
 

 



















 ش.ゆ.ュ.  ترافكる ヱمجمヱع

 .المヱحدة جزءاً من هذه الヱボائュ المゅليる √≪لヴ إ ≓يضゅحれゅ المرفるボ من تشكل اإ
≒√ 

  ボديヤるتدفれゅボ النالゅボئمる المヱحدة ل
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪لヤسنる المنتヰيる في 

≪≡≒∵ ≪≡≒∫   
  إيضゅح دينゅر بحريني دينゅر بحريني

)ゅヰد عرضゅمع(    
   るيヤالتشغي るاأنشط 

≪,≫∝∫,∝∵∵ ≪,∝≡≪,∫≪≪  るسنヤل るعヱربح المجم 
    

   :るليゅد التヱبنヤل れتعديا 
 تكゅليف التمヱيل ∝ ≡∝≓,∫∵≓ ∫≫≡.∝≡≫

(≪.∫≫≫) (≫≒,∽∵≡) ∝ ゆد مكسゅمن استبع れآاヱ れراゅボع れمعداヱ 
 ااستثمゅر  صゅفي دخل ∵ (√≓≫,∼∵∼) (∵≫≫.∬∵∫)

≒.≡√≒.√∫∬ ∬∝∵,∽≪∫ ∬ ポاヰاست 
≒∝∫.≫≒∽ ≒∵√,≡√√ ≒≡  るحصるعヱالمجم  るئج الشركゅمن نتるヤالزمي 
 محتヘظ بゅヰ لغرض غير المتゅجرةاستثمゅراれ اضمحال  ≓≓ - ≫∫∼.≡√≓
 لحركヱ るمتゅボدュمخصص مخزヱن بطيء ا ≪≓ ≡∵∬,≫∝ ≫≓≪.≓∵
∫∽.∽≒≪ ∵∫,∽≡∝ ≒√  るقعヱالمت るنيゅئر اائتمゅمخصص الخس 

 مخصص مكゅفれべ نゅヰيる الخدمる لヤمヱظヘين  √≫ ∵≓≓,∵∵≓ ∼≪∵.≫∬≓
–––––––––––– ––––––––––––   

 الربح التشغيヤي قبل التغيراれ في رぺس المゅل العゅمل   ≪∝≪,√≪∝,≪ ≡∬∼,≫∬≪,≪
 تغيراれ في رぺس المゅل العゅمل:   

 مخزヱن  ≪≓∬,∵∝≪ √≓√.∵≓∝
≫,≪∬∵ (∵,≒∬√)   れداヱجヱع المゅحق استرج 

≪≡≫,∽≫∝ (≪≪≫,∬√≒)   ュخرىذمぺ ュذمヱ るمدين るريゅتج 
≪≡∫,≪≒∵ ∽√∝,∬∫≪   ュخرىذمぺ ュذمヱ るدائن るريゅتج 
 عボد ヱمطヱヤبれゅ مستردة  (≪∫≡,≓) ∬≡≪,≡≫

–––––––––––– ––––––––––––   
 يلالتشغنゅتج من  نボد  ≡√≡,∵≓≪,√ ≪∝≪,∼√√,√

 مكゅفほة مدفヱعる أعضゅء مجヤس اإدارة   (∼≫∝,∵≡≓) (≡∼∵.≫≓≓)    
 مكゅفれべ نゅヰيる الخدمる المدفヱعる لヤمヱظヘين  √≫ (≪∫≫,∫√≓) (≓∵≫.∼≡≓)

–––––––––––– ––––––––––––   
 من اأنشطる التشغيヤيるالتدفれゅボ النボديる صゅفي   ≫≪≓,≓∝≡,√ ≫√≪.∵≫≫.√

–––––––––––– ––––––––––––   
 ااستثمゅريるأنشطる ا   
(≒.√∽√.≪≪≪) (≒,≡≫∫,∝≡∵)   ヴإل れゅفゅإضれمعداヱ れآاヱ れراゅボع 

 عゅボراヱ れآاヱ れمعداれ استبعゅدمن  れمتحصا  ≡∫∬,∝≪ ∬∬≪.∼
 محتヘظ بゅヰ لغرض غير المتゅجرة استثمゅراれشراء  ≓≓ (∝∝≓,√∫∫) (∵∵∝.≪∬≓)

 المتゅجرة محتヘظ بゅヰ لغرض غيراستثمゅراれ استبعゅد من  れمتحصا  - ∫∬∬.∵∼∵
 المحتヘظ بゅヰ لغرض غير المتゅجرةستثمゅراれ عゅئد رぺس المゅل من اا  ∼∝≪,≓≓ ≡≡≡.∼≓

∽√≡.∝∫∫ ∽∵∽,≒∬∽   るمヤمست ュヰسぺ حゅربぺ 
–––––––––––– ––––––––––––   

 اأنشطる ااستثمゅريるالتدفれゅボ النボديる المستخدمる في صゅفي   (≪≪≫,∬∬≫,≓) (√≓∫.∫≫≪)
–––––––––––– ––––––––––––   

   るيヤيヱالتم るاأنشط 
(≒.≫≡5.≫≫7) (≒,≪≪7,494) ≫≪ るعヱمدف ュヰسぺ حゅربぺ 

∵∽≡.≡≡≡ ∽≡≡,≡≡≡ ≫≪  るض أجل مكتسبヱقر 
 سداد قرヱض أجل ≫≪ (≡≫∬,≡≫∬) (≓≓∝.≡∵√)

 مكتسبる  قرヱض استيراد ≫≪ ∫∝∫,≫≓∝,≡≓ √∝≪,≓∵≪,≫≓
 سداد قرヱض استيراد  ≫≪ (∫∬∬,∬∼≫,≓≓) (≓≪∬,√∬√,≫≓)

 سداد قرヱض من حベヱボ غير مسيطرة  ≫≪ (≡≡≡,∵∬√) -
 ぺربゅح ぺسュヰ مدفヱعる لحベヱボ غير مسيطرة   (≫∝≓,∵∼≪) -
(≪≡∽.∵∫∫) (≒∵∵,∫≪≡)  るعヱيل المدفヱليف التمゅتك 

- (≫≪,≡∫∫)  るخزان ュヰسぺ شراء 
–––––––––––– ––––––––––––   

 る التمヱيヤيるاأنشطالتدفれゅボ النボديる المستخدمる في صゅفي   (√≓∝,∬∼≪,≪) (≪≡≪.∼∼≪.≓)
–––––––––––– ––––––––––––   

 النقد ヱمゅ في حكمهفي صゅفي )النقص( الزيゅدة   (∼≓∵,∵∬∼) ∼≫≫.≪√∼.≫
    ≪∽.∫≒≒ (≒∽,∫∝∫)   るاأجنبي れصرف العما ベヱفي فرゅص 
 ينゅير ≓النボد ヱمゅ في حكمه في   ≫∬∝,√≓√,≫ (√√≪.√∼≓)    

–––––––––––– ––––––––––––   
≪.√≒√.∝∬≪ ≒,∫≡≒,≒≡∬ ≒∽ 

 
 ديسمبر  ≓≪ النقد ヱمゅ في حكمه في

══════════ ══════════   
 れماゅمعるغير نقدي 

-  るلغゅالبヱ るボبゅالس れاヱلسنゅب るボヤالمتعヱ بعد ゅヰب ゆلゅيط ュالتي ل ュヰح اأسゅربぺ دゅاستبع ュت∽,≡∝∽ ( ر بحرينيゅمن  ∵∼≫.√: ∵≓≡≫دين )ر بحرينيゅدين
ヱ るالدائن るريゅالتج ュعاه.التغيير في الذمぺ اأخرى ュالذم 

فع من المبゅلغ تュ استبعゅد إضゅفれゅ إلヴ عゅボراヱ れاآヱ れمعداヱ れالتغيراれ في الذمュ التجゅريる الدائنヱ るالذمュ اأخرى ヱالمبゅلغ المحتヘظ بゅヰ المستحるボ الد -
 るلغゅالبヱ لينヱゅボمヤالدفع ل るボالمستح∝≫,≫≡∽ ( ر بحرينيゅدين≪≡≒∵.)اشيء : 

 



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

 

 .المヱحدة جزءاً من هذه الヱボائュ المゅليる √≪لヴ إ ≓تشكل اإيضゅحれゅ المرفるボ من 
≒∽ 

 

 المヤكيるحベヱボ في ヤتغيراれ الゅボئمる المヱحدة ل
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪لヤسنる المنتヰيる في 

 

 

  ヱترافك ュヰسぺ يヤمゅح ヴئد إلゅالع  
   れゅطيゅاإحتي 

 
 رぺس 
 المゅل

 ュヰسぺ 
るخزان 

 عاヱة
 ュヰسぺ إصدار 

 إحتيゅطي
 قゅنヱني

 إحتيゅطي
ュゅع 

 إحتيゅطي 
るدلゅالع るيمボال 

 -ぺربゅح مبゅボة
 قゅبるヤ لヤتヱزيع

 -ぺربゅح مبゅボة
 るヤبゅغير ق

 لヤتヱزيع
ゅزيعヱتれ 

るترحボم 
 مجمヱع 

れゅطيゅاإحتي 
 ベヱボح 

 المسゅهمين 
ベヱボح 

 غير مسيطرة
 مجمヱع 

ベヱボح るكيヤالم 

 إيضゅح
 دينゅر

 بحريني
 دينゅر

 بحريني
 دينゅر

 بحريني
 دينゅر 

 بحريني
 دينゅر 

 بحريني
 دينゅر

 بحريني
 دينゅر

 بحريني
 دينゅر

 بحريني
  دينゅر

 بحريني
 دينゅر

 بحريني
 دينゅر

 بحريني 
 دينゅر

 بحريني
 دينゅر

 رينيبح
               

 ∫≓≡≫ ينゅير ≓الرصيد في 
)ًゅボالمسجل مسب(  ∫.≡∝∵.∽≡∽ (∫≫√.≡≡∫) ≫.≫∫∝.∽≡≪ ≫.∝≡≒.≡∝≪ ≒.≫≒∽.≡≡≡ ∽.∵√≡.∫≒∬ ≪.≒∫√.∵∬≒ ≪∵≪.∬√∬ ≒.≪∫≪.∽∽∬ ≒√.≫∬∵.≒∫≡ ≪∽.≡≒∵.≒∵∬ ≪.∵≡∫.∵∽∝ ≪∵.∵≪∽.∬≫∽ 

               
تほثير تطبيق المعيゅر الدヱلي إعداد 

ヱالمعيゅر  ∬ゅليる رقュ التゅボرير الم
 るليゅرير المゅボلي إعداد التヱالد

 ュرق≒∽ ≪ - - - - - (∵≪∬,∝≒∬) ∝∽∽,∵∫∽ - - (∵≫.∫≫√) (∵≫.∫≫√) (≫.∽√∬) (∵∵.≫∫≫) 
 (∼≫∝,∵≡≓) - (∼≫∝,∵≡≓) (∼≫∝,∵≡≓) - - (∼≫∝,∵≡≓) - - - - - - ≡≪ تغيراぺ れخرى 

  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ────── ──────── 
  ∫≓≡≫ ينゅير ≓الرصيد في 

 ∵≫∬,≡√∼,∵≫ ∵≡≫.∼≡∵.≫ ≡≫∵,∼≪∫,√≫ ≓≫∵,∼≓≫,√≓ ∬∼∼.≫∫≫.≓ ∬√∬.≫∵≫ ≓∼∬,≫≪∵,≫ ≡≡≫,≓≓≡,∼ ≡≡≡.∼≓≪.≓ ≫∝≡.≓≡∝.≪ ≫≡∼.∝∫≪.≪ (∫≡≡.√≪∫) ∼≡∼.∵∝≡.∫  )معゅد عرضه(
               

 るسنヤالربح ل– ≪≡≒∫   - - - - - - ≒,∫≫∫,≪∬≪ - - ≒,∫≫∫,≪∬≪ ≒,∫≫∫,≪∬≪ ∵∝√,∽≫≡ ≪,∝≡≪,∫≪≪ 
 ≫∼∫,√≓≫ (∫√≪,∝) ≡≡≫,≓≫≫ ≡≡≫,≓≫≫ - - - ≡≡≫,≓≫≫ - - - - -  دخل )خسゅرة( شゅمぺ るヤخرى

  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ────── ──────── 
 √∵∝,∵≓∫,≫ ≫∫≓,∫∼∵ ≫∬√,∬∼≡,≫ ≫∬√,∬∼≡,≫ - - ≫∬≫,∫≪∫,≓ ≡≡≫,≓≫≫ - - - - -  لヤسنる  مجمヱع الدخل الشゅمل

 (≫∝≓,∵∼≪) (≫∝≓,∵∼≪) - - - - - - - - - - - ∬≫ ぺربゅح ぺسュヰ الحベヱボ غير المسيطرة
اضمحال استثمゅر ぺسュヰ  استرداد

るكيヤالم ベヱボح  - - - - - - ≒≒.≫∝∽ - - ≒≒.≫∝∽ ≒≒.≫∝∽ - ≒≒.≫∝∽ 
 ュヰسぺ شراء るخزان  - (≫≪.≡∫∫) - - - - - - - - (≫≪.≡∫∫) - (≫≪.≡∫∫) 

 るلسن れゅزيعヱت≪≡≒∵:               

 - - - - (≡≡≡.≡∼) - - - ≡≡≡.≡∼ - - - - ≡≫ ∵≓≡≫ –عュゅ  إحتيゅطي

るعヱمدف ュヰسぺ حゅربぺ – ≪≡≒∵ ≪≫ - - - - - - - - (≒,≪≫≪,∽∽∬) (≒,≪≫≪,∽∽∬) (≒,≪≫≪,∽∽∬) - (≒,≪≫≪,∽∽∬) 
               

 るلسن るترحボم れゅزيعヱت≪≡≒∫ :               

 - - - - ≡≡≡.≡∼ - (≡≡≡.≡∼) - - - - - - ≡≫ ∫≓≡≫ –عュゅ  إحتيゅطي -

- ゅヰزيعヱبت ヴصヱم ュヰسぺ حゅربぺ – 
≪≡≒∫  ≪≫ - - - - - - (≒.≫∫√.∫≪∬) - ≒.≫∫√.∫≪∬ - - - - 

 ヴل إلヱطياإمحゅني حتيヱنゅボال ≒∬ - - - ≒∫∽,√∫≡ - - (≒∫∽,√∫≡) - - - - - - 
               

 るبعゅت るل من قبل شركヱمح ≪≪ - - - - - - (∫≡,∽≪∽) ∫≡,∽≪∽ - - - - - 
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── 

 ∵∼≓,∫√∵,∫≫ ∵≫≫,∝≡≓,≪ ≡≪∬,≓√∝,∼≫ ∬≓≡,√∼≡,∼≓ ∬≫∫.√≪√.≓ √∵√,≪∼≪ √∵∵.≓∫∫.≫ ≡≡√,≫≪≫,∼ ≡≡≡,∼∝≪,≓ ≫√∼,∝∫∵,≪ ≫≡∼,∝∫≪,≪ (∝∬≡,∝∝∫) ∼≡∼.∵∝≡.∫  ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪الرصيد في 
  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

 

 .المヱحدة جزءاً من هذه الヱボائュ المゅليる √≪لヴ إ ≓تشكل اإيضゅحれゅ المرفるボ من 
≒∝ 

 حベヱボ المヤكيヤるتغيراれ في الゅボئمる المヱحدة ل
 ∫≓≡≫ ديسمبر ≓≪لヤسنる المنتヰيる في 

 
  ヱترافك ュヰسぺ يヤمゅح ヴئد إلゅالع  
   れゅطيゅاإحتي 

 
 رぺس 
 المゅل

 ュヰسぺ 
るخزان 

 عاヱة
 ュヰسぺ إصدار 

 إحتيゅطي
 قゅنヱني

 إحتيゅطي
ュゅع 

 إحتيゅطي 
るدلゅالع るيمボال 

 -ぺربゅح مبゅボة
 قゅبるヤ لヤتヱزيع

 -ぺربゅح مبゅボة
 るヤبゅغير ق

 لヤتヱزيع
れゅزيعヱت 
るترحボم 

 مجمヱع 
れゅطيゅاإحتي 

 حベヱボ ا
  لمسゅهمين

ベヱボح 
 غير مسيطرة

 مجمヱع 
ベヱボح るكيヤالم 

 دينゅر إيضゅح
 بحريني

 دينゅر
 بحريني

 دينゅر
 بحريني

 دينゅر 
 بحريني

 دينゅر 
 بحريني

 دينゅر
 بحريني

 دينゅر
 بحريني

 دينゅر
 بحريني

  دينゅر
 بحريني

 دينゅر
 بحريني

 دينゅر
 بحريني 

 دينゅر
 بحريني

 دينゅر
 بحريني

               
 ∵≓≡≫ينゅير  ≓الرصيد في 

)ًゅボالمسجل مسب(  ∫.≡∝∵.∽≡∽ (∫≫√.≡≡∫) ≫.≫∫∝.∽≡≪ ≫.√≫≪.∽√≒ ≒.≪∝∽.≡≡≡ √.∬∫∫.∽≒≡ ≪.≡≫∫.≫≡∵ ≪≡≒.∫≒≒ ≒.≫∽∬.∽∬√ ≒≫.≪∫∽.∵∝≫ ≪≫.∬≡∽.∵∝≪ ≪.≡≡≪.≪∽∫ ≪∽.∬≡∫.≡≪≡ 
               

تほثير تطبيق المعيゅر الدヱلي إعداد 
 ュرق るليゅرير المゅボالت≒∽ ≪ - - - - - - (∵.≒∫≪) - - (∵.≒∫≪) (∵.≒∫≪) (≫.∬≡≫) (≒≒.≡∫∽) 

 (≡∼∵,≫≓≓) - (≡∼∵,≫≓≓) (≡∼∵,≫≓≓) - - (≡∼∵,≫≓≓) - - - - - - ≡≪ تغيراぺ れخرى 
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ────── ──────── 

)معゅد  ∵≓≡≫ينゅير  ≓الرصيد في 
 ∼∫≓,√∫∵,∼≫ ∼∼≪.∫∬∬.≓ ≡≪∫,∼∫∵,≪≫ ≓≪∫,∼∝≓,≪≓ √∬∼.∬∼≪.≓ ≓≓∫.≓≡≫ ∼∵≪,∫≓∬,≓ ≡≓∼.∫∫∬.√ ≡≡≡.∼∝≫.≓ ≓√∼.≫≪√.≪ ≫≡∼.∝∫≪.≪ (∫≡≡.√≪∫) ∼≡∼.∵∝≡.∫  عرضه(

               
 るسنヤد  ∵≓≡≫ –الربح لゅمع(

 ∵∵∝,∫∝≪,≫ ∝≡≫,√∬∝ ≓∵√,√∵∝,≓ ≓∵√,√∵∝,≓ - - ≓∵√,√∵∝,≓ - - - - - -  عرضه(

 ∝∼∬,√∝∵ ∵√∝,≫≓ ∬≡≪,≫∼∵ ∬≡≪,≫∼∵ - - - ∬≡≪,≫∼∵ - - - - -  الدخل الشゅمل اآخر
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ────── ──────── 

)معゅد لヤسنる  مجمヱع الدخل الشゅمل
 ≪≪∝,≪≪≓,≪ ≪∼∫,∝≡∵ ≡∫∵,∝≫√,≫ ≡∫∵,∝≫√,≫ - - ≓∵√,√∵∝,≓ ∬≡≪,≫∼∵ - - - - -  عرضه(

               :∝≓≡≫عれゅ لسنる تヱزي

 - - - - (≡≡≡.≡∼) - - - ≡≡≡.≡∼ - - - - ≡≫ ∝≓≡≫ –عュゅ  إحتيゅطي

るعヱمدف ュヰسぺ حゅربぺ – ≪≡≒∝ ≪≫ - - - - - - - - (≒,≫≡∬,∽∬√) (≒,≫≡∬,∽∬√) (≒,≫≡∬,∽∬√) - (≒,≫≡∬,∽∬√) 
               

 るلسن るترحボم れゅزيعヱت≪≡≒∵ :               

 - - - - ≡≡≡.≡∼ - (≡≡≡.≡∼) - - - - - - ≡≫ ∵≓≡≫ –ュ عゅ إحتيゅطي -
- ュヰسぺ حゅربぺ – ≪≡≒∵  ≪≫ - - - - - - (≒,≪≫≪,∽∽∬) - ≒,≪≫≪,∽∽∬ - - - - 

 ヴل إلヱطياإمحゅني حتيヱنゅボال ≒∬ - - - ≒∝∫,∽≪≒ - - (≒∝∫,∽≪≒) - - - - - - 
               

 るبعゅت るل من قبل شركヱمح ≪≪ - - - - - - (∵≒,≒≫∫) ∵≒,≒≫∫ - - - - - 
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── 

 ∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪الرصيد في 
 √≫≫,∫≡∝,∵≫ ∫≡≫,∼≡∵,≫ ∝≓≡,≪≡∬,√≫ ∵≓≡,≪∫≫,√≓ ∬∼∼,≫∫≫,≓ ∬√∬,≫∵≫ ∫≫∝,≡∵≡,≫ ∬≓∫,≡√∵,∼ ≡≡≡,∼≓≪,≓ ≫∝≡,≓≡∝,≪ ≫≡∼.∝∫≪.≪ (∫≡≡.√≪∫) ∼≡∼.∵∝≡.∫  )معゅد عرضه(

  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ ديسمبر ≓≪في 
 
 
≒   るعن الشرك れゅمヱヤمع 
 

متداヱلる عヤنゅً في بヱرصぺヱ  るسヰمゅヰهي شركる مسゅهمる عゅمる る اأュ"( مجمヱعる ترافكヱ ش.ゆ.ュ. )"الشركヱぺ "る "ترافكヱぺ "ヱ "الشرك
الشركヱ るفゅボً  تعمل. ∵∵∬≓الصゅدر في نヱفمبر  ≡≓رقュ اأميرヵ ي ممヤكる البحرين ヱفゅボً لヤمرسュヱ ـفالشركる تほسسヱ れقد  .البحرين
 ュゅالبحرينيأحك るريゅالتج れゅن الشركヱنゅق ゆجヱبم  ュرق ヵرゅزار ≡≡∼∫سجل تجヱ در من قبلゅالص.るحゅالسيヱ るعゅالصنヱ رةゅة التج 

الشركる اأسゅسيる هي نشطる ممヤكる البحرين. ぺالمنゅمる، ، ≫≡≫≡≫المكتゆ الرئيسي لヤشركる مسجل تحれ صندベヱ بريد عنヱان إن 
 الغذائيヱ .るالمنتجれゅ المتゅجرة في 

 
 .∬≓≡≫فبراير  ∵≫قرار مجヤس اإدارة الصゅدر بتゅريخ عヴヤ  بنゅءً لボد تュ اعتمゅد إصدار الヱボائュ المゅليる المヱحدة 

 
ヱ るمن الشرك るعヱن المجمヱتتتكゅشركゅヰ るبعゅالت ヱ:るليゅالت るヤالزمي 

 
 るاأنشط 

 るكيヤالم るد  نسبヤب 
  

るالتأسيس ∫≓≡≫ ∵≓≡≫ الرئيسي / るالعاقュااســ 
     
     れゅالشركるبعــゅالت 

الشرゆ يゅه متعبئヱ るتسヱيق ヱ إنتゅج
.れゅالمرطبヱ 

≒≡≡% ≒≡≡% るكヤمم 
 البحرين

بحرين لتعبئる الميゅه شركる ال
 れゅالمرطبヱش.ヱ.ش. 

 الヱヘاكهالتجゅرة في جميع ぺنヱاع      
ヱالمنتجれゅ  الطゅزجヱれ るالخضراヱا

 .الغذائيる اأخرى

≒≡≡% ≒≡≡% るكヤمم 
 البحرين

るزجゅاكه الطヱヘヤالبحرين ل るشرك 
.ヱ.ش.ش 

     
 ممヤكる %≡≡≓ %≡≡≓ .المヱاد الغذائيヱ るالمرطبれゅالتجゅرة في 

 البحرين
 ترヱ ش.ش.ぺ.ヱسヱاベ م

     
ヱ التخزين れゅخدم ュديボالت れゅخدم

るجيستيヱヤال 
≒≡≡% ≒≡≡% るكヤمم 

 البحرين
 الヱヤجستيる ش.ش.ヱ .ヱشركる ترافك

     
عصゅئر الヱ الحヤيゆ مヱينヱت إنتゅج

.ュطゅالطم るصヤصヱ ュاآيسكريヱ 
∽≒% ∽≒% るكヤمم 

 البحرين
.ュ.ュ.ن ذゅال لألبヱぺ るشرك  

     
ヱ ゆيヤين الحヱتمヱ يقヱئرالتسゅعص 

 れゅالمنتجヱゅヰب るالمرتبط. 
∽≡%* ∽≡%*  るلヱد 

れيヱالك 
 るيتيヱالك るنالشركゅلألب るالبحريني 

 ュ.ュ..ذ

     れゅالشركるヤالزمي 
 ممヤكる %∝≫.∝≪ %∝≫.∝≪ استيراد كاً من المゅشيヱ るالヤحュヱ المبردة

 البحرين
 شركる البحرين لヤمヱاشي

)るヤヘボم( .ゆ.ュ.ش  
     

 دヱلる  %≡∼ %≡∼ .التصヘيる قيد
 قطر

شركる الボطريる البحرينيる لتجゅرة ال
.ュ.ュ.ذ るاأغذي 

 
 るيヤعヘال るكيヤالم *.ュ.ュ.ن ذゅال لألبヱぺ るمن قبل شرك るكヱヤمم 

 
الヤتين لديヰمゅ نゅヰيる سنる مゅليる تنتヰي  ュ.ュ..ذ البحرينيる لألبゅنالشركる الكヱيتيる التゅبعヱ るشركتゅヰ  شركヱぺ るال لألبゅن ذ.ュ.ュ.بゅستثنゅء 

 ديسمبر. ≓≪الشركれゅ التゅبعヱ るالزميるヤ المتبボيる هヱ المゅليる لجميع  السنるن نゅヰيみ るف سبتمبر، ≡≪في 
 

 .من خال شركتゅヰ التゅبعる الكヱيれدヱلる في ヱبشكل ぺسゅسي ぺنشطتゅヰ في ممヤكる البحرين  المجمヱعるتمゅرس 
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≪ るمゅヰال るسبيゅالمح れゅسゅالسي 
 

 اداإعد ぺسس
 るليゅالم ュائヱボال れعدぺ حدةヱالمるريخيゅالت るヘヤالتك ぺلمبد ًゅボفヱ ، ءゅستثنみبれراゅجرة  ااستثمゅلغرض غير المت ゅヰظ بヘالتيالمحت ュت  ゅヰسゅقي

 ゅلボيمる العゅدلる.ب
 

ヱ ،ر البحرينيゅلدينゅحدة بヱالم るليゅالم ュائヱボال れعدぺاヵيع لذ れゅيヤلعم るالرئيسي るヤد العم.るعヱعرض المجم るヤعمヱ るالشرك 
 

 لتزاュبيゅن بゅإ
れعدぺ  درةゅالص るليゅرير المゅボإعداد الت るليヱيير الدゅمعヤل ًゅボفヱ るعヱمجمヤحدة لヱالم るليゅالم ュائヱボلي  عنالヱالد るسبゅيير المحゅس معヤمج
 ًゅボطبヱ البحرين るريゅالتج れゅن الشركヱنゅボا يلヱلمصرف البحريل ヵدゅدليل اإرش ヵفذة من ن المركزゅالن ュゅاأحكヱ( ュد رقヤالمج∝ )

 .ヱقヱاعد ヱإجراءاれ بヱرصる البحرين المتعるボヤ بヱゅヰالヱボانين ヱالボراراヱ  れجيれゅヰ مصرف البحرين المركزヱヵت
 

 ぺسس التヱحيد
 るليゅالم ュائヱボال ヴヤحدة عヱالم るليゅالم ュائヱボتشتمل الるبعゅالت ゅヰتゅشركヱ るشركヤفي  ل ゅديسمبر  ≓≪كم≪≡≒∫ . ゅق السيطرة عندمボتتح

 るعヱن لدى المجمヱعيك ベヱボح ヱぺ れゅتعرض ヴヤائد الヱالعヰركتゅمتغيرة من خال مشゅ المستثمر في るمع الشرك ゅヰلديヱ ゅヰ درةボال ヴヤع
من خال إستخداュ سヤطتゅヰ عヴヤ الشركる المستثمر فيヱ .ゅヰبゅأخص، تسيطر المجمヱعる عヴヤ الشركる  العヱائدتポヤ لتほثير عヴヤ ا

 ゅヰالمستثمر في:るعヱن لدى المجمゅط إذا كボف 
 

- るطヤالمستثمر ف الس るالشرك ヴヤع ゅヰجيه يヱلت るليゅدرة الحボال ゅヰالتي تمنح るئمゅボال ベヱボالح ヵぺ( るشركヤل るヤالص れذا るاأنشط
ゅヰ؛ المستثمر في) 

-  れゅتعرض ヴヤع ベヱボح ヱぺ ヴヤعヰركتゅائد متغيرة من خال مشヱعゅ المستثمر في るمع الشركヱ ؛ゅヰ 
-  ゅヰطتヤس ュإستخدا ヴヤدرة عボال ヴヤثير عほتヤل ゅヰالمستثمر في るالشرك ヴヤدار عボائدمヱع.ゅه 

 
لمجمヱعる دى اكヱن لتعندمヱ ゅ، بشكل عュゅ، هنポゅ افتراض بほن ぺغヤبيる حベヱボ التصヱيれ ينتج عنゅヰ السيطرة. لدعュ هذا اافتراض

 ベヱボقل حぺفي  るبيヤغぺ ベヱボحゅヰالمستثمر في るشركヤل るヰبゅمش ベヱボح ヱぺ れيヱر جميع التصゅفي ااعتب るعヱخذ المجمほئق ، تゅボالح
 بمゅ في ذلポ: السヤطる عヴヤ الشركる المستثمر فيゅ  ،ゅヰلديヱ ヰالظرヱف ذاれ الصるヤ في تボييュ مゅ إذا كゅن

 
 لヤشركる المستثمر فيゅヰ؛ الترتيبれゅ التعゅقديる مع حゅمヤي حベヱボ التصヱيれ اآخرين  -
-  るتجゅالن ベヱボاأخرىالح るقديゅالتع れゅعن الترتيبヱ ؛ 
-  れيヱالتص ベヱボحヱ るعヱمجمヤل れيヱالتص ベヱボحるالممكن. 

 
عヴヤ الشركる المستثمر فيゅヰ إذا كゅنれ الحゅボئق ヱالظرヱف تشير れ مسيطرة ヱぺ غير مسيطرة ゅنتュヱボ المجمヱعる بみعゅدة تボييュ مゅ إذا ك

 ヴヤع るعヱتحصل المجم ゅعندم るبعゅالت るحيد الشركヱت ぺصر السيطرة الثاث. يبدゅكثر من عنぺ ヱぺ عنصر ヴヤع れتغيرا ポゅن هنほب
مヱجヱداれ يتュ تضمين طرتゅヰ عヴヤ الشركる التゅبعる. السيطرة عヴヤ الشركる التゅبعヱ るيتュ إيゅボف التヱحيد عندمゅ تボヘد المجمヱعる سي

حصヱل من تゅريخ الヱボائュ المゅليる المヱحدة ヱぺ المستبعدة خال السنる في ヱمطヱヤبヱ れゅدخل ヱمصرヱفれゅ الشركる التゅبعる المボتنゅة 
 تゅヰ عヴヤ الشركる التゅبعる.سيطرالمجمヱعる إيゅボف لغゅيる تゅريخ المجمヱعる عヴヤ السيطرة 

 
ヱ رةゅالخس ヱぺ الربح ゆعينسヱمجمヤل ュاأ るي الشركヤمゅح ベヱボح ヴمل اآخر إلゅصر الدخل الشゅغير كل عنصر من عن ベヱボالحヱ る

 ヱل ヴالمسيطرة، حتぺ في れعمل تعديا ュاأمر، يت ュزヤاست ゅينمぺ .غير المسيطرة ベヱボعجز في رصيد الح ヴإل ヵدぼئج تゅن هذه النت
 るسبيゅالمح ゅヰتゅسゅشي سيゅلتتم るبعゅالت れゅشركヤل るليゅالم ュائヱボال れداヱجヱد جميع المゅاستبع ュت .るعヱمجمヤل るسبيゅالمح れゅسゅمع السي

ヱالمطヱヤبヱ れゅحベヱボ المヤكيヱ るالدخل ヱالمصرヱفヱ れゅالتدفれゅボ النボديる المتعるボヤ بゅلمعゅماれ البينيる بين ぺعضゅء المجمヱعる بゅلكゅمل عند 
 التヱحيد.

 
 معゅمぺ るヤسュヰ حベヱボ المヤكيる. يتュ احتسゆゅ التغيير في حصる مヤكيる الشركる التゅبعる، دヱن فボدان السيطرة، ك

 
ゅستبعゅد المヱجヱداれ )بمゅ في ذلポ الشヰرة( ヱالمطヱヤبれゅ ذاれ الصるヤ إذا فボدれ المجمヱعる سيطرتゅヰ عヴヤ الشركる التゅبعる، فみنゅヰ تュヱボ ب

ゅボفي ال るتجゅرة نゅخس ヱぺ ゆمكس ヵぺ れゅإثب ュيت ゅبينم るكيヤالم ベヱボد اأخرى لحヱالبنヱ غير المسيطرة ベヱボالحヱ るبعゅالت るشركヤل るئم
.るدلゅالع るيمボلゅظ به بヘر محتゅاستثم ヵぺ れゅإثب ュدخل. يتヤحدة لヱالم 
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≪  るسبيゅالمح れゅسゅالسيるمゅヰال )るتتم(  
 

 ∫≓≡≫ينゅير  ≓من اعتبゅراً نゅفذة ヱتヘسيراれ جديدة ヱمعدلる معゅيير 
ゅسゅإن السي るسبيゅالمح れヱ るヤالمتبالمسج るحدة هي عヱالم るليゅالم ュائヱボفي إعداد هذه ال ポヤلت るボبゅمط るالمستخدمるボبゅالس るفي السن ،

بゅستثنゅء بعض المعゅيير ヱالتヘسيراヱ れالتعدياれ الجديدة التي ぺدخれヤ عヴヤ المعゅيير ヱالتヘسيراれ المطبるボ من قبل المجمヱعる كمゅ في 
إن . ヱぺ تヘسير ヱぺ تعديل آخر تュ إصداره ヱلكنه غير إلزامي بعد لュ تュボ المجمヱعる بゅلتطبيق المبكر أヵ معيゅر. ∫≓≡≫ينゅير  ≓

 هي مヱضحぺ るدنゅه:تほثير عヴヤ المجمヱعる  هヱالذヵ استنتجれ اإدارة بほن لطبيعヱ るتほثير كل معيゅر ヱぺ تعديل جديد 
 

ゅر الدヱلي إعداد التゅボرير ヱالمعيالمتعヤق بゅأدヱاれ المゅليる  ∬المعيゅر الدヱلي إعداد التゅボرير المゅليる رقュ  قゅمれ المجمヱعる بتطبيق
 ュرق るليゅمع عماء ∼≓الم るد مبرمヱボمن ع れيراداみق بヤل مرة المتعヱيير أゅلتطبيق المع るكنتيج れثير التغيراほتヱ るضيح طبيعヱت ュت .

 الجديدة ぺدنゅه: 
 

 ュرق るليゅرير المゅلي إعداد التقヱر الدゅالمعي∬ るليゅالم れاヱأدゅق بヤالمتع 
بゅأدヱاれ المتعヤق  ∬≪محل معيゅر المحゅسبる الدヱلي رقュ  المتعヤق بゅأدヱاれ المゅليる ∬د التゅボرير المゅليる رقュ يحل المعيゅر الدヱلي إعدا
، يجمع المعيゅر بين جميع الجヱانゆ الثاث لمحゅسبる ∫≓≡≫ينゅير  ≓لヘヤتراれ السنヱيる المبتدئる في ヱぺ بعد  المゅليる: اإثبヱ れゅالボيゅس

ヱاااأدヱ سゅيボالヱ التصنيف :るليゅالم れط.اヱالتح るسبゅمحヱ ضمحال 
 

 ،るعヱمجمヤل るلنسبゅب ゆانヱن لجゅكヱ اإضمحال التصنيفヱ سゅيボال ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅفي المعي∬ るعヱالمجم ヴヤثير عほت .
 ن محゅسبる التحヱط ليس لヵぺ ゅヰ تほثير عヴヤ المجمヱعる. دخل في عヱボد المشتれゅボ فみبمぺ ゅن المجمヱعる ا ت

 
، ∫≓≡≫ينゅير  ≓بほثر رجعي، بتゅريخ التطبيق المبدئي في  ∬طبيق المعيゅر الدヱلي إعداد التゅボرير المゅليる رقュ قゅمれ المجمヱعる بت

 るرنゅボالم ュゅرقぺ دة عرضゅن إعヱد ュلي رقヱالد るسبゅر المحゅمعي ゆجヱبم ゅヰديمボبت れاستمرヱ≫∬ ليヱر الدゅثر تطبيق المعيぺ دボف .
 ュرق るليゅرير المゅボدة تصني ∬إعداد التゅإع ヴヤبيع عヤل るحゅمت れراゅمن استثم るكيヤالم ベヱボح ュヰسぺ れاヱدぺ في るعヱالمجم れراゅف استثم

 إلヴ استثمゅراれ مدرجる بゅلボيمる العゅدلる من خال الدخل الشゅمل اآخر.
 

 るليゅالم れاヱس اأدゅقيヱ تصينف 
 ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅالمعي ゆヤيتط∬ ヱ るليゅالم れداヱجヱتصنيف جميع الم ュن يتほب ヱぺ ةほヘالمط るヘヤلتكゅب ゅإم ًゅボاح ゅヰسゅقي

الボيمる العゅدلる عぺ ヴヤسゅس نمヱذج ぺعمゅل المنشほة إدارة المヱجヱداれ؛ ヱمゅ إذا كゅنれ التدفれゅボ النボديる التعゅقديる لأدヱاれ المゅليる تمثل 
"ュئゅボي الヤغ اأصヤالمب ヴヤئدة عゅヘال ヱぺ ديّنヤي لヤغ اأصヤالمب ヴヤع れゅعヱط المدفボف". 
 

 رجる بゅلボيمる العゅدلる من خال الدخل الشゅمل اآخر مヱجヱداれ مゅليる مد
(≒ )るكيヤالم ベヱボح ュヰسぺ れاヱدぺ  

ة عヴヤ حدة( لتصنيف استثمゅراتゅヰ في ぺدヱاれ اإجراء اختيゅر ا رجعる فيه )عぺ ヴヤسゅس كل ぺديمكن لヤمجمヱعる عند اإثبれゅ المبدئي، 
إذا لュ يتュ ااحتゅヘظ بゅستثمゅراぺ れسュヰ حベヱボ المヤكيる خر اآぺسュヰ حベヱボ المヤكيる كمدرجる بゅلボيمる العゅدلる من خال الدخل الشゅمل 

 لغرض غير المتゅجرة.
 

:るليゅالت れاゅجرة في الحゅلغرض المت るليゅالم れゅبヱヤالمط ヱぺ れداヱجヱلمゅظ بゅヘااحت ュيت 
 

 )ぺ(  إذا ュت ゅهぼゅاقتن ゅتكبده ヱぺسゅسぺ ً ゅ دة شراゅإع ヱぺ ゅヰلغرض بيعぼ في ゅالمدىه ゆريボ؛ال 
 )ゆ(  المبعند れゅتشكل جزءاً من ، دئياإثبゅالم れاヱاأد るظヘمعمح ゅヰإدارت ュالمحددة التي يت るلي ً ゅ  التيヱ ゅヰلديヴヤج دليل عヱヱ د

 ؛ ヱぺلمدى الボصيراأربゅح عヴヤ ااً لتحボيق نمط فعヤي مぼخر
 る(.يفعゅلذاヱ れ مصنぺ ヱぺるヘداة تحヱط  るمゅلي れゅد ضمゅنヱ)بゅستثنゅء المشتれゅボ التي هي عボبほنゅヰ مشتれゅボ مゅليる  )ج( 

 
ボس اإدارة يعتヤجرة د مجゅلغرض غير المت ゅヰظ بヘالمحت れراゅن تصنيف ااستثمほمل بゅمن خال الدخل الش るدلゅالع るيمボلゅب るكمدرج

ً ぺكثر لاستثمゅراれ اإستراتيجيる المتヱسطヱぺ る الطヱيるヤ اآجل، عヱضゅً عن إظゅヰر التغيراれ في الボيمゅ  るً عرضتボدュ اآخر  ゅمجدي
 . ヱحدة لヤدخلالعゅدلる مبゅشرةً في الゅボئمる الم

 
 ًゅفゅمض るدلゅالع るيمボلゅمل اآخر بゅمن الدخل الش るدلゅالع るيمボلゅب るالمدرج るكيヤالم ベヱボح ュヰسぺ れاヱدぺ في れراゅس ااستثمゅقي ًゅمبدئي ュيت

ً قيゅسゅヰ بゅلボيمる العゅدلる مع إثبれゅ المكゅسヱ ゆالخسゅئر النゅتجる من التغيراれ في الボيمる الع ゅボاح ュيتヱ .るヤمゅليف المعゅتك ゅヰفي إلي るدلゅ
الدخل الشゅمل اآخر ヱ"احتيゅطي الボيمる العゅدلる" ضمن الゅボئمる المヱحدة لヤتغيراれ في حベヱボ المヤكيる. سヱف لن يتュ إعゅدة تصنيف 

 .るكيヤالم ベヱボح ュヰسぺ れراゅد استثمゅدخل عند استبعヤحدة لヱالم るئمゅボفي ال るئر المتراكمゅالخس ヱぺ ゆسゅالمك 



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

≪≡ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪ي ف
 
 
≪  るسبيゅالمح れゅسゅالسيるمゅヰال )るتتم(  
 

 )تتمる( ∫≓≡≫ينゅير  ≓من اعتبゅراً نゅفذة ヱتヘسيراれ جديدة ヱمعدلる معゅيير 
 ュرق るليゅرير المゅلي إعداد التقヱر الدゅالمعي∬ るليゅالم れاヱأدゅق بヤالمتع )るتتم( 

 るليゅالم れاヱس اأدゅقيヱ تصينف)るتتم( 
 )تتمゅ)るلボيمる العゅدلる من خال الدخل الشゅمل اآخر مヱجヱداれ مゅليる مدرجる ب

(≒ )るكيヤالم ベヱボح ュヰسぺ れاヱدぺ )るتتم( 
ぺسュヰ حベヱボ المヤكيる  لاستثمゅراれ المدرجる بゅلボيمる العゅدلる من خال الدخل الشゅمل اآخر في ぺدヱاれإثبぺ れゅربゅح اأسュヰ سيستمر 

ستاぺ ュربゅح اأسュヰ، مゅ لュ تسترد ぺربゅح اأسュヰ بヱضヱح جزءاً من في الゅボئمる المヱحدة لヤدخل عندمゅ يヱجد لدى المجمヱعる الحق ا
 . في ぺدヱاぺ れسュヰ حベヱボ المヤكيる تكるヘヤ ااستثمゅر

 
(≪ ) れاヱدぺالديّن  

 :ن التゅلييناستيゅヘء كل من الشرطيّ إذا تュ  تボيس المجمヱعぺ るدヱاれ الديّن بゅلボيمる العゅدلる من خال الدخل الشゅمل اآخر
 

تحصيل التدفれゅボ الذヵ يヰدف إلヴ ااحتゅヘظ بゅلمヱجヱداれ من ぺجل اأعمゅل اれ المゅليる ضمن نمヱذج بゅلمヱجヱديتュ ااحتゅヘظ  -
るقديゅالتع るديボالن ゅヰبيعヱヱ ؛ 

 

-  るقديゅط التعヱد ينتج عن الشرヱجヱمヤليلゅط  المボالتي تعد فヱ るديボن れゅボاريخ محددة تدفヱي في تヤغ اأصヤالمب ヴヤع れゅعヱمدف
 الゅボئヱ .ュالゅヘئدة عヴヤ المبヤغ اأصヤيلヤديّن 

 
れゅإثب ュالدّ  يت れاヱدぺ مل اآخرينゅمن خال الدخل الش るدلゅالع るيمボلゅب るائد  المدرجヱヘدخل الヱ ئرゅخسヱ るاأجنبي れالعما ュييボدة تゅإعヱ

المゅليる  المヱجヱداヤれدخل ヱيتュ احتسゅبゅヰ بنヘس الطريるボ كمゅ في لالمヱحدة  ゅボئمるالخسゅئر ااضمحال في  استرجゅعヱぺ  ااضمحال
ュة. التي يتほヘالمط るヘヤلتكゅب ゅヰسゅقي  ュيت れゅإثبるئمゅボفي ال るيボالمتب るدلゅالع るيمボفي ال れمل. التغيراゅدخل الشヤحدة لヱد، ااعند  المゅستبع ュيت

 ヤدخل.لالمヱحدة  ゅボئمるالヤدخل الشゅمل إلヴ المヱحدة لゅボئمる الفي المثبتる في الボيمる العゅدلる  るالمتراكم اれإعゅدة تدヱير التغير
 

 るليゅم れداヱجヱممるسゅボ ةほヘالمط るヘヤلتكゅب 
ً لمتطヤبれゅ المعゅيير الدヱليる إعداد  ゅボفヱ るالمدين るريゅالتج ュالذم ポفي ذل ゅاأخرى بم るليゅالم れداヱجヱجميع الم れゅإثب ً ゅمبدئي ュيت

 :التゅボرير المゅليヱ るيتュ احゅボً قيゅسゅヰ بゅلتكるヘヤ المطほヘة بゅاعتمゅد عヴヤ تصنيف المヱجヱداれ المゅليる عヴヤ النحヱ المヱضح ぺدنゅه
 

 :ن التゅليينعند استيゅヘء كل من الشرطيّ يتュ تصنيف المヱجヱداれ المゅليる "كمدرجる بゅلتكるヘヤ المطほヘة" فボط 
 

تحصيل من ぺجل المゅليる ااحتゅヘظ بゅلمヱجヱداれ اأعمゅل الذヵ يヰدف إلヴ بゅلمヱجヱداれ المゅليる ضمن نمヱذج يتュ ااحتゅヘظ  -
ヱ ؛るقديゅالتع るديボالن れゅボالتدف 

 

مدفヱعれゅ عヴヤ المبヤغ اأصヤي في تヱاريخ محددة تدفれゅボ نボديヱ るالتي تعد فボط المゅليる لأداة ديる ينتج عن الشرヱط التعゅق -
.ュئゅボي الヤغ اأصヤالمب ヴヤئدة عゅヘالヱ 

 
 れداヱجヱس المゅقي ًゅمبدئي ュفيتゅمض るدلゅالع るيمボلゅيير بゅفي هذه المعヱالتي تست るليゅالم ً ゅ التي إل れماゅليف المعゅتك ゅヰي ヴشرةً إلゅمب ゆتنس

ً . ヱالمヱجヱداれ المゅليゅるء قتنإ ゅボاح ゅヰسゅقي ュالميت るヘヤلتكゅة بほヘه طボطري ュستخداゅي معدل بヤعヘئدة الゅヘالぺ ュاضمحال في بعد حس ヵ
.るيمボال  ュيتれゅإثب  ゆسゅعن المك るتجゅئر النゅالخسヱدゅااستبع  ヱぺحدةفي  ااضمحالヱالم るئمゅボدخل.ل الヤ 

 
 るليゅالم れداヱجヱإضمحال الم 

لخسゅئر إضمحال المجمヱعる إلヴ تغير في عمヤيる احتسゆゅ  ∬يゅر الدヱلي إعداد التゅボرير المゅليる رقュ لボد ぺدى تطبيق المع
 ュلي رقヱالد るسبゅر المحゅمعي ゆجヱرة المتكبدة بمゅج الخسヰعن طريق استبدال ن るليゅالم れداヱجヱج  ∬≪المヰمع ن" るنيゅئر اائتمゅالخس

るヤاآج るقعヱالمت" . 
 

تسجيل مخصص لヤخسゅئر اائتمゅنيる المتヱقعる لجميع الボرヱض  المجمヱعるمن  ∬لتゅボرير المゅليる رقュ يتطゆヤ المعيゅر الدヱلي إعداد ا
 ヱمヱجヱداれ الديّن المゅليる اأخرى التي ا يتュ ااحتゅヘظ بゅヰ كمدرجる بゅلボيمる العゅدلる من خال اأربゅح ヱぺ الخسゅئر.

 
ً يる التعゅقديる المستحるボ المتヱقعる عヴヤ الヘرベ بين التدفれゅボ النボد اائتمゅنيるخسゅئر التستند  ゅボفヱ  るديボالن れゅボجميع التدفヱ دボعヤفي ل ゅبم(

 ヵぺ من るتجゅالن ポヤت ポذل れゅالتي تحسين るنيゅا يتجز جزءاً تعتبر ائتمぺ  دمنボقع ( العヱالتي تتるعヱالمجم ゅヰمن . استامヱ ュخص ュيت ュث
 .لヤمヱجヱد بمعدل تボريبي لمعدل الゅヘئدة الヘعヤي اأصヤيالعجز 



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

≪≒ 

れゅحゅل ال إيضヱح るليゅالم ュائヱボحدةヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 

 
 
≪  るسبيゅالمح れゅسゅالسيるمゅヰال )るتتم(  
 

 )تتمる( ∫≓≡≫ينゅير  ≓من اعتبゅراً نゅفذة ヱتヘسيراれ جديدة ヱمعدلる معゅيير 
 ュرق るليゅرير المゅلي إعداد التقヱر الدゅالمعي∬ るليゅالم れاヱأدゅق بヤالمتع )るتتم( 

 るليゅالم れداヱجヱإضمحال الم)るتتم( 
 るلنسبゅاأخرى"ب ュالذمヱ るالمدين るريゅالتج ュذمヤل" ، れمゅقるعヱج  المجمヰبتطبيق ن るنيゅئر اائتمゅالخس ゆゅحتسゅب れمゅقヱ ر المبسطゅالمعي

التي تستند عヱ ヴヤاقع خبرة مصヱヘفる  المجمヱعる. لボد ぺنشれほ عمرمدى العヴヤ المتヱقعる  يるخسゅئر اائتمゅنالمتヱقعる عぺ ヴヤسゅس ال
ゅالس るنيゅرة اائتمゅالخسヤل るボبるعヱامل مجمヱلع ゅヰヤتعدي ュالتي تヱ ،ال るيヤبボالنظرة المست.るديゅااقتص るالبيئヱ لمدينينゅب るصゅخ 

 

المヱجヱداれ المゅليる في حゅلる التعثر في السداد عندمゅ تشير المعヱヤمれゅ الداخヤيヱぺ る الخゅرجيる بほنه من غير المحتمل  المجمヱعるتعتبر 
 ュヤن تستほبるعヱالمست المجم るقديゅلغ التعゅمن قبل الالمب ゅヰظ بヘمحت るنيゅائتم れゅتحسين ヵぺ رゅمل قبل اأخذ في ااعتبゅلكゅب るボحるعヱمجم . 

 

 ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅثير تطبيق المعيほح عن تゅاإفص ュت∬ るليゅالم ュائヱボال ヴヤحدة عヱالم ヤه:لゅدنぺ るعヱمجم 
 

 التحヱل
 بخافبほثر رجعي،  ∬تطبيق المعيゅر الدヱلي إعداد التゅボرير المゅليる رقュ  تュ تطبيق التغيراれ في السيゅسれゅ المحゅسبيる النゅتجる عن

ذلポ لュ يتュ إعゅدة عرض ぺرقュゅ المゅボرنる. يتュ إثبれゅ الヘرベヱ في الボيュ المدرجる لヤمヱجヱداれ المゅليる النゅتجる عن تطبيق المعيゅر الدヱلي 
 ュرق るليゅرير المゅボة" رصيد في ∬إعداد التゅボح المبゅاأرب- ヤل るヤبゅボزيعالヱفي  "ت ゅير  ≓كمゅين≪≡≒∫ れゅمヱヤن المعみف ،ポلذل るنتيجヱ .

 るاردة لسنヱال≪≡≒∵  ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅلمعيゅب るصゅالخ れゅبヤا تعكس المتط∬ ゅヰرنتゅボا يمكن م ポلذلヱ .
 るاردة لسنヱال れゅمヱヤلمعゅب≪≡≒∫  ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅالمعي ゆجヱبم∬. 

 

≒ヱفي ( تس ゅكم るليゅالم れداヱجヱمヤل るالمدرج ュيボال るديسمبر  ≓≪ي≪≡≒∵ ヱ≒  يرゅين≪≡≒∫ 
إلヴ الボيュ المدرجる المحددة عن طريق  ∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪تسヱيる الボيュ المدرجる لヤمヱجヱداれ المゅليる كمゅ في الجدヱل التゅلي يعرض 

 ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅير  ≓ في ∬تطبيق المعيゅين≪≡≒∫: 

 مる المدرجるالقي
  ≓كمゅ في  

 ∫≓≡≫ينゅير 

مخصص 
ااضمحال بنゅًء 
عヴヤ الخسゅئر 

 るقعヱالمت るنيゅاائتم 

إعゅدة تصنيف 
 れداヱجヱالم

 るليゅالم 

るالمدرج るالقيم 
  ≓≪كمゅ في 
  ∵≓≡≫ديسمبر 

  دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني
     るليゅالم れداヱجヱالم 
 استثمゅراれ متゅحる لヤبيع  ≡≡√.≫∼∫.∬ (≡≡√.≫∼∫.∬) - -

∬.∫∽≪.√≡≡ - ∬.∫∽≪.√≡≡ - 

استثمゅراれ محتヘظ بゅヰ لغرض غير المتゅجرة 
مدرجる بゅلボيمる العゅدلる من خال الدخل 

 الشゅمل اآخر
 ذمュ تجゅريる مدينヱ るذمぺ ュخرى ∼∫∫.∫∬≫.∫ - (∼≡≪.∵∝) ≡∫∼.≓≪≫.∫
 ة اأجلنボد ぺヱرصدة لدى بنヱヱ ポヱدائع قصير ≓∝∼.∬∵∵.≫ - - ≓∝∼.∬∵∵.≫
─────── ──────── ─────── ───────  
≪≡.∫∝≫.∽√

≒ 
(∝∵.≫≡∽) - ≪≡.∬≫≡.∫√∝  

═══════ ════════ ═══════ ═══════  
≪ヴヤثير عほع  ( التヱغير المسيطرة  مجم ベヱボالحヱ اأخرى れゅطيゅاإحتي 

حقベヱ غير 
  مسيطرة 

مجمヱع 
 れゅطيゅاإحتي  

  دينゅر بحريني  دينゅر بحريني
    

≪.∵≡∫.∵∽∝  ≒√.≫∬∵.≒∫≡  

-  (∝∵.≫≡∽) 
 るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅالمعي ゆجヱمخصص ااضمحال بم れゅإثب 

 ュرق∬ 
(≫.∽√∬)  (∝.∽≪∬)  ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅتج عن تطبيق المعيゅثير النほفي التゅص≒∽ 
(≫.∽√∬)  (∵≫.∫≫√)  

───────  ───────  
 ∫≓≡≫ينゅير  ≓إعゅدة عرض الرصيد اإفتتゅحي كمゅ في  ∝√≪.≪≫≪.√≓  ∵≡≫.∼≡∵.≫
════════  ════════  



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

≪≪ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 

 
 
≪  るسبيゅالمح れゅسゅالسيるمゅヰال )るتتم(  
 

 )تتمる( ∫≓≡≫ينゅير  ≓من اعتبゅراً نゅفذة ヱتヘسيراれ جديدة ヱمعدلる معゅيير 
 )تتمる( المتعヤق بゅأدヱاれ المゅليる ∬تقゅرير المゅليる رقュ المعيゅر الدヱلي إعداد ال

 るليゅالم れداヱجヱإضمحال الم)るتتم( 
 )تتمる( التحヱل

  ∫≓≡≫ينゅير  ≓ヱ ∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪( تسヱيる المخصص المسجل كمゅ في ≪
ً ااضمحال مخصص تسヱيる الجدヱل التゅلي يعرض  ゅボالمسجل مسب るالمدين るريゅالتج ュذمヤفي ل ゅالمخصص  ∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪كم ヴإل
 :∬بشほن التحヱل إلヴ المعيゅر الدヱلي إعداد التゅボرير المゅليる رقュ  ∫≓≡≫ينゅير  ≓كمゅ في لヤخسゅئر اائتمゅنيる المتヱقعる المعدل 

 
  ≓كمゅ في 
 ∫≓≡≫ينゅير 

 تعديل
 التحヱل 

  ≓≪كمゅ في 
  ∵≓≡≫ديسمبر 

  دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني
 ئتمゅنيる المتヱقعる المتعヤقる بمゅ يヤي:المخصص / الخسゅئر اا   

∝∽∝.∵≫∝ ∝∵.≫≡∽ ∽∫∬.√≫≒ 
≒ 
. 

 ذمュ تجゅريる مدينヱ るذمぺ ュخرى  
════════ ════════ ════════  

 
 ュرق るليゅرير المゅلي إعداد التقヱر الدゅمع عماء ∼≓المعي るد مبرمヱمن عق れق بإيراداヤالمتع  

ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅيحل المعي ≒∽  ュلي رقヱالد るسبゅر المحゅق  ≓≓محل معيヤءالمتعゅد اإنشヱボبع  るسبゅر المحゅمعيヱ
 ュلي رقヱق ∫≓الدヤالمتع  れإيراداゅمع العماء، ب るد المبرمヱボمن الع るتجゅالن れجميع اإيرادا ヴヤينطبق عヱ るヤالص れذا れسيراヘالتヱ

 ュل ゅعمボر الج تゅيير اأخرى. يحدد المعيゅالمع ベゅد ضمن نطヱボالع ポヤمن ت るتجゅالن れاإيرادا ゆゅاحتس れاヱذج من خمس خطヱديد نم
 ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅالمعي ゆجヱمع العماء. بم るد المبرمヱボالع≒∽ ヵبل الذゅボغ يعكس المヤاإيراد بمب れゅإثب ュيت ،

 تتヱقع المنشほة استحゅボقه نظير نボل البضゅئع ヱぺ الخدمれゅ إلヴ العماء.
 

 ゆヤر الديتطゅالمعي ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱ≒∽  ئقゅボر جميع الحゅأخذ في ااعتبゅب ،れداゅヰااجت るرسゅمم れべمن المنش
 るسبゅر المحゅيحدد المعي ゅكم .ュヰمع عمائ るد المبرمヱボالع ヴヤذج عヱالنم れاヱة من خطヱعند تطبيق كل خط るヤالص れف ذاヱالظرヱ

  لمرتبطる مبゅشرةً بゅلヱفゅء بゅلعボد.عن التكゅليف اإضゅفيる لヤحصヱل عヴヤ العボد ヱالتكゅليف ا
 

 ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅبتطبيق المعي るعヱالمجم れمゅمل.  ∼≓قゅثر رجعي كほج بヰن ュستخداみح بゅاإفص ュيت ュثير عن لほت
 ヴヤل عヱالتح るليゅترة الحヘر أن الゅالالمعي るボالطري ュدボيه يヤريااعمゅختيる .من ال ヵぺ بتطبيق るعヱالمجم ュボت ュل ベطر るريゅااختي るيヤالعم

.るحゅاأخرى المت 
 

 れاإيرادا れゅإثب れゅسゅه سيゅدنぺ يヤي ゅفيم .れゅالخدم ュديボتヱ ئعゅمع العماء من بيع البض るد المبرمヱボمن الع るعヱالمجم れتنتج إيرادا
 المحددة فيمゅ يتعヤق بتポヤ العヱボد المبرمる مع العماء.

 
 بيع البضゅئع ( ≓

 るالمبرم るعヱد المجمヱボنه ينبغي تتضمن عほب るعヱالمجم れد استنتجボاحد. لヱ داءぺ ュالتزا ヴヤع ュゅئع بشكل عゅمع العماء لبيع البض
)بصるヘ عゅمる عند تسヤيュ  إثبれゅ اإيراداれ النゅتجる من بيع البضゅئع في الヱقれ الذヵ يتュ فيه تحヱيل السيطرة عヴヤ المヱجヱد إلヴ العميل

يتュ ليس له ヵぺ تほثير عヴヤ تヱقيれ إثبれゅ اإيراداれ.  ∼≓تゅボرير المゅليる رقュ ن تطبيق المعيゅر الدヱلي إعداد الみ. لذلポ، فالبضゅئع(
لボد استنتجれ المجمヱعる بほن  (.راجع ぺدنゅهااعتبゅر تほثيراれ المゅボبل المتغير )بゅأخذ في ، المبゅعる سعر معゅمるヤ البضゅئعتحديد 

 ر نボديる.عヱボدهゅ المبرمる مع العماء ا تتضمن عヴヤ عنゅصر تمヱل جヱهريヱぺ る اعتبゅراれ غي
 

 المقゅبل المتغير 
. بمヱجゆ المعيゅر الدヱلي إعداد التゅボرير ヱرسュヱ العرض كميるال حق ااسترجゅع ヱتخヘيضれゅتボدュ بعض عヱボد بيع البضゅئع لヤعماء 

 ュرق るليゅالم≒∽ ヵدぼالعرض ، ت ュヱرسヱ るالكمي れゅيضヘتخヱ عゅااسترج ベヱボبل المتغير عند حゅボدير المボت ュبل المتغير. يتゅボالم ヴإل
إلヴ زيゅدة مبヤغ  تطبيق الボيد عヴヤ المゅボبل المتغيرعدュ التيボن المرتبطる به. يぼدヱる  ヵيボيد إلぺ ヴن يتュ بعد ذلポ حل حゅلدايる العボد ب

 اإيراد الذヵ سيتュ تほجيヤه.
 

 )ぺ ベヱボعحゅااسترج  
بتボدير ااسترجゅعれゅ عندمゅ يمنح العボد لヤعميل حق استرجゅع البضゅئع خال فترة زمنيる محددة، قゅمれ المجمヱعる في السゅبق 

ュستخداみب るقعヱغ  المتヤسط المبヱج متヰن .るالمرجح るليゅلاحتم ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅجيل ∼≓قبل تطبيق المعيほت ュيت ،
 れゅإثبヱ غヤاأخرى"مب ュالذمヱ るالدائن るريゅالتج ュلي ضمن "الذمゅالمركز الم るئمゅفي ق るقعヱالمت れゅعゅبل مع إجراء تعديل م ااسترجゅボ

 تكるヘヤ المبيعれゅ". يتュ تضمين الボيمる المدرجる المبدئيる لヤبضゅئع المتヱقع استرجゅعゅヰ ضمن "المخزヱن"."
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≪≫ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 

 
 
≪  るسبيゅالمح れゅسゅالسيるمゅヰال )るتتم(  

 ()تتمる ∫≓≡≫ينゅير  ≓من اعتبゅراً نゅفذة ヱتヘسيراれ جديدة ヱمعدلる معゅيير 
 ュرق るليゅرير المゅلي إعداد التقヱر الدゅمع عماء ∼≓المعي るد مبرمヱمن عق れق بإيراداヤالمتع )るتتم( 

 )تتمる(بيع البضゅئع ( ≓
 )تتمる(المقゅبل المتغير 

 )ぺ ベヱボعحゅااسترج )るتتم( 
 ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅالمعي ゆجヱمن العميل متغيراً ∼≓بم ュヤبل المستゅボن المヱعميل نظراً أن  ، يكヤد يسمح لボالع

بشكل تتنبほ ن هذه الطريるボ استرجゅعゅヰ أتستخدュ المجمヱعる طريボه الボيمる المتヱقعる لتボدير البضゅئع التي سيتュ المنتجれゅ. بゅسترجゅع 
المゅليゅボ るرير الدヱلي إعداد التر ゅيالヱاردة في المعتطبق المجمヱعる المتطヤبれゅ المجمヱعる. مبヤغ المゅボبل المتغير الذヵ تستحボه ぺفضل 

 ュبل المتغير  ∼≓رقゅボمヤل れديراボيد التボب るボヤيمكن المتع ヵإالذ .るヤمゅالمسترد دراجه في سعر المع ゆヱヤبعرض المط るعヱالمجم ュヱボت
تطبيق المعيゅر الدヱلي إعداد عند  .العميل بشكل منヘصل في الゅボئمる المヱحدة لヤمركز المゅليالمنتجれゅ من ヱالمヱجヱد بحق استرجゅع 

إلヴ "عボد ヱمطヱヤبれゅ مستردة"  ヱالذمュ اأخرى" الدائنる"الذمュ التجゅريみ るعゅدة تصنيف المجمヱعる ب، قゅمれ ∼≓المゅليる رقュ التゅボرير 
. بゅإضゅفる إلヴ ذلポ،  لボد نتج عن إعゅدة الボيゅس "عボد ∵≓≡≫ينゅير  ≓ヱ"المخزヱن" إلヴ "حق استرجゅع المヱجヱداれ" كمゅ في 

 "れداヱجヱع المゅحق استرج"ヱ "مستردة れゅبヱヤمطヱ في ゅلي كمゅمركز المヤحدة لヱالم るئمゅボفي ال るفيゅير  ≓إضゅحدد ت.  ∵≓≡≫ين
 るئمゅボة" في الゅボح المبゅثير في "اأربほفي التゅتعديل ص ュيتヱ "れداヱجヱع المゅحق استرج"ヱ "المستردة れゅبヱヤلغ "المطゅمب るعヱالمجم

 .るكيヤالم ベヱボفي ح れتغيراヤحدة لヱالم 
 

ممゅ نتج عنه إثبれゅ "حق استرجゅع المヱجヱداれ"  ∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪لمゅلي كمゅ في تュ إعゅدة عرض الゅボئمる المヱحدة لヤمركز ا
 るلغゅالمستردة" الب れゅبヱヤالمطヱ دボالع"ヱ≫≪.∬∵∝ ヱ ر بحرينيゅالي √∼≡.≪√دينヱالت ヴヤر بحريني عゅدين  るريゅالتج ュض في "الذمヘخヱ

دينゅر  ∝∵∬,≫≪دينゅر بحريني ヱ √∼≡,≪√" البゅلغる غير الゅボبるヤ لヤتヱزيع -ヱ"المخزヱن" ヱ"اأربゅح المبゅボة الدائنヱ るالذمュ اأخرى" 
ヱ الي ∫∵≡,≡≓بحرينيヱالت ヴヤر بحريني عゅدخل دينヤحدة لヱالم るئمゅボدة عرض الゅإع ュت ゅكم . るسنヤفي ل るيヰديسمبر  ≓≪المنت≪≡≒∵ 

دينゅر بحريني  √∼≡,≪√تج عنه انخゅヘض في "اإيراداれ النゅتجる من العヱボد المبرمる مع العماء" ヱ"تكゅليف اإيراداれ" البゅلغる ممゅ ن
ヱ≫≪,∬∵∝ .اليヱالت ヴヤر بحريني عゅدين 
 

  الكميるتخヘيضゆ れゅ( ال
 れゅيضヘالتخ るعヱالمجم ュدボثرالتほب るكمي  ゅヰرجعي لبعض عمائヴヤع  れゅبمجرد المشتراة من قبل العميل المنتجぺ ز كميهヱゅن تتج

ゅالمشترالمنتج れترة اヘالمحدد ة خال ال ヴد. الحد اأقصボفي الع るصゅボم ュالدفع من قبل يت るボلغ المستحゅبل المبゅボم れゅيضヘالتخ
 العميل.

 
 ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅالمعي ゆجヱبم≒∽ ヵدぼثر رجعي ، تほب るالكمي れゅيضヘالتخ ヴبل إلゅボبل . يرالمتغالمゅボدير المボلت

ヱ"طريるボ الボيمる . دヱد الボصヱى منヘردة الكميるلヤعヱボد ذاれ الح "طريるボ المبヤغ اأكثر احتمゅاً "طبれボ المجمヱعる ، المتغير الذヵ يستحボه
مبヤغ المゅボبل المتغير بشكل ぺفضل تتヱقع التي المختゅرة الطريるボ المتヱقعる" لヤعヱボد ذاれ الحدヱد الボصヱى أكثر من كميヱ るاحدة. إن 

るعヱمدف  ً ゅسゅسぺ  بعدد るكميヤى لヱصボد الヱد. من الحدボاردة في العヱالゅبヤبتطبيق المتط るعヱالمجم れمゅق ュمن ثヱ れ るボヤيد المتعボب
 れديراボبل المتغيرالتゅボمヤالمستردة  ل れゅبヱヤالمط れゅإثبヱるقعヱالمت るيヤبボالمست れゅيضヘتخヤرير . لゅボلي إعداد التヱر الدゅعند تطبيق المعي

 ュرق るليゅالم≒∽ れゅيضヘتخヤالمستردة" ل れゅبヱヤالمطヱ دボالع" れゅثبみب るعヱالمجم れمゅق ، るقعヱالمت るيヤبボد مخصص المستゅاستبعヱ
 أヵ فرベヱ. "اأربゅح المبゅボة"ضمن "الذمュ التجゅريる الدائنヱ るالذمュ اأخرى" ヱتعديل رصيد مسبれゅ ًゅボ المثبれ التخヘيض

 
" ヱالمطヱヤبれゅ المستردة عنه إثبれゅ "العボد ينتجممゅ  ∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪تュ إعゅدة عرض الゅボئمる المヱحدة لヤمركز المゅلي كمゅ في 

 るلغゅض في "ال ≓∫≡.√≫≓البゅヘانخヱ ر بحرينيゅدين るلغゅاأخرى" الب ュالذمヱ るالدائن るريゅالتج ュذم≒≪√.≡∫≒  ュت ゅر بحريني. كمゅدين
عنه انخゅヘض في "اإيراداれ النゅتجる من  ينتجممゅ  ∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪المنتヰيる في لヤسنる إعゅدة عرض الゅボئمる المヱحدة لヤدخل 

 るلغゅزيع" البヱالتヱ البيع れゅفヱمصر"ヱ "مع العماء るد المبرمヱボالع∫≪≪,∽∬≪ ゅر بحريني.دين 
 

 عرض رسュヱ الج( 
المبゅلغ المستحるボ العرض من رسュヱ يتュ مゅボصる لعرض منتجゅتヱ .ゅヰتュヱボ المجمヱعる بدفع رسュヱ العرض لعمائゅヰ استئجゅر رفヱف 

 .العميلالدفع من 
 

 ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅالمعي ゆجヱبم≒∽ ، ヵدぼالعرض ت ュヱرس ヴبل إلゅボال يرالمتغالم ュヱボالتي تヱ ゅヰボبتطبي るعヱمجم
.れيض اإيراداヘمن خال تخ 

 
عنه انخゅヘض  ينتجفيمゅ يتعヤق برسュヱ العرض ممゅ  ∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪تュ إعゅدة عرض الゅボئمる المヱحدة لヤدخل لヤسنる المنتヰيる في 

 るلغゅزيع" البヱالتヱ البيع れゅفヱمصر"ヱ "مع العماء るد المبرمヱボمن الع るتجゅالن れر بحر ≫∝∬.≫∫≫في "اإيراداゅيني.دين 
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≪  るسبيゅالمح れゅسゅالسيるمゅヰال )るتتم(  
 

 )تتمる( ∫≓≡≫ينゅير  ≓من اعتبゅراً نゅفذة ヱتヘسيراれ جديدة ヱمعدلる معゅيير 
 ュرق るليゅرير المゅلي إعداد التقヱر الدゅمع عماء ∼≓المعي るد مبرمヱمن عق れق بإيراداヤتتم المتع()る 

(≪) れゅالخدم ュتقدي 
إعداد نتゅئج المعゅمるヤ بヱاقعيる، بゅلرجヱع إلヴ مرحるヤ إتمュゅ المعゅمるヤ بتゅريخ  ريتュ إثبれゅ اإيراد من تボديュ الخدمれゅ عندمゅ يمكن تボدي

るليゅرير المゅボالت. 
 

 ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅالمعي ゆجヱاستنتج، ∼≓بمれ من るتجゅالن れن اإيراداほب るعヱسيستمر  المجم れゅالخدم ュديボت
.るヤالص れذا れذج المدخاゅنم ュستخداみب れقヱر الヱمع مر ゅヰتゅق  إثبヤتتع ゅسゅسぺ れゅالخدم ュديボمن ت るعヱالمجم れتخزين بدخل الإيرادا

 ً ゅボعرضه مسب ュت ヵصل في الذヘدخلبشكل منヤحدة لヱالم るئمゅボعند ال . ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅتطبيق المعي≒∽ ، ュيت
 .عرض دخل التخزين الذヵ تュ اإفصゅح عنه بشكل منヘصل في السنる السゅبるボ ضمن إيراداれ من عヱボد مبرمる مع العماء

 
 العمるヤ اأجنبيヱ るالمقゅبل المدفヱع مقدمゅً بمعゅماれ المتعヤق  ≫≫لجنる تヘسيراれ المعゅيير الدヱليる إعداد التقゅرير المゅليる رقュ تヘسير 
المصرヱف ヱぺ الدخل ヱぺ اإثبれゅ المبدئي لヤمヱجヱد عند الヱヘرヵ الذヵ سيتュ استخدامه عر الصرف نه عند تحديد سぺالتヘسير يヱضح 

 るヤالص ヱجزء منه( ذ ヱぺ( れداヱجヱد المゅعند استبع ヱぺ るديボغير الن れゅبヱヤالمط るديボغير الن ًゅدمボع مヱبل المدفゅボلمゅب るヤالص れن ، ذاみف
 ヵريخ الذゅالت ヱه るヤمゅريخ المعゅة مبدئيتほفيه المنش れتثب れداヱجヱالم ً ゅ ヱぺ るديボغير الن れゅبヱヤالمط るديボبل غير النゅボعن الم るتجゅالن

 ً ゅدمボع مヱالمدف ヱぺ れゅعヱمدف ポゅهن れنゅإذا كヱ . るمヤلغ مستゅمتعددة مب るعヱمدف ً ゅدمボعندئذ ، مヤع ゆيجヴ ن تぺ ةほريخ المنشゅحدد ت
ً لكل دفعه れ  ヱぺالمعゅما ゅدمボع مヱبل المدفゅボمヤل ュヤغ مستヤمب .ヘذا التヰجد لヱا ي.るعヱمجمヤحدة لヱالم るليゅالم ュائヱボال ヴヤثير عほت ヵぺ سير 

 
في سنる مرة  أヱلالمعゅيير ヱالتヘسيراれ اأخرى التي ぺدخれヤ عヱ ヴヤالتعدياれ الجديدة ヱالتヘسيراれ تュ تطبيق العديد من المعゅيير 

 ، ليسれ لヵぺ ゅヰ تほثير عヴヤ الヱボائュ المゅليる المヱحدة لヤمجمヱعゅヰ.る. إا ぺن∵≓≡≫
 

 جنبيるاأ عماれال れتحヱيا
∠ العمヤيる الرئيسيる  لヤمجمヱعる بゅلدينゅر البحرينييتュ عرض الヱボائュ المゅليる المヱحدة  ゅيضぺ يعد ヵالذヱا れゅيヤلعم るعヱتحدد المجم .るلشرك

 ستخداュ تポヤ العمヱゅるヤيتュ قيゅس البنヱد المتضمنる في الヱボائュ المゅليる لكل ヱحدة بالعمるヤ الرئيسيる لكل ヱحدة من ヱحداれ اأعمゅل 
るي .الرئيسيヱدة تدゅإع れرゅاختヱ حيدヱتヤشرة لゅالمب るボالطري るعヱالمجم ュرة التي تنتج من تستخدゅالخس ヱぺ ゆر المكس ポヤت ュاستخدا
.るボالطري 

 
 المعゅماヱ れاإرصدة

ً تسجيل المعゅما ゅمبدئي ュيتれ ほب るاأجنبي れلعماゅبゅヰب るالمعني るالرئيسي るヤر العمゅئدة  سعゅريخالسゅلتゅب るヤمゅفيه المع れヤهほت ヵالذ 
 لإثبれゅ أヱل مرة. 

 
 れゅبヱヤالمطヱ れداヱجヱيل المヱد تحゅيعるديボالن るضヱالمعر ゅب るاأجنبي れلعماゅبぺ ュر ستخداゅصرف السعヤل るريヱヘال るالرئيسي るヤعم

 عداد التゅボرير المゅليる. إتゅريخ بالسゅئدة 
 

ヤحدة لヱالم るئمゅボال ヴإل るديボد النヱيل البنヱتح ヱぺ るيヱعن التس るتجゅالن ベヱرヘدخل.ترحل جميع ال 
 

بゅلتヱاريخ المبدئيぺ るسعゅر الصرف السゅئدة بゅستخداュ البنヱد غير النボديる المゅボسる بゅلتكるヘヤ التゅريخيる بゅلعماれ اأجنبيる يتュ تحヱيل 
ヤلボلゅب るسゅボالم るديボد غير النヱيل البنヱتح ュيت .れماゅمعゅب るاأجنبي れلعماゅب るدلゅالع るيم ヵريخ الذゅلتゅئدة بゅر الصرف السゅسعぺ ュستخدا

 ュت るヤمゅمع ュيت .るدلゅالع るيمボعفيه تحديد ال るتجゅرة النゅالخس ヱぺ ゆالمكس れゅمع إثب ًゅتمشي るديボد غير النヱيل البنヱدة تحゅن إع ヱぺ ゆالمكس
ن التغيراれ في الボيمる العゅدلる لヰذا البند )ヵぺ فرベヱ التحヱيل عヴヤ البنヱد التي يتュ إثبれゅ مكسヱぺ ゆ خسゅرة قيمゅヰ الخسゅرة النゅتجる ع

ヱぺ الゅボئمる الشゅمل ゅ يتュ إثبゅتゅヰ في الゅボئمる المヱحدة لヤدخل مゅボئمる المヱحدة لヤدخل الشゅمل ヱぺ الゅボئمる المヱحدة لヤدخل كالعゅدلる في ال
 المヱحدة لヤدخل عヴヤ التヱالي(.

 
るعヱالمجم れゅشرك 

إعداد تゅريخ ببほسعゅر الصرف السゅئدة إلヴ الدينゅر البحريني اأجنبيる  العمヤيれゅمヱجヱداヱ れمطヱヤبれゅ عند التヱحيد، يتュ تحヱيل 
ヱ るليゅرير المゅボد التヱيل بنヱتح ュيتゅヰヤدخ ュائヱر الصرف  قゅسعぺ سطヱس متゅسぺ ヴヤمن ع るتجゅالصرف الن ベヱفر れゅإثب ュيت .るسنヤل

ぺجنبيる، يتュ إثبれゅ بند الゅボئمる المヱحدة لヤدخل الشゅمل عمヤيる  استبعゅدعند التヱحيد في الゅボئمる المヱحدة لヤدخل الشゅمل. عند  التحヱيل
  في الゅボئمる المヱحدة لヤدخل.اأجنبيる  بゅلعمヤيポヤる المتعるボヤ بت
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 يراداれاإ

 إيراداれ من عقヱد مبرمる مع العماء
 るعヱالغتعمل المجم れゅرة في المنتجゅالتجヱ يقヱالتسヱ جゅل اإنتゅفي مج るعヱالمجم るذائيれゅالمرطبヱ ュديボتヱ  التخزين れゅخدم

るجستيヱヤال れゅالخدمヱ .اإيراد れゅإثب ュيت ヴإل れゅالخدم ヱぺ ئعゅالبض ヴヤيل السيطرة عヱتح ュيت ゅمع العماء عندم るد المبرمヱボمن الع れا
المجمヱعる بصるヘ  لボد استنتجれ. البضゅئع ヱぺ الخدمれゅتポヤ استحゅボقه نظير نボل المجمヱعる بمبヤغ يعكس المゅボبل الذヵ تتヱقع العميل 

 ヴヤتسيطر ع ゅدةً مゅع ゅヰنظراً أن ゅヰإيرادات れゅل في جميع ترتيبゅالم ゆتعمل كر ゅヰنほب るمゅئععゅالبض ぺヱ  ヴإل ゅヰヤボقبل ن れゅالخدم
 العميل.

 
 るسبيゅالمح れداゅヰل اإجتヱح れゅحゅاإفص ュديボت ュتるهريヱالج   れゅرضيヘالヱ れديراボالتヱ مع るد المبرمヱボمن الع れإيراداゅب るボヤالمتع

 .≪العماء في اإيضゅح 
 

 ゅكم ゆء يجゅヘه استيゅدنぺ るضحヱيير المحددة المゅاعالمعヱنぺ فヤاإيراد لمختれا: 
 

 بيع البضゅئع 
 れゅإثب れاإيرادا るتجゅئع من بيع النゅالبض ヴヤيل السيطرة عヱفيه تح ュيت ヵالذ れقヱد في الヱجヱالعميلالم ヴإل ، るمゅع るヘبص ュيヤعند تس

 يヱمゅً عند التسヤيュ.  ≡∬إلヴ  ≡∝تيゅديる هي إن مدة اائتمゅن ااع البضゅئع.
 

فيمゅ إذا كゅنれ هنヱ ポゅعヱد ぺخرى في العボد تمثل التزامぺ れゅداء منヘصヱ るヤالتي يجゆ تخصيص جزء تほخذ المجمヱعる في ااعتبゅر 
 جヱد مكヱنヱヱれゅتほخذ المجمヱعる في ااعتبゅر تほثير المゅボبل المتغير ، لبيع البضゅئعمعゅمるヤ د تحديد سعر من سعر المعゅمるヤ لゅヰ. عن

فボط المゅボبل المتغير لديه تほثير  في الヱقれ الحゅلي )إن ヱجد(.لヤعميل جヱهريヱ るالمゅボبل غير النボدヱ ヵالمゅボبل المستحق الدفع تمヱيل 
.るعヱالمجم れإيرادا れゅإثب ヴヤع 

 
 ( المقゅبل المتغير ≓)

. البضゅئع إلヴ العميلنظير نボل  تستحゅるボبل الذヵ ، فみن المجمヱعる تボدر مبヤغ المボإذا كゅن المゅボبل في العボد يتضمن عヴヤ مبヤغ متغير
ايراداれ الجヱهريる في مبヤغ عدュ حدヱث استرجゅع الحين يكヱن من المحتمل جداً ヱيボيد يتュ تボدير المゅボبل المتغير عند بدايる العボد 

るالمثبت るالمتراكم れحل  اإيرادا ュيت ゅلعندمゅحる به るن المرتبطボالتي ュاحق عد れقヱ عماء بعض عتتضمن . فيヤئع لゅد بيع البضヱボ
 ヴヤعれゅيضヘتخ るت. كميぼد ヵ ヴإل るالكمي れゅضيヘالتخヱ عゅااسترج ベヱボبل حゅボالمتغيرالم. 

   عゅااسترج ベヱボح 
لヤعميل حق استرجゅع البضゅئع خال فترة زمنيる محددة. تستخدュ المجمヱعる طريボه الボيمる المتヱقعる لتボدير بعض العヱボد منح ت

 ゅヰعゅاسترج ュئع التي سيتゅالبض るعヱتطبق المجم .るعヱه المجمボتستح ヵبل المتغير الذゅボغ المヤفضل مبぺ بشكل ほتتنب るボأن هذه الطري
 ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅاردة في المعيヱال れゅبヤيمكن إدراجه في  ∼≓المتط ヵبل المتغير الذゅボمヤل れديراボيد التボب るボヤالمتع

 .るヤمゅقعسعر المعヱئع التي يتゅبضヤل るلنسبゅب  ゅالمستردة. كم れゅبヱヤالمط れゅثبみب るعヱالمجم ュヱボت ،れعن اإيرادا ًゅضヱع ،ゅヰعゅاسترج
 .في استرداد المنتجれゅ من العميليتュ إثبれゅ حق استرجゅع المヱجヱداヱ( れالتعديل المゅボبل لتكるヘヤ المبيعれゅ( لヤحق 

   るالكمي れゅيضヘالتخ 
 ヴヤع ゅヰثر رجعي لبعض عمائほب るالكمي れゅيضヘالتخ るعヱالمجم ュدボجميع تヱゅن تتجぺ المشتراة من قبل العميل بمجرد れゅز المنتج

في العボد. يتュ مゅボصる التخヘيضれゅ مゅボبل المبゅلغ المستحるボ الدفع من  ةالمحددالボصヱى د ヱدفترة الحالمنتجれゅ المشتراة خال  るكمي
ゅاً لヤعヱボد ذاれ الحدヱد الボصヱى طبれボ المجمヱعる طريるボ المبヤغ اأكثر احتم، ستحボهت الذヵ لتボدير المゅボبل المتغير قبل العميل.

بشكل  تتنبほالتي المختゅرة الطريるボ لヤعヱボد ذاれ الحدヱد الボصヱى أكثر من كميヱ るاحدة. إن  ヱطريるボ الボيمる المتヱقعる منヘردة الكميه
ً مبヤغ المゅボبل المتغير ぺفضل  ゅسゅسぺ るعヱبعدد  مدف るكميヤى لヱصボد الヱد. من الحدボاردة في العヱالるعヱالمجم れمゅق ュمن ثヱ  بتطبيق

 れゅبヤالمتط るボヤيد المتعボب れديراボبل المتغيرالتゅボمヤالمستردة  ل れゅبヱヤالمط れゅإثبヱ  れゅيضヘتخヤلるقعヱالمت るيヤبボالمست. 
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 )تتمる(( المقゅبل المتغير ≓)
 اداぺ れخر إير

 دخل الヱヘائد
 ュائد ب تسجيليتヱヘدخل الみュال ستخداヱ ،يヤعヘئدة الゅヘمعدل ال るボجبهذطريヱبم ヵ  باً خال العمرボمست るقعヱالمت るديボلغ النゅالمب ュخص ュيت

 ヱぺ المطぺ ،ゆヱヤيヰمぺ ゅنسゆ. صゅفي الボيمる المدرجる لヤمヱجヱد المゅليヱぺ る فترة ぺقصر إلヴ المゅلي لأدヱاれ الزمني
 

 ぺسュヰدخل ぺربゅح 
 ュيت れゅحق  دخلإثب れيثب ゅعندم ュヰح اأسゅربぺ るعヱإفي المجم ュستا ヴヤهمين عゅافق المسヱي ゅدةً عندمゅن عヱيك ヵالذヱ ،ュヰح اأسゅربぺ

.ュヰح اأسゅربぺ زيعヱت  
 

 ىإيراداぺ れخر
 عぺ ヴヤسゅس مبدぺ اإستحベゅボ عندمゅ يتュ تحボيق الدخل.يتュ إثبれゅ اإيراداれ اأخرى 

 
(≪ ) るمدين るريゅتج ュذم 

حق المجمヱعる في مبヤغ المゅボبل غير المشرヱط )ヵぺ يتطゆヤ فボط مرヱر الヱقれ قبل استحベゅボ سداد مبヤغ المゅボبل(. الذمュ المدينる ثل تم
 راجع السيゅسれゅ المحゅسبيる المتعるボヤ بゅلمヱجヱداれ المゅليる لヤحصヱل عヴヤ مزيد من التゅヘصيل.

 
 مطヱヤبれゅ العقد ( ≪)

 れゅد هي التزامボالع れゅبヱヤل مطボئع بنゅالبضヱぺ ال れゅاخدم ヴإل ヵبل لعميل الذゅボالم るعヱمنه المجم れヤغ استمヤمب ヱぺ(بل المستحقゅボالم )
 عندفみنه يتュ إثبれゅ مطヱヤبれゅ العボد ، إلヴ العميلالبضゅئع ヱぺ الخدمれゅ قュゅ العميل بدفع المゅボبل قبل نボل المجمヱعる من العميل. إذا 

 .عندمゅ تュヱボ المجمヱعる بتنヘيذ العボدكみيراد مطヱヤبれゅ العボد  يتュ إثبぺ(れゅيヰمぺ ゅسبق(. عند استحベゅボ السداد الدفع ヱぺ إجراء 
 
(√ )れداヱجヱع المゅحق استرج 
من قبل العماء. يتュ قيゅس المヱجヱداれ استرجゅعゅヰ المتヱقع  البضゅئعحق المجمヱعる في استرداد مثل حق استرجゅع المヱجヱداれ ي

 るيمボلゅب るنالمدرجヱمخزヤل るボبゅالس ، ゅヰمن ًゅمヱامحس るقعヱليف متゅتك ヵぺئعسترداد البゅض るض محتمل في قيمゅヘانخ ヵぺ ポفي ذل ゅبم ،
لی إبゅإضゅفる ، المتヱقعる عヱائدهヱゅى لمستれ جعゅراる مأيالمヱجヱداれ المسجるヤ س قيゅتュヱボ المجمヱعる بتحديث . المسترجعるالبضゅئع 

 ヵぺれゅيضヘإ تخ るفي قيم るفيゅاضゅلمنتج れるالمسترجع. 
 
(∽)  れゅبヱヤمستردة مط 

بゅلمبヤغ يتュ قيゅسゅヰ ( من العميل ヱالذمュ المدينる المستヤمる )ヱぺبعض ヱぺ جميع مبゅلغ المゅボبل استرداد زامれゅ المطヱヤبれゅ المستردة هي الت
 ヵالعميلالذ ヴنه سيرد إلほاأمر ب るيゅヰفي ن るعヱقع المجمヱبتحديث . تت るعヱالمجم ュヱボتヰديراتボتゅ  المستردة れゅبヱヤمطヤالتغيلヱ( ر

 るيゅヰفي ن )るヤمゅبل في سعر المعゅボليفترة إعدالمゅرير مボن اد كل تゅعاه بشぺ رةヱالمذك るسبيゅالمح るسゅبل . راجع السيゅボالمتغيرالم. 
 

れمعداヱ れآاヱ れراゅعق 
るيمボاضمحال في ال ヵぺヱ ュالمتراك ポاヰااست ュبعد حس ،るヘヤلتكゅب れالمعداヱ れاآاヱ れراゅボجدتدرج العヱ تتضمن هذه . ، إن

 るヘヤليف تكゅجزء من  إستبدالالتك れاآاヱ れراゅボالعヱ ليفゅتكヱ れاإقتراضالمعدا  ュاأجل إذا ت るヤيヱء الطゅريع البنゅءلمشゅヘإستي 
 ゆヤيتط ゅعندم .れゅيير اإثبゅإستبدالمع  るهريヱجزاء جぺれراゅボعヤف ل ،れفترا ヴヤع れالمعداヱ れاآاヱみعن الヱمجم ポヤت れゅثبみب ュヱボت る

ヱ محددة るجيゅر إنتゅعمほب るفردي れداヱجヱاأجزاء كمポلذل ًゅボفヱ ゅヰاكヰستゅب ュヱボت.  れゅإثب ュيت ،るرئيسي るينゅإجراء مع ュيت ゅلمثل، عندمゅبヱ
 るالمدرج るيمボفي ال ゅヰتヘヤتكれالمعداヱ れاآاヱ れراゅボعヤل  るヘヤإستبدالكتك  ュءإذا تゅヘليف  إستيゅجميع تك れゅإثب ュيت .れゅيير اإثبゅمع

 .ヤدخل عند تكبدهゅالمヱحدة لゅボئمる الالتصヤيحヱ れゅالصيゅنる اأخرى في 
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≪  るسبيゅالمح れゅسゅالسيるمゅヰال )るتتم(  
 

れمعداヱ れآاヱ れراゅعق )るتتم( 
الممヱヤكる اأراضي لヤمヱجヱداれ، بみستثنゅء، عヴヤ اأعمゅر اإنتゅجيる المتヱقعる  عぺ ヴヤسゅس الボسط الثゅبれ بنゅءً  ستヰاポيتュ حسゆゅ اا

 : ، كمゅ يヤييذヱاأعمゅل الرぺسمゅليる قيد التنヘمヤكゅً حراً 
 

 مゅボمる عぺ ヴヤراضي مぼجرة مبゅني - سنヱぺ る فترة عボد التほجير  ≡≪إلヴ  ≡≓من 
 المخزن ヱمعداれ تبريد ヱمكゅئنآاれ  - سنヱاれ  ≡≓إلヴ  ≫من 
 يぺるثゅث ヱتركيبヱ れゅمعداれ مكتب - سنヱاれ  ∼إلヴ  ≫من 
 سيゅراれ - سنる ≫≓إلヴ  √من 

 
عداれ من حيث اإضمحال عندمゅ تكヱن هنぺ ポゅحداث ヱぺ تغيراれ في يتュ عمل مراجعる لボヤيュ المدرجる لヤعゅボراヱ れاآاヱ れالم

 ヴヤع るالمدرج ュيボحيث تزيد الヱ れشراぼمن هذه الم ヵぺ دヱجヱ るلゅفي ح .るالمدرج るيمボإسترداد ال るيヤبゅق ュعد ヴف تشير إلヱالظر
 るヤبゅボال ゅヰقيم ヴإل れداヱجヱيض المヘتخ ュلإسترداد، يت るヤبゅボال るيمボاللإسترداد، الヱتي تボعد ال ًゅقصゅن るدلゅالع ゅヰمن بين قيمت ヴヤاأع るيم

 .るالمستخدم ゅヰقيمتヱ البيع るヘヤتك 
 

 ュديتゅفع  استبعゅمن ヴヤل عヱقع الحصヱا يت ゅعندم ヱぺ عند البيع れالمعداヱ れاآاヱ れراゅボمن إبند من الع るديゅاستخدامهقتص  ヱぺبيعه .
الヘرベ بين صゅفي متحصاれ البيع ヱالボيمる المدرجる نه ぺعヴヤ المحتسる ゆ عن استبعゅد مヱجヱد )يتュ إثبヵぺ れゅ مكسヱぺ ゆ خسゅرة نゅتج

 المヱجヱد. استبعゅدヤدخل في السنる التي تュ فيゅヰ لゅボئمる المヱحدة اللヤمヱجヱد( في 
 

مستボباً إذا في نゅヰيる كل سنる مゅليヱ ،るيتュ تعديヱ  ゅヰヤداヱ れاأعمゅر اإنتゅجيヱ るطرベ ااستヰاポيتュ مراجعる الボيمる المتبボيる لヤمヱج
 تطゆヤ اأمر. 

 
 مخزヱنال
. ، بعد حسゆゅ مخصص المヱاد المتゅボدمヱぺ る بطيئـる الحركぺるقل ぺيヰمゅتحボيゅヰボ، المتヱقع  الボيمる صゅفي ゅヱぺلتكるヘヤ بدرج المخزヱن ـي

 ، عヴヤ النحヱ التゅلي:ينلكل منتج حتヱ ヴصヱله إلヴ مヱقعه ヱشكヤه الحゅليالمتكبدة المصرヱفれゅ  تポヤتمثل التكゅليف 
 

 ヱمヱاد ぺخرى  قطع غيゅرヱ يるاستヰاكمヱاد ヱ مヱاد خュゅ - .متヱسط المرجحالفي المخゅزن عぺ ヴヤسゅس  ゅليفالتك
   

 れゅفヱالمصر ゅヰإلي ً ゅفゅمض るلゅالعمヱ شرةゅاد المبヱليف المゅتك
.ヵدゅط العゅى النشヱس مستゅسぺ ヴヤع ゅヰب るصゅالخ 

 بضゅعる تゅمる الصنع -
   

 لبيعرض الغبضゅعる  - في المخゅزن عぺ ヴヤسゅس الヱارد ヱぺاً، الصゅدر ヱぺاً.  ゅليفالتك
 

إن صゅفي الボيمる المتヱقع تحボيゅヰボ هヱ سعر البيع المボدر ضمن اأعمゅل اإعتيゅديる، محسヱمゅً منゅヰ التكゅليف المボدرة لإتمヱ ュゅالتكゅليف 
 المボدرة الضرヱريる لحدヱث عمヤيる البيع.

 
 مヱجヱداれ غير مゅليる اضمحال

إذا ヱجد  .مヱجヱد مゅلي اضمحالدليل مヱضヱعي يثبれ كゅن هنポゅ  مゅ إذالتحديد مゅلي تボرير تゅريخ كل ب تボييュعمل تュヱボ المجمヱعる ب
الゅボبل  المヱجヱدسنヵヱ لヤمヱجヱد، تュヱボ المجمヱعる بعمل تボييュ لمبヤغ  اضمحال، ヱぺ عندمゅ يتطゆヤ عمل فحص مثل هذا الدليل
ً تكるヘヤ البيع  تجる لヤنボدلヱحدة المناأعヴヤ لヤمヱجヱد ヱぺ االعゅدلる لヤمヱجヱد هي الボيمる الボيمる الゅボبるヤ لإسترداد لإسترداد. إن  ゅقصゅن

るالمستخدم ゅヰقيمتヱ  حد بعيد ヴإل るヤボالتي هي مستヱ るديボالن れゅボتدفヤد غير منتج لヱجヱن المゅإا إذا ك ،ヵردヘد الヱجヱمヤهي محددة لヱ
.れداヱجヱمن الم るعヱمجم ヱぺ اأخرى れداヱجヱالم ポヤعن ت 

 
يتュ إظゅヰر ヱاد، فみن المヱجヱد يعتبر مضمحاً، الゅボبるヤ لإسترد قيمته ヱぺ الヱحدة المنتجる لヤنボد عنعندمゅ تزيد الボيمる المدرجる لヤمヱجヱد 

لمستボبヤيる يتュ تخヘيضゅヰ إلヴ ن التدفれゅボ النボديる اييュ الボيمる المستخدمる لヤمヱجヱد، فみيتュ تゅ ボ. عندمبゅلمبヤغ الゅボبل لاسترداد المヱجヱد
ヰقيمتゅ れゅييمボيعكس الت ヵالذヱ るقبل الضريب ゅم ュمعدل خص ュستخداゅب るليゅالح  るالزمني るيمボヤل ベヱسヤل るليゅدالحヱボنヤطر  لゅالمخヱ

 ュاستخدا ュنه يتみليف البيع، فゅتك ュبعد خص るدلゅالع るيمボد. عند تحديد الヱجヱلمゅب るصゅالخゅالذج نم ュييボسبالتゅمنるュيت れゅبゅهذه الحس . 
 ゅييدهほت ヱぺ ュييボالت れゅヘعゅر من قبل مضゅسعぺاأ ュヰسヱالمتدا るنヤالمع ヱぺ るلヤل るحゅخرى متぺ れشراぼم.るدلゅالع るيمボ  
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≪ るمゅヰال るسبيゅالمح れゅسゅالسي )るتتم( 
 

 )تتمる( مヱجヱداれ غير مゅليる اضمحال
 ヴヤع るعヱاضمحال المجم ゆゅحس るيヤتستند عم れゅالميزاني るيヤصيヘالتるقعヱالمت れゅبゅالحسヱ ، حدة منヱ صل لكلヘالتي تعد بشكل من

ヱلال るالمنتج れتخصيص حدا ュالتي يتヱ るعヱمجمヤد لボنヤال れداヱجヱالم .ゅヰل るرديヘ تغطي بشكل るقعヱالمت れゅبゅالحسヱ れゅهذه الميزاني
بعد المتヱقعる طヱيل اأجل ヱيطبق عヴヤ التدفれゅボ النボديる المستボبヤيる المعدل النمヱ  يحسゆ طヱل،اأヘヤتراれ ل. خمس سنヱاれ عュゅ فترة

 .るمسゅالخ るالسن 
 

المثبتる مسبゅボً لュ تعد  ااضمحال، حヱل مゅ إذا كゅن هنヵぺ ポゅ مぼشر يثبれ بほن خسゅئر مゅلي كل تボريرإعداد ュ في تゅريخ يتュ عمل تボيي
المنتجヱぺ る الヱحدة  مヱجヱدة ヱぺ قد تュ تخヘيضゅヰ. إذا ヱجد مثل هذا المぼشر، تュヱボ المجمヱعる بتボدير المبヤغ الゅボبل لاسترداد لヤمヱجヱد

 المستخدمる لتحديد مبヤغ المヱجヱد الゅボبل المثبتる مسبゅボً فボط إذا كゅن هنポゅ تغيير في التボديراれ محالااض. يتュ استرجゅع خسゅرة لヤنボد
جヱد قيمتゅヰ سترجゅع محددة بحيث ا تتجヱゅز الボيمる المدرجる لヤمヱاضمحال. إن قيمる اا ةلاسترداد منذ تゅريخ إثبれゅ آخر خسゅر

ぺヱ ،لاسترداد るヤبゅボالال るالمدرج るيمボز الヱゅااا تتج ュبعد حس ،ゅتحديده ュتي تポاヰست ュيت ュل ヱل ゅرة  كمゅخس れゅاضمحالإثب 
 .ヤدخلالمヱحدة لゅボئمる السترجゅعれゅ في سنヱاれ السゅبるボ. يتュ إثبれゅ هذه اإلヤمヱجヱد في ال

 
るر في شركゅاستثم るヤزمي 

 ヴれ المشゅركる في إتخゅذ الボراراالボدرة عヤ مぼثر عヤيゅヰ. إن النヱヘذ المぼثر هヱ إن الشركる الزميるヤ هي مぼسسる لدى المجمヱعる نヱヘذ
 .れゅسゅالسي ポヤت ヴヤع るالسيطرة المشترك ヱぺ السيطرة れلكن ليسヱ ،ゅヰالمستثمر في るشركヤل るيヤالتشغيヱ るليゅالم れゅسゅلسيゅق بヤيتع ゅفيم 

 
لشركれゅ هي ممゅثるヤ لتポヤ التي تعد ضرヱريる لتحديد مدى السيطرة عヴヤ اد النヱヘذ المぼثر إن ااعتبゅراれ التي يتュ عمゅヰヤ في تحدي

 .るبعゅالت 
 

 ュايتゆゅر حتسゅاستثم るعヱفي  المجمるالشرك ベヱボح るボطري ゆجヱبم るヤالزمي るكيヤالم. 
 
ااستثمゅر في الشركる الزميるヤ مبدئيゅً بゅلتكるヘヤ. يتュ تعديل الボيمる المدرجる لاستثمゅر إثبれゅ ، يتュ إثبれゅ المヤكيる حベヱボمヱجゆ طريるボ ب

 れداヱجヱفي مゅمن ص るعヱالمجم るفي حص れء.التغيراゅريخ اإقتنゅمنذ ت るヤالزمي るالشرك  るلشركゅب るボヤرة المتعヰتضمين الش ュيت
 ヱا يتュ فحصゅヰ لاضمحال. ヱهي غير مطほヘةالزميるヤ في الボيمる المدرجる لاستثمゅر 

 
مヤيれゅ الشركる الزميるヤ. يتュ عرض ヵぺ تغير في الدخل الشゅمل اآخر في نتゅئج عالمجمヱعる حصる الゅボئمる المヱحدة لヤدخل تعكس 

بゅشرةً ぺينمヱ ゅجدれ تغييراれ قد ぺثبتれ مفيゅヰ كجزء من الゅボئمる المヱحدة لヤدخل الشゅمل اآخر. بゅإضゅفる إلヴ ذلポ،  رヤشركる المستثمل
 ،るヤالزمي るالشرك ベヱボفي ح ュヱボت るعヱاأمر في المجم ュزヤصح عن هذا، إذا استヘتヱ れفي هذه التغييرا ゅヰحصت れゅثبみالب るئمゅボ

 تゅヰ الزميるヤالمجمヱعヱ るشركبين من المعゅماれ  غير المحるボボ الخسゅئرヱالمكゅسゆ  استبعゅديتヤ . ュكيるالم حベヱボالمヱحدة لヤتغيراれ في 
 .الزميる るヤفي الشركمجمヱعる إلヴ حد حصる ال

 
خゅرج الربح التشغيヤي ヱتمثل النتゅئج  ヤدخلالمヱحدة لゅボئمる مボدمる الالزميるヤ في  نتゅئج الشركるحصる المجمヱعる في إجمゅلي يتュ إظゅヰر 
 الزميるヤ.  الغير المسيطرة في الشركれゅ التゅبعる لヤشركるحベヱボ يبヱ るالبعد الضر

 
るشركヤل るليゅالم ュائヱボإعداد ال ュيت  るヤالزميるعヱمجمヤل るليゅرير المゅボس فترة إعداد التヘعمل في ن ュاأمر، يت ュزヤاست ゅينمぺ . في れتعديا

ヴشゅلتتم るسبيゅالمح れゅسゅالسي .るعヱالمجم れゅسゅمع سي 
 

 るボبعد تطبيق طريヱボحベ るكيヤالم るعヱر المجمゅاستثم るرة اضمحال لحصゅخس れゅإثب ًゅريヱن ضرゅإذا ك ゅبتحديد م るعヱالمجم ュヱボت ،
 ュヱボت .るヤالزمي ゅヰفي شركت るعヱريخ بالمجمゅرير تボإعداد كل ت ポゅن هنゅإذا ك ゅبتحديد م れعي يثبヱضヱر دليل مゅاضمحال ااستثم

みب るعヱالمجم ュヱボت るلゅي هذه الحヘف .るヤالزمي るلإسترداد في الشرك るヤبゅボال るيمボبين ال ベرヘالتي تعد الヱ ااضمحال るقيم ゆゅحتس
 لヤشركる الزميヱ るヤقيمتゅヰ المدرجヱ るمن ثュ إثبれゅ الخسゅرة "كحصる المجمヱعる من نتゅئج الشركる الزميるヤ" في الゅボئمる المヱحدة لヤدخل.

 
محتヘظ به بボيمته العゅدلる. يتュ إثبヵぺ れゅ فرベ بين عند فボدان نヱヘذ مぼثر عヴヤ الشركる الزميるヤ، تボيس ヱتثبれ المجمヱعヵぺ る اسثتمゅر 

الボيمる المدرجる لヤشركる الزميるヤ عند فボدان النヱヘذ المぼثر ヱالボيمる العゅدلる لاستثمゅر المحتヘظ به ヱالمتحصاれ من ااستبعゅد في 
 الゅボئمる المヱحدة لヤدخل.
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 )تتمる( لمحゅسبيる الゅヰمるالسيゅسれゅ ا ≫
 

 تصنيف المتداヱل مقゅبل غير المتداヱل 
 تعرض المجمヱعる المヱجヱداヱ れالمطヱヤبれゅ في الゅボئمる المヱحدة لヤمركز المゅلي عぺ ヴヤسゅس التصنيف المتداヱل ヱغير المتداヱل. 

 
:ゅاً عندمヱد متداヱجヱيعتبر الم 

 

-  ヱぺ ى بيعهヱين ヱぺ هボيボقع تحヱاكيتヰاستヤرة التشغيヱ؛ه في الدるديゅااعتي るي 
- ぺ رةヱظ به بصヘجرة؛يحتゅلغرض المت るسيゅس 
 ぺヱ ؛المゅليる ثنヴ عشر شヰراً بعد فترة إعداد التゅボريريتヱقع تحボيボه خال إ -
-  ュيد من إن يتボن مゅفي حكمه إا إذا ك ゅمヱ دボلمدة إستبدالالن ゆヱヤمط るيヱاستخدامه لتس ヱぺ ه ヴاأقل بعد إثن ヴヤراً عヰعشر ش

 .مゅليるال فترة إعداد التゅボرير
 

 .るلヱغير متدا ゅヰنぺ ヴヤاأخرى ع れداヱجヱتصنيف جميع الم ュيت 
 

:ゅاً عندمヱمتدا ゆヱヤيعتبر المط 
 

 يتヱقع تسヱيته في الدヱرة التشغيヤيる ااعتيゅديる؛ -
- ぺ رةヱظ به بصヘجرة؛يحتゅلغرض المت るسيゅس 
 ؛ ヱالمゅليるعشر شヰراً بعد فترة إعداد التゅボريرإثنヴ عندمゅ يكヱن مستحق السداد خال  -
 .المゅليる عشر شヰراً عヴヤ اأقل بعد فترة إعداد التゅボريرإثنヴ يس هنポゅ حق غير مشرヱط لتほجيل تسヱيる المطゆヱヤ لمدة ل -

 
 جميع المطヱヤبれゅ اأخرى عぺ ヴヤنゅヰ غير متداヱلる.يتュ تصنيف 

 
れاヱاأد  るليゅس الاحق  –المゅالقيヱ المبدئي れゅاإثب 

 لمنشほة ヱاحدة ヱمطゆヱヤ مゅلي ぺ ヱぺداة ぺسュヰ حベヱボ مヤكيる لمنشほة ぺخرى. ينشほ عنه مヱجヱد مゅلي اأداة المゅليる هي ヵぺ عボد 
 
 (∫≓≡≫ينゅير  ≓المヱجヱداれ المゅليる )السيゅسる المطبقる اعتبゅراً من  (≓

 اإثبれゅ المبدئي ヱالボيゅس
ً قيゅسゅヰ  يتュ تصنيف المヱجヱداれ المゅليる عند اإثبれゅ المبدئي، ゅボاح ュيتヱるヘلتکلゅطلما بほヘة ヱ るيمボلゅابゅدلعるمل  لخدلا لخا نم لゅالش

خال اأربゅح ヱぺ الخسゅئر. يعتمد تصنيف المヱجヱداれ المゅليる عند اإثبれゅ المبدئي عヴヤ خصゅئص  لخا نم لるدلعゅا لボيمヱるبゅاآخر 
ヱمヤل るقديゅالتع るديボالن れゅボالتدفれداヱل  جゅعمぺ ذجヱنمヱ るليゅالمるعヱالتي  المجم るالمدين るريゅالتج ュء الذمゅستثنゅب .れداヱجヱالم ポヤإدارة ت

تボيس المجمヱعる مبدئيゅً  ،عヤيゅヰمجمヱعる بتطبيق الطريるボ العمヤيる ا تحتヵヱ عヴヤ عنصر تمヱيل جヱهرヱぺ ヵ تポヤ التي قゅمれ ال
 るليゅالم れداヱجヱالمゅヰيمボب  ヱぺ حゅمن خال اأرب るدلゅالع るيمボلゅب るغير المدرج るليゅالم れداヱجヱالم るلゅفي ح ،るفゅإضゅب ،るدلゅالع

ゅليف المعゅتك ゅヰف إليゅئر تضゅالخس.るヤيت مュ  سゅمذلاقيュ اゅرلتجるدلما يるتحت ا لتيا ينヵヱ تم عنصر علیヱلي ヵهرヱا ج ヱぺم لتيゅقれ 
 ゅヰيヤع るيヤالعم るボبتطبيق الطري るعヱا ربسعالمجمるملゅا ددلمحا لمع ゆجヱبمゅلا رلمعيヱإعداد ا ليدゅボا ريرلتるليゅقر لمュ ≒∽.  

 
ぺن تحتゅج نゅヰ فみ، الدخل الشゅمل اآخرほة ヱぺ الボيمる العゅدلる من خال المヱجヱداれ المゅليる بゅلتكるヘヤ المطヱヘقيゅس يتュ تصنيف من ぺجل ぺن 
 ヴإل ヵدぼي تヤغ اأصヤالمب ヴヤع れゅعヱط مدفボرة عن "فゅالتي هي عب るديボالن れゅボديّن التدفヤئدلゅヘالヱع ةュئゅボي الヤغ اأصヤالمب ヴヤ" .

ヱيتュ إجراぼه عヴヤ ヴヤ المبヤغ اأصヤي الゅボئュ عヱالゅヘئدة ن لヤديّ مدفヱعれゅ عヴヤ المبヤغ اأصヤي الفボط  فحصهذا التボييュ بゅسュ  يعرف
 . اأداةمستヱى 

 
يشير نمヱذج ぺعمゅل المجمヱعる إدارة المヱجヱداれ المゅليる إلヴ كيヘيる إدارتゅヰ لمヱجヱداتゅヰ المゅليる من ぺجل انتゅج التدفれゅボ النボديる. يحدد 

ボالن れゅボتحصيل التدف ゅヰف تنتج عنヱس るديボالن れゅボالتدف れنゅإذا ك ゅل مゅذج اأعمヱنم ヱぺ るليゅالم れداヱجヱبيع الم ヱぺ るقديゅالتع るدي
 .ゅمヰيヤك 

 
يتュ إثبれゅ مشتريヱぺ れゅ مبيعれゅ المヱجヱداれ المゅليる التي تتطゆヤ تسヤيュ المヱجヱداれ خال اإطゅر الزمني المنصヱص عヤيه عゅمるً في 

زュ فيه المجمヱعる بشراء ヱぺ الヱボانين ヱぺ حسぺ ゆعراف السベヱ )طريるボ الشراء العゅديる( في تゅريخ المتゅجرة، ヱهヱ التゅريخ الذヵ تヤت
 بيع المヱجヱد.



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

≫≡ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
 
≪ るمゅヰال るسبيゅالمح れゅسゅالسي )るتتم( 
 

れاヱاأد  るليゅس الاحق  –المゅالقيヱ المبدئي れゅاإثب)るتتم( 
≒)  るليゅالم れداヱجヱراً من [المゅاعتب るالمطبق るسゅير  ≓السيゅين≪≡≒∫[ )るتتم( 
 لقيゅس الاحق ا

:れゅفئ るربعぺ ヴإل るليゅالم れداヱجヱتصنيف الم ュس الاحق، تゅيボأغراض ال 
 

 مヱجヱداれ مゅليる مدرجる بゅلتكるヘヤ المطほヘة )ぺدヱاれ ديّن(؛ -
مع إعゅدة تدヱير المكゅسヱ ゆالخسゅئر المتراكمぺ( るدヱاゅ  れدلる من خال الدخل الشゅمل اآخرمヱجヱداれ مゅليる مدرجる بゅلボيمる الع -

 ديّن(؛
دヱن إعゅدة تدヱير المكゅسヱ ゆالخسゅئر المتراكمる عند  ゅدلる من خال الدخل الشゅمل اآخرれ مゅليる مصنるヘ بゅلボيمる العمヱجヱدا -

ヱ ؛)るكيヤالم ベヱボح ュヰسぺ れاヱدぺ( دゅااستبع 
 مヱجヱداれ مゅليる مدرجる بゅلボيمる العゅدلる خال اأربゅح ヱぺ الخسゅئر. -

 
 المヱجヱداれ المゅليる المدرجる بゅلتكるヘヤ المطほヘة

 المヱجヱداれ المゅليる بゅلتكるヘヤ المطほヘة إذا تュ استيゅヘء كل من الشرطيّن التゅليين:مجمヱعる . تボيس البゅلمجمヱعるる هي اأكثر صるヤ هذه الヘئ
 

-  れداヱجヱلمゅظ بゅヘااحت ヴدف إلヰي ヵل الذゅذج اأعمヱضمن نم るليゅالم れداヱجヱلمゅظ بゅヘااحت ュيت るليゅجل تحصيل المぺ من
 れゅボالتدف ヱ ؛るقديゅالتع るديボالن 

 

ينتج عن الشرヱط التعゅقديる لヤمヱجヱداれ المゅليる في تヱاريخ محددة تدفれゅボ نボديヱ るالتي تعد فボط مدفヱعれゅ عヴヤ المبヤغ  -
 .ュئゅボي الヤغ اأصヤالمب ヴヤئدة عゅヘالヱ ديّنヤي لヤاأص 

 
 ュيت るليゅالم れداヱجヱس المゅقي ًゅボالماح るヘヤلتكゅة بほヘطボطري ュستخداゅبる  ي معدلヤعヘئدة الゅヘتخضع لاالヱال.ضمح  ュيتれゅإثب  ゆسゅالمك

 .في اأربゅح ヱぺ الخسゅئر عندمゅ يتュ استبعゅد ヱぺ تعديل ヱぺ اضمحال المヱجヱدヱالخسゅئر 
 

  المدرجる بゅلتكるヘヤ المطほヘة عヴヤ جزء معين من الذمュ التجゅريる المدينヱ るالذمュ اأخرى.المヱجヱداれ المゅليる لヤمجمヱعる تتضمن 
 

 るليゅالم れداヱجヱالم るدلالمدرجゅالع るيمボلゅب るمل الدخل ال من خالゅخر اآش 
(≒ )るكيヤالم ベヱボح ュヰسぺ れاヱدぺ  

تصنف المجمヱعぺ るدヱاぺ れسュヰ حベヱボ المヤكيる بゅلボيمる العゅدلる من خال الدخل الشゅمل اآخر إذا لュ يتュ ااحتゅヘظ بゅヰ لغرض غير 
:るليゅالت れاゅجرة في الحゅلغرض المت るليゅالم れداヱجヱلمゅظ بゅヘااحت ュجرة. يتゅالمت 

 
 )ぺ( ذا إ ュت ゅهぼゅاقتن ゅتكبده ヱぺسゅسぺ ً ゅ دة شراゅإع ヱぺ ゅヰلغرض بيعぼ في ゅهゆريボ؛المدى ال 

 )ゆ(  المبدئيعند れゅتشكل جزءاً من ، اإثبゅالم れاヱاأد るظヘمعمح ゅヰإدارت ュالمحددة التي يت るلي ً ゅ  التيヱ ゅヰلديヴヤد  دليل عヱجヱ
 ؛ ヱぺلمدى الボصيراأربゅح عヴヤ ااً لتحボيق نمط فعヤي مぼخر

 る(.يفعゅلذاヱ れ مصنぺ ヱぺるヘداة تحヱط  るمゅلي れゅد ضمゅنヱ)بゅستثنゅء المشتれゅボ التي هي عボمشتれゅボ مゅليる  بほنゅヰ )ج( 
 

 るدلゅالع るيمボلゅاآخر ب ュゅمن خال الدخل الش るدلゅالع るيمボلゅب るليゅالم れداヱجヱس المゅقي ًゅمبدئي ュيت るدلゅالع るيمボفي ال れالتغيرا れゅمع إثب
"إحتيゅطي الボيمる العゅدلる" في المثبتる المتراكمヱぺ  る الخسゅئر سヱゅゆف لن يتュ إعゅدة تصنيف المكسفي الゅボئمる المヱحدة لヤدخل الشゅمل. 

 . ااستبعゅدالゅボئمる المヱحدة لヤدخل عند ضمن 
 

 れゅإثب ュح يتゅربぺ دخلヤحدة لヱالم るئمゅボر في الゅكدخل استثم ュヰاأس ゅمعندمヤيحق ل るعヱاجم ュستاュヰح اأسゅربぺ れゅعヱمدف ゅإا عندم ،
 المكゅسゆ فيتポヤ يتュ تسجيل ، ヘي هذه الحゅلるف، المヱجヱد المゅليكゅسترداد جزء من تكるヘヤ تポヤ المتحصاれ المجمヱعる من تستヘيد 

الدخل الشゅمل اآخر ل خان لる مدلعゅالمصنるヘ بゅلボيمる اا تخضع ぺدヱاぺ れسュヰ حベヱボ المヤكيる خر. الشゅمل اآدخل لヤ الゅボئمる المヱحدة 
 .ااضمحالュ لتボيي

 
ぺ れاヱدぺ تتضمن るكيヤالم ベヱボح ュヰس るعヱمجمヤل ュヰسぺ れاヱدぺ في れراゅاستثم ヴヤمل اآخر عゅمن خال الدخل الش るدلゅالع るيمボلゅب

 るكيヤالم ベヱボح れراゅفي استثم ゅヰتضمين ュيتヱ るغير المدرجヱ るالمدرج れゅشركヤجرةلゅلغرض غير المت ゅヰظ بヘمحت. 
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 )تتمる( سيゅسれゅ المحゅسبيる الゅヰمるال ≫
 

れاヱاأد  るليゅس الاحق  –المゅالقيヱ المبدئي れゅاإثب)るتتم( 
≒)  るليゅالم れداヱجヱراً من [المゅاعتب るالمطبق るسゅير  ≓السيゅين≪≡≒∫[ )るتتم( 

)るمل اآخر )تتمゅمن خال الدخل الش るدلゅالع るيمボلゅب るالمدرج るليゅالم れداヱجヱالم 
(≪ ) れاヱدぺالديّن  

 :ن التゅلييناستيゅヘء كل من الشرطيّ إذا تュ  لمجمヱعぺ るدヱاれ الديّن بゅلボيمる العゅدلる من خال الدخل الشゅمل اآخرتボيس ا
 

تحصيل التدفれゅボ الذヵ يヰدف إلヴ ااحتゅヘظ بゅلمヱجヱداれ من ぺجل اأعمゅل بゅلمヱجヱداれ المゅليる ضمن نمヱذج يتュ ااحتゅヘظ  -
るقديゅالتع るديボالن ゅヰبيعヱヱ ؛ 

 

مدفヱعれゅ عヴヤ المبヤغ اأصヤي في تヱاريخ محددة تدفれゅボ نボديヱ るالتي تعد فボط المゅلي لヤمヱجヱد لتعゅقديる ينتج عن الشرヱط ا -
.ュئゅボي الヤغ اأصヤالمب ヴヤئدة عゅヘالヱ 

 
ً قيゅس ااستثمゅراれ في ぺدヱاれ الديّن المصنるヘ بゅلボيمる العゅدلる من خال الدخل الشゅمل  ゅボاح ュاآخر يت れゅمع إثب るدلゅالع るيمボلゅب

れ في الボيمる العゅدلる في الゅボئمる المヱحدة لヤدخل الشゅمل. يتュ إثبれゅ المكゅسヱぺ ゆ الخسゅئر المتراكمる المثبتる في "إحتيゅطي الボيمる التغيرا
 العゅدلる" ضمن الゅボئمる المヱحدة لヤتغيراれ في حベヱボ المヤكيヱ るيتュ إثبゅتゅヰ في الゅボئمる المヱحدة لヤدخل عند ااستبعゅد.

 

في قゅئمる  استرجゅع خسゅئر ااضمحالتボييュ صرف العماれ اأجنبيヱ るخسゅئر ااضمحال ヱぺ يتュ إثبれゅ دخل الヱヘائد ヱإعゅدة 
 るليゅالم れداヱجヱالم ゆゅاحتس ゅヰفي ュالتي يت るボس الطريヘبن ゅヰبゅاحتس ュيتヱ ئرゅالخس ヱぺ حゅاأربるسゅボة. المほヘالمط るヘヤلتكゅب 

 

 الشゅمل اآخر عヴヤ ااستثمゅراれ في ぺدヱاれ الديّن المسعرة.بゅلボيمる العゅدلる من خال الدخل المجمヱعる المدرجる ديّن ぺدヱاれ تتضمن 
 

 れداヱجヱم るليゅئر مゅالخس ヱぺ حゅمن خال اأرب るدلゅالع るيمボلゅب るمدرج 
 るالمدرج るليゅالم れداヱجヱمن خال تتضمن الم るدلゅالع るيمボلゅلغرض ب ゅヰظ بヘالمحت るليゅالم れداヱجヱالم ヴヤئر عゅالخس ヱぺ حゅاأرب

ヱぺ المヱجヱداれ المゅليる المطゆヱヤ  اأربゅح ヱぺ الخسゅئرخال إثبれゅ المبدئي كمدرجる بゅلボيمる العゅدلる من المتゅجرة ヱالمصنるヘ عند ا
るدلゅالع るيمボلゅب ゅヰسゅقي ًゅإلزامي れداヱجヱتصنيف الم ュيت . ュجرة إذا تゅلغرض المت ゅヰظ بヘكمحتゅヰئゅاقتن  ヱぺ دة الشراء إلغرض البيعゅع

.ゆريボفي المدى ال  れゅボتصنيف المشت ュيت ゅكم ،るليゅالمるالضمني れゅボفصل المشت ポفي ذل ゅبم  ュجرة إا إذا تゅلغرض المت ゅヰظ بヘكمحت
るلゅط فعヱتح れاヱدほك ゅヰヘتصني れداヱجヱس المゅقيヱ تصنيف ュيت . るليゅالالم れالتي ذا るديボالن れゅボهي تدف れゅعヱط مدفボف れليس ヴヤع

 ュئゅボي الヤغ اأصヤالمب ヴヤئدة عゅヘالヱ ديّنヤي لヤغ اأصヤدالمبゅالع るيمボلゅذج بヱئر، بغض النظر عن نمゅالخس ヱぺ حゅمن خال اأرب るل
الدخل الشゅمل ヱぺ بゅلボيمる العゅدلる من خال طほヘة ゅلتكるヘヤ المゅヰ بتصنيぺヘدヱاれ الديّن التي سيتュ النظر عن معゅيير بصرف . ぺゅヰヱعمゅل
إذا  عند اإثبれゅ المبدئيخسゅئر بゅلボيمる العゅدلる من خال اأربゅح ヱぺ التصنيف ぺدヱاれ الديّن ، كمゅ هヱ مヱضح ぺعاه، يمكن اآخر
  .التヱافق المحゅسبي الذヵ قد ينشほمن عدュ خヘض الボيュゅ بذلポ يヤغي ヱぺ يكゅن 

 

لمركز المゅلي بゅلボيمる العゅدلる مع ااأربゅح ヱぺ الخسゅئر في قゅئمる  من خالالمヱجヱداれ المゅليる المدرجる بゅلボيمる العゅدلる يتュ إدراج 
るدلゅالع るيمボفي ال れفي التغيراゅئرقفي  صゅالخس ヱぺ حゅاأرب るئمゅ.  ュヰسぺ れراゅإستثمヱ るボالمشت るليゅالم れاヱاأد ヴヤع るئヘتتضمن هذه ال

るعヱالمجم ゅرهゅتخت ュالتي ل るالمدرج るكيヤالم ベヱボلتصنف  ح ゅヰفي るرة ا رجعヱبص るيمボلゅابゅمدلع るمل اآخرل خان لゅالدخل الش .
دخل آخر في قゅئمる اأربゅح ヱぺ الخسゅئر عندمゅ يヱجد حق المدرجる كحベヱボ المヤكيぺ るسュヰ ستثمゅراれ كمゅ يتュ إثبぺ れゅربゅح ぺسュヰ عヴヤ إ

れゅعヱالمدف ュإستا. 
 
 نقد ヱمゅ في حكمهال

ً منぺヱ  ًゅヰرصدة لدىفي الصندベヱ نボد  عヤ ヴヤتدفれゅボ النボديる، يشمل النボد ヱمゅ في حكمهالمヱحدة لゅボئمる ال لغرض ゅمヱمحس ،ポヱبن
れゅبヱالسح れゅبゅف حسヱالمكش ヴヤع .るئمゅボال ポمن البن 

 

 المゅليる المヱجヱداれ استبعゅد
 ュديتゅاستبع ヱぺ( ليゅد المヱجヱلالمゅالح ヴتضボم ゆحس ، ヱجزء من مجم ヱぺ ليゅد المヱجヱمن جزء من الم るالع れداヱجヱالم るليゅم

 :( عندるمشゅبヰال
 

  ヱぺ ؛التدفれゅボ النボديる من مヱجヱد في استاベヱ ュالحボ انボضゅء    -
-   ュゅقي  るعヱالمجمゅヰقヱボل حボبن ボالتدف ュد في استاヱجヱمن م るديボالن れゅヱぺ  طرف ヴإل ヵهرヱخير جほن تヱمل دゅلكゅب ゅヰبدفع ュتزヤت

 ゆترتي ゆجヱلث بمゅاءً سدادثヱسヱ ؛ 
 ヱぺ ،دヱجヱلمゅب るボヤالمتع るهريヱالج れべفゅالمكヱ طرゅل جميع المخボبن るعヱالمجم れمゅق )ぺ( 

 ュل ゅعندم )ゆ(ب るعヱالمجم ュボداتヱجヱمヤل るهريヱالج れべفゅالمكヱ طرゅء جميع المخゅボإب ヱぺ لボنゅヰلكنヱ れ  ヴヤل السيطرة عボبن れمゅق
 .المヱجヱد



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

≫≪ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
 
≪ るمゅヰال るسبيゅالمح れゅسゅالسي )るتتم( 
 

れاヱاأد  るليゅس الاحق  –المゅالقيヱ المبدئي れゅاإثب)るتتم( 
≒)  るليゅالم れداヱجヱراً من [المゅاعتب るالمطبق るسゅير  ≓السيゅين≪≡≒∫[ )るتتم( 

 )تتمる( المゅليる المヱجヱداれ استبعゅد
فみنゅヰ تュヱボ بتボييュ إذا ヱإلヴ عندمゅ تュヱボ المجمヱعる بنボل حヱボقゅヰ في إستاュ التدفれゅボ النボديる من المヱجヱد ヱぺ دخれヤ في ترتيゆ سداد، 

 ヱぺ れمゅاًء قヱسヱ .るكيヤائد المヱعヱ طرゅبمخ れظヘمدى احت ヵぺ ュبل ュボهرتヱالج れべفゅالمكヱ طرゅء جميع المخゅボإب ヱぺ لボن ュلヱ دヱجヱمヤل るي
فヘي هذه  みثبれゅ المヱجヱد إلヴ حد استمرار مشゅركる المجمヱعる في المヱجヱد.تستمر المجمヱعる بيتュ نボل السيطرة عヴヤ المヱجヱد، 

ً بみثبれゅ المطゆヱヤ المرتبط به. يتュ قيゅس المヱجヱد المحヱل ヱالمطゆヱヤ المرتبط به عヴヤ اأسس التي  ゅيضぺ るعヱالمجم ュヱボت ،るلゅالح
 تزامれゅ التي تحتヘظ بゅヰ المجمヱعる. تعكس الحヱ ベヱボاال

 
صヤيる لヤمヱجヱد الボيمる المدرجる اأبゅأدنヴ مゅ بين المشゅركる التي تほخذ شكل ضمゅن عヴヤ المヱجヱداれ المحヱلる استمرار يتュ قيゅس 

ュヱボن تぺ ثمن يمكن ヴヤعぺヱ بدفعه るعヱاقلالمجم ゅمヰيぺ ،. 
 
 مゅليるال れمヱجヱداالضمحال إ

ヤمخصص ل れゅثبみب るعヱالمجم ュヱボئتゅلجميع خس るلنسبゅب るقعヱالمت るنيゅالديّنر اائتم れاヱدぺ . るقعヱالمت るنيゅئر اائتمゅتستند الخس ヴヤع
ً  التدفれゅボ النボديる التعゅقديる المستحるボالヘرベ بين  ゅボفヱ  التي るديボالن れゅボجميع التدفヱ دボعヤلゅヰاستام るعヱقع المجمヱبمعدل ، تت るمヱمخص

من بيع الضمゅنれゅ المحتヘظ بゅヰ نゅتجる نボديる تدفれゅボ  عヴヤ لتدفれゅボ النボديる المتヱقعるاستتضمن . تボريبي لمعدل الゅヘئدة الヘعヤي اأصヤي
 من الشرヱط التعゅقديぺ .るا يتجز جزءاً تعتبر ヱぺ التحسينれゅ اائتمゅنيる اأخرى التي 

 
جヱهريる في المخゅطر  تحدث لゅヰ زيゅدةュ لتي لالヤتعرضれゅ اائتمゅنيる بゅلنسبる المتヱقعる عヴヤ مرحヤتين.  يるخسゅئر اائتمゅنيتュ إثبれゅ ال

التعثر في السداد داث حن ぺتنتج عتボديュ الخسゅئر اائتمゅنيる المتヱقعる لヤخسゅئر اائتمゅنيる التي ュ ت، اائتمゅنيる منذ اإثبれゅ المبدئي
لゅヰ حدث  بゅلنسبる لتポヤ التعرضれゅ اائتمゅنيる التي. (راً شヰ ≫≓دة لمالخسゅئر اائتمゅنيる المتヱقعる )شヰراً الゅボدمる  ≫≓المحتمるヤ خال 

ヴヤع るقعヱالمت るنيゅئر اائتمゅخسヤرة لゅمخصص خس れゅإثب ゆヤالمبدئي، يتط ゆゅمنذ اإثب るنيゅطر اائتمゅفي المخ るهريヱدة جゅمدى زي 
 العمر المتبボي لヤتعرض، بغض النظر عن تヱقيれ التعثر في السداد )الخسゅئر اائتمゅنيる المتヱقعる عヴヤ مدى العمر(.

 
 るلنسبゅالمديب るريゅالتج ュذمヤل るطر نゅلمخ るالمعرض るهريヱالج るليゅالم れداヱجヱط المボالتي تعد فヱنゅاائتم ، れمゅقるعヱبتطبيق  المجم

ヱلذلポ، لュ تュボ المجمヱعる بتتبع التغيراれ في المخゅطر اائتمゅنيヱ ،るلكنゅヰ بداً  .احتسゆゅ الخسゅئر اائتمゅنيる المتヱقعるفي مبسط نヰج 
ぺنشヱ れほقد . مゅليكل تボرير ئتمゅنيる المتヱقعる عヴヤ مدى العمر بتゅريخ إعداد من ذلポ قゅمれ بみثبれゅ مخصص خسゅرة عヴヤ الخسゅئر اا

るعヱالمجم  るفヱヘمص るボبゅالس るنيゅرة اائتمゅاقع خبرة الخسヱ ヴヤالتي تستند عゅヰامل لヱلع ゅヰヤتعدي ュالتي تヱ ،ال るيヤبボالنظرة المست.るصゅخ  
 

عندمゅ تشير المعヱヤمれゅ الداخヤيヱぺ る الخゅرجيる بほنه من غير  المヱجヱداれ المゅليる في حゅلる التعثر في السدادبほن  المجمヱعるتعتبر 
 ュヤن تستほالمحتمل بるعヱمن قبل  المجم ゅヰظ بヘمحت るنيゅائتم れゅتحسين ヵぺ رゅمل قبل اأخذ في ااعتبゅلكゅب るボالمستح るقديゅلغ التعゅالمب

 دفれゅボ النボديる التعゅقديる.يتュ شطゆ المヱجヱداれ المゅليる عندمゅ ا يكن هنポゅ تヱقعれゅ معヱボلる إسترداد الت. مجمヱعるال
 
≪)  るليゅالم れداヱجヱالم るالمطبق るسゅالسي(ير  ≓ قبلゅين≪≡≒∫) 

 اإثبれゅ المبدئي ヱالقيゅس 
 るليゅالم れداヱجヱتصنيف الم ュالمبدئييت れゅمن  عند اإثب るدلゅالع るيمボلゅب るمدرج るليゅم れداヱجヱئر خال كمゅالخس ヱぺ حゅاأرب

 るمدين ュذمヱ ضヱقرヱぺヱ  ゅヰظ بヘمحت れراゅل. استثمゅالح ヴتضボم ゆبيع، حسヤل るحゅمت るليゅم れداヱجヱكم ヱぺ ベゅボاإستح ヴحت ュヱボت
ً بゅلボيمる العゅدلる، تصنيف مヱجヱداتゅヰ المゅليる عند اإثبれゅ المبدئيالمجمヱعる بتحديد  ゅمبدئي るليゅالم れداヱجヱجميع الم れゅإثب ュيت .

المعゅمるヤ تكゅليف ل اأربゅح ヱぺ الخسゅئر تضゅف إليゅヰ بゅإضゅفる، في حゅلる المヱجヱداれ المゅليる غير المدرجる بゅلボيمる العゅدلる من خا
 المنسヱبる إقتنゅء المヱجヱد المゅلي.

 
 れゅالمشتريぺヱ れゅالمبيع  るليゅالم れداヱجヱمヤفي ل ًるمゅيه عヤص عヱر الزمني المنصゅخال اإط れداヱجヱالم ュيヤتس ゆヤانين التي تتطヱボال

ベヱعراف السぺ ゆحس ヱぺ ゅبت ゅヰتゅإثب ュيت )るديゅالشراء الع るボجرة، )طريゅريخ المت ヵريخ الذゅالت ヱهヱفيه ت ュتزヤ بشراء るعヱالمجم ヱぺ بيع
 .المヱجヱد

 
 るالمدين るريゅالتج ュجزء معين من الذمヱ جرةゅلغرض غير المت ゅヰظ بヘالمحت れراゅااستثم ヴヤع るعヱمجمヤل るليゅالم れداヱجヱتتضمن الم

 ヱالذمュ اأخرى ぺヱرصدة لدى بنヱ ポヱنボد.



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

≫≫ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةالمحヱ 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
 
≪ るمゅヰال るسبيゅالمح れゅسゅالسي )るتتم( 
 

れاヱاأد  るليゅس الاحق  –المゅالقيヱ المبدئي れゅاإثب)るتتم( 
≪ るليゅالم れداヱجヱالم ) るالمطبق るسゅالسي(ير  ≓ قبلゅين≪≡≒∫) )るتتم( 

 القيゅس الاحق
ヰتゅヘتصني ヴヤع るليゅالم れداヱجヱمヤس الاحق لゅيボيعتمد الゅ ال ヱالنح ヴヤلي: عゅت 

 
 れراゅبيع استثمヤل るحゅمت 

 ヴヤبيع عヤل るحゅالمت るليゅالم れراゅجرة تتضمن ااستثمゅلغرض غير المت ゅヰظ بヘمحت れراゅاستثم ベヱボح ュヰسぺ れفي سندا .るكيヤالم
 るヘمصن れليس ヱぺ جرةゅلغرض المت ゅヰظ بヘكمحت ゅヰヘتصني ュالتي ا يت ポヤبيع هي تヤل るحゅكمت るヘالمصن るكيヤالم ベヱボح ュヰسぺ れراゅاستثم

 كمدرجる بゅلボيمる العゅدلる من خال اأربゅح ヱぺ الخسゅئر. 
 

الخسゅئر  ぺヱبゅلボيمる العゅدلる مع إثبれゅ المكゅسゆ المحتヘظ بゅヰ لغرض غير المتゅجرة ااستثمゅراれ قيゅس احゅボً المبدئي، يتュ  الボيゅسبعد 
الゅボئمる المヱحدة لヤتغيراれ في حベヱボ  في "إحتيゅطي الボيمる العゅدلるإلヴ "غير المحるボボ في الゅボئمる المヱحدة لヤدخل الشゅمل ヱترحل 

ヱぺ يتュ تحديدهゅ فعندهゅ يتュ إثبれゅ المكسヱぺ ゆ الخسゅرة المتراكمる في الゅボئمる المヱحدة لヤدخل  ااستثمゅراれالمヤكيる حتヴ يتュ استبعゅد 
るヤدة تصنيف ، كمضمحゅإع ュيت ゅرفعندهゅة الخسるفي ال المتراكمるئمゅボ حدة لヱدخلالمヤ  من ゅヰئゅإلغ ュيتヱ"طي اゅإحتيるدلゅالع ュيボل".  

 
るمدين ュذمヱ ضヱقر 

 .るالنشط ベヱفي الس ゅヰلヱتدا ュا يتヱ تحديدヤل るヤبゅق ヱぺ るبتゅث れゅعヱمدف ゅヰلدي るボغير مشت るليゅم れداヱجヱهي م るالمدين ュالذمヱ ضヱرボال
 ュي بعد حسヤعヘئدة الゅヘمعدل ال るボطري ュستخداゅة بほヘالمط るヘヤلتكゅب るليゅالم れداヱجヱس هذه المゅقي ً ゅボاح ュس المبدئي، يتゅيボبعد ال

ぺرصدة لدى بنポヱ كボرヱض ヱذمヱ ュيتュ تصنيف جزء معين من الذمュ التجゅريる المدينヱ るالذمュ اأخرى ヱنボد  .في قيمتゅヰ اإضمحال
.るمدين 

 
 نقد ヱمゅ في حكمهال

ً منぺヱ  ًゅヰرصدة لدىفي الصندベヱ نボد  عヤ ヴヤتدفれゅボ النボديる، يشمل النボد ヱمゅ في حكمهالمヱحدة لゅボئمる ال لغرض ゅمヱمحس ،ポヱبن
 ヱف من البنポ الゅボئمる.حسゅبれゅ السحヱبれゅ عヴヤ المكش

 
 المヱجヱداれ المゅليる اضمحال

ヱぺ  مヱجヱد مゅلي محدد اضمحالنポゅ دليل مヱضヱعي يثبれ مゅ إذا كゅن هتボرير مゅلي بتحديد كل إعداد تゅريخ تボيュ المجمヱعる في 
るليゅالم れداヱجヱمن الم るعヱلي مجمゅد المヱجヱمضمحل. يعتبر الم るليゅالم れداヱجヱمن الم るعヱمجم ヱぺ  るヤدليل إذا مضمح ポゅن هنゅك

 れعي يثبヱضヱكثر قد  ااضمحالمぺ ヱぺ لحدث るثه نتيجヱحد ュتヱمヤالمبدئي ل れゅدبعد اإثبヱرة"( جゅآثره خس" ヴヤن  )تكبد عほبヱ
ヤيる المتヱقعる لヤمヱجヱد المゅلي ヱぺ مجمヱعる من المヱجヱداれ المゅليる التي التدفれゅボ النボديる المستボبلゅヰ تほثير عヴヤ الخسゅرة تポヤ  حدヱث

 ااضمحال عヴヤ مぼشراれ بほن المボترض ヱぺ مجمヱعる من المボترضين يヱاجヱヰنن يتضمن دليل ぺمن الممكن . ヱاقعيるيمكن قيゅسゅヰ ب
 ،るهريヱج るليゅم れゅبヱصعるيヤلغ اأصゅالمب ヱぺ ئدةゅヘاعيد دفع الヱم れاヱفヱ،  جدヱيヱ ポゅلهنゅترض إحتمボمن  تعرض الم るعヱمجم ヱぺ

حيث تヱجد معヱヤمれゅ تشير بحدヱث اإنخゅヘض في التدفれゅボ  ماحظتهدة تنظيュ مゅلي آخر ヱيمكن إلヴ إفاس ヱぺ إعゅالمボترضين 
 るقعヱالمت るيヤبボالمست るديボسالنゅيボヤل るヤبゅボال  れث تغيراヱحد ヱぺ るديゅع ااقتصゅضヱفي اأ ヱぺ جرةゅل المتゅعمぺ في るلتعثر في بالمرتبطゅ

  .السداد
 

れراゅبيع استثمヤل るحゅمت 
ヱボبيع، تヤل るحゅالمت るليゅالم れراゅلاستثم るلنسبゅبب るعヱالمجم ュ عملュييボريخ ب تゅرير تボلتحديد إعداد كل ت ポゅن هنゅإذا ك ゅدليل م

 れعي يثبヱضヱاضمحالم れراゅمن ااستثم るعヱمجم ヱぺ رゅاستثم. 
 

れراゅااستثم るلゅفي ح  るكيヤالم ベヱボح ュヰسぺ كفي るヘبيع المصنヤل るحゅمت" ヴヤن يتضمن عぺ ゆعي يجヱضヱن الدليل المみفュゅض هゅヘانخ" 
 ヱぺ"يل اأمدヱي ف "طるيمボر  الゅلاستثم るدلゅدنالعぺヴ ゅヰتヘヤر من تكゅلاستثم るيヤاأص るヘヤبل التكゅボم "ュゅヰض الゅヘاانخ" ュييボت ュيت .

نه حال، فヱみ"طヱيل اإمد" مゅボبل الヘترة التي كゅنれ فيゅヰ الボيمる العゅدلぺ るدنヴ من تكヘヤتゅヰ اأصヤيる. حيثمゅ يヱجد دليل مヱضヱعي لاضم
ベ بين تكるヘヤ اإقتنゅء ヱالボيمる العゅدلる الحゅليる بعد حسヵぺ ュ خسゅرة اضمحال من تポヤ ااستثمゅراれ يتュ قيゅس الخسゅرة المتراكمる كゅلヘر

 ゅヰتゅإثبヱ ملゅدخل الشヤحدة لヱالم るئمゅボمن ال ゅヰئゅإلغ ュيتヱ دخلヤحدة لヱالم るئمゅボفي ال ًゅボمسب るدخل. فالمثبتヤحدة لヱالم るئمゅボي ال 
 



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

≫√ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫سمبر دي ≓≪في 
 
 
≪ るمゅヰال るسبيゅالمح れゅسゅالسي )るتتم( 
 

れاヱاأد  るليゅس الاحق  –المゅالقيヱ المبدئي れゅاإثب)るتتم( 
≪ )れداヱجヱالم るليゅالم  るالمطبق るسゅالسي(بعد قبلヱ ≒  يرゅين≪≡≒∫) 

 るليゅم れداヱجヱةمほヘالمط るヘヤلتكゅب るمدرج 
 ュبينيت ベرヘرة كゅغ الخسヤس مبゅا قيヱ دヱجヱمヤل るالمدرج るيمボالれゅボتدفヤل るليゅالح るيمボل  るديボدرة النボالم るيヤبボئر المستゅء الخسゅستثنみب(

れゅボتدفヤل るليゅالح るيمボال ュخص ュدخل. يتヤحدة لヱالم るئمゅボفي ال ゅヰتゅإثب ュيتヱ )بعد ゅتكبده ュيت ュالتي ل るقعヱالمت るيヤبボالمست るنيゅاائتم  るديボالن
 るيヤبボدرةالمستボالم  ヴヤًء عゅي اأص معدلبنヤعヘئدة الゅヘالヤ د لديهヱجヱن المゅد. إذا كヱجヱمヤمعدلي ل みئدة متغير، فゅف ュن معدل الخص

 الゅヘئدة الヘعヤي الحゅلي لヤمヱجヱد.معدل هヱ  اضمحاللボيゅس ヵぺ خسゅرة 
 

 اإثبれゅ المبدئي ヱالقيゅس
حسゆ  ،بゅلتكるヘヤ المطほヘةمゅليる مدرجる  مطヱヤبボ  ヱぺれゅرヱض ヱاقتراضれゅكعند اإثبれゅ المبدئي المゅليる  المطヱヤبれゅيتュ تصنيف 

ヱالذمュ الدائنる بعد حسュ  قتراضれゅافي حゅلる الボرヱض ヱاヱ ،المطヱヤبれゅ المゅليる مبدئيゅً بゅلボيمる العゅدلるجميع يتュ إثبれゅ مボتضヴ الحゅل. 
جزء معين من الذمュ التجゅريる الدائنヱ るالذمュ تتضمن المطヱヤبれゅ المゅليる لヤمجمヱعる عヴヤ  .المنسヱبる مبゅشرة لヤمعゅمるヤتكゅليف ال

ヱقرヱض استيراد ヱالسحヱبヱ れゅاإقتراضれゅ المشتمるヤ عヴヤ قرヱض من حベヱボ غير مسيطرة ヱقرヱض أجل ボرヱض ヱالاأخرى 
.ポف من البنヱالمكش ヴヤع 

 

 القيゅس الاحق 
 يعتمد الボيゅس الاحق لヤمطヱヤبれゅ المゅليる عヴヤ تصنيゅヘتゅヰ عヴヤ النحヱ التゅلي: 

 

れゅااقتراضヱ ضヱرボال 
ستخداュ طريるボ معدل الゅヘئدة ائد بゅلتكるヘヤ المطほヘة بゅゅ فれゅヱ التي تستحق عヤيヰااقتراضヱ بعد اإثبれゅ المبدئي، يتュ احゅボً قيゅس الボرヱض

 المطヱヤبヱ ،れゅكذلポ من خال عمヤيる اإطゅヘء استبعゅدعندمゅ يتュ اأربゅح ヱぺ الخسゅئر في  ريتュ إثبれゅ المكゅسヱ ゆالخسゅئالヘعヤي. 
عتبゅر ぺيる خصヱمヱぺ れゅ عاヱاれ من اإقتنゅء ة بゅأخذ في ااゆゅ التكるヘヤ المطほヘيتュ احتس. خداュ طريるボ معدل الゅヘئدة الヘعヤيبみست

يتュ تضمين إطゅヘء معدل الゅヘئدة الヘعヤي كتكゅليف تمヱيل في يتجزぺ من معدل الゅヘئدة الヘعヤي.  ا التي تعتبر جزءً  ヱالرسヱぺ ュヱ التكゅليف
 ق عヤيゅヰ فゅئدة. تنطبق هذه الヘئる عゅدةً عヴヤ الボرヱض ヱاإقتراضれゅ التي تستحقゅئمる اأربゅح ヱぺ الخسゅئر. 

 

 ذمュ تجゅريる دائنヱ るذمぺ ュخرى
دفعه في المتヱجゆ يتュ إثبれゅ المطヱヤبれゅ لヤذمュ التجゅريる الدائنヱ るالذمュ اأخرى المدرجる بゅلتكヱ ،るヘヤالتي تعد الボيمる العゅدلる لヤمゅボبل 

 .تュلュ تالخدمれゅ المستヤمる، سヱاء تمれ مطゅلبる المجمヱعる بゅヰ من قبل المヱردين ヱ ヱぺالمستボبل لヤبضゅئع 
 

 るليゅالم れゅبヱヤد المطゅاستبع 
 ュديتゅاستبع  ゆヱヤالمط ゆجヱبم ュن االتزاヱيك ゅعندم るليゅالم れゅبヱヤقد المط ヱぺ إخائه ュء مدتهتゅヰانت ヱぺ ئهゅإلغ . ュيت ゅإستبدالعندم 

هذا مطゆヱヤ مゅلي حゅلي بべخر من نヘس المボترض بشرヱط مختるヘヤ جヱهريヱぺ ًゅ عندمゅ يتュ تعديل مطゆヱヤ حゅلي بشكل جヱهرヵ، فみن 
يتュ إثبれゅ فرベヱ المبゅلغ المدرجる المعنيる في  .ゆヱ اأصヤي ヱيتュ إثبれゅ مطゆヱヤ جديدلヤمطヤ استبعゅدヱぺ التعديل يعتبر بمثゅبる  ستبدالاإ

 الゅボئمる المヱحدة لヤدخل.
 

るصゅمق るليゅالم れاヱاأد 
 المゅلي فボط إذا كゅن هنポゅ حق قゅنヱنيヤمركز المヱحدة لゅボئمる التتュ مゅボصる المヱجヱداヱ れالمطヱヤبれゅ المゅليヱ るإظゅヰر صゅفي المبヤغ في 

حيث تنヵヱ المجمヱعる التسヱيる عぺ ヴヤسゅس صゅفي المبヤغ ヱぺ تحボيق المヱجヱد ヱسداد المطゆヱヤ في  المثبتるقゅبل لヤتنヘيذ لمゅボصる المبゅلغ 
 الヱقれ ذاته. 

 

るدلゅالع るس القيمゅقي 
 るدلゅالع るيمボهي السعر ال ヵاستامه الذ ュد لبيع سيتヱجヱمヱぺ ヵدفعه الذ ュفي ل يت ゆヱヤيل مطヱمنظمتح るヤمゅمعる  ركيبينゅمش  ベヱالس

 إمゅ: تحヱيل المطゆヱヤ تحدثヱぺ المヱجヱد بيع معゅمほ るヤن ب فتراضاتゅريخ الボيゅس. ヱيستند قيゅس الボيمる العゅدلる عヴヤ  في
 

 ، ヱぺالمطヱぺ ゆヱヤلヤمヱجヱد في السベヱ الرئيسي  -
 ي.في السベヱ اأكثر فゅئدة لヤمヱجヱد ヱぺ المطゆヱヤ في حゅل غيゆゅ السベヱ الرئيس -

 

 .るعヱمجمヤمل فيه لゅح التعゅئدة متゅاأكثر ف ベヱالس ヱぺ الرئيسي ベヱن السヱن يكぺ ゆيج 
 

لمヱجヱد ن في السベヱ عند تسعير اسيستخدمゅヰ المشゅركれゅヱ التي تュ قيゅس الボيمる العゅدلる لヤمヱجヱد ヱぺ المطゆヱヤ بゅستخداュ اافتراضي
ゆヱヤالمط ヱぺ ،إفتراض ヴヤن ب عほركيゅمش  ベヱالسュヰلحゅفضل مصほن بヱヤيعم .るديゅااقتص 
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≪ るمゅヰال るسبيゅالمح れゅسゅالسي )るتتم( 
 

るدلゅالع るس القيمゅقي )るتتم( 
عن طريق منゅفع اقتصゅديる  عヴヤ إدرارالسベヱ قدرة مشゅركي ほخذ قيゅس الボيمる العゅدلる لヤمヱجヱداれ غير المゅليる بعين ااعتبゅر ي

 ュبالماستخدا れداヱجヱفضل استخدامぺヱ ヴヤعほヰتゅゅ  ヴإل ゅヰعن طريق بيع ヱぺ ポرゅبآخر مش れداヱجヱالم ュسيستخد ヵالذ ベヱفي الس ヴヤعほ
 . ゅゅتぺヱヰفضل استخدام

 
 ュتستخدるعヱفر  المجمヱالتي تتヱ فヱالظر ゆحس るسبゅالمن ュييボالت れゅنيボت るفيゅك れゅمヱヤمع ゅヰل ،るدلゅالع るيمボس الゅيボيزيد الحد ل ヵالذヱ

 .التي ا يمكن ماحظتゅヰمن استخداュ المدخاれ يحد ماحظتヱ ゅヰالتي يمكن المدخاれ ذاれ الصるヤ ستخداュ ااقصヴ ا
 

ن التسヤسل ضمتゅボس ヱぺ يتュ اإفصゅح عن قيمゅヰ العゅدلる في الヱボائュ المゅليる المヱحدة يتュ تصنيف جميع المヱجヱداヱ れالمطヱヤبれゅ التي 
るدلゅالع るيمボヤرمي لヰال ،ヰى لمدخاتヱمست ヴدنぺ ヴヤًء عゅككل:بن るدلゅالع ゅヰس قيمتゅقي ヴヤع ヵهرヱثير الجほالت れذا ゅ 

 
 ؛الممゅثヱぺ るヤ المطヱヤبれゅ الممゅثるヤ اأسعゅر المعヤنる )غير المعدلる( في اأسヱاベ النشطる لヤمヱجヱداれ - ≓المستヱى  -

 

العゅدلる  الボيمるقيゅس ヱالتي يمكن ماحظる مدخاتゅヰ ذاれ التほثير الجヱهرヵ عヴヤ تボنيれゅ التボييュ أدنヴ مستヱى  - ≫المستヱى  -
 るヤإالمسج ゅشرةمゅغير مب ヱぺ شرةゅرة مبヱبصヱ ؛ 

 

الボيمる قيゅس يمكن ماحظる مدخاتゅヰ ذاれ التほثير الجヱهرヵ عヴヤ ي ا ヱالتتボنيれゅ التボييュ أدنヴ مستヱى  - ≪المستヱى  -
 .るدلゅالع 

 
 れداヱجヱمヤل るلنسبゅب れゅبヱヤالمطヱュائヱボفي ال るالمثبت  るليゅحدة المヱس متكرر، المゅسぺ ヴヤالمحدد تعるعヱقد  جم れنゅإذا ك ゅم れحدث

 ゅفيم れياヱتح ュييボدة تゅرمي من خال إعヰسل الヤفي التس れゅيヱبين المست ゅヰヘد -تصنيゅاً )استن  ヴإل れذا ゅヰى لمدخاتヱمست ヴدنぺ
 ゅヰس قيمتゅقي ヴヤع ヵهرヱثير الجほالتるدلゅككل الع るيゅヰلي( في نゅرير مボفترة إعداد كل ت 

 
るخزان ュヰسぺ 

 ュيت れاヱدぺ れゅإثب ュヰسぺベヱボال ح るكيヤم るصゅالخ )るخزان ュヰسぺ( ゅヰدة شرائゅإع ュالتي يت ュتخصヱ るヘヤلتكゅمن بるكيヤالم ベヱボح れゅإثب ュا يت .
الخゅصる بゅلشركる. مヤكيる الぺسュヰ حぺ ベヱボدヱاヤ れدخل من شراء ヱぺ بيع ヱぺ إصدار ヱぺ إلغゅء المヱحدة لゅボئمる الヵぺ مكسヱぺ ゆ خسゅرة في 

るالخزان ュヰسほب るボヤالمتع れيヱالتص ベヱボء حゅإلغ ュيت  るشركヤا لヱتخص ュالي.ييتヱالت ヴヤع ュヰل ュヰسぺ حゅربぺ ص 
 

れゅمخصص 
ن يتطヱ ゆヤجヱد ヱمن المحتمل ぺيتュ إثبれゅ المخصصれゅ عند ヱجヱد التزاュ )قゅنヱني ヱぺ متヱقع( عヴヤ المجمヱعる نゅتج عن حدث سゅبق، 

 れゅهذه اإلتزام るيヱلتس るديゅفع اإقتصゅارد يشمل المنヱمヤرجي لゅيمكن تدفق خヱل ベヱثヱدير مボعمل ت ゅحيثم .れゅلغ هذه اإلتزامゅمب
 るعヱقع المجمヱاتتュمين، يتほد تボع ゆجヱل بمゅسبيل المث ヴヤع ،れゅجميع المخصص ヱぺ صل  سترداد بعضヘد منヱجヱكم れゅيヱالتس れゅإثب

ヤدخل بعد حسヵぺ ュ المヱحدة لゅボئمる المぼكدة. يتュ عرض المصرヱفれゅ المتعるボヤ بヵほ مخصصれゅ في  فボط عندمゅ تكヱن التسヱيれゅ شبه
 .れゅيヱتس 

 
 مكゅفれべ نゅヰيる الخدمる لヤمヱظヘين

 るعヱالمجم ュヱボعي، البحرين اشتراك بدفعتゅمين ااجتمほتヤل るمゅالع るيئヰال ュゅلنظ れゅالبحرينيين ゅヰيヘظヱن لمゅضمヤل るمゅالع るيئヰالヱ ،
ي る تكヱن محصヱرة فالمجمヱعإن التزامれゅ كنسبる من رヱاتゆ المヱظヘين.  تحسゆ اإجتمゅعي، الكヱيれ لمヱظヘيゅヰ الكヱيتيين، ヱالتي

 ュゅفي هذا النظ ゅヰب ュهゅلغ المسゅالمب ベゅالتي نطヱゅヰقゅボعند استح ゅヰصرف ュيت. 
 

 ゅكم ュدボتるعヱالمجم  るالخدم るيゅヰن れべفゅمكゅヰيヘظヱلم  ،ゆنゅالتي تستحقاأجヱ  ًءゅعدد  بنヱ ظيفヱء التゅヰين عند إنヘظヱالم ゆاتヱر ヴヤع
るالخدم れاヱسن . ヴヤع れゅボكمستح れべفゅذه المكヰل るقعヱليف المتゅظيففترة ال مدىتدرج التكヱت . 

 
 るيヤد التأجير التشغيヱعق 
ボع れゅعヱمدف れゅإثب ュيتヱيヤجير التشغيほد التる فヱكمصرれゅ في ال るئمゅボحدة لヱمدى فترة الم ヴヤع れبゅسط الثボس الゅسぺ ヴヤدخل عヤ دボع

 التほجير.
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≫ れداゅヰااجت  れالتقديراヱاヱفتراضاゅれ るمゅヰال るسبيゅالمح 
 

れゅ قد تぼثر عヴヤ المبゅلغ اضرتفااإدارة عمل آراء ヱتボديراヱ れمجヤس إن إعداد الヱボائュ المゅليる المヱحدة لヤمجمヱعる يتطゆヤ من 
 التゅボرير إعدادالمدرجる لإيراداヱ れالمصرヱفヱ れゅالمヱجヱداヱ れالمطヱヤبれゅ المゅليヱ るاإفصゅح عن اإلتزامれゅ المحتمるヤ، بتゅريخ 

るليゅالمヱ . ن هذهほن بشボالتي ュعد ،ポمع ذلれゅلغ  اافتراضゅمبヤل ヵهرヱعمل تعديل ج ゆヤئج قد تتطゅنت ヴإل ヵدぼن يぺ يمكن れديراボالتヱ
 れداヱجヱمヤل るالمدرجぺヱ  .るيヤبボالمست れتراヘثر في الほالتي تت れゅبヱヤالمط 

 
(≒) れداゅヰااجت 

التゅليる التي لديゅヰ تほثيراれ جヱهريる عヴヤ المبゅلغ  ااجتゅヰداれفي ぺثنゅء تطبيق السيゅسれゅ المحゅسبيる لヤمجمヱعる، اتخذ مجヤس اإدارة 
 المثبتる في الヱボائュ المゅليる المヱحدة:

 
 るااستمراري ぺمبد 

ュゅس اإ قヤه دارةمجヱ るااستمراري ぺس مبدゅسぺ ヴヤع るヤاصヱالم ヴヤع るعヱدرة المجمボل ュييボبعمل تヱ  ゅヰلدي るعヱن المجمほتنع بボم
جヱهريる اإدارة ليس عヴヤ عュヤ بぺ ヵほمヱر مجヤس منظヱر. ヱعاヱة عヴヤ ذلポ، فみن المصゅدر لاستمرار في ぺعمゅلゅヰ في المستボبل ال

 ،ポلذلヱ .るااستمراري ぺس مبدゅسぺ ヴヤع るヤاصヱالم ヴヤع るعヱل قدرة المجمヱح るهريヱج ًゅكヱشك ゆن تسبぺ كدة التي من الممكنぼغير م
  .るااستمراري ぺس مبدゅسぺ ヴヤحدة عヱالم るليゅالم ュائヱボإعداد ال ュت 

 
 ゅراれتصنيف ااستثم

تصنيف استثمゅراتゅヰ عند اإثبれゅ المبدئي "كمヱجヱداれ مゅليる مدرجる بゅلボيمる العゅدلる من خال اأربゅح ヱぺ المجمヱعる إدارة تحدد 
" ヱぺ "ئرゅمل اآخرالخسゅمن خال الدخل الش るدلゅالع るيمボلゅب るمدرج るليゅم れداヱجヱم るليゅم れداヱجヱكم" れراゅتصنيف ااستثم ュيت ."

る من خال اأربゅح ヱぺ الخسゅئر" إذا تュ إقتنぼゅهゅ لغرض بيعゅヰ في المدى الボريゆ. جميع ااستثمゅراれ اأخرى مدرجる بゅلボيمる العゅدل
 ".كمヱجヱداれ مゅليる مدرجる بゅلボيمる العゅدلる من خال الدخل الشゅمل اآخرتصنف "

 
 عヱボد اإيجゅر

سヱاء كゅن تنヘيذ  الترتيゆ في تゅريخ البدء، عヴヤ مضمヱن هذا ،عボد إيجゅرヱぺ يحتヵヱ عヴヤ تحديد مゅ إذا كゅن الترتيゆ، هヱ يستند 
 ュإستخدا ヴヤيعتمد ع ゆد الترتيヱجヱحق محدد م ゆل الترتيボين ヱぺ محددة れداヱجヱم ヱぺ ュد إستخداヱجヱتحديد هذا الم ュيت ュل ヱل ヴحت

 صراحる في الترتيゆ. الحق
 

 ゅヰتبゅني مكゅلمب るريゅالتج れراゅボالع ヴヤجير عほد تヱボفي ع るعヱالمجم れヤد دخボلゅني مخゅمبヱゅヰزن ュييボت ヴヤًء عゅبن るعヱالمجم れحدد .
ヱ اأرض るكيヤلم るفع الرئيسゅالمنヱ طرゅظ بجميع المخヘجر سيحتぼن المほب ،れゅاردة في الترتيبヱد الヱالبنヱ طヱلي الشرゅلتゅب ゆゅاحتس ュيت

.るيヤجير تشغيほد تヱボد كعヱボالع 
 
(≪)  れالتقديراれゅاافتراضヱ 

، إعداد كل تボرير مゅليبتゅريخ غير المぼكدة اأسゅسيる اأخرى لヤتボديراれ  اأسゅسيる المتعるボヤ بゅلمستボبل ヱالمصゅدر اافتراضれゅإن 
るدمゅボال るليゅالم るخال السن れゅبヱヤالمطヱ れداヱجヱمヤل るالمدرج ュيボヤل ヵهرヱلتعديل ج ً ゅن سببヱلتك るمゅطر هゅمخ ゅヰالتي لديヱ هي ،

. قد تتغير المヱحدة إعداد الヱボائュ المゅليヱるتボديراتゅヰ عヴヤ معゅيير متヱفرة عند  افتراضゅتゅヰفي  المجمヱعるتعتمد  مヱضحぺ るدنゅه.
 . المجمヱعるبشほن التطヱراれ المستボبヤيる حسゆ تغيراヱぺ れ ظرヱف السベヱ الخゅرجる عن سيطرة افتراضれゅ الظرヱف ヱا

 
 ュييボجرة غير المسعرة تゅلغرض غير المت ゅヰظ بヘالمحت れراゅااستثم 

ボفضل التぺ ュستخداゅاإدارة ب ュヱボدتゅالع ュيボفي تحديد ال れرديراゅاستثم るع لヱلرجゅغير المسعرة ب るصゅالخ るكيヤالم ベヱボح ュヰسぺ れا
 ヴإل るدلゅالع るيمボال ュاستخداヱぺ رゅمن قبل مدراء ااستثم るدمボالم  るدلゅالع ュيボال ポفي ذل ゅاأخرى بم るسبゅالمن ュييボالت れゅنيボت ュستخداみب

 ヱぺ ベヱ منヰجيれゅ التボييュ المنゅسبる اأخرى.المحددة استنゅداً إلヴ المدخاれ غير الゅボبるヤ لヤماحظる بゅستخداュ مضゅعれゅヘ الس
 

تستخدュ اإدارة ぺفضل تボديراتヱ ،ゅヰمع ذلポ، فみن المبヤغ الヘعヤي الذヵ سيتحボق من المعゅماれ المستボبヤيる قد يختヤف عن التボدير الحゅلي 
 れゅييمボت るعن طبيع るتجゅالن れكيداほالت るヤボل ポذلヱ ،るدلゅالع るيمボヤلれراゅا ااستثم るكيヤالم ベヱボح ュヰسぺ غير المسعرة. في るصゅلخ 
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≫  れداゅヰااجت れالتقديراヱاإヱفتراضれゅ るمゅヰال るسبيゅالمح )るتتم( 
 
(≪ ) れالتقديراヱ れゅاافترض)るتتم( 

 البطيء الحركヱ るالمتゅボدュ  المخزヱنمخصص 
ً ヱぺ متゅボدمゅً، يتュ عمل تボدير يـدرج المخزヱن بゅلتكヱぺ るヘヤ صゅفي الボيمる المتヱقع ت ゅن قديمヱيصبح المخز ゅقل. عندمぺ ゅمヰيぺ ،ゅヰボيボح

 ゅヰلكنヱ ヵبشكل فرد るمゅلغ الغير هゅالمب ゅمぺ .るمゅヰلغ الゅالمب ヴヤع ヵدير بشكل فردボعمل هذا الت ュيت .ゅヰボيボقع تحヱالمت るيمボفي الゅلص
ヱلن ًゅボفヱ يطبق المخصصヱ عيゅبشكل جم ゅヰييمボت ュفيت ،るدمゅボمت ヱぺ るن قديمヱع المخزヱるالعمري るالدرج ぺヱ  ュدゅボالت るءً نسبゅبن ،  ヴヤع

るريخيゅر البيع التゅسعぺ るميزانيヱ るدمゅボال るالسن . 
 

 لمخزヱناضمحال امخصص بヤغ دينゅر بحريني( ヱ ≫≪≡,∵≓∫,∫: ∵≓≡≫دينゅر بحريني ) ∬≓≓,∬√√,∫المخزヱن بヤغ إجمゅلي 
ュدゅボالمتヱ るالبطئ الحرك ∵≒∬,∬≒∝ ( ر بحرينيゅدين≪≡≒∵ :∝∽∝,∬√∝  )ر بحرينيゅدينるليゅرير المゅボريخ إعداد التゅبت ュف يتヱس .

 れゅإثبぺ في るقعヱلغ المتゅالمبヱ るيヤبボالمست れتراヘفي ال るボボالمح るيヤعヘلغ الゅبين المب ベفر ヵال るئمゅボحدة لヱدخل.المヤ 
 

 معداれ الالعゅボراヱ れاآاヱ れ اضمحال
 .محدد مヱجヱد اضمحالدليل مヱضヱعي يثبれ مゅ إذا كゅن هنポゅ حديد لت مゅلي تボريركل إعداد في تゅريخ  تボييュعمل تュヱボ المجمヱعる ب

ييュ لمبヤغ المヱجヱد الゅボبل سنヵヱ لヤمヱجヱد، تュヱボ المجمヱعる بعمل تボ اضمحال، ヱぺ عندمゅ يتطゆヤ عمل فحص إذا ヱجد مثل هذا الدليل
ً ヱぺ الヱحدة المنتجる لヤنボد جヱد لヤمヱلボヤيمる العゅدلる لヤمヱجヱد هي الボيمる اأعヴヤ الボيمる الゅボبるヤ لإسترداد سترداد. إن لا ゅقصゅليف نゅتك

るالمستخدم ゅヰقيمتヱ حد  البيع ヴإل るヤボالتي هي مستヱ るديボالن れゅボتدفヤد غير منتج لヱجヱن المゅإا إذا ك ،ヵردヘد الヱجヱمヤهي محددة لヱ
سترداد، ゅ الゅボبるヤ لاعن قيمتヰبعيد عن تポヤ المヱجヱداれ اأخرى ヱぺ مجمヱعる من المヱجヱداれ. عندمゅ تزيد الボيمる المدرجる لヤمヱجヱد 

ュيتヱ ،⊥د يعتبر مضمحاヱجヱن المみر  فゅヰدإظヱجヱبل لاسترداد المゅボغ الヤلمبゅعندمب .ゅ  نゅد، فヱجヱمヤل るالمستخدم るيمボال ュييボت ュيت
るيヤبボالمست るديボالن れゅボالتدف るقعヱالمت ヤل るليゅالح れゅييمボيعكس الت ヵالذヱ ュمعدل خص ュستخداゅب るليゅالح ゅヰقيمت ヴإل ゅヰيضヘتخ ュيت ベヱس

 るالزمني るيمボヤدلヱボنヤد.  لヱجヱلمゅب るصゅطر الخゅالمخヱ れاآاヱ れراゅボاضمحال في الع ヵぺ ポゅن هنほس اإدارة بヤء مجゅعضぺ دボا يعت
 .∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪ヱ ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪ヱالمعداれ كمゅ في 

 
れالمعداヱ れاآاヱ れراゅボعヤل るجيゅر اإنتゅاأعم 

. يتュ تحديد هذا التボدير بعد اأخذ في ستヰاポراتヱ ゅヰآاتヱ ゅヰمعداتゅヰ لحسゆゅ اارة لعゅボاأعمゅر اإنتゅجيる المボد المجمヱعるتحدد إدارة 
 سنヵヱ بمراجعる الボيュ ستخداュ المヱجヱد ヱطبيعる التべكل ヱالتゅボدュ التجゅرヵ. تュヱボ اإدارة عぺ ヴヤسゅساالمدة المتヱقع فيゅヰ ااعتبゅر 

ستボبヤي عندمゅ تعتボد اإدارة بほن اأعمゅر اإنتゅجيる تختヤف عن الم ستヰاゅポر اإنتゅجيヱ るيتュ تعديل مخصص ااالمتبボيヱ るاأعم
.るボبゅالس れديراボالت 

 
るالمدين ュذمヤل るقعヱالمت るنيゅئر اائتمゅمخصص الخس 

 .التボديراヱ れاافتراضれゅعヴヤ  ≫ إيضゅحكمゅ هヱ مヱضح في  "المتヱقعる يるمخصص خسゅئر اائتمゅن"يتضمن تحديد 
 

 الكميヱ るالتخヘيضゅれゅع تボدير المゅボبل المتغير لحベヱボ ااسترج
 .الكميるتخヘيضれゅ الヱااسترجゅع في سعر المعゅمるヤ لبيع البضゅئع مع حベヱボ  سيتュ تضمينه ذヵالالمجمヱعる المゅボبل المتغير ر تボد
 

 れゅنゅبي るعヱالمجم ュع تستخدゅااسترج ベヱボريخيحゅالتる  ゆنس ヴل إلヱصヱヤع لكل منتج لゅااسترج ベヱボحるقعヱتطبيق هذه  .المت ュيت
 حベヱボ ااسترجゅعبنمط مゅボرنるً الخبرة السゅبるボ المتغير. إن ヵぺ تغييراれ جヱهريる في لヤمゅボبل ヱيる لتحديد الボيمる المتヱقعる النسゆ المئ

 .من قبل المجمヱعる ةالمボدر るالمتヱقعحベヱボ ااسترجゅع لالمتヱقعる المئヱيる نسゆ الぼثر عヴヤ تسヱف  るالتゅريخي
 

 れゅيضヘيل التخヤتح ュيت るالكمي るقعヱلالمتヴヤع るعヱمجمヤ  س كل عميلゅسぺ るلنسبゅد بヱボعヤسيعتمد ل .るردة الكميヘى منヱصボد الヱالحد れذا
 れゅالمشتريヱ عميلヤل るيヤعヘال れゅيضヘالتخ ベゅボاستح ヴヤًء عゅيض بنヘالتخ ヴヤل عヱعميل الحصヤن يحق لぺ ن من المرجحゅإذا ك ゅتحديد م

 المتراكمる حتヴ اآن.
 

るلنسبゅب ヤل るالكمي れゅيضヘد تخヱボعヤى ألヱصボد الヱالحد れاحدةذاヱ るت ،كثر من كمي ュستخد るعヱط الشراء المجمゅنمぺ るボبゅالس ベゅボاستحヱ
 れゅيضヘعماء لتحديد التخヤالل ゆلنس るيヱيضالمئヘتخヤれゅ  るقعヱالمت るيمボالヱ るقعヱبل المتゅボمヤفي  المتغير.ل るهريヱج れتغييرا ヵぺ إن

 るボبゅالخبرة الس ًるرنゅボطبمゅنمほ ا れゅلمشتري るボبゅعماء السヤيض لヘالتخ れゅقゅボاستحヱ فヱيس ヴヤثر عぼال ゆنس るيヱالمئるقعヱيض  المتヘتخヤل
るعヱدرة من قبل المجمボالم. 
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 )تتمる( المحゅسبيる الゅヰمれゅ るفتراضヱاإヱالتقديراれ ااجتゅヰدا  ≪
 
(≪ ) れالتقديرا れゅاافترضヱ)るتتم( 

 )تتمる( الكميヱ るالتخヘيضれゅتボدير المゅボبل المتغير لحベヱボ ااسترجゅع 
 るعヱالمجم ュヱボتヰييمボبتحديث تゅ  عゅااسترج ベヱボحヱ るقعヱالالمت れゅيضヘالمستردة تخ れゅبヱヤتعديل المط ュيتヱ ヵヱس ربع سنゅسぺ ヴヤع るالكمي

 ً ゅボفヱ  れديراボتعتبر تヱ .ポع لذلゅااسترج ベヱボحヱ るقعヱالالمت れゅيضヘتخるقد ا  الكميヱ ،فヱفي الظر れتغيراヤل るسゅن يحسヱقع اكヱ لخبرة
 るعヱمجمヤل るボبゅق السヤيتع ゅفيم れゅيضヘالتخ ベゅボاستحヱ عゅااسترج ベヱボه بحヤممثヤل るボبゅع السゅااسترج ベヱボفي لح ュالخص れゅقゅボاستحヱ عماء

، بヤغ المبヤغ المثبれ كمطヱヤبれゅ مستردة لحベヱボ ااسترجゅع المتヱقعヱ るمطヱヤبれゅ العボد لヤتخヘيضれゅ ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪كمゅ في المستボبل. 
 るالكمي≒≒∽,∵∵∫ ( ر بحرينيゅدين≪≡≒∵ :≒≪√,≡∫≒ ヱ )ر بحرينيゅدين∽≡,≪∵√ ( ر بحرينيゅدين≪≡≒∵ :√≫,≡∽√  )ر بحرينيゅدين

 عヴヤ التヱالي.
 
  معゅيير ヱتヘسيراれ صゅدرة ヱلكنゅヰ غير إلزاميる بعد √
 

هذه الゅボئمる هي إن . ぺدنゅهالمヱحدة ヱهي مدرجる  المゅليるالヱボائュ حتヴ تゅريخ إصدار فيمゅ يヤي المعゅيير الصゅدرة ヱلكنゅヰ غير إلزاميる بعد 
تنヵヱ المجمヱعる . بتゅريخ مستボبヤيقゅبるヤ لヤتطبيق ゅヰ ستكヱن بشكل معヱボل ほنالمجمヱعる، بتヱقع تヤمعゅيير ヱالتヘسيراれ الصゅدرة، ヱالتي ل

 . إلزاميるهذه المعゅيير عندمゅ تصبح تطبيق 
 

 ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅر ∝≓المعيゅد اإيجヱボق بعヤالمتع 
المتعヤق  ∵≓ معيゅر المحゅسبる الدヱلي رقヱュيحل محل  ∝≓≡≫في شヰر ينゅير  ∝≓صدار المعيゅر الدヱلي إعداد التゅボرير المゅليる رقュ تュ إ

 ュرق るليヱالد るليゅرير المゅボالت れسيراヘت るر، لجنゅد اإيجヱボبع√  るسير لجنヘتヱ ،رゅد اإيجボع ヴヤع ヵヱيحت ゆن الترتيゅإذا ك ゅق بتحديد مヤالمتع
ゅボالت れسيراヘت ュبق رقゅالس るليヱالد るليゅرير الم≒∽  るليヱالد るليゅرير المゅボالت れسيراヘت るسير لجنヘتヱ ،るيヤجير التشغيほد التヱボافز عヱق بحヤالمتع
 ュرق るボبゅرير  ∵≫السゅボلي إعداد التヱر الدゅجير. يحدد المعيほد التボني لعヱنゅボالشكل ال ヴヤع ヵヱالتي تنط れماゅهر المعヱج ュييボق بتヤالمتع
 ュرق るليゅد  ∝≓المヱボع るفゅك ゆゅجرين احتسほمن المست ゆヤيتطヱ رゅد اإيجヱボح لعゅاإفصヱ العرضヱ سゅيボالヱ れゅإثبゅب るصゅالخ むدゅالمب

منヘرد مدرج في قゅئمる المركز المゅلي بطريるボ مشゅبるヰ لمحゅسبる عヱボد اإيجゅر التمヱيヤيる بمヱجゆ معيゅر المحゅسبる  اإيجゅر بمヱجゆ نمヱذج
 ュلي رقヱالد≒∵ ヴヤر عゅيتضمن المعيヱ . جرينほلمستゅصين بゅخ れゅئين إثبゅヘمثل  -إع( るضヘالمنخ るيمボال れذا れداヱجヱر من المゅد اإيجヱボع

بدء عボد  عند شヰراً ぺ ヱぺقل(. ≫≓ ةالحヱاسيゆ الشخصيる( ヱعヱボد إيجゅر قصيرة اأجل )ヵぺ عヱボد اإيجゅر ذاれ فترة عボد إيجゅر لمد
( ヱالمヱجヱد الذヵ يمثل الحق في استخداュ التほجير れゅ)ヵぺ التزامير بみثبれゅ االتزاュ لعمل مدفヱعれゅ التほجالمستほجر  سيュヱボاإيجゅر، 

 مصرヱفれゅثبれゅ إيتطゆヤ من المستほجرين بشكل منヘصل ساستخداュ المヱجヱد(. في المヱجヱداれ المعنيる خال فترة عボد اإيجゅر )ヵぺ الحق 
 . حق استخداュ المヱجヱد استヰاポاإيجゅر ヱحسれゅ  ゆゅعヴヤ التزام الヱヘائد

 
 مدفヱعれゅتغير في ال ぺヱاإيجゅر  فترة عボدعند ヱقヱع ぺحداث معينる )مثل، تغيير  لتزاュ التほجيراقيゅس  إعゅدةمستほجرين الكمゅ يتطゆヤ من 

 .)れゅعヱالمدف ポヤلتحديد ت ゅヰمعدل استخدام ヱぺ شرぼعن التغير في م るتجゅالن るيヤبボر المستゅاإيجュヱボجر  سيほالمستュゅغ بشكل عヤمب れゅثبみب 
  .المヱجヱد حق استخداュفي عديل كت اإيجゅرلتزاュ اإعゅدة قيゅس 

 

 ュرير رقゅボلي إعداد التヱر الدゅالمعي ゆجヱجر بمぼالم ゆゅاحتس るيヤتتغير عم ュل≒∝  ゆجヱالمحددة بم ゆゅااحتس るيヤعن عم ヵهرヱبشكل ج
 ュلي رقヱالد るسبゅر المحゅمعي≒∵れمثب ヱه ゅالتصنيف كم ぺس مبدヘن ュستخداゅر بゅد اإيجヱボع るفゅن في تصنيف كヱجرぼفي  . سيستمر الم
 ュلي رقヱالد るسبゅر المحゅي ∵≓معيヤر التشغيゅد اإيجヱボر: عゅد اإيجヱボعين من عヱالتمييز بين نヱる  .るيヤيヱر التمゅد اإيجヱボعヱ 

 

 ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅالمعي ゆヤيتط ゅر  ∝≓كمゅعن معي るليヱكثر شمぺ れゅحゅإفص ュديボجرين تぼالمヱ جرينほمن المست
 ュلي رقヱالد るسبゅالمح≒∵ . 

 

 ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅبعد  ∝≓إن المعي ヱぺ في るالمبتدئ るيヱالسن れتراヘヤإلزامي ل ヱير  ≓هゅلتطبيق ∬≓≡≫ينゅح بゅمع السم .
 ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅة المعيほلكن ليس قبل تطبيق المنشヱ ،المبكر≒∽ヰانت ゅر إمゅر تطبيق المعيゅجر اختيほمستヤج اأثر . يمكن لゅ

ヱتخطط تطبيق المعيゅر  ∝≓تボيュ المجمヱعる حゅليゅً تほثير المعيゅر الدヱلي إعداد التゅボرير المゅليる رقュ  الرجعي الكヤي ヱぺ اأثر الرجعي المعدل.
.ゆヱヤريخ اإلزامي المطゅلتゅب 

 

 ュييボت ヴداً إلゅثير استنほالت ً ゅليゅح るحゅالمت れゅمヱヤالمعヱ ،るعヱالمجم ュヱボن تほقع بヱحق اس يت れゅثبみالتزابヱ دヱجヱالم ュجير بتخداほالت れゅالي مヱح
 . ∬≓≡≫ينゅير  ≓دينゅر بحريني كمゅ في مヤيヱن  ≫مبヤغ ヱقدره 

 

 ュلي رقヱالد るسبゅر المحゅق ب ∫≫معيヤر في )المعدل( المتعゅاستثمゅاأ るヤيヱالحصص الط :るريع المشتركゅالمشヱ るヤالزمي れゅجل في الشرك
 るヤالزمي れゅريع الشركゅالمشヱالるمشترك 
 れضح التعدياヱتぺة ت نほطبق المنش ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅاأجل  ∬المعي るヤيヱالحصص الط ヴヤفي ع ヱぺ るヤالزمي るالشرك

るكيヤالم ベヱボح るボطري ゅヰيヤالتي ا تنطبق ع ポع المشترヱالمشرヰلكنヱ ،ゅ فゅجزء من ص ゅهرهヱج ヴفي اا يتمثل ف れراゅستثم るالشرك
ئر اائتمゅنيる ن نمヱذج الخسゅذلポ يعني ぺذヱ صヤه أن يعتبر هذه التヱضيح الطヱيるヤ اأجل(. حصص مشترポ )الالشرヱع الزميヱぺ るヤ الم

 ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅفي المعي るقعヱالمت∬ ヤينطبق عヴ  الحصص ポヤاأجل. ت るヤيヱالط 
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 )تتمる( معゅيير ヱتヘسيراれ صゅدرة ヱلكنゅヰ غير إلزاميる بعد √
 

 ュلي رقヱالد るسبゅر المحゅق ب ∫≫معيヤر في )المعدل( المتعゅاستثمゅ اأجل في るヤيヱالحصص الط :るريع المشتركゅالمشヱ るヤالزمي れゅالشرك
 るヤالزمي れゅريع الشركゅالمشヱالるمشترك )るتتم( 

خسゅئر في ااعتبゅر ぺيる تほخذ المنشほة في  لュ، ∬رير المゅليる رقュ إعداد التゅボتعدياぺ れنه عند تطبيق المعيゅر الدヱلي كمゅ تヱضح ال
 ヱぺ るヤالزمي るع الشركヱلالمشرポئر  مشترゅخس ヵぺ ヱぺ ر إضمحالゅفي ااستثمゅص ヴヤع ヴヤع れكتعديا るر في المثبتゅفي ااستثمゅص
 ヱぺ るヤالزمي るع الشركヱالالمشرポيال مشتر ヵلينتج من ذヱالد るسبゅر المحゅتطبيق معي ュرق ≪∫  れراゅاستثمゅق بヤالمتع れゅفي الشرك

 るヤريعالزميゅالمشヱ الるمشترك. 
 

، مع السمゅح بゅلتطبيق المبكر. بمぺ ゅن المجمヱعる ليس لديゅヰ ∬≓≡≫ينゅير  ≓من ヱهヱ نゅفذ اعتبゅراً يجゆ تطبيق التعدياれ بほثر رجعي 
قヱائمゅヰ تほثير عヴヤ هذه التعدياれ ليسれ لヵぺ ゅヰ ، فみن مشترポالالمشرヱع ヱالشركる الزميるヤ جل في اأطヱيるヤ حصص المثل هذه ال
 .ヱحدةالمゅليる الم

 
 ュلي رقヱالد るسبゅر المحゅليف ااقتراض  ≪≫معيゅق بتكヤالمتع– るヤرسمヤل るヤهぼليف ااقترض المゅتك 

 れضح التعدياヱة تتほن المنشぺ مل كجزء منゅعぺ るمゅالع れゅاقتراض ااقتراض ヵュيه  تヤل عヱصاً الحصぺ د الヱجヱج المゅهل إنتぼم
 البيع المボصヱد.المボصヱد ヱぺ لاستخداュ  المヱجヱدذلポ  إعدادبصヱرة جヱهريる الضرヱريる  اأنشطるجميع إتمュゅ  عند

 
لمنشほة التي طبれボ فيゅヰ االتボرير السنヵヱ إعداد فترة المتكبدة في ヱぺ بعد بدايる ااقتراض عヴヤ تكゅليف تポヤ التعدياれ تطبق المنشほة 

 れالتعديا ポヤاً. تヱぺ ةほتطبق المنش れالتعديا ポヤبعد ت ヱぺ في るالمبتدئ るيヱالسن れتراヘال ヴヤير  ≓عゅح بمع ، ∬≓≡≫ينゅلتطبيق السمゅ
 ا تتヱقع المجمヱعヵぺ る تほثير عヴヤ قヱائمゅヰ المゅليる المヱحدة.التعدياれ، تポヤ مع  ヴتتمゅشمجمヱعる る لヤن الممゅرسる الحゅليヱぺبمゅ المبكر. 

 
 التعヱيض السヤبي مع : المتعヤق بمزايゅ الدفع المسبق ∬ياれ التي ぺدخれヤ عヴヤ المعيゅر الدヱلي إعداد التゅボرير المゅليる رقュ التعد

ゅدلる من خال الدخل ين بゅلتكるヘヤ المطほヘة ヱぺ بゅلボيمる الع، يمكن قيゅس ぺداة الدّ ∬ رقュ تゅボرير المゅليるإعداد البمヱجゆ المعيゅر الدヱلي 
ヱالゅヘئدة عヴヤ المبヤغ اأصヤي لヤّدين مدفヱعれゅ من المبヤغ اأصヤي "فボط كヱن التدفれゅボ النボديる التعゅقديぺ るن ت، بشرط الشゅمل اآخر

ュئゅボظ  "الゅヘااحت ュيتヱذج بヱأداة ضمن نمゅ لゅسباأعمゅالمنる التصنيف ポالتي  .لذل れضح التعدياヱت ヴヤع れヤدخぺ ليヱر الدゅالمعي
ヱالゅヘئدة عヴヤ المبヤغ اأصヤي لヤّدين مدفヱعれゅ من المبヤغ اأصヤي فボط اれ المゅليる تجتゅز بほن المヱجヱد ∬ رقュ لتゅボرير المゅليるإعداد ا

ュئゅボالظرف البغض النظر ع ال ヱぺ تي تن الحدث ヴإل ヵدぼ بغض النظرヱ دボعヤء المبكر لゅヰمن اأطراف تاإن ヵぺ عن ヱぺ تحصل دفع
 عن اإنゅヰء المبكر لヤعボد. معヱボلالتعヱيض عヴヤ ال

 

れتطبيق التعديا ゆثر رجعي  يجほفذه بゅهي نヱرゅير  ≓من  اً اعتبゅذه ∬≓≡≫ينヰلتطبيق المبكر. ليس لゅح بゅمع السم ،れالتعديا  ヵぺ
 ヴヤثير عほت.るعヱمجمヤحدة لヱالم るليゅالم ュائヱボال 

 
 ヴヤع れヤدخぺ التي れالتعديا ュرق るليゅرير المゅボلي إعداد التヱر الدゅالمعي≒≡  ュلي رقヱالد るسبゅر المحゅمعيヱ≪∫ ق ببيعヤالمتع : ヱぺ

 ته الزميるヤ المستثمر ヱشرك من قبلالمヱجヱداれ  المسゅهمる في
في التعゅمل مع  ∫≫ヱمعيゅر المحゅسبる الدヱلي رقュ  ≡≓المعيゅر الدヱلي إعداد التゅボرير المゅليる رقュ  بين التضゅرゆالتعدياれ تعゅلج 

 ヱぺ ゅヰبيع ュالتي يت るبعゅالت るالشرك ヴヤدان السيطرة عボف るلشرك ゅヰهمتゅمس ヱぺ るヤزميヱالمشرポع المشتر れضح التعدياヱن ب. تほ
 ヱぺ ゆالمكس ヱぺ عن بيع るتجゅرة النゅالالخس るهمゅمس れداヱجヱلي في المヱر الدゅالمحدد في المعي ヱالنح ヴヤل، عゅالتي تشكل اأعم

るليゅرير المゅボإعداد الت  ュشرك≪رقヱ بين المستثمر ، ヱぺ るヤته الزميポعه المشترヱمل، مشرゅلكゅته بゅإثب ュسيت ヵぺ . ヱぺ ゆرمكسゅة خس
 ヱぺ عن بيع るتجゅالن るهمゅمس れداヱجヱل، في المゅط التي ا تشكل اأعمボته فゅإثب ュنه، سيتぺ حد إا ヴإل るغير المستثمرين حص

جل إلぺぺ ヴجل مجヤس معゅيير المحゅسبる الدヱلي التゅريخ اإلزامي لتポヤ التعدياれ  .المشرヱع المشترゅポلشركる الزميヱぺ るヤ المرتبطる ب
بほن تطبボه بほثر رجعي. ا يتヱقع بほن يكヱن لヰذه في ヱقれ مبكر هذا التعديل نشほة التي تطبق غير مسمヱ ،ヴلكن يجゆ عヴヤ الم

るعヱمجمヤحدة لヱالم るليゅالم ュائヱボال ヴヤثير عほت ヵぺ れالتعديا. 
 

 るتجゅاأخرى الن れف التعدياヱس れسيراヘالتヱ ييرゅالمع ヴإل れヤدخぺ الجديدة التي れالتعدياヱ れسيراヘالتヱ ييرゅن من المعヱللن يك ゅヰ
 ヵぺるسبيゅالمح れゅسゅالسي ヴヤثير عほت  ヱぺ.るعヱمجمヤحد لヱلي المゅاأداء الم ヱぺ حدヱلي المゅالمركز الم 
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 إيراداれ من عقヱد مبرمる مع عماء  ∼
 

 :∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪ヱ ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪لヤسنتين المنتヰيتين في  يعرض الجدヱل التゅلي تصنيف إيراداれ المجمヱعる من العヱボد المبرمる مع العماء
 

  مヱاد غذائيる مستヱردة 

 るヤلجمゅب 
 

るلتجزئゅب 
 منتجれゅ األبゅن 

れゅالمرطبヱ 
 الヱヘاكه 

れاヱالخضرヱ 
 التخزين 

るجستيヱヤال れゅالخدمヱ 
 

 المجمヱع
 ≪≡≒∫ ≪≡≒∵ ≪≡≒∫ ≪≡≒∵ ≪≡≒∫ ≪≡≒∵ ≪≡≒∫ ≪≡≒∵ ≪≡≒∫ ≪≡≒∵ ≪≡≒∫ ≪≡≒∵ 
 دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني 
  )ゅヰد عرضゅمع(  )ゅヰد عرضゅمع(  )ゅヰد عرضゅمع(  )ゅヰد عرضゅمع(  )ゅヰد عرضゅمع(  )ゅヰد عرضゅمع( 

 れع اإيراداヱن             
 ∬≡∼,∵∫≫,∬≪ ∼≫∼,≪≡∫,∫≪ - - ∫∫∬,√∵≓,≪ ∵√∵,∫≪≫,≫ ∫∵∬,∫∫≪,∝≓ ∫∫≫,∬≪≪,∝≓ √≓≓,≫∬∵,≫ ∼≫≪,≓∵√,≫ ∬≫√,≓≪∬,∝≓ ∼∝≓,√∼∵,∵≓ بيع البضゅئع 

 れゅالخدم ュديボت - - - - - - - - ∵≒∫.≪∫∝ ∽∵∫.∝≡∽ ∵≒∫.≪∫∝ ∽∵∫.∝≡∽ 
 ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ───────── ───────── 

مجمヱع اإيراداれ من 
العقヱد المبرمる مع 

 √≓≓,∝∝∫,∬≪ ≓≓∫,≓≫∼,∬≪ ∼≡∝,∫∵∼ ∝∫≫,∫≓∵ ∫∫∬,√∵≓,≪ ∵√∵,∫≪≫.≫ ∫∵∬,∫∫≪,∝≓ ∫∫≫,∬≪≪,∝≓ √≓≓,≫∬∵,≫ ∼≫≪,≓∵√,≫ ∬≫√,≓≪∬,∝≓ ∼∝≓,√∼∵,∵≓ العماء 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ 

 るالجغرافي ベاヱاأس             
 ≪∵∝,∫∬∫,∝≪ √√∝,≡∬√,∝≪ ∼≡∝,∫∵∼ ∝∫≫,∫≓∵ ∫∫∬,√∵≓,≪ ∵√∵,∫≪≫,≫ ∵≪∼,≓≫√,≪≓ ≓≫≓,∫≡≪,≪≓ √≓≓,≫∬∵,≫ ∼≫≪,≓∵√,≫ ∬≫√,≓≪∬,∝≓ ∼∝≓,√∼∵,∵≓ البحرين 
 れيヱالك - - - - ≫,≡≫≒,≒∝∵ ≪,∬∝∵,√√≒ - - - - ≫,≡≫≒,≒∝∵ ≪,∬∝∵,√√≒ 

 ───────── ──────── ─────── ──────── ───────── ──────── ─────── ──────── ──────── ─────── ───────── ───────── 
مجمヱع اإيراداれ من 
العقヱد المبرمる مع 

 √≓≓,∝∝∫,∬≪ ≓≓∫,≓≫∼,∬≪ ∼≡∝,∫∵∼ ∝∫≫,∫≓∵ ∫∫∬,√∵≓,≪ ∵√∵,∫≪≫,≫ ∫∵∬,∫∫≪,∝≓ ∫∫≫,∬≪≪,∝≓ √≓≓,≫∬∵,≫ ∼≫≪,≓∵√,≫ ∬≫√,≓≪∬,∝≓ ∼∝≓,√∼∵,∵≓ العماء 
 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ 

 れاإيرادا れゅإثب れقيヱت             
البضゅئع المحヱلる في 

 ∬≡∼,∵∫≫,∬≪ ∼≫∼,≪≡∫,∫≪ - - ∫∫∬,√∵≓,≪ ∵√∵,∫≪≫,≫ ∫∵∬,∫∫≪,∝≓ ∫∫≫,∬≪≪,∝≓ √≓≓,≫∬∵,≫ ∼≫≪,≓∵√,≫ ∬≫√,≓≪∬,∝≓ ∼∝≓,√∼∵,∵≓ ヱقれ معين 
الخدمれゅ المحヱلる مع 

 れقヱر الヱمر - - - - - - - - ∵≒∫,≪∫∝ ∽∵∫,∝≡∽ ∵≒∫,≪∫∝ ∽∵∫,∝≡∽ 
 ───────── ──────── ─────── ──────── ───────── ──────── ─────── ──────── ──────── ─────── ───────── ───────── 

مجمヱع اإيراداれ من 
العقヱد المبرمる مع 

 √≓≓,∝∝∫,∬≪ ≓≓∫,≓≫∼,∬≪ ∼≡∝,∫∵∼ ∝∫≫,∫≓∵ ∫∫∬,√∵≓,≪ ∵√∵,∫≪≫,≫ ∫∵∬,∫∫≪,∝≓ ∫∫≫,∬≪≪,∝≓ √≓≓,≫∬∵,≫ ∼≫≪,≓∵√,≫ ∬≫√,≓≪∬,∝≓ ∼∝≓,√∼∵,∵≓ العماء 
 ════════ ═══════ ═══════ ═══════

═ 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ 
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∝ るسنヤل るعヱربح المجم 
 

 : إحتسゆゅ الرسュヱ التゅليヤるسنる بعد يدرج ربح المجمヱعる ل
≪≡≒∵ 

 دينゅر بحريني
≪≡≒∫ 

 دينゅر بحريني
 

)ゅヰد عرضゅمع(   
   

 بضゅعる تゅمる الصنعند بيع مخزヱن مثبれ كمصرヱف ع ∫∼∬,≪∫≡,∵≫ ≫∫≪,∫≓≫,∵≫
═════════ ═════════  

∵≒.≫≒≪ ∝≪,∬∵≡ ュدゅボالمتヱ るن بطيء الحركヱح  مخصص المخزゅإيض(≒≫) 
═════════ ═════════  

 (√≓ヤذمュ التجゅريる المدينる )إيضゅح الخسゅئر اائتمゅنيる المتヱقعる لمخصص  ∝≡∼,∫∵ ≫≓∼.∼∫
═════════ ═════════  

 داريるاإعゅمヱ るالالمتضمنる في المصرヱفれゅ  لتほجير التشغيヤيるعヱボد ا ≡≪∝,≪∫≫ ≫∝≫.≓∫≫
═════════ ═════════  

≪.∫≫≫ ≫≒,∽∵≡ れمعداヱ れآاヱ れراゅボد عゅمن استبع ゆمكس 
═════════ ═════════  

 

≪≡≒∵ 
 دينゅر بحريني

≪≡≒∫ 
 دينゅر بحريني

 

 تكゅليف التمヱيل  
 ض من حベヱボ غير مسيطرة ヱد ヱقرفヱائد عヴヤ قرヱض أجل ヱقرヱض استيرا ≡∼∼,∬≪≓ ∼≫∬.≫∝≓
≪∫.∽∬∵ ≪≪,∬∫≡  ポف من البنヱالمكش ヴヤع れゅبヱالسح ヴヤائد عヱف 
≒√.∽≡∝ ≒∽,∝≫≡   るمصرفي ュヱرس 

───────── ─────────  
≪≡∝.≡≪∫ ≒∵∫,≒∝≡  

═════════ ═════════  
 

≪≡≒∵ 
 دينゅر بحريني

≪≡≒∫ 
 دينゅر بحريني

 

 ف المヱظヘينيلゅتك  
≫.∝∝∫.∬∵∬ ≫,∝∬≒,∽≡∬ ヱررヱجぺヱ ゆات 

≪≒∬.≪∝≒ ≪∝≡,∫∬≫ 
إشتراكれゅ الヰيئる العゅمる لヤتほمين اإجتمゅعي، البحرين ヱالヰيئる العゅمる لヤضمゅن اإجتمゅعي، 

 れيヱالك 
 (√≫مكゅفれべ نゅヰيる الخدمる لヤمヱظヘين )إيضゅح  ∵≓≓,∵∵≓ ∼≪∵.≫∬≓
 مكゅفぺ れべخرى ≫≪∝,≓∫∬ ≡∼≡.∝∝∬

───────── ─────────  
∽.≡√∵.≡≪∽ ∽,≒≒≒,≒∽≒  
═════════ ═════════  

 تュ تخصيص تكゅليف المヱظヘين في الゅボئمる المヱحدة لヤدخل عヴヤ النحヱ التゅلي:
≪≡≒∵ 

 دينゅر بحريني
≪≡≒∫ 

 دينゅر بحريني
 

   
 تكゅليف البيع ∫∼≫,≓∵√,≓ ∼∬√,√≫√,≓
 تكゅليف المヱظヘين ≪∬∫,∬≪∝,≪ ≡≪∼.≫≫∝.≪
───────── ─────────  
∽.≡√∵.≡≪∽ ∽,≒≒≒,≒∽≒  
═════════ ═════════  

  ااستثمゅردخل صゅفي  ∵
≪≡≒∵ ≪≡≒∫  

  دينゅر بحريني دينゅر بحريني
   

∽√≡.∝∫∫ ∽∵∽,≪≒√  ュヰح اأسゅربぺ دخل 
 مكسゆ من بيع استثمゅراれ متゅحる لヤبيع )صゅفي( - ∬≪∼.∫≪≪

───────── ─────────  
∫∵∬.≪≪∵ ∽∵∽,≪≒√  

═════════ ═════════  



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

√≪ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدحヱةالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
 
 لسュヰاربح  ∫
 

 ュايتゆゅال حتس ゆسي لنصيゅاأس るسمボح بゅفي اأرب ュヰسヤربح الヤل るسنــ ヴئد إلゅالع ュヰسぺ يヤمゅح るعヱمجم ヱترافك.ゆ.ュ.عش ヴヤ
 ュヰسط المرجح لعدد اأسヱالمت るديゅالعるخال السن るئمゅボال،  るديゅالع ュヰسط عدد اأسヱء متゅستثنみد بゅالمع ゅهぼمن قبل الشرا るشرك

ュヰسほك ゅヰظ بヘالمحتヱ るخزان.  
 

 سゅسي ヱالمخヘض لأسュヰ في اأربゅح:ヱمれゅ المستخدمる في حسゆゅ النصيゆ اأالدخل ヱحصる المعヤالتゅلي  الجدヱل يعكس
 

≪≡≒∵ 
)ゅヰد عرضゅمع( 

≪≡≒∫  

   
≒.∝∵√.√∵≒ ≒,∫≫∫,≪∬≪ ヱترافك ュヰسぺ يヤمゅح ヴئد إلゅالع るر بحريني - ربح السنゅدين 

═════════ ═════════  
   

∵∵.≡≫√.∬≫∽ ∵∵,≡≡≫,∬∵∝ ュヰسط المرجح لعدد اأسヱالمت،  るالخزان ュヰسぺ ュبعد حس 
═════════ ═════════  

   
 النصيゆ اأسゅسي ヱالمخヘض لヤسュヰ في اأربゅح )فヤس( √≫ ≫≫

═════════ ═════════  

 
 みصدار ぺيぺ るدヱاれ قد يكヱن لゅヰ تほثير مخヘض.إن النصيゆ اأسゅسي ヱالمخヘض لヤسュヰ الヱاحد هヱ بنヘس الボيمる حيث لュ تュボ الشركる ب

 
 ヱぺ るديゅالع ュヰأسゅب るボヤخرى متعぺ れماゅجد معヱاأا ت ュヰالس るديゅريخ العゅبين ت るヤرير  إعدادمحتمゅボالت るليゅء من المゅヰريخ اانتゅتヱ

 .قد يكヱن لゅヰ تほثير مخヘضالتي ، إعداد هذه الヱボائュ المゅليる المヱحدة
 



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

√≫ 

れゅحゅلي إيضゅالم ュائヱボل الヱح るحدةヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
 
∬ れمعداヱ れآاヱ れراゅعق  

 
 المجمヱع

 دينゅر بحريني

 るليゅسمぺل رゅعمぺ
 قيد التنヘيذ

 دينゅر بحريني

 
れراゅسي 

 دينゅر بحريني

 れゅتركيبヱ ثゅثぺ
るمكتبي れمعداヱ 
 دينゅر بحريني

れئن آاゅمكヱ 
 ヱمعداれ تبريد
 دينゅر بحريني

 عヴヤ مبゅني
 ぺرض مستほجرة

 دينゅر بحريني

 ممヱヤكる يぺراض
 اً حر ゅً مヤك

  دينゅر بحريني
       るヘヤالتك: 

  ∫≓≡≫ر ينゅي ≓في  ∼∝≓.∝∼∬.≓ ∫√√.∝≡∫.∵ ∫∝∬.≪∝∵.≪≓ ≡∝∬.∵∬∝.≓ ∝∵∼.√√∫.≫ √≪≪.√∝≓ ≓∼√.≪≪≫.∫≫
≒,≒≡≒,∬≒≪ ∝≪∬,∽≒√ ≪√≪,√√√ ∽≒,∵∽≪ ≒∵≡,≫≪≪ ∵,∫∫≡ -  れゅفゅإض 

- (∫√,≪≪≫) ≪,∽≫≡ ∝,∬∽≡ ∝∫,√∬≫ ∝,≪∽≡ - れياヱتح 
 اれاستبعゅد - (√∫∼,≫≓) (∵≡∝,√≪≓) (√∝∼,∵≫) (≓≡∼,≪∝) - (∝∼≫,∫≪≫)

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────────  
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في  ∼∝≓,∝∼∬,≓ √∬∬,∵≡∫,∵ ∝∵≓,∫∝∫,≪≓ ∫∬≡,∬≫∵,≓ ∬√≡,∝≫≡,≪ ∼≫∝,∬≡∵ ∵≡≓,∵∬≡,∬≫
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────────  

 :المتراكュ ستヰاポاا       
  ∫≓≡≫ينゅير  ≓في  - √≫≪,≡∫≓,√ ∼∵∬,∵≫√,≓≓ ∫≓≫,∫√√,≓ ≪∫∝,≡∫≫,≫ - ≡≡≫,∵≪≪,∬≓

 سنるلヤ مخصصال - √∼√,√≫≫ ∝∝∫,≪∵√ ≓∬∝,∼∵ ∵≓∼,≪∬≓ - ∫≫∼,∵∝∬
 اれستبعゅدمتعヤق بゅاال - (≪∫∼,≫≓) (∼≪≓,√≪≓) (≫∵∫,∼≫) (∝∼≫,≡∝) - (∝√∫,≫≪≫)

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────────  
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪ يف - ∼∬≓,≫∬≪,√ ∝≡∵,∵∝∵,≓≓ ∵≪≡,∫∬√,≓ √√∬,≪≓√,≫ - ≫∫∫,≓∵≡,≡≫
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────────  

               ュيボفي الゅالدف صるتري: 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في  ∼∝≓,∝∼∬,≓ ∬∬∵,∼≓√,≪ ≡∵√,≡≡≓,≫ ≓∝≡,≓≪≫ ∼≡≓,≫≓∝ ∼≫∝,∬≡∵ ∼≫≫,∼≫≡,∬
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════  

 
تゅヘقيる تほجير بين الحكヱمる إا تヱجد ヱ ،ممヱヤكる لحكヱمる ممヤكる البحرينمゅボمる عぺ ヴヤرض ني( دينゅر بحري ≡≓√.≓≪≓: ∵≓≡≫دينゅر بحريني ) ≓∼∬,∵≓≓ دفتريる تبヤغ قيュصゅفي ب ヱمكゅئن آاヱれتヱجد مبゅني 

 .مجمヱعヱるال
 

ヱ نيゅجد مبヱتれآا れゅئن لشركゅمكヱ  るدفتري ュفي قيゅبص るبعゅغتヤتب √,∽≒≒,∝√∬ ( ر بحرينيゅدين≪≡≒∵ :√.∵∫∽.≪≫∬ ゅد الدينボتجديد ع ュت るجرة. خال السنほرض مستぺ ヴヤع るمゅボم )جير من ر بحرينيほت
 るسن ヴحت ュاأ るقبل الشرك≪≡≫≫. 

 
سنる  ∼≫دينゅر بحريني( مゅボمる عぺ ヴヤرض مستほجرة من ぺطراف ذاれ عاقる. كゅن عボد التほجير اأصヤي لمدة  ≫≫≡.∼∫≓: ∵≓≡≫دينゅر بحريني ) ∫≡∬,∵∼≓تヱجد مبゅني لشركる تゅبعる بصゅفي قيュ دفتريる تبヤغ 

 ≡≫≡≫ぺكتヱبر  ≓ヱتュ تجديده لغゅيる  .≡∫∬≓يヱليヱ  ≓اعتبゅراً من 
 



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

√√ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
 
∬  れمعداヱ れآاヱ れراゅعق )るتتم( 

 
 المجمヱع

 دينゅر بحريني

 るليゅسمぺل رゅعمぺ
 قيد التنヘيذ

 دينゅر بحريني

 
れراゅسي 

 دينゅر بحريني

 れゅتركيبヱ ثゅثぺ
るمكتبي れمعداヱ 
 دينゅر بحريني

れئن آاゅمكヱ 
 ヱمعداれ تبريد

 بحرينيدينゅر 

 عヴヤ مبゅني
 ぺرض مستほجرة

 دينゅر بحريني

 ممヱヤكる يぺراض
 اً حر ゅً مヤك

  دينゅر بحريني
       るヘヤالتك: 

  ∵≓≡≫ر ينゅي ≓في  ≓∬≓.∵≡∼.≓ ≪∼∬.∫√∵.∵ ∵∵≪.≓≫≫.≪≓ ∝≓≪.∵≓∝.≓ ∫∝≫.∫≪∝.≫ ∵≫≓.∬∼≓ ≫≪≫.≫∬∫.∝≫
≒.√∽√.≪≪≪ √∫∬.∵∬√ ≪≒∫.∵≪√ ∬≒.∵≪∵ ≒√∵.∽≡∫ ∽∵.√∬∽ √√∫.∬∵√  れゅفゅإض 

- (√∫√.∽∫∵) ∽∝.∫∵∫ ≒.√√≒ √≪∝.≪∝∫ - - れياヱتح 
 اれاستبعゅد - - (∼∫≓.≓≪) (√≫∼.≫≓) (√∬≫.∬∝) - (≪≡≡.≪≓≓)

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  
 ∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪في  ∼∝≓.∝∼∬.≓ ∫√√.∝≡∫.∵ ∫∝∬.≪∝∵.≪≓ ≡∝∬.∵∬∝.≓ ∝∵∼.√√∫.≫ √≪≪.√∝≓ ≓∼√.≪≪≫.∫≫
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  

       :ュالمتراك ポاヰااست 
  ∵≓≡≫ينゅير  ≓في  - ∼≪≡.∼∼∬.≪ ≫∼≪.≓≫∬.≡≓ ≓≪≓.√∫≪.≓ ≡≪∝.∼√≓.≫ - ∫√≓.∝≡√.∫≓
 سنるلヤ مخصصال - ∬∫≫.∼≫≫ √≡∫.∵≪∼ ≡∝∬.∼∵ ∝≪√.≫≡≫ - ∬∫√.≓√≡.≓

 اれالمتعヤق بゅاستبعゅد - - (≓∫≓.≓≪) (≪∵∫.≓≓) (≪∫≪.∵∝) - (∵≪√.≡≓≓)
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────────  
 ∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪ يف - √≫≪.≡∫≓.√ ∼∵∬.∵≫√.≓≓ ∫≓≫.∫√√.≓ ≪∫∝.≡∫≫.≫ - ≡≡≫.∵≪≪.∬≓
────────── ─────────

─
─────────

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

                ュيボفي الゅص:るالدفتري 
 ∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪في  ∼∝≓.∝∼∬.≓ √≫≓.∝≫∝.≪ ≪∬∬.∼≪≪.≫ ≫√∵.∬√≫ ≪∬∫.≪∝∼ √≪≪.√∝≓ ≓∼≫.∝∬∫.∫

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

═════════ ═════════ ══════════  
 



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

√∽ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫بر ديسم ≓≪في 
 
 
∬  れمعداヱ れآاヱ れراゅعق)るتتم( 
 

 るヘヤتخصيص تك ュتポاヰضمن  است るالالسن るئمゅボحدة لヱي: المヤي ゅدخل كمヤ 
≪≡≒∵ 

 دينゅر بحريني
≪≡≒∫ 

  دينゅر بحريني
   

∝≪∬,∝≒√ ∽∝∵,∬∫≒  れゅالمبيع るヘヤتك 
√≒≒.∫∵∽ ≫∬∬,∽√∵  ポاヰاست 

───────── ─────────  
≒.≡√≒.√∫∬ ∬∝∵,∽≪∫  

═════════ ═════════  
 زميるヤ في شركる استثمゅر ≡≓

 
)مヱ ،)るヤヘボهي شركる  في شركる البحرين لヤمヱاشي ش.ゆ.ュ.( %∝≫.∝≪: ∵≓≡≫) %∝≫.∝≪مجمヱعる حصる مヤكيる بنسبる تمتポヤ ال

ヤمسجる  تعملヱ البحرين るكヤاشي  رادياستفي في ممヱالمجمدةالم ュヱحヤالヱ .البحرين るكヤفي مم るヤالص れذا 
 

ュيボال れي تغيراヤي ゅفيم  るالمدرج :るヤالزمي るر في الشركゅلاستثم 
≪≡≒∵ 

 دينゅر بحريني
≪≡≒∫ 

  دينゅر بحريني
   

 ينゅير ≓في  ∼≫∝,≫≡∫,≓ ≡∝∫.≡∫∬.≓
(≒∝∫.≫≒∽) (≒∵√,≡√√)  るحصるالشرك  るخال السن るヤالزمي るئج الشركゅفي نت 

(∬.∬≪≡) ∝,∝∽∽ 
ヤشركる ل لمتゅجرة محتヘظ بゅヰ لغرض غير اتغيراれ في الボيمる العゅدلる إستثمゅراれ صゅفي 

るخال السن るヤالزمي 
───────── ─────────  
 ديسمبر ≓≪في  ∝≪≫,∼≪∝,≓ ∼≫∝.≫≡∫.≓
═════════ ═════════  

 
 :الزميるヤ مヱعる في الشركるالمج استثمゅرゅلي المعヱヤمれゅ المゅليる يヤخص الجدヱل الت

≪≡≒∵ 
 دينゅر بحريني

≪≡≒∫ 
 دينゅر بحريني

 

  ヤلي لゅالمركز الم るئمゅخص قヤم:るヤالزمي るشرك 
∽.≪∽∵.∽∫≒ √,∫∫∫,≡∫∽ るلヱمتدا れداヱجヱم 

∬≫∬.∵∵∽ ∬∵√,≪∽≒ るلヱغير متدا れداヱجヱم 
(≒.≒∫∵.∽≡≪) (≒,≫≡∵,∽∽≒) るلヱمتدا れゅبヱヤمط 
(≫∫.√∝∵) (√∽,≡≫≪)  れゅبヱヤغيرمطるلヱمتدا ───────── ─────────  

√.∬∵≒.≫∫∵ √,∽≡∬,∵∽≫  ベヱحق るكيヤالم 
   

≫∝.≪∝% ≫∝,≪∝%  るنسب るكيحصヤم る るعヱالمجم ───────── ─────────  
   

≒.∫≡≪.∝≪∽ ≒,∝≫∽,≪≫∝  るالمدرج るرالقيمゅلاستثم るヤالزمي るفي الشرك 
═════════ ═════════  

 



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

√∝ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
≒≡ るヤزمي るر في شركゅاستثم )るتتم( 

≪≡≒∵ 
 دينゅر بحريني

≪≡≒∫ 
  دينゅر بحريني

  ヤم:るヤالزمي るشركヤمل لゅالدخل الش るئمゅخص ق 
∵.∵≒≒.∵√√ ∽,∝∫≡,∽∝∵ れايرادا 

(∵.≪≪∝.∝√∵) (∽,≪∬∫,≒∝≡) れゅالمبيع るヘヤتك 
(∝∫≒.≒≫≪) (∽∽∝,≪≡√)  るإداريヱ るمゅع れゅفヱمصر 
(≒√≫.∫∽≒) (≒≫≡,∫≡√) ポاヰاست 
  ───────── ───────── تكゅليف التمヱيل (∬∫≪,∼∵≓) (≪≡≪.√≫≓)
(√∝√.≒∫∬) (√∵∬,∬∬≡) るسنヤرة لゅالخس 
   

≫∝.≪∝% ≫∝.≪∝%  るعヱالمجم るكيヤم るحص るنسب ───────── ─────────  
(≒∝∫.≫≒∽) (≒∵√,≡√√) るئج السنゅفي نت るعヱالمجم るحص 

═════════ ═════════  
 

 .∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪ヱ ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في  تينالمنتヰي لヤسنتينتュ تسجيل نتゅئج الشركる الزميるヤ بنゅًء عヴヤ حسゅبれゅ اإدارة المعتمدة 
 

 .∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪ヱ ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪ا تヱجد لدى الشركる الزميぺ るヤيる التزامれゅ محتمヱぺ るヤ إرتبゅطれゅ رぺسمゅليる جヱهريる كمゅ في 
 

 استثمゅراれ محتヘظ بゅヰ لغرض غير المتゅجرة ≓≓
≪≡≒∵ 

 دينゅر بحريني
≪≡≒∫ 

  دينゅر بحريني
  れراゅاستثم  るكيヤالم ベヱボح ュヰسぺمل اآخرالمسعرة المدرجゅمن خال الدخل الش るدلゅالع るيمボلゅب る: 

 في البحرين - ≓∝∵,∵≫≫,∝ ≓∬≓.∵∬√.∼
  ──────── ──────── في دヱل مجヤس التعヱゅن الخヤيجي اأخرى - ∬∝∵,∝√∼ ∬≪≡.∵√∼

∝.≡√√.≪≫≡ ∝,∵∵√,∽≫≡  

  
 れراゅاستثم るكيヤالم ベヱボح ュヰسぺمن خال الدخل الش غير المسعرة るدلゅالع るيمボلゅب るمل المدرجゅ

 :اآخر 
 في البحرين - ∵∬∫,≡∼∵,≪ ∫∝≪,≫≡∝,≪

  ──────── ──────── في دヱل مجヤس التعヱゅن الخヤيجي اأخرى - √≡≫,∼≪≓ ≫≡∫,∼≡≫
≫,∫≡∫,≒∵≡ ≫,∫∫∝,≒≡≒  ──────── ────────  
 مل اآخرぺسュヰ حベヱボ المヤكيる المدرجる بゅلボيمる العゅدلる من خال الدخل الشゅاستثمゅراれ مجمヱع  ≓≪∝,≡∝∝,≡≓ ≡≡√,≫∼∫,∬

   
 ぺدヱاれ الديّن المسعرة المدرجる بゅلボيمる العゅدلる من خال الدخل الشゅمل اآخر   
  ──────── ──────── نفي البحري - ≡≡≡,≡≡≪ -

 مجمヱع ااستثمゅراれ المتゅحる لヤبيع ≓≪∝,≡∝∬,≡≓ ≡≡√.≫∼∫.∬
════════ ═════════  

 خال السنる: محتヘظ بゅヰ لغرض غير المتゅجرةفيمゅ يヤي التغيراれ في الボيュ العゅدلる لاستثمゅراれ ال
≪≡≒∵ 

 دينゅر بحريني
≪≡≒∫ 

 دينゅر بحريني
 

   
 ينゅير ≓في  ≡≡√,≫∼∫,∬ ∬∬∝.√∫√.∬

≒∬≫.∝∵∵ ∫∫√,≒∝∝ れراゅشراء استثم 
 تغيراれ في الボيュ العゅدلる صゅفي ال ∼∝≡,√≫≫ ∬√∵.∝∬≡.≓

(∵∝∵.≒√≫) - るالدفتري るيمボلゅب るمدرج れراゅد استثمゅاستبع 
 مゅل ال رぺسعゅئد  - (≡≡≡.∼≓)
(≒√≡.∽∫≪) -  るيمボاضمحال في ال ──────── ────────  

 ديسمبر ≓≪في  ≓≪∝,≡∝∬,≡≓ ≡≡√.≫∼∫.∬
════════ ═════════  



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

√∵ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
 )تتمる( استثمゅراれ محتヘظ بゅヰ لغرض غير المتゅجرة ≓≓

 

れراゅاستثم  ベヱボح ュヰسぺال るكيヤمسعرة الم 
 るدلゅالع ュيボتحديد ال ュيتれراゅاستثم .るالنشط ベヱفي الس るنヤض المعヱر العرゅسعぺ ヴع إلヱلرجゅالمسعرة ب るكيヤالم ベヱボح ュヰسぺ 

 

れراゅغير ال استثم るكيヤالم ベヱボح ュヰسぺ مسعرة 
 るدلゅالع ュيボدير الボت ュتれراゅاستثم  ュستخداみغير المسعرة ب るكيヤالم ベヱボح ュヰسぺدلゅالع るيمボالる  ديقゅمن قبل مدراء الصن るدمボالم

ボيュ العゅدلる المحددة استنゅداً إلヴ المدخاれ غير الゅボبるヤ البمゅ في ذلポ  اأخرى بみستخداュ تボنيれゅ التボييュ المنゅسبヱぺる  يるااستثمゅر
 ヱぺ ベヱالس れゅヘعゅمض ュستخداゅب るماحظヤاأخرى. ل るسبゅالمن ュييボالت れゅجيヰمن 

 

≒≪ るدلゅالع るقيمヤرمي لヰسل الヤالتس  
 

:るعヱالمجم れゅبヱヤمطヱ れداヱجヱلم るدلゅالع るيمボس الゅيボرمي لヰسل الヤلي التسゅل التヱضح الجدヱي 
 

ュستخداゅب るدلゅالع るس القيمゅقي  

 المجمヱع 

れمدخا  れذا
تأثير جヱهرヵ ا 
 ゅヰيمكن ماحظت

  ヱالمست≫ 

れمدخا  れذا
 ヵهرヱتأثير ج
ゅヰيمكن ماحظت 

  ヱالمست≪ 

ぺرゅسع 
مسعرة في  

るنشط ベاヱسぺ 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪ ≓ヱ  المست

  دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني
 العゅدلゅ るلقيمるالمヱجヱداれ المقゅسる ب    
 استثمゅراれ محتヘظ بゅヰ لغرض غير المتゅجرة    

∝,∵∵√,∽≫≡ - - ∝,∵∵√,∽≫≡ 
ぺسュヰ حベヱボ المヤكيる المسعرة ستثمゅراれ ا

 (≓≓)إيضゅح 

≫,∫∫∝,≒≡≒ ≫,∫∫∝,≒≡≒ - - 
 ぺسュヰ حベヱボ المヤكيる غير المسعرة ثمゅراれ ستا

 (≓≓)إيضゅح 
 (≓≓)إيضゅح  ぺدヱاれ الديّن المسعرة ≡≡≡.≡≡≪ - - ≡≡≡.≡≡≪

──────── ──────── ──────── ────────  
≒≡,∬∝≡,∝≫≒ ≫,∫∫∝,≒≡≒ - ∵,≡∵√,∽≫≡  
════════ ════════ ════════ ════════  

:るدلゅالع るلقيمゅب るسゅالمق れゅبヱヤالمط 
 .∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪ヱ ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪العゅدلる كمゅ في  ゅلボيュمطヱヤبれゅ مゅボسる بهنポゅ لュ تكن 

ュستخداゅب るدلゅالع るيمボس الゅقي  

 المجمヱع 

れمدخا  れذا
تほثير جヱهرヵ ا 
 ゅヰيمكن ماحظت

 ≪المستヱى 

れمدخا  れذا
 ヵهرヱثير جほت

 ゅヰيمكن ماحظت
 ≫المستヱى 

 ぺسعゅر
مسعرة في  

るنشط ベاヱسぺ 
 ∵≓≡≫ ديسمبر ≓≪ ≓المستヱى 

  دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني
 العゅدلゅ るلボيمるالمヱجヱداれ المゅボسる ب    
 استثمゅراれ محتヘظ بゅヰ لغرض غير المتゅجرة    

∝.≡√√.≪≫≡ - - ∝.≡√√.≪≫≡ 
ぺسュヰ حベヱボ المヤكيる المسعرة ستثمゅراれ ا

 (≓≓)إيضゅح 

≫.∫≡∫.≒∵≡ ≫.∫≡∫.≒∵≡ - - 
 ベヱ المヤكيる غير المسعرة ぺسュヰ حボستثمゅراれ ا

 (≓≓)إيضゅح 
───────── ───────── ───────── ─────────  

∬.∫∽≪.√≡≡ ≫.∫≡∫.≒∵≡ - ∝.≡√√.≪≫≡  
══════════ ══════════ ═════════ ══════════  

 

 ≓بين المستヱى ، لュ تكن هنポゅ تحヱياれ ∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪ヱ ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪خال فتراれ إعداد التゅボرير المゅليる المنتヰيる في 
 لボيゅسれゅ الボيمる العゅدلる. ≪لボيゅسれゅ الボيمる العゅدلヱ るلュ تكن هنポゅ تحヱياれ إلヱぺ ヴ من المستヱى  ≫ヱالمستヱى 

 

المボدمる من قبل مدراء الصنゅديق  الボيمる العゅدلるبみستخداュ  ≪المدرجる ضمن المستヱى ぺسュヰ حベヱボ المヤكيる  استثمゅراれتュ تボدير 
الボيュ العゅدلる المحددة استنゅداً إلヴ المدخاれ غير الゅボبるヤ بمゅ في ذلポ  اأخرى れ التボييュ المنゅسبるبみستخداュ تボنيヱぺゅ  يるااستثمゅر

 ヱぺ ベヱالس れゅヘعゅمض ュستخداゅب るماحظヤاأخرى. ل るسبゅالمن ュييボالت れゅجيヰمن 



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

√∫ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
 
≒≪ るدلゅالع るقيمヤرمي لヰسل الヤتتم التس()る 

 
 るدلゅالع るالقيم れゅسゅقي るيヱتسるليゅالم れاヱلأد   ヱالمست≫ 

ュيボفي ال れي التغيراヤي ゅى فيمヱالمست るضمن فئ るヘالمصن るليゅالم れداヱجヱمヤل るدلゅالع ≫:  
≪≡≒∵ 

 دينゅر بحريني
≪≡≒∫ 

  دينゅر بحريني
   

 ينゅير ≓في  ≡∵≓,∫≡∫,≪ ≪≪√.≪≓∼.≫
  مゅلرぺس العゅئد  - (≡≡≡.∼≓)

 تغيراれ في الボيمる العゅدلるصゅفي ال ≓≪∬,∵∵ ∵≪∵.∬≡≪.≓
───────── ─────────  

 ديسمبر ≓≪في  ≓≡≓,∝∫∫,≪ ≡∵≓,∫≡∫,≪
═════════ ═════════  

 المخزヱن ≪≓
≪≡≒∵ 

 دينゅر بحريني
≪≡≒∫ 

  دينゅر بحريني
)ゅヰد عرضゅمع(   

   
 بضゅعる لغرض البيع ≓≫≓,≡∫≡,≪ ≫≪∵.≡∬∼.≪

≪.≫≡≫.∬≪∽ ≪,≡∽≪,≫≪≫ 
 البゅلغ مخصص المخزヱن بطيء الحركヱ るالمتゅボدュستヰاكيる ]بعد حسュ امヱاد خヱ ュゅمヱاد 

 دينゅر بحريني([ ∬≪≡.≫≫≫: ∵≓≡≫دينゅر بحريني ) ∝∫∝,∵√≫
≒.≪≫≡.∽≡∫ ≒,∝∽∽,≪∝∫  るعゅقيد التحصيلبض 

∫≫∽.∝√∵ ∵∝√,∝∝≪ 
 ュالصنع ]بعد حس るمゅت るعゅبضュدゅボالمتヱ るن بطيء الحركヱلغ  مخصص المخزゅالب≒∽.∵≒≪ 

 دينゅر بحريني([ ∼≫∫.∵: ∵≓≡≫دينゅر بحريني )

≒∬∬.≪∵√ ≒∵∝,∫≪∬ 
البゅلغ  مخصص المخزヱن بطيء الحركヱ るالمتゅボدヱュمヱاد ぺخرى ]بعد حسュ  قطع غيゅر

 دينゅر بحريني([ ≫∫≡.∵≫√: ∵≓≡≫دينゅر بحريني ) ∫≓∼.∝∼√
─────── ───────  

∫.≒∝≡.≡∫∝ ∵,∵≪∬,≪≡≫  
════════ ════════  

 :ヱن بطيء الحركヱ るالمتゅボدュالمخزفيمゅ يヤي الحركる في مخصص 
 ≪≡≒∫ 

 
مヱاد خヱ ュゅمヱاد 

 るاكيヰاست 
 るمゅت るعゅبض

 الصنع
قطع غيゅر 

 المجمヱع ヱمヱاد ぺخر 
 دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني 
     

 ∝√∬,∝∼∝ ≫∫≡,∵≫√ ∼≫∫,∵ ∬≪≡,≫≫≫ ∫≓≡≫ينゅير  ≓في 
 ≡∵∬,≫∝ ∝≪√,∬≫ ∵∫∫,∵ ∵√∝,∼≫ المخصص لヤسنる صゅفي 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ∝≓∬,∬≓∵ ∫≓∼,∝∼√ ≫≓∵,∼≓ ∝∫∝,∵√≫ ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 ≪≡≒∵ 

 
مヱاد خヱ ュゅمヱاد 

 るاكيヰاست 
 るمゅت るعゅبض

 الصنع
قطع غيゅر 

 المجمヱع ヱمヱاد ぺخرى
 دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني 
     

 √≪∝.∼∫∼ ∝√∝.∵∬≪ ∫≪∝.∵ ≡∼≪.≡∫≓ ∵≓≡≫ينゅير  ≓في 
 ≫≓≪.≓∵ ∝≪√.∬≫ ∵∫≓ ∬∫∝.≓√ المخصص لヤسنる صゅفي 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ∝√∬.∝∼∝ ≫∫≡.∵≫√ ∼≫∫.∵ ∬≪≡.≫≫≫ ∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

√∬ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
≒√  ュذم るريゅتج るخر  مدينぺ ュذمヱ 

≪≡≒∵ 
 دينゅر بحريني

≪≡≒∫ 
 دينゅر بحريني

 

∵.√∽∝.∬≡∵ ∵,∽∬√,∝∽√ 
るمدين るريゅتج ュلغ  ذمゅمخصص ااضمحال الب ュر بحريني  ≫∬∼,∼∝∝]بعد حسゅدين

 دينゅر بحريني([ ≓≪√.∬∫∼: ∵≓≡≫)
≒≫≒.≪∝∫ ≒√∬,≒≒∬  るمدين るريゅتج ュذم-  るعاق れطراف ذاぺ حゅإيض(≫≡) 

─────── ───────  
∵.∽∫∫.≒∵∽ ∵,∵√≫,∵∵≫  

   
 ذمュ مدينぺ るخرى √∬√,∬≫√ ∬≫∬.∝≡∼
≒∫≒.∽≪∫ ≒∵∝,≪≡≒  ً ゅدمボم るعヱلغ مدفゅمب 
 ヱدائع  √∵∼,∵≫ ∵≫∝.∬≓
 (≡≪مبゅلغ مستحるボ من ぺطراف ذاれ عاقる )إيضゅح  - ∝≫∝.≫

─────── ───────  
∫.≪∬∫.∫∫∽ ∫,≫∵∵,≡√≪  
═══════ ═══════  

 فيمゅ يヤي بنヱد ヱشرヱط المヱجヱداれ المゅليる المذكヱرة ぺعاه:
 يヱمゅً. ≡∬إلヴ  ≡∝ا تستحق ぺيる فゅئدة عヴヤ الذمュ التجゅريる المدينヱ るيتュ تسヱيتゅヰ عゅدةً خال  -
، るعاقالطراف ذاれ ألمستحるボ المبゅلغ الヱعاقる الطراف ذاれ اأ -ゅلذمュ التجゅريる المدينる المتعるボヤ بشرヱط البنヱد ヤヱبゅلنسبる ل -

 .≡≪يضゅح راجع إ
 ا تستحق ぺيる فゅئدة عヴヤ الذمュ المدينる اأخرى ヱتتراヱح شرヱط تسヱيتゅヰ بين شヰر ヱاحد إلヴ ثاثぺ るشヰر. -
 

دينゅر  ≓≪√.∬∫∼: ∵≓≡≫) ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪دينゅر بحريني كمゅ في  ≫∬∼.∼∝∝تュ اضمحال ذمュ تجゅريる مدينる بみجمゅلي 
 .≫≪ئتمゅن المجمヱعる، راجع إيضゅح مخゅطر ا ヱضيحれゅ بشほن عمヤيれゅ إدارة. بゅلنسبる لتبحريني(

 

 المدينる:التجゅريヤ るذمュ الخسゅئر اائتمゅنيる المتヱقعる لفيمゅ يヤي التغييراれ في 
≪≡≒∵ 

 دينゅر بحريني
≪≡≒∫ 

  دينゅر بحريني
   

 ينゅير  ≓في  ≓≪√,∬∫∼ ≓≓∫.≫∝∼
 ∬る رقュ تعديل نゅتج عن التحヱل إلヴ المعيゅر الدヱلي إعداد التゅボرير المゅلي ∼≡≪,∵∝ -

∫∽.∽≒≪ ∵∫,∽≡∝ ヤالمخصص لるسن  
(∽∫.∫∬≪) (∝∬,∝∽≡) るبヱلغ مشطゅمب 

─────── ───────  
 ديسمبر ≓≪في  ≫∬∼,∼∝∝ ≓≪√.∬∫∼

═══════ ═══════  
ヤغير المضمح るالمدين るريゅالتج ュذمヤيل الزمني لヤي التحヤي ゅفيمる  في ゅديسمبر: ≓≪كم 

 

 るヤغير مضمح ゅヰلكنヱ ゅヰقゅボعد استحヱم れゅف  
ぺ كثر 

 ≡∝من 
 ًゅمヱي 

≫≡-∝≡ 
  ًゅمヱي 

 ぺقل 
 ≡≪من 

  ًゅمヱي 

لュ يれヘ مヱعد 
 ゅヰقゅボاستح 

 るヤغير مضمحヱ  عヱالمجم  
  دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني

     ≪≡≒∫ 
∵√∝,∽√∽ ≫∽≪,∽≫√ ≪,∽∽≪,√∽∽ √,∵∽∵,∫≫≒ ∫,√≡∬,≫∝∽  るالمدين るريゅالتج ュلي الذمゅإجم 

(∝≫√,≪∫√) (≪,∫∝∽) (≒∵,≫∽∝) (≒≒,≡∫∵) (∝∝∽,∽∬≪)  るقعヱالمت るنيゅئر اائتمゅالخس 
─────── ─────── ─────── ─────── ───────  
 ديسمبر  ≓≪في  ≪∵∵,≪√∵,∵ √√∵,∝√∵,√ ∬∬≡,∼≪∼,≫ ∬∝∝,∬√≪ ≓∝≫,≫≓≓

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
∽≪∵.∬∫≫ ≒.≪√≒.√∝∫ ≒.∬≒∵.∬≒∵ ≫.∬≡≡.∫≡∵ ∵.∽∫∫.≒∵∽ ≪≡≒∵ 

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

ゅلحصヱل عヴヤ بالمجمヱعヱュ  るا تボ. عヴヤ الخبراれ السゅبるボ مدينる غير المضمحるヤ بゅلكゅمل بنゅءً الالتجゅريる تヱقع استرداد الذمュ من الم
 ヴヤع れゅنゅضم.るالمدين るريゅالتج ュالذم 
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∽≡ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫سمبر دي ≓≪في 
 
 
 ヱمゅ في حكمهالنقد  ∼≓

 
 التゅليる: المبゅلغيشمل المヱحدة ヤتدفれゅボ النボديる المヱحدة لゅボئمる الفي  المتضمنإن النボد ヱمゅ في حكمه 

 
≪≡≒∵ 

 دينゅر بحريني
≪≡≒∫ 

 دينゅر بحريني
 

   
  بنヱ ポヱنボد ぺرصدة لدى ∵≡∝,∵∫∬,≓ ≓∝∼.∬∵∵.≫

(≫∝√.∫∝∬) (≒∫∝,√∬∫)  れゅبヱف سحヱالمكش ヴヤمن عポالبن ───────── ─────────  
≪.√≒√.∝∬≪ ≒,∫≡≒,≒≡∬  ゅمヱ دボفي في الن ゅديسمبر  ≓≪حكمه كم 
═══════ ════════  

 
ً  هيمن البنポ عヴヤ المكشヱف  سحヱبれゅالإن ぺرصدة  ゅلبゅر البحريني  غゅلدينゅار اأبヱالدヱ .るريゅتج れئدة بمعداゅتحمل فヱ مريكي 

 
دينゅر بحريني(  ∵≡∫.≪∬∼.∼≓: ∵≓≡≫دينゅر بحريني ) ∝≪≓,≡≓≪,∵≓مبゅلغ ヱقدرهゅ  لدى المجمヱعる، ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪كمゅ في 

  .قد استヱفيれ جميع الشرヱط المتعるボヤ بゅヰمن تسヰياれ الボرヱض غير المسحヱبる التي 
 
 ぺس المゅلر ∝≓

≪≡≒∵ 
 دينゅر بحريني

≪≡≒∫ 
  دينゅر بحريني

 لمصرح به:ا  

≒≡.≡≡≡.≡≡≡ ≒≡.≡≡≡.≡≡≡ 
≒≡≡.≡≡≡.≡≡≡ (≪≡≒∵ :≒≡≡.≡≡≡.≡≡≡ ) るيمボب ュヰإس るسميゅقدره 

 ≡.≒≡≡ ヤر بحريني لゅدينュヰس 
════════ ════════  

 :ヱالمدفヱع بゅلكゅملヱالمكتتゆ  الصゅدر  

∫.≡∝∵.∽≡∽ ∫.≡∝∵.∽≡∽ 
 ∫≡.∝∵∽.≡∽≪ (≪≡≒∵ :∫≡.∝∵∽.≡∽≪ ) るيمボب ュヰإس るسميゅقدره 
 ≡.≒≡≡ ヤر بحريني لゅدينュヰس 

════════ ════════  
≒∵  るخزان ュヰسぺ 

 
دينゅر  ∫≡≡.√≪∫: ∵≓≡≫دينゅر بحريني ) ∝∬≡,∝∝∫ ( سヱ ュヰبみجمゅلي∵≓≓.≡√∝.≪: ∵≓≡≫) ∵≓≓.≡√∵.≪خزانる الュ ـسぺヰتمثل 

خال السنる، قゅمれ  ( من رぺس المゅل الصゅدر، ヱالمحتヘظ بゅヰ من قبل الشركる.%≓∼.√: ∵≓≡≫) %√∝,√بحريني(، التي تمثل 
 : ا شيء(.∵≓≡≫) ∫∫≡,≫≪بل نボدヵ قدره : ا شيء( سュヰ إضゅفي مゅボ∵≓≡≫) ≡≡≡,≡≡≓الشركる بみعゅدة شراء 

 
 ぺسュヰ إصدارعاヱة  ∫≓

 
 ュヰسぺ من إصدار ュヰة إصدار اأسヱعا れنتج るفي سن≪≡≡≡ ヱベヱボاأ ح るدرة في سنゅالص ュヰزيع. ∫≡≡≫سヱتヤل るحゅهي غير متヱ 

ゅヰلكن يمكن استخدامヱ  التي れاゅالبحريني.يفي الح るريゅالتج れゅن الشركヱنゅق ゅヰيヤنص ع 
 
 ゅنヱنيق إحتيゅطي ∬≓

 
ً لمتطヤبれゅ قゅنヱن الشركれゅ التجゅريる البحريني ゅボفヱ ヤسي لゅاأس ュゅالنظヱ るيل شركヱتح ュت≒≡%  るمن ربح السنヴطياإ إلゅحتي 

الصゅدر من رぺس المゅل  %≡∼الゅボنヱني  حتيゅطيعندمゅ يبヤغ اإيجヱز لヤشركぺ るن تボرر إيゅボف مثل هذه التحヱياれ السنヱيる الゅボنヱني. 
دينゅر بحريني( إلヴ  ≓≫∼.∫∝≓: ∵≓≡≫دينゅر بحريني ) ≡∫√,∼∫≓ゅمれ الشركる بتحヱيل مبヤغ ヱقدره خال السنる، ق. ヱالمدفヱع

 اإحتيゅطي الゅボنヱني.
 

 نص عヤيゅヰ قゅنヱن الشركれゅ التجゅريる البحريني. يإا في الحゅاれ التي ا يمكن استخدامる لغرض التヱزيع  حتيゅطيإن هذا اإ
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∽≒ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
 
 عュゅ إحتيゅطي ≡≫

 
 ュاإلاعمل ت ヴيل إلヱطيتحゅسي  حتيゅاأس ュゅنظヤل ً ゅボطب ュゅالعるشركヤل .ぺ るشركヤف يمكن لゅボرر إيボيا ههذن تヱالتحれ يヱالسنる  ゅعندم

 ًゅسبゅمن ポن ذلヱإنه  ،يك ゅطي.يا كمゅزيع هذا اإحتيヱت ヴヤد عヱقي ヵぺ جدヱ قدヱ غヤيل مبヱبتح るالشرك れمゅق ،るره خال السن∽≡,≡≡≡ 
 دينゅر بحريني( إلヴ اإحتيゅطي العュゅ. ≡≡≡.≡∼: ∵≓≡≫دينゅر بحريني )

 
≪≒  るدلゅالع るطي القيمゅإحتي 

 
れراゅلاستثم るدلゅالع るيمボال れطي بتغيراゅق هذا اإحتيヤجرة يتعゅلغرض غير المت ゅヰظ بヘالمحت،  るدلゅالع るيمボال れتغيراヱ れراゅلاستثم

ヤجرة لゅلغرض المت ゅヰظ بヘاالمحت るشرك るヤلزمي ベヱفرヱ عصرف るتجゅالن るاأجنبي れالعما.るاأجنبي れゅيヤيل العمヱن تح 
 
≪≪ ゅح مبقゅربぺزيع  - ةヱتヤل るヤبゅغير ق 

 
 るفيتمثل هذه حص るعヱطياإ المجمゅني  حتيヱنゅボال るبعゅالت ゅヰتゅزيع.من شركヱتヤل るヤبゅهي غير قヱ  يلヱبتح るالشرك れمゅق ،るخال السن

قبل المحヱل من حتيゅطي الゅボنヱني اإحصتゅヰ من ب المتعヤقدينゅر بحريني(  ∫≪≓.≓∵: ∵≓≡≫)دينゅر بحريني  ∼≫∼,≡∫مبヤغ ヱقدره 
 التゅبعゅヰ .るشركゅتإحدى 

 
≪≫ ゅヰزيعヱبت ヴصヱمヱ るعヱمدف ュヰسぺ حゅربぺ 

 
بゅستثنゅء  نボديぺ るربゅح ぺسュヰ، تュ إعان ヱدفع ∫≓≡≫مゅرس  ∝≫لヤمسゅهمين الذヵ عボد بتゅريخ  الجمعيる العمヱميる السنヵヱفي اجتمゅع 

ヰسぺ اقعヱب ،るالخزان ュ≒∝  سヤلفヤ ュヰليسゅجمみبヱ ≒,≪≫≪,∽∽∬  في るيヰالمنت るسنヤر بحريني لゅديسمبر  ≓≪دين≪≡≒∵ (≪≡≒∵ :
 (.∝≓≡≫دينゅر بحريني متعるボヤ بسنヱ≒.≫≡∬.∽∬√  るبみجمゅلي سヤ ュヰلفヤس  ∵≓بゅستثنゅء ぺسュヰ الخزانる، بヱاقع 

 
 ュاقتراحت ュヰسぺ حゅربぺ زيعヱت るديボء  نゅستثنゅاقبヱب ،るالخزان ュヰسぺ س  ∫≓عヤلفヤ ュヰلي سゅجمみبヱ≒.≫∫√.∫≪∬ ( ،ر بحرينيゅدين≪≡≒∵ :

حصヱل عヴヤ خضع لヤدينゅر بحريني(، ヱسي ∬∼∼.≫≪≫.≓فヤس لヤسヱ ュヰبみجمゅلي  ∝≓ぺربゅح ぺسュヰ نボديる بみستثنゅء ぺسュヰ الخزانる، بヱاقع 
 .الجمعيる العمヱميる السنヵヱ إجتمゅعفي لヤمسゅهمين مヱافるボ الرسميる ال
 

≪√ れべفゅمك ヱمヤل るالخدم るيゅヰيننヘظ 
 

 : ゅ يヤيهي كم مكゅفれべ نゅヰيる الخدمる لヤمヱظヘينفي  غيراれإن الت
≪≡≒∵ 

 دينゅر بحريني
≪≡≒∫ 

  دينゅر بحريني
   

 ينゅير ≓في  ∬≫∫,≪≡≪,≓ ∼∝≪.∝≓≫.≓
≒∬≪.∵≫∽ ≒∵∵,≒≒∵ るح  المخصص خال السنゅإيض(∝) 

(≒≡∽.≪∵≒) (≒√∫,≪∫≫)  るع خال السنヱالمدف 
───────── ─────────  

 ديسمبر  ≓≪في  ≪∝∝,≫≪≪,≓ ∬≫∫.≪≡≪.≓
═════════ ═════════  

 

 حقベヱ غير مسيطرةقرض من  ∼≫
 

ً ヱتュ سداده بゅلكゅمل  % ∼فعヤي قدره فゅئدة بمعدل الボرض حمل سداد محددة. يشرヱط  لهヱجد مضمヱن ヱا تض غير هذا قر ゅيヱسن
.るخال السن 
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∽≪ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
 رヱض أجلق ∝≫

≪≡≒∵ 
 دينゅر بحريني

≪≡≒∫ 
 دينゅر بحريني

 تゅريخ
ベゅااستحق 

 سعر 
  الゅヘئدة 

 سنヱيゅً  %∼≫,∝ ∼≫≡≫مゅرس  ≡∫≡,√∼√ -
ぺ     )    البحرين اإسامي قرض من ポبن

.ゆ.ュ.ش 
     

 ∬≓≡≫مゅرس  ≓√∫,≡≫ ≪∵≓.√≡≓

 るر لثاثヱبمعدل بيب
ぺشヰر مضゅفゅً إليه فゅئدة 

 るبنسب≫%  ًゅيヱسن 

)ゆ   ي المتحد القرض منヤاأه ポبن
 .ゆ.ュ.ش- ≒ 

     

 ∫≓≡≫ديسمبر  - ≡≡≡.∼≫≓

 るر لثاثヱبمعدل بيب
ぺشヰر مضゅفゅً إليه فゅئدة 

 るبنسب≪,≒∽%  ًゅيヱسن 

بنポ البحرين الヱطني قرض من        ج (
 ゆ.ュ.ش 

     

∝∝∝.∝∝∫ -  ヱيゅم≪≡≒∫ 

 るر لثاثヱبمعدل بيب
ぺشヰر مضゅفゅً إليه فゅئدة 

 るبنسب≪,≪∽%  ًゅيヱسن 

بنポ اأهヤي المتحد القرض من  ( د
  .ゆ.ュ.ش- ≪ 

──────── ────────    
∫∬∽.∫√≒ √∵√,∬≪≒    

═══════ ═══════    
 تュ عرض الボرヱض أجل في الゅボئمる المヱحدة لヤمركز المゅلي كゅلتゅلي:

≪≡≒∵ 
 دينゅر بحريني

≪≡≒∫ 
  دينゅر بحريني

   
√≫∵.∽≒≪ ≫∬≪,≫∝≒ るلヱغير متدا 
√∽∫.≫≪∬ ∫≪,∽∝≡ るلヱمتدا ───────── ─────────  
∫∬∽.∫√≒ √∵√,∬≪≒  

═══════ ═══════  
 

متداヱل ヱالمتبボي  تゅريخ الゅボئمる المヱحدة لヤمركز المゅلي كجزءمن  شヰراً  ≫≓خال عن ぺقسゅط الボرヱض المستحるボ الدفع يتュ اإفصゅح 
 .المجمヱعるرة عن الصゅدالسنداれ اإذنيる بمヱجゆ هذه الボرヱض تュ ضمゅن كجزء غير متداヱل.  تュ اإفصゅح عنه

 

 لヤمسゅهميناأسュヰ ربゅح ぺتヱزيع  ヱاإعان عنببعض التعヰداれ المتعるボヤ بゅلنسゆ المゅليる  اإلتزاュتتطゆヤ شرヱط اتゅヘقيれゅ الボرض 
れالتزم るعヱبجميع المجم  れداヰضتعヱرボفي  ال ゅديسمبر  ≓≪كم≪≡≒∫. 

 

≪∵  ュذم るريゅتج るدائنヱ  خرぺ ュذم 
≪≡≒∵ 

 دينゅر بحريني
≪≡≒∫ 

  يدينゅر بحرين
)ゅヰد عرضゅمع(   

   
≫.≪∫≡.∽∫≒ ≫,∵≫√,≒∽∽ るدائن るريゅتج ュذم 
≒.∽√∽.≪∫≡ ≒,∽∬∫,∬≒∝ るボمستح れゅفヱمصر 

√≫∽.∽∽≒ √√≡,∝≒∝  ュヰسぺ حゅربぺ بعد ゅヰب ゆلゅيط ュل 
 ذمュ دائنぺ るخرى ∬∫≓,≪∫√ √∬∵.√∼≪
√≪≫.√≡≫ ≪∫≒,∵∬∽  るボلغ مستحゅح مبゅإيض( るعاق れأطراف ذا≫≡) 

───────── ─────────  
∝.≡≫∬.∝≡∬ ∝,∽≫∫,∝∵≒  

═════════ ═════════  
 ヱشرヱط المطヱヤبれゅ المゅليる المذكヱرة ぺعاه: بنヱدفيمゅ يヤي 

 يヱمゅً. ≡∬إلヴ  ≡∝ا تستحق ぺيる فゅئدة عヴヤ الذمュ التجゅريる الدائنヱ るيتュ تسヱيتゅヰ عゅدة خال   -
 .≡≪قる، راجع إيضゅح بゅلنسبる لヤبنヱد ヱالشرヱط المتعるボヤ بゅلمبゅلغ المستحるボ لأطراف ذاれ العا -
 ا تستحق ぺيる فゅئدة عヴヤ الذمュ الدائنる اأخرى ヱتتراヱح شرヱط تسヱيتゅヰ بين شヰر ヱاحد إلヴ ستぺ るشヰر.  -
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∽√ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 

 
 
 استيرادقرヱض  ∫≫

 
る تゅمる الصنع مع متヱسط مرجح سعر الゅヘئدة الヘعヤي بمعدل ستيراد مヱاد خヱ ュゅبضゅعتمثل هذه قرヱض تュ الحصヱل عヤيゅヰ من بنポヱ تجゅريる ا

∽.≡√% (≪≡≒∵ :≫.∽≪% ゆجヱبم るنヱهي مضمヱ ًゅيヱسن ) るاإذني れالسندا.るعヱدرة عن المجمゅالص 
 

≪∬  るبعゅت るشركるهريヱج -  るكヱヤبشكل جزئي مم 
 

 るبنسب るكيヤم るحص るعヱالمجم ポヤت %≓∼تمت るبعゅت るهي شركヱ ،.ュ.ュ.ن ذゅال لألبヱぺ るج في شركゅل إنتゅتعمل في مجヱ البحرين るكヤفي مم れسسほ
 .ュطゅالطم るصヤصヱ ュاأيسكريヱ ئرゅالعصヱ ゆيヤين الحヱتمヱ 

 
るبعゅالت るشركヤل るليゅالم れゅمヱヤخص المعヤه مゅدنぺ يヤي ゅفي  فيم ゅديسمبر  ≓≪كم≪≡≒∫ ヱ≫≒  لغ قبل ∵≓≡≫ديسمبرゅالمب ヴヤع れゅمヱヤتستند هذه المع .

 .るالبيني れداゅااستبع 
≪≡≒∵ 

 رينيدينゅر بح
≪≡≒∫ 

 مヤخص قゅئمる الدخل الشゅمل: دينゅر بحريني
)ゅヰد عرضゅمع(   

   
≒√,∝√≡,∝≪≒ ≒√,∵≡≡,∵√≫ れゅمبيع 

 دخل تشغيヤي آخر  ≡≫≡,≪∵ ∫√≪,∝≫
(≒≡.∵≡√.∽≡√) (≒≡,∝≡∵,∽∝≫) れゅليف المبيعゅتك 
 مصرヱفれゅ البيع ヱالتヱزيع (∵≓≡,∼√∝) (≫∬∬,√∼∝)
 تكゅليف المヱظヘين (≪∫∝,≓≡√,≓) (∼≓∫.∝∝≪.≓)
(≫√∽,∝∵∽) (√≒≡,≫∽≒)  るإداريヱ るمゅع れゅفヱمصر 
 تكゅليف التمヱيل (∼∫∫,∝≓) (∼≓≓.∝∼)
(≒√∽,≪∝∝) (≒√∝,≡∫≒) ポاヰاست 

≪≫.≒√√ ≒√,≡∫≪  れصرف العما ゆسゅفي -مكゅص 
───────── ─────────  

≒.√≒∝.∵√∝ ≒,∽∝≡,≪∝∽ るسنヤالربح ل 
═════════ ═════════  

 اآخرالشゅمل  الدخل)الخسゅرة(  (∫∝∫,∼≓) ≓≓∫.∼≫
═════════ ═════════  

 مجمヱع الدخل الشゅمل ∵∬≪,√√∼,≓ ∵∼∼.≫√√.≓
═════════ ═════════  

 العゅئد إلヴ الحقベヱ غير المسيطرة  ∼∼∵,∝∼∵ ≪∼∫.∝≡∵
═════════ ═════════  

 ぺربゅح ぺسュヰ مدفヱعる لحقベヱ غير مسيطرة ≫∝≓,∵∼≪ -
═════════ ═════════  

 

≪≡≒∵ 
 دينゅر بحريني

≪≡≒∫ 
 مヤخص قゅئمる المركز المゅلي: دينゅر بحريني

)ゅヰد عرضゅمع(   
   

 مخزヱن ヱنボد ぺヱرصدة لدى بنポヱ )متداヱل( √∼∼,∬√∼,√ ∵∼∝.√∼≫.∼
≒.≫∽∬.∽≒∫ ≒,∽∬∝,∝≡√  )るلヱخرى )غير متداぺ れداヱجヱمヱ れمعداヱ れآاヱ れراゅボع 

 (غير متداヱلるاستثمゅراれ محتヘظ بゅヰ لغرض غير المتゅجرة ) ≫∝≡,∝∼≪ -
 ذمュ تجゅريる مدينヱ るذمぺ ュخرى )متداヱل( ≪≪∬,∵√≓,≪ ∬∝≡.∫≫≫.≪

 ذمュ تجゅريる دائنヱ るذمぺ ュخرى )متداヱل( (∫∵∼,∵∬∝,≫) (∵∵∫.∵∵∵.≫)
 (るقرヱض تستحق عヤيゅヰ فゅئدة ヱإلتزامれゅ اإقتراض )غير متداヱل - (≡≡≡.≡≡≡.≓)
 (るمكゅفれべ نゅヰيる خدمる المヱظヘين )غير متداヱل (∝≪≪,≪≓∝) (√≪∼.≪√∼)

───────── ─────────  
∽.∽≪≡.∫≫≫ ∝,≫≫∬,≪≫∬  るكيヤالم ベヱحق 

═════════ ═════════  
  :ヴئد الゅالع 

≪.∫≒∽.∝≪∽ ≫,≪≫≫,≡≒≪ ュاا るالشرك ュヰسぺ يヤمゅح 
 حベヱボ غير مسيطرة ∵≫≫,∝≡≓,≪ ∫≡≫.∼≡∵.≫

───────── ─────────  
∽.∽≪≡.∫≫≫ ∝,≫≫∬,≪≫∬  

═════════ ═════════  
れゅحゅإيض  ュائヱボل الヱح るليゅحدةالمヱالم 
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∽√ 

 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
 

≪≡≒∵ 
 دينゅر بحريني

≪≡≒∫ 
 مヤخص معヱヤمれゅ قゅئمる التدفقれゅ النقديる: دينゅر بحريني

)ゅヰد عرضゅمع(   
   

≪.√≫∬.∝∫∝ ≪,√≪∫,∵∬≪  るيヤالتشغي るمن اانشط るديボالن れゅボفي التدفゅص 
 る ااستثمゅريるصゅفي التدفれゅボ النボديる المستخدمる في اأنشط (√√∼,∝√∬) (≪≪∼.≡≡√)
(≫≫.≡∬∫) (≒,∵≪∫,∬≡≡) るيヤيヱالتم るفي اانشط るالمستخدم るديボالن れゅボفي التدفゅص 

≪∽.∫≒≒ (≒∽,∫∝∫) るااجنبي れيل العماヱتح れتعديا 
──────── ────────  
 الزيゅدة في النقد ヱمゅ في حكمه )النقص( صゅفي (≡≫∼,≫∝≫) ∝∝∫.≓≪≡.≫
════════ ════════  

 
 عاقるالطراف ذاれ اأمعゅماれ مع  ≡≪

 
 れالتمثل اأطراف ذاヱ るヤالزمي れゅالشرك るهمين العاقゅس اإدارة الرئيسيين مسヤء مجゅعضぺヱヱ れذا れゅس إدارةشركヤء مجゅعضぺ 

من قبل هذه المتほثرة مشتركヱぺ る السيطرة الヱぺ سيطرة ヤخゅضعる لヱشركれゅ  لヤمجمヱعヱるمヱظヘي اإدارة الرئيسيين  مشتركين
 .المجمヱعるボる عヴヤ سيゅسれゅ التسعير ヱشرヱط الدفع المتعるボヤ بヰذه المعゅماれ من قبل إدارة طراف. يتュ المヱافاأ
 

 ヤدخل:المヱحدة لゅボئمる الヤ ヱمركز المゅليالمヱحدة لゅボئمる الヱاأرصدة المتعるボヤ بゅأطراف ذاれ العاقる المتضمنる في  れفيمゅ يヤي المعゅما
 

れماゅالمع るطبيع るالعاق ュاأس 
 れゅالخدم るدمボالمヱぺ حゅاأربュヰس るمヤالمست. ヤزمي るشركる )るヤヘボم( .ゆ.ュ.اشي شヱمヤالبحرين ل るشرك 

 るقيدشرك るيヘالتص ヤزمي るشركる ال.ュ.ュ.ذ るرة اأغذيゅلتج るالبحريني るطريボال るشرك 
るمヤالمست れゅالخدم  ヱس إدارة عضヤمجポسف  مشترヱي るإنجنير نعبد الرحمشرك .ュ.ュ.ذ るبضゅボال 

 انترشيヤيد ذ.ュ.ュ. ة مشترポعضヱ مجヤس إدار خدمれゅ التほمين.
 الشركる المتحدة لصنゅعれゅ الヱرベ ش.ゆ.ュ.  عضヱ مجヤس إدارة مشترポ شراء مヱاد التعبئヱ るالتغヤيف.

 れゅمشتريヱュヰح اأسゅربぺ るمヤالمست. ポس إدارة مشترヤمج ヱعض .ゆ.ュ.اجن شヱدヤن لヱدلم るشرك 
るدمボالم れゅالخدم ポس إدارة مشترヤمج ヱعض るمゅالمن れゅريヘمركز س 

 مجمヱعる محمد جال عضヱ مجヤس إدارة مشترヱ ポبيع البضゅئع.شراء 
 شركる صゅلح الصゅلح ذ.ュ.ュ. عضヱ مجヤس إدارة مشترポ شراء ヱبيع البضゅئع.

 شركる إبراهيュ خヤيل كゅنヱ ش.ゆ.ュ. )مるヤヘボ( عضヱ مجヤس إدارة مشترポ .المستヤمる الخدمヱれゅشراء قطع الغيゅر 
 )مる )るヤヘボ محمد عヤي زينل عبدهشرك عضヱ مجヤس إدارة مشترポ شراء ヱبيع البضゅئع.

.れゅمبيع ポس إدارة مشترヤمج ヱعض .ュ.ュ.ذ れゅنيヱلإلكتر ヱفخر るشرك 
るمヤالمست れゅالخدم ポس إدارة مشترヤمج ヱل عضボنヤل るطنيヱال るسسぼالم 
るمヤالمست れゅالخدم ポس إدارة مشترヤمج ヱعض  れبدج– れراゅجير السيほت 

.れゅمبيع ポس إدارة مشترヤمج ヱالبحرين عض るشرك .ゆ.ュ.ش ゅسينمヤل 
.れゅمشتري ポس إدارة مشترヤمج ヱاده عضヱぺヱ يدぼلد المゅخ .ュ.ュ.ذ 

 ش.ゆ.ュ. بي إュ إュ آヵ عضヱ مجヤس إدارة مشترポ .المستヤمぺ るربゅح اأسヱュヰ شراء ヱبيع البضゅئع
 يる ذ.ュ.ュ. شركる تヱريد اأغذ عضヱ مجヤس إدارة مشترポ بيع البضゅئع.

れゅمبيع ヱュヰح اأسゅربぺ るمヤم .المست ヱعضポس إدارة مشترヤج )るヤヘボم( .ゆ.ュ.نز شゅب るعヱمجم 
 عبده يヱسف فخرヱぺヱ ヱاده  عضヱ مجヤس إدارة مشترポ .المستヤمる الخدمヱれゅبيع البضゅئع 
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∽∽ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
 
≫≡  れطراف ذاぺ مع れماゅالمعるعاق )るتتم( 

るلغ مستحقゅمب 
 أطراف

るعاق れذا 

 مستحقる مبゅلغ
 من ぺطراف
るعاق れذا 

るريゅتج ュذم 
 るمدين 

 دخل تشغيヤي
 آخر

 شراء بضゅئع
れゅخدمヱ اإيراد  

 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪ بحريني دينゅر بحريني دينゅر دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني
       

∵,≡≒√ - ∝√∬ ∽,∬∵√ ≒≒∽,∝∫≫ ≒√∬ るヤزمي れゅشرك 

≪∵√,∵∫≒ - ≒√∫,√∵≡ ≫≪≫,√√≒ ≒,∽≡∵,√∝∵ √∬≫,∝≪∬ 
ぺعضゅء مجヤس اإدارة 

 المشتركين
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  
≪∫≒,∵∬∽ - ≒√∬,≒≒∬ ≫≪∬,√≒∽ ≒,∝≪≫,≒∽≡ √∬≫,∵∵∫  

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

 るボلغ مستحゅمب
 أطراف

るعاق れذا 

 るボلغ مستحゅمب
 من ぺطراف

 قるذاれ عا
るريゅتج ュذم 

 るمدين 
 دخل تشغيヤي

 آخر
 شراء بضゅئع

れゅخدمヱ れゅمبيع  
 ∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪ بحريني دينゅر دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني دينゅر بحريني

       
√√.∝≡√ ≪.∝≪∝ - ∽∽.∝∝∵ ≒∬≡.∬√≡ - るヤزمي れゅشرك 

≫∵∫.∵∬∬ - ≒≫≒.≪∝∫ ≫≡≡.∵≡∝ ≒.≡∫√.≒√≪ √∽≫.∬∽√ 
ضゅء مجヤس اإدارة ぺع

 المشتركين
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

√≪≫.√≡≫ ≪.∝≪∝ ≒≫≒.≪∝∫ ≫∽∝.≫∵≫ ≒.≪∵∽.≡∫≪ √∽≫.∬∽√  
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 
 معゅماれ مع اأطراف ذاれ العاقる البنヱد ヱشرヱط 

اأرصدة الゅボئمる في نゅヰيる إن اأطراف ذاれ العاقる عぺ ヴヤسゅس ぺسعゅر السベヱ العゅديる. إلヱ  ヴالمبيعれゅالمشتريれゅ من يتュ إجراء 
るضمن اأ السن るتجゅهيالن ،るديゅل ااعتيゅعم ヵدボس نゅسぺ ヴヤع ゅヰيتヱتس ュيتヱ ائدヱن فヱبدヱ るنヱء غير مضمゅستثنゅب  ベヱボقرض من ح

في  تينالمنتヰي ينتعاقる لヤسنمن ぺطراف ذاれ  المستحるボغ عヴヤ المبゅل اضمحال. لュ تسجل المجمヱعヵぺ る (∼≫)إيضゅح  غير مسيطرة
 .∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪ヱ ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪
 

れゅيضヱي اإدارة الرئيسيين تعヘظヱم 
 ن خال السنる:ين الرئيسييぺヱعضゅء اإدارة اآخرمكゅفぺ れべعضゅء مجヤس اإدارة فيمゅ يヤي 

≪≡≒∵ 
 دينゅر بحريني

 ≪≡≒∫ 
  دينゅر بحريني

    
 مكゅفぺ れべعضゅء مجヤس اإدارة ∼≫∝,∵≡≓  ≡∼∵.≫≓≓
 ぺتعゆゅ حضヱر إجتمゅعれゅ مجヤس اإدارة ≡∼≓,√∼  ≡∼∼.≪∼

───────  ───────  
≒∝∝.≫≡≡  ≒∝≒,∵∵∽  

    

 مكゅفれべ قصيرة اأجل  ∼≓∼,∼√≫  ∬≫∵,∵∼≫
≒∝.≒∫≪  ≒≒,√∝≒ べفゅين مكヘظヱمヤل るالخدم るيゅヰن れ 

≪∵≫.∬≒≒  ≪∽∝,∬∵∝  
───────  ───────  

√√≡.≪≒≒  √≒∫,∵∽≒  
═══════  ═══════  

 
るخال السن るعヱالمجم れمゅق ،ベゅボستحみس اإ بヤء مجゅعضぺ れべفゅدارة مك ゅヰتゅإثب ュن يتゅالتي ك ً ゅボفي  مسبるئمゅボحدة لا الヱدخللمヤ  عند

 هذا التغيير. لتヱضيحأربゅح المحتヘظ بゅヰ ل الرصيد اإفتتゅحي  . تュ تعديلالسداد
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∽∝ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
 
≫≒ れゅطゅارتب れゅالتزامヱ  

 
)ぺ( るليゅسمぺالر れゅقヘالن れゅطゅإرتب 

لヱ ゅヰلكن لュ يتュ عمل مخصص إعداد التゅボرير المゅليる عヤيゅヰ بتゅريخ المتعゅقد النれゅボヘ الرぺسمゅليる المتヱقعる  ارتبゅطれゅفيمゅ يヤي  
  :بعد

≪≡≒∵ 
 دينゅر بحريني

≪≡≒∫ 
 دينゅر بحريني

 

   
≪≒≒.∬∬∽ ≪∝√,√∫∝  れراゅボعれآاヱ ヱ れمعدا 

═══════ ═══════  
 تسヱيる كゅفる اإرتبゅطれゅ المذكヱرة ぺعاه خال سنヱ るاحدة.بほن يتュ من المتヱقع 

 
)ゆ( るيヤد التأجير التشغيヱعق れゅطゅإرتب  

 るريゅجير تجほد تヱボفي ع るعヱالمجم れヤدخ ヴヤرعボالتخزين مヱ جゅمرافق اإنتヱ ゅヰتبゅهذه مك . ゅヰلدي るجيريほد التヱボط شالعヱر
 るريゅح بين تترسヱا≒  ヴإل≒∽ るヤبゅهي قヱ れاヱسن  .るعヱر المجمゅخي ゆتجديد حسヤل 

 
 :ديسمبر ≓≪بمヱجゆ عヱボد التほجير التشغيヤيる كمゅ في  المستボبヤيる جيرالحد اأدنヴ لمدفヱعれゅ التほفيمゅ يヤي 

 
≪≡≒∵ 

 دينゅر بحريني
≪≡≒∫ 

  دينゅر بحريني
   

 خال سنヱ るاحدة ≪∬∫,≪∫≪ ≫∬∼.≪∵≫
≪≫≫.≫≒≒ ∬∝≫,≫≫≡ れاヱكثر من خمس سنぺ れلكن ليسヱ るبعد سن 

- ≒,√√∝,∵≫≡ れاヱكثر من خمس سنぺ 
─────── ───────  

∽≡∝.∬≡≫ ≪,∵∬≫,∬∽≫ 
إعداد التゅボرير النれゅボヘ اإجمゅليる لعヱボد التほجير التشغيヤيる المتعゅقد عヤيゅヰ في تゅريخ 

るليゅالم  
═══════ ═══════  

 ضمゅنれゅ )ج(
 れغヤلغ المبゅالمبヱ れءاゅالعط れゅنゅضمヱ ًゅدمボم るعヱاأدف ゅヰلゅعمぺ ضمن るعヱعن المجم ًるبゅني ポヱدره من قبل البنゅداء الص

 るديゅفي  ∝≪√,√∝∫ااعتي ゅر بحريني كمゅر بحريني(.  ∝≪∝.≓≫∫: ∵≓≡≫) ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪دينゅدين 
 
≫≪ るليゅطر المゅهداف إدارة المخぺヱ れゅسゅسي 

 
るالمقدم 

استيراد ヱجزء معين ض من حベヱボ غير مسيطرة ヱقرヱض قرヱض أجل ヱقر ほلف منإن المطヱヤبれゅ المゅليる الرئيسيる لヤمجمヱعる تت
. إن الغرض الرئيسي لヰذه المطヱヤبれゅ المゅليる هヱ تمヱيل ヱالسحヱبれゅ عヴヤ المكشヱف من البنポ ذمュ تجゅريる دائنヱ るذمぺ ュخرىمن 

 れゅيヤالعم るليゅسمぺالر れゅボヘالنヱ るعヱلدى المجم .るعヱمجمヤجزء معين من لるمدين るريゅتج ュذم  ポヱرصدة لدى بنぺヱ خرىぺ ュذمヱ دボنヱ
るتجゅب الن るعヱظ المجمヘتحت ゅكم .ゅヰتゅيヤشرةً من عمゅمبれراゅستثمゅ جرةゅلغرض غير المت ゅヰظ بヘمحت . 

 
 .ئتمゅن ヱمخゅطر السيヱلるمتمثるヤ في مخゅطر السヱ ベヱمخゅطر اامخゅطر تتعرض المجمヱعる لعدة 

 
るيذيヘالتن るجنヤال 

 るيذيヘالتن るجنヤعن تهي الإن ال るلヱطرمسئゅالمخ れゅاستراتيجيヱ لゅاأعم ヴヤالتصديق عヱ ュييボ ヱるعヱالمجم れゅسゅسيヱ طر  خططゅمخヱ
 るボヤالمتع るلヱالسيヱ ベヱالس るأنشطゅربゅااستثم るعヱمجمヤل るي ポذلヱدة اللゅزيヱ るلヱائد تحسين السيヱالمن عヱاأم .るعヱمجمヤل るحゅالمت 

 
 مجヤس اإدارة

 .المخゅطر ستراتيجيれゅمبゅدヱ むاعヱ  ヴヤالتصديقمسئヱل عن إدارة المخゅطر ككل هヱ الإن مجヤس اإدارة 
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∽∵ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
 
≫≪ るليゅطر المゅهداف إدارة المخぺヱ れゅسゅسي )るتتم( 

 
ベヱطر السゅمخ 

 れゅبヤボطر تゅهي مخ ベヱطر السゅالمخるيمボ  るدلゅلالعるيヤبボالمست るديボالن れゅボتدفヤ  るليゅأداة م れلتغيرا るفينتيج ゅسعぺتش ر .ベヱمل تالس
 ベヱر السゅسعぺ ヴヤطر عゅمخぺسعゅ るヤطر العمゅمخヱ ئدةゅヘر الヱ るطراأجنبيゅر مخゅسعぺ  .ュヰتتمضن اأس るليゅالم れاヱثر اأدほمن التي تت

ベヱطر السゅخال مخ  ヴヤعれراゅجرة  ااستثمゅلغرض غير المت ゅヰظ بヘالمحتヱ اأخرى جزء معين من ュالذمヱ るالمدين るريゅالتج ュالذم
التجゅريる الذمュ  من ヱجزء معينヱقرヱض من حベヱボ غير مسيطرة أجل ヱقرヱض ااستيراد قرヱض ヱ ポヱنボد ヱبنلدى ぺヱرصدة 

 ヱ.ポبれゅ عヴヤ المكشヱف من البنالدائنヱ るالذمュ اأخرى ヱالسح
 

دين ヱنسبる العゅئمる إلヴ الثゅبتる لヤالゅヘئدة ذاれ اأسعゅر  معداれنسبぺ るن صゅفي مبヤغ الدين ヱحسゅسيる عぺ ヴヤسゅس التュ إعداد تحヤيل 
 るليゅالم れاヱباأد るبتゅث ゅヰجمعي るاأجنبي れلعماゅ في ゅديسمبر  ≓≪كم≪≡≒∫ ヱ≫≒  ديسمبر≪≡≒∵. 

 
 :حسゅسيるالحسゆゅ تحヤيل لالتゅليる  اافتراضれゅتュ عمل 

 
ぺ)  るسيゅق حسヤالتتع るئمゅボحدة لヱلي بالمゅمركز المヤ في ゅكم るليゅالم れゅبヱヤالمطヱ れداヱجヱلمゅ≫≒  ديسمبر≪≡≒∫ ヱ≫≒  ديسمبر

 ؛∵≓≡≫
 
ゆ)  دخلヤحدة لヱالم るئمゅボد الヱبن るسيゅإن حس るヤالص れذا ヴヤتستند هذه ع .るالمعني ベヱطر السゅفي مخ るترضヘالم れثير التغيراほت ヱه

 ؛ ヱ∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪ヱ ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪المヱجヱداヱ れالمطヱヤبれゅ المゅليる المحتヘظ بゅヰ كمゅ في 
 
ヱتحヱيل  المحتヘظ بゅヰ لغرض غير المتゅجرة ستثمゅراれاابゅأخذ في ااعتبゅر تほثير المヤكيる حベヱボ حسゅسيる  إحتسゆゅيتュ  (ج

 れゅيヤالعم るديسمبر  ≓≪في اأجنبي≪≡≒∫ ヱ≫≒  ديسمبر≪≡≒∵  .るسيゅطر اأسゅمخヤل るترضヘالم れلمتغيراゅب 
 

 مخゅطر ぺسعゅر الゅヘئدة 
 الゅヘئدة.لتغيراれ في ぺسعゅر نتيجる  مゅليるالأداة ل العゅدلヱぺ る التدفれゅボ النボديる المستボبヤيボ るيمるال تヤボبれゅهي مخゅطر  سعゅر الゅヘئدةぺمخゅطر 

)سحヱبれゅ عヴヤ المكشヱف من تحمل معدل فゅئدة عゅئュ تتعرض المجمヱعる لمخゅطر ぺسعゅر فゅئدة عヴヤ مヱجヱداتヱ ゅヰمطヱヤبゅتゅヰ التي 
ポالبن ヱض أجلبعض الヱرボ.) 

 
 るسيゅلي حسゅل التヱضح الجدヱالي るئمゅボحدة لヱالم るヤالمحتم れتغيراヤدخل لヤるلヱボئ المعゅヘر الゅسعぺ في れظ بجميع المتغيراゅヘدة، مع ااحت

 ヱبعض الボرヱض أجل التيمن البنポ  السحヱبれゅ عヴヤ المكشヱفر عヴヤ ياأخرى ثゅبتる. يتほثر ربح المجمヱعる لヤسنる من خال التほث
 تحمل فゅئدة بمعدل عゅئュ عヴヤ النحヱ التゅلي: 

≪≡≒∵  ≪≡≒∫  
     -∽≡ +∽≡ -∽≡ +∽≡ るسيゅط اأسゅボص( في النボدة )النゅالزي 

 )النボص( الزيゅدة في الربح ]بゅلدينゅر البحريني[ (∵≪≡.≓) ∵≪≡,≓ (∬∵∝.∼) ∬∵∝,∼
 

るاأجنبي れطر العماゅمخ 
لتغيراれ في ぺسعゅر نتيجる مゅليる الأداة ل العゅدلヱぺ る التدفれゅボ النボديる المستボبヤيボ るيمるتヤボبれゅ الهي مخゅطر  العماれ اأجنبيるمخゅطر 

れصرف العما るعヱتتعرض المجم .るاأجنبي  るرة رئيسيヱق بصヤالتي تتع るاأجنبي れر صرف العماゅسعぺ في れطر التغيراゅلمخ
 ،)るعヱمجمヤل るالرئيسي るヤعن العم るヘヤمخت るヤبعم れゅفヱالمصر ヱぺ れعرض اإيرادا ュيت ゅعندم( るعヱمجمヤل るيヤالتشغي るأنشطゅب 

 
معرヱضる بゅلヘرنポ السヱيسرヱ ヵالجنيه る الدائنる التعرضれゅ المجمヱعる بゅلعماれ اأجنبيる النゅتجる بصヱرة ぺسゅسيる من الذمュ التجゅري إن

.るهريヱر ا تعد جヱاليヱ يتيヱر الكゅالدينヱ اإسترليني 



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

∽∫ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
 
≫≪  るليゅطر المゅهداف إدارة المخぺヱ れゅسゅسي)るتتم( 
 

ベヱطر السゅمخ )るتتم( 
るاأجنبي れطر العماゅمخ )るتتم( 

ゅظ بجميع المتغيراれ ، مع اإحتヘالمعヱボلる في ぺسعゅر صرف العماれ اأجنبيヱるل التゅلي حسゅسيる التغيراれ المحتمるヤ يヤخص الجد
)るديボالن れゅبヱヤالمطヱ れداヱجヱفي الم れلتغيرا るنتيج( るعヱلربح المجم ،るبتゅاأخرى ث  るنتيج( るعヱمجمヤمل اآخر لゅالدخل الشヱ

 جنبيる(.لتغيراれ في صゅفي ااستثمゅر في العمヤيれゅ اأ
 

 
التغير في 

 سعر 
るئمゅボال ヴヤثير عほالت 

  المヱحدة لヤدخل
التほثير عヴヤ الヱボائュ المヱحدة 

 لヤدخل الشゅمل 
 ∵≓≡≫ ∫≓≡≫ ∵≓≡≫ ∫≓≡≫   الصرف 
 دينゅر بحريني دينゅر بحريني  دينゅر بحريني  دينゅر بحريني   
      

ヱرヱالي +∽% (≒,≪∝√) (≫∬∬) - - 
ヱرヱالي -∽% ≒,≪∝√ ≫∬∬ - - 

      
 - - (∫∝∫,∫) (≫∼∫,≫) %∼+ العماれ اأخرى 
 - - ∫∝∫,∫ ≫∼∫,≫ %∼- العماれ اأخرى

      
 √≡∝,≪√ ∼≓∝,≓√ - - %∼+ الدينゅر الكヱيتي
 (√≡∝,≪√) (∼≓∝,≓√) - - %∼- الدينゅر الكヱيتي

 
ヱالعماれ المثبتる بゅلدヱار اأمريكي كي بゅلدヱار اأمريكي، لذلポ ا تمثل اأرصدة بゅلدヱار اأمريمثبれ بمぺ ゅن الدينゅر البحريني 

.るهريヱج るヤطر عمゅمخ 
 

 ュヰر اأسゅسعぺ طرゅمخ 
نتيجる سヱاًء كゅنれ هذه التغيراれ  ،قيمる اأداة المゅليる نتيجる لヤتغيراれ في ぺسعゅر السベヱتヤボبれゅ عبゅرة عن  اأسュヰمخゅطر ぺسعゅر 

 المتداヱلる في السベヱ.  ااستثمゅراれجميع  عヴヤ تぼثرヱぺ عヱامل مّصدرهゅ خゅصる بゅأداة المゅليる ذاتヱぺ ゅヰ  لعヱامل
 

ぺسュヰ حベヱボ المヤكيる.  استثمゅراヱヱ ゅヰれضع حدヱد لأفراد ヱإجمゅلي اتاستثمゅرتدير المجمヱعる مخゅطر ぺسعゅر اأسュヰ من خال تنヱيع 
مراجعヱ るتصديق جميع يتュ تボديュ تゅボرير عن محヘظぺ るسュヰ حベヱボ المヤكيる إلヴ الヤجنる التنヘيذيる بصヱرة منتظمる. تュヱボ الヤجنる التنヘيذيる ب

 れقراراれراゅااستثم. 
 

المحتヘظ بゅヰ لغرض في الボيمる العゅدلる لاستثمゅراれ  %≡≓بنسبる  إن ぺفضل تボديراれ اإدارة لヤتほثير عヴヤ ربح السنる نتيجる لتغير
 .دينゅر بحريني( ≡√≫,∼∫∬: ∵≓≡≫دينゅر بحريني ) ≪∝≡,∝∬≡,≓ثゅبتる هヱ المتゅجرة مع ااحتゅヘظ بجميع اأخرى 

 
في التسヤسل  ≪المصنるヘ ضمن المستヱى المستخدمる لボيゅس الボيمる العゅدلる ا يمكن ماحظتゅヰ التي  جヱهرヵالتほثير المدخاれ ذاれ لا إن

 ≓≪ヱ ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪ゅسيる الكمي، مع ااحتゅヘظ بجميع المتغيراれ اأخرى ثゅبتる، كمゅ في سالヰرمي لボヤيمる العゅدلる مع تحヤيل الح
 :هي مヱضحぺ るدنゅه ∵≓≡≫ديسمبر 

るدلゅالع るالقيم ヴヤالتأثير ع   
≪≡≒∵ 

 دينゅر بحريني
≪≡≒∫ 

 دينゅر بحريني
 るسيゅالحس
 るالمستخدم れالمدخا 

    
 قيمる المشرヱع إلヴ سعر البيع  %∼-+/ ≓≫∵,√√ -
- ∽≫,≒≒∫ /+-∽%  るالدفتري るيمボال ヴالسعر إل 
    

 مخゅطر اائتمゅن
مكن ぺحد ぺطراف اأداة المゅليる من الヱفゅء بゅلتزامゅته اأمر الذヵ ينتج عنه تحمل ن عدュ تمئتمゅن هي المخゅطر التي تنتج إن مخゅطر اا

تتعرض المجمヱعる لمخゅطر اإئتمゅن من ぺنشطتゅヰ التشغيヤيる )بصヱرة رئيسيる الذمュ التجゅريる المدينる(  مゅليる. ةالطرف اآخر لخسゅر
 رى.ぺヱنشطتゅヰ التمヱيヤيる، متضمنぺ るرصدة لدى البنヱ ポヱاأدヱاれ المゅليる اأخ



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

∽∬ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
 
≫≪  るليゅطر المゅهداف إدارة المخぺヱ れゅسゅسي)るتتم( 

 
 )تتمる( مخゅطر اائتمゅن

 ذمュ تجゅريる مدينヱ るذمぺ ュخرى 
ً ヱفボمنشほة تتュ إدارة مخゅطر ائتمゅن العميل من قبل كل  ゅ لدى ال ゅヰل بヱالمعم るبゅالرقヱ れاإجراءاヱ るسゅسيヤدارة لみق بヤيتع ゅفيم るعヱمجم

 ュن العماء. يتゅطر ائتمゅمن العميل مخ るボالمستح るالمدين ュالذم るبعゅرةمتヱبص るيتمنتظيم . ュ لإضمحال ل تحليإجراءゅيخ رفي ت
المخصص عヴヤ عدد ぺيュゅ تستند معداれ .قعヱるلمتاالخسゅئر اائتمゅنيる س لボيゅمخصصる فヱ るمصヘداュ بゅستخمゅلي ر يرتボل کإعداد 
نتゅئج ヵ نヱع العميل(. ヱيعكس الحسぺ ゆゅ)متشゅبるヰ خسゅرة مختヤف شرائح العماء ذاぺ れنمゅط من لمجمヱعれゅ ر في السداد التほخي

 るالمرجح れاゅالزمنيه ااحتم るيمボالヱ دヱボنヤل るالداعمヱ るلヱボالمع れゅمヱヤالمعヱ فرةヱريخ المتゅفي ت るليゅرير المゅボعن ااحداث إعداد الت
إذا الذمュ التجゅريる المدينる ، تشطゆ صるヘ عゅمるبゅلظرヱف ااقتصゅديる المستボبヤيヱ .るبالخゅصる بぼاヱ れالتنحゅليる السゅبヱ るボالظرヱف ال

 れنゅخرة عن السداد كほاحدة.أكثر من متヱ るسن 
 

 るرصدة مصرفيぺ 
 تحد المجمヱعる من مخゅطر اائتمゅن هذه عن طريق التعゅمل مع بنポヱ تتمتع بسمعる جيدة فボط.

 
 ぺدヱاれ الديّن 

تصنيれゅヘ ذاれ الحكヱميる  نيّدلぺدヱاれ ا في طفボ راستثمゅا لخا نم نيّدلぺدヱاれ ا في راستثمゅا علی نائتمゅا طرمخゅ نم عヱるلمجماتحد 
 ائتمゅنيる جيدة.

 
 ئتمゅن تركز مخゅطر اا

 ة ヱايれゅ قضゅئيゅるر عمائゅヰ في عدئتمゅن فيمゅ يتعヤق بゅلذمュ التجゅريる المدينる كمنخヘضヱ ،るذلポ انتشتボيュ المجمヱعる تركز مخゅطر اا
ゅعゅقطヱد  كبير. ヱ れتعمل في ぺسヱاベ مستるヤボ إلヴ ح∃

 
تمثل حسゅبぺ れゅكبر خمسる من عماء المجمヱعる تجゅر الجمヱ るヤتجゅر التجزئる. عدد كبير من منتجゅتゅヰ إلヴ تュヱボ المجمヱعる ببيع 

 .من الذمュ التجゅريる المدينる الゅボئمる (%≓≫: ∵≓≡≫) ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في  %∵≫
 

 ゅنلمخゅطر اائتمالتعرضれゅ الボصヱى 
لヤبنヱد المدرجる في الゅボئمる المヱحدة لヤمركز المゅلي دヱن اأخذ في ئتمゅن يヱضح الجدヱل ぺدنゅه التعرضれゅ الボصヱى لمخゅطر اا

 ااعتبゅر ヵぺ ضمゅنヱぺ れゅ تعزيزاれ إئتمゅنيぺ るخرى.
≪≡≒∵ 

 دينゅر بحريني
≪≡≒∫ 

   دينゅر بحريني
    

∵.∽∫∫.≒∵∽ ∵,∵√≫,∵∵≫   るمدين るريゅتج ュذم 
≪,∵∵∬,∽∝≒ ≒,∬∫∵,∝≡∵   ポヱرصدة لدى بنぺ 

 ذمュ مدينぺ るخرى   √∬√,∬≫√ ∬≫∬.∝≡∼
 ぺدヱاれ الديّن المسعرة   ≡≡≡,≡≡≪ -

 ヱدائع   √∵∼,∵≫ ∵≫∝.∬≓
≪.∝≪∝ -  るعاق れطراف ذاぺ من るボلغ مستحゅمب 

─────── ───────   
≒≡,∫∬∝,∬≒∫ ≒≡,√∫∫,√√∫   
═══════ ═══════   

るلヱطر السيゅمخ 
تヤボل المجمヱعる من مخゅطر سيヱلتゅヰ . بゅلتزامゅتゅヰالヱفゅء بほن المぼسسる سヱف تヱاجه صعヱبる في ゅطر مخゅطر السيヱلる هي المخ

يヱمゅً من تゅريخ  ≡∬إلヴ  ≡∝بゅلحرص عヴヤ تヱفر التسヰياれ المصرفيる لゅヰ. إن شرヱط مبيعれゅ المجمヱعる تتطゆヤ دفع المبゅلغ خال 
 يヱمゅً من تゅريخ الشراء/ الشحن. ≡∬إلヴ  ≡∝سداد الذمュ التجゅريる الدائنる خال  البيع. يتュ عゅدةً 

 



るعヱمجم ヱترافك  .ゆ.ュ.ش 

∝≡ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
≫≪  るليゅطر المゅهداف إدارة المخぺヱ れゅسゅسي)るتتم( 

 

るلヱطر السيゅمخ )るتتم( 
 لヤسدادغير المخصヱمる る تعゅقديالتヱاريخ العぺ ヴヤسゅس ديسمبر  ≓≪المطヱヤبれゅ المゅليる لヤمجمヱعる في  れゅيヤخص الجدヱل ぺدنゅه بيゅن إستحゅボق

るليゅئدة الحゅヘال れمعداヱ ベヱفي الس. 

 
 عند

ゆヤالط 
ぺ قل من 
 ぺشヰر ≪

 إلヴ ≪من 
 شヰراً  ≫≓

 إلヴ ≓من 
∽ れاヱسن 

 ぺكثر من
∽ れاヱع سنヱالمجم 

 دينゅر بحريني  دينゅر بحريني  دينゅر بحريني  دينゅر بحريني  دينゅر بحريني  دينゅر بحريني  ∫≓≡≫
       

 ュذم るريゅتجるخرى دائنぺ ュذمヱ - √,√∬≫,∝≪∵ √√∝,≒≪∫ - - √,∬≫∬,∵∽∽ 
 ≓≡≡,∫≫≪,≫ - - √∫≫,≫≓∫ ∵≓∵,∼≓∼,≓ - قرヱض استيراد

 ≪∝≓,∵∵∼ ≫≫≓,≓≓≓ ≡∝≓,∝∼≪ ≡∫∵,∝∝ ≓≡≓,≪√ - قرヱض أجل
ポف من البنヱالمكش ヴヤع れゅبヱسح ≒∫∝,√∬∫ - - - - ≒∫∝,√∬∫ 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 ≒∫∝,√∬∫ ∝,≡∽≪,√√∽ ≒,≫≪∽,≒∬≪ ≫∽∝,≒∝≡ ≒≒≒,≒≪≪ ∫,≡≫≒,√≒∵ 
 
 
 
 

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

 عند 
ゆヤالط 

ぺ قل من 
 ぺشヰر ≪

 إلヴ ≪من 
 شヰراً  ≫≓

 إلヴ ≓من 
∽ れاヱع سنヱالمجم 

 دينゅر بحريني  دينゅر بحريني  دينゅر بحريني  دينゅر بحريني  دينゅر بحريني  
 )ゅヰد عرضゅمع( ヰد عرضゅمع()ゅ )ゅヰد عرضゅمع( )ゅヰد عرضゅمع( )ゅヰد عرضゅمع( 

≪≡≒∵      
ュذم  るريゅتج  るخرىدائنぺ ュذمヱ - √,≡≡∝,≫≡∵ √∫∫,≡≒≫ - √,√∬√,≫≪≡ 

 ≡≫≪.≓∵∬.≫ - - ≡≫≪,≓∵∬,≫ - قرヱض استيراد
 ∝∬≓.∵∫∬ ≪√∵.≪≡∼ ∝√∵.∫∝≫ ∵≡∵.√≓≫  قرヱض أجل

 ≡∼≫.≓≫∝ ≡∼≫.≓≫∝  - - قرض من حベヱボ غير مسيطرة
 ∬∝∫.√∝≪ - - - ∬∝∫.√∝≪ لمكشヱف من البنポسحヱبれゅ عヴヤ ا

 ────── ─────── ─────── ─────── ────── 
 ≫∝√.∫∝∬ ∵,≒∬≪,≫≫√ ∵∽∝.∵∽∬ ≒.≒≪√.∬∬≫ ∬,√≫∫,∬∽∽ 
 
 
 
 

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

るيヤالتشغي るمن اأنشط るتجゅالن れゅبヱヤفي المط れالتغيرا るالنقدي れゅتدفقヤحدة لヱالم るئمゅقヤل 
 

 

  ≓≪كما في  أرباح أسهم  التدفقاれ النقديる  ≓كما في  
 7≓≡≫ ديسمبر معلنる مدفوعاれ مكتسبる  7≓≡≫يناير  
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  

 ゆلゅيط ュل  るボمستح ュヰسぺ حゅربぺ
 ≓∼∼.∼≪√ √∬∼.∬≡≪.≓ (∵≪≪.∼≡≪.≓) - √∬≫.≓≪√ بゅヰ بعد

 ≓√∫.∼∬∫ - (≓≓∝.≡∵√) ≡≡≡.≡∼∵ ≫∼√.∝≓∝ قرヱض أجل
 ∵∵≫.∝√∬.≫ - (≓≪∬.√∬√.≫≓) √∝≪.≓∵≪.≫≓ √√∫.∬∝≡.≪ قرヱض استيراد

 ≡≡≡.∵∬√ - - - ≡≡≡.∵∬√ قرヱض من حベヱボ غير مسيطرة
 ────── ─────── ─────── ────── ─────── 
 √.∝≒√.∽∬≡ ≒≫.≒≪≒.≫∝√ (≒√.≪∵≡.∫∵∬) ≒.≫≡∬.∽∬√ √.∵∵√.∝∝∬ 
 
 
 
 
 

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

  ≓≪كمゅ في  ぺربゅح ぺسュヰ  التدفقれゅ النقديる  ≓كمゅ في  
 ∫≓≡≫ ديسمبر معヤنる مدفヱعれゅ مكتسبる  ∫≓≡≫ينゅير  
 دينゅر بحريني  دينゅر بحريني  دينゅر بحريني  دينゅر بحريني  دينゅر بحريني  

 ゅヰب ゆلゅيط ュل るボمستح ュヰسぺ حゅربぺ
 ∝≓∝,≡√√ ∬∼∼,≫≪≫,≓ (√∬√,∵≫≫,≓) - ≓∼∼,∼≪√ بعد

 ≓≫∬,√∵√ - (≡≫∬,≡≫∬) ≡≡≡,≡≡∼ ≓√∫,∼∬∫ لقرヱض أج
 ∵√≓,∬∬≫,≫ - (≡≡∫,≓∵≡,≡≓) ≡∵∝,√≫√,∬ ∵∵≫,∝√∬,≫ قرヱض استيراد

 - - (≡≡≡,∵∬√) - ≡≡≡,∵∬√ قرヱض من حベヱボ غير مسيطرة
 ────── ────── ─────── ────── ─────── 
 √,∵∵√,∝∝∬ ∬,∬≪√,∝∵≡ (≒≪,∵≒∵,≪≒√) ≒,≪≫≪,∽∽∬ ≫,≪≒√,∝∫√ 
 
 
 
 
 

══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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∝≒ 

れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 
 
≫≪  るليゅطر المゅهداف إدارة المخぺヱ れゅسゅسي)るتتم( 

 
 إدارة رぺس المゅل 

 れゅظ بدرجヘتحت るن الشركほكد بほالت ヱه るل الشركゅسمぺدف الرئيسي إدارة رヰعمئتاإن الぺ ュجل دعぺ من るليゅل عゅسمぺر るنسبヱ るيヱق るنيゅم ゅヰلゅ
 لمسゅهمين. ヱزيゅدة الحد اأقصヴ لボヤيمる ا

 
عヱぺ ヴヤ تعديل هيكるヤ رぺس  الحゅヘظ. من ぺجل اأヱضゅع ااقتصゅديるرぺسمゅلヱ ゅヰعمل تعدياれ عヴヤ ضヱء التغيراれ في  هيكل ةتュヱボ الشركる بみدار

 إصدار ぺسュヰ جديدة. إعゅدة شراء ぺسヰمヱぺ ゅヰ لمدفヱعる لヤمسゅهمين ヱぺ المゅل، يمكن لヤشركる تعديل مبゅلغ ぺربゅح اأسュヰ ا
 

 . ∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪ヱ ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪العمヤيれゅ خال السنヱاれ المنتヰيる في  ぺヱالسيゅسぺヱ  れゅلュ يتュ عمل تغييراれ في اأهداف 
 

ぺ ヴヤل عゅس المぺر るعヱالمجم ゆتراق ヴالدين إل るس نسبゅسベヱボح るكيヤالم ュيتヱ .ゆゅإحتس るالنسب  ヴヤع るمヱسボفي الدين مゅكصるكيヤالم ベヱボح ュيت .
ゆゅض أجل  إحتسヱقر ヵぺ( لي الدينゅجمみفي الدين كゅض صヱقرヱ خرىぺ ュذمヱ るدائن るريゅتج ュذمヱ غير مسيطرة ベヱボقرض من حヱااستيراد 
ً محسヱم ゅ في حكمه ゅمヱ دボالن ゅヰمن) . るكيヤالم ベヱボتشتمل ح ヴヤنعヱجميع مك ュヰسぺ れゅ ベヱボح るكيヤل المゅس المぺر ヵぺ(ヱ ュヰسぺ ة إصدارヱعا

ヱطيゅإحتي ヱ نيヱنゅطيقゅزيع  إحتيヱتヤل るヤبゅة غير قゅボح مبゅربぺヱ زيعヱتヤل るヤبゅة قゅボح مبゅربぺヱ ュゅطيعゅإحتيヱ ュيボال  るدلゅالعるترحボم れゅزيعヱتヱ .) 
 

≪≡≒∵ 
 دينゅر بحريني

≪≡≒∫ 
   دينゅر بحريني

)ゅヰد عرضゅمع(    
    

 قرヱض أجل   ≓≫∬,√∵√ ≓√∫.∼∬∫
 حベヱボ غير مسيطرة قرض من   - ≡≡≡.∵∬√

 ذمュ تجゅريる دائنヱ るذمぺ ュخرى   ≓∵∝,∫≪∼,∝ ∬≡∝.∬≪≡.∝
 قرヱض استيراد   ∵√≓.∬∬≫.≫ ∵∵≫.∝√∬.≫

≫∝√.∫∝∬ ≒∫∝.√∬∫  ポف من البنヱالمكش ヴヤع れゅبヱسح 
 عヱボد مطヱヤبれゅ مستردة  ≫∼≡,∝∝≓ ∼≪≓.∵∝≓

──────── ────────   
 صゅفي الدين   ∬∫≫,∼∝∝,∬ ≓≪∵.≡≓∬.≡≓

════════ ════════   
≪√.∬≡≫.≡≒∝ ≪∽,∝√≒,∬≫≡   ヱترافك ュヰسぺ يヤمゅح ヴئدة إلゅالع ベヱボع الحヱمجم 

════════ ════════   
√√% ≫∫%  るكيヤالم ベヱボح ヴالدين إل るنسب 

════════ ════════   
≫≫ れゅسゅقي るالقيم るدلゅالع 

 
 るدلゅالع るيمボهي السعر ال ヵاستامه الذ ュد لبيع سيتヱجヱمヱぺ ヵدفعه الذ ュفي لتح يت ゆヱヤيل مطヱمنظم るヤمゅمعる  ركيبينゅفي مش ベヱريخ  السゅت

 الボيゅس.
 

 るليゅالم れاヱلأد るدلゅالع るيمボال 
:るليゅالت れゅاافتراضヱ ベالطر ヴヤًء عゅبن るليゅالم れاヱلأد るدلゅالع るيمボدير الボت ュيت 

 
ぺ) るريゅالتج ュجزء معين من الذمヱ ポف من البنヱالمكش ヴヤع れゅبヱالسحヱ دボالنヱ ポヱجزء معين  اأرصدة لدى البنヱ اأخرى ュالذمヱ るالمدين

ゅكم れاヱاأد ポヤصيرة اأجل لتボال れゅقゅボحد∃ كبير لإستح ヴإل ポد ذلヱيعヱ るالمدرج ゅヰقيم ゆرゅボاأخرى ت ュالذمヱ るالدائن るريゅالتج ュمن الذم 
 ؛∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪ヱ ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪في 

 
ゆ) ض ااستيرادヱقرヱ غير مسيطرة ベヱボقرض من حヱ ض أجلヱرボال ュييボت ュئدة. ا  يتゅヘر الゅسعぺ يير مثلゅمع ヴヤًء عゅبن るعヱمن قبل المجم

 ؛ ヱ∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪ヱ ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪تختヤف الボيュ المدرجる بشكل جヱهرヵ عن قيمゅヰ العゅدلる كمゅ في 
 

ゅلる ااستثمゅراれ تュ اشتベゅボ الボيمる العゅدلる لاستثمゅراれ المتゅحる لヤبيع المسعرة من ぺسعゅر السベヱ المعヤنる في اأسヱاベ النشطヱぺ る في ح ج(
 ヰجيれゅ التボييュ المنゅسبる اأخرى. بゅستخداュ من المحتヘظ بゅヰ لغرض غير المتゅجرة غير المسعرة،

 

 るليゅغير الم れゅبヱヤالمط ヱぺ れداヱجヱمヤل るدلゅالع ュيボال 
 .∵≓≡≫ديسمبر  ≓≪ヱ ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪ا تمتポヤ المجمヱعヵぺ る مヱجヱداヱぺ れ مطヱヤبれゅ غير مゅليる التي يتュ قيゅسゅヰ بゅلボيمる العゅدلる كمゅ في 

 
るدلゅالع るيمボヤرمي لヰسل الヤالتس 

 .≫≓بゅلنسبる لヤتسヤسل الヰرمي لボヤيمる العゅدلる لمヱجヱداヱ れمطヱヤبれゅ المجمヱعる راجع إيضゅح 
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 قطゅعれゅ اأعمゅل √≪

 
 قطゅعぺ れゅعمゅل ヱهي كゅلتゅلي:  ستぺ ヴヤるسゅس منتجゅتヱ ゅヰخدمゅتヱ ゅヰلديゅヰ إلヱ ヴحداぺ れعمゅل عغراض اإدارة، تュ تボسيュ المجمヱعる أ
 

 るاد الغذائيヱاستيراد الم–  るヤلجمゅب .るاد الغذائيヱزيع المヱتヱ استيراد 
   るاد الغذائيヱاستيراد الم–  るلتجزئゅب  るاد الغذائيヱزيع المヱتヱ استيراد.れركゅبر مヱالس れمن خال محا 
  れراゅر استثمゅيف ااستثم  るغير المسعرة )متضمنヱ المسعرة るليゅالم ベراヱفي اأ れراゅااستثم ヴヤع

るشرك .)るヤزمي 
  れゅالمرطبヱ نゅاألب れゅتص منتجヱ نゅج األبゅن إنتゅاألب れゅزيع منتجヱتヱ نيعヱئر الゅعص ュاآيسكريヱるتعبئヱ .هゅاد  الميヱالمヱ

 الغذائيる اأخرى.
  れاヱالخضراヱ اكهヱヘاكه الヱヘزيع الヱتヱ اأخرى. استيراد るاد الغذائيヱالمヱ れاヱالخضراヱ 
  るجستيヱヤال れゅالخدمヱ التخزين  التخزين れゅخدم ュديボتるجستيヱヤال れゅالخدمヱ. 
 

 ュمن ل るيぺ تجميع ュيت るيヤالتشغي れゅعゅطボال るيヤالتشغي れゅعゅطボعاه.لتشكل الぺ るالمبين 
 

المتعるボヤ بتخصيص المヱارد ヱتボييれ  ュالボرارا إتخゅذتュヱボ اإدارة بمراقبる نتゅئج عمヤيヱ れゅحداぺ れعمゅلゅヰ بصヱرة منヘصるヤ لغرض 
 るيヤرة التشغيゅالخس ヱぺ س الربحゅسぺ ヴヤع عゅطボداء الぺ ュييボت ュاأداء. يت ゅكم ،るاحي معينヱف من نヤفي حيث تخت ً ゅボضح احヱم ヱه

 الヱボائュ المゅليる المヱحدة.في  بطريるボ مختるヘヤ عن الربح ヱぺ الخسゅرة التشغيヤيゅ る، إذ تュ قيゅسヰجدヱل
 

ゅسعぺ.خرىぺ طرافぺ مع れماゅمعヤل るヰبゅمش るボبطري るيヤضيヘط تヱن شرヱهي د るيヤالتشغي れゅعゅطボيل بين الヱر التح 
 

العماء الخゅرجيين المヘصح مبيعれゅ يتュ تحديد الボطゅعれゅ الجغرافيる لヤمجمヱعる حسゆ مヱقع مヱجヱداれ المجمヱعる. يتュ اإفصゅح عن 
 .لعمائゅヰي المヱقع الجغرافعヴヤ  عنゅヰ في الボطゅعれゅ الجغرافيる بنゅءً 

 
ボطゅع ヱتتكヱن ぺسゅسゅً من عゅボراヱ れآاヱ れمعداれ الالمヱجヱداれ التشغيヤيる المستخدمる من قبل جميع مヱجヱداれ الボطゅع عヴヤ  تتضمن

إلヴ قطゅعぺ  れゅغヤبيる المヱجヱداれ مبゅشرةً بينمゅ يمكن ぺن تنسゆ يる مدينヱ るذمぺ ュخرى ぺヱرصدة لدى بنヱ ポヱنボد. ヱمخزヱن ヱذمュ تجゅر
ص المبゅلغ المدرجる لبعض المヱجヱداれ المستخدمる بصヱرة مشتركる من قبل قطゅعين ぺ ヱぺكثر عぺ ヴヤسس ぺعمゅل فرديる، تュ تخصي

 .るلヱボمع 
 

 るيヤالتشغي れゅبヱヤجميع المط ヴヤع عゅطボال れゅبヱヤع تتضمن مطゅطボمن قبل ال るمن المستخدم ً ゅسゅسぺ نヱتتكヱ るالخدم るيゅヰن れべفゅمك
ヱ غير مسيطرة ベヱボض من حヱرボالヱ ينヘظヱمヤقلヱ ض أجلヱقرポف من البنヱالمكش ヴヤع れゅيヱسحヱ ض استردادヱد  رヱボعヱ
فرديる، تュ  اأعمゅلإلヴ قطゅعぺ  れゅغヤبيる المヱجヱداれ مبゅشرةً . بينمゅ يمكن إن تنسヱ ゆمطヱヤبれゅ مستردة ヱذمュ تجゅريる دائنヱ るذمぺ ュخرى

 عヱボلる. المستخدمる بصヱرة مشتركる من قبل قطゅعين ぺ ヱぺكثر عぺ ヴヤسس م المطヱヤبれゅتخصيص المبゅلغ المدرجる لبعض 
 

: ∵≓≡≫) ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪لヤسنる المنتヰيる في  دينゅر بحريني ∵∝≓,≓≪≡,≪داれ من العمヤيれゅ في دヱلる الكヱيれ بヤغれ اإيرا
: ∵≓≡≫) ∫≓≡≫ديسمبر  ≓≪لヤسنる المنتヰيる في دينゅر بحريني  ≫√∬,≪≫≓دينゅر بحريني( ヱبヤغれ الخسゅرة  ≓√√,∵∝∬,≫

 هي نゅتجる من الボطゅع الجغرافي الرئيسي في ممヤكる البحرين. لヤسنるالمتبボيる  إن اإيراداヱ れاأربゅح[ دينゅر بحريني ∝≪∼,√∬≓
 

ヱبヤغ إجمゅلي ( دينゅر بحريني ≡≓∝.∫≫≓.≓: ∵≓≡≫) دينゅر بحريني  ∝∵≫,∫≪≡,≓إجمゅلي المヱجヱداれ في دヱلる الكヱيれ بヤغ 
ゅبヱヤالمط れ∬≪∵,≪∵∬ ( ر بحرينيゅر بحريني ∫∝√.∼√≡.≓: ∵≓≡≫دينゅدين .)جヱالمجميع المヱ れداヱع るتجゅن るيボالمتب れゅبヱヤن ط

 الボطゅع الجغرافي الرئيسي في ممヤكる البحرين.
 

 るنゅتدرج في خヱ حيدヱعند الت れゅعゅطボبين ال ゅفيم るتجゅالن れゅبヱヤالمطヱ れداヱجヱالمヱ れماゅالمعヱ れد اإيراداゅاستبع ュالتعديل "يت
れداゅااستبعヱ". 
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れゅحゅإيض  るليゅالم ュائヱボل الヱحدةحヱالم 
 ∫≓≡≫ ديسمبر ≓≪في 

 
 

 )تتمる( قطゅعれゅ اأعمゅل √≪
 

 

             مヱاد غذائيる مستヱردة 

 るヤلجمゅب るلتجزئゅب れراゅاستثم 
 منتجれゅ األبゅن
れゅالمرطبヱ 

 الヱヘاكه
れاヱالخضرヱ 

 التخزين
るجستيヱヤال れゅالخدمヱ 

れتعديا 
れداゅاستبعヱ عヱالمجم 
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من  )الخسゅرة( الربح ──
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دخل ااستثمゅر 
 るحص るمتضمن(

المجمヱعる من نتゅئج 
)るヤالزمي るالشرك - - - - ≒,∝√∵,∬∝∽ ≒,∵≒∝,≪∽≫ - - - - - - (≒,≪√∝,∵∬∽) (≒,≡≡∽,≫√≒) √≡≒,≒∵≡ ∵≒≡,∬≒≪ 

 (∫≫≡,∝≡≫) (≡∝≓,∫∵≓) √√∼,≫∼≓ √≪√,≡≪≓ (∵√≡,≫≓≓) (∝≪∼,∵≡≓) (≡∬∵,≫∼) (∫≓∼,∫√) (∼≡∫,≪∵) (∼∫≡,∼≫) - - (≓√√,∼) (∝√≡,∝) (∬∫√.√≓≓) (∬≡√,≓≫≓) تكゅليف التمヱيل 
مكゅسゆ صرف 

 れفي  –العماゅص - - - - - - ≒√,≡∫≪ ≪≫,≒√√ - - - - - - ≒√,≡∫≪ ≪≫,≒√√ 
 れراゅاضمحال استثم
محتヘظ بゅヰ لغرض 
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