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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 31 ديســمبر 2017 . 

عملــت الشــركة خــالل 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.

لقــد جنحــت الشــركة باحملافظــة علــى السياســة املتبعــة منــذ زمــن فــي تطويــر قاعــدة األصــول الغيــر مــدرة للدخــل وحتويلهــا ألصــول مــدرة 
للدخــل ممــا ســاهم فــي احملافظــة علــى جــودة أصولهــا.

واصلــت الشــركة خــالل عــام 2017 فــي العمــل علــى تطويــر أكبــر مشــاريعها ) الكاتامــاران( وذلــك باملشــاركة مــع شــركة الــداو العقاريــة إحــدى 
شــركائنا االســتراتيجني. متكنــت الشــركة مــع نهايــة 2017 مــن إجنــاز جــزء كبيــر مــن املشــروع بحيــث إكتمــل الهيــكل للبــرج األول مــن املشــروع 
وجــاري العمــل علــى اإلنتهــاء مــن األعمــال الداخليــة للبــرج علــى ان تُنجــز كامــل األعمــال بالربــع الرابــع مــن عــام 2018، ومت جتــاوز نســبة 

الثانــي. للبــرج  الهيــكل  إنشــاء  مــن   % 50

ُيعــد مشــروع كاتامــاران مــن أبــرز األبــراج الســكنية فــي مملكــة البحريــن مــن حيــث املوقــع املميــز واإلبــداع املعمــاري الفريــد. يقــوم البــرج 
علــى مســاحة 6,530 متــر مربــع حيــث يحتــوي علــى 583 شــقة باإلضافــة إلــى نــواد رياضيــة وأحــواض ســباحة ) داخليــة وخارجيــة(، دار 

للســينما، مالعــب متعــددة األغــراض وغيرهــا مــن ســبل الراحــة والترفيــه.

تواصــل الشــركة أيضــًا فــي هــذه األوقــات إلــى حتــري الفــرص اإلســتثمارية ســواء فــي مملكــة البحريــن أو فــي أنحــاء العالــم والتــي تعــزز مــن 
مصــادر الدخــل وتزيــد مــن قيــم أصــول الشــركة وتعــود باملنفعــة علــى املســاهمني.

علــى الصعيــد املالــي، بلغــت أصــول الشــركة 89.1 مليــون دينــار بحرينــي فــي نهايــة عــام 2017 مقارنــًة بـــ 81.2 مليــون دينــار بحرينــي فــي 
نهايــة عــام 2016، بارتفــاع بلــغ 9.7 مليــون دينــار بحرينــي أي بنمــو قــدره 9.7 %. فيمــا بلغــت حقــوق املســـاهمني فــي الشــركة األم ماقيمتــه 
51.1 مليــون دينــار بحرينــي فــي نهايــة عــام 2017 مقارنــًة بــــ 50.4 مليــون دينــار بحرينــي فــي نهايــة عــام 2016، أي بزيــادة بلغــت 0.7 

مليــون دينــار بحرينــي و بنمــو بلــغ 1.4 %.

أمــا األداء املالــي للشــركة كان جيــدًا حيــث بلــغ إجمالــي اإليــرادات مــا قيمتــه 4.9 مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام 2017 مقارنــًة بـــ 5.0 
ــون دينــار بحرينــي فــي عــام 2016، بانخفــاض طفيــف 0.1 مليــون دينــار بحرينــي. فيمــا انخفضــت املصاريــف إلــى 2.3 مليــون دينــار  مليـــ
بحرينــي فــي عــام 2017 مقارنــًة بـــ 2.5 مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام 2016، بانخفــاض 200 ألــف دينــار بحرينــي، وارتفــع ربــح الشــركة 

األم إلــى 2.3 مليــون دينــار بحرينــي مقارنــة مــع ربــح يقــدر بـــ 2.1 فــي عــام 2016 أي بارتفــاع 9.5 %.

وفــي اخلتــام، ال يســعني اال أن أشــكر كل القائمــني علــى جنــاح الشــركة مــن مســاهمني وعاملــني فبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس ادارة شــركة 
فيرســت العقاريــة، لكــم منــا جزيــل الشــكر واالمتنــان لثقتكــم وتفانيكــم بدعمنــا لتحقيــق أهــداف الشــركة واســتمرارها بالريــادة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

محمد إبراهيم الفرحان 
رئيس مجلس اإلدارة 
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 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 واملوظفــني علــى حــد ســواء. وقــد عمــل 
فريــق اإلدارة الــذي يتمتــع بخبــرات رفيعــة وكفــاءات عاليــة طــوال األعــوام الســابقة بنشــاط إليجــاد اســتثمارات جديــدة مــن خــالل توســيع 

أعمــال الشــركة بحيــث تشــمل ســوق العقــار الســكني والتجــاري والصناعــي فضــاًل عــن املســتودعات.

وتواصــل الشــركة ســعيها احلثيــث لتلبيــة توقعــات املســاهمني مــن خــالل تعزيــز قيمــة األصــول وتنفيــذ مبــادرات النمــو والتنــوع املــدروس علــى 
الصعيديــن احمللــي واإلقليمــي.

اإلستراتيجية
تعمل شركة فيرست العقارية على تطبيق النموذج التالي في إستراتيجيتها:

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 خــالل 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 خــالل توفيــر الفــرص االســتثمارية العقاريــة عاليــة اجلــودة واملضمونــة والتــي تنطــوي علــى أدنــى معــدالت مخاطــر 
وتعزيــز قيمــة هــذه االســتثمارات واملشــاريع التــي تتبناهــا الشــركة ملصلحــة املســاهمني والعمــالء واملوظفــني وذلــك مــن خــالل توفيــر املوظفــني 

األكفــاء إلــى جانــب تطبيــق وتنفيــذ اخلطــط املبتكــرة واالســتراتيجيات املتميــزة.



مشاريع الشركة
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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. 

أواًل: العقارات المدرة للدخل

مملكة البحرين
 مجمع الجفير 1 

مجمــع الســكني الــذي يقــع فــي منطقــة اجلفيــر والتــي تعتبــر إحــدى املناطــق الرئيســية فــي املنامــة. ويضــم هــذا املجمــع الراقــي واملؤثــث 
بالكامــل 32 فيــال مبســاحة تصــل إلــى 300 متــر مربــع مــع حــوض ســباحة خــاص لــكل فيــال. واملجمــع مؤجــر بالكامــل.

مجمع الجفير 2 

املجمــع يقــع بالقــرب مــن مجمــع اجلفيــر )1( ويضــم املجمــع 22 فيــال مؤثثــة بالكامــل مبســاحة إجماليــة تبلــغ 300 متــر مربــع. ولــكل 
فيــال باحــة خارجيــة مســتقلة مــع حــوض ســباحة خــاص. واملجمــع مؤجــر بالكامــل. 



8  2017 | التقرير السنوي    |   شركة فيرست العقارية ش.م.ب. )مقفلة(

”The 100 Residence“ برج ذا ون هندرد رزيدنس

 مت االنتهــاء مــن بنــاء هــذا البــرج الســكني فــي الربــع األول مــن عــام 2010. يقــع البــرج فــي منطقــة الفــاحت فــي اجلفيــر. ويتكــون املشــروع 
مــن 27 طابــق ويضــم 104 شــقة فاخــرة مؤثثــة بالكامــل ويغطــي مســاحة بنــاء إجماليــة تبلــغ  22,670 متــر مربــع. واخلدمــات املقدمــة فــي 
هــذا البــرج تشــمل بركــة ســباحة داخليــة وخارجيــة، صالــة لأللعــاب الرياضــة مــع توفيــر اخلدمــات األمنيــة علــى مــدار الساعة،املشــروع مؤجــر.
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مستودع في مرفأ البحرين االستثماري )G28(، منطقة الحد

قامــت الشــركة بشــراء قطعــة أرض فــي موقــع متميــز لغــرض االســتثمار فــي مرفــأ البحريــن االســتثماري، حيــث تعــرف هــذه األرض باســم 
G28 وتغطــي مســاحة إجماليــة تبلــغ حوالــي 45,247 متــر مربــع. وقــد وّقعــت الشــركة اتفاقيــة إيجــار ملــدة 15 ســنة مــع أحــد املســتثمرين 
لبنــاء مســتودع حســب احتياجاتهــم يغطــي مســاحة بنــاء إجماليــة تبلــغ 31,000 متــر مربــع، حيــث اســتكمل بنــاؤه وتســليمه للمســتأجر فــي 

شــهر أغســطس 2009. 

مرفأ البحرين االستثماري)G26(  - منطقة 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 G26 وتغطــي مســاحة إجماليــة تبلــغ حوالــي 58,222 متــر مربــع. وبالفعــل قامــت 
الشــركة بتطويــر أربعــة مخــازن مبســاحة إجماليــة قدرهــا 29,952 متــر مربــع. حتتــوي املخــازن علــى وحــدات ذو قياســات مختلفــة متماشــية 
بالكامــل  املشــروع  2016 وقامــت بتأجيــر  فــي عــام  املخــازن  بنــاء أخــر  الشــركة مــن اإلنتهــاء مــن  الســوق. لذلــك متكنــت  مــع متطلبــات 

وبأســعار تنافســية. 

)AL YAL RESIDENCE TOWER ( اليال رزدنس تاور

خصصــت الشــركة باملشــاركة املتســاوية مــع إحــدى الشــركات العقاريــة  ذات صلــة أرض مبســاحة 1,553 متــر مربــع مبنطقــة الســيف لبنــاء 
بــرج ســكني راقــي يتألــف مــن 25 طابقــا مبســاحة إجماليــة تبلــغ 19,178 متــر مربــع. يضــم املشــروع 130 وحــدة 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 التجاريــني كمــا وأنــه مطــل علــى البحــر. مت اإلنتهــاء مــن بنــاء البــرج فــي شــهر أغســطس 

مــن عــام 2014 واملشــروع مؤجــر بالكامــل.
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اإلمارات العربية المتحدة
مجمع سكن عمال جبل علي - دبي

كجزء من إســتراتيجية الشــركة للتوســع في مشــاريعها  على املســتوى اإلقليمي، قامت الشــركة خالل شــهر أغســطس 2008 وعبر حصتها 
البالغــة 25 % فــي شــركة الســنبوك العقاريــة ذ.م.م. بشــراء قســيمتني مبســاحة إجماليــة تبلــغ 41,980 قــدم مربــع فــي جبــل علــي. وقامــت 
الشــركة فــي عــام 2015 وباإلشــتراك مــع بقيــة املســاهمني فــي شــركة الســنبوك بتطويــر األرض إلــى مبنــى ســكن عمــال يحتــوي علــى 380 

غرفــة، وبالفعــل مت اإلنتهــاء مــن تطويــر املشــروع وتأجيــره بالكامــل.

سكن العمال في منطقة  المحصينة- دبي

قامــت الشــركة وباملشــاركة مــع شــركة إجنــازات للتنميــة العقاريــة بشــراء مبنــى لســكن العمــال فــي منطقــة احمليصنــة الــذي يغطــي مســاحة 
املبنــى  ترميــم  إعــادة   2010 عــام  خــالل  غرفــة حيــث مت   401 ويضــم  مــن طابقــني  املبنــى  ويتكــون  مربــع.  متــر   5,287 تبلــغ  إجماليــة 

وتأجيــره بالكامــل.

ثانيًا: المتاجرة والتطوير
مملكة البحرين

مشروع  الكاتاماران

تقــوم شــركة فيرســت العقاريــة باإلشــتراك مــع شــركة زميلــة بتطويــر أكبــر مشــروع لهــا فــي مملكــة البحريــن وهــو عبــارة عــن مبنيــني ســكنيني 
يتوســطهم مجمــع جتــاري علــى أرض مســاحتها 6,530 متــر مربــع. وتنــوي الشــركة بيــع  الوحــدات فــي أحــد البرجيــني 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 50 % فــي أرض فــي موقــع متميــز فــي منطقــة الســيف بجانــب مجمــع ســيتي 
ســنتر البحريــن، وفــي عــام 2008 مت تقســيم األرض إلــى 21 قســيمة تغطــي مســاحة 510,881 قــدم مربــع. وقــد قــررت الشــركة االســتفادة 
مــن االرتفــاع فــي أســعار األراضــي فــي منطقــة الســيف فقــررت بيــع 13 قســيمة منهــا تغطــي مســاحة 336,203 قــدم مربــع حيــث حققــت 

الشــركة مــن خاللهــا إيــرادات جيــدة . فــي حــني 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 73,000 قــدم مربــع. وتهــدف الشــركة إلــى 
التخــارج مــن هــذه األرض عنــد احلصــول علــى ســعر مجــدي.

 مشروع  مرسى السيف -  منطقة السيف

ملؤسســه  امريكــي مملوكــه  دوالر   531,000,000 مــال مدفــوع  بــرأس   2008 فــي  الســيف لإلســتثمار احملــدوده  شــركه مرســى  تأسســت 
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 2013، وجــاري العمــل علــى عمــل خطــة تخــارج مــن هــذا املشــروع.



السوق العقاري
واالقتصادي والمحلي
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أداء االقتصاد البحريني
عدلــت وحــدة املعلومــات ملجلــة "اإليكونومســت" توقعاتهــا لنمــو االقتصــاد البحرينــي فــي عــام برفعــه لعــام 2017 الــذي انقضــى إلــى 2.7 % 
بــداًل مــن 1.8 % فــي تقديــرات نهايــة عــام 2016، والزال ذلــك املعــدل ومعــدالت النمــو فــي املســتقبل دون معدالتهــا التاريخيــة، وأدنــى 
مــن معــدل النمــو لعــام 2016 البالــغ 3.2 % ، وهــو واقــع معظــم دول اجلــوار اجلغرافــي. وتتوقــع "اإليكونومســت" أن يحقــق االقتصــاد 
البحرينــي منــوًا أدنــى قليــاًل فــي عــام 2018 وبحــدود 2�3 % ، ولكنــه يبــدأ باالرتفــاع فــي عــام 2019 ليبلــغ نحــو 2.6 % ، ثــم 2.8 % فــي 

عــام 2020، ثــم 3 % فــي عــام 2021 ، أي إجتــاه صعــودي متصــل. 

إلــى   2016 فــي عــام  النــاجت احمللــي اإلجمالــي  %13.6 مــن  املركزيــة مــن  فــي مســتوى عجــز موازنــة احلكومــة  النشــرة هبــوط  وتتوقــع 
%10.7 فــي عــام 2017، ويواصــل الهبــوط إلــى %7.1 فــي عــام 2018 وعــام 2019، ثــم يرتفــع إلــى %7.6 فــي عــام 2020، ليهبــط إلــى 
%5.2 فــي توقعاتهــا لعجــز 2021. وتتوقــع النشــرة إســتمرار ارتفــاع حجــم الديــن احلكومــي كنســبة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي مــن نحــو 
عــام  فــي  مســتوياته  أعلــى  ليبلــغ   ،2019 عــام  فــي   89.9% إلــى  ثــم   2017 عــام  فــي   87.6% نحــو  إلــى   2016 عــام  فــي   71.9%

2020 عنــد 93.8%. 

وتتوقــع أن يبــدأ عجــز احلســاب اجلــاري باالنخفــاض بعــد أن بلــغ أعلــى مســتوياته وكان بحــدود 1.493 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 
2016 ليصبــح نحــو 1.277 مليــار دوالر أمريكــي لعــام 2017، ثــم ينخفــض بشــكل أكبــر إلــى مســتوى 963 مليــون دوالر أمريكــي لعــام 
2018 وإلــى مســتوى 811 مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2019. وتتوقــع أن ينخفــض احتياطــي النقــد األجنبــي مــن مســتوى 3.094 مليــار 
دوالر أمريكــي فــي عــام 2016 إلــى نحــو 2.011 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2017، ثــم يرتفــع قليــاًل لتوقعــات عــام 2018 إلــى نحــو 2.312 

مليــار دوالر أمريكــي. 

وتتوقــع إســتمرار قــدرة البحريــن علــى ضمــان ســعر صــرف ثابــت للدينــار البحرينــي مقابــل الــدوالر األمريكــي، كمــا تتوقــع بقــاء معــدالت 
تضخــم أســعار املســتهلك هابطــة مــا بــني عــام 2017 و 2020 ودون مســتوى %2 . ومــع بقــاء معــدالت النمــو الســكاني هابطــة حتــى عــام 
2019 وإســتمرار النمــو فــي معــدالت منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي بأعلــى مــن معدالتهــا، تتوقــع إســتمرار االرتفــاع فــي نصيــب الفــرد مــن 

النــاجت احمللــي اإلجمالــي وبشــكل متصــل مــا بــني عــام 2017 إلــى �2019

املصدر: وحدة املعلومات االقتصادية )EIU( - اإليكونومست 

شكل بياني رقم )1(
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 مؤشرات أداء سوق العقار في مملكة البحرين
شــهد ســوق العقــار البحرينــي نشــاطا متزايــدا علــى مــدار األعــوام األربعــة األخيــرة، وكانــت حكومــة البحريــن قــد ســنت قوانــني أســهمت فــي 
زيــادة نشــاط ســوق العقــار، حيــث أقــرت قوانــني جتيــز متّلــك األجانــب للعقــارات، وتشــير البيانــات املتوفــرة مــن مصــرف البحريــن املركــزي 
وتقديــرات وحــدة املعلومــات اإلقتصاديــة “EIU”، بــأن قطــاع األنشــطة العقاريــة وخدمــات األعمــال بــدأ بالنمــو بأعلــى مــن معــدالت منــو 
االقتصــاد الكلــي، وقــد زادت نســبة مســاهمته تدريجيــًا فــي مكونــات النــاجت احمللــي اإلجمالــي. ففــي عــام 2014 ارتفعــت نســبة مســاهمته إلــى 
نحــو 5.1 % مــن مســتوى 4.9 % فــي عــام 2013، ثــم ارتفعــت مســاهمته خــالل الفتــرة 2015 - 2017 إلــى نحــو 5.7 % ، وارتفعــت قيمتــه 
املطلقــة بنســبة 3.3 % وإلــى 708.6 مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام 2017 بعــد أن كانــت نحــو 686.1 مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام �2016

اإلنشــاء  نشــاط  ويبلــغ نصيــب   .2017 ســبتمبر  ونهايــة   2016 نهايــة  بــني  مــا  شــهور   9 فــي   % 5 معــدل  املصرفــي  اإلئتمــان  وبلــغ منــو 
والتعميــر مــن جملــة اإلئتمــان املصرفــي نحــو 17.6 % ، وبلــغ املعــدل املركــب لنمــو اإلئتمــان املصرفــي للفتــرة 2007 إلــى ســبتمبر 2017 

6.7 % لنشــاط اإلنشــاء والتعميــر. ، ونحــو   % 7.3 نحــو 

املصدر: مصرف البحرين املركزي.
."EIU" بيانات عام 2016 وعام 2017  بناء على تقديرات وحدة املعلومات اإلقتصادية*

شكل بياني رقم )2(

حجم ونسبة قطاع األنشطة العقارية وخدمات األعمال من الناجت احمللي االجمالي
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وحققــت ســيولة قطــاع العقــار وفقــًا للبيانــات الصــادرة مــن جهــاز املســاحة والتســجيل العقــاري فــي مملكــة البحريــن، مقاســه بقيمــة 
تداوالتهــا، نحــو 528.1 مليــون دينــار بحرينــي للشــهور الســته االولــى مــن عــام 2017، أي نحــو 1.056 مليــار دينــار بحرينــي لــو حســبت 
علــى أســاس ســنوي. وإن حتقــق هــذا املســتوى مــن الســيولة عــن عــام 2017، ذلــك يعنــي، أنهــا ارتفعــت بنحــو 1.7 % مقارنــة بعــام 2016. 
وشــهد القطــاع العقــاري فــي البحريــن طفــرة كبيــرة فــي العامــني 2014 و 2015، ولكــن بســبب التباطــؤ االقتصــادي وهبــوط أســعار النفــط، 
ســجل القطــاع العقــاري تراجــع فــي مســتوى النشــاط خــالل عــام 2016 واســتقر اداء عــام 2017 عنــد نفــس مســتوى اداء عــام 2016، ورغــم 

هــذا التراجــع، حققــت ســيولة ســوق العقــار معــدل منــو مركــب فــي الســنوات الســت األخيــرة 2012- إلــى -2017 بنحــو 8.0 %.

املصدر: بيانات جهاز املساحة والتسجيل العقاري-مملكة البحرين.
**بيانات لغاية الربع الثاني من عام 2017 محسوبة على أساس سنوي.

جدول رقم )1( : حجم التداول العقاري
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توزيع إجمالي القروض والتسهيالت حسب القطاعات األقتصادية بإستثناء املصارف (مليار دينار بحريني)
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مليون دينار
بحريني

قروض اإلنشاء والتعمير

املصدر: مصرف البحرين املركزي.
*بيانات عام 2017  بناء على  تقرير مصرف البحرين املركزي )سبتمبر 2017(.

شكل بياني رقم )3(





 شركة فيرست العقارية ش.م.ب. )مقفلة(
البيانات المالية الموحدة

31 ديسمبر 2017
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شركة فيرست العقارية ش.م.ب. )مقفلة(
تقرير مجلس اإلدارة

بالدينار البحريني

 

1 
 

 شركة فیرست العقاریة ش.م.ب. (مقفلة)
 

 بالدینار البحریني                                                                           مجلس اإلدارة تقریر
 
 

 . 2017دیسمبر  31المنتھیة في للسنة الموحدة المدققة  البیانات المالیةیسر مجلس اإلدارة تقدیم تقریرھم و
 

 األنشطة الرئیسیة ومراجعة تطورات األعمال
 

 .وإدارة وتطویر وتأجیر الشقق والمكاتب والبیوت بیع وشراءتزاول المجموعة أنشطة 
 

 2017دیسمبر  31دینار بحریني خالل السنة المنتھیة في  2.580.133بمبلغ وقدره  ربحالمجموعة صافي حققت 
 مالكيعائد إلى دینار بحریني  2.329.510ومن ضمنھا ربح بمبلغ وقدره  ،دینار بحریني) 2.512.391 :2016(

غیر  حصصإلى  عائددینار بحریني  250.623 بمبلغ وقدره وربحدینار بحریني)  2.096.184: 2016الشركة (
 دینار بحریني).  416.207 :2016مسیطرة (

 
 2016 2017 مالمح مالیة

   
 4.876.776 5.034.331 مجموع اإلیرادات

 2.512.391 2.580.133 ربح السنة
 81.212.592 89.080.627 مجموع الموجودات

 57.749.902 58.686.958 قوق الملكیةمجموع ح
 
 

 التمثیل والتدقیق

ً  2017دیسمبر  31تمت أنشطة المجموعة للسنة المنتھیة في   2001لسنة  قانون الشركات التجاریة البحرینيلوفقا
 وللقوانین ذات العالقة المطبقة في مملكة البحرین.

 
 .الموحدة شأنھا التأثیر على صحة ھذه البیانات المالیةمن  2017دیسمبر  31ال توجد أیة أحداث الحقة بعد تاریخ 

 
باإلضافة إلى فخرو تملك المجموعة سجالت محاسبیة منتظمة وكاملة والتي تم توفیرھا إلى المدققین السادة كي بي ام جي 

 .القادمة لیةالمالسنة لالمعلومات واإلیضاحات األخرى. أبدى السادة كي بي ام جي استعدادھم لمواصلة مھمة التدقیق 
 
 
 

 تم توقیعھا نیابةً عن المجلس من قبل:
 
 
 

 محمد إبراھیم الفرحان
 رئیس مجلس اإلدارة

 2018 فبرایر 15
 

  

2 

 
 
 
 
 

 تقرٌر مدققً الحسابات المستقلٌن إلى
  المساهمٌن السادة حضرات

  شركة فٌرست العقارٌة ش.م.ب )مقفلة(
  مملكة البحرٌن

 
 
 ٌة الموحدةقرٌر حول تدقٌق البٌانات المالت

 
  الرأي

والشركات التابعة لها  )"الشركة"( (مقفلة)المالٌة الموحدة المرفقة لشركة فٌرست العقارٌة ش.م.ب  البٌانات لقد دققنا
 الدخل الشاملو لربح أو الخسارةا بٌان، و2017دٌسمبر  31والتً تتكون من بٌان المركز المالً الموحد كما فً )"المجموعة"(، 

للسنة المنتهٌة بذلك التارٌخ، واإلٌضاحات  الموحد ، وبٌان التدفقات النقدٌةالموحد ، وبٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌةحدالمواآلخر 
 التً تتكون من ملخص السٌاسات المحاسبٌة الهامة والمعلومات اإلٌضاحٌة األخرى.

 
المالً الموحد للمجموعة كما  الجوانب الجوهرٌة، المـركز كل عادلة، من المالٌة الموحدة المرفقة تظهر بصـورة البٌانات إن برأٌنا
 وفقا للمعاٌٌر الدولٌة وذلك التارٌخ، بذلك المنتهٌة للسنةالنقدٌة الموحدة  ، وأداءها المالً الموحد وتدفقاتها2017 دٌسمبر 31فً 

 إلعداد التقارٌر المالٌة.
 

 الرأي أساس
المدققٌن  ٌة"مسئولٌة. إن مسئولٌاتنا وفق هذه المعاٌٌر مشروحة بمزٌد من التفصٌل فً قسم لمعاٌٌر التدقٌق الدوللقد تم تدقٌقنا وفقاً 

من تقرٌرنا هذا. نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لمدونة قواعد السلوك األخالقً للمحاسبٌن  عن تدقٌق البٌانات المالٌة الموحدة "
ً للمدونة المهنٌٌن التابعة لمجلس معاٌٌر السلوك األخالقً الدول ٌة للمحاسبٌن، وقد استوفٌنا مسئولٌاتنا األخالقٌة األخرى طبقا

 المذكورة. إننا نعتقد أن أدلة التدقٌق التً حصلنا علٌها كافٌة ومالئمة لتوفٌر أساس للرأي الذي توصلنا إلٌه.
 

 المعلومات األخرى
مجلس اإلدارة تقرٌر نا علٌها بتارٌخ هذا التقرٌر هً مجلس اإلدارة مسئول عن المعلومات األخرى. المعلومات األخرى التً حصل

 .  1لمبٌن على الصفحة رقم ا
إن رأٌنا حول البٌانات المالٌة الموحدة ال ٌغطً المعلومات األخرى، وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التؤكٌد فً هذا 

 الشؤن.
نؤخذ سئولٌتنا فً قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند القٌام بذلك، فٌما ٌتعلق بتدقٌقنا للبٌانات المالٌة الموحدة، تكمن م

بعٌن االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى تحوي تضارب مهم مع البٌانات المالٌة الموحدة، أو مع معرفتنا التً حصلنا علٌها 
. إذا ما استنتجنا بناًء على العمل الذي قمنا به على ةمعلومات جوهرٌة خاطئمن خالل أعمال التدقٌق، أو ٌبدو أنها تحتوي على 

المعلومات األخرى والتً حصلنا علٌها قبل تارٌخ هذا التقرٌر، أنها تحتوي على معلومات جوهرٌة خاطئة، فإنه ٌتوجب علٌنا 
 . ولم نالحظ ما ٌتوجب اإلفصاح عنه فً هذا الشؤن. ذلكاإلفصاح عن 

 
  نات المالٌة الموحدةاإلدارة عن البٌا مسئولٌة مجلس

ً للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر إدارة الشركة إن مجلس  مسئول عن إعداد البٌانات المالٌة الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا
ن أٌة المالٌة، وعن نظام الرقابة الداخلً الذي ٌراه مجلس اإلدارة ضرورٌاً إلعداد البٌانات المالٌة الموحدة بصورة عادلة وخالٌة م

 معلومات جوهرٌة خاطئة، سواء كانت ناتجة عن احتٌال أو خطؤ.
 

إعداد البٌانات المالٌة الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسئول عن تقٌٌم قدرة المجموعة على العمل كمنشؤة مستمرة، واإلفصاح،  عند
اسبً إال إذا كان مجلس اإلدارة ٌنوي تصفٌة كلما كان مناسباً، عن األمور المتعلقة بفرضٌة االستمرارٌة واستخدامها كؤساس مح

 الشركة أو إٌقاف أعمالها، أو لٌس لدٌه بدٌل واقعً إال القٌام بذلك.
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للسنة المنتهٌة بذلك التارٌخ، واإلٌضاحات  الموحد ، وبٌان التدفقات النقدٌةالموحد ، وبٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌةحدالمواآلخر 
 التً تتكون من ملخص السٌاسات المحاسبٌة الهامة والمعلومات اإلٌضاحٌة األخرى.

 
المالً الموحد للمجموعة كما  الجوانب الجوهرٌة، المـركز كل عادلة، من المالٌة الموحدة المرفقة تظهر بصـورة البٌانات إن برأٌنا
 وفقا للمعاٌٌر الدولٌة وذلك التارٌخ، بذلك المنتهٌة للسنةالنقدٌة الموحدة  ، وأداءها المالً الموحد وتدفقاتها2017 دٌسمبر 31فً 

 إلعداد التقارٌر المالٌة.
 

 الرأي أساس
المدققٌن  ٌة"مسئولٌة. إن مسئولٌاتنا وفق هذه المعاٌٌر مشروحة بمزٌد من التفصٌل فً قسم لمعاٌٌر التدقٌق الدوللقد تم تدقٌقنا وفقاً 

من تقرٌرنا هذا. نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لمدونة قواعد السلوك األخالقً للمحاسبٌن  عن تدقٌق البٌانات المالٌة الموحدة "
ً للمدونة المهنٌٌن التابعة لمجلس معاٌٌر السلوك األخالقً الدول ٌة للمحاسبٌن، وقد استوفٌنا مسئولٌاتنا األخالقٌة األخرى طبقا

 المذكورة. إننا نعتقد أن أدلة التدقٌق التً حصلنا علٌها كافٌة ومالئمة لتوفٌر أساس للرأي الذي توصلنا إلٌه.
 

 المعلومات األخرى
مجلس اإلدارة تقرٌر نا علٌها بتارٌخ هذا التقرٌر هً مجلس اإلدارة مسئول عن المعلومات األخرى. المعلومات األخرى التً حصل

 .  1لمبٌن على الصفحة رقم ا
إن رأٌنا حول البٌانات المالٌة الموحدة ال ٌغطً المعلومات األخرى، وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التؤكٌد فً هذا 

 الشؤن.
نؤخذ سئولٌتنا فً قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند القٌام بذلك، فٌما ٌتعلق بتدقٌقنا للبٌانات المالٌة الموحدة، تكمن م

بعٌن االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى تحوي تضارب مهم مع البٌانات المالٌة الموحدة، أو مع معرفتنا التً حصلنا علٌها 
. إذا ما استنتجنا بناًء على العمل الذي قمنا به على ةمعلومات جوهرٌة خاطئمن خالل أعمال التدقٌق، أو ٌبدو أنها تحتوي على 

المعلومات األخرى والتً حصلنا علٌها قبل تارٌخ هذا التقرٌر، أنها تحتوي على معلومات جوهرٌة خاطئة، فإنه ٌتوجب علٌنا 
 . ولم نالحظ ما ٌتوجب اإلفصاح عنه فً هذا الشؤن. ذلكاإلفصاح عن 

 
  نات المالٌة الموحدةاإلدارة عن البٌا مسئولٌة مجلس

ً للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر إدارة الشركة إن مجلس  مسئول عن إعداد البٌانات المالٌة الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا
ن أٌة المالٌة، وعن نظام الرقابة الداخلً الذي ٌراه مجلس اإلدارة ضرورٌاً إلعداد البٌانات المالٌة الموحدة بصورة عادلة وخالٌة م

 معلومات جوهرٌة خاطئة، سواء كانت ناتجة عن احتٌال أو خطؤ.
 

إعداد البٌانات المالٌة الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسئول عن تقٌٌم قدرة المجموعة على العمل كمنشؤة مستمرة، واإلفصاح،  عند
اسبً إال إذا كان مجلس اإلدارة ٌنوي تصفٌة كلما كان مناسباً، عن األمور المتعلقة بفرضٌة االستمرارٌة واستخدامها كؤساس مح

 الشركة أو إٌقاف أعمالها، أو لٌس لدٌه بدٌل واقعً إال القٌام بذلك.
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  (یتبع) شركة فیرست العقاریة ش.م.ب (مقفلة) - المساھمین السادة حضرات تقریر مدققي الحسابات المستقلین إلى
 

    وحدةالبیانات المالیة المالمدققین عن تدقیق  مسئولیة
تتلخص أھدافنا في الحصول على تأكید معقول من خلو البیانات المالیة ككل من أیة معلومات جوھریة خاطئة، سواًء كانت ناتجة 
عن احتیال أو خطأ، وإصدار تقریر المدققین الذي یتضمن رأینا. یعتبر التأكید المعقول مستوى عال من التأكید، ولكنھ لیس ضماناً 

ً عن المعلومات الجوھریة الخاطئة عند وجودھا. یمكن أن تنجم بأن التدقیق الذ ً لمعاییر التدقیق الدولیة سیكشف دائما ي یتم وفقا
من االحتیال أو الخطأ، وتعتبر جوھریة إذا كان من المتوقع أن تؤثر، بصورة فردیة أو مجتمعة، على  المعلومات الخاطئة

 ذه البیانات المالیة الموحدة.   القرارات االقتصادیة المأخوذة اعتماداً على ھ

ونحافظ على منھج الشك المھني في جمیع  ،كجزء من أعمال التدقیق وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، إننا نمارس التقدیرات المھنیة
 مراحل التدقیق. كما نقوم باآلتي: 

ة، سواء كانت ناتجة عن االحتیال أو الخطأ، تحدید وتقییم مخاطر المعلومات الجوھریة الخاطئة في البیانات المالیة الموحد •
وتصمیم والقیام بإجراءات التدقیق التي تستجیب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفیر أساساً 

عدم اكتشاف معلومات  مخاطر لرأینا. إن مخاطر عدم اكتشاف معلومات جوھریة خاطئة ناتجة عن االحتیال أعلى من
أو الحذف المتعمد، أو التحریف، أو  ،خاطئة ناتجة عن الخطأ، كون االحتیال قد ینطوي على التواطؤ، أو التزویر جوھریة

 تجاوز نظم الرقابة الداخلیة.

الحصول على فھم لنظم الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالتدقیق من أجل تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة في ظل الظروف  •
 اء الرأي حول مدى فاعلیة نظم الرقابة الداخلیة للمجموعة. القائمة، ولیس لغرض إبد

تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة، ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بھا  •
 مجلس اإلدارة.   

لفرضیة االستمراریة، واستناداً إلى  الوصول إلى االستنتاج حول مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة األساس المحاسبي  •
أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا، ما إذا كان ھناك غموض مھم متعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكاً كبیرة 

إذا توصلنا لمثل ھذا االستنتاج، فإنھ یتوجب علینا لفت االنتباه في وحول قدرة المجموعة على العمل كمنشأة مستمرة. 
ا ھذا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في البیانات المالیة الموحدة، أو إذا كانت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة، یتوجب تقریرن

علینا تعدیل رأینا المھني. استنتاجاتنا مبنیة على أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا حتى تاریخ تقریرنا ھذا. ومع ذلك، یمكن 
 المجموعة للتوقف عن العمل كمنشأة مستمرة.لألحداث أو الظروف المستقبلیة أن تدفع 

تقییم العرض العام وھیكل ومحتوى البیانات المالیة الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البیانات المالیة  •
 الموحدة تمثل المعامالت واألحداث األساسیة بطریقة تحقق عرضاً عادالً.

یتعلق بالمعلومات المالیة للشركات أو األنشطة التجاریة ضمن المجموعة  الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة فیما •
بغرض إبداء الرأي حول البیانات المالیة الموحدة. نحن مسئولون عن التوجیھ واإلشراف وأداء أعمال تدقیق المجموعة، 

 ومسئولون حصراً فیما یخص رأینا ھذا.
 

، والنقاط المھمة التي مور أخرى، نطاق التدقیق وتوقیت أعمالھ المخطط لھاأننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فیما یخص، من بین أ
 بما في ذلك أوجھ القصور الھامة، إن وجدت، في نظم الرقابة الداخلیة. برزت أثناء أعمال التدقیق

         
 تقریر حول المتطلبات التنظیمیة األخرى 

 د بما یلي:وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجاریة البحریني نفی

 معھا؛  المالیة الموحدة تتفق البیانات وان منتظمة محاسبیة بسجالت إن الشركة تحتفظأ) 

 ؛ الموحدة المالیة مع البیانات مجلس اإلدارة متفقة في تقریر الواردةالمالیة ب) إن المعلومات 

 والنظام التأسیس البحریني، أو لمتطلبات عقد یةالتجار الشركات ج) أنھ لم یرد إلى علمنا وقوع أیة مخالفات خالل السنة لقانون
 المالي؛ مركزھا الشركة أو أعمال على جوھري أثر سلبي لھا یكون أن یمكن األساسي للشركة،

  التدقیق. ألغراض طلبناھا التي والمعلومات اإلیضاحات جمیع على اإلدارة من حصلنا د) وقد
 
 
 
 

 كي بي ام جي فخرو
 83رقم ترخیص الشریك 
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       بیان المركز المالي الموحد
 البحریني بالدینار                                                                          2017دیسمبر  31 في كما

    
 2016  2017 إیضاح 
     

     الموجودات 
 6.286  8.485  أثاث ومعدات ومركبات 

 63.301.931  59.155.839 5 إستثمارات عقاریة 
 1.483.843  775.764 6 إستثمارات في شركات زمیلة 

 3.376.738  3.176.738 7 إستثمارات متوفرة للبیع 
     

 68.168.798  63.116.826  موجودات غیر متداولة
     

 6.553.899  18.397.308 8 عقارات قید التطویر
 2.054.126  1.588.248 9 ذمم مدینة وموجودات أخرى 

 4.435.769  5.978.245 10 نقد وأرصدة لدى البنوك
     

 13.043.794  25.963.801  الموجودات المتداولة
     

 81.212.592  89.080.627  مجموع الموجودات
 

     والمطلوباتالملكیة حقوق 
     الملكیةحقوق 

 33.390.000  33.390.000 11 رأس المال
 27.241  27.241 12 ر أسھمعالوة إصدا
 17.031.087  17.692.520  االحتیاطیات

     
 50.448.328  51.109.761  العائدة إلى مالكي الشركة  الملكیة حقوق

     
 7.301.574  7.577.197 23 حصص غیر مسیطرة 

     
 57.749.902  58.686.958  مجموع حقوق الملكیة

     
     مطلوبات  

 15.830.597  13.370.939 16 وكالة   تمویل
     

 15.830.597  13.370.939  مطلوبات غیر متداولة 
     

 747.886  2.456.543 16 تمویل وكالة
 3.460.336  4.506.617 17 للمساھمین ةمستحقمبالغ 

 1.534.516  3.018.547 18 أخرى  مطلوباتذمم دائنة و
 1.607.367  6.865.073  ءمبالغ مستلمة مقدماً من العمال

 281.988  175.950  مبالغ مستلمة مقدماً من المستأجرین
     

 7.632.093  17.022.730  المطلوبات المتداولة
     

 23.462.690  30.393.669  مجموع المطلوبات
 81.212.592  89.080.627  مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات     
 

 ووقعھا بالنیابة عن المجلس: 2018 فبرایر th15اإلدارة في  مجلس قبل من الیة الموحدةالم اعتمدت البیانات
 
 
 
 

 محمد الفرحان  عبدالغفار عبدالرحیم الكوھجي
 رئیس مجلس اإلدارة  نائب رئیس مجلس اإلدارة

 
موحدة.جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة ال 31إلى  9تشكل اإلیضاحات المرفقة على الصفحات من 
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بيان المركز المالي الموحد  
كما في 31 ديسمبر 2017                                               بالدينار البحريني

تشكل اإليضاحات املرفقة على الصفحات من 25 إلى 46 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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  (یتبع) شركة فیرست العقاریة ش.م.ب (مقفلة) - المساھمین السادة حضرات تقریر مدققي الحسابات المستقلین إلى
 

    وحدةالبیانات المالیة المالمدققین عن تدقیق  مسئولیة
تتلخص أھدافنا في الحصول على تأكید معقول من خلو البیانات المالیة ككل من أیة معلومات جوھریة خاطئة، سواًء كانت ناتجة 
عن احتیال أو خطأ، وإصدار تقریر المدققین الذي یتضمن رأینا. یعتبر التأكید المعقول مستوى عال من التأكید، ولكنھ لیس ضماناً 

ً عن المعلومات الجوھریة الخاطئة عند وجودھا. یمكن أن تنجم بأن التدقیق الذ ً لمعاییر التدقیق الدولیة سیكشف دائما ي یتم وفقا
من االحتیال أو الخطأ، وتعتبر جوھریة إذا كان من المتوقع أن تؤثر، بصورة فردیة أو مجتمعة، على  المعلومات الخاطئة

 ذه البیانات المالیة الموحدة.   القرارات االقتصادیة المأخوذة اعتماداً على ھ

ونحافظ على منھج الشك المھني في جمیع  ،كجزء من أعمال التدقیق وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، إننا نمارس التقدیرات المھنیة
 مراحل التدقیق. كما نقوم باآلتي: 

ة، سواء كانت ناتجة عن االحتیال أو الخطأ، تحدید وتقییم مخاطر المعلومات الجوھریة الخاطئة في البیانات المالیة الموحد •
وتصمیم والقیام بإجراءات التدقیق التي تستجیب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفیر أساساً 

عدم اكتشاف معلومات  مخاطر لرأینا. إن مخاطر عدم اكتشاف معلومات جوھریة خاطئة ناتجة عن االحتیال أعلى من
أو الحذف المتعمد، أو التحریف، أو  ،خاطئة ناتجة عن الخطأ، كون االحتیال قد ینطوي على التواطؤ، أو التزویر جوھریة

 تجاوز نظم الرقابة الداخلیة.

الحصول على فھم لنظم الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالتدقیق من أجل تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة في ظل الظروف  •
 اء الرأي حول مدى فاعلیة نظم الرقابة الداخلیة للمجموعة. القائمة، ولیس لغرض إبد

تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة، ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بھا  •
 مجلس اإلدارة.   

لفرضیة االستمراریة، واستناداً إلى  الوصول إلى االستنتاج حول مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة األساس المحاسبي  •
أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا، ما إذا كان ھناك غموض مھم متعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكاً كبیرة 

إذا توصلنا لمثل ھذا االستنتاج، فإنھ یتوجب علینا لفت االنتباه في وحول قدرة المجموعة على العمل كمنشأة مستمرة. 
ا ھذا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في البیانات المالیة الموحدة، أو إذا كانت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة، یتوجب تقریرن

علینا تعدیل رأینا المھني. استنتاجاتنا مبنیة على أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا حتى تاریخ تقریرنا ھذا. ومع ذلك، یمكن 
 المجموعة للتوقف عن العمل كمنشأة مستمرة.لألحداث أو الظروف المستقبلیة أن تدفع 

تقییم العرض العام وھیكل ومحتوى البیانات المالیة الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البیانات المالیة  •
 الموحدة تمثل المعامالت واألحداث األساسیة بطریقة تحقق عرضاً عادالً.

یتعلق بالمعلومات المالیة للشركات أو األنشطة التجاریة ضمن المجموعة  الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة فیما •
بغرض إبداء الرأي حول البیانات المالیة الموحدة. نحن مسئولون عن التوجیھ واإلشراف وأداء أعمال تدقیق المجموعة، 

 ومسئولون حصراً فیما یخص رأینا ھذا.
 

، والنقاط المھمة التي مور أخرى، نطاق التدقیق وتوقیت أعمالھ المخطط لھاأننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فیما یخص، من بین أ
 بما في ذلك أوجھ القصور الھامة، إن وجدت، في نظم الرقابة الداخلیة. برزت أثناء أعمال التدقیق

         
 تقریر حول المتطلبات التنظیمیة األخرى 

 د بما یلي:وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجاریة البحریني نفی

 معھا؛  المالیة الموحدة تتفق البیانات وان منتظمة محاسبیة بسجالت إن الشركة تحتفظأ) 

 ؛ الموحدة المالیة مع البیانات مجلس اإلدارة متفقة في تقریر الواردةالمالیة ب) إن المعلومات 

 والنظام التأسیس البحریني، أو لمتطلبات عقد یةالتجار الشركات ج) أنھ لم یرد إلى علمنا وقوع أیة مخالفات خالل السنة لقانون
 المالي؛ مركزھا الشركة أو أعمال على جوھري أثر سلبي لھا یكون أن یمكن األساسي للشركة،

  التدقیق. ألغراض طلبناھا التي والمعلومات اإلیضاحات جمیع على اإلدارة من حصلنا د) وقد
 
 
 
 

 كي بي ام جي فخرو
 83رقم ترخیص الشریك 
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  شركة فیرست العقاریة ش.م.ب. (مقفلة)
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       بیان المركز المالي الموحد
 البحریني بالدینار                                                                          2017دیسمبر  31 في كما

    
 2016  2017 إیضاح 
     

     الموجودات 
 6.286  8.485  أثاث ومعدات ومركبات 

 63.301.931  59.155.839 5 إستثمارات عقاریة 
 1.483.843  775.764 6 إستثمارات في شركات زمیلة 

 3.376.738  3.176.738 7 إستثمارات متوفرة للبیع 
     

 68.168.798  63.116.826  موجودات غیر متداولة
     

 6.553.899  18.397.308 8 عقارات قید التطویر
 2.054.126  1.588.248 9 ذمم مدینة وموجودات أخرى 

 4.435.769  5.978.245 10 نقد وأرصدة لدى البنوك
     

 13.043.794  25.963.801  الموجودات المتداولة
     

 81.212.592  89.080.627  مجموع الموجودات
 

     والمطلوباتالملكیة حقوق 
     الملكیةحقوق 

 33.390.000  33.390.000 11 رأس المال
 27.241  27.241 12 ر أسھمعالوة إصدا
 17.031.087  17.692.520  االحتیاطیات

     
 50.448.328  51.109.761  العائدة إلى مالكي الشركة  الملكیة حقوق

     
 7.301.574  7.577.197 23 حصص غیر مسیطرة 

     
 57.749.902  58.686.958  مجموع حقوق الملكیة

     
     مطلوبات  

 15.830.597  13.370.939 16 وكالة   تمویل
     

 15.830.597  13.370.939  مطلوبات غیر متداولة 
     

 747.886  2.456.543 16 تمویل وكالة
 3.460.336  4.506.617 17 للمساھمین ةمستحقمبالغ 

 1.534.516  3.018.547 18 أخرى  مطلوباتذمم دائنة و
 1.607.367  6.865.073  ءمبالغ مستلمة مقدماً من العمال

 281.988  175.950  مبالغ مستلمة مقدماً من المستأجرین
     

 7.632.093  17.022.730  المطلوبات المتداولة
     

 23.462.690  30.393.669  مجموع المطلوبات
 81.212.592  89.080.627  مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات     
 

 ووقعھا بالنیابة عن المجلس: 2018 فبرایر th15اإلدارة في  مجلس قبل من الیة الموحدةالم اعتمدت البیانات
 
 
 
 

 محمد الفرحان  عبدالغفار عبدالرحیم الكوھجي
 رئیس مجلس اإلدارة  نائب رئیس مجلس اإلدارة

 
موحدة.جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة ال 31إلى  9تشكل اإلیضاحات المرفقة على الصفحات من 
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016                                             بالدينار البحريني

تشكل اإليضاحات املرفقة على الصفحات من 25 إلى 46 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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       بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد
 البحریني بالدینار                                                             2017دیسمبر  31 في للسنة المنتھیة

    
 

 2016  2017 إیضاح 
     

     الدخل 
 4.864.598  4.997.888  إیراد اإلیجار

 12.178  36.443  دات أخرى إیرا
     

 4.876.776  5.034.331  مجموع الدخل
     

     المصروفات  
 )1.104.366(  )950.400(  مصروفات عقاریة 

 )860.872(  )824.357( 16 تكالیف التمویل 
 -  )200.000( 7 خسارة إنخفاض قیمة االستثمارات المتوفرة للبیع 

 )304.011(  )254.889(  مصروفات أخرى
 )198.488(  )254.086(  تكالیف الموظفین

 )1.718(  )1.634(  إستھالك
 13.790  233.859 6 حصة المجموعة في ربح الشركات الزمیلة

     
 2.421.111  2.782.824  ربح العملیات

     
 91.280  )202.691( 5 تغیرات القیمة العادلة في االستثمارات العقاریة

     
 2.512.391  2.580.133  ربح السنة

     
     الدخل الشامل اآلخر

     
     البنود التي تم أو سیتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى الربح أو الخسارة

     
 1.129  1.423  فروقات تحویل عمالت أجنبیة 

     
 2.513.520  2.581.556  مجموع الدخل الشامل للسنة

 
     إلى: الربح العائدة

 2.096.184  2.329.510  مالكي الشركة 
 416.207  250.623  حصص غیر مسیطرة

     
  2.580.133  2.512.391 
 

     لى:العائد إ مجموع الدخل الشامل
 2.097.313  2.330.933  مالكي الشركة  

 416.207  250.623  حصص غیر مسیطرة
     

  2.581.556  2.513.520 

 
 ووقعھا بالنیابة عن المجلس: 2018 فبرایر th15اإلدارة في  مجلس قبل من المالیة الموحدة دت البیاناتاعتم

 
 
 
 
 
 

 محمد الفرحان  عبدالغفار عبدالرحیم الكوھجي
 رئیس مجلس اإلدارة  نائب رئیس مجلس اإلدارة

 
بیانات المالیة الموحدة.جزءاً أساسیاً من ھذه ال 31إلى  9تشكل اإلیضاحات المرفقة على الصفحات من 
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       بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد
 البحریني بالدینار                                                             2017دیسمبر  31 في للسنة المنتھیة

    
 

 2016  2017 إیضاح 
     

     الدخل 
 4.864.598  4.997.888  إیراد اإلیجار

 12.178  36.443  دات أخرى إیرا
     

 4.876.776  5.034.331  مجموع الدخل
     

     المصروفات  
 )1.104.366(  )950.400(  مصروفات عقاریة 

 )860.872(  )824.357( 16 تكالیف التمویل 
 -  )200.000( 7 خسارة إنخفاض قیمة االستثمارات المتوفرة للبیع 

 )304.011(  )254.889(  مصروفات أخرى
 )198.488(  )254.086(  تكالیف الموظفین

 )1.718(  )1.634(  إستھالك
 13.790  233.859 6 حصة المجموعة في ربح الشركات الزمیلة

     
 2.421.111  2.782.824  ربح العملیات

     
 91.280  )202.691( 5 تغیرات القیمة العادلة في االستثمارات العقاریة

     
 2.512.391  2.580.133  ربح السنة

     
     الدخل الشامل اآلخر

     
     البنود التي تم أو سیتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى الربح أو الخسارة

     
 1.129  1.423  فروقات تحویل عمالت أجنبیة 

     
 2.513.520  2.581.556  مجموع الدخل الشامل للسنة

 
     إلى: الربح العائدة

 2.096.184  2.329.510  مالكي الشركة 
 416.207  250.623  حصص غیر مسیطرة

     
  2.580.133  2.512.391 
 

     لى:العائد إ مجموع الدخل الشامل
 2.097.313  2.330.933  مالكي الشركة  

 416.207  250.623  حصص غیر مسیطرة
     

  2.581.556  2.513.520 

 
 ووقعھا بالنیابة عن المجلس: 2018 فبرایر th15اإلدارة في  مجلس قبل من المالیة الموحدة دت البیاناتاعتم

 
 
 
 
 
 

 محمد الفرحان  عبدالغفار عبدالرحیم الكوھجي
 رئیس مجلس اإلدارة  نائب رئیس مجلس اإلدارة

 
بیانات المالیة الموحدة.جزءاً أساسیاً من ھذه ال 31إلى  9تشكل اإلیضاحات المرفقة على الصفحات من 
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ت من 
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جزءاً أساسٌاً من هذه البٌانا
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016                                             بالدينار البحريني

تشكل اإليضاحات املرفقة على الصفحات من 25 إلى 46 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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       التدفقات النقدٌة الموحد بٌان

 البحرٌنً بالدٌنار                                                         2017دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 
 
  2017  2016 
     

     األنشطة التشغٌلٌةالتدفقات النقدٌة من 
 2.512.391  2.580.133  ربح السنة

     تسوٌات للبنود التالٌة:
 1.718  1.634  إستهالك

 (91.280)  202.691  تغٌرات القٌمة العادلة لالستثمارات العقارٌة
 (13.788)  (233.859)  الشركات الزمٌلة ربححصة المجموعة فً 

 -  200.000  خسائر انخفاض قٌمة االستثمارات المتوفرة للبٌع 
 860.872  824.357  تكالٌف التموٌل

 (8.374)  (36.443)  دخل المرابحة والوكالة 
     

 3.261.539  3.538.513  الربح التشغٌلً قبل التغٌرات فً رأس المال العامل
     

     التغٌرات فً رأس المال العامل:
 (1.350.589)  440.878  ذمم مدٌنة وموجودات أخرى 
 1.634.195  6.745.444  ذمم تجارٌة وذمم دائنة أخرى 

 25.562  (106.038)  مبالغ مستلمة مقدماً من المستؤجرٌن
     

 3.570.707  10.618.797  صافً النقد الناتج من األنشطة التشغٌلٌة
     

     نشطة االستثمارٌةالتدفقات النقدٌة من األ
 (2.781)  (3.836)  شراء أثاث ومعدات ومركبات 
 8.374  36.443  إٌراد المرابحة والوكالة المستلم

 -  943.361  الستثمارات فً الشركات الزمٌلة مقبوضات من ا
 (367.083)  -  إضافات لالستثمارات العقارٌة
 (1.533.235)  (7.900.007)  إضافات للعقارات قٌد التطوٌر

 -  750.000  ودٌعة ألجل بتارٌخ إستحقاق ألكثر من ثالثة أشهر 
     

 (1.894.725)  (6.174.039)  صافً النقد المستخدم فً األنشطة االستثمارٌة
     

     التدفقات النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة
 (524.071)  (751.002)  تموٌل الوكالة )صافً(

 (1.051.945)  (828.061)  ل المدفوعةتكالٌف التموٌ
 (1.669.500)  (1.669.500)  أرباح أسهم مدفوعة

 987.369  1.046.281  مساهمة إضافٌة من قبل حقوق غٌر مسٌطرة 
 -  50.000  مدفوعرٍأس مال 

     
 (2.258.147)  (2.152.282)  صافً النقد المستخدم فً األنشطة التموٌلٌة

     
 (582.165)  2.292.476  فً النقد وما فً حكمه خالل السنة)النقص(  /الزٌادة 

     
 4.267.934  3.685.769  ٌناٌر 1النقد وما فً حكمه فً 

     
 3.685.769  5.978.245 9 دٌسمبر 31النقد وما فً حكمه فً 

 
 
 
 
 
 

 البٌانات المالٌة الموحدة. جزءاً أساسٌاً من هذه 31إلى  9تشكل اإلٌضاحات المرفقة على الصفحات من 
 
 



25  2017 | التقرير السنوي    |   شركة فيرست العقارية ش.م.ب. )مقفلة(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016                                             بالدينار البحريني

  شركة فٌرست العقارٌة ش.م.ب. )مقفلة(

7 
 

 
       التدفقات النقدٌة الموحد بٌان

 البحرٌنً بالدٌنار                                                         2017دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 
 
  2017  2016 
     

     األنشطة التشغٌلٌةالتدفقات النقدٌة من 
 2.512.391  2.580.133  ربح السنة

     تسوٌات للبنود التالٌة:
 1.718  1.634  إستهالك

 (91.280)  202.691  تغٌرات القٌمة العادلة لالستثمارات العقارٌة
 (13.788)  (233.859)  الشركات الزمٌلة ربححصة المجموعة فً 

 -  200.000  خسائر انخفاض قٌمة االستثمارات المتوفرة للبٌع 
 860.872  824.357  تكالٌف التموٌل

 (8.374)  (36.443)  دخل المرابحة والوكالة 
     

 3.261.539  3.538.513  الربح التشغٌلً قبل التغٌرات فً رأس المال العامل
     

     التغٌرات فً رأس المال العامل:
 (1.350.589)  440.878  ذمم مدٌنة وموجودات أخرى 
 1.634.195  6.745.444  ذمم تجارٌة وذمم دائنة أخرى 

 25.562  (106.038)  مبالغ مستلمة مقدماً من المستؤجرٌن
     

 3.570.707  10.618.797  صافً النقد الناتج من األنشطة التشغٌلٌة
     

     نشطة االستثمارٌةالتدفقات النقدٌة من األ
 (2.781)  (3.836)  شراء أثاث ومعدات ومركبات 
 8.374  36.443  إٌراد المرابحة والوكالة المستلم

 -  943.361  الستثمارات فً الشركات الزمٌلة مقبوضات من ا
 (367.083)  -  إضافات لالستثمارات العقارٌة
 (1.533.235)  (7.900.007)  إضافات للعقارات قٌد التطوٌر

 -  750.000  ودٌعة ألجل بتارٌخ إستحقاق ألكثر من ثالثة أشهر 
     

 (1.894.725)  (6.174.039)  صافً النقد المستخدم فً األنشطة االستثمارٌة
     

     التدفقات النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة
 (524.071)  (751.002)  تموٌل الوكالة )صافً(

 (1.051.945)  (828.061)  ل المدفوعةتكالٌف التموٌ
 (1.669.500)  (1.669.500)  أرباح أسهم مدفوعة

 987.369  1.046.281  مساهمة إضافٌة من قبل حقوق غٌر مسٌطرة 
 -  50.000  مدفوعرٍأس مال 

     
 (2.258.147)  (2.152.282)  صافً النقد المستخدم فً األنشطة التموٌلٌة

     
 (582.165)  2.292.476  فً النقد وما فً حكمه خالل السنة)النقص(  /الزٌادة 

     
 4.267.934  3.685.769  ٌناٌر 1النقد وما فً حكمه فً 

     
 3.685.769  5.978.245 9 دٌسمبر 31النقد وما فً حكمه فً 
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  المنشأة  .1

وسجلت لدى  2002مبر سبت 10تؤسست شركة فٌرست العقارٌة ش.م.ب. )مقفلة( )"الشركة"( فً مملكة البحرٌن بتارٌخ 
تزاول المجموعة أنشطة بٌع وشراء وإدارة وتطوٌر وتؤجٌر  .49288وزارة الصناعة والتجارة تحت سجل تجاري رقم 

إن عنوان المركز الرئٌسً المسجل للشركة تعمل المجموعة بصورة رئٌسٌة فً مملكة البحرٌن.  .الشقق والمكاتب والبٌوت
، طرٌق رقم 317، مبنى/ عقار رقم 283، بناٌة رقم 172و 171رقم  مكتببلوماسٌة، المنطقة الد –هو فً برج الرصٌص 

 المنامة، مملكة البحرٌن.  ،1704
 

          التابعة والشركات الزمٌلة التالٌة كما فً الشركاتتتكون المجموعة من شركة فٌرست العقارٌة ش.م.ب. )مقفلة( و
 :: بالمثل(2016) 2017دٌسمبر  31

 
 أسم الشركة نسبة بلد سنة 

  الملكٌة التأسٌس التأسٌس النشاط
     
 التابعة: الشركات    

 شركة الٌال العقارٌة ذ.م.م. %50 مملكة البحرٌن  2008 عقارٌة
 الٌال السٌف رٌزٌدنس ذ.م.م. %50 مملكة البحرٌن  2013 عقارٌة

 أوربان كوارترز ذ.م.م. %50 مملكة البحرٌن 2017 إدارة عقارات
 
 

فٌرست العقارٌة تعرض أو حقوق على عوائد متغٌرة من خالل مشاركتها مع شركة الٌال العقارٌة ذ.م.م. وشركة لدى شركة 
ولدٌها القدرة على التؤثٌر على تلك العوائد من خالل سلطتها على  أوربان كوارترز ذ.م.م.و  الٌال السٌف رٌزٌدنس ذ.م.م.

تابعة  وعلٌه تعتبر كشركات أوربان كوارترز ذ.م.م.و  رٌزٌدنس ذ.م.م.لٌال السٌف شركة الٌال العقارٌة ذ.م.م.، وشركة ا
 فٌرست العقارٌة ش.م.ب.)مقفلة(. اتلشرك

 
 

  نسبة بلد سنة 
  الملكٌة التؤسٌس التؤسٌس النشاط
     
 الشركات الزمٌلة:    

 2006 عقارٌة
اإلمارات العربٌة 

 %25 المتحدة
  م.مذ. شركة السنبوك للعقارات

     

 2009 عقارٌة
اإلمارات العربٌة 

 %50 المتحدة
 شركة أصداف العقارٌة ذ.م.م.

 
 

 ارات المتعلقة بالسٌاسات المالٌةأو بعبارة أخرى القدرة على المشاركة فً القر ،شركة فٌرست العقارٌة تؤثٌر جوهريلدى 
سٌطرة مشتركة على تلك السٌاسات، وبالتالً، تعتبر  والتشغٌلٌة لشركة أصداف العقارٌة ذ.م.م. ولكن لٌس لدٌها سٌطرة أو

 شركة أصداف شركة زمٌلة للشركة.
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 أساس اإلعداد  .2
 
 االلتزام بٌان ( أ

ً ألحكام  هذه أعدت ً للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة، وطبقا قانون الشركات ومتطلبات البٌانات المالٌة الموحدة وفقا
 . 2001 لسنة التجارٌة البحرٌنً

 
 أساس القٌاسب( 

 . تم قٌاسها بالقٌمة العادلةالعقارٌة التً  االستثمارات باستثناء ،أعدت البٌانات المالٌة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التارٌخٌة
 

 عملة التعامل والعرضج( 
ٌتم قٌاس بنود البٌانات المالٌة الموحدة باستخدام العملة االقتصادٌة الرئٌسٌة للبٌئة التً تعمل فٌها المجموعة )عملة التعامل(. 

جموعة فً معامالتها والعملة البٌانات المالٌة الموحدة بالدٌنار البحرٌنً وهً العملة المستعملة من قبل الم عرضٌتم 
، فٌما دٌنارتم تدوٌر جمٌع المعلومات المالٌة المعروضة بالدٌنار البحرٌنً إلى أقرب  البٌانات المالٌة. عرضالمستخدمة فً 

 عدا المشار إلٌه خالف ذلك.
 

 2017ٌناٌر  1د( المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات الجدٌدة السارٌة المفعول ابتداء من 
 ذات عالقة بؤنشطة المجموعة. 2017ٌناٌر  1الت والتفسٌرات التالٌة أصبحت سارٌة المفعول فً التعدٌ

 
 ((7مبادرة اإلفصاح )تعدٌالت معٌار المحاسبة الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم ) (1

ت فً المطلوبات الناتجة من فصاحات التً تمّكن مستخدمً البٌانات المالٌة الموحدة من تقٌٌم التغٌٌراإلتتطلب التعدٌالت ا
 األنشطة التموٌلٌة، بما فً ذلك التغٌٌرات الناتجة من التدفقات النقدٌة والتغٌرات غٌر النقدٌة.

 
 على أساس مستقبلً. 2017ٌناٌر  1التعدٌالت سارٌة المفعول للفترات التً تبدأ من 

 
، حٌث قامت المجموعة بعرض تسوٌة بٌن (16فً إٌضاح ) تم تضمٌن متطلبات اإلفصاح الجدٌدة فً البٌانات المالٌة الموحدة

 الرصٌد االفتتاحً والرصٌد الختامً للمطلوبات مع التغٌرات الناتجة من األنشطة التموٌلٌة.
 
 معاٌٌر متعددة – 2014-2012( التعدٌالت السنوٌة على المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة دورة 2

تشمل عدد من التعدٌالت  2016-2014 لدورة عاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة للسنواتالتعدٌالت السنوٌة على الم
لمختلف المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة. مع السماح بالتطبٌق المبكر )جنباً إلى جنب مع المتطلب االنتقالً الخاص لكل 

 للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة األخرى. حالة(، وفً هذه الحالة سٌتم تطبٌق التعدٌالت الالحقة 
 

 فٌما ٌلً التعدٌالت الرئٌسٌة باختصار:
 

  االستثمارات فً الشركات الزمٌلة والمشارٌع المشتركة   – (28)معٌار المحاسبة الدولً رقم 
الشركات الزمٌلة أو  أخرى مماثلة، قد تختار أن تقٌس استثماراتها فً مإسسة، أو أي المخاطررأس المال  مإسسات

كل استثمار على حدة.  قد ل الخٌار تطبٌق هذاالمشارٌع المشتركة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ٌمكن 
زمٌلة، استثمارٌة من قبل شركة  المطبقة القٌمة العادلة البقاء على تطبٌق ،غٌر استثمارٌة ٌختار مستثمر فً مإسسة

بصورة منفصلة لكل شركة زمٌلة أو  ٌمكن تطبٌق هذا الخٌار. لهالشركات التابعة  علىأو المشروع المشترك 
 1 أو بعد . ٌطبق هذا المعٌار بؤثر رجعً للفترات المالٌة التً تبدأ منعلى حده مشروع مشترك للشركة االستثمارٌة

 ، مع السماح بالتطبٌق المبكر.2018ٌناٌر 
 

 وهري على البٌانات المالٌة الموحدة.عاله أي أثر جألم ٌكن لتطبٌق التعدٌالت 
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 أساس اإلعداد )ٌتبع(  .2
 

 بعد  فذةولكن غٌر ناالمعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات الجدٌدة الصادرة هـ( 
ٌناٌر  1ٌوجد العدٌد من المعاٌٌر الجدٌدة والتعدٌالت على المعاٌٌر والتفسٌرات السارٌة المفعول للفترات المالٌة التً تبدأ بعد 

، مع السماح بالتطبٌق المبكر. مع ذلك، لم تقم المجموعة بالتطبٌق المبكر ألي من المعاٌٌر الجدٌدة أو المعدلة التالٌة فً 2017
 لبٌانات المالٌة الموحدة.إعداد ا

 
 ٌتوقع أن ٌكون لتطبٌق المعاٌٌر التالٌة أثراً جوهرٌاً على البٌانات المالٌة الموحدة للمجموعة فً فترة التطبٌق المبدئً.   

 
 األدوات المالٌة –( 9المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم ) (1

المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم بإصدار النسخة النهائٌة من  2014مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولً فً ٌولٌو قام 
 األدوات المالٌة. -( 9)
 

، مع 2018ٌناٌر  1( ساري المفعول للفترات المالٌة التً تبدأ من أو بعد 9المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )
 .2018ٌناٌر  1 من( 9ار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )تطبٌق المعٌلالمجموعة  تخططالسماح بالتطبٌق المبكر. 

 
 ال تتوقع المجموعة أن ٌكون هناك أي أثر جوهري على البٌانات المالٌة الموحدة.

 
 إٌراد العقود مع العمالء –( 15المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم ) (2

( إطاراً شامالً لتحدٌد طبٌعة، وكمٌة وتوقٌت احتساب اإلٌرادات. 15) ٌإسس المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم
، ومعٌار اتاإلٌراد -( 18وٌحل محل اإلرشادات احتساب اإلٌرادات الحالٌة، بما فً ذلك معٌار المحاسبة الدولً رقم )

برامج والء  –( 13ر المالٌة رقم )عقود اإلنشاء، وتفسٌر لجنة المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌ -( 11المحاسبة الدولً رقم )
 العمالء.

 
 ، مع 2018ٌناٌر  1( ساري المفعول للفترات المالٌة التً تبدأ من أو بعد 15المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )

 السماح بالتطبٌق المبكر. 
 
 الموحدة.البٌانات المالٌة  حالٌاً بتقٌٌم األثر الناتج المحتمل من تطبٌق هذا المعٌار على المجموعةتقوم 

 
  اإلٌجارات   - (16المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم ) (3

( للمستؤجرٌن نموذج واحد لمعالجة اإلٌجارات بالمٌزانٌة العمومٌة. 16ٌقدم المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )
لالنتفاع باألصل المعنً، ومطلوبات اإلٌجار التً تمثل التزامه ٌحتسب المستؤجر حق االنتفاع من األصل والذي ٌمثل حقه 

بسداد دفعات اإلٌجارات. هناك اعفاءات اختٌارٌة لعقود االٌجار قصٌرة األجل واإلٌجار ذو القٌمة المنخفضة. تبقى 
ت تشغٌلٌة أو المعالجة المحاسبٌة للمإجر مماثلة للمعٌار الحالً، أي ٌستمر المإجر بتصنٌف عقود اإلٌجار كإٌجارا

 تموٌلٌة.
 

( توجٌهات اإلٌجارات الحالٌة والتً تشمل على ذلك معٌار 16ٌستبدل المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )
تحدٌد ما إذا  –( 4اإلٌجارات، وتفسٌر لجنة المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة رقم ) –( 17المحاسبة الدولً رقم )

الحوافز،  –اإلٌجارات التشغٌلٌة  -( 15ت تحتوي على صٌغة إٌجار، وتفسٌر لجنة التفسٌرات القائمة رقم )كانت الترتٌبا
 تقٌٌم جوهر المعامالت التً تتضمن الصفة القانونٌة لعقود اإلٌجار.  –( 27وتفسٌر لجنة التفسٌرات الدائمة رقم  )

 
 . 2019ٌناٌر  1بعد المعٌار ساري المفعول للفترات المالٌة التً تبدأ من أو 

 
 ال تتوقع المجموعة أن ٌكون هناك أي أثر جوهري على البٌانات المالٌة الموحدة.
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 .  أساس اإلعداد )ٌتبع(2
 
 )بعد(بعد  ولكن غٌر نافذة( المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات الجدٌدة الصادرة هـ
 
والشركة الزمٌلة أو المشروع المشترك )تعدٌالت المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر  المستثمربٌع أو المساهمة بموجودات بٌن  (4

 (( 28( ومعٌار المحاسبة الدولً رقم )10المالٌة رقم )
 -( 10لمحاسبة الدولً بتغٌٌرات محدودة النطاق على المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )قام مجلس معاٌٌر ا

 االستثمار فً الشركات الزمٌلة والمشارٌع المشتركة. –( 28البٌانات المالٌة الموحدة،  ومعٌار المحاسبة الدولً رقم )
 

اهمة بالموجودات بٌن الشركة المستثمرة والشركة الزمٌلة أو توضح التعدٌالت المعالجة المحاسبٌة لعملٌات بٌع أو المس
المشروع المشترك. وتإكد أن المعالجة المحاسبٌة تعتمد على ما إذا كان األصل غٌر النقدي المباع أو المشارك به فً 

التقارٌر المالٌة رقم  الشركة الزمٌلة أو المشروع المشترك ٌمثل "عمالً تجارٌاً" )كما هو معّرف فً المعٌار الدولً إلعداد
 توحٌد األعمال(. –( 3)
 

إذا كانت الموجودات غٌر النقدٌة تمثل عمالً تجارٌاً، سٌقوم المستثمر باحتساب الربح أو الخسارة من البٌع أو المشاركة 
الخسارة بالموجود بشكل كلً. إذا لم ٌنطبق تعرٌف العمل التجاري على الموجودات، سٌقوم المستثمر باحتساب الربح أو 

 فقط إلى حد استثمار المستثمر اآلخر فً الشركة الزمٌلة أو المشروع المشترك. 
 

تم تؤجٌل تارٌخ سرٌان هذه التعدٌالت إلى حٌن االنتهاء من مراجعة أشمل، والتً ٌؤمل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولً أن 
تعلق بالمعالجة المحاسبٌة للشركات الزمٌلة ٌنتج عنها تسهٌل المعالجة المحاسبٌة لهذه المعامالت، وجوانب أخرى ت

 والمشارٌع المشتركة. بالرغم من ذلك، ال ٌزال التطبٌق المبكر مسموحاً. 
 

 ال تتوقع المجموعة أن ٌكون هناك أي أثر جوهري على البٌانات المالٌة الموحدة.
 
 طوٌلة األجل فً الشركات الزمٌلة والمشارٌع المشتركة حصص (5

االستثمارات فً الشركات الزمٌلة والمشارٌع المشتركة سٌإثر على -( 28ٌار المحاسبة الدولً رقم )إن التعدٌل على مع
أو باستخدام القروض التً ال ٌتوقع ان ٌتم تسدٌدها فً  األفضلٌةباستخدام أسهم  المنشآتالشركات التً تمول مثل هذه 
ل الذي ٌعالج استٌعاب الخسارة المحتسب بطرٌقة حقوق طوٌلة األجل(. هذا التعدٌ بحصصالمستقبل المنظور )ٌشار إلٌها 

ً طوٌلة األجل، حصص الملكٌة من قبل  ( والمعٌار الدولً إلعداد 28لمعٌار المحاسبة الدولً رقم ) التطبٌق ٌكون مزدوجا
 األدوات المالٌة.  -(9التقارٌر المالٌة رقم )

 
ضمن نطاق كل من المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر  طوٌلة األجل هً من حصصالتعدٌل والمثال المرفق ٌوضحان أن 

 (، وٌشرح التسلسل السنوي الذي ٌجب تطبٌق المعٌاران على أساسه.28(، والمعٌار المحاسبة الدولً رقم )9المالٌة رقم )
 

 ثالث خطوات: فًعملٌاً، هً عملٌة سنوٌة 

 ( بشكل مست9تطبٌق المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )قل 
 الصحٌحة التخصٌصات السابقة   
  لسنة الحالٌةلحقوق ملكٌة  حصةتسجٌل 

 
، مع السماح بالتطبٌق المبكر. توجد إعفاءات 2019ٌناٌر  1ساري المفعول للفترات المالٌة التً تبدأ من أو بعد  التعدٌالت

 انتقالٌة.
 

 الموحدة.ال تتوقع المجموعة أن ٌكون هناك أي أثر جوهري على البٌانات المالٌة 
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 أساس اإلعداد )ٌتبع(  .2
 

 التطبٌق المبكر للمعاٌٌرو( 
 .2017عدلة فً لم تقم المجموعة بالتطبٌق المبكر ألي من المعاٌٌر الجدٌدة أو الم

 
 

 السٌاسات المحاسبٌة الهامة  .3
فٌما ٌلً السٌاسات المحاسبٌة الهامة المطبقة فً إعداد هذه البٌانات المالٌة الموحدة. تم تطبٌق هذه السٌاسات المحاسبٌة من قبل 

  المجموعة على نحو ثابت كما كانت مطبقة فً السنوات السابقة.
 

 أساس التوحٌد ( أ
 

 الشركات التابعة (1
 حقوقالشركات التابعة هً الشركات الخاضعة لسٌطرة المجموعة. توجد السٌطرة عندما تتعرض المجموعة، أو تملك 

، وٌوجد لدٌها قدرة التؤثٌر على هذه العوائد من خالل هاٌالمستثمر فالشركة  مشاركتها معمن متغٌرة فً عوائد 
مالٌة الخاصة بالشركات التابعة فً البٌانات الموحدة من . تم توحٌد البٌانات الاٌهالمستثمر فسٌطرتها على الشركة 

 تارٌخ الحصول على السٌطرة حتى تارٌخ فقدان تلك السٌطرة. 
 

 حصص غٌر مسٌطرة  (2
ٌتم قٌاس الحصص غٌر المسٌطرة بحصتها التناسبٌة فً صافً موجودات الشركة المشتراة القابلة للتحدٌد بتارٌخ 

ة فً الشركة التابعة والتً ال ٌنتج عنها فقدان السٌطرة، ٌتم احتسابها كمعامالت الشراء. التغٌرات فً حصة المجموع
 حقوق ملكٌة. 

 
 الشركات الزمٌلة (3

% من حقوق 20الشركات الزمٌلة هً مإسسات تمتلك الشركة فٌها، بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة، أكثر من 
قٌمة  احتسابٌتم  ساتها المالٌة والتشغٌلٌة.سٌا السٌطرة علىولكن من دون  جوهري تؤثٌرتمارس  وأ ،التصوٌت
ً بالتكلفة وٌتم زٌادة أو خفض القٌمة االستثمار حصة الُمستثِمر من ربح  باحتساب الدفترٌة فً الشركات الزمٌلة مبدئٌا

من  بالتوزٌعات المستلمة لالستثمار. تنخفض القٌمة الدفترٌة االستحواذأو خسارة الشركة الُمستثَمر فٌها بعد تارٌخ 
الشركة الُمستثَمر فٌها. عندما تتعدى حصة المجموعة من الخسائر حصتها فً الشركة الزمٌلة، ٌتم تخفٌض القٌمة 

 التزاماتفً الحاالت التً ٌكون على المجموعة  باستثناءأي خسائر إضافٌة،  احتسابالدفترٌة إلى ال شًء وٌتم وقف 
 بدفع مبالغ نٌابة عن الشركة الزمٌلة.أو فً حالة قٌام المجموعة  اعتبارٌةقانونٌة أو 

 
 معامالت تم استبعادها عند توحٌد البٌانات المالٌة  (4

ٌتم استبعاد جمٌع المعامالت واألرصدة وأي أرباح غٌر محققة والناتجة عن عملٌات مع الشركات التابعة للمجموعة 
ً استبعاد األرباح غٌر ا لمحققة الناتجة من المعامالت بٌن المجموعة مع عند إعداد البٌانات المالٌة الموحدة. ٌتم أٌضا

ً استبعاد  الشركات الزمٌلة المحتسبة بطرٌقة حقوق الملكٌة إلى حد حصة المجموعة من هذه الشركات. كما ٌتم أٌضا
 الخسائر غٌر المحققة بالطرٌقة نفسها فقط لحد أال ٌكون هناك دالئل انخفاض فً القٌمة.

 
 استثمارات عقارٌة  ( ب

مان الزٌاادة فااً قٌمتهاا، أو المحاتفظ بهاا لكااال  االساتفادةالمحاتفظ بهاا لغاارض التاؤجٌر طوٌال األماد، أو لغاارض العقاارات 
 عقارٌة.  كاستثماراتالغرضٌن، والتً ال تشغلها المجموعة، ٌتم تصنٌفها 

 ض المتعلقة بها. ٌتم قٌاس االستثمارات العقارٌة مبدئٌاً بالتكلفة، باإلضافة إلى تكالٌف المعاملة وتكالٌف االقترا
ٌتم تكبد تكالٌف االقتراض ألغراض شاراء أو إنشااء أو إنتااج العقاارات االساتثمارٌة المإهلاة، وٌاتم رساملتها كجازء مان 
التكلفة. ٌتم رسملة تكالٌف االقتراض أثناء سرٌان عملٌة شراء أو إنشااء العقاار فعاال، وتتوقاف عناد االنتهااء مان األصال 

 د تعلٌق عملٌة تطوٌر األصل. بصورة جوهرٌة، أو تعلق عن
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 )ٌتبع( .  السٌاسات المحاسبٌة الهامة3

 
 )ٌتبع(استثمارات عقارٌة  ( ب

 
لقٌمة الدفترٌة لألصل فقاط إذا كاان مان المحتمال أن المناافع االقتصاادٌة المساتقبلٌة ٌتم رسملة المصروفات الالحقة على ا

المرتبطة بالمصاروفات ساتتدفق للمجموعاة، وكاان باإلمكاان قٌااس تكلفاة هاذا البناد بصاورة موثوقاة. ٌاتم احتسااب جمٌاع 
 تكالٌف اإلصالح والصٌانة األخرى كمصروفات عند تكبدها. 

ة بالقٌمة العادلاة بعاد اإلحتسااب المبادئً، وتحتساب جمٌاع أربااح أو خساائر القٌماة العادلاة فاً تظهر االستثمارات العقارٌ
 الربح أو الخسارة فً الفترة التً تنشؤ فٌها. 

وال ٌتوقاع أن ٌكاون هنااك  ،ٌتم إلغاء احتساب االستثمارات العقارٌة عند بٌعها، أو عند ساحبها مان االساتعمال بشاكل دائام
 مستقبلٌة من بٌعها. أي منافع اقتصادٌة 

 
 عقارات قٌد التطوٌر ج(

 عندما ٌكون العقار قٌد التطوٌر، وتم التوصل التفاق لبٌع هذا العقار عند إتمام البناء، تحدد اإلدارة ما إذا كان العقد ٌشمل:

  .عقداً إلنشاء العقار 
 .عقداً لبٌع العقار المنجز 
 

تسب اإلٌراد باستخدام بطرٌقة نسبة اإلنجاز، مع تقدم أعمال البناء. إذا تم إذا تم الحكم على العقد بؤنه إلنشاء العقار، ٌح
الحكم على العقد بؤنه لبٌع العقار المنجز، ٌحتسب اإلٌراد عند تحوٌل المخاطر والمنافع الجوهرٌة لملكٌة العقار إلى 

مثل التحوٌل المستمر لألعمال قٌد التنفٌذ المشتري. ومع ذلك، إذا كانت الشروط القانونٌة للعقد تدل على أن عملٌة اإلنشاء ت
 إلى المشتري، ٌتم تطبٌق طرٌقة نسبة اإلنجاز على احتساب اإلٌراد، وٌتم احتساب اإلٌراد مع تقدم العمل.

 
 ٌتم تطبٌق التحوٌل المستمر لألعمال قٌد التنفٌذ عندما:

 لكٌة األرض التً تتم علٌها أعمال اإلنشاء، ٌتحكم المشتري فً األعمال قٌد التنفٌذ، وعادة ٌكون ذلك عندما تعود م
 إلى العمٌل النهائً.

  جمٌع المخاطر والمنافع الجوهرٌة لملكٌة األعمال قٌد التنفٌذ فً وضعها الحالً إلى المشتري مع تقدم أعمال تحول
 اإلنشاء، وعادة ٌكون ذلك عندما ال ٌستطٌع المشتري إعادة العقار غٌر المنجز إلى المجموعة. 

  ًمثل هذه الحالة، ٌتم قٌاس نسبة األعمال المنجزة بناًء على التكالٌف المتكبدة حتى تارٌخ نهاٌة السنة المالٌة، ف
 كنسبة من مجموع التكالٌف المتوقع تكبدها.

 
د العقارات المشتراة، أو التً تم تشٌٌدها، أو فً طور البناء أو البٌع فً سٌاق العمل المعتاد، ٌتم تصنٌفها كعقارات قٌ

 التطوٌر، وتشمل التكالٌف التالٌة:

 .ًحقوق التملك الحر لألراض 

 .المبالغ المدفوعة للمقاولٌن للبناء، بما فً ذلك تكلفة إنشاء البنى التحتٌة 

  ،تكالٌف التخطٌط والتصمٌم، وتكالٌف إعداد الموقع، ورسوم الخدمات المهنٌة والقانونٌة، ونفقات البناء العامة
 ت الصلة.والتكالٌف األخرى ذا

 
صافً القٌمة القابلة للتحقق هً سعر البٌع المقدر فً سٌاق العمل االعتٌادي، بناء على أسعار السوق بتارٌخ نهاٌة السنة، 

 مخصومة   للقٌمة الوقتٌة للنقد، إذا كانت جوهرٌة، مطروحاً منه تكالٌف االنتهاء من التطوٌر ومصروفات البٌع.
 

التطوٌر المحتسبة فً بٌان الدخل الموحد عند البٌع بالرجوع للتكالٌف المحددة التً تم  ٌتم تحدٌد تكالٌف العقارات قٌد
 تكبدها على العقار المباع، وعلى توزٌع أي تكالٌف غٌر محددة، بناء على الحجم النسبً للعقار المباع.
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 .  السٌاسات المحاسبٌة الهامة )ٌتبع(3
 

 األدوات المالٌةد( 
 التصنٌف (1

 الموجودات المالٌة
 تصنف المجموعة موجوداتها المالٌة ضمن إحدى الفئات التالٌة:

 قروض وذمم مدٌنة -
 متوفرة للبٌع -

 
  المطلوبات المالٌة
 .المطلوبات المالٌة ضمن فئة المطلوبات المالٌة األخرى تصنف المجموعة

 
 االحتساب (2

مبدئٌاً، تحتسب المجموعة الذمم المدٌنة والودائع بتارٌخ نشوئها. ٌتم قٌاس األصل أو االلتزام المالً مبدئٌا بالقٌمة العادلة 
ألي بند لٌس بالقٌمة العادلة من خالل  زائداً تكالٌف المعاملة التً ٌمكن نسبتها مباشرة لشراء أو إصدار األداة، وذلك

 الربح أو الخسارة. 
 

 إلغاء االحتساب (3
 الموجودات المالٌة

تقوم الشركة بإلغاء احتساب األصل المالً عند انتهاء حق استالم التدفقات النقدٌة التعاقدٌة لألصل المالً أو عندما تحول 
ملكٌة كل المخاطر والمكافآت  بشكل جوهري موجبها تحوٌلحقوق استالم التدفقات النقدٌة المتعاقدة فً صفقة ٌتم ب

بتحوٌل أو االحتفاظ الجوهري بكل المخاطر والمكافآت وال تمتلك السٌطرة  المجموعةلألصل المالً أو عند عدم قٌام 
على األصل المالً. أي حصة فً األصل المالً المحول والمإهل إللغاء االحتساب والذي أنشؤته أو احتفظت به 

 مجموعة ٌحتسب كؤصل أو التزام منفصل.ال
 

 المطلوبات المالٌة
 .منها نتهاءاالأو إلغائها أو من االلتزام التعاقدي تقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالٌة عندما ٌتم التخلص 

 
وٌدرج صافً المبلغ فً بٌان المركز المالً الموحد فقط عندما  المالٌة ٌتم إجراء مقاصة بٌن الموجودات والمطلوبات

مقاصة للمبالغ وعند وجود نٌة للتسوٌة على أساس صافً المبلغ أو تسٌٌل  إلجراءٌوجد حق قانونً قابل للتنفٌذ 
 الموجودات وسداد المطلوبات فً آن واحد.

 
 قٌاس القٌمة العادلة (4

المه عند بٌع أصل أو سداده عند تحوٌل إلتزام بٌن طرفٌن ملمٌن بالمعاملة وعلى القٌمة العادلة هً المبلغ الذي سٌتم است
أسس تجارٌة بتارٌخ القٌاس فً السوق الرئٌسً، أو عند غٌابه، فً السوق األكثر فائدة الذي ٌمكن للمجموعة الوصول 

 إلٌه بذلك التارٌخ. القٌمة العادلة ألي التزام، تعكس مخاطر عدم األداء. 
مجموعة بقٌاس القٌمة العادلة لألداة المالٌة باستخدام األسعار المدرجة فً سوق نشط لهذه األداة متى ما توافرت تقوم ال

هذه األسعار. ٌعتبر السوق نشطاً عندما تتوافر فٌه األسعار المدرجة بسهولة وبشكل منتظم وتمثل معامالت سوق حقٌقٌة 
 ومتكررة بانتظام على أسس تجارٌة. 

م وجود أسعار مدرجة فً سوق نشط، وعدم وجود طرق مناسبة أخرى لتقٌٌم القٌم العادلة، فإن األدوات فً حالة عد
 المالٌة تظهر بالتكلفة مطروحاً منها مخصصات انخفاض القٌمة.
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    إٌضاحات حول

          البحرٌنً ٌناربالد                             2017دٌسمبر  31البٌانات المالٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً 
 
 .  السٌاسات المحاسبٌة الهامة )ٌتبع(3

 
 )ٌتبع( د( األدوات المالٌة

 
 )ٌتبع( قٌاس القٌمة العادلة (4
 

أفضل دلٌل على القٌم العادلة لألداة المالٌة عند االحتساب المبدئً ٌكون عادة سعر المعاملة، أي القٌمة العادلة للمقابل 
درت المجموعة أن القٌمة العادلة عند االحتساب المبدئً تختلف عن سعر المعاملة، وتجلت المدفوع أو المستلم. إذا ق

القٌمة العادلة ال من خالل سعر مدرج فً سوق نشط ألصل أو التزام مماثل، وال من خالل تقنٌة تقٌٌم تستخدم فقط 
ً بالقٌمة ا لعادلة، معدلة لتؤجٌل الفرق بٌن القٌمة معطٌات من أسواق قابلة للرصد، إذا ٌتم قٌاس األصل المالً مبدئٌا

الحقا، ٌتم احتساب ذلك الفرق فً الربح أو الخسارة على أساس مناسب العادلة عند االحتساب المبدئً وسعر المعاملة. 
د، أو فً موعد أقصاه عندما ٌتم اعتماد التقٌٌم بالكامل باستخدام بٌانات السوق القابلة للرص لكنعلى فترة األداة المالٌة، و

 عند إقفال المعاملة. 
 

الحتساب المبدئً، ٌتم قٌاسها ا بعد .تم احتساب هذه الموجودات مبدئٌا بالقٌمة العادلة زائداً أي تكالٌف معاملة مباشرة
بالقٌمة العادلة، وٌتم احتساب الفروقات فً الدخل الشامل اآلخر وتراكم فً احتٌاطً القٌمة العادلة. عند إلغاء احتساب 

 لموجودات، ٌتم إعادة تصنٌف األرباح أو الخسائر المتراكمة فً حقوق الملكٌة إلى الربح أو الخسارة. هذا ا
 

 تحتسب المجموعة التحوٌالت بٌن مستوٌات تراتبٌة القٌمة العادلة كما فً نهاٌة السنة التً حدث خاللها التغٌٌر. 
 
 قٌاس التكلفة المطفؤة    (5

االحتساب  عندلتزام المالً هو المبلغ الذي ٌتم من خالله قٌاس األصل أو االلتزام المالً أو اال لألصلإن التكلفة المطفؤة 
المبدئً، مطروحاً منه التسدٌدات الرأسمالٌة، مضافاً إلٌه أو مطروحاً منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طرٌقة معدل الربح 

 مطروحاً منه مبلغ انخفاض القٌمة.الفعلً ألي فرق بٌن المبلغ المحتسب مبدئٌاً ومبلغ االستحقاق، 
 

 ( ذمم مدٌنةهـ
تحتسب اإلٌجارات والذمم المدٌنة األخرى بمبلغ الفاتورة األصلً، أو إذا كانت القٌمة الزمنٌة لألموال جوهرٌة، فإن الذمم 

لن تتمكن المدٌنة تظهر بالتكلفة المطفؤة، أٌهما أقل. ٌتم عمل مخصص عندما ٌكون هناك دلٌل موضوعً أن المجموعة 
 من استرداد األرصدة بالكامل. ٌتم شطب األرصدة إذا تم تقدٌر احتمال استردادها على أنه مستبعد. 

 
 ( النقد وما فً حكمه و

ٌتكون النقد وما فً حكمه فً بٌان المركز المالً الموحد من النقد فً الصندوق، والنقد لدى البنوك، وودائع المرابحة 
 ألجل.

 
لتدفقات النقدٌة الموحد، ٌتكون النقد وما فً حكمه من النقد وأرصدة البنوك كما هو معرف أعاله، لغرض إعداد بٌان ا

شهر، والسحوبات على المكشوف القائمة، وحسابات أاستحقاق أصلٌة تفوق الثالثة  دٌعابموصافً ودائع المرابحة ألجل 
 البنك المقٌدة، إن وجدت. 

 
 ذمم تجارٌة وذمم دائنة أخرىز( 

مطلوبات الذمم التجارٌة والمبالغ الدائنة األخرى بالتكلفة، وهً القٌمة العادلة للمقابل الذي سٌتم دفعه فً المستقبل تظهر 
 للبضائع والخدمات المستلمة، سواء تم استالم الفواتٌر أم ال.
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    إٌضاحات حول

          البحرٌنً بالدٌنار                             2017دٌسمبر  31البٌانات المالٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً 
 
 
 .  السٌاسات المحاسبٌة الهامة )ٌتبع(3
 

 ( تموٌل الوكالةح
ً  تموٌل الوكالة هو قروض ألجل من بنوك تجارٌة. بعد االحتساب المبدئً، ٌتم القروض والسلفٌات التً تتحمل قٌاس  الحقا

الفائدة الفعلً. ٌتم احتساب األرباح والخسائر فً الربح أو الخسارة عند إلغاء  بالتكلفة المطفؤة باستخدام طرٌقة معدلالربح 
 احتساب المطلوبات، وكذلك من خالل عملٌة اإلطفاء. 

ٌتم تحمٌل الربح على الربح أو الخسارة عند االستحقاق. تظهر األرباح المستحقة كمستحقات فً الذمم التجارٌة والذمم 
 الدائنة األخرى.     

 
 مبالغ مستلمة مقدما من المستأجرٌن( ط

 ٌتم تسجٌل اإلٌجار المستلم مقدماً من المستؤجرٌن كمطلوب وٌتم إحتسابه كإٌراد إٌجار عند إستحقاق اإلٌجار.
 
  ( ودائع المستأجرٌني

ً قٌاسها  ً بالقٌمة العادلة وٌتم الحقا لقٌمة الزمنٌة لألموال التكلفة المطفؤة عندما تكون ابٌتم إحتساب ودائع المستؤجرٌن مبدئٌا
وٌتم  ،جوهرٌة. ٌتم تضمٌن أي فرق بٌن القٌمة العادلة المبدئٌة والقٌمة اإلسمٌة كبند من بنود دخل التؤجٌر التشغٌلً

 حتسابه على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التؤجٌر.ا
 

 ( مخصصاتك
ن هناك إلتزامات قانونٌة أو حكمٌة على المجموعة فً بٌان المركز المالً الموحد عندما تكو مخصصاتالٌتم إحتساب 

 بناًء على أحداث سابقة مع إحتمال الحاجة لتدفقات ذات منافع اقتصادٌة ٌتم من خاللها سداد تلك اإللتزامات.
 

 لموظفٌننهاٌة الخدمة ل( منافع ل
حسب نظام الهٌئة العامة للتؤمٌن  نالبحرٌنٌٌٌتم تغطٌة حقوق التقاعد )والحقوق االجتماعٌة األخرى( الخاصة بالموظفٌن 

( الخاص بمنافع الموظفٌن، والذي 19االجتماعً وهو نظام " اشتراكات محددة " بموجب معٌار المحاسبة الدولً رقم )
ٌتم بموجبه تحصٌل اشتراكات شهرٌة من المجموعة والعاملٌن على أساس نسبة مئوٌة ثابتة من الراتب. ٌتم احتساب 

 كمصروف فً بٌان الربح أو الخسارة.مساهمات المجموعة 
ٌستحق الموظفون األجانب الذٌن ٌعملون بعقود عمل محددة مكافؤة نهاٌة الخدمة وفقاً لنصوص قانون العمل البحرٌنً لسنة 

نظام منافع  ٌمثل ، وهولهذا االلتزام ، على أساس مدة الخدمة وآخر راتب شهري. تم عمل مخصص غٌر ممول2012
( عن طرٌق حساب االلتزام النظري على افتراض أن جمٌع الموظفٌن قد 19ار المحاسبة الدولً رقم )محددة بموجب معٌ

 . ٌتم احتساب تكالٌف السنة كمصروف فً الربح أو الخسارة.الموحد تركوا العمل بتارٌخ بٌان المركز المالً
 

 اإلٌراد احتساب( م
ق منه المنافع اإلقتصادٌة إلى المجموعة بحٌث ٌمكن قٌاس مبالغ ٌتم احتساب اإلٌراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدف

اإلٌرادات بثقة، بغض النظر عن متى ٌتم استالم المدفوعات. ٌتم قٌاس اإلٌراد بالقٌمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، 
قٌم المجموعة ترتٌبات إٌراداتها مع األخذ فً االعتبار الشروط التعاقدٌة المحددة للدفع بإستثناء الضرائب أو الرسوم. ت

مقابل معاٌٌر محددة من أجل تحدٌد ما إذا كانت تعمل كرب المال أو وكٌل. لقد استنتجت المجموعة بؤنها تعمل كرب المال 
فً جمٌع ترتٌبات إٌراداتها نظراً ألنها الملتزم األولً فً جمٌع ترتٌبات اإلٌرادات، ولدٌها أسعار العروض وكما أنها 

 لمخاطر االئتمان. ٌجب استٌفاء معاٌٌر االحتساب التالٌة قبل احتساب اإلٌراد: تتعرض
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    إٌضاحات حول

          البحرٌنً بالدٌنار                             2017دٌسمبر  31البٌانات المالٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً 
 
 
 .  السٌاسات المحاسبٌة الهامة )ٌتبع(3
 

 )ٌتبع( ساب اإلٌراد( احتم
 

 دخل اإلٌجار
ٌتم احتساب دخل اإلٌجار المستحق القبض من عقود التؤجٌر التشغٌلٌة، بعد حسم التكالٌف المبدئٌة المباشرة للمجموعة 

 للدخول فً عقود التؤجٌر التشغٌلٌة، على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التؤجٌر لإلٌجارات المستمرة. 
 

التؤجٌر بالتساوي على مدى فترة عقد التؤجٌر، حتى لو لم ٌتم الدفع بناًء  اتفاقٌاتفز للمستؤجرٌن للدخول فً ٌتم توزٌع حوا
على ذلك. عقد التؤجٌر هو الفترة الغٌر قابلة لإللغاء مع أي شروط إضافٌة تعطً المستؤجر خٌار مواصلة عقد التؤجٌر، 

على ثقة معقولة بؤن المستؤجرٌن سٌمارسون هذا الخٌار. ٌتم احتساب وحٌث فً بداٌة عقد التؤجٌر، أعضاء مجلس اإلدارة 
 تعوٌض عن التلفٌات فً بٌان الربح أو الخسارة عند نشوئها.للالمبالغ المستلمة من المستؤجرٌن إلنهاء عقد التؤجٌر أو 

 
 فوائددخل ال

 متى استحق بإستخدام طرٌقة معدل الفائدة الفعلً. الفوائدٌتم احتساب دخل 
 

 ( تحوٌل العمالت األجنبٌةن
ٌتم تحوٌل المعامالت التً تتم بالعمالت األجنبٌة إلى الدٌنار البحرٌنً بؤسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملة. تحول 
الموجودات والمطلوبات النقدٌة بالعمالت األجنبٌة فً تارٌخ بٌان المركز المالً إلى الدٌنار البحرٌنً بسعر الصرف 

 ذلك التارٌخ. تحتسب الفروقات الناتجة من تحوٌل العمالت األجنبٌة ضمن بٌان الربح أو الخسارة.السائد فً 
ٌتم إعادة تحوٌل الموجودات والمطلوبات الغٌر نقدٌة المقٌمة بالقٌمة العادلة بالعمالت األجنبٌة باستخدام أسعار الصرف 

تحوٌل الموجودات والمطلوبات الغٌر نقدٌة المقاسة بالتكلفة التارٌخٌة السائدة بالتارٌخ الذي تم فٌه تحدٌد القٌمة العادلة. ٌتم 
 بالعمالت األجنبٌة بؤسعار الصرف السائدة بتارٌخ المعامالت.

ٌتم تحوٌل موجودات ومطلوبات الوحدات األجنبٌة إلى الدٌنار البحرٌنً بؤسعار الصرف السائدة بتارٌخ إعداد البٌانات 
الدخل على أساس متوسط أسعار الصرف للسنة. ٌتم احتساب فروقات صرف العملة الناتجة عن  اتالمالٌة وٌتم تحوٌل بٌان

وحدة أجنبٌة، ٌتم احتساب المبالغ المتراكمة المإجلة  استبعادالعمالت األجنبٌة فً الدخل الشامل اآلخر. عند  تحوٌل
 .لسنةا أرباحالمتعلقة بالوحدة المستبعدة ضمن المحتسبة فً الدخل الشامل اآلخر 

 
 
 الهامة التقدٌرات المحاسبٌة والفرضٌات  .4

ً إن إعداد البٌانات المالٌة الموحدة  للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة ٌتطلب من اإلدارة استخدام التقدٌرات  وفقا
لدخل والمصروفات. قد والفرضٌات التً تإثر على تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات وا

 تختلف النتائج الحقٌقٌة عن هذه التقدٌرات. 
تقوم المجموعة بعمل تقدٌرات وفرضٌات تإثر على األرقام المعلنة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالٌة القادمة. ٌتم 

أخرى، بما فً ذلك توقعات  وعواملالتارٌخٌة مراجعة التقدٌرات والفرضٌات المستخدمة بصورة دورٌة بناء على الخبرة 
ً للظروف. ٌتم احتساب التقدٌرات المراجعة فً فترة مراجعة التقدٌرات، إذا  األحداث المستقبلٌة التً ٌعتقد أنها معقولة وفقا
كانت المراجعة تإثر على تلك الفترة فقط، أو فً فترة مراجعة التقدٌرات وأي فترات مستقبلٌة، إذا كانت المراجعة تإثر على 

 لك الفترة والفترات المستقبلٌة معاً.ت
 
 عقارات االستثمارٌة – اترٌتقدال

معترف بها وخبرة حدٌثة فً موقع وفئة العقار الذي ٌتم  مناسبة ٌقوم مقٌمون خارجٌون مستقلون ٌملكون مإهالت مهنٌة
ثمارٌة مبنٌة على تحدٌد القٌمة المستخدمة تقٌٌمه، بتقٌٌم العقارات االستثمارٌة للمجموعة كل سنة. القٌمة العادلة للعقارات االست

 منهجٌة رسملة الدخل. للوحدة المولدة للنقد بشكل رئٌسً من خالل استخدام 
التقٌٌمات تعكس، متى ما كان ذلك مناسبا، نوع المستؤجرٌن الفعلٌٌن، أو المسئولٌن عن الوفاء بالتزامات التؤجٌر، أو من 

والعمر االقتصادي المتبقً للعقار. عند تعلٌق مراجعة اإلٌجارات أو تجدٌد عقود  المحتمل أن ٌشغلوا المساحات الشاغرة،
اإلٌجار، مع زٌادات متوقعة، فإن من المفترض أن جمٌع اإلشعارات، ومتى ما كان مناسبا ردود اإلشعارات، قد تم تقدٌمها 

 بصورة صحٌحة وخالل الوقت المناسب.
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    إٌضاحات حول

          البحرٌنً بالدٌنار                             2017دٌسمبر  31دة للسنة المنتهٌة فً البٌانات المالٌة الموح
 
 
 ٌة ات استثمارعقار . 5
 
 2017  2016 
    

 67.381.625  63.301.931 ٌناٌر  1كما فً 
 367.083  - إضافات خالل السنة 

 (4.538.057)  (3.943.401) (8محول إلى عقارات قٌد التطوٌر )إٌضاح 
     59.358.530  63.210.651 

 91.280  (202.691) تغٌرات القٌمة العادلة
    

 63.301.931  59.155.839 دٌسمبر  31كما فً 
 
 

 وعقارات سكنٌة وتجارٌة مإجرة ألطراف ثالثة.شاغرة، أراضً قطع العقارات االستثمارٌة تتكون من 
 

فً العقارات السكنٌة والتجارٌة من قبل مقٌمً عقارات خارجٌٌن مستقلٌن، ٌملكون مإهالت  تم تحدٌد القٌمة العادلة لالستثمار
مهنٌة مناسبة معترف بها وخبرة حدٌثة فً موقع وفئة العقارات التً ٌتم تقٌٌمها. تم تصنٌف قٌاس القٌمة العادلة ضمن 

 .    منهجٌة رسملة الدخلبناء على مدخالت تقنٌة تقٌٌم  3المستوى 
 

 .3ٌكن هناك أي تحوٌالت من أو إلى فئة المستوى لم 
 

الجدول التالً ٌبٌن طرق التقٌٌم التً استخدمتها المجموعة لقٌاس القٌمة العادلة للعقارات االستثمارٌة، باإلضافة للمدخالت 
 الجوهرٌة غٌر القابلة للرصد المستخدمة:

 
المدخالت الجوهرٌة غٌر  العالقة بٌن مدخالت جوهرٌة غٌر قابلة للرصد طرٌقة التقٌٌم

 القابلة للرصد وقٌاسات القٌمة العادلة
 منهجٌة رسملة الدخل:

تستند على طرٌقة الدخل الذي ٌؤخذ بعٌن االعتبار 
صافً اإلٌجار المقدر )باستخدام معدالت اإلٌجار 

الحالٌة والمتوقعة، ومعدالت اإلشغال(، ومعدل 
قارات الرسملة القابل للتطبٌق على طبٌعة ونوع الع

 االستثمارٌة ذات الصلة.  

 0: 2016و 2017 عالوة اشغار%-
10% 

 ( :7.75:%2017معدالت الرسملة-
%، المتوسط الموزون 8.35
8.05 / %2016 :7%-7.5  ،%

 %(7.42المتوسط الموزون 

 القٌمة العادلة المقدرة ستزٌد )تنقص( إذا:
 قل )أكبر(.أ عالوة االشغار تكان 
 بر(.كان معدل الرسملة أقل )أك 

 
 

% عن تقدٌر المثمن، 1عند افتراض أن معدالت رسملة إٌجارات السوق فً تحلٌل حساسٌة التقٌٌم سترتفع / تنخفض بمعدل 
دٌنار  6.183.474: 2016دٌنار بحرٌنً ) 5.444.140ستكون أقل بمبلغ  للعقارات االستثمارٌةفإن القٌمة العادلة 

 دٌنار بحرٌنً(، على التوالً.  7.876.776: 2016رٌنً )دٌنار بح 7.002.410كبر بمبلغ أبحرٌنً( أو 
 

العقارات االستثمارٌة قطعة أرض مإجرة بموجب عقد تؤجٌر طوٌل األجل. تم دفع اإلٌجار بالكامل، وٌمتد لمدة ال تقل تشمل 
 عاماً. 50عن 

 
               دٌنار بحرٌنً كما فً 30.229.059كما شملت العقارات االستثمارٌة قطع أرض وعقارات معٌنة بقٌمة دفترٌة تبلغ 

دٌنار بحرٌنً( والتً تم رهنها مقابل تسهٌالت تموٌالت وكالة للمجموعة  30.493.150: 2016) 2017دٌسمبر  31
تم تحدٌد القٌمة العادلة لقطع األراضً الشاغرة من قبل مقٌمٌن مستقلٌن باستخدام طرٌقة مقارنة السوق. تم  (.16)إٌضاح 

 للقٌمة العادلة. 2س القٌمة العادلة لألراضً ضمن المستوى تصنٌف مقٌا
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 استثمارات فً شركات زمٌلة  .6

كما فً ركز المالً الموحد تمثل حصة المجموعة فً صافً موجودات الشركات الزمٌلة الدفترٌة المتضمنة فً بٌان الم ةالقٌم
 :2017دٌسمبر  31

 
 2017  2016 
    

 1.468.924  1.483.843  ٌناٌر 1كما فً 
 13.790  233.859 فً الربح من الشركات الزمٌلةالمحمولة الحصة 

 -  (943.361) خالل السنة توزٌعات مستلمة
 1.129  1.423  ل العمالت األجنبٌةتحوٌ ربح
    

 1.483.843  775.764 دٌسمبر 31كما فً 
 
 

دٌسمبر على أساس  31الجدول التالً ٌوضح ملخص المعلومات المالٌة الستثمار المجموعة فً الشركات الزمٌلة كما فً 
 البٌانات المالٌة غٌر المدققة:

 
 المجموع أصداف السنبوك 2017دٌسمبر  31

    
 722.740 2.444 720.296 الموجودات المتداولة

 8.878.783 - 8.878.783 الموجودات غٌر المتداولة
 (6.499.409) (3.384) (6.496.025) المطلوبات المتداولة

    
 3.102.114 (940) 3.103.054 صافً الموجودات

    
  %50 %25 نسبة من ملكٌة المجموعةال
    

 775.764 - 775.764 تثمارالقٌمة الدفترٌة لالس
    

 935.933 (2.389) 938.322 (خسارةربح / )
    

 233.859 (721) 234.580 السنة (خسارةربح / )حصة المجموعة من 
    

 1.423 - 1.423 صرف العمالت األجنبٌة ربح
 

 المجموع أصداف السنبوك 2016دٌسمبر  31
    

 843.005 3.587 839.418 الموجودات المتداولة
 8.842.470 - 8.842.470 الموجودات غٌر المتداولة

 (3.751.545) (2.145) (3.749.400) المطلوبات المتداولة
    

 5.933.930 1.442 5.932.488 صافً الموجودات
    

  %50 %25 النسبة من ملكٌة المجموعة
    

 1.483.843 721 1.483.122 القٌمة الدفترٌة لالستثمار
    

 58.460 (3.300) 61.760 ربح / )خسارة(
    

 13.790 (1.650) 15.440 حصة المجموعة من ربح / )خسارة( السنة
    

 1.129 - 1.129 صرف العمالت األجنبٌة ربح
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 )ٌتبع( .  استثمارات فً شركات زمٌلة6
 

)"السنبوك"(. تؤسست شركة السنبوك السنبوك العقارٌة % من أسهم ملكٌة شركة 25، قامت المجموعة بشراء 2008فً سنة 
 ارات العربٌة المتحدة. دولة اإلمفً ات االستثمارٌة وهً تقوم بالمشاركة فً عملٌة شراء وبٌع وتؤجٌر العقار 2006فً ماٌو 

 
% من أسهم ملكٌة 50. قامت المجموعة بشراء 2009تؤسست شركة أصداف العقارٌة ذ.م.م. )"أصداف"( فً أغسطس 

العقارٌة. إن الشركة فً المراحل األولٌة للتؤسٌس  االستثماراتالشركة والتً ستقوم بالمشاركة فً عملٌة شراء وبٌع وتؤجٌر 
  ولم تبدأ عملٌاتها بعد.

 
                   أو 2017دٌسمبر  31رتباطات رأسمالٌة جوهرٌة كما فً ا وأمحتملة  التزاماتال توجد لدى الشركات الزمٌلة أٌة 

 .2016دٌسمبر  31
 
 
 ة للبٌع متوفر استثمارات  .7
 
 2017  2016 
    

 3.376.738  3.376.738 ٌناٌر 1كما فً 
 -  (200.000) خسائر انخفاض القٌمة للسنة

    
 3.376.738  3.176.738 دٌسمبر 31كما فً 

 
تظهر االستثمارات بالتكلفة مطروحاً منها انخفاض القٌمة، كونها استثمارات غٌر مدرجة وال توجد طرق أخرى مناسبة من 

 الطرح األولً العام. أو التجاري الممكن استخدامها لتحدٌد قٌمتها العادلة الموثوقة. استراتٌجٌة التخارج هً عن طرٌق البٌع
 
 
 عقارات قٌد التطوٌر.  8
 
 2017  2016 
    

 -  6.553.899 ٌناٌر 1كما فً 
 4.538.057  3.943.401 (5محول من العقارات االستثمارٌة )إٌضاح 

 2.015.842  7.900.008 التكلفة المحتسبة خالل السنة
    

 6.553.899  18.397.308 دٌسمبر 31كما فً 
 
 
 أخرىموجودات ذمم مدٌنة و  .9
 
 2017  2016 
    

 1.053.371  831.855 مبالغ مدفوعة مقدما للمقاولٌن
 364.178  558.575 ذمم مدٌنة من المستؤجرٌن 

 483.018  91.529 (19مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة )إٌضاح 
 ً  64.393  15.550 مصروفات مدفوعة مقدما

 85.639  85.639 ودٌعة ضمان
 3.527  5.100 ذمم مدٌنة أخرى

    
 1.588.248  2.054.126 
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 )ٌتبع( .  ذمم مدٌنة وموجودات أخرى9
 

طراف ذوي عالقة المبالغ المحصلة من المستؤجرٌن من قبل أحد المساهمٌن نٌابًة عن المجموعة تمثل المبالغ المستحقة من أ
وٌسدد  ،والعموالت والمصروفات األخرى المدفوعة من قبل المجموعة نٌابًة عن المساهمٌن. ال تستحق أٌة فائدة على الرصٌد

 عند الطلب.
 

المستحقة الدفع للمجموعة من مساهم غٌر مسٌطر. ال تستحق أٌة فائدة تمثل المبالغ المستحقة من حصص غٌر مسٌطرة المبالغ 
 على هذه المبالغ وتسدد عند الطلب.

 
ها عادًة على أساس نقدي، وتستحق على أساس اتفاقٌات اإلٌجار. سدادوٌتم  فائدة أيتتحمل الذمم المدٌنة من المستؤجرٌن ال 

وٌتوقع استردادها بالكامل بناًء على الخبرات السابقة. ال د استحقاقها بعد لم ٌمضً موعإن الذمم المدٌنة غٌر منخفضة القٌمة 
 تقوم المجموعة بالحصول على ضمانات على الذمم المدٌنة ولذلك، فؤن أغلبٌتها غٌر مضمونة.

 
   دٌسمبر: 31ً التحلٌل الزمنً للذمم التجارٌة المدٌنة غٌر منخفضة القٌمة كما ففٌما ٌلً 

 
   غٌر مستحقة فضة القٌمةمستحقة وغٌر منخ

 أكثر من
 ٌوماً  120

90-120  
 ٌوماً 

60-90 
 ٌوماً 

30-60 
 ٌوماً 

وغٌر منخفضة 
  المجموع القٌمة

       
- 22.440 13.606 281.631 240.898 558.575 2017 

       
- 82.537 18.855 35.971 226.815 364.178 2016 

 
 

  أرصدة البنوكالنقد و . 10
 
 2017  2016 
    

 3.435.769  5.978.245 النقد وأرصدة البنوك
أشهر( 3ودائع بنكٌة قصٌرة األجل )تستحق خالل   -  250.000 

    
 3.685.769  5.978.245 النقد وما فً حكمه كما فً بٌان التدفقات النقدٌة الموحد 

 
    

 3.685.769  5.978.246 النقد وما فً حكمه
 750.000  - أشهر( 3ودائع ألجل )تستحق بعد 

    
 4.435.769  5.978.245 النقد وأرصدة البنوك كما فً بٌان المركز المالً الموحد

 
 11.876البنوك المفصح عنه أعاله ٌستثنً أثر النقد المودع فً أحد البنوك التجارٌة بدولة الكوٌت والذي ٌبلغ  لدىالنقد 

 .دٌنار بحرٌنً( 11.876: 2016) مانه لمساهم فً شركة تابعةدٌنار بحرٌنً والذي تحتفظ به المجموعة بصفة أ
 

ودائع المرابحات ألجل هً ودائع قصٌرة األجل مودعة لدى بنوك تجارٌة فً مملكة البحرٌن. هذه الودائع بالدٌنار البحرٌنً 
 حد إلى ستة أشهر.وتودع لفترات متفاوتة تتراوح ما بٌن شهر وا%( 0.85: 2016% )1.31وتملك معدل فائدة فعلً ٌبلغ 
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 رأس المال . 11
 
 2017  2016 
    

    المصرح به:
    قدرها  ( سهم عادي بقٌمة إسمٌة333.900.000: 2016) 333.900.000

 33.390.000  33.390.000 فلس( للسهم 100: 2016فلس ) 100
     

 33.390.000  33.390.000 الصادر والمكتتب والمدفوع بالكامل
 
 

 عالوة إصدار أسهم  .12
ستلم تمثل الرصٌد المحول بعد احتساب مصروفات اإلصدار وإعادة الهٌكلة التً تكبدتها الشركة من مبلغ الخمسة فلس الم

 لمكتتبٌن.اكعالوة أسهم على القٌمة األسمٌة لألسهم من 
 
 

 قانونً احتٌاطً  .13
ً لمتطلبات قانون الشركات التجارٌة البحرٌنً والنظام األساسً  % من ربح السنة إلى اإلحتٌاطً 10ٌتم تحوٌل للشركة وفقا

% من رأس المال 50بلغ اإلحتٌاطً القانونً القانونً. ٌجوز للشركة أن تقرر إٌقاف مثل هذا التحوٌل السنوي عندما ٌ
 ن هذا اإلحتٌاطً غٌر قابل للتوزٌع إال فً الحاالت التً ٌنص علٌها قانون الشركات التجارٌة البحرٌنً.إالمدفوع. 

 
 حتٌاطً عاما . 14

 رأسمالٌة للمجموعة، كما انهٌمثـل اإلحتٌاطً العام مبالغ تم تجنٌبها لغرض النفقات الرأسمالٌة المستقبلٌة ولتعزٌز القاعدة ال
 قابل للتوزٌع.

 
 ٌر قابلة للتوزٌع غ- مستبقاةأرباح   .15

 وهً غٌر قابلة للتوزٌع. ،شركاتها التابعةل ةالقانونٌ اتتمثل هذه حصة المجموعة فً االحتٌاطٌ
 

 تموٌل الوكالة   .16
 
 2017  2016 
    

 13.332.554  13.332.555 1تموٌل الوكالة 
 3.245.929  2.494.927 2لوكالة تموٌل ا

 15.827.481  16.578.483 
 (747.886)  (2.456.543) مطروحاً: الجزء المتداول

    
 15.830.597  13.370.939 الجزء غٌر المتداول

 
 فوائد مستحقة تموٌل الوكالة 
   

 159.250 16.578.483 ٌناٌر 1كما فً 
 824.357 - فوائد مستحقة للسنة

 (828.061) (751.002) خالل العام مدفوع
   

 155.546 15.827.481 دٌسمبر 31كما فً 
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 )ٌتبع(.  تموٌل الوكالة 16
 

 1تموٌل الوكالة 
ٌب التموٌل مضمون برهن قانونً بالدرجة األولى على بعض األراضً والعقارات المتضمنة فً العقارات االستثمارٌة إن ترت

(. ٌتحمل 5)إٌضاح  دٌنار بحرٌنً( 25.635.413: 2016دٌنار بحرٌنً ) 25.429.059للمجموعة بقٌمة دفترٌة تبلغ 
% من المبلغ األصلً ٌستحق الدفع على 50%، و2.5ة زائدا القرض معدل ربح ٌساوي معدل الفائدة بٌن البنوك البحرٌنٌ

% المتبقٌة تستحق الدفع بتارٌخ االستحقاق النهائً 50ونسبة  2018ٌناٌر  31إبتداءاً من متساوي  ربع سنوي قسط 16
 . وٌستحق الربح على أساس ربع سنوي وٌتم احتسابه كمصروف فً بٌان الربح أو الخسارة2022ٌناٌر  31للقرض فً 

 الموحد عند االستحقاق.
 

 2تموٌل الوكالة 
للمجموعة بقٌمة  العقارات االستثمارٌةإن ترتٌب التموٌل مضمون برهن بالدرجة األولً على بعض األراضً المتضمنة فً 

 ربحٌتحمل القرض معدل (. 5دٌنار بحرٌنً( )إٌضاح  4.857.737: 2016دٌنار بحرٌنً ) 4.800.000دفترٌة تبلغ 
ً سنو %5ٌبلغ  وتارٌخ  2017ٌناٌر  15إبتداءاً من قسط شهري متساوي  60. إن المبلغ األصلً ٌستحق الدفع على ٌا

 .2020دٌسمبر  15االستحقاق النهائً للقرض فً 
 

 رسوم التموٌل المتكبدة على تموٌالت الوكالة تم تضمٌنها فً الربح أو الخسارة كما ٌلً:
 
 2017  2016 
    

 677.738  675.886 1تموٌل الوكالة 
 183.068  147.255 2تموٌل الوكالة 

 66  1.216 رسوم بنكٌة
    
 824.357  860.872 
 
 

 للمساهمٌن ةمستحقمبالغ  . 17
ً ألحد المساهمٌن من الحصص غٌر المسٌطرة للشركات التابعة )الداو العقارٌة(ٌمثل   ً مستحقا ٌبلغ  هذا الرصٌد مبلغا

(. تم إعادة تصنٌف هذا المبلغ من حقوق الملكٌة إلى دٌنار بحرٌنً 3.460.336: 2016دٌنار بحرٌنً ) 4.506.617
 المطلوبات، بسبب التغٌرات فً الشركات التابعة. 

 
 

 ذمم دائنة وذمم أخرى  .18
 
 2017  2016 
    

 892.074  2.388.483 (19مستحق للمقاولٌن )إٌضاح 
 155.466  45.277 (19مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة )إٌضاح 

 106.442  218.276 حساب جاري لدى مدٌر العقار
 216.002  210.965 مصروفات مستحقة

 159.250  155.546 تكالٌف تموٌل مستحقة
 5.282  - ذمم تجارٌة دائنة

    
 3.018.547  1.534.516 
 
 

 ٌوماً. 30على الذمم التجارٌة الدائنة، وٌتم سدادها عادة خالل  أرباحال تحتسب 
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 عالقة ويمعامالت مع أطراف ذ  .19
موظفً اإلدارة الرئٌسٌٌن العالقة الشركات الزمٌلة، والمساهمٌن الرئٌسٌٌن وأعضاء مجلس اإلدارة و ويتمثل األطراف ذ

للمجموعة، وشركات تخضع لسٌطرة أو سٌطرة مشتركة أو المتؤثرة من قبل هذه األطراف. ٌتم اعتماد سٌاسات التسعٌر 
 . المجموعة والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة

 
 :الربح أو الخسارةفٌما ٌلً المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمتضمنة فً 

 
       للمجموعة. خالل السنة المنتهٌة فً العقارات االستثمارٌةتقوم شركة متعلقة بمساهم بدور مدٌر عقار على بعض  -

: 2016دٌنار بحرٌنً ) 752.929، تكبدت المجموعة مصروفات عقارٌة بمبلغ وقدره 2017دٌسمبر  31
لٌات الٌومٌة، وتجدٌد العقود، وتؤمٌن مستؤجرٌن دٌنار بحرٌنً( مع مدٌر العقار المذكور نظٌر إدارته العم 855.296

 جدد فٌما ٌتعلق بهذه العقارات. 
 
، تكبدت 2017دٌسمبر  31ي للمجموعة. خالل السنة المنتهٌة فً ساهم بدور مدٌر عقار على عقار استثماركما ٌقوم م -

ر بحرٌنً( مع المدٌر دٌنا 192.819: 2016دٌنار بحرٌنً ) 197.471المجموعة مصروفات عقارٌة بمبلغ وقدره 
 فٌما ٌتعلق بهذا العقار.  تؤمٌن مستؤجرٌن جددالعقاري المذكور نظٌر إدارته العملٌات الٌومٌة، وتجدٌد العقود، وتؤمٌن 

 
دٌنار بحرٌنً  91.529بلغ األرصدة المستحقة من أطراف ذوي عالقة والمتضمنة فً بٌان المركز المالً الموحد 

 (. 9ٌنً( )إٌضاح دٌنار بحر 483.018: 2016)
 

دٌنار بحرٌنً  45.277بلغ الرصٌد المستحق ألحد األطراف ذوي العالقة والمتضمن فً بٌان المركز المالً الموحد 
 (.18دٌنار بحرٌنً( )إٌضاح  155.466: 2016)

 
 دٌنار بحرٌنً مستحق ألحد المساهمٌن مقابل تطوٌر بعض 2.388.483المبلغ المستحق للمقاولٌن ٌشمل مبلغ 

 . (18)إٌضاح  دٌنار بحرٌنً( 892.074: 2016العقارات )
 
 

الذمم المدٌنة المستحقة من األطراف ذوي العالقة تنشؤ فً سٌاق العمل االعتٌادي للمجموعة، وال تتحمل أي فائدة، وهً غٌر 
كان استرداد الدٌن مضمونة. تقوم المجموعة بعمل مخصص النخفاض قٌمة الذمم المدٌنة من األطراف ذوي العالقة متى ما 

، لم تقم المجموعة بتسجٌل أي انخفاض فً المبالغ المستحقة من 2017دٌسمبر  31غٌر ممكن فعلٌاً. للسنة المنتهٌة فً 
 : ال شًء(.2016األطراف ذوي العالقة )

 
 تعوٌضات موظفً اإلدارة الرئٌسٌٌن

: 2016دٌنار بحرٌنً خالل السنة ) 70.000بلغت تعوٌضات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفً اإلدارة الرئٌسٌٌن 
 دٌنار بحرٌنً(. 70.000

 
 

 إدارة المخاطر  .20
 

 المقدمة
تقوم المجموعة بإدارة المخاطر من خالل عملٌة التحدٌد والمراقبة المستمرة للمخاطر التً تواجهها. تتعرض المجموعة 

 ولة.لمخاطر معدل الفائدة، ومخاطر االئتمان، ومخاطر العملة، ومخاطر السٌ
 

 مجلس اإلدارة
 إن مجلس اإلدارة مسئول بصورة عامة عن تؤسٌس نهج إدارة المخاطر، وعن اعتماد استراتٌجٌات ومبادئ المخاطر.

 
 مخاطر السوق

مخاطر السوق هً مخاطر تقلبات القٌمة العادلة لألدوات المالٌة نتٌجة للتغٌرات فً أسعار السوق. تشمل هذه مخاطر معدل 
 لعملة.الربح ومخاطر ا
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 )ٌتبع( .  إدارة المخاطر20
 

 معدل الربح مخاطر 
ال لتغٌرات فً معدالت الربح فً السوق. هً مخاطر تقلبات القٌمة العادلة لألدوات مالٌة نتٌجة لمخاطر معدل الربح إن 

  .معدالت ربح تتحملعلى تموٌل الوكالة التً جوهرٌة معدل ربح تتعرض المجموعة لمخاطر 
 

 مخاطر العملة
مخاطر أسعار العملة هً مخاطر تقلب القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ألداة مالٌة نتٌجة للتغٌرات فً أسعار إن 

مالت األجنبٌة. ٌتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغٌرات فً أسعار صرف العمالت األجنبٌة بصورة رئٌسٌة صرف الع
 لألنشطة التشغٌلٌة للمجموعة عندما ٌتم عرض اإلٌرادات والمصروفات بعملة تختلف عن العملة الرئٌسٌة للمجموعة.

 
ماراتً وجمٌعها مرتبطة بالدوالر األمرٌكً، وبالتالً، فهً إن معظم معامالت المجموعة تتم بالدٌنار البحرٌنً والدرهم اإل

 غٌر معرضة لمخاطر عملة جوهرٌة.
 

 مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هً المخاطر التً تنتج عن عدم تمكن عمٌل أو أحد أطراف األداة المالٌة من الوفاء بالتزاماته التعاقدٌة، 

 ة مالٌة.األمر الذي ٌنتج عنه تحمل المجموعة لخسار
  

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من ذمم المستؤجرٌن المدٌنة والذمم المدٌنة األخرى والنقد وما فً حكمه. ٌتم إدارة 
مخاطر ائتمان النقد وما فً حكمه من قبل إدارة المجموعة وفقا لسٌاسة المجموعة. ٌتم عمل إستثمارات لألموال الفائضة فقط 

مدة وضمن حدود االئتمان المخصصة لكل طرف من األطراف األخرى. ٌتم مراجعة الحدود مع األطراف األخرى المعت
تحدٌثها على مدار السنة. ٌتم وضع مكن االئتمانٌة لألطراف األخرى من قبل مجلس إدارة الشركة على أساس سنوي، وٌ
الٌة فشل الطرف اآلخر. فٌما ٌتعلق بالمبالغ الحدود للحد من تركز المخاطر وبالتالً التقلٌل من الخسارة المالٌة من خالل احتم

 المستحقة من األطراف ذوي العالقة، تعتقد اإلدارة بؤنها ال تمثل مخاطر إئتمان جوهرٌة.

 
بما إن المجموعة قامت بتؤجٌر عقاراتها لعدد كبٌر من المستؤجرٌن، لذلك ال ٌوجد تمركز جوهري لمخاطر االئتمان. تسعى 

ا االئتمانٌة عن طرٌق تحدٌد شروط وتعلٌمات الدفع فً عقد التؤجٌر مع المستؤجرٌن، وبمراقبة المجموعة لتقلٌل مخاطره
 ومتابعة المدفوعات المتؤخرة. عالوة على ذلك، تدار مخاطر االئتمان عن طرٌق مطالبة المستؤجرٌن بدفع اإلٌجارات مقدماً.

 
 طر االئتمان.القٌمة الدفترٌة للموجودات المالٌة تمثل التعرض األقصى لمخا

 
 مخاطر السٌولة

إن مخاطر السٌولة هً مخاطر عدم قدرة المجموعة فً الحصول على األموال الالزمة لسداد التزاماتها المالٌة المتعلقة 
والتً ٌتم تسدٌدها نقداً أو باستخدام أصل مالً آخر. تحد المجموعة من مخاطر السٌولة  ،بالمطلوبات المالٌة عند حلول أجلها

 تسهٌالت مصرفٌة. حصولل الحرص على من خال
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 .  إدارة المخاطر )ٌتبع(20
 

 )ٌتبع( مخاطر السٌولة
 

المطلوبات المالٌة غٌر المخصومة للمجموعة، بناًء على التوارٌخ التعاقدٌة للسداد  استحقاقن ٌلخص الجدول التالً أدناه بٌا
  وأسعار الفائدة الحالٌة للسوق.

 
  أقل من إلى 3  

 2017دٌسمبر  31 أشهر 3 شهر 12 سنوات 5إلى  1 المجموع
     

 تموٌل الوكالة 804.450 2.340.148 14.902.689 18.047.288
 ألطراف ةمستحقلغ مبا    

 ذوي عالقة 4.506.617 - - 4.506.617
 للمقاولٌن ةمستحقمبالغ  1.962.539 - 425.944 2.388.483

 مبالغ مستحقة ألطراف    
 ذوي عالقة 45.277 - - 45.277

 حساب جاري مع    
 مدٌر العقار 218.276 - - 218.276
 تكالٌف تموٌل مستحقة 155.546 - - 155.546

     
 المجموع  8.118.649 2.340.148 14.902.689 25.361.487

 
 

  أقل من إلى 3  5أكثر من  
 2016دٌسمبر  31 أشهر 3 شهر 12 سنوات 5إلى  1 سنوات المجموع

      
 تموٌل الوكالة 391.221 1.106.809 11.493.461 6.749.595 19.741.086

 ألطراف ةمستحقمبالغ      
 ذوي عالقة 3.460.336 - - - 3.460.336

 للمقاولٌن ةمستحقمبالغ  819.801 - - 72.273 892.074
 مبالغ مستحقة ألطراف     

 ذوي عالقة 155.466 - - - 155.466
 حساب جاري مع     

 مدٌر العقار 106.442 - - - 106.442
 تكالٌف تموٌل مستحقة 159.250 - - - 159.250

 دائنة ذمم تجارٌة 5.282 - - - 5.282
      

 المجموع  5.170.071 1.106.809 11.493.461 6.749.595 24.519.936
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44  2017 | التقرير السنوي    |   شركة فيرست العقارية ش.م.ب. )مقفلة(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة   
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016                                             بالدينار البحريني

  شركة فٌرست العقارٌة ش.م.ب. )مقفلة(

17 
 

 
    إٌضاحات حول

          البحرٌنً بالدٌنار                             2017دٌسمبر  31البٌانات المالٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً 
 
 

 .  إدارة المخاطر )ٌتبع(20
 

 س المال إدارة رأ
إن الهدف الرئٌسً إلدارة رأس مال المجموعة هو التؤكد بؤن المجموعة تحتفظ بنسبة رأس مال قوٌة، من أجل دعم أعمالها 

 وزٌادة قٌمة حقوق المساهمٌن. 
 

تقوم المجموعة بإدارة هٌكلة رأسمالها وعمل تعدٌالت على ضوء التغٌرات فً ظروف أعمالها. لم ٌتم عمل تغٌٌرات فً 
. ٌشمل رأس المال على 2016دٌسمبر  31و 2017دٌسمبر  31هداف والسٌاسات والعملٌات خالل السنة المنتهٌة فً األ

: 2016) 2017دٌسمبر  31دٌنار بحرٌنً كما فً  51.109.761أسهم حقوق ملكٌة المجموعة وتم قٌاسه بمبلغ 
 دٌنار بحرٌنً(. 50.448.328

 
 

 القٌم العادلة  .21
ً القٌمة المستلمة لبٌع أحد الموجودات أو المدفوع لتحوٌل المطلوبات فً عملٌة منظمة بٌن المشاركٌن فً القٌمة العادلة ه

فً تارٌخ القٌاس، وفً حالة عدم وجود هذا السوق، فً السوق األكثر فائدة التً ٌمكن للشركة الوصول إلٌها  الرئٌسً السوق
 خاطر عدم أدائه.فً ذلك التارٌخ. القٌمة العادلة للمطلوبات تعكس م

 
عكس أهمٌة المدخالت المستخدمة فً القٌام بهذه تً ت، والةالقٌمة العادلة التالٌ تراتبٌةتقٌس المجموعة القٌم العادلة باستخدام 

 القٌاسات: 
 : أسعار السوق المدرجة )غٌر المعدلة( فً سوق نشط ألداة مالٌة مماثلة.1المستوى -

مدخالت قابلة للرصد، مباشرة )أي السعر( أو غٌر مباشرة )أي مشتقة من األسعار(. : تقنٌات تقٌٌم مبنٌة على 2المستوى -
، وأساعار مدرجاة مشاابهةهذه الفئة تشمل أدوات مقٌمة باساتخدام: أساعار الساوق المدرجاة فاً ساوق نشاط ألدوات مالٌاة 

كاون جمٌاع المادخالت الهاماة ألدوات مالٌة مماثلة أو مشابهة، فً سوق ٌعتبر أقل من نشط، أو طرق تقٌٌم أخرى حٌاث ت
 قابلة للرصد مباشرة أو غٌر مباشرة من معلومات السوق.

: تقنٌات تقٌٌم مبنٌة على مدخالت غٌر قابلة للرصد. تشمل هذه الفئة جمٌع األدوات التً تشامل تقنٌاات تقٌٌمهاا 3المستوى -
تاؤثٌر جاوهري علاى تقٌاٌم للرصاد ة مدخالت غٌر مبنٌة علاى معلوماات قابلاة للرصاد، حٌاث ٌكاون للمادخالت الغٌار قابلا

األدوات المالٌة. تشمل هذه الفئة أدوات مالٌة مقٌمة على أساس األسعار المدرجة ألدوات مشابهة، بحٌث تتطلب تعدٌالت 
 جوهرٌة غٌر قابلة للرصد، أو افتراضات، لتعكس الفروقات بٌن األدوات المالٌة.

 
، التً تظهر بالتكلفة المطفؤة تقارب القٌمة الدفترٌة كما فً تارٌخ نهاٌة السنة القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة

 .بسبب طبٌعتها قصٌرة األجل
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 دوات المالٌة حسب الفئةاأل  .22
 الموجودات والمطلوبات المالٌة حسب التصنٌف المحاسبً هً كما ٌلً:

 
 2017 قروض وذمم متوفرة للبٌع بالتكلفة مجموع القٌمة

  مدٌنة  المطفأة الدفترٌة
     

 استثمارات متوفرة للبٌع - 3.176.738 - 3.176.738
 دات أخرىذمم مدٌنة وموجو 1.588.248 - - 1.588.248
 واالرصدة البنكٌةالنقد  5.928.245 - - 5.928.245

     
10.693.231 - 3.176.738 7.516.493  

     
 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى - - 3.018.547 3.018.547

 مبالغ مستلمة مقدما من المستؤجرٌن - - 175.950 175.950
 تموٌل وكالة - - 15.827.482 15.827.482
 ألطراف ذوي عالقة ةمستحقمبالغ  - - 4.506.617 4.506.617

     
23.528.596 23.528.596 - -  

 
 

 2016 قروض وذمم متوفرة للبٌع بالتكلفة مجموع القٌمة
  مدٌنة  المطفؤة الدفترٌة

     
 استثمارات متوفرة للبٌع - 3.376.738 - 3.376.738
 أخرىذمم مدٌنة وموجودات  2.054.126 - - 2.054.126
 واالرصدة البنكٌةالنقد  4.435.769 - - 4.435.769

     
9.866.633 - 3.376.738 6.489.895  

     
 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى - - 3.141.883 3.141.883

 مبالغ مستلمة مقدما من المستؤجرٌن - - 281.988 281.988
 تموٌل وكالة - - 16.578.483 16.578.483
 ألطراف ذوي عالقة ةمستحقمبالغ  - - 3.460.336 3.460.336

     
23.462.690 23.462.690 - -  
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    إٌضاحات حول

          البحرٌنً بالدٌنار                             2017دٌسمبر  31البٌانات المالٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً 
 
 

 حصص غٌر مسٌطرة .23
ص المعلومات المتعلقة بكل شركة من الشركات التابعة للمجموعة والتً تملك حصة غٌر مسٌطرة الجدول التالً ٌلخ

 جوهرٌة، قبل القٌام باستبعاد المعامالت بٌن شركات المجموعة:
 
 2017دٌسمبر  31

 بالدٌنار البحرٌنً
الٌال السٌف 

 رٌزٌدنس
استبعاد معامالت  أوربان كوارترز الٌال العقارٌة

 شركات المجموعة
 المجموع

      
   %50 %50 %50 نسبة الحصص غٌر المسٌطرة

      
 28.437.915 - - 18.437.915 10.000.000 موجودات غٌر متداولة

 5.096.560 - 500000 4.287.806 758.754 موجودات متداولة
 18.372.343 - - 16.790.933 1.581.410 مطلوبات متداولة

      
 15.163.132 - 500000 5.935.788 9.177.344 صافً الموجودات

      صافً الموجودات المنسوبة 
 7.577.197 - 250000 2.963.525 4.588.672 المسٌطرةللحصص غٌر 

      
 1.080.251 - - 29.078 1.051.173 إٌراد
(107.381) 608.627  ربح  - - 501.246 

 - - - - - الدخل الشامل اآلخر
      

(107.381) 608.627 لشاملمجموع الدخل ا  - - 501.246 
      

      الربح المخصص للحصص
(53.691) 304.314 غٌر المسٌطرة  - - 250.623 

      الدخل الشامل اآلخر 
      المخصص للحصة غٌر

 - - - - - المسٌطرة
      

      التدفقات النقدٌة من األنشطة
 9.600.255 - - 9.600.255 - التشغٌلٌة

      التدفقات النقدٌة من األنشطة
(7.900.556) - االستثمارٌة  - - (7.900.556)  

      التدفقات النقدٌة من األنشطة 
      التموٌلٌة )أرباح أسهم للحصة

 50.000 - 500000 - - غٌر المسٌطرة: ال شًء(
      

      صافً الزٌادة فً النقد وما فً
 1.749.699 - 500000 1.699.699 - حكمه
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    إٌضاحات حول

          البحرٌنً بالدٌنار                             2017دٌسمبر  31البٌانات المالٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً 
 
 

 )ٌتبع( حصة غٌر مسٌطرة  .23
 

 2016دٌسمبر  31
 بالدٌنار البحرٌنً

الٌال السٌف 
 رٌزٌدنس

اد معامالت استبع الٌال العقارٌة
 شركات المجموعة

 المجموع

     
   %50 %50 نسبة الحصص غٌر المسٌطرة

     
 20.740.755 - 10.537.359 10.203.396 موجودات غٌر متداولة

(136.222) 2.807.700 470.413 موجودات متداولة  3.141.891 
(136.222) 7.302.890 2.105.093 مطلوبات متداولة  9.271.761 

     
 14.610.885 - 6.042.169 8.568.716 صافً الموجودات

     صافً الموجودات المنسوبة للحصص غٌر
 7.301.574 - 3.017.216 4.284.358 المسٌطرة

     
 1.330.351 - 5.224 1.325.127 إٌراد
(189.357) 1.021.771  ربح  - 832.414 

 - - - - الدخل الشامل اآلخر
     

(189.357) 1.021.771 املمجموع الدخل الش  - 832.414 
     

(94.678) 510.885 الربح المخصص للحصص غٌر المسٌطرة  - 416.207 

     الدخل الشامل اآلخر المخصص للحصة غٌر
 - - - - المسٌطرة

     
 3.673.191 - 3.673.191 - التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة

(2.018.530) - االستثمارٌة التدفقات النقدٌة من األنشطة  - (2.018.530)  
     التدفقات النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة

 - - - - )أرباح أسهم للحصة غٌر المسٌطرة: ال شًء(
     

 1.654.661 - 1.654.661 - صافً الزٌادة فً النقد وما فً حكمه
 
 

 .  التزامات المصروفات الرأسمالٌة24
لٌة المتعاقد علٌها بتارٌخ بٌان المركز المالً الموحد، ولكن لم ٌتم عمل مخصص لها بعد، والمتعلقة بلغت النفقات الرأسما
 : ال شًء(.2016بالمجموعة ال شًء )

 
 

 التخصٌصات .25
 :2017اقترح مجلس اإلدارة التخصٌصات التالٌة لسنة 

 
 2017  2016 
    

 1.669.500  1.669.500 فلس للسهم الواحد 5أرباح نقدٌة مقترحة بمعدل 
    
 1.669.500  1.669.500 
 
 
 


