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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

حضرات السادة مساهمي شركة فيرست العقارية
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يطيــب لــي باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الكــرام أن أرحــب بكــم وأســتعرض معكــم فــي هــذا التقريــر الســنوي
اجلديــد نتائــج أعمــال شــركة فيرســت العقاريــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر . 2016
عملــت الشــركة خــال هــذا العــام للمحافظــة علــى املســتوى العالــي فــي جــودة أصولهــا مــن حيــث نســب اإلشــغال واملســتوى وزيــادة عوائدهــا،
كمــا اســتمرت الشــركة فــي السياســة التــي اتبعتهــا منــذ زمــن وهــي تطويــر قاعــدة أصولهــا الغيــر مــدرة للدخــل وحتويلهــا ألصــول مــدرة للدخــل
ذات عوائــد مجزيــة ومتميــزة عــن بقيــة منافســيها.
قامــت الشــركة خــال هــذا العــام بتطويــر مخــزن إضافــي فــي مرســى البحريــن لالســتثمار حيــث يحتــوي املشــروع اآلن علــى خمســة مخــازن
مبســاحة تأجيريــة إجماليــة تقــدر ب ـ  61,000متــر مربــع تقريبـ ًا ،وقامــت فــي بنائــه وتأجيــره فــي زمــن قياســي وباســعار تنافســية ممــا يعــزز
األداء املالــي للشــركة مســتقب ًال ،كمــا قامــت الشــركة أيضـ ًا خــال عــام  2016وذلــك عــن طريــق مســاهمتها بشــركة الســنبوك بتطويــر مبنــى
لســكن العمــال فــي جبــل علــي (دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة) واســتطاعت تأجيــره بالكامــل ،حيــث ســينعكس ذلــك إيجاب ـ ًا علــى املركــز
املالــي للشــركة فــي العــام .2017
علــى الصعيــد املالــي ،بلغــت أصــول الشــركة  81.2مليــون دينــار بحرينــي فــي نهايــة عــام  2016مقارنـ ًـة ب ـ  78.0مليــون دينــار بحرينــي فــي
نهايــة عــام  ،2015بارتفــاع بلــغ  3.2مليــون دينــار بحرينــي أي بنمــو وقــدره  .%4.1فيمــا بلغــت حقــوق املس ــاهمني فــي الشــركة األم ماقيمتــه
 50.4مليــون دينــار بحرينــي فــي نهايــة عــام  2016مقارنـ ًـة بـ ـ  50مليــون دينــار بحرينــي فــي نهايــة عــام  ،2015أي بزيــادة بلغــت 0.4
مليــون دينــار بحرينــي و بنمــو بلــغ  .%1أمــا األداء املالــي للشــركة كان جيــد ًا حيــث بلــغ إجمالــي اإليــرادات مــا قيمتــه  5.0مليــون دينــار
بحرينــي فــي عــام  2016مقارنـ ًـة ب ـ  4.7ملي ـ ــون دينــار بحرينــي فــي عــام  ،2015بزيــادة  0.3مليــون دينــار بحرينــي .فيمــا ارتفعــت املصاريــف
إلــى  2.5مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام  2016مقارنـ ًـة ب ـ  2.4مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام  ،2015بزيــادة  100ألــف دينــار بحرينــي،
وحافظــت الشــركة األم علــى أربــاح صافيــة تقــدر ب ـ  2.1مليــون دينــار بحرينــي متســاوية مــع نتائــج العــام املاضــي.
قامــت شــركة فيرســت خــال العــام  2016بالبــدء فــي تطويــر أكبــر مشــاريعها (الكاتامــاران) وذلــك باملشــاركة مــع شــركة الــداو العقاريــة إحــدى
شــركائنا اإلســتراتيجيني حيــث يتكــون املشــروع مــن برجــن خصــص أحدهمــا للبيــع كوحــدات وخصــص اآلخــر للتأجيــر .ويقــع املشــروع
بالقــرب مــن مجمــع الســيتي ســنتر مبنطقــة الواجهــه البحريــة (الســيف).
ُينفــذ هــذا املشــروع علــى أرض مســاحتها  6,530متــر مربــع ،ويحتــوي علــى  571شــقة ومجمــع جتــاري ،باإلضافــة إلــى نــواد رياضيــة
وحمامــات ســباحة ،فض ـ ًا عــن أمــور ترفيهيــة أخــرى .ومــن املتوقــع اإلنتهــاء مــن بنــاء هــذا املشــروع فــي الربــع الرابــع مــن العــام .2018
وتواصــل الشــركة حتــري الفــرص اإلســتثمارية املواتيــة فــي البحريــن ودول اخلليــج العربــي والتــي تزيــد مــن قيمــة األصــول وتعــزز مصــادر
الدخــل.
وفــي اخلتــام ،أود أن أتوجــه باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة بوافــر الشــكر واإلمتنــان ملســاهمي الشــركة
الكــرام ،لدعمهــم املتواصــل وثقتهــم الغاليــة .كذلــك ال يســعني إال أن أعبــر عــن خالــص الشــكر والتقديــر جلهــود موظفــي الشــركة املتفانيــة
والقائمــن علــى تنفيــذ مشــاريعها فــي املواقيــت احملــددة  ،لعملهــم الــدؤوب وتفانيهــم فــي البــذل وإخالصهــم فــي العطــاء مــن أجــل حتقيــق
أهــداف الشــركة واســتمرارها فــي الريــادة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

محمد إبراهيم الفرحان
رئيس مجلس اإلدارة
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المقدمة

مقدمة
كان الهــدف مــن تأســيس وهيكلــة شــركة فيرســت العقاريــة ش.م.ب( .مقفلــة) حتقيــق إســتراتيجية النمــو املســتمر والســمعة الطيبــة فــي
الســوق العقــاري احمللــي وفــي الوقــت ذاتــه توفيــر الفــرص االســتثمارية املجزيــة للمســتثمرين واإلدارة واملوظفــن 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 فضـ ًا عــن املســتودعات.
وتواصــل الشــركة ســعيها احلثيــث لتلبيــة توقعــات املســاهمني مــن خــال تعزيــز قيمــة األصــول وتنفيــذ مبــادرات النمــو والتنــوع املــدروس علــى
الصعيديــن احمللــي واإلقليمــي.

اإلستراتيجية
• •البحث عن الفرص املجزية في قطاع العقار.
• •التملك لعقارات جديدة ذات قيمة مستقبلية مجزية.
• •جتارة وتطوير األراضي.
• •زيادة ربحية العقارات احلالية من خالل إدارة عقارات الشركة.
• •وضع استراتيجيات تخارج واضحة املعالم لكل عقار.

الرؤية
تطمــح الشــركة مــن خــال جتميــع وتطويــر ومراقبــة محافــظ قويــة لألصــول العقاريــة إلــى إيجــاد القيمــة املضافــة مقابــل أدنــى مســتوى
ممكــن مــن املخاطــر ملســاهميها وإيجــاد الفــرص لعمالئهــا وتوفيــر اخلبــرة ملدرائهــا وموظفيهــا.

الرسالة
زيــادة العائــدات مــن خــال توفيــر الفــرص االســتثمارية العقاريــة عاليــة اجلــودة واملضمونــة والتــي تنطــوي علــى أدنــى معــدالت مخاطــر
وتعزيــز قيمــة هــذه االســتثمارات واملشــاريع التــي تتبناهــا الشــركة ملصلحــة املســاهمني والعمــاء واملوظفــن وذلــك مــن خــال توفيــر املوظفــن
األكفــاء إلــى جانــب تطبيــق وتنفيــذ اخلطــط املبتكــرة واالســتراتيجيات املتميــزة.
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مشاريع الشركة

مشاريع الشركة
تســعى شــركة فيرســت العقاريــة إلــى حتقيــق القيمــة املضافــة مقابــل احلــد األدنــى مــن املخاطــر للوصــول إلــى اســتثمارات آمنــة تفــي بتوقعــات
مســاهميها وتســهم فــي احملافظــة علــى قيمتهــا فــي ظــل التقلبــات التــي تشــهدها األســواق احملليــة.
في ســياق تطبيق هذه االســتراتيجية ،ميكن تصنيف العقارات التي متتلكها شــركة فرســت العقارية ش.ب.م (مقفلة) في فئتني :العقارات
املــدرة للدخــل والعقــارات اخلاصــة باملتاجــرة والتطويــر ،وفيمــا يلــي وصــف موجــز لكل فئة.

أو ً
ال :العقارات المدرة للدخل
مملكة البحرين
مجمع الجفير 1
املجمــع الســكني الــذي يقــع فــي منطقــة اجلفيــر والتــي تعتبــر إحــدى املناطــق الرئيســية فــي املنامــة .ويضــم هــذا املجمــع الراقــي واملؤثــث
بالكامــل  32فيــا مبســاحة تصــل إلــى  300متــر مربــع مــع حــوض ســباحة خــاص لــكل فيــا .واملجمــع مؤجــر بالكامــل.

مجمع الجفير 2
املجمــع يقــع بالقــرب مــن مجمــع اجلفيــر ( )1ويضــم املجمــع  22فيــا مؤثثــة بالكامــل مبســاحة إجماليــة تبلــغ  300متــر مربــع .ولــكل
فيــا باحــة خارجيــة مســتقلة مــع حــوض ســباحة خــاص .واملجمــع مؤجــر بالكامــل.
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برج ذا ون هندرد رزيدنس “”The 100 Residence

مت االنتهــاء مــن بنــاء هــذا البــرج الســكني فــي الربــع األول مــن عــام  .2010يقــع البــرج فــي منطقــة الفــاحت فــي اجلفيــر .ويتكــون املشــروع
مــن  27طابــق ويضــم  104شــقة فاخــرة مؤثثــة بالكامــل ويغطــي مســاحة بنــاء إجماليــة تبلــغ  22,670متــر مربــع .واخلدمــات املقدمــة
فــي هــذا البــرج تشــمل بركــة ســباحة داخليــة وخارجيــة ،صالــة لأللعــاب الرياضــة مــع توفيــر اخلدمــات األمنيــة علــى مــدار الســاعة .واملشــروع
مؤجــر بالكامــل.
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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 وقّ عــت الشــركة اتفاقيــة إيجــار ملــدة  15ســنة مــع أحــد املســتثمرين
لبنــاء مســتودع حســب احتياجاتهــم يغطــي مســاحة بنــاء إجماليــة تبلــغ  31,000متــر مربــع ،حيــث اســتكمل بنــاؤه وتســليمه للمســتأجر فــي
شــهر أغســطس .2009
مرفأ البحرين االستثماري ( - )G26منطقة الحد
متلكــت الشــركة أرض فــي مرفــأ البحريــن اإلســتثماري مبوقــع إســتراتيجي لــه إطاللــة مباشــرة علــى البحــر بغــرض تطويرهــا إلــى مشــروع
مخــازن بأحجــام مختلفــة وتعــرف هــذه األرض بإســم  G26وتغطــي مســاحة إجماليــة تبلــغ حوالــي  58,222متــر مربــع .وبالفعــل قامــت
الشــركة بتطويــر اربعــة مخــازن مبســاحة إجماليــة قدرهــا  29,952متــر مربــع .حتتــوي املخــازن علــى وحــدات ذو قياســات مختلفــة متماشــية
مــع متطلبــات الســوق .قامــت الشــركة بتأجيــر املشــروع وبأســعار تنافســية.
برج اليال رزدنس “”AL YAL RESIDENCE TOWER

خصصــت الشــركة باملشــاركة املتســاوية مــع إحــدى الشــركات العقاريــة ذات صلــة أرض مبســاحة  1,553متــر مربــع مبنطقــة الســيف لبنــاء
بــرج ســكني راقــي يتألــف مــن  25طابقــا مبســاحة إجماليــة تبلــغ  19,178متــر مربــع .يضــم املشــروع  130وحــدة ســكنية مؤثثــة بالكامــل
باإلضافــة إلــى مطعــم وصالــة ألعــاب وحمــام ســباحة .ويقــع املشــروع فــي احــد اهــم املواقــع احليويــه فــي منطقــة الســيف وعلــى بعــد بضعــة
امتــار مــن مجمــع الســتي ســنتر و مجمــع الســيف التجاريــن كمــا وأنــه مطــل علــى البحــر .مت اإلنتهــاء مــن بنــاء البــرج فــي شــهر أغســطس
مــن عــام  2014واملشــروع مؤجــر بالكامــل.
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اإلمارات العربية المتحدة
سكن العمال في منطقة المحصينة -دبي
قامــت الشــركة وباملشــاركة مــع شــركة إجنــازات للتنميــة العقاريــة بشــراء مبنــى لســكن العمــال فــي منطقــة احمليصنــة الــذي يغطــي مســاحة
إجماليــة تبلــغ  5,287متــر مربــع .ويتكــون املبنــى مــن طابقــن ويضــم  399غرفــة حيــث مت خــال عــام  2010إعــادة ترميــم املبنــى
وتأجيــره بالكامــل.
سكن العمال في منطقة المحيصنة  -دبي
كجزء من إســتراتيجية الشــركة للتوســع في مشــاريعها على املســتوى اإلقليمي ،قامت الشــركة خالل شــهر أغســطس  2008وعبر حصتها
البالغــة  %25فــي شــركة الســنبوك العقاريــة ذ.م.م .بشــراء قســيمتني مبســاحة إجماليــة تبلــغ  41,980قــدم مربــع فــي جبــل علــي .وقامــت
الشــركة فــي عــام  2015وباإلشــتراك مــع بقيــة املســاهمني فــي شــركة الســنبوك بتطويــر األرض إلــى مبنــى ســكن عمــال يحتــوي علــى 380
غرفــة ،حيــث إنتهــت مــن بناءاملشــروع فــي منتصــف ســنة  ،2016وقــد مت تأجيــره بالكامــل.

ثاني ًا :المتاجرة والتطوير
مملكة البحرين
مشروع الكاتاماران
تقــوم شــركة فيرســت العقاريــة باإلشــتراك مــع شــركة زميلــة بتطويــر أكبــر مشــروع لهــا فــي مملكــة البحريــن وهــو عبــارة عــن مبنيــن ســكنيني
يتوســطهم مجمــع جتــاري علــى أرض مســاحتها  6,530متــر مربــع .وتنــوي الشــركة بيــع الوحــدات فــي أحــد البرجيــن واإلحتفــاظ باآلخــر
وتأثيثــه بالكامــل وذلــك حتــى يتســنى للشــركة تأجيــره علــى املــدى الطويــل.
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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  2008مت 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 حــن قــررت الشــركة االحتفــاظ بالقســائم الثمانيــة املتبقيــة ألغــراض التطويــر واملتاجــرة

أرض الحد الصناعية ،منطقة الحد
قامــت الشــركة بشــراء قطعــة أرض فــي منطقــة احلــد الصناعيــة تغطــي مســاحة إجماليــة تبلــغ  73,000قــدم مربــع .وتهــدف الشــركة إلــى
التخــارج مــن هــذه األرض عنــد احلصــول علــى ســعر مجــدي.
مشروع مرسى السيف  -منطقة السيف
تأسســت شــركه مرســى الســيف لإلســتثمار احملــدوده فــي  2008بــرأس مــال مدفــوع  531,000,000دوالر امريكــي مملوكــه ملؤسســه
املصــرف العاملــي ش.م.ب  -البحريــن ويقــع املشــروع فــي املنطقــة الشــمالية مــن منطقــة الســيف ،حيــث إنتهــت الشــركة املنفــذة للمشــروع مــن
أعمــال الدفــان والســائد احلجــري فــي عــام  ،2013وجــاري العمــل علــى عمــل خطــة تخــارج مــن هــذا املشــروع.
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السوق العقاري
واالقتصادي والمحلي

أداء السوق االقتصادي المحلي
تتوقــع وحــدة املعلومــات ملجلــة «اإليكونومســت» أن يســتمر النمــو احلقيقــي املوجــب لالقتصــاد البحرينــي ،ولكــن بوتيــرة ضعيفــة ،فبعــد منــو
بحــدود  %5.4فــي عــام  ،2013و  %4.4فــي عــام  %2014و  %2.9فــي عــام  ،2015مــن املتوقــع لــه منــو ًا بحــدود  %2.2فــي عــام 2016
ونحــو بنحــو  %1.8فــي عــام  .2017وضعــف معــدالت النمــو يتســق مــع ضعــف عــام لهــا ألداء اقتصــادات كل دول مجلــس التعــاون بســبب
الضعــف الــذي أصــاب ســوق النفــط ،ورغــم أن البحريــن ال تنتــج ســوى  200ألــف برميــل نفــط ،إال أن ضعــف ســوق النفــط يظــل عام ـ ًا

شكل بياني رقم ()1
حجم الناجت احمللي البحريني والنمو السنوي احلقيقي ()2016-2009
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مؤثــر ًا وبقــوة نســبة حلجــم اقتصادهــا ،ومؤثــر علــى حصيلــة النقــد األجنبــي أو معظــم إيــرادات متويــل موازنتهــا ،كمــا أن لضعــف االقتصــادات
احمليطــة بهــا أثــر غيــر مباشــر علــى ضعــف أداء اقتصادهــا.
وتتوقــع النشــرة أن يظــل عجــز موازنــة احلكومــة املركزيــة عالي ـ ًا ،إذ يرتفــع قلي ـ ًا مــن مســتوى  %12.9مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي
عــام  ،2015إلــى نحــو  %13.6فــي عــام  ،2016ولكنهــا تتوقــع لــه االنخفــاض إلــى مســتوى  %9.8فــي عــام  .2017وتتوقــع أن يرتفــع
مســتوى الديــن العــام مــن  %58.7مــن حجــم النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي عــام  ،2015إلــى نحــو  %70.8مــن عــام  ،2016ثــم إلــى نحــو
 %77.5فــي عــام .2017
وتتوقــع النشــرة أيض ـ ًا أن يرتفــع عجــز احلســاب اجلــاري ،أو صافــي التعامــات مــع العالــم اخلارجــي ،مــن  888مليــون دوالر أمريكــي فــي
عــام  ،2015إلــى نحــو  1,795مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ،2016ثــم يهبــط إلــى  1,307مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  2017ويظــل
بحــدود  %3.9مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي .وتتوقــع لالحتياطــي النقــدي األجنبــي البالــغ  3,770مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ،2015أن
ينخفــض إلــى مســتوى  2,488مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ،2016وأن يســتقر تقريبـ ًا فــي حــدود هــذا املســتوى عنــد نحــو  2,339مليــون
دوالر أمريكــي فــي عــام .2017
والبــد مــن احلــذر فــي إعتمــاد التوقعــات ســالفة الذكــر ،ألن متغيــرات االقتصــاد الكلــي بالغــة احلساســية للتغيــرات فــي ســوق النفــط وأحــداث
العنــف اجليوسياســية فــي املنطقــة ،لذلــك ،ميكــن أن تكــون التوقعــات أفضــل بشــكل ملحــوظ إن صمــد إتفــاق أوبــك واملنتجــن املســتقلني
خارجهــا علــى ســحب الفائــض املعــروض مــن النفــط التقليــدي ،وإن تبعــه إنفــراج فــي أحــداث العنــف اجليوسياســية ،والعكــس صحيــح أيضـ ًا.
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أداء السوق العقاري المحلي
بــدأ قطــاع األنشــطة العقاريــة وخدمــات األعمــال بالنمــو بأعلــى مــن معــدالت منــو االقتصــاد الكلــي وفقـ ًا آلخــر البيانــات املتوفــرة مــن مصــرف
البحريــن املركــزي وتقديــرات وحــدة املعلومــات اإلقتصاديــة “ ،”EIUحيــث زادت نســبة مســاهمته تدريجي ـ ًا فــي مكونــات النــاجت احمللــي
اإلجمالــي .ففــي عــام  2014ارتفعــت نســبة مســاهمته إلــى نحــو  %5.1مــن مســتوى  %4.9فــي عــام  ،2013ثــم ارتفعــت مســاهمته فــي
عامــي  2015و  2016إلــى نحــو  ، %5.5وارتفعــت قيمتــه املطلقــة بنســبة  %2.5وإلــى  680.1مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام  2016بعــد
أن كانــت نحــو  663.6مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام .2015
وتشــير البيانــات املتوفــرة إلــى منــو اإلئتمــان املصرفــي مبعــدل  %5فــي  9شــهور مــا بــن نهايــة  2015ونهايــة ســبتمبر  .2016ويبلــغ
نصيــب نشــاط اإلنشــاء والتعميــر مــن جملــة اإلئتمــان املصرفــي نحــو  ، %16.7وبلــغ املعــدل املركــب لنمــو اإلئتمــان املصرفــي للفتــرة 2007
إلــى ســبتمبر  2016نحــو  ، %7.5ونحــو  %6.3لنشــاط اإلنشــاء والتعميــر.

شكل بياني رقم ()2
حجم ونسبة قطاع األنشطة العقارية وخدمات األعمال من الناجت احمللي االجمالي
700.0
650.0
600.0

%7.4

550.0
500.0

644.1
%6.7

%6.4

598.4

556.8

551.5

%6.2

516.1

562.7
%5.2

450.0

586.5
%5.1

663.6

680.1

610.9

%4.9

%5.1

%5.7

%5.7

400.0
350.0
300.0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

املصدر :مصرف البحرين املركزي.
* بيانات عام  2015وعام  2016بناء على تقديرات وحدة املعلومات اإلقتصادية «.»EIU
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ووفق ـ ًا للبيانــات الصــادرة مــن جهــاز املســاحة والتســجيل العقــاري فــي مملكــة البحريــن ،انخفضــت ســيولة قطــاع العقــار مقاســه بقيمــة
تداوالتهــا البالغــة  786.8مليــون دينــار بحرينــي للشــهور التســعة االولــى مــن عــام  ،2016وقــد ترتفــع إلــى نحــو  1.049مليــار دينــار
بحرينــي لــو حســبت علــى أســاس ســنوي .وإن حتقــق هــذا املســتوى مــن الســيولة عــن عــام  ،2016ذلــك يعنــي ،أنهــا انخفضــت بنحــو %-14.8
مقارنــة بعــام  .2015وجــزء مــن مبــررات إنخفــاض الســيولة نــاجت عــن انخفــاض مســتوى أســعار العقــار ،وجانــب آخــر منــه نــاجت عــن إنخفــاض
مســتوى النشــاط اإلقتصــادي وســخونه األوضــاع اجليوسياســية فــي اإلقليــم .وكانــت ســيولة ســوق العقــار فــي اململكــة قــد حققــت معــدل منــو
مركــب فــي الســنوات اخلمــس األخيــرة  2012 -إلــى  - 2016بنحــو .%12.1

شكل بياني رقم ()3
مليون دينار
بحريني

توزيع إجمالي القروض والتسهيالت حسب القطاعات األقتصادية بإستثناء املصارف (مليار دينار بحريني)
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املصدر :مصرف البحرين املركزي.
* بيانات عام  2015بناء على تقرير مصرف البحرين املركزي (يونيو .)2015
* بيانات عام  2016بناء على تقرير مصرف البحرين املركزي (أكتوبر .)2016

جدول رقم ( : )1حجم التداول العقاري
قيمة التداوالت
العقارية
البحرينيني

2012

 %من
اإلجمالي

2013

 %من
اإلجمالي

2014

 %من
اإلجمالي

965,974,815 %89.8 1,105,816,912

%92.1

اخلليجيني

48,642,104

%7.3

53,441,135

%6.2

108,107,612

%8.4

77,046,748

%6.3

40,970,607

%3.9

االجانب

55,619,878

%8.4

50,777,329

%5.9

65,523,860

%5.1

48,731,679

%4.0

42,158,613

%4.0

اجمالي التداوالت
العقارية

%86.6 1,118,830,430 %87.9 757,744,690 %84.3 559,729,659

*2015

 %من
 %من
**2016
اإلجمالي
اإلجمالي

%100.0 1,049,104,035 %100.0 1,231,595,339 %100.0 1,292,461,902 %100.0 861,963,154 %100.0 663,991,641

املصدر :بيانات جهاز املساحة والتسجيل العقاري-مملكة البحرين.
* بيانات لغاية الربع الثالث من عام  2015محسوبة على أساس سنوي.
** بيانات لغاية الربع الثالث من عام  2016محسوبة على أساس سنوي.
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شركة فيرست العقارية ش.م.ب( .مقفلة)
البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2016

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

بالدينار البحريني

يسر مجلس اإلدارة تقدمي تقريرهم والبيانات املالية املوحدة املدققة للسنة املنتهية في  31ديسمبر .2016
األنشطة الرئيسية ومراجعة تطورات األعمال

تزاول املجموعة أنشطة بيع وشراء وإدارة وتطوير وتأجير الشقق واملكاتب والبيوت.
لقــد حققــت املجموعــة صافــي ربــح مببلــغ وقــدره  2,512,391دينــار بحرينــي خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2,430,749 :2015( 2016دينــار
بحرينــي) ومــن ضمنهــا ربــح مببلــغ وقــدره  2,096,184عائــد إلــى مالكــي الشــركة ( 2,085,839 :2015دينــار بحرينــي) وربــح مببلــغ وقــدره 416,207
دينــار بحرينــي عائــد إلــى حصــص غيــر مســيطرة ( 344,910 :2015دينــار بحرينــي).
مالمح مالية

2016

2015

مجموع اإليرادات

4,876,776

4,683,480

ربح السنة

2,512,391

2,430,749

مجموع املوجودات

81,212,592

77,952,263

مجموع حقوق امللكية

57,749,902

59,378,849

التمثيل والتدقيق

متــت أنشــطة املجموعــة للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016وفقـ ًا قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي لســنة  2001وللقوانــن ذات العالقــة املطبقــة
فــي مملكــة البحريــن.
ال توجد أية أحداث الحقة بعد تاريخ  31ديسمبر  2016والتي من شأنها التأثير على صحة هذه البيانات املالية املوحدة.
متلــك املجموعــة ســجالت محاســبية منتظمــة وكاملــة والتــي مت توفيرهــا إلــى املدققــن الســادة كــي بــي ام جــي فخــرو باإلضافــة إلــى املعلومــات
واإليضاحــات األخــرى .أبــدى الســادة كــي بــي ام جــي اســتعدادهم ملواصلــة مهمــة التدقيــق للســنة احملاســبية القادمــة.
ً
نيابة عن املجلس من قبل:
مت توقيعها

محمد إبراهيم الفرحان
رئيس مجلس اإلدارة
 20يناير 2017
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين
شركة فيرست العقارية ش.م.ب (مقفلة)
مملكة البحرين

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي

لقــد دققنــا البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة لشــركة فيرســت العقاريــة ش.م.ب (مقفلــة) والشــركات التابعــة لهــا («املجموعــة») ،والتــي تتكــون مــن
بيــان املركــز املالــي املوحــد كمــا فــي  31ديســمبر  ،2016وبيــان الربــح أو اخلســارة املوحــد وبيــان الدخــل الشــامل املوحــد ،وبيــان التغيــرات فــي حقــوق
امللكيــة املوحــد ،وبيــان التدفقــات النقديــة املوحــد للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ ،واإليضاحــات التــي تتكــون مــن ملخــص السياســات احملاســبية الهامــة
واملعلومــات اإليضاحيــة األخــرى.
برأينــا أن البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة تظهــر بص ــورة عادلــة ،مــن كل اجلوانــب اجلوهريــة ،امل ــركز املالــي املوحــد للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر
 ،2016وأداءهــا املالــي املوحــد وتدفقاتهــا النقديــة املوحــدة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ ،وذلــك وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة.
أساس الرأي

لقــد مت تدقيقنــا وفقـ ًا ملعاييــر التدقيــق الدوليــة .إن مســئولياتنا وفــق هــذه املعاييــر مشــروحة مبزيــد مــن التفصيــل فــي قســم «مســئوليات املدققــن عــن
تدقيــق البيانــات املاليــة املوحــدة « مــن تقريرنــا هــذا .نحــن مســتقلون عــن املجموعــة وفقـ ًا ملدونــة قواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبني املهنيــن التابعــة
ملجلــس معاييــر الســلوك األخالقــي الدوليــة للمحاســبني ،وقــد اســتوفينا مســئولياتنا األخالقيــة األخــرى طبقـ ًا للمدونــة املذكــورة .إننــا نعتقــد أن أدلــة
التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوفيــر أســاس للــرأي الــذي توصلنــا إليــه.
المعلومات األخرى

مجلــس اإلدارة مســئول عــن املعلومــات األخــرى .املعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا بتاريــخ هــذا التقريــر هــي مجلــس اإلدارة املبــن علــى الصفحــة
رقــم .1
إن رأينا حول البيانات املالية املوحدة ال يغطي املعلومات األخرى ،وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد في هذا الشأن.
فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات املاليــة املوحــدة ،تكمــن مســئوليتنا فــي قــراءة املعلومــات األخــرى احملــددة أعــاه ،وعنــد القيــام بذلــك ،نأخــذ بعــن
االعتبــار مــا إذا كانــت املعلومــات األخــرى حتــوي تضــارب مهــم مــع البيانــات املاليــة املوحــدة ،أو مــع معرفتنــا التــي حصلنــا عليهــا مــن خــال أعمــال
ـاء علــى العمــل الــذي قمنــا بــه علــى املعلومــات األخــرى والتــي
التدقيــق ،أو يبــدو أنهــا حتتــوي علــى معلومــات جوهريــة خاطئــة .إذا مــا اســتنتجنا بنـ ً
حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ هــذا التقريــر ،أنهــا حتتــوي علــى معلومــات جوهريــة خاطئــة ،فإنــه يتوجــب علينــا اإلفصــاح عــن ذلــك .ولــم نالحــظ مــا يتوجــب
اإلفصــاح عنــه فــي هــذا الشــأن.
مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن مجلــس إدارة الشــركة مســئول عــن إعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة وعرضهــا بشــكل عــادل وفقـ ًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة ،وعــن نظــام
الرقابــة الداخلــي الــذي يــراه مجلــس اإلدارة ضروريـ ًا إلعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة بصــورة عادلــة وخاليــة مــن أيــة معلومــات جوهريــة خاطئــة ،ســواء
كانــت ناجتــة عــن احتيــال أو خطــأ.
عنــد إعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة ،فــإن مجلــس اإلدارة مســئول عــن تقييــم قــدرة املجموعــة علــى العمــل كمنشــأة مســتمرة ،واإلفصــاح ،كلمــا كان
مناســب ًا ،عــن األمــور املتعلقــة بفرضيــة االســتمرارية ،واســتخدامها كأســاس محاســبي إال إذا كان مجلــس اإلدارة ينــوي تصفيــة الشــركة أو إيقــاف
أعمالهــا ،أو ليــس لديــه بديــل واقعــي إال القيــام بذلــك.
مسئولية المدققين عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

ـواء كانــت ناجتــة عــن احتيــال
تتلخــص أهدافنــا فــي احلصــول علــى تأكيــد معقــول مــن خلــو البيانــات املاليــة ككل مــن أيــة معلومــات جوهريــة خاطئــة ،سـ ً
أو خطــأ ،وإصــدار تقريــر املدققــن الــذي يتضمــن رأينــا .يعتبــر التأكيــد املعقــول مســتوى عــال مــن التأكيــد ،ولكنــه ليــس ضمانـ ًا بــأن التدقيــق الــذي يتــم
وفق ـ ًا ملعاييــر التدقيــق الدوليــة سيكشــف دائم ـ ًا عــن املعلومــات اجلوهريــة اخلاطئــة عنــد وجودهــا .ميكــن أن تنجــم األخطــاء مــن االحتيــال أو اخلطــأ
وتعتبــر جوهريــة ،وتعتبــر جوهريــة إذا كان مــن املتوقــع أن تؤثــر ،بصــورة فرديــة أو مجتمعــة ،علــى القــرارات االقتصاديــة املأخــوذة اعتمــاد ًا علــى هــذه
البيانــات املاليــة املوحــدة.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين
شركة فيرست العقارية ش.م.ب (مقفلة) (يتبع)
كجــزء مــن أعمــال التدقيــق وفقـ ًا ملعاييــر التدقيــق الدوليــة ،إننــا منــارس التقديــرات املهنيــة ونحافــظ علــى منهــج الشــك املهنــي فــي جميــع
مراحــل التدقيــق .كمــا نقــوم باآلتــي:
حتديــد وتقييــم مخاطــر املعلومــات اجلوهريــة اخلاطئــة فــي البيانــات املاليــة املوحــدة ،ســواء كانــت ناجتــة عــن االحتيــال أو اخلطــأ ،وتصميــم
والقيــام بإجــراءات التدقيــق التــي تســتجيب لتلــك املخاطــر ،واحلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتوفيــر أساسـ ًا لرأينــا .إن مخاطــر
عــدم اكتشــاف معلومــات جوهريــة خاطئــة ناجتــة عــن االحتيــال أعلــى مــن عــدم اكتشــاف معلومــات جوهريــة خاطئــة ناجتــة عــن اخلطــأ ،كــون
االحتيــال قــد ينطــوي علــى التواطــؤ ،أو التزويــر ،أو احلــذف املتعمــد ،أو التحريــف ،أو جتــاوز نظــم الرقابــة الداخليــة.
احلصــول علــى فهــم لنظــم الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة فــي ظــل الظــروف القائمــة،
وليــس لغــرض إبــداء الــرأي حــول مــدى فاعليــة نظــم الرقابــة الداخليــة للمجموعــة.
تقييــم مــدى مالئمــة السياســات احملاســبية املتبعــة ،ومعقوليــة التقديــرات احملاســبية واإلفصاحــات ذات العالقــة التــي قــام بهــا مجلــس
اإلدارة.
الوصول إلى االســتنتاج حول مدى مالئمة اســتخدام مجلس اإلدارة األســاس احملاســبي لفرضية االســتمرارية ،واســتناد ًا إلى أدلة التدقيق
التــي مت احلصــول عليهــا ،مــا إذا كان هنــاك غمــوض مهــم متعلــق بأحــداث أو ظــروف ميكــن أن تثيــر شــكوك ًا كبيــرة حــول قــدرة املجموعــة علــى
العمــل كمنشــأة مســتمرة .إذا توصلنــا ملثــل هــذا االســتنتاج ،فإنــه يتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا هــذا إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة
فــي البيانــات املاليــة املوحــدة ،أو إذا كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة ،يتوجــب علينــا تعديــل رأينــا املهنــي .تســتند اســتنتاجاتنا مبنيــة
علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا هــذا .ومــع ذلــك ،ميكــن لألحــداث أو الظــروف املســتقبلية أن تدفــع املجموعــة
للتوقــف عــن العمــل كمنشــأة مســتمرة.
تقييــم العــرض العــام وهيــكل ومحتــوى البيانــات املاليــة املوحــدة ،مبــا فــي ذلــك اإلفصاحــات ،ومــا إذا كانــت البيانــات املاليــة املوحــدة متثــل
املعامــات واألحــداث األساســية بطريقــة حتقــق عرض ـ ًا عــاد ًال.
احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق باملعلومــات املاليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة ضمــن املجموعــة بغــرض إبــداء
الــرأي حــول البيانــات املاليــة املوحــدة .نحــن مســئولون عــن التوجيــه واإلشــراف وأداء أعمــال تدقيــق املجموعــة ،ومســئولون حصــر ًا فيمــا
يخــص رأينــا هــذا.
أننــا نتواصــل مــع مجلــس اإلدارة فيمــا يخــص ،مــن بــن أمــور أخــرى ،نطــاق التدقيــق وتوقيــت أعمالــه املخطــط لهــا ،والنقــاط املهمــة التــي
بــرزت أثنــاء أعمــال التدقيــق مبــا فــي ذلــك أوجــه القصــور الهامــة ،إن وجــدت ،فــي نظــم الرقابــة الداخليــة.
تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
وفق ًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني نفيد بما يلي:

أ) إن الشركة حتتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات املالية املوحدة تتفق معها؛
ب) إن املعلومات املالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع البيانات املالية املوحدة؛
ج)أنــه لــم يــرد إلــى علمنــا وقــوع أيــة مخالفــات خــال الســنة لقانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي ،أو ملتطلبــات عقــد التأســيس والنظــام
األساســي للشــركة ،ميكــن أن يكــون لهــا أثــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة أو مركزهــا املالــي؛
د) وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات واملعلومات التي طلبناها ألغراض التدقيق.
الشريك املسئول عن مهمة التدقيق الناجت عنها هذا التقرير للمدققني املستقلني هو جعفر القبيطي.

كي بي ام جي فخرو
رقم ترخيص الشريك 83
 20يناير 2017
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بيان المركز المالي الموحد
							
كما في  31ديسمبر 2016

بالدينار البحريني

إيضاح

2016

2015

5
6
7

6,286
63,301,931
1,483,843
3,376,738

3,505
67,381,625
1,468,924
3,376,738

68,168,798

72,230,792

6,553,899
2,054,126
4,435,769

703,537
5,017,934

املوجودات املتداولة

13,043,794

5,721,471

مجموع املوجودات

81,212,592

77,952,263

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
عالوة إصدار أسهم
االحتياطيات
احلقوق العائدة إلى مالكي الشركة

11
12

33,390,000
27,241
17,031,087
50,448,328

33,390,000
27,241
16,603,274
50,020,515

حصص غير مسيطرة

23

7,301,574

9,358,334

مجموع حقوق امللكية

57,749,902

59,378,849

مطلوبات
متويل وكالة

15,830,597

16,578,483

15,830,597

16,578,483

747,886
3,460,336
1,534,516
1,607,367
281,988

524,071
1,214,434
256,426

املطلوبات املتداولة

7,632,093

1,994,931

مجموع املطلوبات

23,462,690

18,573,414

مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

81,212,592

77,952,263

املوجودات
أثاث ومعدات ومركبات
إستثمارات عقارية
إستثمارات في شركات زميلة
إستثمارات متوفرة للبيع
موجودات غير متداولة

عقارات قيد التطوير

ذمم مدينة وموجودات أخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك

8
9
10

16

مطلوبات غير متداولة
متويل وكالة
مبالغ مستحقة الطراف ذات صله
ذمم دائنة وذمم أخرى

مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء

مبالغ مستلمة مقدماً من املستأجرين

16
17
18

اعتمدت البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة في  20يناير  2017ووقعها بالنيابة عن املجلس:

محمد الفرحان
رئيس مجلس اإلدارة

عبدالغفار عبدالرحيم الكوهجي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات املرفقة على الصفحات من  25إلى  46جزء ًا أساسي ًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 					2016

إيضاح

بالدينار البحريني

2016

2015

الدخل
إيراد اإليجار
إيرادات أخرى

4,864,598
12,178

4,679,828
3,652

مجموع الدخل

4,876,776

4,683,480

املصروفات
مصروفات عقارية
تكاليف التمويل
خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات املتوفرة للبيع
مصروفات أخرى
تكاليف املوظفني
رسوم استشارية ومهنية
إستهالك
حصة املجموعة في ربح (/خسارة) الشركات الزميلة

()1,104,366
()860,872
()279,247
()198,488
()24,764
()1,718
13,790

()1,084,286
()868,823
()2,816
()124,283
()129,743
()16,618
()2,096
()24,066

ربح العمليات

2,421,111

2,430,749

تغيرات القيمة العادلة في االستثمارات العقارية

91,280

-

ربح السنة

2,512,391

2,430,749

16
8

الدخل الشامل اآلخر
البنود التي مت أو سيتم إعادة تصنيفها الحق ًا إلى الربح أو اخلسارة
فروقات حتويل عمالت أجنبية

1,129

مجموع الدخل الشامل للسنة

2,513,520

2,426,911

الربح العائدة إلى:
مالكي الشركة
حصص غير مسيطرة

2.096,184
416,207

2,085,839
344,910

2.512,391

2,430,749

2,097,313
416,207

2,082,001
344,910

2,513,520

2,426,911

مجموع الدخل الشامل العائد إلى:
مالكي الشركة
حصص غير مسيطرة

()3,838

اعتمدت البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة في  20يناير  2017ووقعها بالنيابة عن املجلس:

محمد الفرحان
رئيس مجلس اإلدارة

عبدالغفار عبدالرحيم الكوهجي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات املرفقة على الصفحات من  25إلى  46جزء ًا أساسي ًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

27,241
27,241

33,390,000
-

-

-

-

-

33,390,000

الرصيد في  1يناير 2016
ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر

مجموع الدخل الشامل

مساهمة من قبل حصة غير مسيطرة
معاد تصنيفه إلى مستحق ملساهمي
الشركات التابعة (إيضاح )17

محول إلى االحتياطي القانوني
أرباح أسهم لسنة 2015

الرصيد في  31ديسمبر 2016

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 					2016

5,176,865
)(209,618
5,386,483

						

2,155,826
2,155,826

بالدينار البحريني

()6,482
1,129
1,129()5,353

رأس
املال

العائد إلى مالكي الشركة األم
االحتياطيات
أرباح
احتياطي
احتياطي
مستبقاة -
حتويل
عام
قابلة
عمالت
للتوزيع
أجنبية
9,147,293
2,096,184
2,096,184
)(209,618
()1,669,500
9,364,359

عالوة
إصدار أسهم

أرباح
مستبقاة -
غير قابلة
للتوزيع
129,772
129,772

إحتياطي
قانوني

مجموع
االحتياطيات

16,603,274
2,096,184
1,129
2,097,313
()1,669,500
17,031,087

املجموع

50,020,515
2,096,184
1,129
2,097,313
()1,669,500
50,448,328

حصة
غير مسيطرة

9,358,334
416,207
416,207
987,369
()3,460,336
7,301,574

مجموع
حقوق
امللكية

59,378,849
2,512,391
1,129
2,513,520
987,369
()3,460,336
()1,669,500
57,749,902

27,241
-

33,390,000
-

-

-

الرصيد في  1يناير 2015
ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر

مجموع الدخل الشامل

مساهمة من قبل حصة غير مسيطرة
محول إلى االحتياطي القانوني
محول من قبل شركة تابعة

رأس
املال

4,968,281
-

-

عالوة
إصدار أسهم

2,155,826
-

208,584
-

إحتياطي
قانوني

()2,644
()3,838
()3,838

-

مجموع
االحتياطيات

7,339,109
2,085,839
2,085,839

-

املجموع

60,701
-

()208,584
()69,071

حصة
غير مسيطرة

14,521,273
2,085,839
()3,838
2,082,001

69,071

مجموع
حقوق
امللكية

47,938,514
2,085,839
()3,838
2,082,001

-

العائد إلى مالكي الشركة األم
االحتياطيات
أرباح
احتياطي
احتياطي
مستبقاة -
حتويل
عام
قابلة
عمالت
للتوزيع
أجنبية

8,769,256
344,910
344,910

-

أرباح
مستبقاة -
غير قابلة
للتوزيع

56,707,770
2,430,749
()3,838
2,426,911

244,168
-

9,147,293

129,772

16,603,274

50,020,515

9,358,334

59,378,849

244,168
-

الرصيد في  31ديسمبر 2015

33,390,000

27,241

5,176,865

2,155,826

()6,482

تشكل اإليضاحات املرفقة على الصفحات من  25إلى  46جزء ًا أساسي ًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 					2016

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح السنة
تسويات للبنود التالية:
إستهالك
تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
حصة املجموعة في (ربح) /خسارة الشركات الزميلة
خسائر انخفاض قيمة االستثمارات املتوفرة للبيع
تكاليف التمويل
دخل املرابحة والوكالة

بالدينار البحريني

2016

2015

2,512,391

2,430,749

1,718
()91,280
()13,788
860,872
()8,374

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس املال العامل

3.261.539

التغيرات في رأس املال العامل:
ذمم مدينة وموجودات أخرى
ذمم جتارية وذمم دائنة أخرى
مبالغ مستلمة مقدماً من املستأجرين

()1,350,589
1,634,195
25,562

صافي النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

3,570,707

2,096
24,066
2,816
868,823
()600
3,327,950
139,074
40,451
()73,611
3,433,864

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء أثاث ومعدات ومركبات
إيراد املرابحة والوكالة املستلم
مدفوعات للمقاولني
إضافات لالستثمارات في الشركات الزميلة
إضافات لالستثمارات العقارية
إضافات للعقارات قيد التطوير
وديعة ألجل بتاريخ إستحقاق ألكثر من ثالثة أشهر
مبالغ مستردة من استثمارات متوفرة للبيع

()2,781
8,374
482,607
()367,083
()2,015,842
-

600
()1,315,247
()463,500
()79,075
()750,000
22,607

صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية

()1,894,725

()2,584,615

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متويل الوكالة (صافي)
تكاليف التمويل املدفوعة
أرباح أسهم مدفوعة
مساهمة إضافية من قبل حقوق غير مسيطرة

()524,071
()1,051,945
()1,669,500
987,369

()562,319
244,168

صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

()2,258,147

()318,151

(النقص)  /الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة

()582,165

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

9

4,267,934

3,736,836

3,685,769

4,267,934

تشكل اإليضاحات املرفقة على الصفحات من  25إلى  46جزء ًا أساسي ًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 					2016

بالدينار البحريني

 .1المنشأة

تأسســت شــركة فيرســت العقاريــة ش.م.ب( .مقفلــة) («الشــركة») فــي مملكــة البحريــن بتاريــخ  10ســبتمبر  2002وســجلت لــدى وزارة
الصناعــة والتجــارة حتــت ســجل جتــاري رقــم  .49288تــزاول املجموعــة أنشــطة بيــع وشــراء وإدارة وتطويــر وتأجيــر الشــقق واملكاتــب
والبيــوت .تعمــل املجموعــة بصــورة رئيســية فــي مملكــة البحريــن .إن عنــوان املركــز الرئيســي املســجل للشــركة هــو فــي بــرج الرصيــص -
املنطقــة الدبلوماســية ،مكتــب رقــم  171و  ،172بنايــة رقــم  ،283مبنــى /عقــار رقــم  ،317طريــق رقــم  ،1704املنامــة ،مملكــة البحريــن.
تتكــون املجموعــة مــن شــركة فيرســت العقاريــة ش.م.ب( .مقفلــة) والشــركات التابعــة والشــركات الزميلــة التاليــة كمــا فــي  31ديســمبر
 :2015( 2016باملثــل):
أسم الشركة
الشركات التابعة:
شركة اليال العقارية ذ.م.م.
اليال السيف ريزيدنس ذ.م.م.

نسبة
امللكية
%50
%50

بلد
التأسيس

سنة
التأسيس

النشاط

مملكة البحرين
مملكة البحرين

2008
2013

عقارية
عقارية

لــدى شــركة فيرســت العقاريــة تعــرض أو حقــوق علــى عوائــد متغيــرة مــن خــال مشــاركتها مــع شــركة اليــال العقاريــة ذ.م.م .وشــركة اليــال
الســيف ريزيدنــس ذ.م.م .ولديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــال ســلطتها علــى شــركة اليــال العقاريــة ذ.م.م ،.وشــركة
اليــال الســيف ريزيدنــس ذ.م.م .وعليــه تعتبــر كشــركات تابعــة لشــركات فيرســت العقاريــة ش.م.ب(.مقفلــة).
الشركات الزميلة:
شركة السنبوك للعقارات ذ.م.م

%25

اإلمارات العربية
املتحدة

2006

عقارية

شركة أصداف العقارية ذ.م.م.

%50

اإلمارات العربية
املتحدة

2009

عقارية

لــدى شــركة فيرســت العقاريــة تأثيــر جوهــري ،أو بعبــارة أخــرى القــدرة علــى املشــاركة فــي القــرارات املتعلقــة بالسياســات املالية والتشــغيلية
لشــركة أصــداف العقاريــة ذ.م.م .ولكــن ليــس لديهــا ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى تلــك السياســات ،وبالتالــي ،تعتبــر شــركة أصــداف
شــركة زميلــة للشــركة.
 .2أساس اإلعداد

أ) بيان االلتزام
أعــدت هــذه البيانــات املاليــة املوحــدة وفق ـ ًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة ،وطبق ـ ًا ألحــكام ومتطلبــات قانــون الشــركات
التجاريــة البحرينــي لســنة .2001
ب) أساس القياس
أعدت البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء االستثمارات العقارية التي مت قياسها بالقيمة العادلة.
ج) عملة التعامل والعرض
يتــم قيــاس بنــود البيانــات املاليــة املوحــدة باســتخدام العملــة االقتصاديــة الرئيســية للبيئــة التــي تعمــل فيهــا املجموعــة (عملــة التعامــل).
يتــم عــرض البيانــات املاليــة املوحــدة بالدينــار البحرينــي وهــي العملــة املســتعملة مــن قبــل املجموعــة فــي معامالتهــا والعملــة املســتخدمة
فــي عــرض البيانــات املاليــة .مت تدويــر جميــع املعلومــات املاليــة املعروضــة بالدينــار البحرينــي إلــى أقــرب دينــار ،فيمــا عــدا املشــار إليــه
خــاف ذلــك.
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 .2أساس اإلعداد (يتبع)

د) املعايير والتعديالت والتفسيرات اجلديدة السارية املفعول ابتداء من  1يناير 2016
التعديالت والتفسيرات التالية أصبحت سارية املفعول في  1يناير  2016ذات عالقة بأنشطة املجموعة.
 )1توضيح طرق االستهالك واإلطفاء املقبولة (تعديالت معيار احملاسبة املالي رقم ( )16ومعيار احملاسبة املالي رقم ())38
تعديــات معيــار احملاســبة املالــي رقــم ( )16متنــع الشــركات مــن تطبيــق طريقــة االســتهالك املبنيــة علــى اإليــراد علــى بنــود املمتلــكات
واآلالت واملعــدات .تعديــات معيــار احملاســبة املالــي رقــم ( )38تقــدم افتراض ـ ًا قاب ـ ًا للنقــض حــول كــون اإليــراد ليــس أساس ـ ًا مناســب ًا
إلطفــاء املوجــودات غيــر امللموســة .ميكــن نقــض هــذا االفتــراض فقــط إذا كانــت املوجــودات غيــر امللموســة تعبــر عنــه كمقيــاس لإليــراد ،أو
إذا كان مــن املمكــن إثبــات أن إيــراد واســتهالك املنافــع االقتصاديــة للموجــودات غيــر امللموســة مرتبطــة ببعضهــا إلــى حــد كبيــر.
هذه التعديالت ستكون سارية املفعول بأثر رجعي ابتداء من أو بعد  1يناير .2016
لم يكن لتطبيق التعديالت أعاله أي أثر جوهري على البيانات املالية املوحدة.
 )2التعديالت السنوية على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية دورة  - 2014-2012معايير مختلفة
التعديــات الســنوية علــى املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة للســنوات  2014-2012تشــمل عــدد مــن التعديــات ملختلــف املعاييــر
الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة .معظــم التعديــات ســتكون ســارية املفعــول بأثــر رجعــي ابتــداء مــن أو بعــد  1ينايــر  ،2016مــع الســماح
بالتطبيــق املبكــر (جنب ـ ًا إلــى جنــب مــع املتطلــب االنتقالــي اخلــاص لــكل حالــة) ،وفــي هــذه احلالــة ســيتم تطبيــق التعديــات الالحقــة
للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة األخــرى.
لم يكن لتطبيق التعديالت أعاله أي اثر جوهري على البيانات املالية املوحدة.
املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( - )7توجيهــات محــددة للموجــودات املاليــة املعمولــة ملســاعدة اإلدارة علــى حتديــد مــا إذا
ـاء علــى ذلــك.
كانــت شــروط اتفاقيــة اخلدمــة متثــل «مشــاركة مســتمرة» ،وإذا مــا كانــت املوجــودات مؤهلــة إللغــاء االحتســاب بنـ ً
املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( - )7تضمــن اإلفصاحــات اإلضافيــة املتعلقــة مبقاصــة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة فــي
التقاريــر املرحليــة ،إذا مــا كان معيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( )34يتطلــب ذلــك.
)3شــركات االســتثمار :تطبيــق اســتثناء التوحيــد ( تعديــات املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( )10واملعيــار الدولــي إلعــداد
التقاريــر املاليــة رقــم ( ،)12ومعيــار احملاســبة املالــي رقــم ())28
التعديــات علــى املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( - )10البيانــات املاليــة املوحــدة ،ومعيــار احملاســبة املالــي رقــم (- )28
االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة واملشــاريع املشــتركة توضــح التالــي:
• اتاحة استثناء إعداد البيانات املالية املوحدة للشركات األم املتوسطة ،والتي تكون شركات تابعة للشركات االستثمارية.
• يجب على الشــركة االســتثمارية توحيد الشــركة التابعة والغير مصنفة كشــركة اســتثمارية ،والتي يكون غرضها ونشــاطها الرئيســي
تقدمي اخلدمات املســاندة لألنشــطة االســتثمارية اخلاصة بالشــركة االســتثمارية.
• بالنســبة للشــركات غيــر االســتثمارية والتــي متلــك حصصـ ًا فــي شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك مصنــف كشــركة اســتثمارية فلديهــا
خيــار تطبيــق طريقــة حقــوق امللكيــة للمعاجلــة احملاســبية ،حيــث ميكنهــا اإلبقــاء علــى طريقــة قيــاس القيمــة العادلــة التــي تطبقهــا
الشــركة الزميلــة أو املشــروع املشــترك ،أو القيــام بالتوحيــد علــى مســتوى الشــركة الزميلــة أو املشــروع املشــترك والتــي ســتقوم بعكــس
قيــاس القيمــة العادلــة.
لم يكن لتطبيق التعديالت أعاله أي أثر جوهري على البيانات املالية املوحدة.

26

| التقرير السنوي  | 2016شركة فيرست العقارية ش.م.ب( .مقفلة)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 					2016

بالدينار البحريني

 .2أساس اإلعداد (يتبع)

د) املعايير والتعديالت والتفسيرات اجلديدة السارية املفعول ابتداء من  1يناير ( 2016يتبع)
 )4مبادرة اإلفصاح (تعديالت معيار احملاسبة املالي رقم ())1
مت القيــام بتعديــات علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( - )1عــرض البيانــات املاليــة فــي ســياق مبــادرة اإلفصــاح اخلاصــة مبجلــس
معاييــر احملاســبة الدولــي ،والتــي مــن شــأنها استكشــاف كيفيــة تطويــر إفصاحــات البيانــات املاليــة .تقــدم التعديــات توضيحــات بشــأن
عــدد مــن القضايــا ،مبــا فــي ذلــك:
• اجلوهريــة  -يجــب علــى الشــركة عــدم القيــام بتجميــع أو تبويــب املعلومــات بطريقــة حتجــب املعلومــات املفيــدة .عندمــا تكــون البنــود
جوهريــة ،يجــب تقــدمي معلومــات كافيــة لتفســير األثــر علــى املركــز املالــي أو األداء.
• التبويــب واملجاميــع الفرعيــة  -قــد حتتــاج البنــود احملــددة فــي معيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( )1إلــى التبويــب عندمــا يكــون ذلــك
متعلق ـ ًا بفهــم املركــز املالــي أو األداء للشــركة .توجــد توجيهــات جديــدة حــول اســتخدام املجاميــع الفرعيــة.
• اإليضاحات  -التأكيد على أن اإليضاحات ليست بحاجة ألن تعرض في ترتيب معني.
• الدخــل الشــامل اآلخــر النــاجت مــن االســتثمارات احملتســبة بطريقــة حقــوق امللكيــة  -يتــم تصنيــف احلصــة مــن الدخــل الشــامل اآلخــر
النــاجت مــن االســتثمارات احملتســبة بطريقــة حقــوق امللكيــة بنــاء علــى مــا إذا كان ســيتم الحقـ ًا إعــادة تصنيــف هــذه البنــود إلــى الربــح
أو اخلســارة .يجــب عــرض كل فئــة كبنــد مســتقل فــي بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر.
وفقـ ًا للشــروط االنتقاليــة ،فــإن االفصاحــات فــي معيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( )8التــي تتعلــق بتطبيــق املعايير/السياســات احملاســبية
اجلديــدة غيــر مطلوبــة لهــذه التعديــات.
لم يكن لتطبيق التعديالت أعاله أي أثر جوهري على البيانات املالية املوحدة.
هـ) املعايير والتعديالت والتفسيرات اجلديدة الصادرة والتي لم يتم تطبيقها بعد
يوجــد العديــد مــن املعاييــر اجلديــدة والتعديــات علــى املعاييــر والتفســيرات الســارية املفعــول للفتــرات املاليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد
 1ينايــر  ،2016مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر .مــع ذلــك ،لــم تقــم املجموعــة بالتطبيــق املبكــر ألي مــن املعاييــر اجلديــدة أو املعدلــة
التاليــة فــي إعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة.
 )1مبادرة اإلفصاح (تعديالت معيار احملاسبة الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ())7
التعديــات تتطلــب اإلفصاحــات التــي متكّ ــن مســتخدمي البيانــات املاليــة املوحــدة مــن تقييــم التغييــرات فــي املطلوبــات الناجتــة مــن
األنشــطة التمويليــة ،مبــا فــي ذلــك التغييــرات الناجتــة مــن كل مــن التدفقــات النقديــة والتغيــرات غيــر النقديــة.
التعديالت سارية املفعول للفترات املالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير  ،2017مع السماح بالتطبيق املبكر.
بغــرض اســتيفاء متطلبــات اإلفصــاح اجلديــدة ،تنــوي املجموعــة عــرض تســوية بــن الرصيــد االفتتاحــي والرصيــد اخلتامــي للمطلوبــات
مــع التغيــرات الناجتــة مــن األنشــطة التمويليــة.
لــم تقــم املجموعــة بالتطبيــق املبكــر ملبــادرة اإلفصــاح (تعديــات معيــار احملاســبة الدولــي ( ))7فــي بياناتهــا املاليــة املوحــدة للســنة املنتهيــة
في  31ديســمبر .2016
 )2املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( - )15إيراد العقود مع العمالء
املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( )15يؤســس إطــار ًا شــام ًال لتحديــد احتســاب اإليــراد ،وكميــة وتوقيــت احتســابه .ويحــل
محــل اإلرشــادات احتســاب اإليــرادات احلاليــة ،مبــا فــي ذلــك معيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( - )18اإليــراد ،ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم
( - )11عقــود اإلنشــاء ،وتفســير جلنــة املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( - )13برامــج والء العمــاء.
املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( )15ســاري املفعــول للفتــرات املاليــة التــي تبــدأ مــن أو بعــد  1ينايــر  ،2018مــع الســماحبالتطبيــق املبكــر.
تقوم املجموعة حالي ًا بتقييم األثر الناجت احملتمل من تطبيق هذا املعيار على البيانات املالية املوحدة.
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هـ) املعايير والتعديالت والتفسيرات اجلديدة الصادرة والتي لم يتم تطبيقها بعد (يتبع)
 )3املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( - )9األدوات املالية
قــام مجلــس معاييــر احملاســبة الدولــي فــي يوليــو  2014بإصــدار النســخة النهائيــة مــن املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم
( - )9األدوات املاليــة.
املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( )9ســاري املفعــول للفتــرات املاليــة التــي تبــدأ مــن أو بعــد  1ينايــر  ،2018مــع الســماح
بالتطبيــق املبكــر .تخطــط املجموعــة حالي ـ ًا لتطبيــق املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( )9مبدئي ـ ًا فــي  1ينايــر .2018
األثــر الفعلــي لتطبيــق املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( )9علــى البيانــات املاليــة املوحــدة للمجموعــة غيــر معــروف ،وال
ميكــن تقديــره بصــورة موثوقــة ،ألنــه ســيعتمد علــى األدوات املاليــة التــي حتتفــظ بهــا املجموعــة ،والظــروف االقتصاديــة فــي ذلــك الوقــت،
باإلضافــة لالختيــارات واألحــكام احملاســبية التــي ســتتخذها فــي املســتقبل .املعيــار اجلديــد ســيتطلب مــن املجموعــة مراجعــة عملياتهــا
احملاســبية والضوابــط الداخليــة املتعلقــة بإعــداد التقاريــر عــن األدوات املاليــة ،وهــذه التغييــرات لــم تكتمــل بعــد.
 )4املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( - )16اإليجارات
املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( )16يقــدم للمســتأجرين منــوذج موحــد لوثيقــة إيجــار حملاســبة اإليجــارات للمســتأجرين.
يحتســب املســتأجر حــق االنتفــاع مــن املوجــود والــذي ميثــل حقــه لالنتفــاع باملوجــود املعنــي ،ومطلوبــات اإليجــار التــي متثــل التزامــه
بســداد دفعــات اإليجــارات .هنــاك اعفــاءات اختياريــة لعقــود االيجــار قصيــرة األجــل واإليجــار ذو القيمــة املنخفضــة .تبقــى محاســبة
املؤجــر مماثلــة للمعيــار احلالــي ،أي يســتمر املؤجــر بتصنيــف عقــود اإليجــار كإيجــارات تشــغيلية أو متويليــة.
املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( )16يســتبدل توجيهــات اإليجــارات احلاليــة مبــا فــي ذلــك معيــار احملاســبة الدولــي رقــم
( - )17اإليجــارات ،وتفســير جلنــة املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( - )4حتديــد مــا إذا كانــت االتفاقيــة حتتــوي علــى
إيجــار ،وتفســير جلنــة التفســيرات القائمــة رقــم (- )15اإليجــارات التشــغيلية  -احلوافــز ،وتفســير جلنــة التفســيرات القائمــة رقــم ()27
 تقييــم جوهــر املعامــات التــي تنطــوي علــى الشــكل القانونــي لعقــد اإليجــار.املعيــار ســاري املفعــول للفتــرات املاليــة التــي تبــدأ مــن أو بعــد  1ينايــر  .2019التطبيــق املبكــر مســموح للشــركات التــي ســتطبق املعيــار
الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( - )15إيــراد العقــود مــع العمــاء كمــا فــي أو قبــل تاريــخ التطبيــق املبدئــي للمعيــار الدولــي إلعــداد
التقاريــر املاليــة رقــم (.)16
ال تتوقع املجموعة أن يكون هناك أي أثر جوهري على البيانات املالية املوحدة.
 )5بيــع أو املســاهمة مبوجــودات بــن الشــركة املســتثمرة والشــركة الزميلــة أو املشــروع املشــترك (تعديــات املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر
املاليــة رقــم ( )10ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم ())28
قــام مجلــس معاييــر احملاســبة الدولــي بتغييــرات محــدودة النطــاق علــى املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( - )10البيانــات
املاليــة املوحــدة ،ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( - )28االســتثمار فــي الشــركات الزميلــة واملشــاريع املشــتركة.
توضــح التعديــات املعاجلــة احملاســبية لعمليــات بيــع أو املســاهمة باملوجــودات بــن الشــركة املســتثمرة والشــركة الزميلــة أو املشــروع
املشــترك .وتؤكــد أن املعاجلــة احملاســبية تعتمــد علــى مــا إذا كان املوجــود غيــر النقــدي املبــاع أو املشــارك بــه فــي الشــركة الزميلــة أو املشــروع
املشــترك ميثــل «عم ـ ًا جتاري ـ ًا» (كمــا هــو مع ـ ّرف فــي املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( - )3توحيــد األعمــال).
إذا كانــت املوجــودات غيــر النقديــة متثــل عم ـ ًا جتاري ـ ًا ،ســيقوم املســتثمر باحتســاب الربــح أو اخلســارة مــن البيــع أو املشــاركة باملوجــود
بشــكل كلــي .إذا لــم ينطبــق تعريــف العمــل التجــاري علــى املوجــودات ،ســيقوم املســتثمر باحتســاب الربــح أو اخلســارة فقــط إلــى حــد
اســتثمار املســتثمر اآلخــر فــي الشــركة الزميلــة أو املشــروع املشــترك.
مت تأجيــل تاريــخ ســريان هــذه التعديــات إلــى حــن االنتهــاء مــن مراجعــة أشــمل ،والتــي يأمــل مجلــس معاييــر احملاســبة الدولــي أن ينتــج
عنهــا تســهيل املعاجلــة احملاســبية لهــذه املعامــات ،وجوانــب أخــرى تتعلــق باملعاجلــة احملاســبية للشــركات الزميلــة واملشــاريع املشــتركة.
ال تتوقع املجموعة أن يكون هناك أي أثر جوهري على البيانات املالية املوحدة.
و) التطبيق املبكر للمعايير
لم تقم املجموعة بالتطبيق املبكر ألي من املعايير اجلديدة أو املعدلة في .2016
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فيمــا يلــي السياســات احملاســبية الهامــة املطبقــة فــي إعــداد هــذه البيانــات املاليــة املوحــدة .مت تطبيــق هــذه السياســات احملاســبية مــن قبــل
املجموعــة علــى نحــو ثابــت كمــا كانــت مطبقــة فــي الســنوات الســابقة.
أ) أساس التوحيد
 .1الشركات التابعة
الشــركات التابعــة هــي الشــركات اخلاضعــة لســيطرة املجموعــة .توجــد الســيطرة عندمــا تتعــرض املجموعــة ،أو متلــك حقــوق فــي عوائــد
متغيــرة مــن مشــاركتها مــع الشــركة املســتثمر فيهــا ،ويوجــد لديهــا قــدرة التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن خــال ســيطرتها علــى الشــركة
املســتثمر فيهــا .مت توحيــد البيانــات املاليــة اخلاصــة بالشــركات التابعــة فــي البيانــات املوحــدة مــن تاريــخ احلصــول علــى الســيطرة حتــى
تاريــخ فقــدان تلــك الســيطرة.
 .2حصص غير مسيطرة
يتــم قيــاس احلصــص غيــر املســيطرة بحصتهــا التناســبية فــي صافــي موجــودات الشــركة املشــتراة القابلــة للتحديــد بتاريــخ الشــراء.
التغيــرات فــي حصــة املجموعــة فــي الشــركة التابعــة والتــي ال ينتــج عنهــا فقــدان الســيطرة ،يتــم احتســابها كمعامــات حقــوق ملكيــة.
 .3الشركات الزميلة
الشــركات الزميلــة هــي مؤسســات متتلــك الشــركة فيهــا ،بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،أكثــر مــن  %20مــن حقــوق التصويــت ،أو متــارس
تأثيــر جوهــري ولكــن مــن دون الســيطرة علــى سياســاتها املاليــة والتشــغيلية .يتــم إحتســاب قيمــة اإلســتثمار فــي الشــركات الزميلــة
ـتثمر فيهــا بعــد
مبدئي ـ ًا بالتكلفــة ويتــم زيــادة أو خفــض القيمــة الدفتريــة بإحتســاب حصــة ا ُملسـ ِ
ـتثمر مــن ربــح أو خســارة الشــركة ا ُملسـ َ
ُ
ـتثمر فيهــا .عندمــا تتعــدى حصــة
ـ
س
مل
ا
ـركة
ـ
ش
ال
ـن
ـ
م
تاريــخ اإلســتحواذ .تنخفــض القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار بالتوزيعــات املســتلمة
َ
املجموعــة مــن اخلســائر حصتهــا فــي الشــركة الزميلــة ،يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة إلــى ال شــيء ويتــم وقــف إحتســاب أي خســائر
إضافيــة ،بإســتثناء فــي احلــاالت التــي يكــون علــى املجموعــة إلتزامــات قانونيــة أو إعتباريــة أو فــي حالــة قيــام املجموعــة بدفــع مبالــغ نيابــة
عــن الشــركة الزميلــة.
 .4معامالت مت استبعادها عند توحيد البيانات املالية
يتــم اســتبعاد جميــع املعامــات واألرصــدة وأي أربــاح غيــر محققــة والناجتــة عــن عمليــات مــع الشــركات التابعــة للمجموعــة عنــد إعــداد
البيانــات املاليــة املوحــدة .يتــم أيضـ ًا اســتبعاد األربــاح غيــر احملققــة الناجتــة مــن املعامــات بــن املجموعــة مــع الشــركات الزميلــة احملتســبة
بطريقــة حقــوق امللكيــة إلــى حــد حصــة املجموعــة مــن هــذه الشــركات .كمــا يتــم أيضـ ًا اســتبعاد اخلســائر غيــر احملققــة بالطريقــة نفســها
فقــط حلــد أال يكــون هنــاك دالئــل انخفــاض فــي القيمــة.
ب) استثمارات عقارية
العقــارات احملتفــظ بهــا لغــرض التأجيــر طويــل األمــد ،أو لغــرض اإلســتفادة مــن الزيــادة فــي قيمتهــا ،أو احملتفــظ بهــا لــكال الغرضــن،
والتــي ال تشــغلها املجموعــة ،يتــم تصنيفهــا كإســتثمارات عقاريــة .يتــم قيــاس االســتثمارات العقاريــة مبدئي ـ ًا بالتكلفــة ،باإلضافــة إلــى
تكاليــف املعاملــة وتكاليــف االقتــراض املتعلقــة بهــا.
يتــم تكبــد تكاليــف االقتــراض ألغــراض شــراء أو إنشــاء أو إنتــاج العقــارات االســتثمارية املؤهلــة ،ويتــم رســملتها كجــزء مــن التكلفــة .يتــم
رســملة تكاليــف االقتــراض أثنــاء ســريان عمليــة شــراء أو إنشــاء العقــار فعــا ،وتتوقــف عنــد االنتهــاء مــن األصــل بصــورة جوهريــة ،أو
تعلــق عنــد تعليــق عمليــة تطويــر األصــل.
يتــم رســملة املصروفــات الالحقــة علــى القيمــة الدفتريــة لألصــل فقــط إذا كان مــن احملتمــل أن املنافــع االقتصاديــة املســتقبلية املرتبطــة
باملصروفــات ســتتدفق للمجموعــة ،وكان باإلمــكان قيــاس تكلفــة هــذا البنــد بصــورة موثوقــة .يتــم احتســاب جميــع تكاليــف اإلصــاح
والصيانــة األخــرى كمصروفــات عنــد تكبدهــا.
تظهــر االســتثمارات العقاريــة بالقيمــة العادلــة بعــد اإلحتســاب املبدئــي ،وحتتســب جميــع أربــاح أو خســائر القيمــة العادلــة فــي الربــح أو
اخلســارة فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا.
يتــم إلغــاء احتســاب االســتثمارات العقاريــة عنــد بيعهــا ،أو عنــد ســحبها مــن االســتعمال بشــكل دائــم وال يتوقــع أن يكــون هنــاك أي منافــع
اقتصاديــة مســتقبلية مــن بيعهــا.
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ج) عقارات قيد التطوير
عندما يكون العقار قيد التطوير ،ومت التوصل التفاق لبيع هذا العقار عند إمتام البناء ،حتدد اإلدارة ما إذا كان العقد يشمل:
• عقد ًا إلنشاء العقار.
• عقد ًا لبيع العقار املنجز.
إذا مت احلكــم علــى العقــد بأنــه إلنشــاء العقــار ،يحتســب اإليــراد باســتخدام بطريقــة نســبة اإلجنــاز ،مــع تقــدم أعمــال البنــاء .إذا مت
احلكــم علــى العقــد بأنــه لبيــع العقــار املنجــز ،يحتســب اإليــراد عنــد حتويــل املخاطــر واملنافــع اجلوهريــة مللكيــة العقــار إلــى املشــتري .ومــع
ذلــك ،إذا كانــت الشــروط القانونيــة للعقــد تــدل علــى أن عمليــة اإلنشــاء متثــل التحويــل املســتمر لألعمــال قيــد التنفيــذ إلــى املشــتري،
يتــم تطبيــق طريقــة نســبة اإلجنــاز علــى احتســاب اإليــراد ،ويتــم احتســاب اإليــراد مــع تقــدم العمــل.
يتم تطبيق التحويل املستمر لألعمال قيد التنفيذ عندما:
• يتحكــم املشــتري فــي األعمــال قيــد التنفيــذ ،وعــادة يكــون ذلــك عندمــا تعــود ملكيــة األرض التــي تتــم عليهــا أعمــال اإلنشــاء ،إلــى
العميــل النهائــي.
• حتــول جميــع املخاطــر واملنافــع اجلوهريــة مللكيــة األعمــال قيــد التنفيــذ فــي وضعهــا احلالــي إلــى املشــتري مــع تقــدم أعمــال اإلنشــاء،
وعــادة يكــون ذلــك عندمــا ال يســتطيع املشــتري إعــادة العقــار غيــر املنجــز إلــى املجموعــة.
ـاء علــى التكاليــف املتكبــدة حتــى تاريــخ نهايــة الســنة املاليــة ،كنســبة
• فــي مثــل هــذه احلالــة ،يتــم قيــاس نســبة األعمــال املنجــزة بنـ ً
مــن مجمــوع التكاليــف املتوقــع تكبدهــا.
العقــارات املشــتراة ،أو التــي مت تشــييدها ،أو فــي طــور البنــاء أو البيــع فــي ســياق العمــل املعتــاد ،يتــم تصنيفهــا كعقــارات قيــد التطويــر،
وتشــمل التكاليــف التاليــة:
• حقوق التملك احلر لألراضي.
• املبالغ املدفوعة للمقاولني للبناء ،مبا في ذلك تكلفة إنشاء البنى التحتية.
• تكاليــف التخطيــط والتصميــم ،وتكاليــف إعــداد املوقــع ،ورســوم اخلدمــات املهنيــة والقانونيــة ،ونفقــات البنــاء العامــة ،والتكاليــف
األخــرى ذات الصلــة.
صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق هــي ســعر البيــع املقــدر فــي ســياق العمــل االعتيــادي ،بنــاء علــى أســعار الســوق بتاريــخ نهايــة الســنة،
مخصومــة للقيمــة الوقتيــة للنقــد ،إذا كانــت جوهريــة ،مطروح ـ ًا منــه تكاليــف االنتهــاء مــن التطويــر ومصروفــات البيــع.
يتــم حتديــد تكاليــف العقــارات قيــد التطويــر احملتســبة فــي بيــان الدخــل املوحــد عنــد البيــع بالرجــوع للتكاليــف احملــددة التــي مت تكبدهــا
علــى العقــار املبــاع ،وعلــى توزيــع أي تكاليــف غيــر محــددة ،بنــاء علــى احلجــم النســبي للعقــار املبــاع.
د) األدوات املالية
 )1التصنيف
املوجودات املالية
تصنف املجموعة موجوداتها املالية ضمن إحدى الفئات التالية:
 قروض وذمم مدينة متوفرة للبيعاملطلوبات املالية
تصنف املجموعة املطلوبات املالية ضمن فئة املطلوبات املالية األخرى.
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د) األدوات املالية (يتبع)
 )2االحتساب
مبدئي ـ ًا ،حتتســب املجموعــة الــذمم املدينــة والودائــع بتاريــخ نشــوئها .يتــم قيــاس األصــل أو االلتــزام املالــي مبدئيــا بالقيمــة العادلــة
زائــد ًا تكاليــف املعاملــة التــي ميكــن نســبتها مباشــرة لشــراء أو إصــدار األداة ،وذلــك ألي بنــد ليــس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو
اخلســارة.
 )3إلغاء االحتساب
املوجودات املالية
تقــوم الشــركة بإلغــاء احتســاب األصــل املالــي عنــد انتهــاء حــق اســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــل املالــي أو عندمــا حتــول
حقــوق اســتالم التدفقــات النقديــة املتعاقــدة فــي صفقــة يتــم مبوجبهــا حتويــل بشــكل جوهــري ملكيــة كل املخاطــر واملكافــآت لألصــل
املالــي أو عنــد عــدم قيــام املجموعــة بتحويــل أو االحتفــاظ اجلوهــري بــكل املخاطــر واملكافــآت وال متتلــك الســيطرة علــى األصــل املالــي .أي
حصــة فــي األصــل املالــي احملــول واملؤهــل إللغــاء االحتســاب والــذي أنشــأته أو احتفظــت بــه املجموعــة يحتســب كأصــل أو التــزام منفصــل.
املطلوبات املالية
تقوم املجموعة بإلغاء احتساب املطلوبات املالية عندما يتم التخلص من االلتزام التعاقدي أو إلغائها أو االنتهاء منها.
يتــم إجــراء مقاصــة بــن املوجــودات واملطلوبــات املاليــة ويــدرج صافــي املبلــغ فــي بيــان املركــز املالــي املوحــد فقــط عندمــا يوجــد حــق قانونــي
قابــل للتنفيــذ إلجــراء مقاصــة للمبالــغ وعنــد وجــود نيــة للتســوية علــى أســاس صافــي املبلــغ أو تســييل املوجــودات وســداد املطلوبــات فــي
آن واحــد.
 )4قياس القيمة العادلة
القيمــة العادلــة هــي املبلــغ الــذي ســيتم اســتالمه عنــد بيــع أصــل أو ســداده عنــد حتويــل إلتــزام بــن طرفــن ملمــن باملعاملــة وعلــى أســس
جتاريــة بتاريــخ القيــاس فــي الســوق الرئيســي ،أو عنــد غيابــه ،فــي الســوق األكثــر فائــدة الــذي ميكــن للمجموعــة الوصــول إليــه بذلــك
التاريــخ .القيمــة العادلــة ألي التــزام ،تعكــس مخاطــر عــدم األداء.
تقــوم املجموعــة بقيــاس القيمــة العادلــة لــأداة املاليــة باســتخدام األســعار املدرجــة فــي ســوق نشــط لهــذه األداة متــى مــا توافــرت هــذه
األســعار .يعتبــر الســوق نشــط ًا عندمــا تتوافــر فيــه األســعار املدرجــة بســهولة وبشــكل منتظــم ومتثــل معامــات ســوق حقيقيــة ومتكــررة
بانتظــام علــى أســس جتاريــة.
فــي حالــة عــدم وجــود أســعار مدرجــة فــي ســوق نشــط ،وعــدم وجــود طــرق مناســبة أخــرى لتقييــم القيــم العادلــة ،فــإن األدوات املاليــة تظهــر
بالتكلفــة مطروحـ ًا منهــا مخصصــات انخفــاض القيمة.
أفضــل دليــل علــى القيــم العادلــة لــأداة املاليــة عنــد االحتســاب املبدئــي يكــون عــادة ســعر املعاملــة ،أي القيمــة العادلــة للمقابــل املدفــوع
أو املســتلم .إذا قــدرت املجموعــة أن القيمــة العادلــة عنــد االحتســاب املبدئــي تختلــف عــن ســعر املعاملــة ،وجتلــت القيمــة العادلــة ال مــن
خــال ســعر مــدرج فــي ســوق نشــط ألصــل أو التــزام مماثــل ،وال مــن خــال تقنيــة تقييــم تســتخدم فقــط معطيــات مــن أســواق قابلــة
للرصــد ،إذا يتــم قيــاس األصــل املالــي مبدئي ـ ًا بالقيمــة العادلــة ،معدلــة لتأجيــل الفــرق بــن القيمــة العادلــة عنــد االحتســاب املبدئــي
وســعر املعاملــة .الحقــا ،يتــم احتســاب ذلــك الفــرق فــي الربــح أو اخلســارة علــى أســاس مناســب علــى فتــرة األداة املاليــة ،ولكــن فــي موعــد
أقصــاه عندمــا يتــم اعتمــاد التقييــم بالكامــل باســتخدام بيانــات الســوق القابلــة للرصــد ،أو عنــد إقفــال املعاملــة.
مت احتســاب هــذه املوجــودات مبدئيــا بالقيمــة العادلــة زائــد ًا أي تكاليــف معاملــة مباشــرة .بعــد االحتســاب املبدئــي ،يتــم قياســها بالقيمــة
العادلــة ،ويتــم احتســاب الفروقــات فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وتراكــم فــي احتياطــي القيمــة العادلــة .عنــد إلغــاء احتســاب هــذا املوجودات،
يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو اخلســائر املتراكمــة فــي حقــوق امللكيــة إلــى الربــح أو اخلســارة.
حتتسب املجموعة التحويالت بني مستويات تراتبية القيمة العادلة كما في نهاية السنة التي حدث خاللها التغيير.
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د) األدوات املالية (يتبع)
 )5قياس التكلفة املطفأة
إن التكلفــة املطفــأة لألصــل أو االلتــزام املالــي هــو املبلــغ الــذي يتــم مــن خاللــه قيــاس األصــل أو االلتــزام املالــي عنــد االحتســاب املبدئــي،
مطروحـ ًا منــه التســديدات الرأســمالية ،مضافـ ًا إليــه أو مطروحـ ًا منــه اإلطفــاء املتراكــم باســتخدام طريقــة معــدل الربــح الفعلــي ألي
فــرق بــن املبلــغ احملتســب مبدئيـ ًا ومبلــغ االســتحقاق ،مطروحـ ًا منــه مبلــغ انخفــاض القيمــة.
هـ) ذمم مدينة
حتتســب اإليجــارات والــذمم املدينــة األخــرى مببلــغ الفاتــورة األصلــي ،أو إذا كانــت القيمــة الزمنيــة لألمــوال جوهريــة ،فــإن الــذمم املدينــة
تظهــر بالتكلفــة املطفــأة ،أيهمــا أقــل .يتــم عمــل مخصــص عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي أن املجموعــة لــن تتمكــن مــن اســترداد
األرصــدة بالكامــل .يتــم شــطب األرصــدة إذا مت تقديــر احتمــال اســتردادها علــى أنــه مســتبعد.
و) النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه في بيان املركز املالي املوحد من النقد في الصندوق ،والنقد لدى البنوك ،وودائع املرابحة ألجل.
لغــرض إعــداد بيــان التدفقــات النقديــة املوحــد ،يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن النقــد وأرصــدة البنــوك كمــا هــو معــرف أعــاه ،صافــي
ودائــع املرابحــة ألجــل مبواعيــد اســتحقاق أصليــة تفــوق الثالثــة أشــهر ،والســحوبات علــى املكشــوف القائمــة ،وحســابات البنــك املقيــدة،
إن وجــدت.
ز) ذمم جتارية وذمم دائنة أخرى
تظهــر مطلوبــات الــذمم التجاريــة واملبالــغ الدائنــة األخــرى بالتكلفــة ،وهــي القيمــة العادلــة للمقابــل الــذي ســيتم دفعــه فــي املســتقبل
للبضائــع واخلدمــات املســتلمة ،ســواء مت اســتالم الفواتيــر أم ال.
ح) متويل الوكالة
متويــل الوكالــة هــو قــروض ألجــل مــن بنــوك جتاريــة .بعــد االحتســاب املبدئــي ،يتــم الحق ـ ًا قيــاس القــروض والســلفيات التــي تتحمــل
الربــح بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي .يتــم احتســاب األربــاح واخلســائر فــي الربــح أو اخلســارة عنــد إلغــاء
احتســاب املطلوبــات ،وكذلــك مــن خــال عمليــة اإلطفــاء.
يتــم حتميــل الربــح علــى الربــح أو اخلســارة عنــد االســتحقاق .تظهــر األربــاح املســتحقة كمســتحقات فــي الــذمم التجاريــة والــذمم
الدائنــة األخــرى.
ط) مبالغ مستلمة مقدما من املستأجرين
يتم تسجيل اإليجار املستلم مقدم ًا من املستأجرين كمطلوب ويتم إحتسابه كإيراد إيجار عند إستحقاق اإليجار.
ي) ودائع املستأجرين
يتــم إحتســاب ودائــع املســتأجرين مبدئيـ ًا بالقيمــة العادلــة ويتــم الحقـ ًا قياســها بالتكلفــة املطفــأة عندمــا تكــون القيمــة الزمنيــة لألموال
جوهريــة .يتــم تضمــن أي فــرق بــن القيمــة العادلــة املبدئيــة والقيمــة اإلســمية كبنــد مــن بنــود دخــل التأجيــر التشــغيلي ،ويتــم احتســابه
علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد التأجيــر.
ك) مخصصات
ـاء علــى
يتــم إحتســاب املخصصــات فــي بيــان املركــز املالــي املوحــد عندمــا تكــون هنــاك إلتزامــات قانونيــة أو حكميــة علــى املجموعــة بنـ ً
أحــداث ســابقة مــع إحتمــال احلاجــة لتدفقــات ذات منافــع اقتصاديــة يتــم مــن خاللهــا ســداد تلــك اإللتزامــات.
ل) منافع نهاية اخلدمة للموظفني
يتــم تغطيــة حقــوق التقاعــد (واحلقــوق االجتماعيــة األخــرى) اخلاصــة باملوظفــن البحرينيــن حســب نظــام الهيئــة العامــة للتأمــن
االجتماعــي وهــو نظــام « اشــتراكات محــددة « مبوجــب معيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( )19اخلــاص مبنافــع املوظفــن ،والــذي يتــم مبوجبــه
حتصيــل اشــتراكات شــهرية مــن املجموعــة والعاملــن علــى أســاس نســبة مئويــة ثابتــة مــن الراتــب .يتــم احتســاب مســاهمات املجموعــة
كمصــروف فــي بيــان الربــح أو اخلســارة.

32

| التقرير السنوي  | 2016شركة فيرست العقارية ش.م.ب( .مقفلة)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 					2016

بالدينار البحريني

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

ل) منافع نهاية اخلدمة للموظفني (يتبع)
يســتحق املوظفــون األجانــب الذيــن يعملــون بعقــود عمــل محــددة مكافــأة نهايــة اخلدمــة وفقـ ًا لنصــوص قانــون العمــل البحرينــي لســنة
 ،2012علــى أســاس مــدة اخلدمــة وآخــر راتــب شــهري .مت عمــل مخصــص غيــر ممــول لهــذا االلتــزام ،وهــو ميثــل نظــام منافــع محــددة
مبوجــب معيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( )19عــن طريــق حســاب االلتــزام النظــري علــى افتــراض أن جميــع املوظفــن قــد تركــوا العمــل
بتاريــخ بيــان املركــز املالــي املوحــد .يتــم احتســاب تكاليــف الســنة كمصــروف فــي الربــح أو اخلســارة.
م) احتساب اإليراد
يتــم احتســاب اإليــراد إلــى احلــد الــذي مــن احملتمــل أن تتدفــق منــه املنافــع اإلقتصاديــة إلــى املجموعــة بحيــث ميكــن قيــاس مبالــغ
اإليــرادات بثقــة ،بغــض النظــر عــن متــى يتــم اســتالم املدفوعــات .يتــم قيــاس اإليــراد بالقيمــة العادلــة للمقابــل املســتلم أو املســتحق،
مــع األخــذ فــي االعتبــار الشــروط التعاقديــة احملــددة للدفــع بإســتثناء الضرائــب أو الرســوم .تقيــم املجموعــة ترتيبــات إيراداتهــا مقابــل
معاييــر محــددة مــن أجــل حتديــد مــا إذا كانــت تعمــل كــرب املــال أو وكيــل .لقــد اســتنتجت املجموعــة بأنهــا تعمــل كــرب املــال فــي جميــع
ترتيبــات إيراداتهــا نظــر ًا ألنهــا امللتــزم األولــي فــي جميــع ترتيبــات اإليــرادات ،ولديهــا أســعار العــروض وكمــا أنهــا تتعــرض ملخاطــر
االئتمــان .يجــب اســتيفاء معاييــر االحتســاب التاليــة قبــل احتســاب اإليــراد:

دخل اإليجار
يتــم احتســاب دخــل اإليجــار املســتحق القبــض مــن عقــود التأجيــر التشــغيلية ،بعــد حســم التكاليــف املبدئيــة املباشــرة للمجموعــة
للدخــول فــي عقــود التأجيــر التشــغيلية ،علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد التأجيــر لإليجــارات املســتمرة.
يتــم توزيــع حوافــز للمســتأجرين للدخــول فــي إتفاقيــات التأجيــر بالتســاوي علــى مــدى فتــرة عقــد التأجيــر ،حتــى لــو لــم يتــم الدفــع
ـاء علــى ذلــك .عقــد التأجيــر هــو الفتــرة الغيــر قابلــة لإللغــاء مــع أي شــروط إضافيــة تعطــي املســتأجر خيــار مواصلــة عقــد التأجيــر،
بنـ ً
وحيــث فــي بدايــة عقــد التأجيــر ،أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى ثقــة معقولــة بــأن املســتأجرين سيمارســون هــذا اخليــار .يتــم احتســاب
املبالــغ املســتلمة مــن املســتأجرين إلنهــاء عقــد التأجيــر أو للتعويــض عــن التلفيــات فــي بيــان الربــح أو اخلســارة عنــد نشــوئها.

دخل الفوائد
يتم احتساب دخل الفوائد متى استحق بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
ن) حتويل العمالت األجنبية
يتــم حتويــل املعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة إلــى الدينــار البحرينــي بأســعار الصــرف الســائدة وقــت إجــراء املعاملــة .حتــول
املوجــودات واملطلوبــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة فــي تاريــخ بيــان املركــز املالــي إلــى الدينــار البحرينــي بســعر الصــرف الســائد فــي ذلــك
التاريــخ .حتتســب الفروقــات الناجتــة مــن حتويــل العمــات األجنبيــة ضمــن بيــان الربــح أو اخلســارة.
يتــم إعــادة حتويــل املوجــودات واملطلوبــات الغيــر نقديــة املقيمــة بالقيمــة العادلــة بالعمــات األجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة
بالتاريــخ الــذي مت فيــه حتديــد القيمــة العادلــة .يتــم حتويــل املوجــودات واملطلوبــات الغيــر نقديــة املقاســة بالتكلفــة التاريخيــة بالعمــات
األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ املعامالت.
يتــم حتويــل موجــودات ومطلوبــات الوحــدات األجنبيــة إلــى الدينــار البحرينــي بأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ إعــداد البيانــات املاليــة
ويتــم حتويــل بيانــات الدخــل علــى أســاس متوســط أســعار الصــرف للســنة .يتــم احتســاب فروقــات صــرف العملــة الناجتــة عــن حتويــل
العمــات األجنبيــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر .عنــد اســتبعاد وحــدة أجنبيــة ،يتــم احتســاب املبالــغ املتراكمــة املؤجلــة احملتســبة فــي
الدخــل الشــامل اآلخــر املتعلقــة بالوحــدة املســتبعدة ضمــن أربــاح الســنة.
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 .4التقديرات المحاسبية والفرضيات الهامة

إن إعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة وفقـ ًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة يتطلــب مــن اإلدارة اســتخدام التقديــرات والفرضيــات
التــي تؤثــر علــى تطبيــق السياســات احملاســبية واملبالــغ املســجلة للموجــودات واملطلوبــات والدخــل واملصروفــات .قــد تختلــف النتائــج
احلقيقيــة عــن هــذه التقديــرات.
تقــوم املجموعــة بعمــل تقديــرات وفرضيــات تؤثــر علــى األرقــام املعلنــة للموجــودات واملطلوبــات خــال الســنة املاليــة القادمــة .يتــم
مراجعــة التقديــرات والفرضيــات املســتخدمة بصــورة دوريــة بنــاء علــى اخلبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى ،مبــا فــي ذلــك توقعــات األحــداث
املســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا معقولــة وفق ـ ًا للظــروف .يتــم احتســاب التقديــرات املراجعــة فــي فتــرة مراجعــة التقديــرات ،إذا كانــت
املراجعــة تؤثــر علــى تلــك الفتــرة فقــط ،أو فــي فتــرة مراجعــة التقديــرات وأي فتــرات مســتقبلية ،إذا كانــت املراجعــة تؤثــر علــى تلــك الفتــرة
والفتــرات املســتقبلية مع ـ ًا.
التقديرات
يقــوم مقيمــون خارجيــون مســتقلون ميلكــون مؤهــات مهنيــة مناســبة معتــرف بهــا وخبــرة حديثــة فــي موقــع وفئــة العقــار الــذي يتــم
تقييمــه ،بتقييــم العقــارات االســتثمارية للمجموعــة كل ســنة .القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية مبنيــة علــى حتديــد القيمــة
املســتخدمة للوحــدة املولــدة للنقــد بشــكل رئيســي مــن خــال اســتخدام منهجيــة رســملة الدخــل.
التقييمــات تعكــس ،متــى مــا كان ذلــك مناســبا ،نــوع املســتأجرين الفعليــن ،أو املســئولني عــن الوفــاء بالتزامــات التأجيــر ،أو مــن احملتمــل
أن يشــغلوا املســاحات الشــاغرة ،والعمــر االقتصــادي املتبقــي للعقــار .عنــد تعليــق مراجعــة اإليجــارات أو جتديــد عقــود اإليجــار ،مــع زيــادات
متوقعــة ،فــإن مــن املفتــرض أن جميــع اإلشــعارات ،ومتــى مــا كان مناســبا ردود اإلشــعارات ،قــد مت تقدميهــا بصــورة صحيحــة وخــال الوقــت
املناسب.
 .5عقارات استثمارية

2016

2015

كما في  1يناير
إضافات خالل السنة
محول إلى عقارات قيد التطوير (إيضاح )8

67,381,625
367,083
()4,538,057

67,302,550
79,075
-

تغيرات القيمة العادلة

63,210,651
91,280

67,381,625
-

كما في  31ديسمبر

63,301,931

67,381,625

العقارات االستثمارية تتكون من قطع أراضي شاغرة ،وعقارات سكنية وجتارية مؤجرة ألطراف ثالثة.
مت حتديــد القيمــة العادلــة لالســتثمار فــي العقــارات الســكنية والتجاريــة مــن قبــل مقيمــي عقــارات خارجيــن مســتقلني ،ميلكــون
مؤهــات مهنيــة مناســبة معتــرف بهــا وخبــرة حديثــة فــي موقــع وفئــة العقــارات التــي يتــم تقييمهــا .مت تصنيــف قيــاس القيمــة العادلــة
ضمــن املســتوى  3بنــاء علــى مدخــات تقنيــة تقييــم منهجيــة رســملة الدخــل.
لم يكن هناك أي حتويالت من أو إلى فئة املستوى .3
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 .5عقارات استثمارية (يتبع)

اجلــدول التالــي يبــن طــرق التقييــم التــي اســتخدمتها املجموعــة لقيــاس القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية ،باإلضافــة للمدخالت
اجلوهريــة غيــر القابلــة للرصد املســتخدمة:
طريقة التقييم

مدخــات جوهريــة غيــر قابلــة
للر صــد

العالقة بني املدخالت اجلوهرية
غير القابلة للرصد وقياسات
القيمة العادلة

منهجية رسملة الدخل:
القيمة العادلة املقدرة ستزيد (تنقص)
إذا:

تستند على طريقة الدخل الذي يأخذ • عالوة اشغار  2016و -%0 :2015
بعني االعتبار صافي اإليجار املقدر 10%
(باستخدام معدالت اإليجار احلالية • معدالت الرسملة ،%7.5-%7:2016( :كانت عالوة االشغار اقل (أكبر).
واملتوقعة ،ومعدالت اإلشغال) ،ومعدل املتوسط املوزون -%7 :2015 / %7.42
كان معدل الرسملة أقل (أكبر).
الرسملة القابل للتطبيق على طبيعة  ،%9املتوسط املوزون )%7.5
ونوع العقارات االستثمارية ذات الصلة.

عنــد افتــراض أن معــدالت رســملة إيجــارات الســوق فــي حتليــل حساســية التقييــم ســترتفع  /تنخفــض مبعــدل  %1عــن تقديــر املثمــن،
فــإن القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية ســتكون أقــل مببلــغ  6,183,474دينــار بحرينــي ( 5,886,648 :2015دينــار بحرينــي) أو
اكبــر مببلــغ  7,876,776دينــار بحرينــي ( 7,489,242 :2015دينــار بحرينــي) ،علــى التوالــي.
مت حتديــد القيمــة العادلــة لقطــع األراضــي الشــاغرة مــن قبــل مقيمــن مســتقلني باســتخدام طريقــة مقارنــة الســوق .مت تصنيــف
مقيــاس القيمــة العادلــة لألراضــي ضمــن املســتوى  2للقيمــة العادلــة.
تشــمل العقــارات االســتثمارية قطعــة أرض مؤجــرة مبوجــب عقــد تأجيــر طويــل األجــل .مت دفــع اإليجــار بالكامــل ،وميتــد ملــدة ال تقــل
عــن  50عام ـ ًا.
كمــا شــملت العقــارات االســتثمارية قطــع أرض وعقــارات معينــة بقيمــة دفتريــة تبلــغ  30,493,150دينــار بحرينــي كمــا فــي  31ديســمبر
 30,201,283 :2015( 2016دينــار بحرينــي) والتــي مت رهنهــا مقابــل تســهيالت متويــات وكالــة للمجموعــة (إيضــاح .)16
 .6استثمارات في شركات زميلة
القيمــة الدفتريــة املتضمنــة فــي بيــان املركــز املالــي املوحــد متثــل حصــة املجموعــة فــي صافــي موجــودات الشــركات الزميلــة كمــا فــي 31
ديســمبر :2016

2016

2015

كما في  1يناير
إضافات خالل السنة
احلصة في الربح (/اخلسارة) من الشركات الزميلة
خسائر حتويل العمالت األجنبية

1,468,924
13,790
1,129

1,033,327
463,500
()24,065
()3,838

كما في  31ديسمبر

1,483,843

1,468,924
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 .6استثمارات في شركات زميلة (يتبع)

اجلــدول التالــي يوضــح ملخــص املعلومــات املاليــة الســتثمار املجموعــة فــي الشــركات الزميلــة كمــا فــي  31ديســمبر علــى أســاس البيانــات
املاليــة غيــر املدققــة:
 31ديسمبر 2016

أصداف

السنبوك

املجموع

املوجودات املتداولة
املوجودات غير املتداولة
املطلوبات املتداولة

839,418
8,842,470
()3,749,400

3,587
()2,145

843,005
8,842,470
()3,751,545

صافي املوجودات

5,932,488

1,442

5,933,930

النسبة من ملكية املجموعة

%25

%50

القيمة الدفترية لالستثمار

1,483,122

721

1,483,843

ربح ( /خسارة)

61,760

()3,300

58,460

حصة املجموعة من ربح ( /خسارة) السنة

15,440

()1,650

13,790

خسارة صرف العمالت األجنبية

1,129

-

1,129

 31ديسمبر 2015

أصداف

السنبوك

املجموع

املوجودات املتداولة
املوجودات غير املتداولة
املطلوبات املتداولة

392,768
5,705,364
()232,528

7,093
()2,047

399,861
5,705,364
()502,119

صافي املوجودات

5,865,604

5,046

5,603,106

النسبة من ملكية املجموعة

%25

%50

القيمة الدفترية لالستثمار

1,466,401

2,523

1,468,924

خسارة

()90,644

()2,808

()93,452

حصة املجموعة من ربح ( /خسارة) السنة

()22,661

()1,404

()24,065

خسارة صرف العمالت األجنبية

()3,387

()1

()3,838

فــي ســنة  ،2008قامــت املجموعــة بشــراء  %25مــن أســهم ملكيــة شــركة الســنبوك العقاريــة («الســنبوك») .تأسســت شــركة الســنبوك فــي
مايــو  2006وهــي تقــوم باملشــاركة فــي عمليــة شــراء وبيــع وتأجيــر العقــارات االســتثمارية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
تأسســت شــركة أصداف العقارية ذ.م.م«( .أصداف») في أغســطس  .2009قامت املجموعة بشــراء  %50من أســهم ملكية الشــركة والتي
ســتقوم باملشــاركة فــي عمليــة شــراء وبيــع وتأجيــر االســتثمارات العقاريــة .إن الشــركة فــي املراحــل األوليــة للتأســيس ولــم تبــدأ عملياتهــا
بعد.
ال توجــد لــدى الشــركات الزميلــة أيــة التزامــات محتملــة أو ارتباطــات رأســمالية جوهريــة كمــا فــي  31ديســمبر  2016أو  31ديســمبر
.2015
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 .7استثمارات متوفرة للبيع

2016

2015

كما في  1يناير
خسائر انخفاض القيمة للسنة
مبالغ مستردة

3,376,738
-

3,402,161
()2,816
()22,607

كما في  31ديسمبر

3,376,738

3,376,738

تظهــر االســتثمارات بالتكلفــة مطروح ـ ًا منهــا انخفــاض القيمــة ،كونهــا اســتثمارات غيــر مدرجــة وال توجــد طــرق أخــرى مناســبة مــن
املمكــن اســتخدامها لتحديــد قيمتهــا العادلــة املوثوقــة .اســتراتيجية التخــارج هــي عــن طريــق البيــع التجــاري أو الطــرح األولــي العــام.
 .8عقارات قيد التطوير

2016

2015

كما في  1يناير
محول من العقارات االستثمارية (إيضاح )5
التكلفة احملتسبة خالل السنة

4,538,057
2,015,842

-

كما في  31ديسمبر

6,553,899

-

 .9ذمم مدينة وموجودات أخرى

2016
مبالغ مدفوعة مقدما للمقاولني
ذمم مدينة من املستأجرين
مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة (إيضاح )19
مصروفات مدفوعة مقدم ًا
وديعة ضمان
ذمم مدينة أخرى

2015

1,053,371
364,178
483,018
64,393
85,639
3,527

555,677
52,470
92,005
2,695
690

2,054,126

703,537

متثــل املبالــغ املســتحقة مــن أطــراف ذوي عالقــة املبالــغ احملصلــة مــن املســتأجرين مــن قبــل أحــد املســاهمني نيابـ ًـة عــن املجموعــة
والعمــوالت واملصروفــات األخــرى املدفوعــة مــن قبــل املجموعــة نيابـ ًـة عــن املســاهمني .ال تســتحق أيــة فائــدة علــى الرصيــد ،ويســدد عنــد
الطلــب.
متثــل املبالــغ املســتحقة مــن حصــص غيــر مســيطرة املبالــغ املســتحقة الدفــع للمجموعــة مــن مســاهم غيــر مســيطر .ال تســتحق أيــة
فائــدة علــى هــذه املبالــغ وتســدد عنــد الطلــب.
ال تتحمــل الــذمم املدينــة مــن املســتأجرين علــى فائــدة ويتــم تســويتها عــاد ًة علــى أســاس نقــدي ،وتســتحق علــى أســاس اتفاقيــات اإليجــار.
ـاء علــى اخلبــرات الســابقة.
إن الــذمم املدينــة غيــر منخفضــة القيمــة لــم ميضــي موعــد اســتحقاقها بعــد ويتوقــع اســتردادها بالكامــل بنـ ً
ال تقــوم املجموعــة باحلصــول علــى ضمانــات علــى الــذمم املدينــة ولذلــك ،فــأن أغلبيتهــا غيــر مضمونــة.
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 .9ذمم مدينة وموجودات أخرى (يتبع)

فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية املدينة غير منخفضة القيمة كما في  31ديسمبر:

غير مستحقة
املجموع

وغير منخفضة
القيمة

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

60-30
يوماً

أكثر من

 120يوماً

2016

364,178

226,815

35,971

18,855

82,537

-

2015

555,677

248,908

250,326

25,541

30,900

-

 .10النقد وما في حكمه

2016

2015

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

3,435,769

4,017,934

250,000

250,000

النقد وما في حكمه كما في بيان التدفقات النقدية املوحد

3,685,769

4,267,934

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

3,685,769

4,267,934

750,000

750,000

النقد وأرصدة البنوك كما في بيان املركز املالي املوحد

4,435,769

5,017,934

النقــد لــدى البنــوك املفصــح عنــه أعــاه يســتثني أثــر النقــد املــودع فــي أحــد البنــوك التجاريــة بدولــة الكويــت والــذي يبلــغ 11,876
دينــار بحرينــي والــذي حتتفــظ بــه املجموعــة بصفــة أمانــه ملســاهم فــي شــركة تابعــة ( 11,876 :2015دينــار بحرينــي).
ودائــع املرابحــات ألجــل هــي ودائــع قصيــرة األجــل مودعــة لــدى بنــوك جتاريــة فــي مملكــة البحريــن .هــذه الودائــع بالدينــار البحرينــي
ومتلــك معــدل فائــدة فعلــي يبلــغ  )%0.92 :2015( %0.85وتــودع لفتــرات متفاوتــة تتــراوح مــا بــن شــهر واحــد إلــى ســتة أشــهر.
 .11رأس المال

2016

2015

املصرح به:
 )333,900,000:2015( 333,900,000سهم عادي بقيمة إسمية قدرها
 100فلس ( 100 :2015فلس) للسهم

33,390,000

33,390,000

الصادر واملكتتب واملدفوع بالكامل

33,390,000

33,390,000

 .12عالوة إصدار أسهم

متثــل الرصيــد احملــول بعــد احتســاب مصروفــات اإلصــدار وإعــادة الهيكلــة التــي تكبدتهــا الشــركة مــن مبلــغ اخلمســة فلــس املســتلم
كعــاوة أســهم علــى القيمــة األســمية لألســهم مــن املكتتبــن.
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 .13احتياطي قانوني

وفقـ ًا ملتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي والنظــام األساســي للشــركة يتــم حتويــل  %10مــن ربــح الســنة إلــى اإلحتياطــي
القانونــي .يجــوز للشــركة أن تقــرر إيقــاف مثــل هــذا التحويــل الســنوي عندمــا يبلــغ اإلحتياطــي القانونــي  %50مــن رأس املــال
املدفــوع .إن هــذا اإلحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع إال فــي احلــاالت التــي ينــص عليهــا قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي.
 .14احتياطي عام

ميث ــل اإلحتياطــي العــام مبالــغ مت جتنيبهــا لغــرض النفقــات الرأســمالية املســتقبلية ولتعزيــز القاعــدة الرأســمالية للمجموعــة ،كمــا
انــه قابــل للتوزيــع.
 .15أرباح مستبقاة -غير قابلة للتوزيع

متثل هذه حصة املجموعة في االحتياطيات القانونية لشركاتها التابعة ،وهي غير قابلة للتوزيع.
 .16تمويل الوكالة

2016
متويل الوكالة 1
متويل الوكالة 2

2015

مطروح ًا :اجلزء املتداول

13,332,554
3,245,929
16,578,483
()747,886

13,332,554
3,770,000
17,102,554
()524,071

اجلزء غير املتداول

15,830,597

16,578,483

متويل الوكالة 1

إن ترتيــب التمويــل مضمــون برهــن قانونــي بالدرجــة األولــى علــى بعــض األراضــي والعقــارات املتضمنــة فــي العقــارات االســتثمارية
للمجموعــة بقيمــة دفتريــة تبلــغ  25,635,413دينــار بحرينــي ( 25,435,469 :2015دينــار بحريني)(إيضــاح  .)5يتحمــل
القــرض معــدل ربــح يســاوي معــدل الفائــدة بــن البنــوك البحرينيــة زائــدا  ،%2.5و  %50مــن املبلــغ األصلــي يســتحق الدفــع علــى
 16قســط متســاوي إبتــداء ًا مــن  31ينايــر  2018ونســبة  %50املتبقيــة تســتحق الدفــع بتاريــخ االســتحقاق النهائــي للقــرض
فــي  31ينايــر  .2022ويســتحق الربــح علــى أســاس ربــع ســنوي ويتــم احتســابه كمصــروف فــي بيــان الربــح أو اخلســارة املوحــد عنــد
االســتحقاق.

متويل الوكالة 2

إن ترتيــب التمويــل مضمــون برهــن بالدرجــة األولــي علــى بعــض األراضــي املتضمنــة فــي العقــارات االســتثمارية للمجموعــة بقيمــة
دفتريــة تبلــغ  4,857,737دينــار بحرينــي ( 4,765,809 :2015دينــار بحرينــي) (إيضــاح  .)5يتحمــل القــرض معــدل ربــح يبلــغ
 %5ســنوي ًا .إن املبلــغ األصلــي يســتحق الدفــع علــى  60قســط شــهري متســاوي إبتــداء ًا مــن  15ينايــر  2016وتاريــخ االســتحقاق
النهائــي للقــرض فــي  15ديســمبر .2020
رسوم التمويل املتكبدة على متويالت الوكالة مت تضمينها في الربح أو اخلسارة كما يلي:
2016

متويل الوكالة 1
متويل الوكالة 2
رسوم بنكية

2015

677,738
183,068
66

677,391
191,118
314

860,872

868,823
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 .17مبالغ مستحقة الطراف ذات عالقه

ميثــل هــذا الرصيــد مبلغ ـ ًا مســتحق ًا ألحــد املســاهمني مــن احلصــص غيــر املســيطرة للشــركات التابعــة (الــداو العقاريــة) يبلــغ
 3,460,336دينــار بحرينــي ( :2015ال شــيء) .مت إعــادة تصنيــف هــذا املبلــغ مــن حقــوق امللكيــة إلــى املطلوبــات ،بســبب التغيــرات
فــي الشــركات التابعــة.
 .18ذمم دائنة وذمم أخرى

2016
مستحق للمقاولني (إيضاح )19
مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة (إيضاح )19
حساب جاري لدى مدير العقار
مصروفات مستحقة
تكاليف متويل مستحقة
ذمم جتارية دائنة

2015

892,074
155,466
106,442
216,002
159,250
5,282

377,109
32,114
223,070
226,452
350,368
5,321

1,534,516

1,214,434

ال حتتسب أرباح على الذمم التجارية الدائنة ،ويتم سدادها عادة خالل  30يوم ًا.
 .19معامالت مع أطراف ذوي عالقة

متثــل األطــراف ذوي العالقــة الشــركات الزميلــة ،واملســاهمني الرئيســيني وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســيني
للمجموعــة ،وشــركات تخضــع لســيطرة أو ســيطرة مشــتركة أو املتأثــرة مــن قبــل هــذه األطــراف .يتــم اعتمــاد سياســات التســعير
والشــروط املتعلقــة بهــذه املعامــات مــن قبــل إدارة املجموعــة.
فيما يلي املعامالت مع األطراف ذات العالقة واملتضمنة في الربح أو اخلسارة:
تقــوم شــركة متعلقــة مبســاهم بــدور مديــر عقــار علــى بعــض العقــارات االســتثمارية للمجموعــة .خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
 ،2016تكبــدت املجموعــة مصروفــات عقاريــة مببلــغ وقــدره  855,296دينــار بحرينــي ( 783,597 :2015دينــار بحرينــي) مــع
مديــر العقــار املذكــور نظيــر إدارتــه العمليــات اليوميــة ،وجتديــد العقــود ،وتأمــن مســتأجرين جــدد فيمــا يتعلــق بهــذه العقــارات.
كمــا يقــوم مســاهم بــدور مديــر عقــار علــى عقــار اســتثماري للمجموعــة .خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2016تكبــدت
املجموعــة مصروفــات عقاريــة مببلــغ وقــدره  192,819دينــار بحرينــي ( 191,693 :2015دينــار بحرينــي) مــع املديــر العقــاري
املذكــور نظيــر إدارتــه العمليــات اليوميــة ،وجتديــد العقــود ،وتأمــن تأمــن مســتأجرين جــدد فيمــا يتعلــق بهــذا العقــار.
بلــغ األرصــدة املســتحقة مــن أطــراف ذوي عالقــة واملتضمنــة فــي بيــان املركــز املالــي املوحــد  483,018دينــار بحرينــي (:2015
 52,470دينــار بحرينــي) (إيضــاح .)9
بلــغ الرصيــد املســتحق ألحــد األطــراف ذوي العالقــة واملتضمــن فــي بيــان املركــز املالــي املوحــد  155,466دينــار بحرينــي ( 32,114 :2015
دينــار بحرينــي) (إيضــاح .)18
املبلــغ املســتحق للمقاولــن يشــمل مبلــغ  892,074دينــار بحرينــي مســتحق ألحــد املســاهمني مقابــل تطويــر بعــض العقــارات
( 377,109 :2015دينــار بحرينــي) (إيضــاح .)18
الــذمم املدينــة املســتحقة مــن األطــراف ذوي العالقــة تنشــأ فــي ســياق العمــل االعتيــادي للمجموعــة ،وال تتحمــل أي فائــدة ،وهــي غيــر
مضمونــة .تقــوم املجموعــة بعمــل مخصــص النخفــاض قيمــة الــذمم املدينــة مــن األطــراف ذوي العالقــة متــى مــا كان اســترداد الديــن
غيــر ممكــن فعلي ـ ًا .للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2016لــم تقــم املجموعــة بتســجيل أي انخفــاض فــي املبالــغ املســتحقة مــن
األطــراف ذوي العالقــة ( :2015ال شــيء).
تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيني
بلغــت تعويضــات أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســيني  70,000دينــار بحرينــي خــال الســنة (70,000 :2015
دينــار بحرينــي).
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 .20إدارة المخاطر

املقدمة
تقــوم املجموعــة بــإدارة املخاطــر مــن خــال عمليــة التحديــد واملراقبــة املســتمرة للمخاطــر التــي تواجههــا .تتعــرض املجموعــة ملخاطــر
معــدل الفائــدة ،ومخاطــر االئتمــان ،ومخاطــر العملــة ،ومخاطــر الســيولة.

مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة مسئول بصورة عامة عن تأسيس نهج إدارة املخاطر ،وعن اعتماد استراتيجيات ومبادئ املخاطر.
مخاطر السوق
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلبــات القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار الســوق .تشــمل هــذه مخاطــر معــدل
الربــح ومخاطــر العملــة.
مخاطر معدل الربح
إن مخاطــر معــدل الربــح هــي مخاطــر تقلبــات القيمــة العادلــة لــأدوات ماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي معــدالت الربــح فــي الســوق .ال
تتعــرض املجموعــة ملخاطــر معــدل ربــح جوهريــة علــى متويــل الوكالــة التــي تتحمــل معــدالت ربــح.
مخاطر العملة
إن مخاطــر أســعار العملــة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي
أســعار صــرف العمــات األجنبيــة .يتعلــق تعــرض املجموعــة ملخاطــر التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة بصــورة رئيســية
لألنشــطة التشــغيلية للمجموعــة عندمــا يتــم عــرض اإليــرادات واملصروفــات بعملــة تختلــف عــن العملــة الرئيســية للمجموعــة.
إن معظــم معامــات املجموعــة تتــم بالدينــار البحرينــي والدرهــم اإلماراتــي وجميعهــا مرتبطــة بالــدوالر األمريكــي ،وبالتالــي ،فهــي
غيــر معرضــة ملخاطــر عملــة جوهريــة.
مخاطر االئتمان
إن مخاطــر االئتمــان هــي املخاطــر التــي تنتــج عــن عــدم متكــن عميــل أو أحــد أطــراف األداة املاليــة مــن الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة،
األمــر الــذي ينتــج عنــه حتمــل املجموعــة خلســارة ماليــة.
تتعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتمــان مــن ذمم املســتأجرين املدينــة والــذمم املدينــة األخــرى والنقــد ومــا فــي حكمــه .يتــم إدارة مخاطــر
ائتمــان النقــد ومــا فــي حكمــه مــن قبــل إدارة املجموعــة وفقــا لسياســة املجموعــة .يتــم عمــل إســتثمارات لألمــوال الفائضــة فقــط مــع
األطــراف األخــرى املعتمــدة وضمــن حــدود االئتمــان املخصصــة لــكل طــرف مــن األطــراف األخــرى .يتــم مراجعــة احلــدود االئتمانيــة
لألطــراف األخــرى مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة علــى أســاس ســنوي ،وميكــن حتديثهــا علــى مــدار الســنة .يتــم وضــع احلــدود للحــد
مــن تركــز املخاطــر وبالتالــي التقليــل مــن اخلســارة املاليــة مــن خــال احتماليــة فشــل الطــرف اآلخــر .فيمــا يتعلــق باملبالــغ املســتحقة
مــن األطــراف ذوي العالقــة ،تعتقــد اإلدارة بأنهــا ال متثــل مخاطــر إئتمــان جوهريــة.
مبــا إن املجموعــة قامــت بتأجيــر عقاراتهــا لعــدد كبيــر مــن املســتأجرين ،لذلــك ال يوجــد متركــز جوهــري ملخاطــر االئتمــان .تســعى
املجموعــة لتقليــل مخاطرهــا االئتمانيــة عــن طريــق حتديــد شــروط وتعليمــات الدفــع فــي عقــد التأجيــر مــع املســتأجرين ،ومبراقبــة
ومتابعــة املدفوعــات املتأخــرة .عــاوة علــى ذلــك ،تــدار مخاطــر االئتمــان عــن طريــق مطالبــة املســتأجرين بدفــع اإليجــارات مقدم ـ ًا.
القيمة الدفترية للموجودات املالية متثل التعرض األقصى ملخاطر االئتمان.
مخاطر السيولة
إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة املجموعــة فــي احلصــول علــى األمــوال الالزمــة لســداد التزاماتهــا املاليــة املتعلقــة
باملطلوبــات املاليــة عنــد حلــول أجلهــا ،والتــي يتــم تســديدها نقــد ًا أو باســتخدام أصــل مالــي آخــر .حتــد املجموعــة مــن مخاطــر الســيولة
مــن خــال احلــرص علــى حصــول تســهيالت مصرفيــة.
ـاء علــى التواريــخ التعاقديــة للســداد
يلخــص اجلــدول التالــي أدنــاه بيــان اســتحقاق املطلوبــات املاليــة غيــر املخصومــة للمجموعــة ،بنـ ً
وأســعار الفائــدة احلاليــة للســوق.
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 .20إدارة المخاطر (يتبع)
السنة املنتهية في

 1إلى  5سنوات

أكثر من 5
سنوات

متويل الوكالة
مبالــغ مســتحقة الطــراف ذات
عالقــه
مستحق للمقاولني
مبالغ مستحقة ألطراف
ذوي عالقة
حساب جاري مع
مدير العقار
تكاليف متويل مستحقة
ذمم جتارية دائنة

391,221

1,106,809

11,493,461

6,749,595

19,741,086

3,460,336

-

-

-

3,460,336

892,074

-

-

-

892,074

155,466

-

-

-

155,466

106,442
159,250
5,282

-

-

-

106,442
159,250
5,282

املجموع

5,170,071

1,106,809

11,493,461

6,749,595

24,519,936

 31ديسمبر 2016

أقل من

 3إلى

 3أشهر

 12شهر

السنة املنتهية في

املجموع

 1إلى  5سنوات

أكثر من 5
سنوات

متويل الوكالة
مبالغ مستحقة للمقاولني
مبالغ مستحقة ألطراف
ذوي عالقة
حساب جاري مع
مدير العقار
تكاليف متويل مستحقة
ذمم جتارية دائنة

394,924
377,109

1,181,069
-

10,964,769
-

8,815,911
-

21,356,673
377,109

32,114

-

-

-

32,114

223,070
350,368
5,321

-

-

-

223,070
350,368
5,321

املجموع

1,382,906

1,181,069

10,964,769

8,815,911

22,344,655

 31ديسمبر 2015

أقل من

 3إلى

 3أشهر

 12شهر

املجموع

إدارة رأس املال
إن الهــدف الرئيســي إلدارة رأس مــال املجموعــة هــو التأكــد بــأن املجموعــة حتتفــظ بنســبة رأس مــال قويــة ،مــن أجــل دعــم أعمالهــا
وزيــادة قيمــة حقــوق املســاهمني.
تقــوم املجموعــة بــإدارة هيكلــة رأســمالها وعمــل تعديــات علــى ضــوء التغيــرات فــي ظــروف أعمالهــا .لــم يتــم عمــل تغييــرات فــي األهداف
والسياســات والعمليــات خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016و  31ديســمبر  .2015يشــمل رأس املــال علــى أســهم حقــوق
ملكيــة املجموعــة ومت قياســه مببلــغ  50,648,338دينــار بحرينــي كمــا فــي  31ديســمبر  50,020,515 :2015( 2016دينــار
بحريني).
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 .21القيم العادلة

القيمــة العادلــة هــي القيمــة املســتلمة لبيــع أحــد املوجــودات أو املدفــوع لتحويــل املطلوبــات فــي عمليــة منظمــة بــن املشــاركني فــي
الســوق الرئيســي فــي تاريــخ القيــاس ،وفــي حالــة عــدم وجــود هــذا الســوق ،فــي الســوق األكثــر فائــدة التــي ميكــن للشــركة الوصــول إليهــا
فــي ذلــك التاريــخ .القيمــة العادلــة للمطلوبــات تعكــس مخاطــر عــدم أدائــه.
تقيــس املجموعــة القيــم العادلــة باســتخدام تراتبيــة القيمــة العادلــة التاليــة ،والتــي تعكــس أهميــة املدخــات املســتخدمة فــي القيــام
بهــذه القياســات:
املستوى  :1أسعار السوق املدرجة (غير املعدلة) في سوق نشط ألداة مالية مماثلة.
املســتوى  :2تقنيــات تقييــم مبنيــة علــى مدخــات قابلــة للرصــد ،مباشــرة (أي الســعر) أو غيــر مباشــرة (أي مشــتقة مــن األســعار) .هــذه
الفئــة تشــمل أدوات مقيمــة باســتخدام :أســعار الســوق املدرجــة فــي ســوق نشــط ألدوات ماليــة مشــابهة ،وأســعار مدرجــة ألدوات ماليــة
مماثلــة أو مشــابهة ،فــي ســوق يعتبــر أقــل مــن نشــط ،أو طــرق تقييــم أخــرى حيــث تكــون جميــع املدخــات الهامــة قابلــة للرصــد مباشــرة
أو غيــر مباشــرة مــن معلومــات الســوق.
املســتوى  :3تقنيــات تقييــم مبنيــة علــى مدخــات غيــر قابلــة للرصــد .تشــمل هــذه الفئــة جميــع األدوات التــي تشــمل تقنيــات تقييمهــا
مدخــات غيــر مبنيــة علــى معلومــات قابلــة للرصــد ،حيــث يكــون للمدخــات الغيــر قابلــة للرصــد تأثيــر جوهــري علــى تقييــم األدوات
املاليــة .تشــمل هــذه الفئــة أدوات ماليــة مقيمــة علــى أســاس األســعار املدرجــة ألدوات مشــابهة ،بحيــث تتطلــب تعديــات جوهريــة غيــر
قابلــة للرصــد ،أو افتراضــات ،لتعكــس الفروقــات بــن األدوات املاليــة.
القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة التــي تظهــر بالتكلفــة املطفــأة تقــارب القيمــة الدفتريــة كمــا فــي تاريــخ نهايــة الســنة،
بســبب طبيعتهــا قصيــرة األجــل.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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بالدينار البحريني

 .22األدوات المالية حسب الفئة

املوجودات واملطلوبات املالية حسب التصنيف احملاسبي هي كما يلي:
مطلوبات مالية
أخرى

مجموع القيمة
الدفترية

قروض وذمم
مدينة
2,054,126
4,435,769

3,376,738
-

-

3,376,738
2,054,126
4,435,769

6,489,895

3,376,738

-

9,866,633

-

-

3,141,883
281,988
16,578,483
3,460,336

3,141,883
281,988
16,578,483
3,460,336

-

-

23,462,690

23,462,690

مطلوبات مالية
أخرى

مجموع القيمة
الدفترية

2016

استثمارات متوفرة للبيع
ذمم مدينة وموجودات أخرى
النقد واالرصدة البنكية

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
مبالغ مستلمة مقدما من املستأجرين
متويل وكالة
مبالغ مستحقة الطراف ذات عالقه

2015

استثمارات متوفرة للبيع
ذمم مدينة وموجودات أخرى
النقد واالرصدة البنكية

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
مبالغ مستلمة مقدما من املستأجرين
متويل وكالة

44

متوفرة للبيع

متوفرة للبيع

قروض وذمم
مدينة
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

-

-

637,614
256,421
17,102,554

637,614
256,421
17,102,554

-

-

17,996,589

17,996,589
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بالدينار البحريني

 .23التزامات المصروفات الرأسمالية

بلغــت النفقــات الرأســمالية املتعاقــد عليهــا بتاريــخ بيــان املركــز املالــي املوحــد ،ولكــن لــم يتــم عمــل مخصــص لهــا بعــد ،واملتعلقــة
باملجموعــة ال شــيء ( :2015ال شــيء).
 .24حصص غير مسيطرة

اجلــدول التالــي يلخــص املعلومــات املتعلقــة بــكل شــركة مــن الشــركات التابعــة للمجموعــة والتــي متلــك حصــة غيــر مســيطرة جوهريــة،
قبــل القيــام باســتبعاد املعامــات بــن شــركات املجموعــة:
 31ديسمبر 2016

اليال السيف
ريزيدنس

بالدينار البحريني

استبعاد
معامالت
شركات
املجموعة

اليال العقارية

نسبة احلصص غير املسيطرة

50%

50%

املجموع

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات متداولة

10,203,396
470,413
2,105,093

10,537,359
2,807,700
7,302,890

()136,222
()136,222

20,740,755
3,141,891
9,271,761

صافي املوجودات
صافي املوجودات املنسوبة للحصص غير
املسيطرة

8,568,716

6,042,169

-

14,610,885

4,284,358

3,017,216

-

7,301,574

إيراد
ربح
الدخل الشامل اآلخر

1,325,127
1,021,771
-

5,224
()189,357
-

-

1,330,351
832,414
-

مجموع الدخل الشامل

1,021,771

()189,357

-

832,414

الربح املخصص للحصص غير املسيطرة
الدخل الشامل اآلخر املخصص للحصة غير
املسيطرة

510,885

()94,678

-

416,207

-

-

-

-

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

-

3,673,191
()2,018,530

-

3,673,191
()2,018,530

-

-

-

-

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

-

1,654,661

-

1,654,661
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 .24حصة غير مسيطرة (يتبع)
 31ديسمبر 2015

اليال السيف
ريزيدنس

بالدينار البحريني

اليال العقارية

نسبة احلصص غير املسيطرة

%50

%50

استبعاد
معامالت شركات
املجموعة

املجموع

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة

10,000,000
623,780
442,639

8,513,744
16,724
12,625

)(304,339
)(304,339

18,513,744
336,165
150,925

صافي املوجودات
صافي املوجودات املنسوبة للحصص غير
املسيطرة

10,181,141

8,517,842

-

18,698,983

5,090,572

4,267,766

-

9,358,338

إيراد
ربح
الدخل الشامل اآلخر

1,030,646
690,712
-

)(892
-

-

1,030,646
689,820
-

مجموع الدخل الشامل

690,712

)(892

-

689,820

الربح املخصص للحصص غير املسيطرة
الدخل الشامل اآلخر املخصص للحصة غير
املسيطرة

345,356

)(446

-

344,910

-

-

-

-

-

11,876
-

-

11,876
-

-

11,876

-

11,876

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
(أرباح أسهم للحصة غير املسيطرة :ال شيء)
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 .25التخصيصات

اقترح مجلس اإلدارة التخصيصات التالية لسنة :2016
2016
أرباح نقدية مقترحة مبعدل  5فلس للسهم الواحد
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2015

1,669,500

1,669,500

1,669,500

1,669,500

