة العادلة لألراضي من قبل مقيمين مستقلين باستخدام طريقة مقارنة السوق .تم تصنيقف مقياس القيمة العادلة
لألراضي ضمن المستوى  2للقيمة العادلة.
خالل  ،2014كانت هناك مساهمة من حصة غير مسيطرة تتمثل في تقديم شركة إنجازات للتطوير العقاري ش.م.ك عقار سكني إلى شركة اليال سيف
ذ.م.م ،وهي شركة تابعة ،وذلك بقيمة دفترية تبلغ  4.112.467دينار بحريني.
العقارات االستثمارية تشمل قطعة أرض مؤجرة بموجب عقد تأجير طويل األجل .تم دفع اإليجار بالكامل ،ويمتد لمدة ال تقل عن  50عام ًا.
كما شملت العقارات االستثمارية قطع أرض وعقارات معينة بقيمة دفترية تبلغ  30.201.283دينار بحريني كما في  31ديسمبر 26.389.643 :2014( 2015
دينار بحريني) والتي تم رهنها مقابل تسهيالت تمويالت وكالة للمجموعة (إيضاح .)15

 .6استثمارات في شركات زميلة
القيمة الدفترية المتضمنة في بيان المركز المالي الموحد تمثل حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة كما في  31ديسمبر :2015

2015

2014

كما في  1يناير
إضافات خالل السنة
حصة الخسارة من الشركات الزميلة
خسائر تحويل العمالت األجنبية

966.441
463.500
)(24.065
)(3.838

972.493
)(3.691
)(2.361

كما في  31ديسمبر

1.402.038

966.441
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 .6استثمارات في شركات زميلة (تتمة)
الجدول التالي يوضح ملخص المعلومات المالية الستثمار المجموعة في الشركات الزميلة كما في  31ديسمبر على أساس البيانات المالية غير المدققة:
 31ديسمبر 2015
الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
صافي الموجودات
النسبة من ملكية المجموعة
القيمة الدفترية لالستثمار
خسارة
حصة المجموعة من خسارة السنة
خسارة من صرف العمالت األجنبية
 31ديسمبر 2014
الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
صافي الموجودات
النسبة من ملكية المجموعة
القيمة الدفترية لالستثمار
خسارة
حصة المجموعة من خسارة السنة
خسارة من صرف العمالت األجنبية

السنبوك

المجموع

أصداف

392.768
5.705.364
)(500.072

7.093
)(2.047

399.861
5.705.364
)(502.119

5.598.060
%25
1.399.515
)(90.644
)(22.661
)(3.387

5.046
%50
2.523
)(2.808
)(1.404
)(1

5.603.106

السنبوك

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

أصداف

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

1.402.038
)(93.452
)(24.065
)(3.838
المجموع

28.186
4.117.086
)(287.363
3.857.909
966.441
)(11.102
)(3.691
)(2.361

في سنة  ،2008قامت المجموعة بشراء  %25من أسهم ملكية شركة السنبوك العقارية («السنبوك») .تأسست شركة السنبوك في مايو  2006وهي تقوم
بالمشاركة في عملية شراء وبيع وتأجير اإلستثمارات العقارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .لم تبدأ الشركة عملياتها بعد كما في  31ديسمبر .2015
تأسست شركة أصداف العقارية ذ.م.م«( .أصداف») في أغسطس  .2009قامت المجموعة بشراء  %50من أسهم ملكية الشركة والتي ستقوم بالمشاركة
في عملية شراء 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( 2015ديسمبر  :2014ال شيء).
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 .٧استثمارات متوفرة للبيع
فيما يلي التغيرات في االستثمارات المتوفرة للبيع غير المدرجة للسنة:

2015

2014

كما في  1يناير
خسائر انخفاض القيمة للسنة
استحقاق

3.402.161
)(2.816
)(22.607

3.914.196
)(512.035
-

كما في  31ديسمبر

3.376.738

3.402.161

تظهر االستثمارات بالتكلفة مطروح ًا منها انخفاض القيمة ،كونها استثمارات غير مدرجة وال توجد طرق أخرى مناسبة من الممكن استخدامها
لتحديد قيمتها العادلة الموثوقة .استراتيجية التخارج هي عن طريق البيع التجاري أو الطرح األولي العام.
خسائر انخفاض القيمة للفترة الحالية والبالغة  2.816دينار بحريني تتعلق بشطب االستثمارات المستردة بالكامل.

 .٨ذمم مدينة وموجودات أخرى
2015
ذمم مدينة من المستأجرين
مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقه (إيضاح )17
مبالغ مستحقة من شركة زميلة (إيضاح )17
مصروفات مدفوعة مقدم ًا
وديعة ضمان
مبالغ مستحقة من حصص غير مسيطرة (إيضاح )17
ذمم مدينة أخرى

2014

555.677
47.238
66.886
92.005
2.695
5.232
690

612.931
494.589
66.886
25.389
2.695
40

770.423

1.202.530

ً
نيابة عن المجموعة والعموالت
تمثل المبالغ المستحقة من أطراف ذوي عالقة المبالغ المحصلة من المستأجرين من قبل أحد المساهمين
ً
نيابة عن المساهمين .ال تستحق أية فائدة على الرصيد ويسدد عند الطلب.
والمصروفات األخرى المدفوعة من قبل المجموعة
تمثل المبالغ المستحقة 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.
تمثل المبالغ المستحقة من حصص غير مسيطرة المبالغ المستحقة الدفع للمجموعة من مساهم غير مسيطر .ال تستحق أية فائدة على هذه
المبالغ وتسدد عند الطلب.
ً
عادة على أساس نقدي ،وتستحق على أساس اتفاقيات اإليجار .إن الذمم المدينة غير
ال تتحمل الذمم المدينة من المستأجرين على فائدة ويتم تسويتها
بناء على الخبرات السابقة .ال تقوم المجموعة بالحصول على ضمانات
منخفضة القيمة لم يمضي موعد استحقاقها بعد ويتوقع استردادها بالكامل ً
على الذمم المدينة ولذلك ،فأن أغلبيتها غير مضمونة.
فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية المدينة غير منخفضة القيمة كما في  31ديسمبر:

2015
2014

المجموع

555.677
612.931
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غير مستحقة
وغير منخفضة القيمة

248.908
221.300

 60-30يومًا

250.326
185.940

مستحقة وغير منخفضة القيمة
 120-90يومًا
 90-60يومًا

25.541
85.008

30.900
120.683

أكثر من  120يومًا

-

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
									
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

بالدينار البحريني

 .9النقد وما في حكمه
2015

2014

النقد وأرصدة البنوك
ودائع بنكية قصيرة األجل (تستحق خالل  3أشهر)

4.017.934
250.000

3.736.836
-

النقد وما في حكمه كما في بيان التدفقات النقدية الموحد

4.267.934

3.736.836

النقد وما في حكمه
ودائع ألجل (تستحق بعد  3أشهر)

4.267.934
750.000

3.736.836
-

النقد وأرصدة البنوك كما في بيان المركز المالي الموحد

5.017.934

3.736.836

النقد لدى البنوك المفصح عنه أعاله يستثني أثر النقد المودع في أحد البنوك التجارية بدولة الكويت والذي يبلغ  11.876دينار بحريني ( 463.010 :2014دينار
بحريني) ،والذي تحتفظ به المجموعة بصفة أمانه لمساهم في شركة تابعة.
ودائع المرابحات ألجل هي ودائع قصيرة األجل مودعة لدى بنوك تجارية في مملكة البحرين .هذه الودائع بالدينار البحريني وتملك معدل فائدة فعلي يبلغ
 ،)%1.26 :2014( %0.92وتودع لفترات متفاوتة تتراوح ما بين شهر واحد إلى ستة أشهر.

 .10رأس المال
2015

2014

المصرح به:
 )333.900.000 :2014( 333.900.000سهم عادي بقيمة إسمية قدرها
 100فلس ( 100 :2014فلس) للسهم

33.390.000

33.390.000

الصادر والمكتتب والمدفوع بالكامل

33.390.000

33.390.000

 .11عالوة إصدار أسهم
تمثل الرصيد المحول بعد احتساب مصروفات اإلصدار وإعادة الهيكلة التي تكبدتها الشركة من مبلغ الخمسة فلس المستلم كعالوة أسهم على
القيمة األسمية لألسهم من المكتتبين.

 .12إحتياطي 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 .إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينص
عليها قانون الشركات التجارية البحريني.

 .13إحتياطي عام
يمثـل اإلحتياطي العام مبالغ تم تجنيبها لغرض النفقات الرأسمالية المستقبلية ولتعزيز القاعدة الرأسمالية للمجموعة ،كما انه قابل للتوزيع.
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 .14أرباح مستبقاة  -غير قابلة للتوزيع
تمثل هذه حصة المجموعة في االحتياطيات القانونية لشركاتها التابعة ،وهي غير قابلة للتوزيع.

 .15تمويل الوكالة
2015

2014

مطروح ًا :الجزء المتداول

13.332.554
3.770.000
17.102.554
)(524.071

10.832.554
2.500.000
3.770.000
17.102.554
)(13.332.554

الجزء غير المتداول

16.578.483

3.770.000

تمويل الوكالة 1
تمويل الوكالة 2
تمويل الوكالة 3

تمويل الوكالة 1
استنادا ً إلى الشروط األصلية للقرض ،كان المبلغ األصلي يستحق السداد في دفعة واحدة في  1نوفمبر  .2011في سنة  ،2012قامت المجموعة بإعادة تفاوض
بناء على الشروط الجديدة ،فأن نسبة  %50من المبلغ األصلي يستحق الدفع على  12قسط متساوي ًا إبتداءا ً من  1نوفمبر ،2013
على شروط القرض مع البنكً .
ونسبة  %50المتبقية تستحق 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 الشروط الجديدة ،تم دمج تمويل
المستحقة ولكن تم تصنيف القرض على أنه متداول .وفي  28يناير  ،2015وافق المقرض على إعادة الجدولةً .
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 دفترية تبلغ  25.435.469دينار بحريني ( 25.435.469 :2014دينار بحريني) .يتحمل القرض معدل
ربح يساوي معدل الفائدة بين البنوك البحرينية زائدا  ،%2.5و %50من المبلغ األصلي يستحق الدفع على  16قسط متساوي إبتداءا ً من  31يناير  2018ونسبة
 %50المتبقية تستحق الدفع بتاريخ االستحقاق النهائي للقرض في  31يناير  .2022ويستحق الربح على أساس ربع سنوي ويتم احتسابه كمصروف في بيان
الربح أو الخسارة الموحد عند االستحقاق.
تمويل الوكالة 2
تم إعادة التفاوض على شروط اتفاقية التمويل هذه مع تمويل الوكالة  1كما هو مبين أعاله.
تمويل الوكالة 3
إن ترتيب التمويل مضمون برهن بالدرجة األولي على بعض األراضي المتضمنة في اإلستثمارات العقارية للمجموعة بقيمة دفترية تبلغ  4.765.809دينار
بحريني ( 4.765.809 :2014دينار بحريني) (إيضاح  .)6يتحمل القرض معدل ربح يبلغ  .%5إن المبلغ األصلي يستحق الدفع على  60قسط شهري متساوي إبتداءا ً
من  15يناير  2016وتاريخ االستحقاق النهائي للقرض في  15ديسمبر .2020
رسوم التمويل المتكبدة على تمويالت الوكالة تم تضمينها في الربح أو الخسارة كما يلي:

تمويل الوكالة 1
تمويل الوكالة 2
رسوم أخرى
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2015

2014

677.391
191.118
314
868.823

574.127
126.736
2.735
703.598

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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بالدينار البحريني

 .16ذمم دائنة وذمم أخرى
2015
مستحق للمقاولين (إيضاح )17
مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة (إيضاح )17
حساب جاري لدى مدير العقار
مصروفات مستحقة
تكاليف تمويل مستحقة
ذمم تجارية دائنة

377.109
32.114
223.070
226.452
350.368
5.321
1.214.434

2014
1.561.946
431.886
252.862
182.941
43.864
1.694
2.475.193

ال تحتسب أرباح على الذمم التجارية الدائنة ،ويتم سدادها عادة خالل  30يوم ًا.

 .17معامالت مع أطراف ذوي عالقة
تمثل األطراف ذوي العالقة الشركات الزميلة ،والمساهمين 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 اإلدارة.
فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمتضمنة في الربح أو الخسارة:
 تقوم شركة متعلقة بمساهم بدور مدير عقار على بعض االستثمارات العقارية للمجموعة .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2015تكبدتالمجموعة مصروفات عقارية بمبلغ وقدره  783.597دينار بحريني ( 392.790 :2014دينار بحريني) مع مدير العقار المذكور نظير إدارته العمليات اليومية،
وتجديد العقود ،وتأمين المستأجرين الجدد فيما يتعلق بهذه العقارات.
 كما يقوم مساهم بدور مدير عقار على استثمار عقاري للمجموعة .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2015تكبدت المجموعة مصروفات عقاريةبمبلغ وقدره  191.693دينار بحريني ( 203.574 :2014دينار بحريني) مع المدير العقاري المذكور نظير إدارته العمليات اليومية ،وتجديد العقود ،وتأمين
المستأجرين الجدد فيما يتعلق بهذا العقار.
فيما يلي األرصدة المدينة من أطراف ذوي عالقة والمتضمنة في بيان المركز المالي الموحد:

2015
مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة (إيضاح )8
مبالغ مستحقة من شركات زميلة (إيضاح )8

47.238
66.886
114.124

2014
494.589
66.886
561.475

بلغ الرصيد المستحق ألحد األطراف ذوي العالقة والمتضمن في بيان المركز المالي الموحد  32.114دينار بحريني ( 431.886 :2014دينار بحريني) (إيضاح .)16
المبلغ المستحق للمقاولين يشمل مبلغ  377.109دينار بحريني مستحق ألحد المساهمين مقابل تطوير بعض العقارات ( 1.561.946 :2014دينار بحريني).
الذمم المدينة المستحقة من األطراف ذوي العالقة تنشأ في سياق العمل االعتيادي للمجموعة ،وال تتحمل أي فائدة ،وهي غير مضمونة .تقوم
المجموعة بعمل مخصص النخفاض قيمة الذمم المدينة من األطراف ذوي العالقة متى ما كان استرداد الدين غير ممكن فعلي ًا .للسنة المنتهية في
 31ديسمبر  ،2015لم تقم المجموعة بتسجيل أي انخفاض في المبالغ المستحقة من األطراف ذوي العالقة ( :2014ال شيء).
تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
بلغت تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين  70.000دينار بحريني خالل السنة ( 70.000 :2014دينار بحريني).
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 .18إدارة المخاطر
المقدمة
تقوم المجموعة بإدارة المخاطر من خالل عملية التحديد والمراقبة المستمرة للمخاطر التي تواجهها .تتعرض المجموعة لمخاطر معدل الفائدة،
ومخاطر االئتمان ،ومخاطر العملة ،ومخاطر السيولة.
مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة مسئول بصورة عامة عن تأسيس نهج إدارة المخاطر ،وعن اعتماد استراتيجيات ومبادئ المخاطر.
مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق .تشمل هذه مخاطر معدل الربح ومخاطر العملة.
مخاطر معدل الربح
إن مخاطر معدل الربح هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة لألدوات مالية نتيجة للتغيرات في معدالت الربح في السوق .تتعرض المجموعة لمخاطر
معدل الربح على تمويل الوكالة التي تتحمل معدالت ربح عائمة .إن الحساسية هي تأثير التغيرات المفترضة في معدالت الربح ،مع بقاء جميع المتغيرات
األخرى ثابتة ،على ربح المجموعة لمدة سنة ،على أساس المعدل العائم للموجودات وللمطلوبات المالية المحتفظ بها كما في  31ديسمبر .2015
يلخص الجدول التالي الحساسية للتغيرات المحتملة الممكنة في معدالت الربح ،مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة على القروض ذات المعدالت
العائمة للمجموعة:
الزيادة /النقص
في النقاط
األساسية
تكاليف التمويل
2015

2014

التأثير على
ربح ( /خسارة)
السنة
دينار بحريني

10+
10-

15.522
)(15.522

10+
10-

13.333
)(13.333

مخاطر العملة
إن مخاطر أسعار العملة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بصورة رئيسية لألنشطة التشغيلية للمجموعة عندما يتم عرض
اإليرادات والمصروفات بعملة تختلف عن العملة الرئيسية للمجموعة.
إن معظم معامالت المجموعة تتم بالدينار البحريني والدرهم اإلماراتي وجميعها مرتبطة بالدوالر األمريكي ،وبالتالي ،فهي غير معرضة لمخاطر عملة
جوهرية.
مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن عميل أو أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته التعاقدية ،األمر الذي ينتج عنه تحمل
المجموعة لخسارة مالية.
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من ذمم المستأجرين المدينة والذمم المدينة األخرى والنقد وما في حكمه .يتم إدارة مخاطر ائتمان النقد 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 .يتم وضع الحدود للحد من تركز المخاطر وبالتالي التقليل من الخسارة المالية من خالل احتمالية فشل الطرف اآلخر.
فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من األطراف ذوي العالقة ،تعتقد اإلدارة بأنها ال تمثل مخاطر إئتمان جوهرية.
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 .18إدارة المخاطر (تتمة)
بما إن المجموعة قامت بتأجير عقاراتها لعدد كبير من المستأجرين ،لذلك ال يوجد تمركز جوهري لمخاطر االئتمان .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 االئتمان عن طريق مطالبة المستأجرين بدفع اإليجارات مقدم ًا.
القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل التعرض األقصى لمخاطر االئتمان.
مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة في الحصول على األموال الالزمة لسداد التزاماتها المالية المتعلقة بالمطلوبات المالية عند حلول
أجلها والتي يتم تسديدها نقدا ً أو باستخدام أصل مالي آخر .تحد المجموعة من مخاطر السيولة من خالل الحرص على حصول تسهيالت مصرفية.
بناء على التواريخ التعاقدية للسداد وأسعار الفائدة الحالية
يلخص الجدول التالي أدناه بيان إستحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة للمجموعةً ،
للسوق.
السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015
تمويل الوكالة
مستحق للمقاولين
مبالغ مستحقة
ألطراف ذوي عالقة
حساب جاري لدى
مدير العقار
ذمم تجارية دائنة
المجموع

السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2014

 3إلى
 12شهر

أقل من
 3أشهر

أكثر من  5سنوات

 1إلى  5سنوات

المجموع

394.924
377.109

1.181.069
-

10.964.769
-

8.815.911
-

21.356.673
377.109

32.114

-

-

-

32.114

223.070
5.321
1.032.538

1.181.069

10.964.769

8.815.911

223.070
5.321
21.994.287

أقل من
 3أشهر

 1إلى  5سنوات

 3إلى
 12شهر

أكثر من  5سنوات
المجموع

تمويل الوكالة

10.985.898

2.834.870

4.556.009

898.257

19.275.034

مستحق للمقاولين
مبالغ مستحقة
ألطراف ذوي عالقة
حساب جاري لدى
مدير العقار
ذمم تجارية دائنة
المجموع

1.561.946

-

-

-

1.561.946

431.886

-

-

-

431.886

252.862
1.694
13.234.286

2.834.870

4.556.009

898.257

252.862
1.694
21.523.422

إدارة رأس المال
إن الهدف الرئيسي إلدارة رأس مال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تحتفظ بنسبة رأس مال قوية ،من أجل دعم أعمالها وزيادة قيمة حقوق
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  2015و 31ديسمبر  .2014يشمل رأس المال على أسهم حقوق ملكية المجموعة وتم قياسه بمبلغ
 50.020.515دينار بحريني كما في  31ديسمبر  47.938.514 :2014( 2015دينار بحريني).
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 .19القيم العادلة
القيمة العادلة هي القيمة المستلمة لبيع أحد الموجودات أو المدفوع لتحويل المطلوبات في عملية منظمة بين المشاركين في السوق الرئيسي في
تاريخ القياس ،وفي حالة عدم وجود هذا السوق ،في السوق األكثر فائدة التي يمكن للشركة الوصول إليها في ذلك التاريخ .القيمة العادلة للمطلوبات
تعكس مخاطر عدم أدائه.
تقيس المجموعة القيم العادلة باستخدام تسلسل القيمة العادلة التالي ،والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في القيام بهذه القياسات:
 المستوى :1أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط ألداة مالية مماثلة. المستوى :2تقنيات تقييم مبنية على مدخالت قابلة للرصد ،مباشرة (أي السعر) أو غير مباشرة (أي مشتقة من األسعار) .هذه الفئة تشمل أدواتمقيمة باستخدام :أسعار السوق المدرجة في سوق نشط ألدوات مالية مشابهة ،وأسعار مدرجة ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة ،في سوق يعتبر أقل
من نشط ،أو طرق تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للرصد مباشرة أو غير مباشرة من معلومات السوق.
 المستوى :3تقنيات تقييم مبنية على مدخالت غير قابلة للرصد .تشمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشمل تقنيات تقييمها مدخالت غير مبنيةعلى معلومات قابلة للرصد ،حيث يكون للمدخالت الغير قابلة للرصد تأثير جوهري على تقييم األدوات المالية .تشمل هذه الفئة أدوات مالية مقيمة
على أساس األسعار المدرجة ألدوات مشابهة ،بحيث تتطلب تعديالت جوهرية غير قابلة للرصد ،أو افتراضات ،لتعكس الفروقات بين األدوات المالية.
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة تقارب القيمة الدفترية كما في تاريخ نهاية السنة.

 .20األدوات المالية حسب الفئة
الموجودات والمطلوبات المالية حسب التصنيف المحاسبي هي كما يلي:
2015

استثمارات متوفرة للبيع
ذمم مدينة وموجودات أخرى
النقد وما في حكمه

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
مبالغ مستلمة مقدما من المستأجرين
قرض الوكالة

2014

مجموع القيمة
الدفترية

متوفرة للبيع

مطلوبات مالية
أخرى

قروض وذمم
المدينة

770.423
5.017.934

3.376.738
-

-

3.376.738
770.423
5.017.934

5.788.357

3.376.738

-

9.165.095

17.102.554

-

637.614
256.421
-

637.614
256.421
17.102.554

17.102.554

-

894.035

17.996.589

مجموع القيمة
الدفترية

متوفرة للبيع

مطلوبات مالية
أخرى

قروض وذمم

استثمارات متوفرة للبيع
ذمم مدينة وموجودات أخرى
النقد وما في حكمه

1.202.530
3.736.836
4.939.366

3.402.161
3.402.161

-

3.402.161
1.202.530
3.736.836
8.341.527

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
مبالغ مستلمة مقدما من المستأجرين
قرض الوكالة

17.102.554
17.102.554

-

2.248.388
330.032
2.578.420

2.248.388
330.032
17.102.554
19.680.974
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 .21التزامات المصروفات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها بتاريخ بيان المركز المالي الموحد ،ولكن لم يتم عمل مخصص لها بعد ،والمتعلقة بالمجموعة ال شيء (:2014
ال شيء).

 .22حصص غير مسيطرة
الجدول التالي يلخص المعلومات المتعلقة بكل شركة من الشركات التابعة للمجموعة والتي تملك حصة غير مسيطرة جوهرية ،قبل القيام باستبعاد
المعامالت بين شركات المجموعة:
 31ديسمبر 2015
بالدينار البحريني
نسبة الحصص غير المسيطرة
موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
صافي الموجودات
صافي الموجودات المنسوبة للحصص غير
المسيطرة
إيراد
ربح
الدخل الشامل اآلخر
مجموع الدخل الشامل
الربح المخصص للحصص غير المسيطرة
الدخل الشامل اآلخر المخصص للحصة غير
المسيطرة
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
(أرباح أسهم للحصة غير المسيطرة :ال شيء)
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

اليال السيف
ريزيدنس

اليال العقارية

%50

%50

استبعاد معامالت
شركات المجموعة

المجموع

10,000,000
623,780
442,639
10,181,141

8,513,744
16,724
12,625
8,517,842

()304,339
()304,339
-

18,513,744
336,165
150,925
18,698,983

5,090,572

4,267,766

-

9,358,338

1,030,646
690,712
690,712
345,356

()892
()892
()446

-

1,030,646
689,820
689,820
344,910

-

-

-

-

-

11,876
-

-

11,876
-

-

11,876

-

11,876
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 .22حصص غير مسيطرة (تتمة)
 31ديسمبر 2014
بالدينار البحريني
نسبة الحصص غير المسيطرة

اليال العقارية

اليال السيف
ريزيدنس

%50

%50

المجموع

استبعاد معامالت
شركات المجموعة

10.000.000
320.044
1.238.875
9.081.169

8.434.670
467.859
463.610
8.438.918

)(463.010
)(463.010
-

18.434.670
324.893
1.239.475
17.520.087

4.540.585

4.228.671

-

8.769.256

70.044
605.585
605.585
302.793

)(17.659
)(17.659
)(8.830

-

70.044
587.926
587.926
293.963

-

-

-

-

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
(أرباح أسهم للحصة غير المسيطرة :ال شيء)

-

)(273.389
-

-

)(273.389
-

250.000

)(29.475

-

220,525

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

250.000

)(302.864

-

)(52.864

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
صافي الموجودات
صافي الموجودات المنسوبة للحصص غير
المسيطرة
إيراد
ربح
الدخل الشامل اآلخر
مجموع الدخل الشامل
الربح المخصص للحصص غير المسيطرة
الدخل الشامل اآلخر المخصص للحصة غير
المسيطرة

 23التخصيصات
اقترح مجلس اإلدارة التخصيصات التالية لسنة :2015

2014

2015
أرباح نقدية مقترحة بمعدل  5فلس للسهم الواحد
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1.669.500

-

1.669.500

-

