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Aqeel Hasan Abdulrahim
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Suite No. 209, Building No. 128,  Road No. 383, Block No. 316,

2nd Floor, Car Park & Commercial Centre, Government Avenue

P. O. Box 5298, Manama, Kingdom of Bahrain

Bankers

Ithmaar Bank

National Bank of Bahrain

National Bank of Kuwait

Ahli United Bank

Al Salam Bank

Bank of Bahrain and Kuwait

Auditors

BDO
17th Floor, Diplomat Commerical Office Tower
P. O. Box 787, Manama, Kingdom of Bahrain

Internal Auditors

Protiviti Bahrain
P. O. Box 10231, Manama, Kingdom of Bahrain

Share Registrar

Karvy Computershare W.L.L
P. O. Box 514, Manama, Kingdom of Bahrain

Bahrain Clear
P. O. Box 3203, Manama, Kingdom of Bahrain
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Board of Directors & CEO

Board of Directors 
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Mr. Ismail Abdul Nabi Almarhoon 
Chairman of the Board
Non-Independent / Non-Executive

Mr. Ismail Abdul Nabi Almarhoon is a Retired Asst. Undersecretary for Resources and 

Information at Ministry of Finance. Mr. Almarhoon is Chairman of the Board of Gulf 

Diabetes Center. He holds Master of Business Administration in Financial Management 

from University of Dundee – UK, High Diploma in International Taxation from Southern 

Methodist University – USA and Management Diploma from Gulf Technical College - 

Bahrain

Mr. Nabeel Khaled Mohamed Kanoo
Vice Chairman of the Board
Independent / Non-Executive

Mr. Nabeel Khaled Mohamed Kanoo is Director, Corporate Marketing and Public Relations 

at - Yusuf Bin Ahmed Kanoo, Board Member of YBA Kanoo, Saudi Arabia, Board Member of 

YBA Kanoo, Bahrain, Board Member of Kanoo & El-Shabrawy Ltd Co. Egypt, Board Member 

of K Hotel, Board Member of Ithmaar Bank, Board Member of Bahrain Airport Services, 

Board Member of Bahrain Labor Market Regulatory Authority. He Holds Bachelor degree in 

Business Management from St. Edwards University, Austin, Texas.

Mr. Mohamed Abdulelah Alkoheji
Director
Non-Independent / Non-Executive

Mr. Mohamed Abdulelah Alkoheji is the Chief Executive Officer at Amlak Social Insurance 

Organization Development Co., Board member of AHQ Holding Company W.L.L, Qalali Real 

Estate Development Company and Southern Area Development Company.

He holds Master of Science in Management and Engineering, Passed with Merit from 

Kingston University, UK. and Bachelors with Honors in Mechanical Engineering from the 

same university. 

Board of Directors - A Brief Profile
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Board of Directors - A Brief Profile

Mr. Abdulla Nooruddin Abdulla Nooruddin
Director
Non-Independent / Non-Executive

Mr. Abdulla Nooruddin Abdulla Nooruddin is Director-Investment and Strategic Planning at 

Amlak Social Insurance Organization Development Co. He Holds Master degree in Business 

Information Technology from Northumbria University -UK, Bachelors degree in Arts and 

Economics from Clark University – UK and he is a Chartered Financial Analyst.

Mr. Ali Abdulla Mohammed Isa
Director
Non-Independent / Non-Executive

Mr. Ali Abdulla Mohammed Isa is Executive Director, Business Analytics & Actuarial Studies 

at Social Insurance Organization. He holds Bachelor of Science degree in Information 

Technology and Diploma in Statistical Studies from Birla Institute of Technology.

Mr. Yusuf Abdulrahman Yusuf Fakhro
Director
Independent / Non-Executive

Mr. Yusuf Abdulrahman Yusuf Fakhro is the Managing Director of Yusif Bin Yusif Fakhro 

B.S.C.(c), the President of Rotary Club of Sulmaniya, Chapter Chair of Young Presidents 

Organization, Bahrain Chapter and the Board Member of Banader Hotels Co. B.S.C. He 

holds Bachelor degree in International Relations with a cluster focus on International Trade 

and Finance from Tufts University Boston, Massachusetts – USA. 
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Board of Directors - A Brief Profile

Late. Ms. Aamal Hamad Al-Zayani  (Passed Away on 25 - Oct - 2018)
Director
Non-Independent / Non-Executive

Ms. Aamal Hamad Al-Zayani was Portfolio Governance Manager at Osool Asset 

Management and Board Member of Bahrain International Golf Course Company. She was 

also a Board Member of Riffa Views Company. She Had obtained Masters in Business 

Administration (MBA) with concentration in Finance from University of Bahrain and B.Sc. 

in Banking and Finance from the same university. 

Mr. Yaser Abduljalil Ali Alsharifi
Director
Independent / Non-Executive

Mr. Yaser Abduljalil Ali Alsharifi is the Chief Strategy Officer at National Bank of Bahrain. 

He is a Board Member of Bahrain Bourse, board member of EDAMAH and board member of 

Bahrain Clear. He holds B.Sc. in Business Administration and Accounting from University 

of Massachusetts Amherst and he is a Certified Public Accountant.

Mr. Bader A S Alhasawi
Director 
Non-Independent / Non-Executive

Mr. Bader A S Alhasawi is the Real Estate Operation Manager at Kuwaiti Real Estate 

& Commercial Centre Co. (Al Sharjah Branch, HQ). He holds Diploma in Business 

Administration & Diploma in Computer Science from Seattle University (USA).

Mr. Ali Mohammed Buhamood
Director 
Non-Independent / Non-Executive

Mr. Ali Mohammed Buhamood is the Executive Manager at Kuwaiti Real Estate & 

Commercial Centre Co. (Bahrain Branch). He holds B.Sc. in Political Science & Statistics 

from Kuwait University.
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Profile of Executive Management

Tariq Ali Al Jowder
Chief Executive Officer

Mr. AlJowder has wealth of industry expertise of over 25 years of working with Bahrain 
Defence Force (BDF) on logistics management and development, contracts management and 
implementation, where he held a portfolio of senior executive responsibilities. After his retirement 
from BDF, Mr. Aljowder served as Executive director-real estate at Abu Dhabi Investment House 
where he was in charge of some major real estate projects. In 2009, he was appointed CEO of 
Alreen Holding company BSC to manage a major mix-use development project in the south of 
Bahrain, during his time at Alareen, he was Chairman of Alreen leisure & Tourism company a 
subsidiary of Alareen Holding and also was Owners representative and Board Member of Alreen 
Hotels SPC owning company of Alreen Palace resort & spa (Ex. Banyan Tree resort-Bahrain). 
Mr. Aljowder was Executive Secretary and Board Member of Bahrain Property Development 
Association and Executive Board Member at Takamul Capital BSC. Mr. AlJowder  holds BSC in 
Aerospace Technology Engineering from Northrop University, Los Angeles-California, and MBA 
from American University Washington DC.

Aqeel Hasan Abdulrahim
Operations Director

Mr. Aqeel has over 16 years of engineering experience and success leading facilities and 
operations management services innovation for high-growth organisations. He started as 
Operations Supervisor at GPIC (Gulf Petrochemical Industries Co.) handling petrochemical plants 
and Export Facilities. He then moved on to BAPCO (Bahrain Petroleum Co) as a Mechanical 
Engineer handling major Utilities plants and all MEP services of AWALI Town and surrounding 
premises of BAPCO. Prior to joining Bahrain Car Park co as Operations Director, Aqeel spent the 
last nine years with the MAF Dalkia / ENOVA Group in Bahrain as Facilities Operations Manager 
responsible for signature real estate development project RIFFA VIEWS as well as handling the 
mobile teams managing other buildings and facilities. Also, he has been supporting in MAF Dalkia 
operations across middle east. 
His education includes a B.Sc. in Mechanical Engineering, with professional certificates holding 
PMP (Project Management Professional) and FMP (Facilities Management Professional).

Mahmood Husain Yaseen
Finance Director

Mr. Mahmood Yaseen has more than 15 years of extensive experience in a gamut of core financial 
and operational audit practice within the financial services, telecom, aviation and insurance, in 
addition to risk assessment. Prior to joining Bahrain Car parks Mr. Yaseen held a number of key 
positions during his professional careers including Head of Internal Audit for Bahrain National 
Holding and Mena Telecom where he established the internal audit department, executing risk 
assessment technique and accountable to the audit committee for the production of accurate, 
well researched reports on the risks as planned on a timely manner. His experience also includes 
the role of Country Auditor and Regional Senior Auditor - GCC and Cyprus at BNP Paribas Bank.

Mr. Yaseen is a qualified Certified Public Accountant from California Board of Accountancy 
(USA) and Certified Internal Auditor from Institute of Internal Auditor (USA). He holds a B.Sc. in 
Accounting from University of Bahrain.
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Chairman’s Report

Dear Shareholders,

During the year, the Company’s performance has shown improvements in the operation as compared to the previous 
year. This is evident through the operating income for the year 2018 amounted BD 1,220,166 as compared to BD 
1,112,047 in 2017 which has improved by BD 108,119.

During the year investment income amounted to BD353,272 as compared to BD401,777 in 2017, the major variance 
due to relatively higher unrealised fair value gain on equity instruments during 2017. Further, there is a change in 
the classification of Company’s investment in equity instruments at fair value through other comprehensive income 
rather than through profit or loss as the Company considers this measurement to be the most representative of the 
Company’s business model. The Board has concentrated its investment in companies whereby the capital is almost 
guaranteed and carry low risk but that requires a longer holding period for income to be realised.

In addition, the Company generated interest on fixed deposit amounting to BD 178,944 (2017: BD 152,614) and 
investment properties value increase by BD 10,684 compared to 2017.

In light of the achieved results along with balance of retained earnings brought forward from the previous years, 
the total amount available for appropriation for the year ended 31 December 2018 aggregated to BD3,363,876 from 
which the board of directors proposes the following appropriations:

1. Transfer of BD 72,203 to statutory reserve, being 10% of the net profit for the year.
2. A dividend of BD 346,514 which represents 5% of the share capital i.e. 5 Fils per share.
3. Directors’ remuneration of BD 30,332
4. Transfer of BD 10,000 to charity reserve
5. Balance of BD 3,017,362 remains in retained earnings.

We would like to inform our shareholders that directors remuneration for the year 2018 of BD 30,332 will be paid to 
the Board of Directors during 2019.

In addition, the Company and Bahrain Real Estate Investment Company (“Edamah”), real-estate arm of the sovereign 
wealth fund of the Kingdom of Bahrain, have signed a Memorandum of Understanding (“MOU”) to evaluate potential 
grant of a (99 years) usufruct right with automatic renewal in a car park building owned by Edamah to the Company. 
The consideration for transfer of such ownership and rights is proposed to be settled through issuance of new shares 
in the Company (“transaction”). The MoU allows for mutual exploration of terms and pricing for transaction which, if 
agreed, and subject to receipt of requisite regulatory, shareholders and board approvals, may lead to Edamah owing 
a stake in the Company.

On the occasion of presenting this Annual Report, I, on behalf of the Board of Directors would like to express 
gratitude and appreciation to His Majesty, King Hamad Bin Isa Al Khalifa - the King of Bahrain, and to his wise 
Government under the leadership of His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa - the Prime Minister 
and to His Royal Highness Prince Salman Bin Hamad At Khalifa - the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and 
First Deputy Prime Minister for their continued support to the Company.

I would also like to thank all members of the staff for their hard work during the year. 

__________________________
Ismaeel A. Nabi Al Marhoon 
Chairman
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Dear Shareholders of Bahrain Car Parks Company,

In my capacity and on behalf of the Board Directors, the Executive management and all  

employees of the Company, we offer you our sincere greetings and heartfelt gratitude and 

wish you and our country Bahrain a very happy New Year full of affection and harmony.

Dear Shareholders,

Bahrain Car Parks Company unequivocally appreciates that continuous success would grow and nurture through the 

provision of high-quality services that meet the level required by our society, which seeks continuous progression. 

Therefore, our continuous commitment right from the day we assumed the responsibility of the chairmanship of the

Company was about utilizing innovative and smart methods and solutions that lead to the development of the 

Company and the society as a whole. This certainly will contribute positively in our Company’s emergence and 

its ability to catch up with the pace of development and progression of this era, without compromising our static 

principles in giving our Bahraini citizens tangible opportunities to manage the Company and maintain the rates of 

Bahranization.

The unique steps the Company has taken towards developing work mechanisms and keeping abreast with the latest 

technology of parking business management have both had major impact on the operations of the Company. They 

will definitely have a direct impact on its business in the years to come. We consider the development of Company’s 

operations and the deployment of very advanced parking systems as an “investment into the future” and that with 

no doubt recoup massive rewards to investors instantaneously and in the future.

We express our commitment to adopt the highest standards of transparency and corporate governance - in accordance 

with the standards required by the Central Bank of Bahrain, the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and 

Bahrain Bourse – committing ourselves to the effective and sustainable development in line with Vision 2030.

Dear Shareholders,

Today, as we approach the 38th anniversary of the establishment of our adored Company, we strive together to 

earn the position described as being trustworthy, dynamic, and face-to-face interactive with the community we are 

proudly serving. We are sure that our efforts will be more fruitful in the imminent future. With this conviction, our 

Company seeks to enter into new partnerships and open new doors to extend and develop its business, in order to 

assume other activities in addition to the management of car parking business, and that will enforce its constant 

and persistent effort to respond to the needs of the community in this field while consolidating the principle of 

sustainable development and effective participation as part of our strategic mission.

Chairman’s Message
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Dear Shareholders,

With deep regret and great sorrow, we mourn the passing of two of the most prominent members of our former and 

current Board of Directors. A prominent businessman and a former MP Mr. Jassim Mohammed Murad who passed 

away last January. He was one of the former members of the Board of Directors that spared no time or effort to 

build the Company and establish its structure. The Board of Directors of the company was also saddened by the loss

of Ms. Aamal Hamad al-Zayani, a member of the current Board of Directors, who passed away last October. She has 

been known for her great character and highest ethics, may their souls both rest in peace.

In conclusion, we would like to extend our sincere thanks to the wise leadership of His Majesty King Hamad bin 

Isa Al-Khalifa and His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, the Prime Minister - and to His Royal 

Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy 

Prime Minister, may God protect them all.

Our sincere gratitude to our shareholders and clients for their support and confidence. We pledge to continue to 

work hard in order to achieve all Company’s objectives and realize its mission to accomplish unremitting success. 

We also would like to extend our sincere thanks and appreciation to the members of the Board and the Executive 

Management and to all of our staff for their sincere efforts and relentless hard work, wishing them all continuous 

attainment, success and prosperity.

May Allah preserve the Kingdom of Bahrain under the guidance of our wise leadership, for our country to stay always 

as a model for development, progress, stability and prosperity.

Ismaeel A. Nabi Al Marhoon 
Chairman
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Distinguished Shareholders of Bahrain Car Parks Company,

In my capacity and on behalf of the executive management, employees and all the 

associates of the company, we offer you our warmest greetings and wish you and our 

beloved country, Bahrain, a New Year full of prosperity and blessing. We would like to 

hare our impression with you that this New Year will be a virtuous year, for the Company and its operational results, 

that has been envisaged within the evolving open horizons of our revered Company, which is considered one of the 

pioneering public shareholding companies in the Kingdom of Bahrain.

Distinguished Shareholders,

We believe that 2019 will be a remarkable year from the perspective of Company’s strategic planning, performance 

and operations, taking into consideration the important improvements that the Company has recently carried out as a 

comprehensive modernization initiative to the technology and systems of the parking facilities managed throughout 

the country. Such systems provide accurate and detailed data on vehicle admittance and parking exit status, thus 

can be ultimately analyzed, in a way that enables us determine occupancy densities, peak times, vehicle niches, and 

other important indicators of traffic such as space shortages and future needs for car spaces. 2018 developments 

were not restricted to the technical aspects, but extended to the number of parking facilities managed by the 

Company, which incretased by 60%, rising from about 915 parking spaces in 2017 to 1522 in 2018.

The most important development achieved this year was our partnership with Bahrain Real Estate Investment 

Company (EDAMAH), as this partnership will have a far reaching prospect to the Company’s forthcoming business as 

well as its development and future advancement.

We draw your kind attention to the (MOU) Memorandum of Understanding signed between Bahrain Car Parks 

Company and EDAMAH, which allows the two organization to survey and investigate the necessary legal procedures 

and evaluation process required for assessing the possibility of EDAMAH acquiring stakes in Bahrain Car Parks 

Company in return for assigning a (99 years) usufruct rights of the “Terminal Building” owned by EDAMAH, which 

falls within our strategy to expand our business positively where it will reflect back with a meaningful maximization 

of value to our shareholders and enforce company financial position.

Distinguished Shareholders,

This Memorandum of Understanding, which will be subject to the necessary approvals from the regulatory 

authorities, Shareholders and the Board of Directors, will establish a partnership and mutual support between 

the two Companies. It stems out of the strategy adopted by Bahrain Car Parks Company that focuses continuously 

on adding new projects to its business portfolio and opening up of new horizons of unlimited development, while 

staying compliant with the international standards.

Ceo’s Message
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Distinguished Shareholders,

We believe that success belongs to those who aspire to dream first, then to put their plan to perfection and mastery, 

and finally work hard to achieve their plans and goals. We owe our Shareholders and Stakeholders every effort to 

achieve their aspirations in the development of our Company.

On behalf of the whole team and myself, I express my sincere thanks and appreciation to our valued shareholders for 

their confidence in the Management of the Company, its Executive and Administrative arm, and the venerated Board 

of Directors of the Company for the continuous and unlimited support.

Tariq Ali Aljowder
Chief Executive Officer
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Corporate Governance Report for the Year 2018

1. Description of the actions taken to complete the Corporate Governance Code during the year 2018  and how 

they were applied

Corporate Governance is about promoting corporate fairness, transparency and accountability. It is a continual process 

which aims at transforming corporations into more democratic entities with a view to enhance responsible corporate 

management geared towards long term value creation. Bahrain Car Parks Co B.S.C. is committed to continuously review 

and enhance its Corporate Governance policies.

The Company identifies, assesses, monitors, controls and manages the various risks on an on-going basis and has 

established systems, procedures and controls as are appropriate and commensurate to the nature, scale and complexity of 

its business operations. There are clearly defined underwriting and claims processes with appropriate authority limits and 

operational practices which are in line with market standards. The investment risks are clearly formulated and documented 

in an Investment Policy Manual which has been thoroughly revised and approved by the Board. The Executive Committee 

continuously monitors the investment portfolio and the risks involved and take proactive measures to mitigate the risks.

Internal control risks are controlled by having effective and adequate internal control systems in place which are tested on 

a regular basis. The Executive committee is charged with the responsibility of ensuring that adequate internal controls are 

in place to mitigate any existing or potential risks.

During year 2018, Bahrain Car Parks Company has appointed Corporate Governance Officer and registered officer’s 

name in the MOICT online System “Sijilat” to disclose and ensures that the Company is complying with each rule of 

the governance.  Corporate Governance Report will be prepared annually in conformity with the Ministry of Industry, 

Commerce and Tourism format and in accordance with the Corporate Governance Code 2018 and submitted electronically 

to the Corporate Governance Section for evaluation and measuring the extent to which the company complies with the 

rules of governance set out in the Code. 

The Company has a written and approved corporate governance policies and procedures which is being reviewed and 

updated periodically. 

The Company prepares the Governance report as per the format provided by the Ministry and the same is reviewed in the 

Company General Assembly meeting every year.  Company ensures sufficient number of independent and non-executive 

directors in the Board. Company has different specialized committees as per the Code and regulations.  

The Company ensures reporting of related party transactions and non-compliance of any rule with reasons of non-

compliance.  Also, the Company ensures rotation of Audit partners once in every three years.
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Sr.

No.
Name Position/kinship

 Shares Held as
at 31.12.2018

 Total Sale
Transaction

 Total Purchase
Transaction

1 Ismaeel Abdul Nabi Al-Marhoon Chairman nil nil nil

2 Nabeel Khaled Mohammed Kanoo Vice -Chairman nil nil nil

3 Bader A.S Alhassawi Director nil nil nil

4 Ali Mohammed Buhamood Director nil nil nil

5 Ali Abdulla Mohamed Isa Director nil nil nil

6 Mohammed Abdulelah Alkoheji Director nil nil nil

7 Aamal Hamad Al-Zayani Director nil nil nil

8 Abdulla Nooruddin A. Nooruddin Director nil nil nil

9 Yaser Abduljalil Ali Alsharifi Director nil nil nil

10 Yusuf Abdulrahman Fakhro Director 100,000 nil nil

2. Description  of the Transactions of the Directors, their Spouses and Sons on the Company’s  Shares during 

the Year 2018 are as follows: 
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Sr.

No.
Name

Setting Fees Paid for The Attendance of The Board’s Meeting

Name of Committee
Sitting

 fee  amount
Number of meetings

1 Ismaeel Abdul Nabi Al-Marhoon
Board Meetings 3,000 4

NRGC 1,000 2

2 Nabeel Khaled Mohammed Kanoo
Board Meetings 1,500 3

NRGC 1,000 2

3 Bader A.S Alhassawi
Board Meetings 1,500 3

NRGC 1,000 2

4 Ali Mohammed Buhamood
Board Meetings 2,000 4

Executive meeting 1,500 3

5 Ali Abdulla Mohamed Isa
Board Meetings 2,000 4

Audit Committee meeting 2,500 5

6 Mohammed Abdulelah Alkoheji
Board Meetings 1,500 3

Audit Committee meeting 2,500 5

7 Aamal Hamad Al-Zayani
Board Meetings 500 1

Executive meeting 1,000 2

8
 Abdulla Nooruddin Abdulla
Nooruddin

Board Meetings 2,000 4

Executive meeting 1,500 3

9 Yaser Abduljalil Ali Alsharifi
Board Meetings 2,000 4

Executive meeting 1,500 3

10 Yusuf Abdulrahman Fakhro
Audit Committee meeting 2,500 5

Board Meetings 2,000 4

(b)

1.  Total remunerations paid to the directors for the (last) year 2017 is BD 37,343/-.

2. The proposed total remunerations to be paid to the directors for the year 2018 which will be presented at  

     the annual general meeting for approval is BD 30,332.

3. Description of the sitting fees paid to the directors for attendance of the Board’s committees for the        

     financial year 2018 according to the following table:
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(c). Number and dates of the Board’s meetings held during the financial year 2018, in addition to the number of 

times directors attended in person or by visual communication and a description of the directors present by 

proxy. The Company should hold a minimum of four board meetings during each year. During the year ended 

31 December 2018, four board meetings were held. The following table summarizes the information about 

Board of Directors meeting dates and attendance of directors at each meeting: 

P = Present        A = Absent

One of the board members, Ms. Aamal Hamad AlZayani, has attended only 1 out of 4 board meetings held during 2018 

and hence her attendance has fallen below 75% minimum attendance as required by CBB Rule Book Volume 6 on HC-High 

Level controls. The absence was due to critical health reasons and she passed away on 25th October 2018.

The Board of Directors Meeting was carried out smoothly by the rest of the Board members in absence of Ms. Aamal 

Hamad AlZayani. The chairman of the Board ensured that the objectives of the Board meeting were met and the Company 
business were dealt appropriately.

 Sr.
No. Board Meeting Members Designation Status

 21-
February

 30-
 April

 24 -
July

 17 -
October

1 Ismaeel Abdul Nabi Al-Marhoon Chairman  w.e.f
22.03.17 P P P P

2  Nabeel Khaled Mohammed
Kanoo

Vice -Chair-
man

 Joined on
22.03.17 P P A P

3 Bader A.S Alhassawi Director  Joined on
 23.03.17 P P A P

4 Ali Mohammed Buhamood Director  Joined on
 12.07.12 P P P P

5 Ali Abdulla Mohamed Isa Director  Joined on
21.03.16 P P P P

6 Mohammed Abdulelah Alkoheji Director  Joined on
21.03.16 P P A P

7 Aamal Hamad Al-Zayani Director  Joined on
21.03.16 P A A A

8  Abdulla Nooruddin Abdulla
Nooruddin Director  Joined on

21.03.16 P P P P

9 Yaser Abduljalil Ali Alsharifi Director  Joined on
22.03.17 P P P P

10 Yusuf Abdulrahman Fakhro Director  Joined on
22.03.17 P P P P
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(d). Board’s duties and competences carried out on its behalf by the Executive Management by delegation of 

authority, specifying the duration and validity of the delegation

The members of the Board of Directors are appointed or elected by the shareholders and each Director has a term of 3 

years, renewable, thereafter, by re-appointment. The term of the current members of the Board of Directors will expire 

this year. The Company has, however obtained an extension of six more months tenure from 22 March 2019 for the 

existing directors.

New members to the Board are inducted during the first Board meeting during which time, a brief about the Company 

and its operations are presented.

The duties and responsibilities of the Board include, but not limited to, the following:

 1. Review and approval of the Company’s business performance for the year including the overall strategies,  

 budgets and business plans for the subsequent years;

 2. Monitor, on an on-going basis, the operational performance of the Company;

 3. Monitor the risks faced by the Company and assess measures to address those risks in respect of the risk  

 management framework;

 4. Ensure overall compliance of the Company to legal and statutory requirements;

 5. Ensure the accuracy of the financial position of the Company;

 6. Convening and preparing the agenda for shareholder meetings;

 7. Monitoring conflicts of interest and preventing abusive related party transactions;

 8. Selecting, compensating, monitoring and when necessary, replacing key executives and overseeing   

 succession planning;

 9. Ensuring a formal and trans-group board nomination and election process in accordance with the rules and  

 regulations governing the Company;

 10. Review of independence of the Board members at periodical intervals;

 11. Ensuring the integrity of the Company’s accounting and financial reporting systems, including the

   i ndependent audit, and that appropriate systems of controls are in place, in particular, systems for risk   

 management, financial and operational control and compliance with the law and relevant standards;

 12. Assuring equitable treatment of shareholders including minority shareholders;

 13. Monitor and evaluate the performance of the management;

 14. Monitor and evaluate the performance of each committee and each of the directors at periodical basis;  

 and 

 15. Review, on regular basis, the remuneration packages of senior management.
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Board of Directors

Chief Executive Officer

Audit & Risk CommitteeExecutive Committee

NRCG Committee

Compliance Officer

Operations Director Finance Director HR & Admin Director Business Development
Director

Internal Auditor

4. External Auditors:
BDO is the auditor of the Company since 2002. BDO Bahrain was established in 1980. Today, BDO is one of the leading 

accounting and advisory firms in Bahrain with their strengths firmly rooted in the region they serve. 

Their reputation is founded on providing services in audit & assurance, internal audit & risk advisory, business advisory, 

corporate legal and successfully won large assignments in operations outsourcing. BDO is a leading professional services 

organization with an impressive heritage and a fresh innovative approach that enables them to help their clients build 

value, manage risk and improve performance.

The Firm led by seven partners, have a diverse client base and their ability to tailor their services to the needs of

Name of the Executive Member Designation in the Company Number of years’ Experience

Tariq Ali Aljowder Chief Executive Officer 29

Aqeel Abdulrahim Hasan Operation Director 18

Mahmood Sayed Hussain Yaseen Finance Director 17

Type of Transaction Amount BHD

Director’s remuneration 30,332/-

Board of Directors Meeting fees 34,000/-

Any other related party transaction  NIL

(e). Details of transactions with related parties (stakeholders), indicating the nature of relationship and type of 

transaction are as follows: 

(f). The Company’s Organisation Structure

(g). Total remunerations paid to the key executive officers (the top five employees), including salaries, 

benefits, allowances, increases, stock options, end-of-service benefits, pensions, etc. amounting to 

BD 153,725/-:
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public, private, government and international clients is fundamental to their approach. BDO’s global organization extends 

across 162 countries and territories, with 80,087 people working out of 1,591 offices – and they’re all working towards one 

goal: to provide their clients with exceptional service.

5. Executive Committee: 
Roles and Responsibilities

Executive committee is formed with four members and at least two directors are to attend the meeting to ensure a 

quorum. The minimum number of meetings required each year is four. The role of the committee is to assist the Board 

in the discharge of its functions, assists the Board in reviewing quarterly Company performance, policies, practices, 

various operational controls and Corporate Governance with the support of Internal and external auditors.  The executive 

committee also oversee the standards of quality and reliability of the financial information submitted to the Board by the 

management. The executive committee has the additional responsibility to ensuring strategic procurement objectives 

are developed and implemented through an annual procurement strategy to ensue that major investment decisions are 

procured strategically to enable prudent and efficient outcomes through market engagement. 

One of the board members, Ms. Aamal Hamad AlZayani, has attended only 2 out of 3 board meetings held during 2018 

and hence her attendance has fallen below 75% minimum attendance as required by CBB Rule Book Volume 6 on HC-High 

Level controls. The absence was due to critical health reasons and she passed away on 25 October 2018.

The Board of Directors Meeting was carried out smoothly by the rest of the Board members in absence of Ms. Aamal 

Hamad AlZayani. The chairman of the Board ensured that the objectives of the Board meeting were met and the Company 

business were dealt appropriately.

Name of the Audit Firm BDO

Years of service as the company’s external auditor Since 2002, 17 years

Name of the partner in charge of the Company’s audit Mr. Arshad Gadit 

The partner’s years of service as the partner in charge of the company’s 

audit
2 years

Total audit fees for the financial statements for the year 2018 (BD) 

The information will be kept at corporate 

office as confidential and can produce 

on request by the shareholders after 

approval of Board of Directors.

Other special fees and charges for non-audit services other than auditing 

the financial statements for the year 2018 (BD) if any. In the absence of 

such fees, this shall be expressly stated*

1,000/-

* Non-audit services provided by BDO is agreed upon procedure report to the lease rent of the main car park building to 

Bahrain Real Estate Investment (EDAMAH). The fees for the non-audit service provided by external auditor during 2018 

are BD 1,000.
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For the year ended 31 December 2018, four executive committee meetings were held.  The following table summarizes the 

information about executive committee meeting dates and attendance of directors at each meeting.

6. Audit Committee: 
Roles and Responsibilities

Audit committee is formed with three members and at least two directors are to attend the meeting to ensure a quorum. 

The minimum number of meetings required each year is four. The duties of the audit committee are:

1. Recommends the appointment, compensation and oversight of the external and internal auditors and confirm their 

independence;

2. Ensures co-ordination among the internal and external auditors;

3. Discuss the significant accounting and reporting issues for the financial year;

4. Discuss the important findings of audit investigations, audit suggestions and management response;

5. Review the risk management and compliance with legal requirements;

6. Ensure existence of appropriate financial and accounting policies, procedures, systems, internal controls, guidelines 

in the Company; and

7. Ensure communication with the management that the interim and annual financial statements present a true and 

fair view in all material respects

The External Auditors, BDO Public Accountants, present the annual audited financial statements and management report 

to the Audit Committee upon invitation.

During the year ended 31 December 2018, five Audit committee meetings were held. The following table summarizes the 

information about Audit committee meeting dates and attendance of directors at each meeting

 Sr.
No. Executive Meeting Members

  (Executive/
 Non-Executive
Independent/

Non-Independent)

Designation
15-

Feb-18
28-

May-18
07-

Oct-18
10-

Feb-19

 1 Yaser Abduljalil Ali Alsharifi   Non-Executive /
Independent

Chairman
w.e.f 22.03.17

P P P P

2 Ali Mohammed Buhamood  Non-Executive /
Non Independent

Director
w.e.f 21.03.16

P P P P

3 Aamal Hamad Al-Zayani  Non-Executive /
Non Independent

Director
w.e.f 18.03.13

P P A A

4  Abdulla Nooruddin A.
Nooruddin

 Non-Executive /
Non Independent

Director
w.e.f 21.03.16

P P P P

P = Present        A = Absent

Total remuneration paid to the Executive Committee members during 2018 amounted to BD 5,500/- as basic fee.
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7. Nomination and Remuneration Committee (NRC) & Governance Committee (CG):
Roles and Responsibilities

The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee comprises of three Board members selected and 

appointed by the Board. The Committee meets at least twice a year. The role of the Committee is to assist the Board 

in fulfilling its responsibilities with regard to the nomination, Remuneration and Corporate Governance policy of our 

organization. The Committee also has the responsibility of reviewing and recommending the remuneration policies for the 

Board of Directors and staff. 

During the year ended 31 December 2018, two Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee meetings 

were held. The following table summarizes the information about Nomination, Remuneration and Corporate Governance

Committee meeting dates and attendance of directors at each meeting:

 Sr.
No.

 Audit Committee
Members

  (Executive/
 Non-Executive
Independent/

Non-Independent)

Designation
  14

February
 24
April

 07
June

 17
 July

 14
 October

 1
 Mohammed Abdul
Elah Al Kooheji

 Non-Executive /
Non-

Independent

Chairman
 Joined on

21.03.16
P P P P P

2
  Ali Abdulla

Mohamed Isa

 Non-Executive /
Non-

Independent

Director
 Joined on

21.03.16
P P P P P

3
  Yusuf Abdulrahman

Fakhroo
 Non-Executive /

Independent

Director
 Joined on

22.03.17
P P P P P

P = Present        A = Absent

Total remuneration paid to the Audit Committee members during 2018 amounted to BD 7,500/- as basic fee. 

P = Present        A = Absent
Total remuneration paid to the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee members 
during 2018 amounted to BD 3,000/- as basic fee. 

 Sr.
No.

 NRCG committee
Members

  (Executive/
 Non-Executive
Independent/

Non-Independent)

Designa-
tion Qualification

21
Febru-

ary

  17
October

 1
Ismaeel Abdul
 Nabi Al-Marhoon

Non-
 Executive /

Non-
Independent

Chairman
 w.e.f

22.03.17

 High Diploma in International Taxation,
 Southern Methodist University – USA and

 Management Diploma, Gulf Technical College-
Bahrain, and MBA Financial Management,

 University of Dundee - UK.

P P

2
  Nabeel Khaled
                               Mohammed
   Kanoo

Non-
 Executive /
Independent

Director
 Joined
22.03.17

 Bachelor’s Degree in Business
Management - St. Edward’s University

P P

3
  Bader A.S

Alhassawi

Non-
 Executive /

Non-
Independent

Director
 Joined
23.03.17

 Diploma in Business Administration &
 Diploma in Computer Science from Seattle

University (USA
P P
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Share Holder Classification Shareholding %

Sl.
No Individual Corporate  Government or

Organizations Total

1 Local 15.38% 04.69% 52.67% 72.74%

2 Arab 04.51% 22.75% 27.26%

3 Foreign

Total 19.89% 27.44% 52.67% 100%

Sl.
No. Name Number of Shares held Shareholding %

Name of the natural
  person,

the final beneficiary

1 Social Insurance Organisation 37,033,490 52.67% N/A

2  Kuwait Commercial Real
Estate Centre 15,000,000 21.33% N/A

a. Statement of shareholders’ equity as of 31/12/2018 (individuals, corporate, government or organizations) to 

be classified as follows: Local, Gulf, Arab, and foreign: 

b. Description of the shareholders who hold 5% or more of the Company’s share capital, indicating the name 

of the natural person who holds the shares, the final beneficiary, as at 31/12/2018 as follows:

9. Details of any irregularities committed during the financial year:

There were no irregularities committed or reported during the financial year 2018. 

10. Description of the cash and in-kind contributions made by the company during the year 2018 for the 

purpose of community development and environment preservation:

The charity contributions made during the year amounting to BD 2,500 and their distribution are as follows:

Bahraini Society for Child Development   BD1,500/-

Bahrain Red Crescent Society  BD1,000/-

8. Corporate governance officer’s name, qualifications, date of appointment, and contact details:

Name Qualification Date of Appointment Contact Details

Mr. Mahmood Sayed 

Husain Yaseen

B.Sc.  in Accounting, Certified 

Public Accountant (CPA), Certified 

Internal Auditor (CIA)

24 July, 2018

Tele: 17224477

Fax:  17224428

 Email: myaseen@carparks,bh
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Sl.
No Principle

Non-
Compliant

 Partially
Compliant

 Fully
Compliant

 Explanation in
 case of

non-
compliance

1  Principle 1: The Company shall be headed by an
 effective, qualified and expert board. Yes

Explained
below

2 Principle 2: The directors and executive manage-
ment shall have full loyalty to the company. Yes

Explained
below

3
 Principle 3: The Board shall have rigorous controls
 for financial audit and reporting, internal control,
and compliance with law.

Yes
Explained

below

4
Principle 4: The Company shall have effective pro-

 cedures for appointment, training, and evaluation of
 the directors.

Yes
Explained

below

Sl.
No. Share holding No of shareholders Number of Shares held Share Holding (%)

1 < 50,000 1291 3,691,653 5.25

2 50,000 to 500,000 33 5,368,318 7.63

3 500,000 to 5,000,000 10 24,223,769 34.45

4 > 5,000,000 2 37,033,490 52.67

Total 1,336 70,317,230 100%

c. Description of how shareholders are distributed according to their respective shareholding as at 31/12/2018 

as follows: 

d. Description of the significant events that occurred during the year 2018. 

Compliance with the provisions of the Corporate Governance Code, as follows: 

The Company and Bahrain Real Estate Investment Company 

(“Edamah”), real-estate arm of the sovereign wealth fund 

of the Kingdom of Bahrain, have signed a Memorandum 

of Understanding (“MOU”) to evaluate potential grant of 

a (99 years) usufruct right with automatic renewal in a 

car park building owned by Edamah to the Company. The 

consideration for transfer of such ownership and rights is 

proposed to be settled through issuance of new shares in 

the Company (“transaction”).  The MoU allows for mutual 

exploration of terms and pricing for transaction which, 

if agreed, and subject to receipt of requisite regulatory, 

shareholders and board approvals, may lead to Edamah 

owing a stake in the Company.  
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Sl.
No Principle

Non-
Compliant

 Partially
Compliant

 Fully
Compliant

 Explanation in
 case of

non-
compliance

5  Principle 5: The Company shall remunerate directors
 and senior officers fairly and responsibly. Yes

Explained
below

6

 Principle 6: The Board shall establish a clear and
 efficient management structure for the Company
and define the job titles, powers, roles and respon-

  sibilities.

Yes
Explained

below

7
 Principle 7: The Company shall communicate with
 shareholders, encourage their participation, and
 respect their rights.

Yes
Explained

below

8  Principle 8: The Company shall disclose its corporate
governance. Yes

Explained
below

9  Principle 9: Companies which offer Islamic services
shall adhere to the principles of Islamic Sharia. * N/A

10
 Principle 10: The Board shall ensure the integrity of
 the financial statements submitted to shareholders
through appointment of external auditors.

Yes

11  Principle 11: The Company shall seek through social
 responsibility to exercise its role as a good citizen. Yes

Explained
below

* Applicable only to the companies offering Islamic services. 

Bahrain Car Parks Company B.S.C. currently complies with all the provisions of the Ministry of Industry and Commerce 

Code with the exception which are explained below of the following:

Principle 1: The Company shall be headed by an 
effective, qualified and expert board. 

 1. Principle 1 requires that the Company’s 

Articles of Association (AOA) contains requirements 

for executive, non-executive and independent 

directors and that at least half of the directors are 

non-executive directors and at least three of whom 

are independent directors who meet the requirements 

set forth in Appendix 1 of the Code. However, there 

is a general clause given in the Company’s Articles 

of Association (AOA) relating to the requirement of 

executive, non-executive and independent directors. 

As per the current Board composition, all Board 

members are non-executive directors and three of 

them are independent. The Company is in the process 

of reviewing and amending the Articles of Association 

(AOA) to include the necessary statements. 

2. Principle 1 requires that the Company’s Chairman of 

the Board of Directors is an independent director and 
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 that he is not the Company’s CEO. The Chairman of 

the BOD is a non-independent director and he is not 

the Company’s CEO. However, after one year of Board 

of Directors election three Board members have 

resigned and Mr. Ismaeel Almarhoon was the Deputy 

Chairman at that time and the most knowable person 

about the Car parks industries. The Board of Directors 

have elected him by accumulation as a Chairman 

and all regulating authoring has been informed. 

Furthermore, the composition of the Board which is 

70% appointed and 30% elected by the Shareholders, 

which making it difficult to have the Chairman of the 

Board of Directors to be an independent director.

3. Principle 1 requires that the Secretary should be 

appointed to the Board and also requires that the Board 

Secretary’s Statement of Duties and Responsibilities 

should be in line with the minimum provisions as set 

out in Principle 1 of the Code. The Board of Directors 

are in the process of officially appointing a Board 

Secretary. Currently, the Board Secretary duties and 

responsibilities are carried out by the Company’s CEO.

4. Principle 1 requires that the Board of Directors should 

conduct an evaluation of its performances and the 

performance of all committees and directors at least 

once a year. However, the Board of Directors has 

not conducted an annual evaluation of the Board 

performance and the performance of all its committees 

for the year. Further, shareholders are evaluating the 

performance of the Board members and re-appointing 

or nominating other members.

Principle 2: The directors and executive management 
shall have full loyalty to the company.

1. Principle 2 requires the Company’s to develop the 

 code of ethics which meets the minimum requirements 

as set out in principle 2 of the Code. The Company is 

in the process of developing the code of ethics.

Principle 3: The Board shall have rigorous controls 
for financial audit and reporting, internal control, and 
compliance with law.

1. Principle 3 requires that the Board Audit Committee 

(“BAC”) shall consist of at least 3 directors, majority 

of whom are independent, including the Chairman. 

However, the Board Audit Committee (“BAC”) consists 

of three directors. Two directors are non-independent 

and one is independent. The current chairman of 

the Audit Committee is a non-independent director. 

The audit committee members and its Chairman 

are elected by Board of Directors and due to the 

composition of the Board which is 70% appointed 

and 30% elected by the Shareholders, which makes it 

difficult to have the majority of Board Audit Committee 

(“BAC”) independent, including the Chairman.

2. Principle 3 requires that the Board should establish 

a whistleblowing program that allows the Company’s 

employees to report internally their concerns about 

any improper or suspicious practices and make 

appropriate arrangements for an independent and fair 

investigation of such practices. The Board is in the 

process of establishing the whistleblowing policy.

Principle 4: The Company shall have effective 
procedures for appointment, training, and evaluation 
of the directors.

1. Principle 4 requires that the Nomination Committee 

(“NC”) consists of at least 3 directors, all of whom 

are independent or non-executive. However, the 

Nomination Committee (“NC”) consists of three 

directors. Out of three directors, two directors are 
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 non-independent and one is independent director. The 

Nomination committee members and its Chairman are 

elected by Board of Directors. Due to the composition 

of the Board which is 70% appointed and 30% elected 

by the Shareholders, which makes it difficult to have 

the Nomination Committee (“NC”) all independent.

2. Principle 4 requires that the Chairman should ensure 

that each new director receives a formal and tailored 

induction to ensure effective participation in the 

Board’s activities from the beginning of his term. 

Although there is no formal induction program. The 

Company gives presentation and briefing to its new 

Directors. The Company will develop a formal and 

tailored induction program for its board member.

Principle 5: The Company shall remunerate directors 
and senior officers fairly and responsibly.

1. Principle 5 requires that Remuneration Committee 

(“RC”) consists of at least 3 directors, the majority 

of whom are independent or non-executive and that 

the Chairman is an independent director. However, 

the Remuneration Committee (“RC”) consists of three 

directors. Out of three directors, two directors are 

non-independent and one is independent director. The 

Chairman of the Committee is also a non- independent 

director. The Remuneration committee members and 

its Chairman are elected by Board of Directors. Due to 

the composition of the Board which is 70% appointed 

and 30% elected by the Shareholders, which makes 

it difficult to have the majority of the Nomination 

Committee (“NC”) independent.

2. Principle 5 requires that Remuneration Committee 

(“RC”) Statement of Duties and Responsibilities 

should meet the minimum provisions as set out under 

 Principle 5 of the Code as well as the purpose and 

duties set forth in Appendix 4 of the Code. However, 

the Company is in the process of reviewing and 

updating the Remuneration Committee statements 

of Duties and Responsibilities stated in the Corporate 

Governance report to ensure its in line with the 

provisions of Principle 5 of the Code.

Principle 6: The Board shall establish a clear and 
efficient management structure for the Company and 
define the job titles, powers, roles and responsibilities.

1. Principle 6 requires that Board of Directors should 

perform an annual review of the succession plan for 

the Chief Executive Officer (“CEO”). The Company is in 

the process of formulating a succession plan for the 

CEO which will be reviewed annually.

Principle 7: The Company shall communicate with 
shareholders, encourage their participation, and 
respect their rights.

1. Principle 7 requires from the Company to assign 

a specific section on its website to describe 

shareholders’ right to participate and vote at each 

shareholder’s meeting, and to post significant 

documents relating to meetings including invitations 

and minutes.  However, the Company has not assigned 

a specific section on their website thereof to describe 

shareholders’ rights to participate and vote at each 

shareholder’s meeting, and not posted significant 

documents relating to meetings including invitations 

and minutes. The Company is in the process of 

reviewing and updating its website by incorporating 

the new provisions in the Code. 

Principle 8: The Company shall disclose its corporate 
governance.

1. Principle 8 requires from the Company to publish 
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 its Code on their website. The Company has not 

published its Code on their website.

 The Company is in the process of renovating 

and redesigning the website and all the required 

information to disclose the corporate governance will 

be included accordingly. 

2. Principle 8 requires that the Board Corporate 

Governance Committee (“CGC”) consists of at least 

3 independent directors, who are responsible for 

developing and recommending changes from time to 

time in the Company’s corporate governance policy 

framework. However, the Corporate Governance 

Committee (“CCG”) consists of three directors. Out of 

three directors, two directors are non-independent and 

one is independent director. Corporate Governance 

Committee (“CGC”) members and its Chairman are 

elected by Board of Directors. In coming years, Board 

will consider the independency requirements of the 

Corporate Governance Committee members. Due to 

the composition of the Board which is 70% appointed 

and 30% elected by the Shareholders, which makes 

it difficult to have majority of the Board Corporate 

Governance Committee (“CGC”) are independent.

 Principle 11: The Company shall seek through social 
responsibility to exercise its role as a good 
citizen.

1. Principle 11 requires that the Company’s last annual 

report shall contain a section on the Company’s 

corporate social responsibility activities.

 However, the annual report did not contain any 

specific section of the Company’s corporate social 

responsibility activities. The Company is in the 

process of developing a policy for Corporate Social 

responsibilities which will be disclosed in the next 

year report. 

2. Principle 11 requires the Company to develop an 

annual strategy or plan to implement the corporate 

social responsibility philosophy, policies and 

principles towards the community that include the 

minimum requirements as set out under Principle 11 

of the Code. Currently, the Company in the process 

of formulating written strategy for corporate social 

responsibility and to be approved by the Board of 

Directors. However, each year the Company allocates 

BD 10,000/- for charity. 

For Bahrain Car Parks Co. (B.S.C.),

_____________________________

Ismaeel Abdulnabi AlMarhoon

Chairman 

14th March 2019
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Report on the audit of the financial Statement

Opinion

We have audited the financial statements of Bahrain Car 

Parks Company B.S.C. (“the Company”), which comprise 

the statement of financial position as at 31 December 2018, 

the statement of profit or loss and other comprehensive 

income, the statement of changes in shareholders’ equity 

and the statement of cash flows for the year then ended, 

and notes to the financial statements, including a summary 

of significant accounting policies. In our opinion, the 

accompanying financial statements present fairly, in all 

material respects, the financial position of the Company 

as at 31 December 2018, and its financial performance and 

its cash flows for the year then ended in accordance with 

International Financial Reporting Standards (IFRSs).

Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International 

Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under 

those standards are further described in the Auditor’s 

Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

section of our report. We are independent of the 

Company in accordance with the ethical requirements 

that are relevant to our audit of the financial statements 

in accordance with the Code of Ethics for Professional 

Accountants (“IESBA Code”) issued by International Ethics 

Standards Board for Accountants, and we have fulfilled 

our other ethical responsibilities in accordance with its 

requirements. We believe that the audit evidence we have 

obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 

for our opinion.

Key audit matters 

Key audit matters are those matters that, in our professional 

judgment, were of most significance in our audit of the 

financial statements for the year ended 31 December 2018. 

These matters were addressed in the context of our audit 

of the financial statements as a whole, and in forming our 

opinion thereon, and we do not provide a separate opinion 

on these matters. The key audit matters include: 

Revenue recognition

The operating income as reported in Note 19 of the financial 

statements includes rental income from car parks, service 

charges in respect of investment properties, main building 

car park and other related income.  The Company focuses 

on revenue as a key performance measure and by default, 

this area has a fraud risk element and is therefore always 

considered as a significant risk.

Our audit procedures included, considering the 

appropriateness of the Company’s revenue recognition 

policies and assessing compliance with the policies in light 

of the applicable accounting standards.  We have tested 

the effectiveness of internal controls implemented by the 

Company over the revenue cycle and have also performed 

analytical procedures over the revenue streams. We also 

tested the relevant supporting documents on a sample 

basis to confirm their reasonableness and accuracy.

Financial assets at fair value through other 
comprehensive income

The Company has quoted and unquoted investments as 

disclosed in Note 7 of the financial statements, which are 

classified as financial assets at fair value through other 

comprehensive income and form a significant balance 

Independent auditor’s report to the shareholders 
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in the financial statements. The fair value changes in 

these instruments could have a material impact on the 

Company’s total comprehensive income and may result 

in assets being misstated. Our audit procedures included: 

testing of investments acquired and sold during the year 

on a sample basis; testing ownership and classification; 

and testing of the reasonableness of the fair values of the 

quoted investments with the Bahrain Bourse and other 

stock markets. The unquoted investments fair values were 

based on other techniques adopted by the management. 

We critically evaluate the valuation techniques used by  

the management for determining fair values. 

Other information 

Management is responsible for the other information. The 

other information comprises the information included in 

the Chairman’s report and Corporate Governance report 

but does not include the financial statements and our 

auditor’s report thereon. Our opinion on the financial 

statements does not cover the other information and we 

do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, 

our responsibility is to read the other information and, 

in doing so, consider whether the other information is 

materially inconsistent with the financial statements 

or our knowledge obtained in the audit, or otherwise 

appears to be materially misstated. If, based on the work 

we have performed, we conclude that there is a material 

misstatement of this other information; we are required to 

report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of management and Those 
Charged With Governance (TCWG) for the 
financial statements

Management is responsible for the preparation and fair 

presentation of the financial statements in accordance with 

International Financial Reporting Standards, and for such 

internal control as management determines is necessary 

to enable the preparation of financial statements that 

are In preparing the financial statements, management 

is responsible for assessing the Company’s ability to 

continue as a going concern, disclosing, as applicable, 

matters related to going concern and using the going 

concern basis of accounting unless management either 

intends to liquidate the Company or to cease operations, 

or have no realistic alternative but to do so.

Those Charged With Governance are responsible for 

overseeing the Company’s financial reporting process. 

Auditor’s responsibilities for the audit of the 
financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about 

whether the financial statements as a whole are free from 

material misstatement, whether due to fraud or error, 

and to issue an auditor’s report that includes our opinion. 

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is 

not a guarantee that an audit conducted in accordance 

with ISAs will always detect a material misstatement 

when it exists. Misstatements can arise from fraud or 

error and are considered material if, individually or in the 

aggregate, they could reasonably be expected to influence 

the economic decisions of users taken on the basis of 

these financial statements. 

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise 

professional judgment and maintain professional 

scepticism throughout the audit. We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement 

of the financial statements, whether due to fraud 

or error, design and perform audit procedures 

responsive to those risks, and obtain audit evidence 

that is sufficient and appropriate to provide a basis 
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 for our opinion. The risk of not detecting a material 

misstatement resulting from fraud is higher than for

 one resulting from error, as fraud may involve collusion, 

forgery, intentional omissions, misrepresentations, or 

the override of internal control; 

Auditor’s responsibilities for the audit of the 
financial statements (continued)

• Obtain an understanding of internal control relevant 

to the audit in order to design audit procedures that 

are appropriate in the circumstances, but not for the 

purpose of expressing an opinion on the effectiveness 

of the Company’s internal control;

• Evaluate the appropriateness of accounting policies 

used and the reasonableness of accounting estimates 

and related disclosures made by management;

• Conclude on the appropriateness of management’s use 

of the going concern basis of accounting and based 

on the audit evidence obtained, whether a material 

uncertainty exists related to events or conditions that 

may cast significant doubt on the Company’s ability 

to continue as a going concern. If we conclude that 

a material uncertainty exists, we are required to 

draw attention in our auditor’s report to the related 

disclosures in the financial statements or, if such 

disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our 

conclusions are based on the audit evidence obtained 

up to the date of our auditor’s report. However, future 

events or conditions may cause the Company to cease 

to continue as a going concern; and

• Evaluate the overall presentation, structure and 

content of the financial statements, including the 

disclosures, and whether the financial statements 

represent the underlying transactions and events 

in a manner that achieves fair presentation. We 

communicate with the management and TCWG 

regarding, among other matters, the planned scope 

and timing of the audit and significant audit findings, 

including any significant deficiencies in internal 

control that we identify during our audit. 

We also provide TCWG with a statement that we have 

complied with relevant ethical requirements regarding 

independence, and to communicate with them all 

relationships and other matters that may reasonably 

be thought to bear on our independence, and where 

applicable, related safeguards.

From the matters communicated with TCWG, we determine 

those matters that were of most significance in the audit

of the financial statements of the current period and 

are therefore the key audit matters. We describe these 

matters in our auditor’s report unless law or regulation 

precludes public disclosure about the matter or when, in 

extremely rare circumstances, we determine that a matter 

should not be communicated in our report because the 

adverse consequences of doing so would reasonably be 

expected to outweigh the public interest benefits of such 

communication.

Report on other legal and regulatory
 requirements

(A) As required by the Bahrain Commercial Companies 

Law, Decree Number 21 of 2001, we report that:

1. we have obtained all the information we considered 

necessary for the purpose of our audit; 

2. the Company has carried out stock taking in 

accordance with the recognised procedures, has 

maintained proper books of account and the financial
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 statements are in agreement therewith; and 

3. the financial information included in the Chairman’s 

report is consistent with the books of account of the 

Company.

 

(B) As required by the Order No. (19) of 2018 issued on 29 

March 2018 in respect of Article 8 of section 2 of Chapter 

1 of the Bahrain Corporate Governance Code, we report 

that:

1. the Company has appointed a corporate governance 

officer; and

2. the Company has a Board approved written guidance 

and procedures for corporate governance. 

In addition, we report that, nothing has come to our 

attention which causes us to believe that the Company 

has breached any of the applicable provisions of the 

Bahrain Commercial Companies Law, Decree Number 

21 of 2001, the Central Bank of Bahrain (CBB) Rule 

Book (applicable provisions of Volume 6) and CBB 

directives, regulations and associated resolutions, 

rules and procedures of the Bahrain Bourse or of its 

Memorandum and Articles of Association, which 

would materially affect its activities, or its financial 

position as at 31 December 2018.

Manama, Kingdom of Bahrain

13 February 2019
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Statement of Financial Position 
as at 31 December 2018 (Expressed in Bahrain Dinars)

  Notes 2018 2017   

ASSETS
Non-current assets 
Property, plant and equipment 6 2,893,817 2,934,605
Financial assets at fair value through other comprehensive income 7 3,348,492 -
Financial assets at fair value through profit or loss 8 - 3,344,978 
Investments at amortised cost 9 380,871 -
Held-to-maturity investments 10 - 380,871
Investment properties  11      492,044      481,360   
   7,115,224 7,141,814  

Current assets
Inventories  8,577 5,153
Short-term fixed deposits 12 4,674,496 5,375,417
Trade and other receivables 13 261,484 125,775
Cash and bank balances 14   1,606,559      756,175   
   6,551,116 6,262,520    
Total assets  13,666,340 13,404,334       

EQUITY AND LIABILITIES
Capital and reserves
Share capital  15 7,031,723 7,031,723
Treasury shares 15 (101,456) (101,456)
Statutory reserve  16 3,021,743 2,949,540
Charity reserve  12,400 4,900
Investment fair value reserve  3,514 -
Retained earnings 16    3,363,876   3,070,559   
Total equity  13,331,800 12,955,266  
Non-current liabilities
Employees’ terminal benefits 17        25,469        22,765  
Current liabilities
Other payables 18      309,071      426,303   
Total liabilities       334,540      449,068  
Total equity and liabilities  13,666,340 13,404,334     

These financial statements, set out on pages 34 to 70, were approved and authorised for issue by the Board of Directors on 13 
February 2019 and signed on their behalf by:

________________________________       ________________________________         ________________________________
 Ismaeel A. Nabi Al-Marhoon Nabeel Khaled Mohammed Kanoo Tariq Ali Aljowder
  Chairman Vice Chairman Chief Executive Officer

Year ended Year ended
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Statement of profit or loss 
for the year ended 31 December 2018 (Expressed in Bahrain Dinars)

  Notes 2018 2017  

Operating income 19 1,220,166 1,112,047

Net income from investments 20 353,272 401,777

Operating, general and administrative expenses 21   (827,644)   (712,595)   

Operating profit    745,794                 801,229

   
Other income  13,583 3,297

Directors’ remuneration 22     (37,343)      (4,581)    

Net profit for the year     722,034                 799,945     

Basic and diluted earnings per share 23 10 fils                    12 fils      

These financial statements, set out on pages 35 to 70, were approved and authorised for issue by the Board of Directors on 13 
February 2019 and signed on their behalf by:

________________________________       ________________________________         ________________________________
 Ismaeel A. Nabi Al-Marhoon Nabeel Khaled Mohammed Kanoo Tariq Ali Aljowder
  Chairman Vice Chairman Chief Executive Officer

Year ended Year ended
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Statement of other comprehensive income 
for the year ended 31 December 2018 (Expressed in Bahrain Dinars)

  Notes 2018 2017  

Net profit for the year  722,034 799,945

Other comprehensive income
  
Items that will not be reclassified  to profit or loss  
Valuation gains on financial assets at fair value through other  
comprehensive income 7      3,514 -   

Other comprehensive income for the year       3,514             -     

Total comprehensive income for the year   725,548                 799,945       

These financial statements, set out on pages 36 to 74, were approved and authorised for issue by the Board of Directors on 13 
February 2019 and signed on their behalf by:

________________________________       ________________________________         ________________________________
 Ismaeel A. Nabi Al-Marhoon Nabeel Khaled Mohammed Kanoo Tariq Ali Aljowder
  Chairman Vice Chairman Chief Executive Officer

Year ended Year ended
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Statement of  changes in shareholder’s equity
for the year ended 31 December 2018 (Expressed in Bahrain Dinars)

Investment
Share Treasury Statutory Charity fair value Retained

Notes capital shares reserve reserve reserve earnings Total 

At 31 December 2016 7,031,723 (101,456) 2,869,545 5,900  - 2,707,123 12,512,835
Total comprehensive income
for the year  - - - - - 799,945 799,945

 Transferred to statutory reserve 16 - - 79,995 - - (79,995) -
Dividends paid for 2016 24 - - - - - (346,514) (346,514)

Charity reserve created during the year 25 - - - 10,000 - (10,000) -
Charity payments made during the year -             -             -              (11,000) -             -              (11,000)

At 31 December 2017 7,031,723 (101,456) 2,949,540 4,900   - 3,070,559 12,955,266

Total comprehensive income

for the year  - - - - 3,514 722,034 725,548

 Transferred to statutory reserve 16 - - 72,203 - - (72,203) -

Dividends paid for 2017 24 - - - - - (346,514) (346,514)

Charity reserve created during the year 25 - - - 10,000 - (10,000) -

Charity payments made during the year -             -            -              (2,500) -             -              (2,500)

At 31 December 2018 7,031,723 (101,456) 3,021,743 12,400  3,514      3,363,876 13,331,800
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  Notes 2018 2017

Operating activities  

Net profit for the year  722,034 799,945

Adjustments for:   

  Depreciation of property, plant and equipment 6 63,240 36,935

  Unrealised fair value gains on investment properties 11 (10,684) -

  Unrealised fair value gains on financial assets at fair value through profit or loss 20 - (106,515)

  Dividends income 20 (124,431) (110,501)

  Interest income on held-to-maturity investments 20 - (25,922)

  Interest income on investments at amortised cost 20 (25,882) -

  Interest income on short-term fixed deposits 20 (178,944) (152,614)

  Interest income on current account balance with a bank 20 (13,331) (6,225)

Changes in operating assets and liabilities:   

  Inventories   (3,424) 3,317

  Trade and other receivables  (135,709) 313,187

  Other payables  (117,232) 92,370

Employees’ terminal benefits, net         2,704    (1,406)

Net cash provided by operating activities     178,341 842,571 

 
Investing activities   

Purchase of property, plant and equipment 6 (22,452) (192,271)

Dividends received 20 124,431 110,501

Interest income on held-to-maturity investments 20 - 25,922

Interest income on Investments at amortised cost 20 25,882 -

Interest income received on short-term fixed deposits 20 178,944 152,614

Interest income received on current   

 account balance with a bank 20 13,331 6,225
Net movements in fixed deposits     700,921 (541,604)

   

Net cash provided by/(used in) investing activities  1,021,057 (438,613)

Financing activities  

Dividends for the year 24 (346,514) (346,514)

Charity payments       (2,500)   (11,000)
   
Net cash used in financing activities    (349,014) (357,514) 

Net increase in cash and cash equivalents  850,384 46,444 
Cash and cash equivalents, beginning of the year     756,175  709,731 
Cash and cash equivalents, end of the year 14 1,606,559  756,175
   
  

for the year ended 31 December 2018 (Expressed in Bahrain Dinars)

Report on the audit of the financial Statement Statement of cash flows
Year ended Year ended
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for the year ended 31 December 2018 (Expressed in Bahrain Dinars)

Report on the audit of the financial Statement Notes to the financial statements  

1. Organisation and Activities

Bahrain Car Parks Company B.S.C. (“the Company”) is a 

public Bahraini shareholding company registered with 

the Ministry of Industry and Commerce in the Kingdom 

of Bahrain and operates under commercial registration 

number 11455 obtained on 31 October 1981.

The principal activities of the Company include the 

operation of car parks, real estate activities with own 

or leased property and other marketing/promotional 

activities.

The registered office of the Company is in the Kingdom of 

Bahrain.

2. Basis of Preparation

Statement of compliance

The financial statements have been prepared in accordance 

with the International Financial Reporting Standards 

(“IFRS”) as promulgated by the International Accounting 

Standards Board (“IASB”), interpretations issued by 

the International Financial Reporting Interpretations 

Committee (“IFRIC”), the Central Bank of Bahrain (CBB) 

Rule Book (applicable provisions of Volume 6) and the 

requirements of the Bahrain Commercial Companies Law, 

Decree Number 21 of 2001 and associated resolutions, 

rules and procedures of the Bahrain Bourse.

Basis of presentation

The financial statements have been prepared using 

the going concern assumption under the historical 

cost convention as modified by the revaluation of 

investment properties and financial assets through other 

comprehensive income (OCI) and financial assets at fair 

value through profit or loss at their fair values. The financial 

statements have been presented in Bahrain Dinars which 

is the functional currency of the Company.

The preparation of financial statements in conformity 

with IFRS requires the use of certain critical accounting 

estimates. It also requires management to exercise 

judgment in the process of applying the Company’s 

accounting policies. The areas requiring exercise of 

judgment in applying Company’s accounting policies are 

disclosed in Note 4 to the financial statements.

Improvements/amendments to IFRS/IAS 

Improvements/amendments to IFRS/IAS contained 

numerous amendments to IFRS/IAS that the IASB considers 

non-urgent but necessary. ‘Improvements to IFRS’ 

comprise amendments that result in accounting changes 

to presentation, recognition or measurement purposes, as 

well as terminology or editorial amendments related to a 

variety of individual IFRS standards. The amendments are 

effective for the Company’s future accounting period with 

earlier adoption.

Standards, amendments and interpretations 

effective and adopted in 2018

The following new standard, amendment to existing 

standard or interpretation to published standard is 

mandatory for the first time for the financial year beginning 

1 January 2018 and has been adopted in the preparation 

of these condensed interim financial information:

Standard or
Interpretation Title 

Effective for annual
periods beginning
on or after 

IFRS 9
IFRS 15

Financial instruments
Revenue from contracts with customers

1 January 2018
1 January 2018
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for the year ended 31 December 2018 (Expressed in Bahrain Dinars)

Report on the audit of the financial Statement Notes to the financial statements  

2. Basis of preparation (continued) 
The impact of the adoption of IFRS 9 and 15 and related new accounting policies are disclosed below. The other standards 

did not have any mentioned impact on the Company’s accounting policies and did not require retrospective adjustments. 

Standards, amendments and interpretations effective and adopted in 2018 (continued)

IFRS 9 – “Financial Instruments”

IFRS 9 replaces the provisions of IAS 39 that relate to the recognition, classification and measurement of financial assets 

and financial liabilities, derecognition of financial instruments, impairment of financial assets and hedge accounting. 

 The adoption of IFRS 9 Financial Instruments from 1 January 2018 has resulted in changes in accounting policies and 

adjustments to the amounts recognised in the financial statements. The new accounting policies are as set out below. In 

accordance with the exemptions available as per the transitional provisions in IFRS 9, the standard is applied retrospectively 

and the comparative figures have not been restated with differences being recorded in opening retained earnings.

Financial assets – impact of adoption

The overall effect of adopting IFRS 9 on the carrying amount as at 31 December 2017 and adjusting balance as at 1 January 

2018 and each effecting line items in the financial statements along with corresponding 31 December 2018 balances are 

as follows:

Statement of Financial Position  
Assets

  Financial assets at fair value through

   profit or loss (Note a)

  Financial assets at fair value through 

   other comprehensive income (Note a)

  Held-to-maturity investments (Note b)

  Investments at amortised cost (Note b)

Equity

  Retained earnings

  Investment fair value reserve*

3,344,978

-

380,871

-

3,070,559

-

(3,344,978)

3,344,978

(380,871)

380,871

-

-

-

3,344,978

-

380,871

3,070,559

-

-

3,348,492

-

380,871

3,363,876

3,514

*If these equity instruments had not been reclassified, the Company would have recognised a fair value gain of BD3,514 

in the statement of profit or loss for the year ended 31 December  2018.

 a)  Reclassification from financial assets at fair value through profit or loss to financial assets at fair value   

 through other comprehensive income

Equity securities are measured at fair value and all changes in fair value are recognised in the statement of other 

comprehensive income under IFRS 9. This category only includes equity instruments, which the Company intends to hold

As reported 
under IAS 39 

31 December 2017 Effects

On adoption 
of IFRS 9

1 January  2018
Under IFRS 9

            31 December 2018
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for the year ended 31 December 2018 (Expressed in Bahrain Dinars)

Notes to the financial statements  

for the foreseeable future and which the Company has irrevocably elected to so classify upon initial recognition or transition. 

There was no impact on the amounts recognised in relation to these assets from the adoption of IFRS 9 as previously these 

were classified at fair value through profit or loss as allowed under IAS 39.

Standards, amendments and interpretations effective and adopted in 2018 (continued)

Financial assets – impact of adoption (continued)

 b) Reclassification from held-to-maturity to investments at amortised cost 

Bonds which were previously classified as held-to-maturity amounting to BD380,871 are now classified at amortised 

cost. The Company intends to hold these investments to maturity to collect contractual cash flows and these cash flows 

consist solely of payments of principal and interest on the principal amount outstanding. Therefore, for these held-to-

maturity investments there was no difference between the previous carrying amount and the revised carrying amount of 

the other financial assets at 1 January 2018 to be recognised in opening retained earnings and only classification change 

as Investments at amortised cost.

IFRS 15 – “Revenue from Contracts with Customers”

IFRS 15 supersedes IAS 11 Construction Contracts, IAS 18 Revenue and related Interpretations and it applies to all revenue 

arising from contracts with customers, unless those contracts are in the scope of other standards. The new standard 

establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with customers. Under IFRS 15, revenue 

is recognised at an amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for 

transferring goods or services to a customer.

The standard requires entities to exercise judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances 

when applying each step of the model to contracts with their customers. The standard also specifies the accounting for the 

incremental costs of obtaining a contract and the costs directly related to fulfilling a contract.

Upon transition to IFRS 15 on 1 January 2018, there was no material impact on the Company’s financial position and results

of operations.

Standards, amendments and interpretations issued and effective in 2018 but not relevant

The following new standards, amendments and interpretations issued by the IASB are effective for the first time for 

periods beginning on or after 1 January 2018 but have not been adopted as these are not considered to be relevant to the 

Company’s operation:

2. Basis of preparation (continued)
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for the year ended 31 December 2018 (Expressed in Bahrain Dinars)

Report on the audit of the financial Statement Notes to the financial statements  

2. Basis of preparation (continued)

Standards, amendments and interpretations issued but not yet effective in 2018

The following new/amended accounting standards and interpretations have been issued, but are not mandatory for 

financial year ended 31 December 2018. They have not been adopted in preparing the financial statements for the year 

ended 31 December 2018 and will or may have an effect on the entity’s future financial statements. In all cases, the entity 

intends to apply these standards from application date as indicated in the table below:

Standards, amendments and interpretations issued but not yet effective in 2018 (continued)

There would have been no change in the operational results of the Company for the year ended 31 December 2018 had 

the Company early adopted any of the above standards applicable to the Company except for IFRS 16 (more disclosure in 

operating lease policy below), the impact of which is being assessed by the Company.

FRS 16 - “Leases”

IFRS 16 was issued in January 2016. It will result in almost all leases being recognised on the financial position, as the 

distinction between operating and finance leases is removed. Under the new standard, an asset (the right to use the leased 

item) and a financial liability to pay rentals are recognised. The only exceptions are short-term and low-value leases.

Standard or
Interpretation Title 

Effective for annual
periods beginning
on or after 

IAS 28
IFRS 1

IAS 40
IFRS 2
IFRS 4
IFRIC 22

Investments in associates and joint ventures
First-time adoption of International Financial Reporting 
Standards
Investment properties
Share-based payment
Insurance contracts
Foreign currency transactions and advance consideration

 

1 January 2018

1 January 2018
1 July 2018
1 January 2018
1 January 2018
1 January 2018

Standard or
Interpretation Title 

Effective for annual
periods beginning
on or after 

IAS 12
IAS 19
IAS 23
IAS 28
IFRS 9 
IFRS 3
IFRS 11
IFRS 16
IFRS 17
IFRIC 23

Income taxes
Employee benefits
Borrowing costs
Investments in Associates and Joint Ventures
Financial instruments 
Business combinations
Joint arrangements
Leases
Insurance contracts
Uncertainty over income tax treatments

1 January 2019
1 January 2019
1 January 2019
1 January 2019
1 January 2019
1 January 2019
1 January 2019
1 January 2019
1 January 2021
1 January 2019
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for the year ended 31 December 2018 (Expressed in Bahrain Dinars)

Notes to the financial statements  

2. Basis of preparation (continued) 
The standard will affect primarily the accounting for 

the Company’s operating leases. As at the reporting 

date, the Company has non-cancellable operating 

lease commitments. However, the Company has not yet 

determined to what extent these commitments will result 

in the recognition of an asset and a liability for future 

payments and how this will affect the Company’s profit 

and classification of cash flows

Some of the commitments may be covered by the 

exception for short-term and low-value leases and some 

commitments may relate to arrangements that will not 

qualify as leases under IFRS 16. 

The standard is mandatory for annual reporting periods 

beginning on or after 1 January 2019. The Company does 

not intend to early adopt the standard before its effective 

date. The Company is working towards implementation of 

IFRS 16 and intends to adopt this standard from 1 January 

2019 and therefore will only recognise leases on balance 

sheet as at 1 January 2019. 

At 31 December 2018, operating lease commitments 

under existing accounting standard IAS 17 amounted to 

BD230,000 which may be different on adoption of IFRS 16 

for the year ending 31 December 2019

Instead of recognising an operating expense for its 

operating lease arrangements, the Company will recognise 

finance cost on its lease liabilities and amortisation on its 

right-of-use assets. This will increase reported EBITDA by 

the amount of its operating lease cost.

Early adoption of amendments or standards in 2018

The Company did not early-adopt any new or amended 

standards in 2018.

3. Significant accounting policies

A summary of the significant accounting policies adopted 

in the preparation of these financial statements is set out 

below. The policies have been consistently applied to all 

the years presented, except for the change arising due to 

adoption of IFRS 9 and 15.

Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are stated at historical 

cost less accumulated depreciation.  Cost includes all 

costs directly attributable to bringing the asset to working 

condition for its intended use.

Depreciation is calculated so as to write-off the cost 

of property, plant and equipment less their estimated 

residual values on a straight-line basis over their expected 

useful lives.  Freehold land is not depreciated as it is 

deemed to have an infinite useful life. The major classes 

of depreciable assets with their estimated useful lives are 

as follows:

Building on leasehold land    -    30 years or the lease 

                                                      period, whichever is lower 

Car park and other equipment  -  5 years

Office furniture and equipment    4 years

Gains and losses on disposal of property, plant and 

equipment are determined by reference to their carrying 

amount and are taken into account in determining net 

profit.

Repairs and renewals are charged to the statement of 

profit or loss and other comprehensive income when they 

are incurred.

The carrying values of property, plant and equipment 

are reviewed for impairment when events or changes 

in circumstances indicate the carrying values may not 

be recoverable.  If any such indication exists and where 

the carrying values exceed the estimated recoverable 
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for the year ended 31 December 2018 (Expressed in Bahrain Dinars)

Report on the audit of the financial Statement Notes to the financial statements  

3. Significant accounting policies (continued)

amounts, the carrying amounts are written-down 

immediately to their recoverable amounts.

Investments properties

Investment properties, representing a freehold building, 

are held to earn long-term rental yields and for capital 

appreciation. 

Investment properties are treated as long-term 

investments and are initially recorded at cost, including all 

transaction costs.  Subsequent expenditure relating to an 

investment property is added to the carrying value when 

it is probable that future economic benefits, in excess of 

the originally assessed standard of performance of the 

existing investment property, will flow to the Company. All 

other subsequent expenditure is recognised as an expense 

in the period in which it is incurred. 

Subsequent to initial recognition, investment properties 

are re-measured at fair values, representing open market 

values determined annually by external property valuers, 

and any unrealised fair value gains or losses arising 

are included in the statement of profit or loss and other 

comprehensive income in the year in which they arise.  

Fair value is the amount that would be received to sell an 

asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction 

between market participants at the measurement date.

Investment properties are de-recognised when they have 

either been disposed-off, or when the investment property 

is permanently withdrawn from use and no future benefit 

is expected from its disposal.  Any gains or losses on the 

de-recognition of an investment property are recognised 

in the statement of profit or loss and other comprehensive 

income in the year of de-recognition.

Financial assets – Classification and measurement

The Company classifies its financial assets in to one of 

the categories discussed below, depending on the purpose 

for which assets was acquired. The Company’s accounting 

policy for each category is as follows: 

 1. Fair value through other comprehensive  

 income (FVTOCI), and 

 2. Amortised cost.

Financial assets at fair value through other 

comprehensive income (FVTOCI) 

The Company has a number of strategic investments in 

listed and unlisted entities which are not accounted for as 

subsidiaries, associates or jointly controlled entities. For 

those investments, the Company has made an irrevocable 

election to classify the investments at fair value through 

other comprehensive income rather than through profit or 

loss as the Company considers this measurement to be 

the most representative of the business model for these 

assets. They are carried at fair value with changes in fair

value recognised in other comprehensive income and 

accumulated in the fair value through other comprehensive 

income reserve. Upon disposal any balance within fair 

value through other comprehensive income reserve 

is reclassified directly to retained earnings and is not 

reclassified to profit or loss.

Dividends are recognised in profit or loss, unless the 

dividend clearly represents a recovery of part of the 

cost of the investment, in which case the full or partial 

amount of the dividend is recorded against the associated 

investments carrying amount.

Purchases and sales of financial assets measured at fair 

value through other comprehensive income are recognised 

on settlement date with any change in fair value between
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3. Significant accounting policies (continued) 

trade date and settlement date being recognised in the 

fair value through other comprehensive income reserve.

Financial assets at amortised cost 

Financial assets carried at amortised cost are initially 

recognised at fair value plus transaction cost that are 

directly attributable to their acquisition or issue and 

subsequently carried at amortised cost using the effective 

interest rate method less, provision for impairment. 

Categories of financial assets measured at amortised cost 

are given below:

Investments at amortised cost

Investments at amortised cost represents investments 

in debt instruments. The Company intends to hold these 

investments to maturity in order to collect contractual cash 

flows and these cash flows consist solely of payments of 

principal and interest. They are initially recognised at fair 

value plus transaction costs that are directly attributable 

to their acquisition or issue, and are subsequently carried 

at amortised cost using the effective interest rate method, 

less provision for impairment.

Subsequent measurement of debt instruments depends on 

the Company’s business model for managing the asset and 

the cash flow characteristics of the asset. Interest income 

from these financial assets is included in finance income 

using the effective interest rate method. Any gain or loss 

arising on derecognition is recognised directly in profit 

or loss and presented in other gains/(losses), together 

with foreign exchange gains and losses. If there are any 

impairment losses, those are presented in the statement 

of profit or loss.

Trade and other receivables

Trade receivables are carried at their anticipated 

realisable values. The Company assesses on a forward 

looking basis the expected credit losses associated 

with its trade receivables. The impairment methodology 

applied depends on whether there has been a significant 

increase in credit risk. The Company applies the simplified

approach permitted by IFRS 9, which requires expected 

lifetime losses to be recognised from initial recognition 

of the receivables. Impaired trade and other receivables 

which are not considered recoverable are written-off 

when they are identified.

Short-term fixed deposits

Short–term fixed deposits comprises of balances with 

banks having original maturities of more than three months 

but less than twelve months. The accrued interest on the 

fixed deposits is recognised in the statement of profit or 

loss over the period of the deposit. 

Cash and cash equivalents

For the purpose of the statement of cash flows, cash and 

cash equivalents comprise of cash on hand and current 

account balances with banks. 

Financial liabilities

The financial liabilities of the Company consist of other 

payables. These financial liabilities are initially recognised 

at fair value and are subsequently remeasured at amortised 

cost using the effective interest method. 

Other payables

Other payables are recognised for amounts to be paid in 

the future for goods or services received, whether billed by 

the supplier or not.

Provisions

Provisions are recognised when the Company has a 

present legal or constructive obligation, as a result of 
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3. Significant accounting policies (continued) 

past events, for which it is probable that an outflow of 

economic benefits will be required to settle the obligation

in future and the amount of the obligation can be reliably 

estimated.

Employees’ terminal benefits

Short-term benefits

Short-term employee benefit obligations are measured on 

an undiscounted basis and are expensed as the related 

service is provided. A provision is recognised for the 

amount expected to be paid under short-term cash bonus 

or profit-sharing plans if the Company has a present legal 

or constructive obligation to pay this amount as a result of 

past service provided by the employee and the obligation 

can be estimated reliably.

Post-employment benefits

Employee benefits and entitlements to annual leave, 

holiday, air passage and other short-term benefits are 

recognised as they accrue to the employees.  The Company 

contributes to the pension scheme for Bahraini nationals 

administered by the Social Insurance Organisation in the 

Kingdom of Bahrain.  This is a defined contribution pension 

plan and the Company’s contributions are charged to the 

statement of profit or loss in the year to which they relate.  

In respect of this plan, the Company has a legal obligation 

to pay the contributions as they fall due and no obligation 

exists to pay the future benefits.

The expatriate employees of the Company are paid leaving 

indemnity in accordance with the provisions of the Bahrain 

Labour Law.  The Company accrues for its liability in this 

respect on an annual basis.

Share capital 

Financial instruments issued by the Company are

classified as equity only to the extent that they do not 

meet the definition of a financial liability or financial asset. 

The Company’s ordinary shares are classified as equity 

instruments.

Dividends and board remuneration 

Dividends and board remuneration are recognised when 

they become legally payable. In the case of interim 

dividends to equity shareholders, this is recognised when 

declared by the directors. In the case of final dividends and 

board remuneration, this is recognised when approved by 

the shareholders at the Annual General Meeting.

Treasury shares

Shares of the Company repurchased at the statement of 

financial position date are designated as treasury shares 

until they are reissued or cancelled. The nominal value 

of treasury shares are disclosed as a deduction from 

reserves, with the difference between the nominal value of 

the shares and their purchase cost being adjusted against 

the retained earnings or the share premium account in the 

statement of changes in shareholders’ equity. Gains or 

losses arising on the sale of treasury shares are recognised 

in the consolidated statement of change in shareholders’ 

equity.

Leases

Leases where a significant portion of the risks and rewards 

of ownership are retained by the lessor are classified as 

operating leases.  Payments made under operating leases 

(net of any incentives received from the lessor) are charged 

to the statement of profit or loss and other comprehensive 

income on a straight-line basis over the period of the lease.  

The aggregate benefit of lease incentives is recognised as 

a reduction of the rental expense over the lease term on a 

straight-line basis.
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3. Significant accounting policies (continued) 

Revenue recognition

Services income

Revenue from providing services is recognised in the 

accounting period in which the services are rendered. 

For fixed-price contracts, revenue is recognised based 

on the actual service provided to the end of the reporting 

period as a proportion of the total services to be provided, 

because the customer receives and uses the benefits 

simultaneously. In case of fixed-price contracts, the 

customer pays the fixed amount based on a payment 

schedule. If the services rendered exceed the payment, 

a contract asset is recognised. If the payments exceed 

the services rendered, a contract liability is recognised. 

Most of the Company’s revenue is derived from fixed 

price contracts and therefore the amount of revenue to be 

earned from each contract is determined by reference to 

those fixed prices. Customers are invoiced on a monthly 

basis and consideration is payable when invoiced

Contribution to charities

Charities are approved by the shareholders at the Annual 

General Meeting and contributions by the Company are 

recognised and transferred to the charity reserve in the 

year in which they are approved.

Foreign currency transactions

Foreign currency transactions are accounted for at 

the rates of exchange prevailing at the dates of the 

transactions. Gains and losses arising from the settlement 

of such transactions and from the translation, at the year-

end rates, of monetary assets and liabilities denominated

in foreign currencies, are recognised in the statement of

profit or loss. Non-monetary items that are measured in 

terms of historical cost in a foreign currency are translated 

using the exchange rates as at the dates of the initial 

transactions. Non-monetary items measured at fair value 

in a foreign currency are translated using the exchange 

rates at the date when the fair value is determined. The 

gain or loss arising on retranslation of non-monetary items 

is treated in line with the recognition of gain or loss on 

change in fair value of the item.

Segmental reporting

Operating segments are reported in a manner consistent 

with the internal reporting provided to the chief operating

decision-maker. The chief operating decision maker has 

been identified as the management team including the 

Executive Committee members and the General Manager.

The Company’s primary segment reporting format is 

business segments.  A business segment is a group of 

assets and operations engaged in providing products 

or services that are subject to risks and returns that are 

different to those of other business segments.  Dividends 

and board remuneration are recognised when they 

become legally payable. In the case of interim dividends 

to equity shareholders, this is recognised when declared 

by the directors. In the case of final dividends and board 

remuneration, this is recognised when approved by the 

shareholders at the Annual General Meeting.

The Company’s primary business segments are:

 • Car park services;

 • Property rentals; and

• Investment and related services

A geographical segment is engaged in providing products 

or services within a particular economic environment that 

are subject to risks and returns that are different from those 

of segments operating in other economic environments.
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4 Critical accounting judgments and key source of 

estimation uncertainty

Preparation of financial statements in accordance with IFRS 

requires the Company’s management to make estimates 

and assumptions that affect the reported amounts of 

assets and liabilities and disclosure of contingent assets 

and liabilities at the date of the financial statements, and 

the reported amounts of revenue and expenses during the 

reporting period. The determination of estimates requires 

judgments which are based on historical experience, 

current and expected economic conditions, and all other 

available information. Actual results could differ from 

those estimates.

The most significant areas requiring the use of management 

estimates and assumptions in these financial statements 

relate to:

 • economic useful lives of property, plant and  

 equipment;

 • classification of investments;

 • fair valuation of investments;

 • fair valuation of investment properties;

 • fair value measurement;

 • impairment of assets; 

 • legal proceeding;

 • going concern;

 • provisions; and

 • contingencies.

Economic useful lives of property, plant and 

equipment

The Company’s property, plant and equipment are 

depreciated on a straight-line basis over their economic 

useful lives. Useful economic lives of property, plant and 

equipment are reviewed by management periodically. The 

review is based on the current condition of the assets and 

the estimated period during which they will continue to 

bring economic benefit to the Company.

Classification of investments 

In the process of applying the Company’s accounting 

policies, management decides on acquisition of an 

investment whether it should be classified as investments 

designated at fair value through other comprehensive or 

in amortised cost. The classification of each investment 

reflects the management’s intention in relation to 

each investment and is subject to different accounting 

treatments based on such classification.

Fair valuation of investments

The Company determines fair values of investments that are 

not quoted in active markets by using valuation techniques 

such as adjusted net asset valuation and recent transaction 

prices. Fair value estimates are made at a specific point in 

time, based on market conditions and information about 

the investee companies. These estimates are subjective in 

nature and involve uncertainties and matters of significant 

judgment and therefore, cannot be determined with 

precision. There is no certainty about future events (such 

as continued operating profits and financial strengths). It 

is reasonably possible, based on existing knowledge, that 

outcomes within the next financial year are different from 

assumptions that could require a material adjustment to 

the carrying amount of the investments. In case where 

adjusted net asset valuation models have been used to 

estimate fair values, the adjustments to the net asset 

values have been estimated by the management based on 

information from and discussions with representatives of 

the management of the investee companies, and based 

on the latest available audited and un-audited financial 
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4. Critical accounting judgments and key source of 

estimation uncertainty (continued)

statements.

Fair valuation of investment properties 

The Company obtains valuations performed by external 

valuers in order to determine the fair value of its investment 

properties. These valuations are based upon assumptions 

including future rental income, anticipated maintenance 

costs and the appropriate discount rate. The valuers also 

make reference to market evidence of transaction prices 

for similar properties. The level of activity in the investment 

property market has been at a low level for the past few 

years, primarily because of the reduced availability of 

credit and, where credit is available, the increased cost 

of borrowing. The lack of comparable market transactions 

has resulted in a greater level of professional judgment 

being relied upon in arriving at valuations. Changes in the 

underlying assumptions could have a significant impact on 

the fair values presented. 

Fair value measurement

A number of assets and liabilities included in the financial 

statements require measurement at, and/or disclosure of, 

fair value. 

The fair value measurement of the Company’s financial 

and non-financial assets and liabilities utilises market 

observable inputs and data as far as possible. Inputs used 

in determining fair value measurements are categorised 

into different levels based on how observable the inputs 

used in the valuation technique utilised are (the ‘fair value 

hierarchy’):

Level 1: Quoted prices in active markets for identical  

       items (unadjusted)

Level 2: Observable direct or indirect inputs other  

              than Level 1 inputs

 Level 3: Unobservable inputs (i.e. not derived from          

              market data).

The classification of an item into the above levels is based 

on the lowest level of the inputs used that has a significant 

effect on the fair value measurement of the item and 

transfers of items between levels are recognised in the 

period they occur.

The financial assets and financial liabilities of the Company 

that either require fair value measurements or only fair 

value disclosures as at 31 December 2018 is shown in 

Note 29.

Impairment of assets

(a)  Financial assets 

From 1 January 2018, the Company assesses on a forward 

looking basis the expected credit losses associated with 

its trade receivables and debt instruments carried at 

amortised cost and FVTOCI. The impairment methodology 

applied depends on whether there has been a significant 

increase in credit risk. The Company applies the simplified 

approach permitted by IFRS 9, which requires expected 

lifetime losses to be recognised from initial recognition of 

the receivables.

(b)  Other non-financial assets 

The carrying amount of the Company’s assets or its cash 

generating unit, other than financial assets, are reviewed 

at each statement of financial position date to determine 

whether there is any indication of impairment. A cash 

generating unit is the smallest identifiable asset that 

generates cash flows that largely are independent from 

other assets. If any such indication exists, the asset’s 

recoverable amount is estimated. The recoverable amount 

of an asset or a cash generating unit is the greater of its 
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4. Critical accounting judgments and key source of 

estimation uncertainty (continued) 

value in use or fair value less costs to sell. An impairment 

loss is recognised whenever the carrying amount of an 

asset or its cash generating unit exceeds its estimated 

recoverable amount. Impairment losses are recognised in 

the statement of profit or loss and other comprehensive 

income. Impairment losses are reversed only if there is an 

indication that the impairment loss may no longer exist 

and there has been a change in the estimates used to 

determine the recoverable amount. 

Legal proceedings

The Company recognises a provision where there is a 

present obligation from a past event, a transfer of economic 

benefits is probable and the amount of costs of the transfer 

can be estimated reliably. In instances where the criteria 

are not met, a contingent liability may be disclosed in the 

notes to the financial statements. Obligations arising in 

respect of contingent liabilities that have been disclosed

or those which are not currently recognised or disclosed,in 

the financial statements could have a material effect 

on the Company’s financial position. Application of 

these accounting principles to legal cases requires the 

Company’s management to make determinations about 

various factual and legal matters beyond its control.

The Company reviews outstanding legal cases following 

developments in the legal proceedings at each reporting 

date, in order to assess the need for provisions and 

disclosures in its financial statements. Among the 

factors considered in making decisions on provisions are 

the nature of litigation, claims or assessment, the legal 

process and potential level of damages in the jurisdiction 

in which the litigation, claims or assessment has been 

brought, the progress of the case (including the progress 

after the date of the financial statements but before those 

statements are issued), the opinions or views of legal 

advisers, experience on similar cases and any decision of 

the Company’s management as to how it will respond to 

the litigation, claim or assessment.

Going concern

The management of the Company reviews the financial 

position on a periodical basis and assesses the requirement 

of any additional funding to meet the working capital 

requirements and estimated funds required to meet the 

liabilities as and when they become due.  In addition, the 

shareholders of the Company ensure that they provide 

adequate financial support to fund the requirements of 

the Company to ensure the going concern status of the 

Company.

Provisions

The Company creates provision for impaired trade 

receivables to account for estimated losses resulting from 

the inability of customers to make the required payments. 

At 31 December 2018, in the opinion of management a 

provision of BD46,633(2017: BD46,633) is required towards 

impaired trade receivables. IFRS 9 has fundamentally 

changed the receivable loss impairment methodology. The 

standard has replaced IAS 39’s incurred loss approach with 

a forward-looking expected credit loss (ECL) approach. 

The allowance is based on the ECL associated with the 

probability of default in the next twelve months unless 

there has been a significant increase in credit risk since 

origination, in which case, the allowance is based on the 

probability of default over the life of the asset.
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4. Critical accounting judgments and key source of estimation uncertainty (continued)

 The Company also creates provision for slow-moving and obsolete inventories. At 31 December 2018, in the opinion of the 

Company’s management, no provision is required towards slow-moving and obsolete inventories (2017: BDNil). Estimates 

of net realisable value of inventories are based on the most reliable evidence available at the time the estimates are made. 

These estimates take into consideration fluctuations of price or cost directly relating to events occurring subsequent to 

the statement of financial position date to the extent that such events confirm conditions existing at the end of the period.

Contingencies

By their nature, contingencies will only be resolved when one or more future events occur or fail to occur. The assessment 

of such contingencies inherently involves the exercise of significant judgment and estimates of the outcome of future 

event.

5. Segmental information

Business segments – primary reporting segment 

The Company’s primary segment reporting format is business segment. A business segment is a group of assets and 

operations engaged in providing products or services that are subject to risks and returns that are different to those of 

other business segments. The Company’s primary business segments are:

• Car park services – This segment is involved in providing car parks for the public in return for parking charges and 

contributes the largest proportion of the Company’s business, generating  37.85% (2017:  33.86%) of the Company’s 

revenue.

• Property rental income - This segment is involved in the management, maintenance and renting of properties. This 

segment contributes 39.70% (2017: 39.60%) of the Company’s revenue.

• Investment and related services – This segment is involved in trading in financial assets and investing excess funds 

in the primary and secondary market. This segment has contributed 22.45% (2017: 26.54%)  of the Company’s total 

revenue.  
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5. Segmental information (continued)

As at, and for the year ended, 31 December 2018

            Car park services Property rental income Investment 

Main office          Others Main office        Others      services Unallocated          Total

Car park income (daily and cardholders) 524,806 70,752 - - - - 595,558

Property rental income -                    -   490,032 - - - 490,032
Service charges income             -             -    134,576               -                 -           -      134,576

Operating income 524,806 70,752 624,608 - - - 1,220,166

Net income from investments - - - - 353,272 - 353,272

Other income             -      13,583               -               -                 -           -         13,583

Total revenue 524,806 84,335 624,608 - 353,272 - 1,587,021

Operating and general expenses (includ-
ing maintenance costs) 209,677 27,786 526,941 - - - 764,404

Depreciation (Note 6)      6,194        3,190      53,856              -                 -           -        63,240

Total operating and general expenses 
(including maintenance costs) 215,871 30,976 580,797 - - - 827,644

Unallocated expenses             -               -               -              -                 -   37,343         37,343

Total expenses 215,871      30,976    580,797              -                 -   37,343       864,987

Segment profits/(losses) 308,935      53,359      43,811              -      353,272  (37,343)      722,034

Reportable segment assets  427,893      37,259 2,623,535              - 10,577,653            - 13,666,340

Reportable segment liabilities     5,028      47,174   256,869              -               -            -      309,071
Other segment information
Minimum operating lease commitment 
(Note 27)  230,000              -             -              -               -           -      230,000
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         Car park services Property rental income Investment 

Main office          Others Main office        Others      services Unallocated          Total

Car park income (daily and cardholders) 456,325 56,255 - - - - 512,580
Property rental income -                    -   483,219 - - - 483,219
Service charges income             -             -   116,248               -                 -           -      116,248

Operating income 456,325 56,255 599,467 - - - 1,112,047

Net income from investments - - - - 401,777 - 401,777

Other income             -      3,297              -               -                 -           -         3,297

Total revenue 456,325 59,552 599,467 - 401,777 - 1,517,121

Operating and general expenses (includ-
ing maintenance costs) 119,279 8,992 547,389 - - - 675,660

Depreciation (Note 6)      3,128           681     33,126              -                 -           -        36,935

Total operating and general expenses 
(including maintenance costs) 122,407 9,673 580,515 - - - 712,595

Unallocated expenses             -               -              -              -                 -    4,581          4,581

Total expenses  122,407        9,673   580,515              -                 -    4,581       717,176

Segment profits/(losses) 333,918      49,879     18,952              -      401,777   (4,581)      799,945

Reportable segment assets  315,558 2,462,289   231,937              - 10,394,550            - 13,404,334

Reportable segment liabilities      1,613        9,093   438,362              -               -            -      449,068
Other segment information

 
Minimum operating lease commitment 
(Note 27)  240,000              -             -              -               -           -      240,000

5. Segmental information (continued)

As at, and for the year ended, 31 December 2017

Geographical segments – secondary reporting segment 

A geographical segment is engaged in providing products or services within a particular economic environment that are 

subject to risks and return that are different from those of segments operating in other economic environments.

The Company’s operations are restricted to the Kingdom of Bahrain; therefore no geographical segmental information has 

been presented. 
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6. Property, Plant and equipment

The land on which the car park building is constructed has been leased from the Government of the Kingdom of Bahrain for 

a period of 50 years commencing from the year 1982 (Note 27).

Office
Building on Car park furniture

Freehold leasehold and other and
          land           land equipment equipment        Total

Cost

At 31 December 2016 2,487,226 8,138,413      15,525  62,869 10,704,033

Additions during the year               -               - 158,824   33,447      192,271

At 31 December 2017 2,487,226 8,138,413 174,349 96,316 10,896,304 

Additions during the year              -               -   14,682     7,770       22,452

At 31 December 2018 2,487,226 8,138,413 189,031 104,086 10,918,756

Accumulated depreciation

At 31 December 2016 32,696 7,844,825      898  46,345   7,924,764

Charge for the year (Note 21)              -      18,352    9,160    9,423      36,935

At 31 December 2017 32,696   7,863,177 10,058 55,768 7,961,699 

Charge for the year (Note 21)              -      18,352   29,807  15,081       63,240

At 31 December 2018      32,696   7,881,529   39,865  70,849  8,024,939

Net book amount

At 31 December 2018 2,454,530    256,884   149,166  33,237 2,893,817

At 31 December 2017 2,454,530    275,236   164,291  40,548 2,934,605
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31 December 2018 31 December 2017

Reclassification from Financial assets at fair value through

profit or loss on adoption of IFRS 9 (Note 8) 3,344,978 -

Unrealised fair value gain recognised in 
statement of other comprehensive income         3,514              -

Closing balance   3,348,492              -

The above investments are further classified as follows:

31 December 2018 31 December 2017

Shares listed on the Bahrain Bourse 2,551,441 -

Unquoted equity shares    797,051              -

3,348,492              -
The investment categorised as financial assets at fair value through 
other comprehensive income are denominated in the following 
currencies:

31 December 2018 31 December 2017

Currency

United States Dollar 721,575 -

Bahrain Dinar 2,626,917              -

3,348,492              -

7  Investments in fair value through other comprehensive income

The fair value of quoted investments is based on published market prices. The fair value of the unquoted investments is 

based on the net assets taken from the latest available audited financial statements for the year ended 31 December 2017. 

Any changes in the net assets of the investee companies during 2018 would be reflected in Company’s 2019 financial 

statements upon receipt of the most recent financial information.

8 Financial assets at fair value through profit or loss

31 December 2018 31 December 2017

Opening balance 3,344,978 3,238,463

Transferred to Investments in fair value through
  other comprehensive income on adoption of IFRS 9 (Note 7) (3,344,978) -

Unrealised fair value gains for the year               -     106,515

Closing balance               - 3,344,978
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9 Investments at amortised cost

31 December 2018 31 December 2017

Reclassified from held-to-maturity investments 
  on adoption of IFRS 9 (Note 10) 380,871            -

 Amortised cost investments represent bonds (Ahli United Bank Perpetual Tier 1 Capital Securities) carrying coupon 

interest of 6.875%, having maturity period of 5 years and are denominated in United States Dollars.

10 Held-to-maturity investments

31 December 2018 31 December 2017

Opening balance 380,871 380,871

Transferred to Investments at amortised cost
on adoption of IFRS 9 (Note 9) (380,871)             -

Closing balance             - 380,871

11 Investment properties

31 December 2018 31 December 2017

Opening balance 481,360 481,360

Unrealised fair value gains for the year (Note 20)   10,684           -

Closing balance 492,044 481,360

 During the year, the Company has carried out independent valuation from Apex Real Estate for the freehold lands and 

the fair value of the properties as per valuation report based on recent open market price, amounted to BD492,044. 

Accordingly, a fair value gain amounting to BD10,684 was recognised during the year.

12 Short-term fixed deposits 

31 December 2018 31 December 2017

Fixed deposit with banks maturing after 3 months
  but within 1 year 4,674,496 5,375,417

 Short-term fixed deposits held with the Company’s bankers earn interest at rates ranging between 4.00% and 5.00% 

per annum (2017: between 1.95% and 4.00% per annum) for the short term deposits are denominated in Bahrain 

Dinars and have maturities ranging between three months to one year.
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13  Trade and other receivables

31 December 2018 31 December 2017
 

Rents receivable from tenants 198,700 106,821
Less: provision for impaired rents receivable from tenants  (46,633)  (46,633)

152,067 60,188

Accrued interest 75,971 54,469

Advances paid to creditors 14,589 4,066

Staff advances 4,000 4,000

Prepayments and other receivables   14,857     3,052

261,484 125,775

The Company’s rent receivables are generally on 30 days credit terms and are primarily denominated in Bahrain Dinar.

The Company applies the IFRS 9 simplified approach to measuring expected credit losses using a lifetime expected credit 

loss provision for trade receivables. To measure expected credit losses on a collective basis, trade receivables parties are 

grouped based on similar credit risk and aging. 

The expected loss rates are based on the Company’s historical credit losses experienced over a year period prior to the 

period end.  The historical loss rates are then adjusted for current and forward-looking information on macroeconomic 

factors affecting the Company’s customers. The Company has identified the gross domestic product (GDP) and inflation rate 

as the key macroeconomic factors in the countries where the Company operates.

On that basis, the allowance as at 31 December 2018 and 1 January 2018 (on adoption of IFRS 9) was determined as 

follows for trade receivables:

31 
December 2018

Expected loss rate
Trade receivables
Loss allowance

30 days
overdue

2%
31,148

   686 

90 days
   overdue

5%
80,734

   4,204 

180 days
  overdue

6%
4,314
   281 

360 days
   overdue

17%
32,936
   5,630 

Above 360 
days

     
100.00%

49,569
   49,569 

Total

198,701
60,370

1 
January 2018

Expected loss rate
Trade receivables
Loss allowance

30 days
overdue

0.19%
22,072

42

90 days
   overdue

6.60%
37,340

2,464

180 days
  overdue

36.79%
425
156

360 days
   overdue

76.30%
4,685
3,575

 

Above 360 
days

     
100%

42,299
42,299

Total

106,821
48,536
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13  Trade and other receivables (Continued)

The Company maintained their provision of BD46,633 as at 1 January and 31 December 2018 as the expected loss 

allowances of BD48,536 and BD60,370 respectively, is not materially different.

The movement in provision for impaired rents receivables from tenants is as follows:

31 December 2018 31 December 2017

At 31 December 46,633 46,633

Unimpaired rents receivable are expected, on the basis of past experience, to be fully recoverable. It is not the practice 

of the Company to obtain collateral over rents receivable and these are all unsecured. In the opinion of the Company’s 

management, the fair values of the trade and other receivables approximate to their carrying values

14 Cash and bank balances

31 December 2018 31 December 2017

Cash on hand 780 477
Current account balances with banks 1,605,779 755,698

1,606,559 756,175

 The current account balances with banks earn interest rate ranging from 0% to 2.5% per annum (2017: 0% to 2.5% 

per annum).

15 Share capital

31 December 2018 31 December 2017

Authorised:
100,000,000 ordinary shares of 100 fils each
(2017: 100,000,000 ordinary shares of 100 fils each) 10,000,000 10,000,000

  

Issued and fully paid-up:
70,317,230 ordinary shares of 100 fils each
(2017: 70,317,230 ordinary shares of 100 fils each) 7,031,723 7,031,723

  

Less:
Purchase of 1,014,559 treasury shares 
of 100 fils each (2017: 1,014,559 treasury shares of 100 fils each) (101,456) (101,456)

6,930, 267 6,930,267
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15. Share Captial (Continued)

Additional information on shareholding pattern

(i) The names and nationalities of the major shareholders and the number of shares held which constitute an interest of 

5% or more of the outstanding shares are as follows:

(ii) The Company has only one class of equity shares and the holders of the shares have equal voting rights.

(iii) The distribution schedule of equity shares, setting out the number of shareholders and percentages in the   

following categories, is as follows:

At 31 December 2018

Number Percentage of

Nationality    of shares         shareholding interest

Social Insurance Organisation Bahraini 37,033,490 52.67%

Kuwait Commercial Real Estate Centre Kuwaiti 15,000,000 21.33%

At 31 December 2018

Number Percentage of

Nationality    of shares         shareholding interest

Social Insurance Organisation Bahraini 37,033,490 52.67%

Kuwait Commercial Real Estate Centre Kuwaiti 15,000,000 21.33%

                                         
At 31 December 2018

Number Number  Percentage of total
of shareholders    of shares           outstanding shares

Less than 1% 1,326 10,762,283 15.30%
1% and up to less than 5% 4 7,521,457 10.70%
5% and above        2 52,033,490   74.00%

1,332 70,317,230 100.00%

At 31 December 2017
Number Number Percentage of total

of shareholders    of shares          outstanding shares

Less than 1% 1,303 10,762,283 15.30%
1% and up to less than 5% 4 7,521,457 10.70%
5% and above        2 52,033,490   74.00%

1,309 70,317,230 100.00%
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15. Share Captial (Continued)

(iv) The details of number of shares held by the Directors of the Company at 31 December is as follows

16. Reserves

a) Statutory reserve

In accordance with the provisions of the Bahrain Commercial Companies Law, Decree Number 21 of 2001, an amount 
equivalent to 10% of the Company’s net profit before appropriations is required to be transferred to a non-distributable 
reserve account until such time as a minimum of 50% of the issued share capital is set aside. The reserve is not available 
for distribution except for dividend payment as permitted by Bahrain Commercial Companies Law.

b) Retained Earnings

17. Employee’s Terminal Benefits
Local employees  The contributions made by the Company towards the pension scheme for Bahraini nationals 
administered by the Social Insurance Organisation in the Kingdom of Bahrain for the year ended 31 December 2018 

amounted to BD18,465 (2017: BD19,749).
Expatriate employees  The movement in the leaving indemnity liability applicable to expatriate employees is as follows:

31 December 2018 31 December 2017
     Number of shares     Number of shares

Yusuf Abdulrahman Fakhro 100,000 100,000

31 December 2018 31 December 2017

Opening balance 2,949,540 2,869,545
Transferred during the year      72,203      79,995

Closing balance 3,021,743 2,949,540

31 December 2018 31 December 2017

Opening balance 3,070,559 2,707,123
Net profit and total comprehensive income for the year 722,034 799,945
Dividends declared (Note 24) (346,514) (346,514)
Transferred to statutory reserve     (72,203)     (79,995)
Charity reserve created during the year     (10,000)     (10,000)

Closing balance 3,363,876 3,070,559
  

31 December 2018 31 December 2017

Opening balance 22,765 24,171
Accruals for the year 5,215 5,460
Payments during the year  (2,511)  (6,866)

Closing balance 25,469 22,765

The number of staff employed by the Company       20       18
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18. Other payables

(iv) The details of number of shares held by the Directors of the Company at 31 December is as follows

In the opinion of the management, the fair values of the other payables approximate to their carrying values.

19. Operating income

20 Net income from investments

Year ended Year ended
31 December 2018 31 December 2017

                          
Other payables 196,769 339,980
Unclaimed dividends 91,386 74,718
Advances received from tenants 4,784 1,619
Provision for leave salary and air passage   16,132     9,986

309,071 426,303

Year ended Year ended
31 December 2018 31 December 2017

Rental income 490,032 483,219
Main building car park income 524,806 456,325
Other car park income 70,752 56,255
Service charges income    134,576    116,248

1,220,166 1,112,047

Year ended Year ended
31 December 2018 31 December 2017

                          
Interest on short-term fixed deposits 178,944 152,614
Dividend income 124,431 110,501
Interest income on investments at amortised cost 25,882 -
Interest income on held-to-maturity investments - 25,922
Interest on current account balance with banks 13,331 6,225
Unrealised fair value gains on investment properties (Note 11) 10,684 -
Unrealised fair value gains on financial assets at 
  fair value through profit or loss            -  106,515

353,272  401,777
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21 Operating, general and administrative expenses

22. Directors’ remuneration

Accrued and expensed

An amount of BD37,343 has been accrued and expensed as directors remuneration in 2018, relating to the year ended 31 

December 2017 (2017: BD4,581 for the year ended 31 December 2016). The payment was approved by the shareholders in 

the Annual General Meeting held on 22 March 2018 (2016: 22 March 2017). Directors’ remuneration is only expensed in 

the statement of profit or loss in the year in which it is approved.

Proposed by the Board of Directors

The Board of Directors of the Company have proposed to pay a Directors’ remuneration of BD30,332 for the year ended 

31 December 2018 (2017: BD37,343) for the year 31 December 2017). Such proposed remuneration only becomes payable 

once it has been approved by the shareholders in the Annual General Meeting, and accordingly, has not been accounted 

for in these financial statements. 

23 Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing the net profit attributable to the shareholders by the weighted average 

number of ordinary shares issued during the year.

The Company does not have any potentially dilutive ordinary shares, hence the diluted earnings per share and basic 
earnings per share are identical.

Year ended Year ended
31 December 2018 31 December 2017

Staff costs 292,482 247,079
Electricity and water charges 128,817 136,229
Other operating, general and administrative expenses 116,749 72,659
Lease rent expenses (Note 27) 115,504 101,596
Maintenance costs 77,852 64,997
Depreciation (Note 6)   63,240   36,935
Directors’ sitting fees   33,000   53,100

827,644 712,595

Year ended Year ended
31 December 2018 31 December 2017

Net profit attributable to the shareholders      722,034      799,945

Weighted average number of ordinary shares (Note 15) 69,302,670 69,302,670

Basic and diluted earnings per share         10 fils         12 fils
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Year ended Year ended
   31 December  2018    31 December  2018

Directors’ remuneration 37,343   4,581

Board of directors meeting attendance fee 33,000 53,100

Key management personnel compensation

24 Dividends

Declared and paid

A dividend of BD346,514 representing 5% of the total issued and fully paid-up share capital of the Company for the year 

ended 31 December 2017 (at 5 fils per share) (2017: BD346,514 for the year ended 31 December 2016 at 5 fils per share), 

was approved by the shareholders in the Annual General Meeting of the shareholders held on 22 March 2018 (2016: 22 

March 2017), declared and subsequently paid.

Proposed by the Board of Directors

The Board of Directors of the Company have proposed a dividend of BD346,514 (2017: BD346,514) representing 5% of the 

total issued and fully paid-up share capital of the Company for the year ended 31 December 2018 at 5 fils per share (2017: 

at 5 fils per share). The proposed dividend only becomes payable once it has been approved by the shareholders in the 

Annual General Meeting and accordingly, the proposed dividend has not been accounted for in these financial statements.

25 Contribution to charity

Proposed by the Board of Directors

The Board of Directors of the Company have proposed charity contributions of BD10,000 for the year ended 31 December 

2018 (2017: BD10,000).

26 Transactions and balances with related parties

Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise significant influence 

over the other party in making financial and operating decisions. Related parties include the shareholders, directors, 

key management personnel and their close family members and such other companies over which the Company or its 

shareholders, directors, key management personnel and their close family members can exercise significant influence or 

can be significantly influenced by those parties. Transactions with the related parties are authorised by the management 

and are on arm’s length basis.

The following is a summary of the significant transactions entered into with the related parties during the year ended 31 

December:

Key management personnel are those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling 
the activities of the Company, including the directors of the Company.
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27 Lease commitments

The annual rent for the land upon which the car park building is situated is revised every ten years; the amount payable 

being the higher of a fixed element increase or a percentage of the Company’s gross operating profit. The current year’s 

charge of BD115,504 (20% of the gross operating profit generated), is included under operating, general and administrative 

expenses (Note 21) (2017: BD101,596).

The minimum lease commitments under the mentioned non-cancellable operating leases are as follows:

28 Capital commitments

The Company does not have any capital commitments as at 31 December 2018 (2017: BDNil).

29 Financial assets and liabilities and risk management

Financial assets and liabilities carried on the statement of financial position include cash and bank balances, Short-term 

fixed deposits, financial assets at fair value through other comprehensive income, amortised cost investments, trade and 

other receivables excluding prepayments and other payables excluding employees’ benefits. The particular recognition 

methods adopted are disclosed in the individual policy statements associated with each item.

Capital management

The Company’s objectives when maintaining capital are: 

•  to safeguard the entity’s ability to continue as a going concern, so that it can continue to provide returns for   

     shareholders and benefits for other stakeholders; and 

•  to provide an adequate return to shareholders by pricing products and services that commensurate with the level        

      of risk.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions.  No 

changes were made in the objectives, policies and processes during the years ended 31 December 2018 and 2017.

 The Company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total capital plus net debt. The Company 

includes within net debt, other payables less cash and bank balances. Capital includes share capital and reserves 

attributable to the shareholders of the Company.

   31 December  2018    31 December  2017

Less than 1 year 10,000 10,000
More than 1 year and less than 5 years 60,000 40,000
More than 5 years 160,000 190,000

230,000 240,000
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29  Financial assets and liabilities and risk management (continued)

The Company does not have any debt at 31 December 2018 and 2017 therefore the calculation of capital gearing ratio was 

not considered necessary.

Risk management is carried out by the Finance Department of the Company under policies approved by the Board of 

Directors.  The Company’s Finance Department evaluates financial risks in close co-operation with the Company’s operating 

units. The Directors provide principles for overall risk management, as well as policies covering specific areas.

   Principal financial instruments

 The principal financial instruments used by the Company, from which financial instrument risk arises, are as follows:

 • Financial assets at fair value through other comprehensive income

 • Investments at amortised cost

 • Trade and other receivables excluding prepayments

 • Short-term fixed deposits

 • Cash and bank balances

       • Other payables excluding employee benefits

A summary of the financial instruments held by category is provided below as at 31 December 2018 

   31 December  2018    31 December  2018

Other payables 309,071 426,303

Less: cash and bank balances   (1,606,559)    (756,175)

Net surplus   (1,297,488)    (329,872)

Share capital, net of treasury shares 6,930,267 6,930,267

Statutory reserve 3,021,743 2,949,540

Charity reserve 12,400 4,900

Investment fair value reserve 3,514 -

Retained earnings   3,363,876   3,070,559

Total capital 13,331,800 12,955,266

Total capital and net surplus 12,034,312 12,625,394
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29  Financial assets and liabilities and risk management (continued)

A summary of the financial instruments held by category is provided below as at 31 December 2017:

Financial assets  Financial assets at

    at fair value  through OCI amortised cost

Financial assets

Financial assets at fair value 

   through OCI 3,348,492 -

Investments at amortised cost - 380,871

Trade and other receivables excluding

   Prepayments - 236,976

Short-term fixed deposits - 4,674,496

Cash and bank balances               - 1,606,559

Total financial assets 3,348,492 6,898,902

Financial liabilities

Financial liabilities    at amortised cost

Other payables, excluding

  employee benefits 309,071

Total financial liabilities 309,071

Loans  and Financial assets at Held to maturity

receivables fair value through profit or loss investments

Financial assets

Financial assets at fair value 

   through profit or loss - 3,344,978 -

Held-to-maturity investments - - 380,871

Trade and other receivables excluding

   Prepayments 114,657 - -

Short-term fixed deposits 5,375,417 - -

Cash and bank balances    756,175               -           -

Total financial assets 6,246,249 3,344,978 380,871
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Financial liabilities

Financial liabilities    at amortised cost

Other payables, excluding 426,303

  employee benefits

Total financial liabilities 426,303

          At 31 December 2018

Financial assets         Carrying value   Maximum exposure

Trade and other receivables excluding prepayments 236,976 236,976

Short-term fixed deposits 4,674,496 4,674,496

Cash and bank balances 1,606,559  1,605,779

Total financial assets 6,518,031 6,517,251

          At 31 December 2017

Financial assets         Carrying value   Maximum exposure

Trade and other receivables excluding prepayments 114,657 114,657

Short-term fixed deposits 5,375,417 5,375,417

Cash and bank balances    756,175    755,698

Total financial assets 6,246,249 6,245,772

29  Financial assets and liabilities and risk management (continued)

Risk management (continued)

Credit risk is the risk that one party will fail to discharge an obligation and cause the other party to incur a financial loss. 

Credit risk arises from cash and cash equivalents, contractual cash flows of debt investments carried at amortised cost, 

as well as credit exposures to customers, including outstanding receivables. The Company’s bank balances and short-term 

fixed deposits are placed with national and multinational banks with good credit ratings.  The Company’s investments are 

placed with national banks which have good credit ratings and other companies listed in the stock exchanges. Concentration 

of credit risk with respect to rents receivable from tenants is limited due to the Company’s large number of tenants. The 

Company applies the IFRS 9 simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss 

allowance for all trade receivables. Further, the entity’s debt investments at amortised cost are considered to have low 

credit risk. Due to this factor, management believes that no additional credit risk beyond amounts provided for collection 

losses is inherent in the Company’s trade receivables.

The Company does not enter into derivatives to manage credit risk, although in certain isolated cases may take steps 

to mitigate such risks if it is sufficiently concentrated. Quantitative disclosures of the credit risk exposure in relation to 

financial assets are set out below. Further disclosures regarding trade and other receivables, which are neither past due 

nor impaired, are provided in Note 13 to these financial statement
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29  Financial assets and liabilities and risk management (continued)

Interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates.  

Amortised cost investments, Short-term fixed deposits and current account earn fixed rates of interest. The Company’s 

other assets and liabilities, in the opinion of the Company’s management, are not considered to be sensitive to interest 

rate risk. The hypothetical effect of 100 basis points interest rate increase or decrease on profits would be approximately 

BD16,066 (2017: BD7,562).

Liquidity risk is the risk that an enterprise will encounter difficulty in raising funds to meet commitments associated with 

financial instruments.  Liquidity risk may result from an inability to sell a financial asset quickly at close to its fair value. 

Liquidity risk is managed by monitoring on a regular basis to help ensure that sufficient funds are available, to meet all 

liabilities as they fall due.

The following table sets out the contractual maturities (representing undiscounted contractual cash flows) of non-derivative 

financial liabilities based on the earliest date on which the Company can be required to make payments. 

 

At 31 December 2017        Less than 1 year       Total

Non-interest bearing instruments 414,698 414,698

Price risk is the risk that the Company is exposed to listed securities price risk because of investments held by the 

Company and classified in the statement of financial position as financial assets through other comprehensive income. To 

manage its price risk arising from investments in listed securities, the Company diversifies its portfolio. Diversification of 

the portfolio is achieved in accordance with the limits set by the Company.

Investment fair value sensitivity analysis is as follows

Market risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in interest rate, currency rate, 

and equity price risk. The Company closely monitors the market forces and suitably revises the strategy to minimize the 

market risk.

Currency rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange 

rates.  The Company’s financial assets at fair value through other comprehensive income are primarily in United States

At 31 December 2018        Less than 1 year       Total

Non-interest bearing instruments 288,155 288,155

                                Impact on equity

Description Change 31 December 2018 31 December 2017

Quoted financial assets through OCI +/-5% +/-  127,572 +/-  143,611
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29  Financial assets and liabilities and risk management (continued)

Dollars and Bahrain Dinar.  The Bahrain Dinar is effectively pegged to the United States Dollar.  Accordingly management 

assesses the Company’s exposure to currency rate risk as insignificant.

Operational risk is the exposure to loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or 

external events.  The Company seeks to minimise this risk by continuous framing policies and procedures to identify, 

control and manage these risks.

Fair value measurement

Fair value is the amount that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction 

between market participants at the measurement date.

Financial instruments not measured at fair value on recurring basis include trade and other receivables excluding 

prepayments, cash and bank balances, Short-term fixed deposits and other payables excluding employees’ benefits. In the 

opinion of the management, due to the short-term nature of these financial instruments, the fair value of these financial 

instruments is not significantly different from their carrying amounts as at 31 December 2018.

The following table sets out the fair value hierarchy of financial instruments measured at fair value on recurring basis along

with valuation techniques and significant unobservable inputs used in determining the fair value measurement of financial 

instruments as well as the inter-relationship between unobservable inputs and fair value:

Valuation
technique used
and key inputs

Significant
unobservable 
Inputs     

Inter-relationship
between unobservable
inputs and fair value

Fair value at
31 December

Level of
hierarchy

Non-financial assets 

Investment prop-
erties

492,044
(2017: 481,360)

L2 Independent
valuation report

Current market 
rates

Positive correlation
between market rates
 and fair values

Financial assets 

Quoted
investments

2,551,441
(2017: 2,872,221)

L1 Quoted prices from 
stock exchanges

Not applicable Not applicable

Unquoted investments 797,051
(2017: 472,757)

L3 Net assets of the 
investee companies 
based on 2017 
audited financial 
information 

Expected revenue 
and profit growth 
rates taking into 
account manage-
ment knowledge 
and experience of 
market conditions 
similar to industry 
trends

The higher the revenue 
growth rate, the higher the 
fair value
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29  Financial assets and liabilities and risk management (continued)

There are no transfers between levels during the year.

The reconciliation of the opening and closing fair value balance of level 3 financial instruments is provided below:

Investment risk is defined as the uncertainty about the future benefits to be realised from an investment. The Company 

has well-defined policies for managing investment risk.  These policies cover investment authority limits and investment 

assessment practices.  The Finance Department study the impact of transactions on the Company’s statement of financial 

position and monitor the investment portfolio on a continuous basis.  Every investment application is reviewed by a 

designated body depending on the size and the nature of the transaction.  Fair valuation is generally conducted on a 

quarterly basis.  

Legal risk includes the risk of unexpected losses from transactions and/or contracts not being enforceable under applicable 

laws or from unsound documentation. The Company deals with external law firm to support it in managing the legal risk.

Reputation risk is the risk that negative perception regarding the Company’s business practices or internal controls, 

whether true or not, will cause a decline in the Company’s investor base and lead to costly litigations which could have an 

adverse impact on the liquidity of the Company.  The Board of Directors examines the issues that are considered to have 

reputation repercussions for the Company and issues directives to address these.

30  Subsequent events

There were no significant events subsequent to 31 December 2018 and occurring before the date of signing of the financial 

statements that would have a significant impact on these financial statements.

Unquoted investments

31 December 2018 31 December 2017

Closing balance 797,051 472,757
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ال توجد أية تحويات بين المستويات خال السنة.

يوضح الجدول التالي التسوية بين الرصيد االفتتاحي والختامي للقيمة العادلة لألدوات المالية التابعة لمدخالت المستوى 3:

استثمارات غير مدرجة في األسواق المالية 

31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨

7٩7.٠5147٢.757الرصيد الختامي

ــك الشــركة  ــن االســتثمار. وتمتل ــا م ــن تحقيقه ــي يمك ــع المســتقبلية الت ــن بشــأن المناف مخاطــر االســتثمار هــي مخاطــر عــدم اليقي
ــم  ــذه السياســات مســتويات ســلطة االســتثمار وممارســات تقيي سياســات واضحــة بالنســبة إلدارة مخاطــر االســتثمار. وتغطــي ه
االســتثمار. كمــا تقــوم إدارة الشــئون الماليــة بالشــركة بدراســة تأثيــر المعامــالت علــى بيــان المركــز المالــي للشــركة، كمــا تقــوم 
بمراقبــة أداء المحفظــة االســتثمارية بصفــة مســتمرة. وتتــم مراجعــة كل طلــب اســتثمار مــن قبــل جهــة مختصــة وذلــك بنــاءاً علــى 

حجــم وطبيعــة المعاملــة. ويتــم إجــراء التقييــم العــادل لالســتثمارات علــى أســاس ربــع ســنوي. 

المخاطــر القانونيــة هــي المخاطــر الناجمــة عــن الخســائر غيــر المتوقعــة مــن جــراء العمليــات أو التعاقــدات الغيــر قابلــة للتنفيــذ 
بموجــب القوانيــن المعمــول بهــا أو التــي ليــس لهــا مســتندات قانونيــة كافيــة. وتتعامــل الشــركة مــع مؤسســة قانونيــة خارجيــة مــن 

أجــل دعمهــا فــي إدارة المخاطــر القانونيــة.

مخاطــر الســمعة هــي المخاطــر الناتجــة عــن التصــور الســلبي بشــأن الممارســات التجاريــة أو أنظمــة الرقابــة الداخليــة للشــركة، 
ســواًء كانــت صحيحــة أم خاطئــة، وبذلــك ســوف تــؤدي إلــى انخفــاض فــي قاعــدة المســتثمرين للشــركة، كمــا أنهــا ســتؤدي إلــى 
النزاعــات المكلفــة التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى ســيولة الشــركة. ويقــوم مجلــس اإلدارة بدراســة القضايــا التــي قــد 

تكــون لهــا انعكاســات علــى ســمعة الشــركة ويصــدر توجيهاتــه لمعالجــة تلــك القضايــا.

3٠( األحداث بعد فترة إعداد التقرير

لــم تقــع أيــة أحــداث مهمــة بعــد 31 ديســمبر ٢٠1٨ وقبــل تاريــخ الموافقــة علــى هــذه البيانــات الماليــة والتــي مــن المتوقــع أن يكــون 
لهــا تأثيــر جوهــري علــى هــذه البيانــات الماليــة.

٢٩( الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر - تابع

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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ويبيــن الجــدول التالــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة علــى أســاس دوري جنبــا 
إلــى جنــب مــع وســائل التقييــم والمدخــالت غيــر الملحوظــة الهامــة المســتخدمة فــي تحديــد قيــاس القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة 

إضافــة إلــى العالقــة المتبادلــة بيــن المدخــالت غيرالملحوظــة والقيمــة العادلــة:

القيمة العادلة في
31 ديسمبر 

مستوى 
التسلسل 
الهرمي

وسائل التقييم 
المستخدمة 
والمدخالت 
الرئيسية

المدخالت 
غير الملحوظة 
الهامة

العالقة المتبادلة 
بين المدخالت 
غير الملحوظة 
والقيمة العادلة

الموجودات غير المالية

عقارات استثمارية
4٩٢.٠44
 :٢٠17(
)4٨1.36٠

المستوى ٢
تقارير تقييم من 
جهات مستقلة

معدالت السوق 
الحالية

عالقة إيجابية 
بين معدالت 
السوق والقيم 
العادلة

الموجودات المالية

استثمارات مدرجة في 
أسواق األوراق المالية

٢.551.441
 :٢٠17(
)٢.٨7٢.٢٢1

المستوى 1

أسعار األسهم 
المدرجة في 
أسواق األوراق 
المالية

ال ينطبق.ال ينطبق.

قياس القيمة العادلة - تابع

القيمة 
العادلة في
3١ ديسمبر 

مستوى 
التسلسل 
الهرمي

وسائل التقييم 
المستخدمة 
والمدخات 
الرئيسية

المدخات غير 
الملحوظة الهامة

العاقة المتبادلة 
بين المدخات 
غير الملحوظة 
والقيمة العادلة

الموجودات المالية - تابع

استثمارات غير مدرجة 
في أسواق األوراق 

المالية

7٩7.٠51
 :٢٠17(
)47٢.757

المستوى 
3

تقييم صافي 
الموجودات بناءاً 
على البيانات 
المالية المدققة 
لسنة ٢٠17 
للشركات 
المستثمر فيها.

اإليرادات المتوقعة 
ومعدالت نمو 
األرباح مع األخذ 
بعين االعتبار معرفة 
اإلدارة وخبرتها 
بظروف السوق 
المتعلقة بتوجهات 
مجاالت األعمال 
المماثلة

كلما ارتفع 
معدل نمو 
اإليرادات، 
ارتفعت القيمة 
العادلة

٢٩( الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر - تابع

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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ــي األســواق النشــطة بســبب  ــة المدرجــة ف ــي أســعار األوراق المالي ــرات ف مخاطــر األســعار هــي مخاطــر تعــرض الشــركة للتغي
االســتثمارات التــي تحتفــظ بهــا الشــركة والمصنفــة فــي بيــان المركــز المالــي كموجــودات ماليــة مــن الدخــل الشــامل اآلخــر. وتديــر 

الشــركة هــذه المخاطــر مــن االســتثمار فــي أوراق ماليــة مدرجــة عــن طريــق تنويــع محفظتهــا. ويتــم تنويــع المحفظــة وفقــا للحــدود 

التــي وضعتهــا الشــركة.

إن تحليل حساسية القيمة العادلة لإلستثمارات موضح على النحو التالي:

التأثير على حقوق الملكيةمقدار 

31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨التغيرالوصف

موجودات مالية مدرجة في أسواق األوراق المالية
+/- 143.611+/- 1٢7.57٢+/- 5%     من خالل الدخل الشامل اآلخر

المخاطــر الســوقية هــي مخاطــر تقلــب قيمــة أداة ماليــة معينــة نتيجــة للتغيــرات فــي معــدالت الفائــدة، وأســعار صــرف العمــالت 
ــل االســتراتيجية بشــكل  ــوم بتعدي ــرات الســوق وتق ــة، ومخاطــر أســعار األســهم. وتراقــب الشــركة عــن كثــب قــوى ومتغي األجنبي

مناســب للحــد مــن المخاطــر الســوقية.

ــالت  ــي أســعار الصــرف للعم ــرات ف ــة بســبب التغي ــة ألداة مالي ــي القيم ــات ف ــي المخاطــر الناتجــة عــن التقلب ــة ه مخاطــر العمل
ــة بشــكل  ــا الشــركة مثبت ــظ به ــي تحتف ــامل اآلخــر والت ــن خــالل الدخــل الش ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــة. إن الموجــودات المالي األجنبي
رئيســي بالدينــار البحرينــي والــدوالر األمريكــي. ويرتبــط الدينــار البحرينــي بشـــكل فعــــال بالــدوالر األمريكــي. وعليــه، تــم تقييــم 

احتماليــة تعــرض الشــركة لمخــــاطر العملــة مـــن قـــبل اإلدارة بأنهــا ضئيلــة.

مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر التعــرض لخســارة ناتجــة عــن عــدم كفــاءة أو فشــل العمليــات الداخليــة، واألخطــاء البشــرية أو خلــل 
فــي األنظمــة أو بســبب األحــداث الخارجيــة. وتســعى الشــركة للحــد مــن هــذه المخاطــر عــن طريــق وضــع سياســات وإجــراءات 

لتحديــد ومراقبــة وإدارة هــذه المخاطــر بشــكل مســتمر.

قياس القيمة العادلة

القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي ســيتم الحصــول عليــه لبيــع أصــل أو الــذي ســيتم دفعــه لنقــل إلتــزام فــي معاملــة منتظمــة بيــن 
المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس.

ــة واألخــرى باســتثناء  ــة المدين ــى أســاس دوري تشــمل الذمــم التجاري ــة عل ــم قياســها بالقيمــة العادل ــي ال يت ــة الت إن األدوات المالي
المصروفــات المدفوعــة مقدمــاً، والنقــد واألرصــدة لــدى البنــوك، والودائــع الثابتــة قصيــرة األجــل، والذمــم الدائنــة األخــرى باســتثناء 
منافــع الموظفيــن. وتــرى اإلدارة أنــه ونظــــراً للطبيعـــــة القصيــــرة األجــــل لهــذه األدوات الماليــة فــإن القيمة العادلة لهــــذه األدوات 

الماليــــة ال تختلــف بشــكل جوهــري عــــن قيمتهــا الدفتريــة كمــا فــــي 31 ديســمبر ٢٠1٨.

٢٩( الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر - تابع

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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31 ديسمبر ٢٠17

الحد األقصى للتعرض القيمة الدفتريةالموجودات المالية
للمخاطر

ً 114.657114.657ذمم تجارية مدينة وأخرى بإستثناء المصروفات المدفوعة مقدما

5.375.4175.375.417ودائع ثابتة قصيرة األجل
756.175755.6٩٨النقد وأرصدة لدى البنوك

6.٢46.٢4٩6.٢45.77٢مجموع الموجودات المالية

ــدة الســوقية. إن كل مــن  ــدالت الفائ ــي معـ ــرات ف ــة بســبب التغي ــة األدوات المالي ــب قيم ــر تقل ــدة هــي مخاطـ ــدل الفائ مخاطــر مع
االســتثمارات بالتكلفــة المطفــأة والودائــع الثابتــة قصيــرة األجــل والحســاب الجــاري يــدرون فوائــد بمعــدالت ثابتــة. وفــي رأي إدارة 

الشــركة، فــإن الموجــودات والمطلوبــات األخــرى للشــركة ليســت حساســة لمخاطــر معــدل الفائــدة. إن التأثيــر اإلفتراضــي علــى 

األربــاح عنــد زيــادة أو انخفــاض معــدل الفائدة بمقدار 1٠٠ نقطة أساســية ســيبلغ حوالــي 16.٠66 دينار بحرينــي )٢٠17: 7.56٢ 

دينــار بحرينــي(. 

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر مواجهــة الشــركة لصعوبــة فــي توفيــر األمــوال الالزمــة لســداد اإللتزامــات المصاحبــة لــألدوات 
الماليــة. وقــد تنتــج مخاطــر الســيولة مــن عــدم القــدرة علــى بيــع أصــل مالــي معيــن بالســرعة المناســبة وبقيمــة تقــارب قيمتــه العادلة.

وتقــوم إدارة الشــركة بمراقبــة مخاطــر الســيولة علــى أســاس منتظــم للمســاعدة فــي التأكــد مــن توافــر األمــوال الكافيــة مــن أجــل 
الوفــاء بجميــع اإللتزامــات عنــد اســتحقاقها.

ــر  ــة غي ــات المالي ــة( للمطلوب ــر المخصوم ــة غي ــة التعاقدي ــات النقدي ــل التدفق ــة )تمث ــتحقاقات التعاقدي ــي اإلس ــدول التال ــن الج ويبي
ــات. ــديد المدفوع ــه بتس ــوم في ــن الشــركة أن تق ــب م ــن أن يطل ــخ يمك ــرب تاري ــاس أق ــى أس ــتقة عل المش

المجموعأقل من سنة
في 3١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٨٨.155٢٨٨.155أدوات مالية ال تحتسب عليها فائدة

المجموعأقل من سنة

في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

414.6٩٨414.6٩٨أدوات مالية ال تحتسب عليها فائدة

٢٩( الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر - تابع

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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المطلوبات المالية
المطلوبات المالية 

بالتكلفة المطفأة

4٢6.3٠3ذمم دائنة أخرى، باستثناء منافع الموظفين

4٢6.3٠3مجموع المطلوبات المالية

مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر الناجمــة عــن فشــل أحــد األطــراف بالوفــاء بالتزاماتــه الماليــة فــي ميعــاد اســتحقاقها ممــا يتســبب فــي 
تحمــل الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة. تنشــأ مخاطــر االئتمــان فــي النقديــة وشــبه النقديــة والتدفقــات النقديــة التعاقديــة الســتثمارات 
الديــون المحملــة بالتكلفــة المطفــأة، وكذلــك التعرضــات االئتمانيــة للعمــالء، بمــا فــي ذلــك المبالــغ المســتحقة للغيــر. لقــد تــم االحتفــاظ 
بأرصــدة الشــركة البنكيــة وتــم إيــداع الودائــع الثابتــة لــدى بنــوك محليــــة وغيــر محليــة تتمتـــع بتصنيفــات ائتمانيــة جيــدة.  كمــا 
ــدة وشــركات أخــرى مدرجــة فــي أســواق  ــة جي ــات ائتماني ــع بتصنيف ــة تتمت ــدى بنــوك محلي أن اســتثمارات الشــركة محتفــظ بهــا ل
األوراق الماليــة. كمــا أن تركيــزات مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بذمــم اإليجــارات المدينــة مــن المســتأجرين محــدود بســبب العــدد 
الكبيــر للمســتأجرين. تطبــق الشــركة المنهــج المبســط للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )٩( لقيــاس الخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة باســتخدام مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة لجميــع الذمــم التجاريــة المدينــة. وعــالوة علــى ذلــك، تعتبــر 
اســتثمارات الديــن بالتكلفــة المطفــأة ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة. وتعتقــد اإلدارة بأنــه ال توجــد مخاطــر ائتمــان إضافيــة علــى 

المبالــغ المخصصــة لمواجهــة الخســائر الناتجــة مــن عــدم تحصيــل ذمــم اإليجــارات المدينــة للشــركة.

إن الشــركة ال تقــوم بالدخــول فــي عقــود مشــتقات ماليــة مــن أجــل إدارة مخاطــر اإلئتمــان، علــى الرغــم مــن أنــه فــي بعــض الحــاالت 
المحــدودة، قــد تتخــذ الشــركة خطــوات لتخفيــف هــذه المخاطــر إذا كانــت متركــزة بشــكل كافــي. وتمثــل القيمــة الدفتريــة للموجــودات 
الماليــة الحــد األقصــى لتعــرض الشــركة لمخاطــر اإلئتمــان. ويوضــح البيــان التالــي اإلفصاحــات الكميــة لمقــدار التعــرض لمخاطــر 
ــم  ــي ل ــرى الت ــة واألخ ــة المدين ــم التجاري ــة بالذم ــة المتعلق ــات اإلضافي ــا أن اإليضاح ــة. كم ــودات المالي ــة بالموج ــان المتعلق اإلئتم

ينقضــي إســتحقاقها ولــم تخفــض قيمتهــا، مبينــة فــي اإليضــاح رقــم 31 المتمــم لهــذه البيانــات الماليــة.

31 ديسمبر ٢٠1٨

الحد األقصى للتعرض القيمة الدفتريةالموجودات المالية
للمخاطر

٢36.٩76٢36.٩76ذمم تجارية مدينة وأخرى بإستثناء المصروفات المدفوعة مقدماً

4.674.4٩64.674.4٩6ودائع ثابتة قصيرة األجل

1.6٠6.55٩1.6٠5.77٩النقد وأرصدة لدى البنوك

6.51٨.٠316.517.٢51مجموع الموجودات المالية

٢٩( الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر - تابع

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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٢٩( الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر - تابع
األدوات المالية الرئيسية - تابع

يوضح البيان التالي ملخصاً لألدوات المالية المحتفظ بها مصنفة طبقاً لفئتها كما فــي 31 ديسمبر ٢٠1٨:

الموجودات المالية
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خال الدخل 
الشامل اآلخر

استثمارات بالتكلفة 
المطفأة

-3.34٨.4٩٢موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

3٨٠.٨71-استثمارات بالتكلفة المطفأة

٢36.٩76-ذمم تجارية مدينة وأخرى بإستثناء المصروفات المدفوعة مقدماً

4.674.4٩6-ودائع ثابتة قصيرة األجل
1.6٠6.55٩-النقد وأرصدة لدى البنوك

3.34٨.4٩٢6.٨٩٨.٩٠٢مجموع الموجودات المالية

المطلوبات المالية المطلوبات المالية
بالتكلفة المطفأة

3٠٩.٠71ذمم دائنة أخرى، باستثناء منافع الموظفين

3٠٩.٠71مجموع المطلوبات المالية

ويوضح البيان التالي ملخصاً لألدوات المالية المحتفظ بها مصنفة طبقاً لفئتها كما فــي 31 ديسمبر ٢٠17:

قروضالموجودات المالية
وذمم مدينة

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 
من خال الربح 
أو الخسارة

استثمارات 
محتفظ بها حتى 
تاريخ
االستحقاق

-3.344.٩7٨-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
3٨٠.٨71--استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

--114.657ذمم تجارية مدينة وأخرى بإستثناء المصروفات المدفوعة مقدماً

--5.375.417ودائع ثابتة فصيرة األجل
--756.175النقد وأرصدة لدى البنوك

6.٢46.٢4٩3.344.٩7٨3٨٠.٨71مجموع الموجودات المالية

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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٢٩( الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر- تابع

إدارة رأس المال - تابع

31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨

3٠٩.٠714٢6.3٠3ذمم دائنة أخرى
)756.175()1.6٠6.55٩(ناقصاً: النقد وأرصدة لدى البنوك

)3٢٩.٨7٢()1.٢٩7.4٨٨(صافي الفائض

6.٩3٠.٢676.٩3٠.٢67رأس المال، بعد خصم أسهم الخزينة

3.٠٢1.743٢.٩4٩.54٠اإلحتياطي القانوني

1٢.4٠٠4.٩٠٠إحتياطي األعمال الخيرية

-3.514إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

3.363.٨763.٠7٠.55٩األرباح المستبقاة

13.331.٨٠٠1٢.٩55.٢66مجموع حقوق الملكية

1٢.٠34.31٢1٢.6٢5.3٩4مجموع حقوق الملكية وصافي الفائض

ال توجد لدى الشركة أية مديونية كما في 31 ديسمبر ٢٠1٨ و٢٠17، وبالتالي فإن حساب نسبة المديونية ال يعتبر ضرورياً.

ــوم إدارة  ــس اإلدارة. وتق ــل مجل ــاً لسياســات معتمــدة مــن قب ــي الشــركة وفق ــة ف ــل إدارة الشــئون المالي ــم مــن قب إدارة المخاطــر تت
الشــئون الماليــة بالشــركة بتقييــم المخاطــر الماليــة بالتعــاون الوثيــق مــع الوحــدات التشــغيلية فــي الشــركة. ويوفــر أعضــاء مجلــس 

اإلدارة مبــادئ إدارة المخاطــر بصــورة عامــة، باإلضافــة إلــى سياســات تغطــي مجــاالت معينــة.

األدوات المالية الرئيسية
إن األدوات المالية الرئيسية المستخدمة من قبل الشركة، والتي تنشأ منها مخاطر األدوات المالية هي كالتالي:

· موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛	

· استثمارات بالتكلفة المطفأة؛	

· ذمم تجارية مدينة وأخرى بإستثناء المصروفات المدفوعة مقدماً؛	

· ودائع ثابتة قصيرة األجل؛	

· النقد وأرصدة لدى البنوك؛ و	

· ذمم دائنة أخرى بإستثناء منافع الموظفين.	

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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إن الحد األدنى إللتزامات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية الغير قابلة لإللغاء موضح كالتالي:

31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨

1٠.٠٠٠1٠.٠٠٠أقل من سنة
6٠.٠٠٠4٠.٠٠٠أكثر من سنة وأقل من 5 سنوات

16٠.٠٠٠1٩٠.٠٠٠أكثر من 5 سنوات

٢3٠.٠٠٠٢4٠.٠٠٠
٢٨( إلتزامات رأسمالية

ال توجد لدى الشركة أية إلتزامات رأسمالية كما في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )٢٠17: الشيء دينار بحريني(.

٢٩( الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر

الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المدرجــة فــي بيــان المركــز المالــي تشــتمل علــى النقــد وأرصــدة لــدى البنــوك، وودائــع ثابتــة 
قصيــرة األجــل، وموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، واســتثمارات بالتكلفــة المطفــأة، وذمــم تجارية 
مدينــة وأخــرى بإســتثناء المصروفــات المدفوعــة مقدمــاً، وذمــم دائنــة أخــرى بإســتثناء منافــع الموظفيــن. إن السياســات المحاســبية 

المتعلقــة باألســاليب المتبعــة عنــد اإلعتــراف بــاألدوات الماليــة قــد تــم اإلفصــاح عنهــا كالً علــى حــدة فــي البنــد الخــاص بهــا.

إدارة رأس المال

إن أهداف الشركة الرئيسية عند المحافظة على رأس المال هي:

· الحفــاظ علــى قــدرة الشــركة علــى المواصلــة فــي العمــل وفقــاً لمبــدأ االســتمرارية، حتــى تتمكــن مــن االســتمرار فــي تقديــم 	
عوائــد للمســاهمين وفوائــد ألصحــاب المصلحــة اآلخريــن؛ و

· توفير عائد مناسب للمساهمين من خالل تسعير المنتجات والخدمات بما يتناسب مع مستوى المخاطر.	

وتقــوم الشــركة بــإدارة هيكلــة رأس المــال لديهــا، كمــا تقــوم بإجــراء التعديــالت الالزمــة عليــه بنــاًء علــى التغيــرات فــي الظــروف 
االقتصاديــة. ولــم يتــم إجــراء أيــة تغييــرات فــي األهــداف والسياســات والعمليــات خــالل الســنتين المنتهيتيــن فــي 31 ديســمبر ٢٠1٨ 

و٢٠17.

كمــا تقــوم الشــركة بمراقبــة رأس المــال عــن طريــق اســتخدام نســبة المديونيــة، والتــي هــي عبــارة عــن صافــي المديونيــة مقســوماً 
ــة األخــرى  ــة الذمــم الدائن ــة. وتضــم الشــركة ضمــن صافــي المديوني ــاً إليــه صافــي المديوني ــة مضاف علــى مجمــوع حقــوق الملكي
مطروحــاً منهــا النقــد وأرصــدة لــدى البنــوك. أمــا حقــوق الملكيــة فتتضمــن رأس المــال واإلحتياطــات المنســوبة لمســاهمي الشــركة.

٢٧( إلتزامات عقد اإليجار - تابع

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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ديســمبر ٢٠1٨ بواقــع 5 فلــس للســهم )٢٠17: بواقــع 5 فلــس للســهم(. إن توزيعــات أربــاح األســهم المقترحــة تصبــح مســتحقة 
الســداد فقــط عندمــا تتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل المســاهمين خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي، وبالتالــي لــم يتــم احتســابها 

ضمــن هــذه البيانــات الماليــة.

٢٥( التبرعات لصالح األعمال الخيرية

التبرعات المقترحة من قبل مجلس اإلدارة

ــة للســنة  ــال الخيري ــح األعم ــي مــن أجــل التبرعــات لصال ــار بحرين ــغ 1٠.٠٠٠ دين ــس إدارة الشــركة تخصيــص مبل ــرح مجل اقت
ــي(. ــار بحرين ــمبر ٢٠1٨ )٢٠17: 1٠.٠٠٠ دين ــي 31 ديس ــة ف المنتهي

٢٦( المعامات واألرصدة مع األطراف ذات العاقة

ــا  ــر، أو عندم ــى الطــرف اآلخ ــيطرة عل ــدرة الس ــد األطــراف ق ــون ألح ــا يك ــة عندم ــار األطــراف كأطــراف ذات عالق ــم اعتب يت
يمــارس نفــوذ مؤثــر علــى الطــرف اآلخــر فــي اتخــاذ القــرارات الماليــة والتشــغيلية. وينــدرج ضمــن األطــراف ذات العالقــة كل مــن 
المســاهمين، وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وموظفــي اإلدارة العليــا، وأفــراد أُســرهم المقربيــن، وتلــك الشــركات األخــرى التــي تكــون 
لــدى الشــركة أو المســاهمين، وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وموظفــي اإلدارة العليــا وأفــراد أُســرهم المقربيــن القــدرة علــى ممارســة 
نفــوذ مؤثــر فيهــا أو يمكــن أن تتأثــر بشــكل جوهــري مــن قبــل تلــك األطــراف. إن المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة مصرحــة 

مــن قبــل اإلدارة وتــم إبرامهــا علــى أســاس تجــاري منصــف.

فيما يلي ملخص ألهم المعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر:

السنة المنتهية في
31 ديسمبر ٢٠1٨

السنة المنتهية في
31 ديسمبر ٢٠17

37.3434.5٨1مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

33.٠٠٠53.1٠٠أتعاب حضور اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة

تعويضات موظفي اإلدارة العليا
ــط ألنشــطة  ــق بالتخطي ــون المســؤولية فيمــا يتعل ــن يملكــون الســلطة ويتحمل ــك األشــخاص الذي ــا هــم أولئ إن أعضــاء اإلدارة العلي

ــك أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة. الشــركة وإدارتهــا ومراقبتهــا، بمــا فــي ذل

٢٧( إلتزامات عقد اإليجار

تتــم مراجعــة اإليجــار الســنوي لــألرض التــي يقــع عليهــا مبنــى مواقــف الســيارات كل عشــر ســنوات. ويتــم احتســاب مبلــغ اإليجــار 
المســتحق الســداد علــى أســاس القســط الثابــت المتزايــد أو علــى أســاس نســبة مئويــة مــن إجمالــي الربــح التشــغيلي للشــركة، أيهمــا 
ــح  ــي الرب ــا نســبته ٢٠% مــن إجمال ــل م ــي )تمث ــار بحرين ــة والبالغــة 115.5٠4 دين ــات اإليجــار للســنة الحالي ــر. إن مصروف أكب
ــار  ــاح ٢1( )٢٠17: 1٠1.5٩6 دين ــة )إيض ــة واإلداري ــغيلية والعمومي ــات التش ــن المصروف ــة ضم ــق(، مدرج ــغيلي المحق التش

بحرينــي(.

٢٤( توزيعات أرباح األسهم - تابع

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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المنعقـــد فــي ٢٢ مــارس ٢٠1٨ )٢٠16: ٢٢ مــارس ٢٠17(. ويتــم صــرف مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واحتســابها ضمــن 
بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر فــي الســنة التــي تتــم فيهــا الموافقــة عليهــا.

المكافآت المقترحة من قبل مجلس اإلدارة

اقتــرح مجلــس إدارة الشــركة دفــع مبلــغ 3٠.33٢ دينــار بحرينــي كمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة المنتهيــة 
ــآت  ــذه المكاف ــمبر ٢٠17(. إن ه ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــن الس ــي ع ــار بحرين ــمبر ٢٠1٨ )٢٠17: 37.343 دين في 31 ديس
المقترحــة تصبــح مســتحقة الســداد فقــط عندمــا تتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل المســاهمين خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي، 

وبالتالــي لــم يتــم احتســابها ضمــن هــذه البيانــات الماليــة.

٢3( العائد على السهم

يتــم حســاب العائــد األساســي علــى الســهم عــن طريــق قســمة صافــي الربــح المنســوب للمســاهمين علــى المتوســط المرجــح لعــدد 
األســهم العاديــة المتداولــة خــالل الســنة.

السنة المنتهية في
31 ديسمبر ٢٠1٨

السنة المنتهية في
31 ديسمبر ٢٠17

7٢٢.٠347٩٩.٩45صافي الربح المنسوب للمساهمين

6٩.3٠٢.67٠6٩.3٠٢.67٠المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )إيضاح 15(

1٢ فلس1٠ فلسالعائد األساسي والمخفض على السهم

ال توجــد لــدى الشــركة أيــة أســهم عاديــة قــد تكــون عرضــة للتخفيــض، وبالتالــي فــإن العائــد المخفــض علــى الســهم مماثــل للعائــد 
األساســي علــى الســهم.

٢٤( توزيعات أرباح األسهم

أرباح معلنة وتم دفعها

ــال الصــادر  ــل 5% مــن مجمــوع رأس الم ــي تمث ــي والت ــار بحرين ــغ 346.514 دين ــاح أســهم بمبل ــع أرب ــى دف ــة عل تمــت الموافق
والمدفــوع للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢٠17 )بواقــع 5 فلــس للســهم( )٢٠17: 346.514 دينــار بحرينــي وتمثــل نســبة %5 
مــن مجمــوع رأس مــال الشــركة الصــادر والمدفــــــوع بالكامــل للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢٠16، وتمــت الموافقــة عليهــا 
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــدة فــي ٢٢ مــارس ٢٠1٨ )٢٠16: ٢٢ مــارس ٢٠17( والتــي تــم اإلعــالن عنهــا 

ودفعهــا فــي فتــرة الحقــة.

توزيعات أرباح األسهم المقترحة من قبل مجلس اإلدارة

اقتــرح مجلــس إدارة الشــــركة تخصيــص مبلغ 346.514 دينار بحريني من أجل توزيعات أربـــــاح األسهــــم )٢٠17: 346.514 
ــة فــي 31  ــوع بالكامــل عــن الســنة المنتهي ــل نســبة 5% مــن مجمــوع رأس مــال الشــركة الصــادر والمدفــــ ــي( يمث ــار بحرين دين

٢٢( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة - تابع

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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٢٠( صافي الدخل من اإلستثمارات
السنة المنتهية في
31 ديسمبر٢٠1٨ 

السنة المنتهية في
31 ديسمبر ٢٠17

17٨.٩4415٢.614الفوائد على الودائع الثابتة قصيرة األجل
1٢4.43111٠.5٠1دخل أرباح أسهم 

-٢5.٨٨٢دخل الفوائد على االستثمارات المالية بالتكلفة المطفأة
٢5.٩٢٢-دخل الفوائد على اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

13.3316.٢٢5الفائدة على الحساب الجاري لدى البنك
مكاسب القيمة العادلة غير المحققة من العقارات االستثمارية

-1٠.6٨4)إيضاح 11(
مكاسب القيمة العادلة غير المحققة من الموجودات المالية بالقيمة 

1٠6.515-العادلة من خالل الربح أو الخسارة

353.٢7٢4٠1.777

٢١( مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية

السنة المنتهية في
31 ديسمبر٢٠1٨ 

السنة المنتهية في
31 ديسمبر ٢٠17

٢٩٢.4٨٢٢47.٠7٩تكاليف الموظفين
1٢٨.٨17136.٢٢٩تكاليف الكهرباء والماء

116.74٩7٢.65٩مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية أخرى
115.5٠41٠1.5٩6مصروفات عقد اإليجار )إيضاح ٢7(

77.٨5٢64.٩٩7تكاليف الصيانة
63.٢4٠36.٩35اإلستهالك )إيضاح 6(

33.٠٠٠53.1٠٠ أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

٨٢7.64471٢.5٩5

٢٢( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

المكافآت المستحقة والمصروفة

تــم إحتســاب وصــرف مبلــغ وقــدره 37.343 دينــار بحرينــي خــالل ســنة ٢٠1٨ كمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة 
ــد تمــت  ــي 31 ديســمبر ٢٠16(. وق ــة ف ــي عــن الســنة المنتهي ــار بحرين ــي 31 ديســمبر ٢٠17 )٢٠17: 4.5٨1 دين ــة ف المنتهي
الموافقة علــــى عملية دفــــع مكافــــآت أعضــــاء مجلــــس اإلدارة مــــن قبــــل المساهمين خالل اجتماع الجمعيــــة العمومية السنــــوي 

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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الموظفون األجانب

إن الحركة في اإللتزام المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والذي ينطبق على الموظفين األجانب موضحة كالتالي:

31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨

٢٢.765٢4.171الرصيد اإلفتتاحي

5.٢155.46٠مستحقات السنة

)6.٨66()٢.511(المبالغ المدفوعة خالل السنة

٢5.46٩٢٢.765الرصيد الختامي

٢٠1٨عدد الموظفين بالشركة

١٨(  ذمم دائنة أخرى
31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨

1٩6.76٩33٩.٩٨٠ذمم دائنة أخرى
٩1.3٨674.71٨توزيعات أرباح أسهم لم تتم المطالبة بها

4.7٨41.61٩مبالغ مستلمة مقدماً من المستأجرين
16.13٢٩.٩٨6مخصص رواتب إجازات الموظفين وتذاكر السفر

3٠٩.٠714٢6.3٠3

وفي رأي اإلدارة، فإن القيم العادلة للذمم الدائنة األخرى تقارب قيمها الدفترية.

١٩( إيرادات تشغيلية

السنة المنتهية في
31 ديسمبر٢٠1٨ 

السنة المنتهية في
31 ديسمبر ٢٠17

4٩٠.٠3٢4٨3.٢1٩إيرادات اإليجار

5٢4.٨٠6456.3٢5إيرادات مواقف السيارات بالمبنى الرئيسي

7٠.75٢56.٢55إيرادات مواقف السيارات األخرى 

134.576116.٢4٨إيرادت رسوم الخدمة

1.٢٢٠.1661.11٢.٠47

١٧( منافع نهاية الخدمة للموظفين - تابع

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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)4( إن تفاصيل عدد األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة في 31 ديسمبر موضحة على النحو التالي:

31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨

عدد األسهمعدد األسهم

1٠٠.٠٠٠1٠٠.٠٠٠السيد يوسف عبدالرحمن فخرو

١٦( اإلحتياطيات

 )أ( اإلحتياطي القانوني
31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨

٢.٩4٩.54٠٢.٨6٩.545الرصيد اإلفتتاحي

7٢.٢٠37٩.٩٩5المحول خالل السنة

3.٠٢1.743٢.٩4٩.54٠الرصيد الختامي

طبقــاً ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ٢1 لســنة ٢٠٠1، فإنــه يجــب تحويــل مبلــغ 
يعــادل نســبة 1٠% مــن صافــي ربــح الشــركة قبــل المخصصــات إلـــى حســاب اإلحتياطــي القانونــي الغيـــر قابــل للتوزيــع حتــى يبلــغ 
رصيــد ذلــك اإلحتياطــي نســبة 5٠% مــن رأس المــال الصــادر كحــد أدنــى. االحتياطــي غيــر متوفــر للتوزيــع مــا عــدا توزيعــات 

أربــاح األســهم كمــا هــو مســموح بــه فــي قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي.

)ب( األرباح المستبقاة
31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨

3.٠7٠.55٩٢.7٠7.1٢3الرصيد االفتتاحي
7٢٢.٠347٩٩.٩45صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة

)346.514()346.514(أرباح أسهم مدفوعة خالل السنة )إيضاح ٢4(
)7٩.٩٩5()7٢.٢٠3(المحول إلى اإلحتياطي القانوني

)1٠.٠٠٠()1٠.٠٠٠(إحتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل السنة

3.363.٨763.٠7٠.55٩الرصيد الختامي

١٧( منافع نهاية الخدمة للموظفين
الموظفون البحرينيون

إن المســاهمات التــي قامــت بهــا الشــركة والمتعلقــة بنظــام التقاعــد للمواطنيــن البحرينييــن والمــدار مــن قبــل الهيئــة العامــة للتأميــن 
االجتماعــي فــي مملكــة البحريــن للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢٠1٨ قــد بلغــت 1٨.465 دينــار بحرينــي )٢٠17: 74٩.1٩ 

دينــار بحرينــي(.

١٥( رأس المال - تابع 

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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١٥( رأس المال - تابع 

معلومات إضافية عن نمط المساهمة
)1( إن أســماء وجنســيات المســاهمين األساســيين وعــــدد األســهم التــي يملكونهــا والذيــن يملكــون حصــة تعــادل 5% أو أكثــر مــن 

مجمــوع األســهم المتــــداولة هــي كالتالــي:

في 3١ ديسمبر ٢٠١٨

نسبة المساهمة %عدد األسهـمالجنسية

5٢.67%37.٠33.4٩٠بحرينيةالهيئة العامة للتأمين االجتماعي

٢1.33%15.٠٠٠.٠٠٠كويتيةشركة المركز العقاري التجاري الكويتي 

في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

نسبة المساهمة %عدد األسهـمالجنسية

5٢.67%37.٠33.4٩٠بحرينيةالهيئة العامة للتأمين االجتماعي

٢1.33%15.٠٠٠.٠٠٠كويتيةشركة المركز العقاري التجاري الكويتي 

إن الشركة لديها فئة واحدة فقط من أسهم الملكية ويتمتع جميع حاملي األسهم بحقوق تصويت متساوية.  )٢(

يبين الجدول التالي توزيع أسهم الملكية وعدد المساهمين ونسب المساهمة، كما هو موضح في الفئات التالية:   )3(

في 3١ ديسمبر ٢٠١٨

نسبة المساهمة % عدد األسهـمعدد المساهمين

15.3٠%1.3٢61٠.76٢.٢٨3أقل من %1
1٠.7٠%147.5٢1.457% وتصل إلى أقل من %5

74.٠٠%5٢5٢.٠33.4٩٠% وأكثر

1.33٢7٠.317.٢3٠%1٠٠.٠٠

في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
نسبة المساهمة % عدد األسهـمعدد المساهمين

15.3٠%1.3٠31٠.76٢.٢٨3أقل من %1

1٠.7٠%147.5٢1.457% وتصل إلى أقل من %5
74.٠٠%5٢5٢.٠33.4٩٠% وأكثر

1.3٠٩7٠.317.٢3٠%1٠٠.٠٠

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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١٤( النقد وأرصدة لدى البنوك

31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨

7٨٠477نقد في الصندوق 

1.6٠5.77٩755.6٩٨أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك   

1.6٠6.55٩756.175

إن أرصــدة الحسابات الجارية لدى البنــوك تدر فــوائد بمعدل يتراوح ما بيــن ٠% الى ٢.5% سنويـــاً )٢٠17: ٠% الى ٢.5% سنوياً(.

١٥( رأس المال

31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨

المصرح به:
1٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 1٠٠ فلس بحرينـــي للسهم 
الواحد )٢٠17: 1٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 1٠٠ فلس 

1٠.٠٠٠.٠٠٠1٠.٠٠٠.٠٠٠بحريني للسهم الواحد(.

الصادر والمدفوع بالكامل:

7٠.317.٢3٠ سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 1٠٠ فلس بحريني للسهم 
الواحد )٢٠17: 7٠.317.٢3٠ سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 1٠٠ فلس 

7.٠31.7٢37.٠31.7٢3بحريني للسهم الواحد(

ناقصــاً:  1.٠14.55٩ أسهــم خزينـة مستحـوذ عليها بقيمـة اسمية 

قدرها 1٠٠ فلس بحريني للسهم الواحد )٢٠17:  1.٠14.55٩ أسهم خزينة 

)1٠1.456()1٠1.456(بقيمة اسمية قدرها 1٠٠ فلس  بحريني للسهـم الواحد(

6.٩3٠.٢676.٩3٠.٢67

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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تطبــق الشــركة النهــج المبســط للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )٩( لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة باســتخدام 
مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة مــدى أعمــار الذمــم. لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى أســاس جماعــي، يتــم تجميــع 

الذمــم المدينــة التجاريــة بنــاًء علــى مخاطــر االئتمــان واألعمــار المماثلــة.

تســتند معــدالت الخســائر المتوقعــة إلــى خســائر االئتمــان التاريخيــة للشــركة التــي تمــت مواجهتهــا علــى مــدار فتــرة مــا قبــل نهايــة 
الفتــرة. يتــم بعــد ذلــك تعديــل معــدالت الخســارة التاريخيــة بنــاءاً علــى المعلومــات الحاليــة والمســتقبلية مــع األخــذ باالعتبــار عوامــل 
ــل  ــدل التضخــم كعوام ــي ومع ــي اإلجمال ــج المحل ــد حــددت الشــركة النات ــى عمــالء الشــركة، وق ــر عل ــي تؤث ــي الت االقتصــاد الكل

رئيســية لالقتصــاد األساســي فــي الــدول التــي تعمــل فيهــا الشــركة 

علــى هــذا األســاس، تــم تحديــد المخصــص فــي 31 ديســمبر ٢٠1٨ و1 ينايــر ٢٠1٨ )بنــاًء علــى تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد 
التقاريــر الماليــة رقــم ٩( علــى النحــو التالــي بالنســبة للذمــم المدينــة:

3٠ يوم 3١ ديسمبر ٢٠١٨
تأخير

٩٠ يوم
تأخير

 ١٨٠
يوم 
تأخير

3٦٠ يوم 
تأخير

 3٦٠
فما فوق أيام
تأخير

المجمــوع

1٠٠.٠٠%17%6%5%٢%معدل الخسارة المتوقع

31.14٨٨٠.7344.3143٢.٩364٩.56٩1٩٨.7٠1ذمم تجارية مدينة
6٨64.٢٠4٢٨15.63٠4٩.56٩6٠.37٠مخصص خسارة

3٠ يوم ١ ينايـر ٢٠١٨
تأخير

٩٠ يوم
تأخير

١٨٠ يوم 
تأخير

3٦٠ يوم 
تأخير

 3٦٠
فما فوق أيام
تأخير

المجمــوع

1٠٠%76.3٠%36.7٩%6.6٠%٠.1٩%معدل الخسارة المتوقع

٢٢.٠7٢37.34٠4٢54.6٨54٢.٢٩٩1٠6.٨٢1ذمم تجارية مدينة

4٢٢.4641563.5754٢.٢٩٩4٨.536مخصص خسارة

احتفظت الشركة بمخصصاتها البالغة 46.633 دينار بحريني كما في 1 يناير و31 ديسمبر ٢٠1٨، حيث أن مخصص الخسارة 

المتوقعة والبالغة 4٨.536 دينار بحريني و6٠.37٠ دينار بحريني على التوالي ال تختلف اختالفاً جوهرياً.

إن الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة ذمم اإليجارات المدينة من المستأجرين موضحة كالتالي:

31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨

46.63346.633في 31 ديسمبر

١3( ودائع ثابتة قصيرة األجل - تابع

إن اإليجــارات المدينــة غيــر مخفضــة القيمــة يتوقــع تحصيلهــا بالكامــل وذلــك اســتناداً علــى الخبــرات الســابقة. كمــا أنــه ليــس مــن 
ــي رأي إدارة  ــة. وف ــر مضمون ــا غي ــة وهــي جميعه ــم اإليجــارات المدين ــى ذم ــات عل ــى ضمان ممارســات الشــركة أن تحصــل عل

الشــركة، فــإن القيمــة العادلــة للذمــم التجاريــة المدينــة واألخــرى تقــارب قيمتهــا الدفتريــة.

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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١١( عقارات إستثمارية 

١٢( ودائع ثابتة قصيرة األجل

31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨

4٨1.36٠4٨1.36٠الرصيد االفتتاحي

-1٠.6٨4مكاسب القيمة العادلة الغير محققة للسنة )إيضاح ٢٠(

4٩٢.٠444٨1.36٠الرصيد الختامي

خــالل الســنة، قامــت الشــركة بتقييــم األراضــي المملوكــة مــن قبــل مثمن عقــارات مســتقل بلغــت القيمة العادلــة للعقــارات 4٩٢.٠44 
ــة  ــة البالغ ــة العادل ــراف بمكاســب القيم ــم االعت ــك، ت ــى ذل ــاًء عل ــة. بن ــم الســوق المفتوح ــى قي ــتناد إل ــك باالس ــي وذل ــار بحرين دين

1٠.6٨4 دينــار بحرينــي خــالل الســنة.

31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨

ودائع ثابتة لدى البنوك تستحق بعد أكثر من ثالثة شهور 

4.674.4٩65.375.417ولكن في غضون سنة

إن الودائــع الثابتــة قصيــرة األجــل المحتفــظ بهــا لــدى البنــوك التــي تتعامــل معهــا الشــركة، تــدر فوائــد بمعــدالت تتــراوح مــا بيــن 
4.٠٠% و5.٠٠% ســنوياً )٢٠17: تتــراوح مــا بيــن 1.٩5% و4.٠٠% ســنوياً( بالنســبة للودائــع الثابتــة قصيــرة األجــل، وهــي مثبتــة 

بالدينــار البحرينــي وتســتحق خــالل فتــرات تتــراوح مــا بيــن 3 شــهور إلــى ســنة واحــدة.

31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨

1٩٨.7٠٠1٠6.٨٢1ذمم إيجارات مدينة من المستأجرين

ناقصاً: مخصص االنخفاض في قيمة ذمم اإليجارات
)46.633()46.633(  المدينة من المستأجرين 

15٢.٠676٠.1٨٨
75.٩7154.46٩فوائد بنكية مستحقة

14.5٨٩4.٠66مبالغ مدفوعة مقدماً للدائنين
4.٠٠٠4.٠٠٠مدفوعات مقدمة للموظفين

14.٨573.٠5٢مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 

٢61.4٨41٢5.775

يتم استالم ذمم اإليجارات المدينة بشكل عام خالل فترة ائتمانية تصل إلى 3٠ يوماً وهي مثبتة بالدينار البحريني.

١3( ذمم تجارية مدينة وأخرى

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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٨( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨

3.344.٩7٨3.٢3٨.463الرصيد االفتتاحي

المحول إلى االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية المالية

-)3.344.٩7٨(رقم )٩( )إيضاح 7(

1٠6.515-مكاسب القيمة العادلة غير المحققة للسنة )إيضاح ٢٠(

3.344.٩7٨-الرصيد الختامي

٩( استثمارات بالنكلفة المطفأة

31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨

إعادة تصنيف في استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

-3٨٠.٨71رقم )٩( )إيضاح 1٠(

تتمثــل االســتثمارات بالتكلفــة المطفــأة )البنــك األهلــي المتحــد - أوراق ماليــة دائمــة مــن الدرجــة األولــى( وتحمــل فائــدة قســيمة تبلــغ 
6.٨75% وتســتحق بعــد 5 ســنوات وهــي مثبتــة بالــدوالر األمريكــي.

١٠( استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨

الرصيد االفتتاحي
3٨٠.٨713٨٠.٨71

المحول إلى استثمارات مالية بالتكلفة المطفأة عند تطبيق المعيار

الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٩( )إيضاح ٩(

          )3٨٠.٨71(-

3٨٠.٨71-الرصيد الختامي

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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٦( ممتلكات وآالت ومعدات

أراضي مملوكة

مبنى مشيد
على أرض 
مستأجــرة

معدات مواقف 
السيارات

أثاث ومعدات 
المجمــــوعالمكتب

التكلـفة

٢.4٨7.٢٢6٨.13٨.41315.5٢56٢.٨6٩1٠.7٠4.٠33في 31 ديسمبر ٢٠16

15٨.٨٢433.4471٩٢.٢71--اإلضافات خالل السنة

٢.4٨7.٢٢6٨.13٨.413174.34٩٩6.3161٠.٨٩6.3٠4في 31 ديسمبر ٢٠17

14.6٨٢7.77٠٢٢.45٢--اإلضافات خالل السنة

٢.4٨7.٢٢6٨.13٨.4131٨٩.٠311٠4.٠٨61٠.٩1٨.756في 31 ديسمبر ٢٠1٨

االستهاك المتراكم

3٢.6٩67.٨44.٨٢5٨٩٨46.3457.٩٢4.764في 31 ديسمبر ٢٠16

1٨.35٢٩.16٠٩.4٢336.٩35-استهالك السنة )إيضاح ٢1(

3٢.6٩67.٨63.1771٠.٠5٨55.76٨7.٩61.6٩٩في 31 ديسمبر ٢٠17

1٨.35٢٢٩.٨٠715.٠٨163.٢4٠-استهالك السنة )إيضاح ٢1(

3٢.6٩67.٨٨1.5٢٩3٩.٨657٠.٨4٩٨.٠٢4.٩3٩في 31 ديسمبر ٢٠1٨

صافي القيمة الدفترية

٢.454.53٠٢56.٨٨414٩.16633.٢37٢.٨٩3.٨17في 31 ديسمبر ٢٠1٨

٢.454.53٠٢75.٢36164.٢٩14٠.54٨٢.٩34.6٠5في 31 ديسمبر ٢٠17

إن األرض التــي تــم تشــييد مبنــى مواقــف الســيارات عليهــا مســتأجرة مــن حكومــة مملكــة البحريــن لمــدة 5٠ ســنة ابتــداًء مــن عــام 

1٩٨٢م )إيضــاح ٢7(.
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٥( المعلومات القطاعية - تابع
كما في، وللسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨

إيرادات إيجار من العقاراتخدمات مواقف السيارات

الخدمات 
االستثمارية

غير 
المجموعمخصصة

المكتب 
أخــرىالرئيسي

المكتب 
أخــرىالرئيسي

إيرادات مواقف السيارات 
51٢.5٨٠----456.3٢556.٢55)اليومي وحاملي البطاقات(
4٨3.٢1٩---4٨3.٢1٩--إيرادات إيجار من العقارات

116.٢4٨---116.٢4٨--إيرادات رسوم الخدمة

1.11٢.٠47---456.3٢556.٢555٩٩.467اإليرادات التشغيلية

4٠1.777-4٠1.777----صافي الدخل من اإلستثمارات
3.٢٩7----3.٢٩7-الدخل االخر

1.517.1٢1-4٠1.777-456.3٢55٩.55٢5٩٩.467مجموع اإليرادات

مصروفات تشغيلية وعمومية
675.66٠---11٩.٢7٩٨.٩٩٢547.3٨٩)تشمل مصروفات الصيانة(

36.٩35---3.1٢٨6٨133.1٢6اإلستهالك )إيضاح 6(

مجموع المصروفات التشغيلية 
والعمومية )تشمل مصروفات

71٢.5٩5---1٢٢.4٠7٩.6735٨٠.515الصيانة(
4.5٨14.5٨1-----مصروفات غير مخصصة

4.5٨1717.176--1٢٢.4٠7٩.6735٨٠.515مجموع المصروفات

7٩٩.٩45)4.5٨1(4٠1.777-333.٩1٨4٩.٨7٩1٨.٩5٢أرباح/)خسائر( القطاع  

13.4٠4.334-1٠.3٩4.55٠-315.55٨٢.46٢.٢٨٩٢31.٩37الموجودات المتعلقة بالقطاع

44٩.٠6٨---1.613٩.٠٩343٨.36٢المطلوبات المتعلقة بالقطاع

معلومات قطاعية أخرى
الحد األدنى إللتزام عقد 

٢4٠.٠٠٠-----٢4٠.٠٠٠اإليجار التشغيلي )إيضاح ٢7(

القطاعات الجغرافية - قطاع التقارير الثانوية
إن القطــاع الجغرافــي يشــارك بتوفيــر المنتجــات أو الخدمــات ضمــن بيئــة اقتصاديــة محــددة تخضــع لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك 

المتعلقــة بالقطاعــات التــي تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.
إن الشركة تدير عملياتها بالكامل داخل مملكة البحرين، وبالتالي لم يتم عرض معلومات عن القطاعات الجغرافية.
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قضايــا مماثلــة وأي قــرار مــن إدارة الشــركة عــن طريقــة الــرد 
ــم. ــة أو التقيي ــى الدعــاوى، والمطالب عل

مبدأ االستمرارية
ــاس  ــى أس ــي عل ــز المال ــة المرك ــركة بمراجع ــوم إدارة الش تق
ــة  ــي لمقابل ــل إضاف ــى أي تموي ــم الحاجــة إل ــوم بتقيي دوري وتق
متطلبــات رأس المــال العامــل، كمــا تقــوم أيضــاً بتقديــر األمــوال 
الالزمــة لمواجهــة االلتزامــات عنــد اســتحقاقها. وباإلضافــة إلــى 
ــي  ــم المال ــر الدع ــى توفي ــدون عل ــاهمين يؤك ــإن المس ــك، ف ذل
ــع  ــن وض ــد م ــركة للتأك ــات الش ــل متطلب ــك لتموي ــي وذل الكاف

ــركة.  ــتمرارية للش اإلس

المخصصات
ــم  ــة الذم ــي قيم ــاض ف ــل مخصــص لالنخف ــركة بعم ــوم الش تق
ــن  ــة م ــة الناتج ــائر المتوقع ــاب الخس ــة الحتس ــة المدين التجاري
ــي رأي  ــة. وف عجــز العمــالء عــن تســديد المدفوعــات المطلوب
إدارة الشركة، فإن هناك حـــاجة لتوفــــير مخصص لالنخفــاض 
ــار  ــغ 46.633 دين ــدينة بمبل ــة المـ ــذمم التجاري ــة الــ ــي قيم فــ
ــار  ــمبر ٢٠1٨ )٢٠17: 46.633 دين ــي 31 ديس ــي فـ بحرين
بحرينــي(. أحــدث المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقم 
)٩( تغيــرات جوهريــة فــي منهجيــة انخفــاض القيمــة المســتحقة. 
لقــد غيــر منهــج الخســائر المتكبــدة فــي معيــار المحاســبة الدولــي 
ــع.  ــان المتوق ــة لالئتم ــارة المتوقع ــج الخس ــى نه ــم )3٩( إل رق
يســتند هــذا المخصــص علــى احتماليــة اإلخفــاق فــي الســداد فــي 
ــرة  ــادة كبي ــاك زي ــن هن ــم تك ــا ل ــة م ــى عشــر شــهراً التالي اإلثن
ــتند  ــة يس ــذه الحال ــي ه ــأتها. وف ــذ نش ــان من ــي مخاطــر االئتم ف
ــي الســداد خــالل عمــر  ــاق ف ــة اإلخف ــى احتمالي المخصــص عل

األصــل.

ــم  ــل مخصــص للمخــزون القدي ــركة أيضــاً بعم ــوم الش ــا تق كم
وبطــيء الحركــة. وفــي رأي إدارة الشــركة، فإنــه ليســت هنــاك 
ــة  ــيء الحرك ــم وبط ــزون القدي ــص للمخ ــر مخص ــة لتوفي حاج
فـــي 31 ديســمبر ٢٠1٨ )٢٠17: الشــيء دينــار بحرينــي(. إن 
تقديــرات صافــي القيمــة المتحققــة مــن المخــزون تتــم بنــاًء علــى 
األدلــة األكثــر موثوقيــة والمتاحــة فــي وقــت عمــل التقديــرات. 
إن هــذه التقديــرات تأخــذ فــي االعتبــار تقلبــات األســعار أو 

التكلفــة المتعلقــة بشــكل مباشــر بأحــداث قــد وقعــت فــي وقــت 
ــذه  ــل ه ــد أن مث ــى ح ــي إل ــز المال ــان المرك ــخ بي ــق لتاري الح

ــرة.  ــة الفت األحــداث تؤكــد الظــروف القائمــة فــي نهاي

اإللتزامات المحتملة
ــوع أو  ــط بوق ــة فق ــات المحتمل ــأ اإللتزام ــا، تنش ــم طبيعته بحك
عــدم وقــوع واحــد أو أكثــر مــن األحــداث المســتقبلية. إن تقييــم 
مثــل هــذه اإللتزامــات المحتملــة يتضمــن ممارســة درجــة عاليــة 

مــن االجتهــاد والتقديــرات لنتائــج األحــداث المســتقبلية.

٥( المعلومــات القطاعيــة

قطاعات األعمال - قطاع التقارير الرئيسية
ــر الرئيســية للشــركة.  إن قطــاع األعمــال يشــكل قطــاع التقاري
الموجــودات  مــن  كمجموعــة  األعمــال  قطــاع  ويعــرف 
والعمليــات المرتبطــة بتقديــم المنتجــات أو الخدمــات والتــي 
تخضــع لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات 

األعمــال األخــرى.

إن قطاعات األعمال الرئيسية للشركة هي:
القطــاع  هــذا  يختــص   - الســيارات  مواقــف  خدمــات    l

ــوف  ــل رســوم وق ــر مواقــف الســيارات للعامــة مقاب بتوفي
الســيارات، ويســاهم هــذا القطــاع بأكبــر نســبة مــن أعمــال 
مــن   )%33.٨6  :٢٠17(  %37.٨5 بواقــع  الشــركة 

إيــرادات الشــركة.  

إيــرادات إيجــار مــن العقــارات - يختــص هــــذا القطــاع بإدارة   l

وصيانــة وتأجيرالعقــارات. ويســاهم هــذا القطــاع بنســبة 
الشــركة.   إيــرادات  مــن   )%3٩.6٢٠: ٠17( %3٩.7٠

اإلســتثمار والخدمــات ذات الصلــة - هــذا القطــاع مختــص    l

بالتــداول فــي الموجــودات الماليــة واســتثمار الفائــض مــن 
ــد  ــة. وق ــة الرئيســية والثانوي ــي األســواق المالي األمــوال ف
ســاهم هــذا القطــاع بنســبة 45.٢٢% )٢٠17: ٢6.54%( 

مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة

الهامــة  المحاســبية  األحــكام   )٤
للتقديــرات  الرئيســية  والمصــادر 

تابــع  - المحتملــة 
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٤(  األحــكام المحاســبية الهامة والمصادر 
الرئيســية للتقديــرات المحتملــة - تابع

ــد  ــاله يعتم ــورة أع ــتويات المذك ــي المس ــد ف ــف أي بن إن تصني

ــر  ــي تؤث ــتخدمة والت ــن المدخــالت المس ــتوى م ــل مس ــى أق عل
بشــكل كبيــر علــى قيــاس القيمــة العادلــة لهــذا البنــد. ويتــم 
االعتــراف بنقــل البنــود بيــن المســتويات فــي الفتــرة التــي 

ــك.   ــا ذل ــدث فيه يح

إن الموجــودات الماليــة، والمطلوبــات الماليــة والموجــودات 
ــة  ــة العادل ــاس القيم ــا قي ــب إم ــي تتطل ــة للشــركة والت غيرالمالي
ــي 31  ــا ف ــا كم ــة له ــة العادل ــط عــن القيم ــا أو اإلفصــاح فق له
ــذه  ــم له ــم ٢٩ المتم ــاح رق ــي اإليض ــة ف ــمبر ٢٠1٨ مبين ديس

ــة.     ــات المالي البيان

االنخفاض في قيمة الموجودات

أ( الموجودات المالية

ــان  ــائر االئتم ــم خس ــركة بتقيي ــوم الش ــر ٢٠1٨، تق ــن 1 يناي م
ــن  ــة، وأدوات الدي ــة المدين ــم التجاري ــة بالذم ــة المرتبط المتوقع
المحملــة بالتكلفــة المطفــأة، والموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلة 
مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر علــى أســاس مســتقبلي. تعتمــد 
منهجيــة انخفــاض القيمــة علــى مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة 
فــي مخاطــر االئتمــان. تطبق الشرکة النهج المبسط المسموح 
يتطلب  الذي   ،)٩( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  في  به 
المديونيــات  عمــر  مدى  علی  المتوقعة  بالخسائر  االعتراف 

بشــكل أولــي.

االنخفاض في قيمة الموجودات - تابع

ب( الموجودات غير المالية األخرى

ــد  ــد النق ــة لموجــودات الشــركة أو وحــدة تولي إن القيمــة الدفتري
لهــا، بخــالف الموجــودات الماليــة، تتــم مراجعتهــا فــي تاريــخ 
ــر  ــاك أي مؤش ــا إذا كان هن ــد م ــي لتحدي ــز مال ــان مرك كل بي
علــى انخفــاض القيمــة. إن وحــدة توليــد النقــد هــي أصغــر 
مجموعــة قابلــة للتحديــد مــن األصــول التــي تولــد تدفقــات نقديــة 
ــة  ــات النقدي ــن التدفق ــر ع ــد كبي ــى ح ــتقلة إل ــون مس ــث تك بحي

الــواردة مــن األصــول األخــرى. وفــي حــال وجــود أي مــن هــذه 
ــة لالســترداد.  ــة الموجــودات القابل ــر قيم ــم تقدي المؤشــرات، يت
إن المبلــغ القابــل لالســترداد ألصــل معيــن أو لوحــدة توليــد 
النقــد هــو عبــارة عــن قيمتــه العادلــة أو قيمــة االســتخدام أيهمــا 
أكبــر مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع. ويتــم االعتــراف بخســارة 
انخفــاض القيمــة عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة أو وحــدة توليــد 
النقــد ألصــل معيــن عــن المبلــغ المقــدر القابــل لالســترداد. كمــا 
يتــم االعتــراف بخســائر انخفــاض القيمــة فــي بيــان األربــاح أو 
الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر. إن خســائر انخفــاض القيمــة 
ــد  ــم تع ــا ل ــى أنه ــر عل ــاك مؤش ــط إذا كان هن ــها فق ــم عكس يت
موجــودة وكان هنــاك تغييــر فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد 

ــل لالســترداد. ــغ القاب المبل

اإلجراءات القانونية

ــزام  ــاك إلت ــون هن ــا يك ــر مخصــص عندم ــركة بتوفي ــوم الش تق
قائــم نتيجــة ألحــداث ســابقة، ومــن المرجــح أن يتــم نقــل منافــع 
اقتصاديــة، ويمكــن تقديــر مبلــغ تكاليــف النقــل بدرجــة كافيــة من 
الموثوقيــة. وفــي الحــاالت التــي ال يتــم فيهــا اســتيفاء المعاييــر، 
ــي اإليضاحــات  ــل ف ــزام محتم ــن اإلفصــاح عــن إلت ــن الممك م
ــة. إن اإللتزامــات الناشــئة فيمــا يتعلــق  ــات المالي المتممــة للبيان
بالمطلوبــات المحتملــة التــي تــم اإلفصــاح عنهــا، أو تلــك التــي 
لــم يتــم االعتــراف بهــا فــي الوقــت الحالــي أو اإلفصــاح عنهــا 
فــي البيانــات الماليــة مــن الممكــن أن يكــون لــه تأثيــر جوهــري 
المبــادئ  هــذه  تطبيــق  إن  للشــركة.  المالــي  المركــز  علــى 
المحاســبية للقضايــا القانونيــة يتطلــب مــن إدارة الشــركة اتخــاذ 
قــرارات حــول مختلــف المســائل الواقعيــة والقانونيــة الخارجــة 

عــن نطــاق ســيطرتها. 

كمــا تقــوم الشــركة بمراجعــة القضايــا القانونيــة القائمــة ومتابعــة 
ــر،  ــخ كل تقري ــي تاري ــة ف ــي اإلجــراءات القانوني التطــورات ف
مــن أجــل تقييــم الحاجــة إلــى توفيــر المخصصــات واإلفصاحات 
فــي  المأخــوذة  العوامــل  بيــن  ومــن  الماليــة.  بياناتهــا  فــي 
اإلعتبــار عنــد اتخــاذ قــرارات بشــأن المخصصــات هــي طبيعــة 
الدعــاوى، والمطالبــات أو التقييــم، واإلجــراءات القانونيــة، 
والمســتوى المحتمــل للتعويضــات التــي يتــم تحديدهــا مــن قبــل 
القضــاء حيــث تــم رفــع الدعــاوى، والمطالبــات أو التقييــم، 
ــدم المحــرز  ــك التق ــي ذل ــا ف ــة )بم ــي القضي ــدم المحــرز ف والتق
بعــد تاريــخ البيانــات الماليــة ولكــن قبــل إصــدار تلــك البيانــات(، 
وآراء أو وجهــات نظــر المستشــارين القانونييــن، والخبــرة فــي 

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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٤(  األحــكام المحاســبية الهامة والمصادر 
الرئيســية للتقديــرات المحتملــة - تابع

تصنيف االستثمارات

ــرر  ــركة، تق ــبية للش ــات المحاس ــق السياس ــة تطبي ــالل عملي خ
ــا إذا كان يتوجــب أن  ــن م ــد إســتمالك اســتثمار معي اإلدارة عن
ــن  ــة م ــة العادل ــدد بالقيم ــتثمار مح ــه اس ــى أن ــه عل ــم تصنيف يت
خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر أو التكلفــة المطفــأة. ويعكــس 
ــة اإلدارة بخصــوص كل اســتثمار ويخضــع  ــف ني ــذا التصني ه
كل تصنيــف مــن تصنيفــات اإلســتثمارات المعنيــة لمعالجــة 

ــف. ــك التصني ــات ذل ــى متطلب ــاًء عل ــة بن ــبية مختلف محاس

التقييم العادل لإلستثمارات

تقــوم الشــركة بتحديــد القيمــة العادلــة لإلســتثمارات الغيــر 
ــم  ــاليب التقيي ــتخدام أس ــطة باس ــة نش ــواق مالي ــي أس ــة ف مدرج
المعروفــة مثــل طريقــة تقييــم صافــي األصــول، وأســعار أحــدث 
المعامــالت التــي حدثــت إلســتثمارات مثيلــة. ويتــم تقديــر 
القيمــة العادلــة فــي وقــت معيــن علــى أســاس ظــروف الســوق 
والمعلومــات المتاحــة عــن الشــركات المســتثمر فيهــا. إن هــذه 
ــدة  ــر مؤك ــة ألمــور غي ــة ومتضمن ــة ذاتي ــرات ذات طبيع التقدي
ــن  ــه ال يمك ــاد، وعلي ــن االجته ــة م ــة عالي ــى درج ــاج إل وتحت
تحديدهــا بدقــة متناهيــة. إن األحــداث المســتقبلية كاســتمرار 
األربــاح التشــغيلية والقــوة الماليــة غيــر مؤكــدة. وأنــه مــن 
الممكــن بشــكل معقــول، بنــاًء علــى المعرفــة القائمــة، بــأن 
ــات  ــة عــن الفرضي ــة التالي ــج خــالل الســنة المالي ــف النتائ تختل
ــى  ــة عل ــالت جوهري ــب إجــراء تعدي ــد يتطل ــا ق المســتخدمة مم
القيمــة الدفتريــة لإلســتثمارات. وفــي الحــاالت التي يتم اســتخدام 
فيهــا نمــاذج تقييــم صافــي األصــول لتقديــر القيــم العادلــة، يتــم 
تقديــر صافــي األصــول مــن قبــل اإلدارة بنــاًء علــى المعلومــات 
المتاحــة والنقاشــات مــع ممثلــي إدارة الشــركات المســتثمر فيها، 
وبنــاًء علــى أحــدث البيانــات الماليــة المدققــة المتاحــة وحســابات 

ــة. ــر مدقق اإلدارة الغي

األحــكام المحاســبية الهامــة والمصــادر الرئيســية للتقديــرات 
ــع ــة - تاب المحتمل

التقييم العادل للعقارات اإلستثمارية

ــون  ــا المثمن ــوم به ــي يق ــات الت ــى التقييم ــركة عل تتحصــل الش
للعقــارات  العادلــة  القيمــة  تحديــد  أجــل  مــن  الخارجيــون 
االســتثمارية. وتســتند هــذه التقديــرات علــى فرضيــات بمــا فــي 
ذلــك إيــرادات اإليجــار المســتقبلية، وتكاليــف الصيانــة المتوقعــة 
لتلــك العقــارات ومعــدل الخصــم المناســب. ويرجــع المقيمــون 
أيضــا إلــى أدلــة الســوق مثــل أســعار المعامــالت لعقــارات 
ــاري  ــتثمار العق ــوق االس ــي س ــاط ف ــتوى النش ــة. إن مس مماثل
يعانــي مــن إنخفــاض فــي المســتوى فــي الســنوات القليلــة 
ــهيالت  ــر التس ــاض تواف ــبب انخف ــاً بس ــك أساس ــة، وذل الماضي
ــة  ــإن تكلف ــة، ف ــر التســهيالت اإلئتماني ــث تتواف ــة، وحي اإلئتماني
اإلقتــراض تتزايــد. وقــد أدى عــدم وجــود معامــالت قابلــة 
للمقارنــة فــي الســوق إلــى اإلعتمــاد بشــكل أكبــر علــى التقديــر 
المهنــي مــن أجــل التوصــل إلــى التقييمــات. إن التغيــرات فــي 
االفتراضــات األساســية يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى 

ــة. ــة المعروض ــة العادل القيم

قياس القيمة العادلة

إن عــدد مــن موجــودات ومطلوبــات الشــركة المدرجــة فــي 
البيانــات الماليــة للشــركة تتطلــب قيــاس و/ أو إفصــاح عــن 

ــة. ــة العادل القيم

إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات المالية وغير 
الماليــة للشــركة يســتخدم المدخــالت والمعطيــات الملحوظــة 
ــد  ــي تحدي ــتخدمة ف ــكان. إن المدخــالت المس ــدر اإلم ــوق ق للس
ــة  ــتويات مختلف ــي مس ــا ف ــم تصنيفه ــة يت ــة العادل ــات القيم قياس
بنــاًء علــى مــدى إمكانيــة مالحظــة هــذه المدخــالت فــي وســائل 
التقييــم المســتخدمة وهــي تشــكل )التسلســل الهرمــي للقيمــة 

ــة(: العادل

األســعار المعلنــة )غيــر المعدلــة( فــي األســواق  المستوى 1:  
ــة؛ النشــطة للعناصــر المطابق

مدخــالت ملحوظــة إمــا بصــورة مباشــرة أو  المستوى ٢:  
ــالت  ــي مدخ ــا ف ــم تصنيفه ــم يت ــرة ل ــر مباش غي

المســتوى 1؛ و
وااللتــزام  لألصــل  ملحوظــة  غيــر  مدخــالت  المستوى 3:  
ــر مشــتقة  ــال، المدخــالت الغي ــى ســبيل المث )عل

ــوق(. ــات الس ــن بيان م

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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3( أهم السياســات المحاســبية - تابع
المعامات بالعمات األجنبية

يتــم احتســاب المعامــالت التــي يتــم إبرامهــا بالعمــالت األجنبيــة 
وفقــاً ألســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ إبــرام تلــك المعامــالت. 
ــك المعامــالت  إن المكاســب والخســائر الناتجــة عــن تســوية تل
وعــن تحويــل الموجــودات والمطلوبات النقديــة المثبتة بالعمالت 
ــاً ألســعار الصــرف فــي  ــار البحرينــي، وفق ــى الدين ــة إل األجنبي
نهايــة الســنة، يتــم االعتــراف بهــا في بيــان األرباح أو الخســائر. 
ــة  ــة التاريخي ــها بالتكلف ــم قياس ــي يت ــة الت ــر نقدي ــود الغي إن البن
والمثبتــة بعملــة أجنبيــة، يتــم تحويلهــا باســتخدام أســعار الصرف 
الســائدة كمــا فــي تواريــخ المعامــالت األوليــة. أمــا البنــود الغيــر 
نقديــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة والمثبتــة بعملــة أجنبيــة، 
فيتــم تحويلهــا باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي التاريــخ 
الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة. إن المكاســب أو الخســائر 
ــم معاملتهــا  ــة تت ــر نقدي ــود الغي ــل البن الناتجــة عــن إعــادة تحوي
ــة  ــائر الناتج ــب أو الخس ــراف بالمكاس ــع اإلعت ــى م ــا يتماش بم

عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للبنــد.

التقارير القطاعية

ــع  ــق م ــو يتف ــى نح ــا عل ــم عرضه ــغيلية يت ــات التش إن القطاع
التقاريــر الداخليــة المقدمــة إلــى صانعــي القــرار بالشــركة.  
ــك  ــي ذل ــا ف ــق اإلدارة بم ــرار بفري ــي الق ــف صانع ــم تعري ويت

ــام. ــر الع ــة والمدي ــة التنفيذي ــاء اللجن أعض

إن قطــاع األعمــال يشــكل القطــاع األساســي للشــركة. ويعــرف 
والعمليــات  الموجــودات  مــن  كمجموعــة  األعمــال  قطــاع 
المرتبطــة بتقديــم المنتجــات أو الخدمــات والتي تخضــع لمخاطر 
وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات األعمــال أخــرى.

إن قطاعات األعمال األساسية للشركة هي:

l  خدمات مواقف السيارات؛
l  تأجير العقارات؛ و

l  االستثمار والخدمات ذات الصلة.

ــر المنتجــات أو الخدمــات  ــي يشــارك بتوفي إن القطــاع الجغراف
ضمــن بيئــة اقتصاديــة محــددة تخضــع لمخاطــر وعوائــد تختلف 

عــن تلــك المتعلقــة بالقطاعــات التــي تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة 
أخرى.

٤( األحــكام المحاســبية الهامــة والمصــادر 
الرئيســية للتقديــرات المحتملــة

للمعاييــر الدوليــة إلعــداد  إن إعــداد البيانــات الماليــة وفقــاً 
التقاريــر الماليــة يتطلــب مــن إدارة الشــركة اســتخدام تقديــرات 
المبينــة  المبالــغ  علــى  تؤثــر  أن  شــأنها  مــن  وافتراضــات 
الموجــودات  عــن  واإلفصــاح  والمطلوبــات  للموجــودات 
ــى  ــة، وعل ــات المالي ــخ البيان ــي تاري ــة ف ــات المحتمل والمطلوب
ــرة إعــداد  ــات خــالل فت ــرادات والمصروف ــة لإلي ــغ المبين المبال
ــي  ــرارات الت ــب اتخــاذ الق ــرات يتطل ــد التقدي ــر. إن تحدي التقري
تعتمــد علــى الخبــرات الســابقة، والظــروف اإلقتصاديــة القائمــة 
ــج  ــع المعلومــات األخــرى المتاحــة. إن النتائ والمتوقعــة، وجمي

ــرات. ــك التقدي ــن تل ــة ع ــون مختلف ــد تك ــة ق الفعلي

إن أهــم المجــاالت التــي تتطلــب اســتخدام تقديــرات اإلدارة 
ــي: ــا يل ــق بم ــة تتعل ــات المالي ــذه البيان ــي ه ــا ف وافتراضاته

l  العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات؛
l  تصنيف اإلستثمارات؛

l  التقييم العادل لإلستثمارات؛
l  التقييم العادل للعقارات اإلستثمارية؛ 

l  قياس القيمة العادلة؛
l  اإلنخفاض في قيمة الموجودات؛

l  اإلجراءات القانونية؛
l  مبدأ اإلستمرارية؛
l  المخصصات؛ و

l  اإللتزامات المحتملة.

العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات

يتــم حســاب اإلســتهالك لممتلــكات وآالت ومعــدات الشــركة 
ــم  ــة. وتت بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجي
ــكات واآلالت والمعــدات مــن  ــة العمــر اإلنتاجــي للممتل مراجع
قبــل اإلدارة بشــكل دوري. وتتــم المراجعــة علــى أســاس الوضع 
الحالــي للموجــودات والفتــرة المتوقعــة التــي مــن خاللهــا ســوف 
تســتمر تلــك الموجــودات فــي تحقيــق منفعــة اقتصاديــة للشــركة.

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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وتدفــع مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن األجانــب فــي للشــركة 
وفقــاً ألحــكام قانــون العمــل البحرينــي. وتقوم الشــركة باحتســاب 
اإللتزامــات المســتحقة ذات الصلــة ضمــن المطلوبــات علــى 

أســاس ســنوي.

رأس المال

يتــم تصنيــف األدوات الماليــة الصــادرة مــن قبــل الشــركة 
ــف  ــا تعري ــق عليه ــا ال ينطب ــى حــد أنه ــط إل ــة فق ــوق ملكي كحق
األصــل أو اإللتــزام المالــي. ويتــم تصنيــف األســهم العاديــة 

للشــركة كأدوات حقــوق الملكيــة.

توزيعات أرباح األسهم ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يتــم اإلعتــراف بتوزيعــات أربــاح األســهم للمســاهمين ومكافــآت 
أعضــاء مجلــس اإلدارة عندمــا تصبــح مســتحقة الســداد بشــكل 
المرحليــة  األســهم  أربــاح  توزيعــات  حالــة  وفــي  قانونــي. 
للمســاهمين، فإنــه يتــم اإلعتــراف بهــا عندمــا يتــم اإلعــالن عنهــا 
ــات  ــة توزيع ــي حال ــا ف ــس اإلدارة. أم ــاء مجل ــل أعض ــن قب م
أربــاح األســهم النهائيــة ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة، 
فإنــه يتــم اإلعتــراف بهــا عندمــا تتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل 

ــة الســنوي. ــة العمومي ــاع الجمعي ــي اجتم ــاهمين ف المس

أسهم الخزينة

تمثــل أســهم الخزينــة أســهم الشــركة التــي تــم إصدارهــا ومــن 
ثــم إعــادة شــراؤها ولــم يتــم إعــادة إصدارهــا أو إلغاؤهــا حتــى 
تاريــخ بيــان المركــز المالــي. يتــم إظهــار أســهم الخزينــة 
ــن  ــرق بي ــا الف ــات، أم ــا االســمية كخصــم مــن االحتياطي بقيمته
ــهم  ــذه األس ــراء ه ــة ش ــة وتكلف ــهم الخزين ــمية ألس ــة االس القيم
فيتــم تســويته فــي األربــاح المســتبقاة أو حســاب عــالوة إصــدار 
ــم  ــوق المســاهمين، ويت ــي حق ــرات ف ــان للتغي أســهم ضمــن البي
االعتــراف بالمكاســب أو الخســائر الناتجــة مــن بيــع أســهم 

ــاهمين. ــوق المس ــي حق ــرات ف ــان التغي ــن بي ــة ضم الخزين

عقود اإليجار التشغيلية

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي بموجبهــا تبقــى مــع المؤجــر 
معظــم المخاطــر والعوائــد المتعلقــة بالملكيــة كعقــود إيجــار 
تشــغيلية. ويتــم احتســاب المدفوعــات التــي تتــم بموجــب عقــود 
اإليجــار التشــغيلية )صافيــة مــن أيــة حوافــز ممنوحــة مــن قبــل 
ــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل  ــان األرب ــن بي المؤجــر( ضم
اآلخــر بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار. ويتــم 
ــي  ــار كخصــم ف ــز اإليج ــن حواف ــة م ــدة الكلي ــراف بالفائ اإلعت
مصروفــات اإليجــار علــى مــدى فتــرة اإليجــار بطريقــة القســط 

الثابــت.

اإلعتراف باإليرادات

دخل الخدمات

يتــم اإلعتــراف بإيــرادات تقديــم الخدمــات فــي الفتــرة المحاســبية 
التــي يتــم فيهــا تقديــم تلــك الخدمــات. فيمــا يتعلــق بالعقــود ذات 
األســعار الثابتــة، فيتــم اإلعتــراف باإليــرادات علــى أســاس 
الخدمــة الفعليــة المقدمــة حتــى نهايــة فتــرة إعــداد التقاريــر 
كنســبة مــن إجمالــي الخدمــات التــي ســيتم تقديمهــا، ألن العميــل 
يتلقى ويستخدم المنافع في وقت واحد. فــي حالــة العقــود ذات 
ــاًء علــى جــدول  ــاً بن ــة، يدفــع العميــل مبلغــاً ثابت األســعار الثابت
يتــم  المقدمــة،  الخدمــات  المدفوعــات  تجــاوزت  إذا  الدفــع. 
االعتــراف بإلتــزام تعاقــدي. معظــم إيــرادات الشــركة مستســقاة 
مــن عقــود ذات أســعار ثابتــة، لذلــك يتــم تحديــد مبلــغ اإليــرادات 
التــي ســيتم تحقيقهــا مــن كل عقــد بالرجــوع إلــى تلــك األســعار 
ــى أســاس شــهري،  ــالء عل ــر للعم ــم إصــدار الفواتي ــة. يت الثابت

ــورة مســتحق الســداد بمجــرد إصدارهــا. ــغ الفات ــر مبل ويعتب

التبرعات لصالح األعمال الخيرية

ــا  ــة عليه ــم الموافق ــة تت ــال الخيري ــح األعم ــات لصال إن التبرع
مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي 
ــح  ــا الشــركة لصال ــوم به ــي تق ــراف بالتبرعــات الت ــم اإلعت ويت
ــة  ــى إحتياطــي األعمــال الخيري ــة وتحويلهــا إل األعمــال الخيري

فــي الســنة التــي تتــم فيهــا الموافقــة عليهــا.

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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الموجودات المالية - التصنيف والقياس - تابع
موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة - تابع

ذمم تجارية مدينة وأخرى

ــا  ــا بقيمته ــم إدراجه ــرى يت ــة واألخ ــة المدين ــم التجاري إن الذم
المتوقــع تحقيقهــا. تقــوم الشــركة بتقييــم الخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة المرتبطــة بذممهــا التجاريــة المدينــة. تعتمــد منهجيــة 
ــادة  ــاك زي ــت هن ــا إذا كان ــى م ــة عل ــاض القيم ــاب انخف احتس
المبسط  النهج  الشرکة  تطبق  االئتمــان.  مخاطــر  فــي  كبيــرة 
رقم  المالية  التقارير  إلعــداد  الدولي  المعيار  في  به  المسموح 
)٩(، الذي يتطلب االعتراف بالخسائر المتوقعة منــذ اإلعتــراف 
ــة  ــة المدين ــم التجاري ــطب الذم ــم ش ــة. يت ــم المدين ــي بالذم األول
ــا. ــد تحديده ــة لالســترداد عن ــر قابل ــر غي ــي تعتب واألخــرى الت

ودائع ثابتة قصيرة األجل

تتضمــن الودائــع الثابتــة قصيــرة األجــل أرصــدة لــدى البنــوك 
ذات فتــرات اســتحقاق أصليــة تزيــد عــن ثالثــة شــهور، ولكنهــا 
أقــل مــن اثني عشــر شــهراً. يتــم اإلعتــراف بالفوائــد المســتحقة 
ــى  ــاح أو الخســائر عل ــان األرب ــة ضمــن بي ــع الثابت ــى الودائ عل

مــدى فتــرة الوديعــة.

النقد وما في حكمه

لغــرض بيــان التدفقــات النقديــة، يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه 
ــدى  ــة ل ــابات الجاري ــدوق وأرصــدة الحس ــي الصن ــد ف ــن النق م

ــوك. البن

المطلوبات المالية

ــرى.  ــة أخ ــم دائن ــن ذم ــركة م ــة للش ــات المالي ــون المطلوب تتك
ويتــم اإلعتــراف األولــي بهــذه المطلوبــات الماليــة بالقيمــة 
ــاً بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام  ــة وتتــم إعــادة قياســها الحق العادل

ــي. ــدة الفعل ــدل الفائ ــة مع طريق

ذمم دائنة أخرى

يتــم اإلعتــراف بالذمــم الدائنــة األخــرى بالقيمــة التــي ســوف يتــم 

دفعهــا فــي المســتقبل مقابــل الســلع أوالخدمــات المســتلمة ســواًء 
تــم أو لــم يتــم اســتالم فواتيــر بقيمتهــا مــن المــورد.

المخصصات

تقــوم الشــركة باحتســاب المخصصــات حينمــا يكون لديهــا التزام 
نافــع أو قانونــي قائــم يحتــم عليهــا تحويــل منافــع اقتصاديــة للغير 
نتيجــة ألحــداث ســابقة وأن يكــون باإلمــكان تقديــر ذلــك اإللتــزام 

بشــكل موثوق.

منافع نهاية الخدمة للموظفين

منافع قصيرة األجل

إن منافــع الموظفيــن قصيــرة األجــل تقــاس علــى أســاس غيــر 
مخصــوم ويتــم صرفهــا متــى مــا تــم تقديــم الخدمــة ذات الصلــة. 
ويتــم عمــل مخصــص للمبلــغ المتوقــع دفعــه ضمــن المكافــآت 
ــاح، إذا  ــرة األجــل أو خطــط المشــاركة فــي األرب ــة قصي النقدي
كان لــدى الشــركة إلتــزام نافــع أو قانونــي قائــم يحتــم عليهــا دفــع 
هــذا المبلــغ كنتيجــة لخدمــات ســابقة مقدمــة مــن قبــل الموظفيــن، 
وإذا مــا كان باإلمــكان تقديــر هــذا االلتــزام بدرجــة كافيــة مــن 

الموثوقيــة.

منافع نهاية الخدمة للموظفين

منافع ما بعد نهاية الخدمة

اإلجــازات  ومســتحقات  الموظفيــن  بمنافــع  االعتــراف  يتــم 
الســنوية والعطــل وتذاكــر الســفر وغيرهــا مــن المنافــع قصيــرة 
األجــل الناتجــة عــن خدماتهــم علــى أســاس االســتحقاق. وتســاهم 
الشــركة فــي نظــام التقاعــد للموظفيــن البحرينييــن والمــدار مــن 
قبــل الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي فــي مملكــة البحريــن. إن 
هــذا النظــام التقاعــدي محــدد المنافــع ويتــم احتســاب المســاهمات 
التــي تســددها الشــركة فــي النظــام المذكــور ضمن بيــان األرباح 
أو الخســائر فــي الســنة التــي تتعلــق بهــا. وبموجــب هــذا النظــام 
التقاعــدي فــإن الشــركة لديهــا التــزام قانونــي قائــم يحتــم عليهــا 
ســداد المســاهمات عنــد اســتحقاقها، وال يترتــب علــى الشــركة 

إلتــزام بســداد المنافــع المســتقبلية.

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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3( أهم السياســات المحاســبية - تابع
الموجودات المالية - التصنيف والقياس

تصنــف الشــركة موجوداتهــا الماليــة ضمــن إحــدى الفئــات 
ــاًء علــى الغــرض الــذي تــم مــن أجلــه  المبينــة أدنــاه، وذلــك بن
إقتنــاء األصــول. تتمثــل السياســة المحاســبية لــكل فئــة فــي 

ــي: اآلت

١( القيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر؛ 
٢( والتكلفة المطفأة.

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل 
ــر الشــامل اآلخ

يوجــد لــدى الشــركة عــدد مــن االســتثمارات االســتراتيجية فــي 
ــر  ــركات غي ــة وش ــهم المالي ــي ســوق األس ــة ف ــركات مدرج ش
ــا  ــم اعتباره ــم يت ــي ل ــة، والت ــي ســوق األســهم المالي مدرجــة ف
كشــركات تابعــة أو زميلــة أو شــركات خاضعــة للســيطرة 
المشــتركة. قامــت الشــركة باتخــاذ قــرار ال رجعــة فيــه بالنســبة 
لتلــك االســتثمارات، وتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الدخــل الشــامل اآلخــر، وليــس مــن خــالل الربــح أو الخســارة، 
ــالً  ــر تمثي ــو األكث ــاس ه ــذا القي ــأن ه ــركة ب ــر الش ــث تعتب حي
لنمــوذج عمــل هــذه الموجــودات. تــدرج هــذه االســتثمارات 
بالقيمــة العادلــة، ويتــم اإلعتــراف بالتغيــرات التــي تطــرأ علــى 
القيمــة العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر، أمــا بالنســبة 
للتغيــرات التراكميــة فــي القيمــة العادلــة، فيتــم إدراجهــا ضمــن 
ــر.  ــامل اآلخ ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــي القيم احتياط
يعــاد تصنيــف أي رصيــد ضمــن احتياطــي القيمــة العادلــة مــن 
خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر مباشــرة إلــى األربــاح المســتبقاة 
ــى  ــه إل ــم إعــادة تصنيف ــام باســتبعاد االســتثمار، وال تت ــد القي عن

ــارة. ــح أو الخس الرب

ــاح أو  ــن األرب ــاح األســهم ضم ــات أرب ــراف بتوزيع ــم اإلعت يت
ــزء  ــترداد ج ــح اس ــكل واض ــل بش ــن تمث ــم تك ــا ل ــائر، م الخس
ــغ  ــم تســجيل المبل ــة يت ــذه الحال ــي ه ــتثمار، وف ــة االس ــن تكلف م
ــة  ــل القيمــة الدفتري ــه مقاب ــك التوزيعــات أو جــزء من ــي لتل الكل

لالســتثمارات ذات الصلــة.

ــة  ــة العادل ــة المقاســة بالقيم ــراف بالموجــودات المالي ــم اإلعت يت
مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر التــي يتــم شــراؤها أو بيعهــا 
ــن  ــة بي ــر فــي القيمــة العادل ــخ التســوية مــع إدراج أي تغي بتاري
تاريــخ المتاجــرة وتاريــخ التســوية ضمــن احتياطــي القيمــة 

ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. العادل

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

تــدرج الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة مبدئيــاً بالقيمــة 
العادلــة مضافــاً إليهــا تكلفــة إجــراء المعاملــة التــي ترتبــط 
مباشــرة بامتالكهــا أو اســتبعادها، كمــا يتــم إدراجهــا فــي وقــت 
الحــق بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي 
ــات  ــي فئ ــا يل ــة. فيم ــاض القيم ــا مخصــص انخف مطروحــاً منه

ــأة: ــة المطف ــم قياســها بالتكلف ــي ت ــة الت الموجــودات المالي

استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

ــي أدوات  ــتثمارات ف ــأة اس ــة المطف ــتثمارات بالتكلف ــل االس تمث
الديــن. تنــوي الشــركة االحتفــاظ بهــذه االســتثمارات حتــى تاريخ 
االســتحقاق مــن أجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة، 
ــط.  ــدة فق ــي والفائ ــغ األصل ــي تتكــون مــن مدفوعــات المبل والت
مضافــاً  العادلــة  بالقيمــة  مبدئيــاً  االســتثمارات  هــذه  تــدرج 
ــا  ــط مباشــرة بامتالكه ــي ترتب ــة الت ــة إجــراء المعامل ــا تكلف إليه
ــة  ــق بالتكلف ــت الح ــي وق ــا ف ــم إدراجه ــا يت ــتبعادها، كم أو اس
المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي مطروحــاً منهــا 

ــة. ــاض القيم مخصــص انخف

يعتمــد القيــاس الالحــق ألدوات الديــن على نموذج عمل الشــركة 
إلدارة الموجــودات، وخصائــص التدفقــات النقديــة للموجــودات. 
يتــم إدراج إيــرادات الفوائــد الناتجــة مــن هــذه الموجــودات 
الماليــة ضمــن إيــرادات التمويــل باســتخدام طريقــة معــدل 
الفائــدة الفعلــي. يتــم االعتــراف بــأي مكاســب أو خســائر ناتجــة 
عــن إلغــاء اإلعتــراف بــأي اســتثمار ضمــن الربــح أو الخســارة 
بشــكل مباشــر، جنبــاً إلــى جنــب مــع مكاســب وخســائر صــرف 
العمــالت األجنبيــة. فــي حــال وجــود أي خســائر انخفــاض فــي 

القيمــة، يتــم عرضهــا ضمــن بيــان الربــح أو الخســارة.

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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3( أهم السياســات المحاســبية

ــي  ــة ف ــبية المتبع ــات المحاس ــم السياس ــص أله ــي ملخ ــا يل فيم
ــا  ــم تطبيقه ــد ت ــات ق ــذه السياس ــة. إن ه ــات المالي ــداد البيان إع
ــكل الســنوات المعروضــة فــي  علــى أســاس منتظــم ومتماثــل ل
هــذا التقريــر، باســتثناء التغيــرات الناشــئة عــن اعتمــاد كل مــن 
ــار  ــم )٩( والمعي ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول المعي

ــم )15(. ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع الدول

ممتلكات واآلالت ومعدات

إن الممتلــكات واآلالت والمعــدات تــدرج بالتكلفــة التاريخيــة 
بعــد طــرح مخصــص اإلســتهالك المتراكــم. وتتضمــن التكلفــة 
ــورة  ــودات بص ــى الموج ــا عل ــم إنفاقه ــي ت ــات الت ــع النفق جمي
مباشــرة لوضعهــا فــي الحالــة التشــغيلية التــي تمكنهــا مــن 

ــه. ــن أجل ــراؤها م ــم ش ــذي ت ــرض ال ــق الغ تحقي

ــكات  ــة الممتل ــم شــطب تكلف ــث يت ــتهالك بحي ــاب االس ــم حس يت
واآلالت والمعــدات بعــد اســتنزال قيمتهــا المتبقيــة المقــدرة 
بطريقــة القســط الثابــت علــى مدى أعمارهــا االنتاجيــة المتوقعة. 
وال يتــم اســتهالك األرض المملوكــة حيــث أنهــا تعتبــر ذات 
ــية للموجــودات  ــات الرئيس ــدد. إن الفئ ــر مح ــر إنتاجــي غي عم

ــي: ــي كالتال ــة ه ــة المتوقع ــا اإلنتاجي وأعماره

3٠ سنة أو فترة عقدمبنى مشيد على أرض مستأجرة
   اإليجار، أيهما أقل

معدات مواقف السيارات والمعدات 
األخرى 

5 سنوات

4 سنواتأثاث ومعدات المكتب 

الممتلــكات  اســتبعاد  مــن  الناتجــة  والخســائر  المكاســب  إن 
واآلالت والمعــدات يتــم تحديدهــا بالرجــوع إلــى قيمتهــا الدفتريــة 
ــح. ــي الرب ــد صاف ــد تحدي ــار عن ــي االعتب ــا ف ــم أخذه ــي يت والت

ــان  ــن بي ــدات ضم ــة والتجدي ــات الصيان ــم احتســاب مصروف يت
ــا. ــن إنفاقه ــائر والدخــل الشــامل اآلخــر حي ــاح أو الخس األرب

ــدات  ــكات واآلالت والمع ــة للممتل ــة الدفتري ــة القيم ــم مراجع تت
بغــرض اســتعراض االنخفــاض فــي قيمتهــا عندمــا تشــير 

بتلــك  المحيطــة  األوضــاع  فــي  التغيــرات  أو  األحــداث 
ــة  ــر قابل ــون غي ــد تك ــة ق ــا الدفتري ــى أن قيمته ــودات إل الموج
ــك وعندمــا  ــد بذل لالســترداد. وفــي حــال وجــود أي مؤشــر يفي
ــة لالســترداد،  ــدرة القابل ــغ المق ــة عــن المبال ــم الدفتري ــد القي تزي
ــى  ــدات إل ــكات واآلالت والمع ــة الممتل ــض قيم ــم تخفي ــه يت فإن

المبالــغ القابلــة لالســترداد.

عقارات إستثمارية

تتكــون العقــارات اإلســتثمارية بشــكل أساســي مــن بنايــة مملوكة 
محتفــظ بهــا لغــرض تحقيــق مكاســب رأســمالية طويلــة المــدى 

أو الحصــول علــى عوائــد إيجــار مــن تأجيرهــا.

تتــم معاملــة العقــارات اإلســتثمارية كاســتثمارات طويلــة األجــل 
ــك  ــة بمــا فــي ذل ــادئ األمــر بســعر التكلف ــي ب ــم تســجيلها ف ويت
التكاليــف المصاحبــة والالزمــة إلنجــاز معامــالت شــرائها. 
وتتــم إضافــة النفقــات الالحقــة المتعلقــة بعقــار إســتثماري معيــن 
ــع  ــل أن المناف ــن المحتم ــون م ــا يك ــة عندم ــه الدفتري ــى قيمت إل
اإلقتصاديــة المســتقبلية التــي ســوف تتدفــق إلــى الشــركة تفــوق 
العقــار اإلســتثماري  المتوقــع مــن  معــدل األداء االعتيــادي 
الموجــود. ويتــم اإلعتــراف بجميــع التكاليــف األخــرى الالحقــة 

ــا. ــم تكبدهــا فيه ــي يت ــرة الت ــي الفت ــف ف كمصاري

بعــد اإلعتــراف األولــي، تتــم إعادة قيــاس العقارات اإلســتثمارية 
ــي الســوق  ــا ف ــل قيمته ــي تمث ــة، والت ــا العادل واحتســابها بقيمته
العقــارات  مثمنــي  قبــل  مــن  ســنوياً  والمحــددة  المفتــوح 
الخارجييــن، وتــدرج المكاســب أو الخســائر غيــر المحققــة 
ــائر  ــاح أو الخس ــان األرب ــن بي ــم ضم ــك التقيي ــن ذل ــة ع الناتج
والدخــل الشــامل اآلخــر فــي الســنة التــي يتــم فيهــا التقييــم. إن 
القيمــة العادلــة تمثــل المبلــغ الــذي ســوف يتــم إســتالمه مــن أجــل 
ــة  ــن معامل ــزام ضم ــل إلت ــه لنق ــم دفع ــن، أو يت ــع أصــل معي بي
إعتياديــة بيــن أطــراف مطلعــة علــى الســوق فــي تاريــخ القياس.

تــم  مــا  إذا  اإلســتثمارية  بالعقــارات  اإلعتــراف  إلغــاء  يتــم 
اســتبعادها أو إذا مــا تــم ســحبها مــن الخدمــة بصــورة دائمــة ولــم 
تعــد هنــاك أيــة منافــع مســتقبلية يتوقــع جنيهــا مــن اســتبعادها.  
بعقــار  اإلعتــراف  إلغــاء  عنــد  خســائر  أو  مكاســب  أي  إن 
إســتثماري معيــن يتــم اإلعتــراف بهــا ضمــن بيــان األربــاح أو 
ــا  ــم فيه ــي يت ــنة الت ــي الس ــر ف ــامل اآلخ ــل الش ــائر والدخ الخس

ــتثماري. ــار اإلس ــك العق ــراف بذل ــاء اإلعت إلغ

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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العنـــــوانالمعيار أو التفسير
ساري المفعول للفترات 

السنوية التي تبدأ في أو بعد

1 يناير ٢٠1٩ضرائب الدخلمعيار المحاسبة الدولي رقم )1٢(
1 يناير ٢٠1٩منافع الموظفينمعيار المحاسبة الدولي رقم )1٩(
1 يناير ٢٠1٩تكلفة االقتراضمعيار المحاسبة الدولي رقم )٢3(

1 يناير ٢٠1٩االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركةمعيار المحاسبة الدولي رقم )٢٨(

1 يناير ٢٠1٩األدوات الماليةالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٩(
1 يناير ٢٠1٩إندماج األعمالالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )3(

1 يناير ٢٠1٩الترتيبات المشتركةالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )11(

1 يناير ٢٠1٩عقود اإليجارالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(

1 يناير ٢٠٢1عقود التأمينالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )17(

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد 
1 يناير ٢٠1٩عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة الدخل    التقارير المالية رقم )٢3(

المعاييــر والتعديــات والتفســيرات التــي تــم إصدارهــا ولــم يبــدأ 
ســريان تطبيقهــا فــي عــام ٢٠١٨ - تابــع

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16( - »عقــود 
اإليجــار«

تــم إصــدار المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16( 
فــي ينايــر ٢٠16. بموجــب هــذا المعيــار، ســيتم اإلعتــراف 
بجميــع عقــود اإليجــار تقريبــاً فــي بيــان المركــز المالــي، حيــث 
ــة.  ــغيلية والتمويلي ــار التش ــود اإليج ــن عق ــز بي ــة التميي ــم إزال ت
يتــم االعتــراف باألصــل )حــق االنتفــاع باألصــل  وعليــه، 
المســتأجر( وااللتــزام المالــي مقابــل مدفوعــات اإليجــارات. 
ــرة األجــل وذات  ــار قصي ــود اإليج ــط عق ــك فق ــن ذل ــتثنى م يس

ــة. ــة المنخفض القيم
ســوف يؤثــر المعيــار بشــكل أساســي علــى المحاســبة الخاصــة 
ــدار  ــخ إص ــي تاري ــا ف ــركة. كم ــغيلية للش ــار التش ــود اإليج بعق
التقريــر، كان لــدى الشــركة التزامــات عقــود إيجــار غيــر 
ــا  ــد م ــدد بع ــم تح ــركة ل ــإن الش ــك، ف ــع ذل ــاء. وم ــة لإللغ قابل
ستســفر عنــه هــذه االلتزامــات فيمــا يخــص االعتــراف باألصــل 
وااللتــزام المالــي مقابــل مدفوعــات اإليجــارات المســتقبلية، 
ــف  ــح الشــركة وتصني ــى رب ــك عل ــر ذل ــة تأثي فضــالً عــن كيفي

ــة. ــات النقدي التدفق
قــد يتــم تغطيــة بعــض االلتزامــات مــن خــالل االســتثناءات 

الخاصــة 

بعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وذات القيمــة المنخفضــة، وقــد 
تتعلــق بعــض االلتزامــات بترتيبــات ال يمكــن اعتبارهــا عقــود إيجــار 

ــم )16(. ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــب المعي بموج
يعتبــر هــذا المعيــار إلزاميــاً للفتــرات الماليــة الســنوية التــي تبــدأ 
فــي أو بعــد 1 ينايــر ٢٠1٩. وبالتالــي، ال تنــوي الشــركة تطبيقــه 
ــق  ــركة لتطبي ــه الش ــخ ســريانه. تتوج ــر قبــل تاري بشــكل مبك
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16(، كمــا تعتزم 
اعتمــاده اعتبــاراً مــن 1 ينايــر ٢٠1٩. فــي 31 ديســمبر ٢٠1٨، 
كان هنــاك التزامــات عقــود اإليجــار التشــغيلية بموجــب المعيــار 
ــغ  ــم )17( بل ــبة الدولي رق ــار المحاس ــبي الحالي - معي المحاس
قدرهــا ٢3٠.٠٠٠ دينــار بحرينــي، وهــو مــا قــد يكــون مختلفــاً 
عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )16( للســنة 

التــي تنتهــي فــي 31 ديســمبر ٢٠1٩.
بــدالً مــن االعتــراف بالمصروفــات التشــغيلة الخاصــة بترتيبــات 
بتكاليــف  باإلعتــراف  الشــركة  ســتقوم  التشــغيلية،  اإليجــار 
ــا  ــا، كم ــة به ــار الخاص ــود اإليج ــات عق ــى التزام ــل عل التموي
ــيؤدي  ــتأجرة. س ــاع باألصــول المس ــاء حــق االنتف ــتقوم بإطف س
ذلــك إلــى زيــادة العوائــد المعلنــة قبــل خصــم الفوائــد والضرائــب 
اإليجــار  عقــود  تكاليــف  بمقــدار  واإلطفــاءات  واالســتهالك 

التشــغيلية.

التطبيق المبكر للمعايير أو التعديات في ٢٠١٨
أو  المعاييــر  مــن  ألي  المبكــر  بالتطبيــق  الشــركة  تقــم  لــم 

.٢٠1٨ عــام  فــي  الجديــدة  التعديــالت 

٢( أساس اإلعداد - تابع

ــق المبكــر ألي مــن  ــة فــي 31 ديســمبر ٢٠1٨ فــي حــال قامــت الشــركة بالتطبي ــج التشــغيلية للشــركة للســنة المنتهي ــي النتائ ــر ف ــاك أي تغيي ــن يكــون هن ل
المعاييــر المذكــورة أعــاله والتــي تنطبــق علــى الشــركة، باســتثناء تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16(، والــذي يتــم تقييــم أثــره مــن 

قبــل الشــركة )مزيــد اإلفصاحــات ذات الصلــة مبينــة أدنــاه ضمــن السياســة الخاصــة بعقــود اإليجــار التشــغيلية(.

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(



Ü.Ω.¢T äGQÉ«°ùdG ∞bGƒŸ øjôëÑdG ácô°T

2018 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

Ü.Ω.¢T äGQÉ«°ùdG ∞bGƒŸ øjôëÑdG ácô°T

2018 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

45

ساري المفعول للفترات العنـــــوانالمعيار أو التفسير
السنوية التي تبدأ في أو بعد

1 يناير ٢٠1٨االستثمارات في المنشآت الزميلة معيار المحاسبة الدولي رقم )٢٨(

1 يناير ٢٠1٨تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولىالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )1(

1 يوليو ٢٠1٨العقارات االستثماريةمعيار المحاسبة الدولي رقم )4٠(

1 يناير ٢٠1٨الدفع على أساس األسهمالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٢(

1 يناير ٢٠1٨عقود التأمينالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )4(

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية رقم )٢٢(

1 يناير ٢٠1٨المعامالت بالعملة األجنبية والمبالغ المسبقة

المعاييــر والتعديــات والتفســيرات التــي تــم إصدارهــا ولم يبــدأ ســريان تطبيقها في عام ٢٠١٨
تــم إصــدار المعاييــر المحاســبية الجديـــــدة/المعدلة والتفسيــــرات التاليــة، ولكنهــا ليســــت إلزاميــة للســنة الماليــة المنتهيــــة 
فـــي 31 ديسمبر ٢٠1٨، كما لم يتـــــم اعتمــــادها في إعـــــداد البيانــــات المالية للسنة المنتهيـــــة فـــــي 31 ديسمبر ٢٠1٨، وسوف 
أو قــد يكــون لهــا أثــر علــى البيانــات الماليــة المســتقبلية للشــركة. فــي جميــع الحــاالت، تعتــزم الشــركة تطبيــق هــذه المعاييــر اعتبــاراً 

مــن تاريــخ بــدء التطبيــق كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه:

العنـــــوانالمعيار أو التفسير
ساري المفعول للفترات 

السنوية التي تبدأ في 
أو بعد

1 يناير ٢٠1٨االستثمارات في المنشآت الزميلة معيار المحاسبة الدولي رقم )٢٨(

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )1(
تبنــي المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة للمــرة 

األولــى
1 يناير ٢٠1٨

1 يوليو ٢٠1٨العقارات االستثماريةمعيار المحاسبة الدولي رقم )4٠(

1 يناير ٢٠1٨الدفع على أساس األسهمالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٢(

1 يناير ٢٠1٨عقود التأمينالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )4(

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية رقم )٢٢(

1 يناير ٢٠1٨المعامالت بالعملة األجنبية والمبالغ المسبقة

المعاييــر والتعديــات والتفســيرات التــي تــم إصدارهــا ولم يبــدأ ســريان تطبيقها في عام ٢٠١٨
تــم إصــدار المعاييــر المحاســبية الجديـــــدة/المعدلة والتفسيــــرات التاليــة، ولكنهــا ليســــت إلزاميــة للســنة الماليــة المنتهيــــة 
فـــي 31 ديسمبر ٢٠1٨، كما لم يتـــــم اعتمــــادها في إعـــــداد البيانــــات المالية للسنة المنتهيـــــة فـــــي 31 ديسمبر ٢٠1٨، وسوف 
أو قــد يكــون لهــا أثــر علــى البيانــات الماليــة المســتقبلية للشــركة. فــي جميــع الحــاالت، تعتــزم الشــركة تطبيــق هــذه المعاييــر اعتبــاراً 

مــن تاريــخ بــدء التطبيــق كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه:

٢( أســاس اإلعداد - تابع

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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ــغ قيمتهــا 3٨٠.٨71 دينار بحرينــي  تصنف السندات والتــي تبل
ســابق  وقــت  فــي  كانــت مصنفــة  أن  بعــد  المطفــأة  بالتکلفة 
کإســتثمارات محتفظ بها حتی تاريخ االستحقاق. تعتــزم الشــركة 
االحتفــاظ بهــذه االســتثمارات حتــى تاريــخ اســتحقاقها لتحصيــل 
ــط مــن مدفوعــات  ــي تتكــون فق ــة والت ــة التعاقدي ــات النقدي التدفق
المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم. بالتالــي، 
ــة  ــابقة والمعدل ــة الس ــة الدفتري ــن القيم ــرق بي ــاك ف ــن هن ــم يك ل
للموجــودات الماليــة األخــرى كمــا فــي 1 ينايــر ٢٠1٨ بالنســبة 
لهــذه االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ اإلســتحقاق 
ــاح  ــد اإلفتتاحــي لألرب ــن الرصي ــه ضم ــراف ب ــم االعت ــى يت حت
ــتثمارات  ــى اس ــط إل ــف فق ــر التصني ــم تغيي ــث ت ــتبقاة، حي المس

ــأة. ــة المطف بالتكلف

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر المالية رقــم )١٥( »اإليرادات 
مــن العقــود مــع العماء«

يحــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )15( 
ــق  ــم )11( المتعل ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــن معي ــل كل م مح
بعقــود اإلنشــاء ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )1٨( المتعلــق 

ــى  ــق عل ــه ينطب ــا أن ــة، كم ــيرات ذات الصل ــرادات والتفس باإلي
جميــع اإليــرادات الناتجــة مــن العقــود مــع العمــالء، مــا لــم تكــن 
ــار  ــدد المعي ــر األخــرى. يح ــاق المعايي ــن نط ــود ضم ــك العق تل
الجديــد نموذجــاً مــن خمــس خطــوات الحتســاب اإليــرادات 
الناتجــة مــن العقــود مــع العمــالء. وفقــاً للمعيــار الدولــي إلعــداد 
التقاريــر الماليــة رقــم )15(، يتــم االعتــراف باإليــرادات كمبلــغ 
يعكــس المقابــل الــذي تتوقــع المنشــأة اســتحقاقه نظيــر نقــل 

ــل. ــى العمي ــات إل ــع أو الخدم البضائ
ــاد، مــع األخــذ  ــار مــن المنشــآت ممارســة االجته ــب المعي يتطل
باالعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تطبيــق 
كل خطــوة مــن خطــوات النمــوذج علــى العقــود مــع عمالئهــا. 
يحــدد المعيــار المحاســبة الخاصــة بالتكاليــف اإلضافيــة للحصول 

علــى العقــد والتكاليــف المباشــرة المرتبطــة بتنفيــذ العقــد.
ــركة  ــي للش ــز المال ــان المرك ــى بي ــر عل ــاك أي أث ــن هن ــم يك ل
ــداد  ــي إلع ــار الدول ــى المعي ــال إل ــد االنتق ــا عن ــج عملياته ونتائ

التقاريــر المالية رقــم )15( فــي 1 ينايــر ٢٠1٨.

المعاييــر والتعديــات والتفســيرات التــي تــم إصدارهــا وبــدأ ســريان تطبيقهــا فــي 
عــام ٢٠١٨، إال أنهــا ال تنطبــق علــى أنشــطة الشــركة

تســري المعايير الجـــديدة التـــالية، والتعديالت والتفـــسيرات الصـــادرة عن مجلس معايير المحاســبة الدولية ألول مرة في الفتـــرات 

المحاســبية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر ٢٠1٨، إال أنــه لــم يتــم تطبيقهــا العتبارهــا ليســت ذات صلــة بأنشــطة الشــركة:

ساري المفعول للفترات العنـــــوانالمعيار أو التفسير
السنوية التي تبدأ في أو بعد

1 يناير ٢٠1٨االستثمارات في المنشآت الزميلة معيار المحاسبة الدولي رقم )٢٨(

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )1(
ــرة  ــة للم ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــي المعايي تبن

ــى األول
1 يناير ٢٠1٨

1 يوليو ٢٠1٨العقارات االستثماريةمعيار المحاسبة الدولي رقم )4٠(

1 يناير ٢٠1٨الدفع على أساس األسهمالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٢(

1 يناير ٢٠1٨عقود التأمينالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )4(

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد 
    التقارير المالية رقم )٢٢(

1 يناير ٢٠1٨المعامالت بالعملة األجنبية والمبالغ المسبقة

٢( أســاس اإلعداد - تابع

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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بيان المركز المالي

كما سجل 
بموجب 
المعيار الدولي 
إلعداد التقارير 
المالية
رقم )3٩(
3١ ديسمبر 
٢٠١٧

األثر

عند تطبيق 
المعيار الدولي 
إلعداد التقارير 
المالية
رقم )٩(
١ يناير ٢٠١٨

بموجب المعيار 
الدولي إلعداد 
التقارير المالية
رقم )٩(
3١ ديسمبر 
٢٠١٨

الموجودات
العادلــة مــن  بالقيمــة  موجــودات ماليــة 

خــالل

--)3.344.٩7٨(3.344.٩7٨الربح أو الخسارة )إيضاح أ( 

العادلــة مــن  بالقيمــة  موجــودات ماليــة 
خــالل

3.344.٩7٨3.344.٩7٨3.34٨.4٩٢-الدخل الشامل اآلخر )إيضاح أ( 

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ

--)3٨٠.٨71(3٨٠.٨71االستحقاق )إيضاح ب(

3٨٠.٨713٨٠.٨713٨٠.٨71-استثمارات بالتكلفة المطفأة )إيضاح ب(

حقوق الملكية

3.٠7٠.55٩3.363.٨76-3.٠7٠.55٩إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

3.514---األرباح المستبقاة *

*  كانــت الشــركة لتعتــرف بأربــاح القيمــة العادلــة بمبلــغ 3.514 دينــار بحرينــي ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر للســنة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر ٢٠1٨ فــي حــال لــم يتــم إعــادة تصنيــف أدوات حقــوق الملكيــة المبينــة أعــاله.

إلعــداد  الدوليــة  المعاييــر  علــى  التحســينات/التعديات 
التقاريـــر المالية/معاييـــر المحاسبـــة الدوليـــة - تابــع

الموجــودات الماليــة - أثــر التطبيق - تابع
)أ(إعــادة التصنيــف مــن موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل الربــح أو الخســارة إلــى موجــودات ماليــة بالقيمــة 

ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر العادل
ــراف  ــم اإلعت ــة ويت ــة بالقيمــة العادل ــاس ســندات الملكي ــم قي يت
بجميــع التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل الشــامل 
اآلخــر بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 

ــي  ــة، والت ــوق الملكي ــط أدوات حق ــة فق ــذه الفئ ــن ه )٩(. تتضم
تعتــزم الشــركة اإلحتفــاظ بهــا فــي المســتقبل المنظــور والتــي تــم 
اختيارهــا بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء مــن قبــل الشــركة لتصنيفهــا 
ــر  ــاك أي أث ــن هن ــم يك ــال. ل ــي أو اإلنتق ــراف األول ــد االعت عن
علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فيمــا يتعلــق بهــذه الموجــودات مــن 
تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )٩( حيــث 
أنهــا كانــت مصنفــة ســابقاً بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو 

الخســارة بموجــب المعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )3٩(.
بهــا حتــى  اســتثمارات محتفــظ  التصنيــف مــن  إعــادة  )ب( 

المطفــأة بالتكلفــة  اســتثمارات  إلــى  االســتحقاق 

٢( أســاس اإلعداد - تابع

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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٢( أســاس اإلعداد - تابع
المعايير والتعديات والتفسيرات التي تم إصدارها وبدأ سريان تطبيقها في عام ٢٠١٨، إال أنها ال تنطبق على أنشطة الشركة

تــم اإلفصــاح عــن األثــر الناتــج عــن تطبيــق كل مــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )٩( والمعيــار الدولــي إلعــداد 
التقاريــر المالية رقــم )15( فضــالً عــن السياســات المحاســبية الجديــدة ذات الصلــة أدنــاه. لــم يكــن للمعاييــر األخــرى أي أثــر يذكــر 

علــى السياســات المحاســبية للشــركة، كمــا أنهــا لــم تتطلــب عمــل تســويات بأثــر رجعــي.

إن المعيــار الجديــد التالــي والتعديــل علــى المعيــار الحالــي أو التفســير الحـــالي للمعيــار إلزامــي ألول مــرة للســنة الماليــة التــي تبــدأ 
فـــي 1 ينايــر ٢٠1٨، وقــد تــم اعتمادهــا عنــد إعــداد هــذه البيانــات الماليــة:

العنـــــوانالمعيار أو التفسير
ساري المفعول للفترات السنوية 

التي تبدأ في أو بعد

1 يناير ٢٠1٨األدوات الماليةالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٩(

1 يناير ٢٠1٨اإليرادات من العقود مع العمالءالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )15(

ــة -  ــة الدوليـ ــر المحاسبـ ــر المالية/معاييـ ــداد التقاريـ ــة إلع ــر الدولي ــى المعايي ــينات/التعديات عل التحس
ــع تاب

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر المالية رقــم )٩( »األدوات المالية«

يســتبدل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )٩( أحکام معيار المحاسبة الدولي رقم )3٩( المتعلقة باالعتراف، وتصنيف 
وقياس الموجودات والمطلوبات المالية، وإلغاء االعتــراف باألدوات المالية، واإلنخفاض فــي قيمة الموجودات المالية ومحاســبة 

التحــوط.

أدى تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )٩( المتعلــق بــاألدوات الماليــة اعتبــاراً مــن 1 ينايــر ٢٠1٨ إلــى حــدوث 
ــدة  ــة. إن السياســات المحاســبية الجدي ــات المالي ــي البيان ــغ المدرجــة ف ــى المبال ــالت عل ــي السياســات المحاســبية وتعدي ــرات ف تغي
موضحــة أدنــاه فــي اإليضــاح رقــم 3. تــم تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )٩( بأثــر رجعــي وفقــاً لالســتثناءات 
المتاحــة مــن خــالل األحــكام االنتقاليــة الخاصــة بــه، كمــا لــم يتــم إعــادة إدراج أرقــام المقارنــة، حيــث تــم تســجيل الفروقــات الناتجــة 

عــن ذلــك ضمــن الرصيــد اإلفتتاحــي لألربــاح المســتبقاة.

الموجــودات الماليــة - أثــر التطبيق

إن أثــر تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )٩( علــى القيمــة الدفتريــة كمــا فــي 31 ديســمبر ٢٠17، والرصيــد 
المعــدل فــي 1 ينايــر ٢٠1٨، وجميــع البنــود المتأثــرة ضمــن البيانــات الماليــة، باإلضافــة إلــى األرقــام المقابلــة كمــا فــي 31 ديســمبر 

٢٠1٨ مبينــة كمايلــي:

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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التكلفــة  لمبــدأ  وفقــاً  الماليــة  البيانــات  إعــداد  هــذه  تــم 
مــن  والمعدلــه  االســتمرارية،  مبــدأ  واســتخدام  التاريخيــة 
والموجــودات  االســتثمارية  العقــارات  تقييــم  إعــادة  خــالل 
أو  والربــح  اآلخــر  الشــامل  الدخــل  خــالل  مــن  الماليــة 
الماليــة  البيانــات  عــرض  تــم  العادلــة.  بقيمهــا  الخســارة 
ــركة. ــة للش ــة الوظيفي ــر العمل بالدينــار البحرينــي والــذي يعتب

الماليــة  التقاريــر  لمعاييــر  الماليــة وفقــاً  البيانــات  إن إعــداد 
المحاســبية  التقديـــرات  بعــض  استخــــدام  يتطلــب  الدوليــة 
المهمــة. كمــا يتطلــب أيضــاً مــن اإلدارة اســتخدام تقديراتهــا 
المحاســبية  للسياســات  بتطبيقاتهــا  يتعلــق  فيمــا  الخاصــة 
تتطلــب  التــي  النواحــي  عــن  اإلفصــاح  يتــم  للشــركة. 
المحاســبية  السياســات  تطبيــق  عنــد  اإلجتهــاد  ممارســة 
ــة. ــات المالي ــذه البيان ــم له ــم 4 المتم ــي اإليضــاح رق للشــركة ف

الدوليــة  المعاييــر  علــى  التحســينات/التعديات 
المحاسبـــة  المالية/معاييـــر  التقاريـــر  إلعــداد 

الدوليـــة

الدوليــة  المعاييــر  علــى  التحســينات/التعديالت  تحتــوي 
علــى  الدوليــة  المحاســبة  المالية/معاييــر  التقاريــر  إلعــداد 
المعاييــر  مجلــس  يعتبرهــا  والتــي  التعديــالت  مــن  عــدٍد 
ــة. وتشــتمل  المحاســبية الدوليــة غيــر مســتعجلة ولكــن ضروري
التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 
تغييــرات محاســبية ألغــراض  ينتــج عنهــا  تعديــالت  علــى 
ــات  ــي المصطلح ــك ف ــاس، وكذل ــراف أو القي ــرض، واالعت الع
متنوعــة  بمجموعــة  المتعلقــة  التحريريــة  التعديــالت  أو 
بشـكـــل  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدوليــة  المعاييــر  مــن 
ــرة  ــلى الفت ــول عــ ــارية المفع ــالت ســ ــذه التعديـ ــردي. إن هــ ف
المحاســبية المســتقبلية للشـــركة مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر.

تــم  التــي  والتفســيرات  والتعديــات  المعاييــر 
٢٠١٨ عــام  فــي  وتطبيقهــا  إصدارهــا 

١( نشــاط الشــركة ونظامها األساسي

شــركة البحريــن لمواقــف الســيارات ش.م.ب )»الشــركة«( 

هــي شــركة مســاهمة بحرينيــة عامــة مســجلة لــدى وزارة 

البحريــن.  مملكــة  فــي  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 

التجــاري  الســجل  بموجــــب  نشــاطها  الشــــركة  وتمــــارس 

 .1٩٨1 أكتوبــر   31 فـــــي  الصــــادر   11455 رقــــم 

مواقــف  تشــغيل  تتضمــن  للشــركة  الرئيســية  األنشــطة  إن 

الســيارات واألنشــطة العقاريــة مــع الممتلــكات الخاصــة أو 

والترويجيــة. التســويقية  األنشــطة  مــن  وغيرهــا  المؤجــرة 

إن المقر الرئيسي للشركة مسجل في مملكة البحرين.

٢( أساس اإلعداد

االلتزام بيان 

تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد 
ــبة  ــر المحاس ــس معايي ــل مجل ــن قب ــة م ــة المعلن ــر المالي التقاري
ــة المختصــة بتفســير  ــة والتفســيرات الصــادرة عــن اللجن الدولي
البحريــن  لمصــرف  اإلرشــادي  والدليــل  الماليــة،  التقاريــر 
وطبقــاً   ،)6 رقــم  المجلــد  مــن  )األحكام النافــذة  المركــزي 
الصــادر  البحرينــي  التجاريــة  الشــركات  قانــون  لمتطلبــات 
بالمرســوم بقانــون رقم ٢1 لســنة ٢٠٠1 والقوانيــن والقــرارات 
البحريــن. بورصــة  وإجــراءات  وقواعــد  بهــا،  المتعلقــة 

العرض أساس 

تــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة وفقــاً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة 

فــرض االســتمرارية، مــا عــدا االســتثمارات  علــى أســاس 

العقاريــة والموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

ــة  ــة العادل ــة بالقيم ــودات المالي ــر، والموج ــامل اآلخ ــل الش الدخ

ــة. ــا العادل ــاس بقيمته ــي تق ــح أو الخســارة والت ــن خــالل الرب م

اإليضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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4٠

إيضاحات
السنة المنتهية في

31 ديسمبر 
٢٠1٨

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 
٢٠17

األنشطة التشغيلية
7٢٢.٠347٩٩.٩45صافي الربح للسنة

التسويات:
663.٢4٠36.٩35 إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

-)1٠.6٨4(11مكاسب القيمة العادلة غير المحققة من عقارات استثمارية
مكاسب القيمة العادلة غير المحققة من الموجودات المالية 

)1٠6.515(-٢٠بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
)11٠.5٠1()1٢4.431(٢٠دخل أرباح أسهم 

)٢5.٩٢٢(-٢٠دخل الفوائد على اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
-)٢5.٨٨٢(٢٠دخل الفوائد على استثمارات بالتكلفة المطفأة
)15٢.614()17٨.٩44(٢٠دخل الفوائد على ودائع ثابتة قصيرة األجل 

)6.٢٢5()13.331(٢٠دخل الفائدة على حساب جاري بالبنك
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

3.317)3.4٢4(المخزون
313.1٨7)135.7٠٩( ذمم تجارية مدينة وأخرى

٩٢.37٠)117.٢3٢(ذمم دائنة أخرى
)1.4٠6(٢.7٠4منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

١٧٨.3٤١٨٤٢.٥٧١صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
)1٩٢.٢71()٢٢.45٢(6شراء ممتلكات وآالت ومعدات

٢٠1٢4.43111٠.5٠1دخل أرباح أسهم مستلمة
٢5.٩٢٢-٢٠دخل الفوائد المستلمة على اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

-٢٠٢5.٨٨٢دخل الفوائد على االستثمارات بالتكلفة المطفأة
٢٠17٨.٩4415٢.614دخل الفوائد المستلمة على ودائع ثابتة قصيرة األجل 

٢٠13.3316.٢٢5دخل الفائدة المستلمة على حساب جاري بالبنك
)541.6٠4(7٠٠.٩٢1صافي الحركة في الودائع الثابتة

)43٨.613(1.٠٢1.٠57صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
)346.514()346.514(٢4أرباح أسهم مدفوعة

)11.٠٠٠()٢.5٠٠(مدفوعات أعمال خيرية

)3٥٧.٥١٤()3٤٩.٠١٤(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

٨٥٠.3٨٤٤٦.٤٤٤صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

٧٥٦.١٧٥٧٠٩.٧3١النقد وما في حكمه في بداية السنة
١٤١.٦٠٦.٥٥٩٧٥٦.١٧٥النقد وما في حكمه في نهاية السنة

بيان التغيرات حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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بيان التغيرات حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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إيضاحات
السنة المنتهية في
31 ديسمبر ٢٠1٨

السنة المنتهية في
31 ديسمبر ٢٠17

7٢٢.٠347٩٩.٩45صافي الربح للسنة   

الدخل الشامل اآلخر

ــاح أو  ــان األرب ــن بي ــا ضم ــادة تصنيفه ــم إع ــن يت ــي ل ــود الت البن
ــائر الخس

مكاسب التقييم على الموجودات المالية بالقيمة العادلة

-73.514    من خالل الدخل الشامل اآلخر

-3.514الدخل الشامل اآلخر للسنة

7٢5.54٨7٩٩.٩45مجموع الدخل الشامل للسنة

بإصدارهــا  والتصريــح  اعتمادهــا  تــم  قــد   76 إلــى   36 مــن  الصفحــات  علــى  والمبينــة  الماليــة  البيانــات  هــذه  إن 
مــن: كل  قبــل  مــن  عنهــم  بالنيابــة  عليهــا  التوقيــع  وتــم   ٢٠1٨ فبرايـــر   13 بتاريــخ  اإلدارة  مجلــس  قبــل  مــن 

طارق علي الجودرنبيل خالد محمد كانوإسماعيل عبدالنبي المرهون
الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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بإصدارهــا  والتصريــح  اعتمادهــا  تــم  قــد   76 إلــى   36 مــن  الصفحــات  علــى  والمبينــة  الماليــة  البيانــات  هــذه  إن 
مــن: كل  قبــل  مــن  عنهــم  بالنيابــة  عليهــا  التوقيــع  وتــم   ٢٠1٨ فبرايـــر   13 بتاريــخ  اإلدارة  مجلــس  قبــل  مــن 

طارق علي الجودرنبيل خالد محمد كانوإسماعيل عبدالنبي المرهون
الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

إيضاحات
السنة المنتهية في
31 ديسمبر ٢٠1٨

السنة المنتهية في
31 ديسمبر ٢٠17

1٩1.٢٢٠.1661.11٢.٠47إيرادات تشغيلية

٢٠353.٢7٢4٠1.777صافي الدخل من اإلستثمارات

)71٢.5٩5()٨٢7.644(٢1مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية

745.7٩4٨٠1.٢٢٩الربح التشغيلي

13.5٨33.٢٩7الدخل اآلخر

)4.5٨1()37.343(٢٢مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

7٢٢.٠347٩٩.٩45صافي الربح للسنة

1٢ فلس1٠ فلس٢3العائد األساسي والمخفض على السهم

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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إن هــذه البيانــات الماليــة والمبينــة علــى الصفحــات مــن 36 إلــى 76 قــد تــم اعتمادهــا والتصريــح بإصدارهــا مــن قبــل مجلــس 
اإلدارة بتاريــخ 13 فبرايـــر ٢٠1٨ وتــم التوقيــع عليهــا بالنيابــة عنهــم مــن قبــل كل مــن:

طارق علي الجودرنبيل خالد محمد كانوإسماعيل عبدالنبي المرهون
الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

31 ديسمبر 31٢٠17 ديسمبر ٢٠1٨إيضاحات
الموجــودات

الموجودات غير المتداولة
6٢.٨٩3.٨17٢.٩34.6٠5ممتلكات وآالت ومعدات

-73.34٨.4٩٢موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
3.344.٩7٨-٨موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

-٩3٨٠.٨71استثمارات بالتكلفة المطفأة
3٨٠.٨71-1٠استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

114٩٢.٠444٨1.36٠عقارات إستثمارية

7.115.٢٢47.141.٨14

الموجودات المتداولة
٨.5775.153المخزون

1٢4.674.4٩65.375.417ودائع ثابتة قصيرة األجل
13٢61.4٨41٢5.775ذمم تجارية مدينة وأخرى
141.6٠6.55٩756.175النقد وأرصدة لدى البنوك

6.551.1166.٢6٢.5٢٠

13.666.34٠13.4٠4.334مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

157.٠31.7٢37.٠31.7٢3رأس المال
)1٠1.456()1٠1.456(15أسهم الخزينة

163.٠٢1.743٢.٩4٩.54٠اإلحتياطي القانوني
1٢.4٠٠4.٩٠٠إحتياطي األعمال الخيرية

-3.514إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات
163.363.٨763.٠7٠.55٩األرباح المستبقاة

13.331.٨٠٠1٢.٩55.٢66مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
17٢5.46٩٢٢.765منافع نهاية الخدمة للموظفين

المطلوبات المتداولة
1٨3٠٩.٠714٢6.3٠3ذمم دائنة أخرى

334.54٠44٩.٠6٨مجموع المطلوبات
13.666.34٠13.4٠4.334مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

بيان المركز المالي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨ )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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المتبعــة  المحاســبية  السياســات  مالئمــة  مــدى  تقييــم   •
واإلفصاحــات  المحاســبية  التقديــرات  معقوليــة  ومــدى 

اإلدارة. بهــا  قامــت  التــي  الصلــة  ذات 
اســتنتاج مــدى مالئمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبــدأ   •
االســتمرارية المحاســبي، ومــا إذا كان هنــاك إرتيــاب 
جوهــري متعلــق بأحــداث أو ظــروف يمكــن أن تثيــر 
المواصلــة  الشــركة علــى  قــدرة  كبيــرة حــول  شــكوكاً 
فــي العمــل علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية، وذلــك بنــاًء 
علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا. وفــي حــال 
ــون  ــا مطالب ــاب جوهــري، فإنن ــاك إرتي ــأن هن ــتنتجنا ب اس
ــا  ــر مدقــق الحســابات الخــاص بن ــاه فــي تقري بلفــت االنتب
البيانــات  فــي  الــواردة  الصلــة  ذات  اإلفصاحــات  إلــى 
تلــك  كانــت  إذا  رأينــا،  بتعديــل  نقــوم  أن  أو،  الماليــة 
اإلفصاحــات غيــر كافيــة. إن اســتنتاجاتنا تعتمــد علــى 
أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ 
ذلــك،  ومــع  بنــا.  الخــاص  الحســابات  مدقــق  تقريــر 
ــن أن  ــن الممك ــتقبلية م ــروف المس ــداث أو الظ ــإن األح ف
ــل  ــي العم ــة ف ــن المواصل ــف الشــركة ع ــي توق ــبب ف تتس

علــى أســاس مبــدأ اإلســتمرارية.
تقييــم العــرض العــام وهيــكل ومحتــوى البيانــات الماليــة،   •
بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، وفيمــا إذا كانــت البيانــات 
ــة  ــية بطريق ــداث األساس ــالت واألح ــل المعام ــة تمث المالي

ــادالً. ــق عرضــاً ع تحق

إننــا نتواصــل مــع اإلدارة وأولئــك المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا 
المخطــط  العمــل  بنطــاق  أخــرى،  بيــن مســائل  يتعلــق، مــن 
المهمــة، بمــا  التدقيــق  التدقيــق ونتائــج  لــه وتوقيــت أعمــال 
ــة  ــام الرقاب ــي نظ ــة ف ــور الهام ــه القص ــن أوج ــك أي م ــي ذل ف
الداخليــة والتــي يتــم تحديدهــا مــن قبلنــا خــالل أعمــال التدقيــق.

يفيــد  بيانــاً  بالحوكمــة  المكلفيــن  ألولئــك  أيضــاً  نقــدم  كمــا 
باإلســتقاللية،  الصلــة  ذات  األخالقيــة  للمتطلبــات  امتثالنــا 
المســائل  مــن  وغيرهــا  العالقــات  جميــع  علــى  ونطلعهــم 
ــى  ــر عل ــد تؤث ــا ق ــول بأنه ــكل معق ــاد بش ــن اإلعتق ــي يمك الت
عندمــا  الصلــة،  ذات  الوقائيــة  واإلجــراءات  اســتقالليتنا، 

تقتضــي الحاجــة إلــى ذلــك.

ومــن بيــن المســائل التــي تــم التواصــل فيهــا مــع أولئــك 
المكلفيــن بالحوكمــة، نقــوم بتحديــد تلــك المســائل التــي كانــت 
ــة،  ــرة الحالي ــة للفت ــات المالي ــا للبيان ــي تدقيقن ــة ف ــر أهمي األكث
ــوم  ــا نق ــية. كم ــق الرئيس ــائل التدقي ــل مس ــي تمث ــي فه وبالتال
بتوضيــح هــذه المســائل فــي تقريــر مدقــق الحســابات الخــاص 
بنــا مــا لــم يحظــر القانــون أو األنظمــة اإلفصــاح العلنــي عــن 

ــداً،  ــادرة ج ــاالت ن ــي ح ــدد، ف ــا نح ــألة، أو عندم ــك المس تل
أنــه ال ينبغــي اإلفصــاح عــن مســألة معينــة فــي تقريرنــا ألن 
ــورة  ــع بص ــن المتوق ــك م ــى ذل ــة عل ــلبية المترتب ــار الس اآلث

ــة. ــة العام ــع المصلح ــوق مناف ــة أن تف معقول

ــى  ــتقل إل ــابات المس ــق الحس ــر مدق تقري
البحريــن  شــركة  مســاهمي  الســادة 

تابــع  - ش.م.ب  الســيارات  لمواقــف 
تقريــر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

البحرينــي  التجاريــة  الشــركات  قانــون  لمتطلبــات  أ. طبقــا 
الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ٢1 لســنة ٢٠٠1، نفيــد:

٢. أننــا قــد حصلنــا علــى جميــع المعلومــات التــي اعتبرناهــا 
ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا؛ 

3. أن الشــركة قــد قامــت بجــرد المخــزون وفقــاً لإلجــراءات 
محاســبية  بســجالت  تحتفــظ  وأنهــا  عليهــا،  المتعــارف 

و معهــا؛  تتفــق  الماليــة  البيانــات  وأن  منتظمــة، 
ــس  ــس مجل ــر رئي ــي تقري ــواردة ف ــة ال ــات المالي أن المعلوم

اإلدارة متفقــة مــع الدفاتــر المحاســبية للشــركة.

ب. وطبقـــاً للطلب رقـــم )1٩( مـــن ٢٠1٨ والصـــادر بتاريخ 
٢٩ مــارس ٢٠1٨ بخصــوص المــادة رقــم ٨ مــن القســم 

ــد: ــي، نفي ــون حوكمــة الشــركات البحرين ــم ٢ مــن قان رقـ

1. قامت الشــركة بتعيين مســئول حوكمة الشــركات؛ و
٢. لــدى الشــركة إرشــادات وإجــراءات معتمــدة مــن قبــل 

مجلــس اإلدارة خاصــة بحوكمــة الشــركات.

ــا مــا  ــم يــرد إلــى علمن ــه ل ــد بأن ــة إلــــى ذلــك، نفي وباإلضافــ
يجعلنــا نعتقــد بــأن الشــــركة قــد خالفــت أي مــن األحــكام 
التجاريــة  الشــركات  قانــون  مــن  الصلــة  ذات  الســارية 
لســنة   ٢1 رقــم  بقانــون  بالمرســوم  الصــادر  البحرينــي 
٢٠٠1، ودليــل التوجيهــات الصــادر عــن مصــرف البحريــن 
المركــزي )األحــكام ذات الصلــة مــن المجلــد 6(، وتوجيهــات 
مصــرف البحريــن المركــزي واللوائــح والقــرارات المرتبطــة 
بهــا، وقواعــد وإجــراءات بورصــة البحريــن أو أحــكام عقــد 
ــر  تأسيســها ونظامهــا األساســي، بصــورة مــن شــأنها أن تؤث
بشــكل جوهــري علــى أنشــطتها أو مركزهــا المالــي كمــا فــي 

31 ديســمبر ٢٠1٨.

المنامــة - مملكــة البحرين
13 فبرايـــر ٢٠1٩
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ــات  ــم تقني ــق بتقيي ــوم بشــكل دقي ــل اإلدارة. نق ــدة مــن قب معتم
ــة. ــد القيمــة العادل ــل اإلدارة لتحدي ــم المســتخدمة مــن قب التقيي

ــى  ــتقل إل ــابات المس ــق الحس ــر مدق تقري
البحريــن  شــركة  مســاهمي  الســادة 

تابــع  - ش.م.ب  الســيارات  لمواقــف 
معلومــات أخرى

وتتضمــن  األخــرى.  المعلومــات  عــن  مســئولة  اإلدارة  إن 
المعلومــات األخــرى المعلومــات الــواردة فــي تقريــر رئيــس 
ال  ولكنهــا  الشــركات  حوكمــة  وتقريــر  اإلدارة  مجلــس 
تتضمــن البيانــات الماليــة وتقريــر مدقــق الحســابات الخــاص 
ــة ال يشــمل  ــات المالي ــا حــول البيان ــا أن رأين ــا. كم ــا حوله بن
المعلومــات األخــرى، ونحــن ال نبــدي أي شــكل مــن أشــكال 

ــأن. ــذا الش ــي ه ــتنتاج ف ــى اإلس ــي عل ــد المبن التأكي

وفيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة، تكمــن مســؤوليتنا 
بذلــك،  القيــام  وعنــد  األخــرى،  المعلومــات  قــراءة  فــي 
ــرى  ــات األخ ــت المعلوم ــا إذا كان ــر فيم ــا النظ ــب علين يتوج
متضاربــة بشــكل جوهــري مــع البيانــات الماليــة أو المعرفــة 
ــاً  ــق، أو خالف ــال التدقي ــن خــالل أعم ــا م ــا عليه ــي حصلن الت
لذلــك يبــدو أنهــا تحتــوي علــى أخطــاء جوهريــة. وبنــاًء 
علــى األعمــال التــي قمنــا بتنفيذهــا، إذا اســتنتجنا بــأن هنــاك 
أخطــاء جوهريــة ضمــن هــذه المعلومــات األخــرى، فإننــا 
مطالبــون باإلفصــاح عــن هــذه الحقيقــة. وليــس لدينــا مــا 

ــأن. ــذا الش ــي ه ــه ف ــاح عن ــب اإلفص يتوج

المكلفيــن  وأولئــك  اإلدارة  مســئوليات 
الماليــة البيانــات  عــن  بالحوكمــة 

الماليــة  البيانــات  هــذه  إعــداد  عــن  مســئولة  اإلدارة  إن 
ــة إلعــداد  ــر الدولي ــاً للمعايي ــة وفق ــا بصــورة عادل وعرضه
الــذي  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  وعــن  الماليــة،  التقاريــر 
الماليــة  البيانــات  هــذه  إعــداد  عــن  مســئولة  اإلدارة  إن 
ــة إلعــداد  ــر الدولي ــاً للمعايي ــة وفق ــا بصــورة عادل وعرضه
الــذي  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  وعــن  الماليــة،  التقاريــر 
ــة  ــات مالي ــراه اإلدارة ضــروري لتتمكــن مــن إعــداد بيان ت
عــن  الناتجــة  ســواًء  الجوهريــة،  األخطــاء  مــن  خاليــة 

الخطــأ. أو  االحتيــال 

تقييــم قــدرة الشــركة علــى  كمــا أن اإلدارة مســئولة عــن 
ــد  ــدأ االســتمرارية عن ــى أســاس مب ــي العمــل عل ــة ف المواصل
ــة  ــائل المتعلق ــة، واإلفصــاح عــن المس ــات المالي ــداد البيان إع
ذلــك،  إلــى  الحاجــة  تقتضــي  بمبــدأ اإلســتمرارية، عندمــا 
لــم  مــا  المحاســبي  االســتمرارية  مبــدأ  أســاس  واســتخدام 
العمليــات  وقــف  أو  الشــركة  تصفيــة  إمــا  اإلدارة  تعتــزم 
ــك. ــول دون ذل ــي يح ــل واقع ــا بدي ــس لديه ــغيلية، أو لي التش

اإلشــراف  عــن  مســئولون  بالحوكمــة  المكلفيــن  أولئــك  ن 
للشــركة. الماليــة  التقاريــر  إعــداد  عمليــة  علــى 

لتدقيــق  الحســابات  مدقــق  مســئوليات 
الماليــة  البيانــات 

مــن  معقولــة  درجــة  علــى  الحصــول  فــي  أهدافنــا  تتمثــل 
البيانــات الماليــة ككل خاليــة مــن  التأكيــد فيمــا إذا كانــت 
أو  االحتيــال  عــن  الناتجــة  ســواًء  الجوهريــة،  األخطــاء 
ــوي  ــذي يحت ــابات وال ــق الحس ــر مدق ــدار تقري ــأ، وإص الخط
مــن  المعقولــة  الدرجــة  إن  حولهــا.  المهنــي  رأينــا  علــى 
ــا ال تشــكل  ــد، ولكنه ــن التأكي ــر مســتوى عــاٍل م ــد تعتب التأكي
لمعاييــر  وفقــاً  تمــت  التــي  التدقيــق  أعمــال  بــأن  ضمانــاً 
التدقيــق الدوليــة ستكشــف دائمــاً عــن األخطــاء الجوهريــة 
ــق  ــد تنشــأ عــن طري ــون موجــودة. إن األخطــاء ق ــا تك عندم
ــة إذا كان مــن المتوقــع  ــال أو الخطــأ، وتعتبــر جوهري االحتي
بدرجــة معقولــة أن تؤثــر، بصــورة فرديــة أو مجتمعــة، علــى 
القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمين والتــي تــم اتخاذهــا بنــاًء 

ــة. ــات المالي ــذه البيان ــى ه عل

ــى  ــتقل إل ــابات المس ــق الحس ــر مدق تقري
البحريــن  شــركة  مســاهمي  الســادة 

تابــع  - ش.م.ب  الســيارات  لمواقــف 
ــة -  ــات المالي ــق البيان ــن تدقي ــر ع تقري

ــع تاب
لتدقيــق  الحســابات  مدقــق  مســئوليات 

تابــع  - الماليــة  البيانــات 
كجــزء مــن أعمــال التدقيــق وفقــاً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، إننــا 
ــي  ــج الشــك المهن ــى منه ــظ عل ــي ونحاف ــر المهن ــارس التقدي نم

خــالل جميــع مراحــل أعمــال التدقيــق. كمــا نقــوم باآلتــي:

ــات  ــي البيان ــة ف ــم مخاطــر األخطــاء الجوهري ــد وتقيي تحدي  •
الماليــة، ســواًء الناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ، وتصميــم 
ــذ إجــراءات التدقيــق التــي تســتجيب لتلــك المخاطــر،  وتنفي
ــر  ــة ومالئمــة لكــي توف ــق كافي ــة تدقي ــى أدل والحصــول عل
ــا. إن مخاطــر  ــداء رأين ــن إب ــا م ــوالً لتمكينن ــا أساســاً مقب لن
عــدم اكتشــاف أخطــاء جوهريــة ناتجــة عــن االحتيــال تكــون 
ــد  ــال ق ــون االحتي ــك الناتجــة عــن الخطــأ، ك ــن تل ــى م أعل
ــد،  ــذف المتعم ــر، أوالح ــؤ، أوالتزوي ــى التواط ــوي عل ينط

ــة. ــة الداخلي ــف، أو تجــاوز نظــام الرقاب أوالتحري

الحصــول علــى فهــم لنظــام الرقابــة الداخليــة المتعلــق   •
مناســبة  تدقيــق  إجــراءات  تصميــم  بغــرض  بالتدقيــق 
ــداء  فــي ظــل األوضــاع القائمــة، ولكــن ليــس بغــرض إب
ــة  ــة الداخلي ــام الرقاب ــة نظ ــدى فاعلي ــول م ــي ح رأي مهن

للشــركة.
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تقريــر عــن تدقيق البيانــات المالية
الــرأي

لقــــد قمنـــا بتدقيــق البيانــات الماليــة لشــركة البحريــن لمواقــف 
الســيارات ش.م.ب )»الشـــــركة«( والتــي تتكــون مــن بيــان 
المركــز المالــي كمــا فــــي 31 ديسمبــــر ٢٠1٨، وبيــان 
وبيــان  اآلخــر،  الشــامل  والدخـــــل  الخســائر  أو  األربــاح 
ــة  ــات النقدي ــان التدفق ــاهمين، وبي ــوق المس ــي حق ــرات ف التغي
حــول  واإليضاحــات  التاريــخ،  ذلــك  فــي  المنتهيــة  للســنة 
البيانــات الماليــة، بمــا فــي ذلــك ملخــص ألهــم السياســات 
المحاســبية المتبعــة. برأينــا، إن البيانــات الماليــة المرفقــة 
الجوهريــة،  النواحــي  كافــة  مــن  عادلــة،  بصــورة  تظهــر 
 ،٢٠1٨ ديســمبر   31 فــي  كمــا  للشــركة  المالــي  المركــز 
ــك  ــي ذل ــة ف ــنة المنتهي ــة للس ــا النقدي ــي وتدفقاته ــا المال وأدائه
التاريــخ وفقــاً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

الرأي أساس 
لقــد تمــت أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا وفقــاً لمعاييــر 
المعاييــر  تلــك  بموجــب  مســؤولياتنا  إن  الدوليــة.  التدقيــق 
مدقــق  مســئوليات  قســم  فــي  تقريرنــا  ضمــن  موضحــة 
الحســابات لتدقيــق البيانــات الماليــة. نحــن مســتقلون عــن 
بتدقيقنــا  الصلــة  ذات  األخالقيــة  للمتطلبــات  وفقــاً  الشــركة 
للمحاســبين  األخالقيــات  لمدونــة  وفقــاً  الماليــة  للبيانــات 
ــة  ــة الدولي ــر األخالقي ــة المعايي ــن هيئ ــادرة ع ــن الص المهنيي
ــرى  ــة األخ ــؤولياتنا األخالقي ــتوفينا مس ــد اس ــبين، وق للمحاس
ــا  ــي حصلن ــق الت ــة التدقي ــا أن أدل ــا. وباعتقادن ــاً لمتطلباته وفق
عليهــا كافيــة ومالئمــة لكــي توفــر لنــا أساســاً مقبــوالً لتمكيننــا 

ــا. ــداء رأين ــن إب م

مســائل التدقيق الرئيســية
التــي،  المســائل  تلــك  هــي  الرئيســية  التدقيــق  مســائل  إن 
ــا  ــة خــالل تدقيقن ــر أهمي ــت األكث ــي، كان ــا المهن ــاً لتقديرن وفق
للبيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢٠1٨. 
ــات  ــا للبيان ــياق تدقيقن ــي س ــائل ف ــذه المس ــاول ه ــم تن ــد ت وق
الماليــة ككل، وفــي إبــداء رأينــا حولهــا، ونحــن ال نبــدي رأيــا 
منفصــالً بشــأن هــذه المســائل. وتتضمــن مســائل التدقيــق 

الرئيســية التالــي:

باإليرادات اإلعتراف 

ــي اإليضــاح  ــن ف ــو مبي ــا ه ــغيلية كم ــرادات التش ــتمل اإلي تش
اإليجــار  إيــرادات  علــى  الماليــة  البيانــات  مــن   1٩ رقــم 

المتعلقــة  الخدمــات  ورســوم  الســيارات  مواقــف  مــن 
باالســتثمارات العقاريــة، ومواقــف الســيارات فــي المبنــى 
وتركــز  الصلــة.  ذات  األخــرى  واإليــرادات  الرئيســي 
ــكل  ــألداء وبش ــي ل ــاس رئيس ــرادات كمقي ــى اإلي ــركة عل الش
ــال،  ــى عنصــر مخاطــر االحتي ــوي عل ــا تحت افتراضــي، فإنه

كمخاطــر جوهريــة. دائمــاً  إعتبارهــا  فيتــم  ولذلــك 

ــي  ــر ف ــا، النظ ــا به ــي قمن ــق الت ــراءات التدقي ــت إج وتضمن
باإلعتــراف  المتعلقــة  الشــركة  سياســات  مالئمــة  مــدى 
ــال للسياســات فــي ضــوء المعاييــر  ــم االمتث باإليــرادات وتقيي
المحاســبية المعمــول بهــا. لقــد قمنــا بفحــص فعاليــة نظــم 
الشــركة علــى دورة  قبــل  المطبقــة مــن  الداخليــة  الرقابــة 
تحليليــة  إجــراءات  بتنفيــذ  أيضــاً  قمنــا  كمــا  اإليــرادات، 
علــى مصــادر اإليــرادات وفحــص المســتندات الداعمــة ذات 
للتأكــد مــن مــدى معقوليتهــا  العينــة  الصلــة علــى أســاس 

ودقتهــا.

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح 
الخســارة أو 

غيــر  وإســتثمارات  مدرجــة  إســتثمارات  الشــركة  تمتلــك 
ــات  مدرجــة كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم 7 مــن البيان
بالقيمــة  ماليــة  كموجــودات  تصنيفهــا  تــم  والتــي  الماليــة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر وهــي تشــكل 
ــرات  ــا أن التغي ــة، كم ــات المالي ــي البيان ــري ف ــد جوه رصي
ــن أن  ــن الممك ــتثمارات م ــذه االس ــي ه ــة ف ــة العادل ــي القيم ف
يكــون لهــا تأثيــر جوهــري علــى إجمالــي الدخــل الشــامل 
بشــكل  األصــول  تســجل  أن  يحــدث  وقــد  للشــركة  اآلخــر 

خاطــىء.

فحــص  بهــا  قمنــا  التــي  التدقيــق  إجــراءات  وتضمنــت 
اإلســتثمارات التــي تــم إســتمالكها وبيعهــا خــالل الســنة علــى 
وتصنيفهــا  اإلســتثمارات  ملكيــة  وفحــص  العينــة،  أســاس 
وفحــص القيمــة العادلــة لهــا مــن أجــل التأكــد مــن مــدى 

ودقتهــا. معقوليتهــا 

فحــص  بهــا  قمنــا  التــي  التدقيــق  إجــراءات  وتضمنــت 
اإلســتثمارات التــي تــم إســتمالكها وبيعهــا خــالل الســنة علــى 
وتصنيفهــا  اإلســتثمارات  ملكيــة  وفحــص  العينــة،  أســاس 
وفحــص القيمــة العادلــة لالســتثمارات المدرجــة فــي بورصــة 
البحريــن وأســواق األســهم األخــرى. اســتند تقييــم القيمــة 
ــرى  ــاليب أخ ــى أس ــة عل ــر مدرج ــتثمارات الغي ــة لالس العادل

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب
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إداري  هيــكل  وضــع  اإلدارة  مجلــس  علــى  يجــب   :  ٦ المبــدأ 
الوظيفيــة  المســميات  وتحديــد  للشــركة،  وفعــال  واضــح 

والمســئوليات. والمهــام  والصاحيــات 
بمراجعة  اإلدارة  مجلس  يقــوم  بــأن  يتطلــب   6 المبــدأ   .1
التنفیذي.  للرئیس  الخلف  باختیار  الخاصة  اإلحالل  خطة 
الشــركة بصــدد صياغــة خطــة اإلحــالل الخاصــة بالرئيــس 

ســنوي. بشــكل  مراجعتهــا  يتــم  وســوف  التنفيــذي 

ــاهمين،  ــع المس ــركة أن تتواصــل م ــى الش ــب عل ــدأ ٧ : يج المب
ــم. ــرم حقوقه ــاركة وتحت ــى المش ــجعهم عل وتش

المبــدأ 7 يتطلــب بــأن تقوم الشركة بتخصيــص قسم محدد   .1
في  المساهمین  حقوق  لتوضیح  اإللكتروني  موقعهــا  فــي 
المشاركة في االجتماعات والتصويت في جمیع اجتماعات 
المساهمین، ونشر المستندات الهامة المتعلقة باالجتماعات 
االجتماعات.  ومحاضر  لالجتماعات  الدعوة  ضمنها  ومن 
مــع ذلــك، لــم تخصــص الشــركة قسم محدد فــي موقعهــا 
في  المشاركة  في  المساهمین  حقوق  لتوضیح  اإللكتروني 
المساهمین،  اجتماعات  جمیع  في  والتصويت  االجتماعات 
باالجتماعات  المتعلقة  الهامة  المستندات  بنشــر  تقــم  ولــم 
االجتماعات.  ومحاضر  لالجتماعات  الدعوة  ضمنها  ومن 
الشــركة بصــدد تحديــث موقعهــا اإللكترونــي تماشــياً مــع 

أحــكام الميثــاق الجديــدة.

المبــدأ ٨ : يجــب أن تقــوم الشــركة باإلفصــاح عــن حوكمتها.

اإلرشادات  بنشــر  الشركة  تقوم  بــأن  يتطلــب   ٨ المبــدأ   .1
الموقع  في  الشركة  بحوكمة  الخاصــة  والتوجیهات 
بنشــر  الشــركة  تقــم  لــم  بالشركة.  الخاص  اإللكتروني 
في  الشركة  بحوكمة  الخاصــة  والتوجیهات  اإلرشادات 
وإعــادة  تحديــث  بصــدد  الشــركة  اإللكترونــي.  الموقع 
كافــة  نشــر  يتــم  وســوف  اإللكترونــي  الموقــع  تصميــم 
الشــركة. حوكمــة  عــن  للكشــف  المطلوبــة  المعلومــات 

المبــدأ ٨ يتطلــب بــأن يشــكل مجلس اإلدارة لجنة لحوكمة   .٢
الشركة تتكون على األقل من ثالثة أعضاء مستقلین، تكون 
مسئولة عن التطوير وتقديم التوصیات المتعلقة بالتغییرات 
فترة  من  وذلك  الشركة  حوكمة  سیاسة  إطار  في  المطلوبة 
ثالثــة  مــن  الحوكمــة  لجنــة  تتشــكل  ذلــك،  مــع  ألخرى. 
ــم  ــر مســتقلين وواحــد منه ــم أعضــاء غي ــان منه أعضــاء، اثن
عضــو مســتقل. أعضــاء اللجنــة ورئيســها منتخبيــن مــن قبــل 

ــس اإلدارة المكــون  ــى تشــكيل مجل ــس اإلدارة ونظــراً إل مجل
منتخبيــن  أعضــاء   %3٠ و  معينيــن  أعضــاء   %7٠ مــن 
مــن قبــل المســاهمين يجعــل مــن الصعــب علــى أن يكــون 
ــنوات  ــي الس ــتقلين. ف ــيحات مس ــة الترش ــاء لجن ــة أعض غالبي
ــة  ــب تشــكيل لجن ــار متطل ــن اإلعتب ــة، ســوف يؤخــذ بعي المقبل

الحوكمــة مــن أعضــاء مســتقلين.

المبــدأ ١١ : يجــب أن تســعى الشــركة مــن خــال المســئولية 
االجتماعيــة إلــى ممارســة دورهــا كمواطــن صالــح.

المبــدأ 11 يتطلــب بــأن تقدم الشركة ضمن تقريرها السنوي   .1
مــع  للشركة.  االجتماعیة  المسئولیة  بأنشطة  خاصاً  تقريراً 
خاص  تقرير  علــى  الســنوي  التقريــر  يتضمــن  لــم  ذلــك، 
بصــدد  الشــركة  للشركة.  االجتماعیة  المسئولیة  بأنشطة 
ــم الكشــف  ــة وســوف يت وضــع سياســة للمســؤولية االجتماعي

عنهــا فــي تقريــر الســنة المقبلــة.
للشركة  التنفیذية  اإلدارة  تضــع  بــأن  يتطلــب   11 المبــدأ   .٢
استراتیجیة أو خطة سنوية تنفذ من خاللها فلسفة المسئولیة 
المجتمع،  تجاه  ومبادئها  وسیاساتها  للشركة  االجتماعیة 
ــة تحــت  ــات المبني ــن المتطلب ــى م ــن الحــد األدن ــي تتضم والت
صيغــة  وضــع  بصــدد  الشــركة  الميثــاق.  مــن   11 مبــدأ 
ويتــم  للشــركة  االجتماعيــة  للمســؤلية  مكتوبــة  اســتراتيجية 
الموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. فــي كل عــام، 
لألعمــال  بحرينــي  دينــار   1٠,٠٠٠ الشــركة  تخصــص 

لخيريــة. ا

عــن شــركة البحرين لمواقف الســيارات )ش.م.ب.(،

__________________
اســماعيل عبدالنبــي المرهون

رئيــس مجلس اإلدارة
14 مارس ٢٠1٩



Ü.Ω.¢T äGQÉ«°ùdG ∞bGƒŸ øjôëÑdG ácô°T

2018 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

Ü.Ω.¢T äGQÉ«°ùdG ∞bGƒŸ øjôëÑdG ácô°T

2018 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

31

ــن أو  ــد تعيي ــس اإلدارة و يعي ــاء مجل ــاهمين أداء أعض المس
ترشــيح أعضــاء آخريــن.

٢: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  المبدأ 
للشركة كاملین  ووالًء  التنفیذية إخاصاً 

وأخالقيــات  الســلوك  قواعــد  بــوضع  يتطلــب   ٢ المبــدأ   .1
المنصــوص  للمتطلبــات  بالحــد األدنــى  تفــي  التــي  العمــل 
عليهــا فــي مبــدأ ٢ مــن الميثــاق. الشــركة بصــدد وضــع 

العمــل. وأخالقيــات  الســلوك  قواعــد 

3 : يجــب علــى مجلــس اإلدارة أن يقــوم بوضــع  المبــدأ   .٢
قيــود صارمــة وشــديدة علــى التدقيــق والتقاريــر الماليــة، 

بالقانــون. وااللتــزام  الداخليــة،  والرقابــة 

بتشكیل«  يقوم  أن  اإلدارة  مجلس  على  يتطلــب   3 المبــدأ   .3
يكون  األقل  على  أعضاء  ثالثة  من  مكونة  تدقیق«  لجنة 
رئیس  ويكون  بالمجلس  المستقلین  األعضاء  من  غالبیتهم 
اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل. مــع ذلــك، تتشــكل لجنــة 
التدقيــق مــن ثالثــة أعضــاء، اثنــان منهــم غيــر مســتقلين 
ــي عضــو  ــق الحال وواحــد منهــم مســتقل. رئيــس لجــن التدقي
غيــر مســتقل. أعضــاء لجنــة التدقيــق و رئيســها منتخبيــن 
مجلــس  تشــكيل  إلــى  ونظــراً  اإلدارة  مجلــس  قبــل  مــن 
اإلدارة المكــون مــن 7٠% أعضــاء معينيــن و 3٠% أعضــاء 
منتخبيــن مــن قبــل المســاهمين يجعــل مــن الصعــب علــى 
مــن  ورئيســها  التدقيــق  لجنــة  أعضــاء  غالبيــة  يكــون  أن 

المســتقلين. األعضــاء 
بوضع  يقوم  أن  اإلدارة  مجلس  على  يتطلــب   3 المبــدأ   .4
أن  بالشركة  للعاملین  يتیح  المخالفات  عن  لإلبالغ  برنامج 
يبلغوا داخلیاً عن شكوكهم حول أي ممارسات غیر سلیمة 
أو أمور تثیر الريبة في التقارير المالیة أو أنظمة الرقابة 
الترتیبات  وضع  عن  فضاًل  أخرى،  أمور  أي  أو  الداخلیة 
المناسبة التي تسمح بإجراء تحقیق مستقل وعادل في تلك 
الممارســات. مجلــس اإلدارة بصــدد وضــع سياســة برنامــج 

اإلبــالغ عــن المخالفــات.

٤ : علــى الشــركة أن تقــوم بوضــع إجــراءات فعالــة  المبــدأ 
اإلدارة. مجلــس  أعضــاء  وتقييــم  وتدريــب  لتعييــن 

على  أعضاء  ثالثة  من  لجنة  بتشكیل  يتطلــب   4 المبــدأ   .1

األقل، تسمى« لجنة الترشیح«.  وتشتمل هذه اللجنة على 
أعضاء مستقلین، أو أعضاء غیر تنفیذيین غالبیتهم أعضاء 
ــة  ــن ثالث ــيحات م ــة الترش ــكل لجن ــك، تتش ــع ذل مستقلین. م
أعضــاء، اثنــان منهــم أعضــاء غيــر مســتقلين وواحــد منهــم 
مــن  منتخبيــن  ورئيســها  اللجنــة  أعضــاء  مســتقل.  عضــو 
قبــل مجلــس اإلدارة ونظــراً إلــى تشــكيل مجلــس اإلدارة 
أعضــاء   %3٠ و  معينيــن  أعضــاء   %7٠ مــن  المكــون 
منتخبيــن مــن قبــل المســاهمين يجعــل مــن الصعــب علــى 

مســتقلين. الترشــيحات  لجنــة  أعضــاء  كل  يكــون  أن 
المبــدأ 4 يتطلــب على رئیس مجلس اإلدارة التأكد من أن   .٢
جمیع أعضاء المجلس الجدد يحصلون على دورة تعريفیة 
معدة خصیصاً  لضمان مساهمة فاعلة في أعمال المجلس 
من قبل األعضاء من بداية فترة عضويتهم. علــى الرغــم 
مــن أن ال يوجــد هنــاك أي دورة تعريفيــة رســمية، فــإن 
ــدد.  ــا الج ــة أعضاءه ــي إلحاط ــرض تقديم ــد ع ــركة تع الش
إعــداد دورة تعريفيــة رســمية ومصممــة  الشــركة بصــدد 

خصيصــا ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة.

المبــدأ ٥ : يجــب علــى الشــركة مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــة ومســئولة. ــة عادل ــار المســئولين بطريق وكب

على  أعضاء  ثالثة  من  لجنة  بتشكیل  يتطلــب   5 المبــدأ   .1
األقل، تسمى« لجنة الترشیح«.  وتشتمل هذه اللجنة على 
أعضاء مستقلین، أو أعضاء غیر تنفیذيین غالبیتهم أعضاء 
المستقلین.  األعضاء  من  اللجنة  رئیس  ويكون  مستقلین 
ــاء،  ــة أعض ــن ثالث ــيحات م ــة الترش ــكل لجن ــك، تتش ــع ذل م
ــو  ــم عض ــد منه ــتقلين وواح ــر مس ــاء غي ــم أعض ــان منه اثن
أعضــاء  أيضــاً.  مســتقل  غيــر  اللجنــة  رئيــس  مســتقل. 
ــة ورئيســها منتخبيــن مــن قبــل مجلــس اإلدارة ونظــراً  اللجن
إلــى تشــكيل مجلــس اإلدارة المكــون مــن 7٠% أعضــاء 
المســاهمين  قبــل  مــن  منتخبيــن  أعضــاء   %3٠ و  معينيــن 
ــة  ــة أعضــاء لجن ــى أن يكــون غالبي يجعــل مــن الصعــب عل

مســتقلين. الترشــيحات 
لجنــة  ومســؤوليات  مهــام  تكــون  بــأن  يتطلــب   5 المبــدأ   .٢
ــات المنصــوص عليهــا  الترشــيح تفــي بالحــد األدنــى للمتطلب
ــداف  ــام واأله ــن المه ــال ع ــاق، فض ــن الميث ــدأ 5 م ــي مب ف
مــع  الميثــاق.  مــن   4 ملحــق  فــي  عليهــا  المنصــوص 
ذلك،الشــركة بصــدد مناقشــة وتعديــل مهــام ومســؤوليات 
الشــركة  حوكمــة  تقريــر  فــي  المذكــورة  الترشــيح  لجنــة 

5 مــن الميثــاق. تماشــياً مــع مبــدأ 

المبــدأ ١ : وجــود مجلــس إدارة للشــركة فعــال ومؤهــل علميــا وذو خبــرة تابع.
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١١. توضيح مدى االلتزام باحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقا للتالي: تابع

توضيح أسباب عدم
االلتزام )أن وجدت( ملتزم كلياً ملتزم جريئاً غير ملتزم المبدأ #

كما هو موضح أدناه نعم المبدأ 7 : يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، 
وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم. 7

كما هو موضح أدناه نعم المبدأ ٨ : يجب أن تقوم الشركة باإلفصاح عن حوكمتها. ٨

ال ينطبق المبدأ ٩ : تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات اإلسالمية 
بمبادئ الشريعة اإلسالمية. * ٩

نعم
المبدأ ٠1 : يجب على مجلس اإلدارة التأكد من سالمة 
البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خالل االستعانة 

بمدققي الحسابات الخارجيين.
٠1

كما هو موضح أدناه نعم المبدأ 11 : يجب أن تسعى الشركة من خالل المسئولية 
االجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح. 11

* ينطبق على الشركات التي تقدم الخدمات اإلسالمية فقط. 
شــركة البحريــن لمواقــف الســيارات )ش.م.ب.( تلتــزم بجميــع أحــكام ميثــاق حوكمــة الشــركات الصادرمــن وزارة التجــارة 

ــاه: ــو موضــح أدن ــا ه ــدا م ــياحة ع ــة والس والصناع

ــا  ــال ومؤهــل علمي ــس إدارة للشــركة فع ــدأ ١ : وجــود مجل المب
وذو خبــرة.

للشركة  األساسي  النظام  يحــدد  بــأن  يتطلــب   1 المبــدأ   .1
وغیر  التنفیذيین  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  متطلباتها 
نصف  يكون  أن  ويجب  المستقلین،  واألعضاء  التنفیذيین 
التنفیذيین،  غیر  األعضاء  من  األقل  على  المجلس  أعضاء 
يستوفون  ممن  مستقلین  أعضاء  األقل  على  منهم  وثالثة 
من   )1( رقم  الملحق  في  علیها  المنصوص  الضوابط 
مالحق المیثاق ولكــن النظــام األساســي للشــركة يتضمــن 
ــب أعضاء مجلس اإلدارة  ــق بمتطل ــا يتعل ــي م شــرط عــام ف
وفقــاً  المستقلین.  واألعضاء  التنفیذيین  وغیر  التنفیذيین 
مجلــس  أعضــاء  جميــع  الحالــي،  اإلدارة  مجلــس  لتشــكيل 
الشــركة  مســتقلين.  منهــم  وثالثــة  تنفيذييــن  غيــر  اإلدارة 
األساســيليتضمن  النظــام  وتعديــل  اســتعراض  بصــدد 

الالزمــة. البيانــات 
من  اإلدارة  مجلس  رئیس  يكون  بــأن  يتطلــب   1 المبــدأ   .٢
األحوال  من  حال  أي  في  يكون  وأال  المستقلین  األعضاء 
ــس  ــس مجل هو نفسه أو نائبه الرئیس التنفیذي للشركة. رئي
ــذي  ــس التنفي ــس الرئي ــو لي ــتقل وه ــر مس ــو غي اإلدارة عض
المجلــس  للشــركة. حيــث إن اســتقال ثالثــة مــن أعضــاء 

اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  انتخابــات  مــن  واحــد  عــام  بعــد 
رئيــس  نائــب  المرهــون  إســماعيل  الســيد  حينهــا  وكان 
ــال  ــي مج ــة ف ــر معرف ــخص األكث ــو الش ــس اإلدارة وه مجل
مواقــف  الصناعــات  حــول  معــروف  الســيارات.  مواقــف 
وفــق  اإلدارة  مجلــس  قبــل  مــن  انتخــب  وقــد  للســيارات. 
الجهــات  اإلدارة وجميــع  لمجلــس  رئيســاً  التراكمــي  مبــدأ 
ــك، إن  ــى ذل ــك. عــالوة عل ــم بذل ــى عل ــة عل الرســمية الرقابي
ــن  ــن 7٠% أعضــاء معيني ــون م ــس اإلدارة المك تشــكيل مجل
ــن  ــل م ــاهمين يجع ــل المس ــن قب ــن م و 3٠% أعضــاء منتخبي
عضــو  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  يكــون  أن  علــى  الصعــب 

مســتقل.
وأن  اإلدارة  لمجلــس  ســكرتير  بتعييــن  يتطلــب  المبــدأ1   .3
للحــد األدنــى كمــا هــو  تكــون مهامــه ومســؤولياته وفقــاً 
ــس اإلدارة  ــاق. مجل ــن الميث ــدأ1 م ــي مب ــه ف ــوص علي منص
يقــوم  رســمياً.  اإلدارة  لمجلــس  ســكرتير  تعييــن  بصــدد 
ســكرتير  ومســؤوليات  بمهــام  التنفيــذي  الرئيــس  حاليــا 

اإلدارة. مجلــس 
المبــدأ 1 يتطلــب بــأن يقوم مجلس اإلدارة بتقییم أدائه وأداء   .4
على  السنة  في  واحدة  مرة  األعضاء  وجمیع  اللجان  جمیع 
المجلــس  أداء  يقيــم  لــم  اإلدارة  ذلــك، مجلــس  مــع  األقل. 
يقيــم  ذلــك،  علــى  عــالوة  الســنة.  خــالل  اللجــان  وأداء 



Ü.Ω.¢T äGQÉ«°ùdG ∞bGƒŸ øjôëÑdG ácô°T

2018 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

Ü.Ω.¢T äGQÉ«°ùdG ∞bGƒŸ øjôëÑdG ácô°T

2018 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

٢٩

ج(  بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ حسب الجدول التالي:

نسبة األسهم 
المملوكة من رأس 

المال
عدد األسهم المملوكة عدد المساهمين ملكية األسهم )سهم( #

%5 .٢5  3,6٩1,653 1,٢٩1 أقل من 5٠,٠٠٠ 1

%7 .63 5,36٨,31٨ 33 من 5٠,٠٠٠ إلى أقل من 5٠٠,٠٠٠ ٢

%34 .45 ٢4,٢٢3,76٩ 1٠ من 5٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٠٠٠,٠٠٠,5 3

%5٢ .67 37,٠33,4٩٠ ٢ أكثر من ٠٠٠,٠٠٠,5 4

%1٠٠ 7٠,317,٢3٠ 1,336 المجموع

د(  بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خال العام ٢٠١٨ 
أبرمــت الشــركة وشــركة البحريــن لالســتثمار العقــاري )»إدامــة«( ش.م.ب)م(، الــذراع االســتثماري العقــاري لصنــدوق الثــروة 
الســيادية لمملكــة البحريــن مذكــرة تفاهــم لتقييــم إمكانيــة حــق االنتفــاع العــام لمــدة )٩٩ســنة( تجــدد تلقائيــاً فــي أحــد مبانــي مواقــف 
الســيارات المملــوك مــن قبــل شــركة إدامــة لشــركة البحريــن لمواقــف الســيارات ش.م.ب. مقابــل إصــدار أســهم جديــدة فــي الشــركة. 
تســمح مذكــرة التفاهــم للطرفيــن القيــام بعمليــات االســتقصاء والتحــري الســتكمال الشــروط واإلجــراءات القانونيــة االزمــة وعمليــة 
التقيــم للمعاملــة التــي، إذا مــا تــم االتفــاق عليهــا ســوف تخضــع للحصــول علــى الموافقــات المطلوبــة مــن الجهــات الرســمية الرقابيــة 

والمســاهمين ومجلــس اإلدارة، والتــي قــد تــؤدي المتــالك شــركة إدامــة حصــة فــي شــركة البحريــن لمواقــف الســيارات.

١١. توضيح مدى االلتزام باحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقا للتالي:

توضيح أسباب عدم
االلتزام )أن وجدت( ملتزم كلياً ملتزم جريئاً غير ملتزم المبدأ #

كما هو موضح أدناه نعم المبدأ 1 : وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علميا 
وذو خبرة. 1

كما هو موضح أدناه نعم المبدأ ٢ : يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية إخالصاً ووالًء كاملين للشركة. ٢

كما هو موضح أدناه نعم
المبدأ 3 : يجب على مجلس اإلدارة أن يقوم بوضع قيود 
صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية، والرقابة 

الداخلية، وااللتزام بالقانون.
3

كما هو موضح أدناه نعم المبدأ 4 : على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة 
لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس اإلدارة. 4

كما هو موضح أدناه نعم المبدأ 5 : يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار المسئولين بطريقة عادلة ومسئولة.  5

كما هو موضح أدناه نعم
المبدأ 6 : يجب على مجلس اإلدارة وضع هيكل إداري 

واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية 
والصالحيات والمهام والمسئوليات.

6



Ü.Ω.¢T äGQÉ«°ùdG ∞bGƒŸ øjôëÑdG ácô°T

2018 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

Ü.Ω.¢T äGQÉ«°ùdG ∞bGƒŸ øjôëÑdG ácô°T

2018 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

٢٨

٨.  اسم مسئول حوكمة الشركة ومؤهاته وتاريخ التعيين وبيان أرقام التواصل معه

أرقام التواصلتاريخ التعيينالمؤهالتاالسم

محمود السيد حسين ياسين

بكالوريوس محاسبة - جامعة 
البحرين. يحمل شهادة المحاسب 
العام المعتمد وشهادة مدقق داخلي 

معتمد من الواليات المتحدة 
األمريكيىة.

٢4 يوليو ٢٠1٨
هاتف رقم: 17٢٢4477
فاكس رقم: 17٢٢44٢٨

myaseen@carparks.bh :البريد اإللكتروني

تفاصيــل أيــة مخالفــات مرتكبــة خــال الســنة الماليــة وبيــان أســبابها )إن وجــدت(، وخطــة    .٩
معالجتهــا لتجنــب تكرارهــا مســتقبا 

ال توجد أي مخالفات خالل السنة المالية ٢٠1٨.

ــي  ــام ٨١٠٢ ف ــال الع ــا الشــركة خ ــت به ــي قام ــة الت ــة والعيني ــاهمات النقدي ــان بالمس ١٠. بي
ــة ــى البيئ ــاظ عل ــي والحف ــع المحل ــة المجتم تنمي

بلغت قيمة المساهمات الخيرية خالل السنة ٢,5٠٠ دينار بحريني ووزعت على النحو التالي:
الجمعية البحرينية لتنمية الطفل                      1,5٠٠ دينار بحريني
جمعية الهالل األحمر البحرينية                     1,٠٠٠ دينار بحريني

ــى  ــة عل ــات( مصنف ــات، أو منظم ــركات، حكوم ــراد، ش ــي 3١ / ١٢ / ٢٠١٨ )أف ــا ف ــاهمين كم ــة المس ــع ملكي ــان بتوزي أ( بي
ــي. ــي، وأجنب ــي، عرب ــي، خليج ــي: محل النحوالتال

نسبة األسهم المملوكة
تصنيف المساهم #

المجموع حكومة أو منظمات شركات أفراد

%7٢ .74 %5٢ .67 %4 .6٩ %15 .3٨ محلي 1

%٢7 .٢6 - %٢٢ .75 %4. 51 عربي ٢

- - - - أجنبي 3

%1٠٠ %5٢ .67 %٢7 .44 %1٨٩. ٩ المجموع

ب( بيــان بالمســاهمين الذيــن يملكــون ٥ % أو أكثــر مــن رأس مــال الشــركة مــع بيــان اســم الشــخص الطبيعــي مالــك األســهم 
المســتفيد النهائــي، كمــا فــي 3١ / ١٢ / ٢٠١٨ حســب الجــدول التالــي:

اسم الشخص 
الطبيعي المستفيد

النهائي

نسبة األسهم المملوكة من رأس
مال الشركة

عدد األسهم 
المملوكة االسم #

ال ينطبق %5٢ .67 37.٠33.4٩٠ الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 1

ال ينطبق %٢1 .33 15.٠٠٠.٠٠٠ المركز العقاري التجاري الكويتي ٢
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ويبين الجدول التالي تفاصيل و مواعيد اجتماعات لجنة التدقيق واألعضاء الذين حضروا تلك االجتماعات:

٦. لجنة التدقيق تابع

ح = حضور               غ = غياب

مجموع األجور المدفوعة ألعضاء لجنة التدقيق خالل عام ٢٠1٨ هو 5٠٠, 7 دينار بحريني.

٧. لجنة الترشيح، واألجور وحوكمة الشركة
ملخص المسئوليات 

تتكــون لجنــة الترشــيح، واألجــور وحوكمــة الشــركة مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة يتــم تعيينهــم مــن قبــل مجلــس اإلدارة. 
وتعقــد اللجنــة اجتماعيــن علــى األقــل كل ســنة ويتمثــل دور اللجنــة فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى أداء مســئولياته فيمــا يتعلــق 
ــس  ــة مســئولية مراجعــة سياســات األجــور لمجل ــي المؤسســة كمــا تتحمــل اللجن بسياســة الترشــيح واألجــور وحوكمــة الشــركة ف

اإلدارة والموظفيــن وتقديــم توصيــات بشــأنها. 

عقدت الشركة أربعة اجتماعات للجنة الترشيح، واألجور وحوكمة الشركة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨.

 )تنفيذي / غير تنفيذي أعضاء لجنة التدقيق#
١٤ المنصبمستقل/ غير مستقل(

فبراير
 ٢٤ 
أبريل

 ٧
يونيو

 ١٧
يوليو

 ١٤
أكتوبر 

غير تنفيذي/ غير مستقلمحمد عبداإلله الكوهجي
رئيس اللجنة -  إلتحق 

في ٢1/٢٠16/3
ححححح

غير تنفيذي/ غير مستقلعلي عبدهللا محمد عيسى
عضو اللجنة -  إلتحق 

في ٢1/٢٠16/3
ححححح

غير تنفيذي/ مستقليوسف عبدالحمن فخرو
عضو اللجنة -  إلتحق 

في ٢٢/٢٠17/3
حغححح

1

٢

3

أعضاء لجنة األجور #
وحوكمة الشركة

 )تنفيذي / غير تنفيذي 
٢1 المؤهالتالمنصبمستقل/ غير مستقل(

فبراير 
 17

أكتوبر 

غير تنفيذي/ غير إسماعيل عبدالنبي المرهون
مستقل

رئيس اللجنة 
ابتداءا من 

٢٠17/٠3/٢٢

ماجستير اإلدارة المالية، جامعة 
دندي – بريطانيا ودبلوم العالي في 

الضرائب الدولية، الجامعة الميثودية 
الجنوبية – الواليات المتحدة 

األمريكية ودبلوم إدارة ، كلية الخليج 
التقنية – مملكة البحرين.

حح

غير تنفيذي/ مستقلنبيل خالد محمد كانو
عضو اللجنة 
التحق في 

٢٠17/٠3/٢٢

بكالوريوس إدارة األعمال 
، جامعة سان إدواردز في 

مدينة أوستن بوالية تكساس 
األمريكية.

حح

غير تنفيذي/ مستقلبدر عبدالعزيز الحساوي
عضو اللجنة
التحق في 

٢٠17/٠3/٢3

دبلوم إدارة أعمال و دبلوم 
علوم حاسوب من جامعة 
سياتل -الواليات المتحدة 

األمريكية.

حح

1

٢

3

ح = حضور               غ = غياب
مجموع األجور المدفوعة ألعضاء لجنة الترشيح، واألجور وحوكمة الشركة خالل عام ٢٠1٨ هو 3,٠٠٠ دينار بحريني.
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عقدت الشركة أربعة اجتماعات للجنة  التنفيذية خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨.
ويبين الجدول التالي تفاصيل و مواعيد اجتماعات اللجنة التنفيذية واألعضاء الذين حضروا تلك االجتماعات:

أعضاء اللجنة التنفيذية #   
 )تنفيذي / غير تنفيذي 

15فبراير المنصبمستقل/ غير مستقل(
٢٠1٨

٢٨ مايو 
٢٠1٨

7 أكتوبر 
٢٠1٨

1٠ فبراير 
٢٠1٩

ياسر عبدالجليل علي 1
رئيس اللجنة ابتداءا غير تنفيذي/ مستقلالشريفي

ححححمن ٢٢/٠3/٢٠17

غير تنفيذي/ غير علي محمد بوحمود٢
مستقل

عضو اللجنة ابتداءا 
ححححمن ٢1/٠3/٢٠16

غير تنفيذي/ غير آمال حمد الزياني 3
مستقل

عضو اللجنة ابتداءا 
غغححمن ٠3/1٨/٢٠13

4
عبدهللا نور الدين عبدهللا 

نور الدين
غير تنفيذي/ غير 

مستقل
عضو اللجنة ابتداءا 
ححححمن ٢1/٠3/٢٠16

ح = حضور               غ = غياب

مجموع األجور المدفوعة ألعضاء اللجنة التنفيذية خالل عام ٢٠1٨ هو 5٠٠, 5 دينار بحريني.

٦. لجنة التدقيق 
ملخص المسئوليات 

تتشــكيل لجنــة التدقيــق مــن ثالثــة أعضــاء ويتوجــب حضــور عضويــن علــى األقــل لضمــان النصــاب القانونــي. والحــد األدنــى لعــدد 

االجتماعــات المطلوبــة ســنوياً هــو أربعــة اجتماعــات. وتتلخــص واجبــات لجنــة التدقيــق فيمــا يلــي: 

التوصية بتعيين وتحديد أجور واإلشراف على المدققين الخارجيين والداخليين والتأكد من استقالليتهم؛   .1

التأكد من التنسيق بين المدققين الداخليين والخارجيين؛   .٢

مناقشة السياسات المحاسبية للسنة المالية؛   .3

مناقشة نتائج عمليات التدقيق واالقتراحات المتعلقة به و ردود اإلدارة التنفيذية عليها؛  .4

مراجعة إدارة المخاطر وااللتزام بالمتطلبات القانونية؛   .5

التأكد من وجود سياسات مالية ومحاسبية وإجراءات وأنظمة ووسائل رقابة داخلية وتوجيهات مناسبة للشركة؛ و   .6

التأكــد عبــر التواصــل مــع اإلدارة التنفيذيــة مــن أن البيانــات الماليــة المرحليــة والســنوية تقــدم صــورة حقيقيــة وعادلــة مــن   .7

ــة. ــب المالي ــع الجوان جمي

ــة  ــر اإلدارة للجن ــة وتقري ــنوية المدقق ــة الس ــات المالي ــون« البيان ــبون القانوني ــي دي أو - المحاس ــن »ب ــون الخارجيي ــدم المدقق ويق

ــة.  ــى الدعــوة الموجهــة مــن اللجن ــاًء عل ــق بن التدقي

عقدت الشركة خمسة اجتماعات للجنة  التدقيق خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠1٨.

٥. اللجنة التنفيذية تابع
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٤. مدقق الحسابات الخارجي - تابع

بي دي أو اسم مكتب التدقيق

17 سنة، منذ سنة ٢٠٠٢ عدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة

أرشد جاديت  اسم الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة

سنتان عدد السنوات التي قضاها الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة

نتحفظ عن اإلفصاح عن هذه المعلومات ويمكن اإلفصاح 
عنها بناءاً على طلب من قبل المساهمين وذلك بعد موافقة 

مجلس اإلدارة.
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠1٨ ) دينار بحريني(

 1,٠٠٠ دينار بحريني
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات 

المالية لعام ٢٠1٨ )دينار بحريني( إن وجدت وفي حال عدم وجود 
أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة*

* الخدمــات التــي يقدمهــا المدقــق الخارجــي للشــركة ) بــي دي أو( غيــر خدمــات التدقيــق الخارجــي للحســابات هــي إعــداد تقريــر 
ــى حســب  ــة( عل ــاري ) إدام ــن لإلســتثمار العق ــى شــركة البحري ــف الســيارات إل ــل شــركة مواق ــه مــن قب لإليجــار المســتحق دفع
ــو  ــي 31 ديســمبر ٢٠1٨ ه ــة ف ــة خــالل الســنة المنتهي ــذه الخدم ــي رســوم ه ــغ إجمال ــد بل ــن الشــركتين. وق ــة بي ــة المبرم االتفاقي

ــي. ــار بحرين 1,٠٠٠  دين

٥. اللجنة التنفيذية
ملخص المسئوليات

تتشــكل اللجنــة التنفيذيــة مــن أربعــة أعضــاء ويجــب حضــور عضويــن مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى األقــل لضمــان النصــاب 
ــة فــي مســاعدة مجلــس  ــل دور اللجن ــة ســنوياً هــو أربعــة اجتماعــات. ويتمث ــى لعــدد االجتماعــات المطلوب ــي. والحــد األدن القانون
ــنوية ألداء  ــع س ــات الرب ــي المراجع ــس اإلدارة ف ــة مجل ــة التنفيذي ــاعد اللجن ــا تس ــه. كم ــل وج ــى أكم ــه عل ــي أداء وظائف اإلدارة ف
ــن  ــم م ــركة بدع ــوازن للش ــان الت ــة لضم ــة العام ــغيلية والحوكم ــة التش ــائل الرقاب ــف وس ــاتها ومختل ــاتها وممارس ــركة وسياس الش
المدققيــن الداخلييــن والخارجييــن. كمــا أن اللجنــة التنفيذيــة مســئولة أيضــاً علــى اإلشــراف علــى كفــاءة وجــودة المعلومــات الماليــة 
المقدمــة مــن اإلدارة التنفيذيــة لمجلــس اإلدارة وضمــان وضــع أهــداف المشــتريات االســتراتيجية وتنفيذهــا مــن خــالل اســتراتيجية 
المشــتريات الســنوية لضمــان أن القــرارات االســتثمارية الرئيســية يتــم التعاقــد حولهــا اســتراتيجياً لتمكــن مــن جــودة و كفــاءة تلــك 

العمليــات. 
لقــد حضــرت اآلنســة آمــال حمــد الزيانــي اجتماعــان مــن أصــل أربعــة  إجتماعــات للجنــة التنفيذيــة تمــت خــالل الســنة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر ٢٠1٨، وبالتالــي فــإن نســبة حضورهــا انخفضــت إلــى اقــل مــن 75% وهــي أقــل نســبة حضــور مطلوبــة حســب 
ــد  ــال حم ــاب اآلنســة آم ــن المركــزي. وكان غي ــات الســادس الصــادر عــن مصــرف البحري ــد التوجيه ــن مجل ــا م ــط العلي الضواب

الزيانــي بســبب الظــروف الصحيــة الحرجــة التــي كانــت تمــر بهــا وقــد وافتهــا المنيــة بتاريــخ ٢5 أكتوبــر ٢٠1٨.
وقــد تــم عقــد اللجنــة التنفيذيــة بسالســة مــن قبــل باقــي أعضــاء المجلــس فــي خــالل غيابهــا. وقــد قــام رئيــس اللجنــة بالتأكــد مــن 

ــم. ــة بالشــكل المالئ ــة وأن الشــركة قامــت بعملياتهــا التجاري الوصــول ألهــداف اجتماعــات اللجن
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و( الهيكل التنطيمي الخاص بالشركة

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

مسؤول االلتزام

مدير تطوير األعمال مدير الموارد البشرية المدير المالي مدير العمليات 

المدقق الداخلي

اللجنة التنفيذيةلجنة المخاطر و التدقيق 

لجنة الترشيح و األجور و
حوكمة الشركة

ز(  مجمــوع المكافــآت المدفوعــة لموظفــي اإلدارة التنفيذيــة الرئيســين )أكبــر خمســة موظفيــن(، بمــا فــي 
ذلــك الرواتــب والفوائــد والعــاوات والزيــادات وخيــارات األســهم ومكافــأة نهايــة الخدمــة والمعاشــات 

ــي: ــار بحرين ــو ١٥3,٧٢٥ دين ه

أسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية                             المنصب                                       سنوات الخبرة    

طارق علي الجودر                                    الرئيس التنفيذي                                         ٢٩

عقيل عبدالرحيم حسن                                 مدير العمليات                                          1٨

محمود حسين ياسين                                   المدير المالي                                           17

٤. مدقق الحسابات الخارجي
ــة للتدقيــق الخارجــي لحســابات الشــركة منــذ ٢٠٠٢. أنشــئت شــركة بــي دي أو  شــركة بــي دي أو هــي الشــركة الرســمية المعين
البحريــن فــي عــام 1٩٨٠. تعتبــر اليــوم شــركة بــي دي أو واحــدة مــن أبــرز شــركات المحاســبة واالستشــارات فــي البحريــن بمــا 

لهــا مــن جــذور راســخة فــي مجالهــم المهنــي.
ــابات  ــة للحس ــة الداخلي ــق، والمراجع ــابات والتدقي ــة الحس ــات مراجع ــم خدم ــالل تقدي ــن خ ــمعتها م ــي دي أو س ــركة ب ــت ش أسس
واستشــارات المخاطــر، واالستشــارات االتجاريــة ، والخدمــات القانونيــة للشــركات وقــد نجحــت فــي تقديــم  العديــد مــن الخدمــات. 
بــي دي أو هــي شــركة مهنيــة رائــدة فــي توفيــر خدمــات مــع نهــج ابتــكاري جديــد مكنهــم مــن مســاعدة عمالئهــم فــي بنــاء قيمــة 

ــين األداء. ــر و تحس وإدارة المخاط
الشــركة تــدار بقيــادة ســبعة شــركاء، لديهــم قاعــدة عمــالء متنوعييــن وقــدرة علــى تقديــم خدمــات تتناســب مــع احتياجــات القطــاع 

العــام والقطــاع الخــاص والقطــاع الحكومــي وتلبيــة احتياجــات للعمــالء الدولييــن هــو منهجهــم األساســي.
شــركة بــي دي او العالميــة ممتــدة لعــدد مــن الــدول، يعمــل لديهــا مــا يقــارب ٨٠,٠٨7 موظــف موزعيــن علــى 1,5٩1 مكتــب فــي 

145 دولــة وأقليــم  ويعملــون جميعــاً نحــو هــدف واحــد وهــو تقديــم خدمــات اســتثنائية للعمــالء.
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وصاحية التفويض:

يتــم تعييــن أو انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل المســاهمين وتكــون فتــرة عضويــة كل واحــد منهــم ثــالث ســنوات قابلــة 
للتجديــد بعــد ذلــك بإعــادة التعييــن. وســوف تنتهــي مــدة عضويــة األعضــاء الحالييــن لمجلــس اإلدارة فــي الســنة الحاليــة. وقــد تــم 

تمديــد فتــرة مجلــس اإلدارة  الحالــي للشــركة وذلــك لســتة أشــهر إضافيــة مــن تاريــخ ٢٢ مــارس ٢٠1٩.
ويتم في أول اجتماع لمجلس اإلدارة توجيه األعضاء الجدد للمجلس، حيث يتم عرض نبذة مختصرة عن الشركة وعملياتها.

وتشمل وظائف مجلس اإلدارة، على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

مراجعــة واعتمــاد األداء المالــي للشــركة خــالل الســنة شــامالً االســتراتيجيات الكليــة والموازنــات وخطــط العمــل للســنين   .1
ــة. الالحق

مراقبة أداء العمليات للشركة بصورة مستمرة.  .٢
مراقبة المخاطر التي تواجهها الشركة وتقييم إجراءات للتعامل مع هذه المخاطر ضمن نطاق إدارة المخاطر.  .3

التأكد من االلتزام الكلي للشركة بالمتطلبات القانونية والتشريعية.  .4
التأكد من دقة الوضع المالي للشركة.  .5

عقد وإعداد جدول أعمال اجتماعات المساهمين.  .6
مراقبة تضارب المصالح ومنع المعامالت الفاسدة مع األطراف ذات العالقة.  .7

اختيار وتعويض ومراقبة استبدال المسئولين التنفيذيين األساسيين واإلشراف على خطط اإلخالف.  .٨
التأكــد مــن وجــود عمليــة ترشــيحات وانتخابــات لمجموعــة أعضــاء مجلــس اإلدارة رســمية وفقــاً للقواعــد واألنظمــة التــي   .٩

ــم الشــركة. تحك
مراجعة مدى استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة في مقاطع زمنية متفرقة.    .1٠

التأكــد مــن ســالمة ونزاهــة أنظمــة إعــداد التقاريــر المحاســبية والماليــة فــي الشــركة، شــاملة التدقيــق المســتقل للحســابات   .11
ووضــع أنظمــة رقابــة مناســبة وفعالــة، وباألخــص، أنظمــة إدارة المخاطــر والتحكــم المالــي والتشــغيلي وااللتــزام بالقانــون 

ــة.  ــات ذات الصل والمواصف
ضمان معاملة منصفة للمساهمين بمن فيهم مساهمو األقلية.  .1٢

مراقبة وتقييم أداء اإلدارة.  .13
مراقبة وتقييم أداء اللجان وأعضاء مجلس اإلدارة على حدة بشكٍل دوري.   .14

مراجعة أجور ومزايا اإلدارة العليا بصورة مستمرة.  .15

ــح  ــع توضي ــح( م ــاب المصال ــة )أصح ــراف ذات العاق ــع األط ــت م ــي تم ــات الت ــل التعام ــان بتفاصي بي هـ(  
ــل ــوع التعام ــة ون ــة العاق طبيع

المبلغ
نوعية المعاملة بالدينار البحريني

3٠,33٢ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

3٤,٠٠٠ رسوم حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

ال يوجد أي معامالت أخرى مع األطراف ذات العالقة
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ج(
عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي عقــدت خــالل الســنة الماليــة ٢٠1٨ مــع بيــان تواريــخ انعقادهــا، وعــدد مــرات الحضــور 

ــة. ــان األعضــاء الحاضريــن بالوكال الشــخصي أو عــن طريــق وســائل اإلتصــال المرئــي لجميــع األعضــاء مــع بي
ــع  ــركة أرب ــدت الش ــد عق ــنة. و ق ــالل الس ــس اإلدارة  خ ــات  لمجل ــع اجتماع ــد أرب ــأن تعق ــى ب ــد أدن ــركة كح ــى الش ــب عل يتوج
اجتماعــات لمجلــس اإلدارة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢٠1٨. ويبيــن الجــدول التالــي تفاصيــل و مواعيــد اجتماعــات 

ــك االجتماعــات: ــن حضــروا تل ــس اإلدارة واألعضــاء الذي مجل

3٢الوضعيةالمنصبأعضاء مجلس اإلدارة#
 يناير 

 ٦٢
فبراير 

 ٩١
مارس 

 ٢٢
مارس

رئيس مجلس اإلدارةإسماعيل عبدالنبي المرهون1
ابتداءاً من 

٢٠17/٠3/٢٢
حححح

نبيل خالد محمد كانو٢
نائب رئيس  مجلس 

اإلدارة
التحق في 

٢٠17/٠3/٢٢
حغحح

عضو مجلس اإلدارةبدر عبدالعزيز الحساوي3
التحق في 

٢٠17/٠3/٢3
حغحح

عضو مجلس اإلدارةعلي محمد بوحمود٤
التحق في 

٢٠1٢/٠7/1٢
حححح

عضو مجلس اإلدارةعلي عبدهللا محمد عيسى٥
التحق في 

٢٠16/٠3/٢1
حححح

عضو مجلس اإلدارةمحمد عبداإلله الكوهجي٦
التحق في 

٢٠16/٠3/٢1
حغحح

عضو مجلس اإلدارةآمال حمد الزياني ٧
التحق في 

٢٠16/٠3/٢1
غغغح

عضو مجلس اإلدارةعبدهللا نور الدين عبدهللا نور الدين٨
التحق في 

٢٠16/٠3/٢1
حححح

عضو مجلس اإلدارةياسر عبدالجليل علي الشريفي٩
التحق في 

٢٠17/٠3/٢٢
حححح

عضو مجلس اإلدارةيوسف عبدالحمن فخرو١٠
التحق في 

٢٠17/٠3/٢٢
حححح

ح = حضور               غ = غياب

ــد حضــرت اآلنســة آمــال حمــد الزيانــي اجتمــاع واحــد مــن أصــل أربعــة إجتماعــات لمجلــس اإلدارة تمــت فــي ســنة ٢٠1٨،  لق
وبالتالــي فــإن نســبة حضورهــا انخفضــت إلــى اقــل مــن 75% وهــي أقــل نســبة حضــور مطلوبــة حســب الضوابــط العليــا مــن مجلــد 
التوجيهــات الســادس الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي. وكان غيــاب اآلنســة آمــال حمــد الزيانــي بســبب الظــروف الصحيــة 

الحرجــة التــي كانــت تمــر بهــا وقــد وافتهــا المنيــة بتاريــخ ٢5 أكتوبــر ٢٠1٨.
وقــد تــم عقــد مجلــس اإلدارة بسالســة مــن قبــل باقــي أعضــاء المجلــس فــي خــالل غيابهــا. وقــد قــام رئيــس مجلــس اإلدارة بالتأكــد 

مــن الوصــول ألهــداف اجتماعــات مجلــس اإلدارة وأن الشــركة قامــت بعملياتهــا التجاريــة بالشــكل المالئــم.

د( مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قامت بها اإلدارة التنفيذية بناًء على تفويض من المجلس إلى اإلدارة مع تحديد مدة 
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1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام ٢٠17 هو 37,343 دينار بحريني.

٢- مجمــوع مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة المقترحــة عــن العــام ٢٠1٨ والتــي ســيتم عرضهــا فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
العاديــة الســنوي للمصادقــة عليهــا هــو 3٠,33٢ دينــار بحرينــي. 

3- بيــان بتفاصيــل بــدالت حضــور جلســات اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس التــي تقاضاهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة 
للعــام ٢٠1٨ وفقــا للجــدول التالي:

بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس
االسم #

عدد اإلجتماعات قيمة البدل اسم اللجنة

4 3,٠٠٠ اجتماع مجلس اإلدارة
إسماعيل عبدالنبي المرهون 1

٢ 1,٠٠٠ لجنة األجور وحوكمة الشركة

3 1,5٠٠ اجتماع مجلس اإلدارة
نبيل خالد محمد كانو ٢

٢ 1,٠٠٠ لجنة األجور وحوكمة الشركة

3 1,5٠٠ اجتماع مجلس اإلدارة
بدر عبدالعزيز الحساوي 3

٢ 1,٠٠٠ لجنة األجور وحوكمة الشركة

4 ٢,٠٠٠ اجتماع مجلس اإلدارة
علي محمد بوحمود 4

3 1,5٠٠ اللجنة التنفيذية

4 ٢,٠٠٠ اجتماع مجلس اإلدارة
علي عبدهللا محمد عيسى 5

5 ٢,5٠٠ لجنة التدقيق

3 1,5٠٠ اجتماع مجلس اإلدارة
محمد عبداإلله الكوهجي 6

5 ٢,5٠٠ لجنة التدقيق

1 5٠٠ اجتماع مجلس اإلدارة
آمال حمد الزياني 7

٢ 1,٠٠٠ اللجنة التنفيذية

4 ٢,٠٠٠ اجتماع مجلس اإلدارة
عبدهللا نور الدين عبدهللا نور الدين ٨

3 1,5٠٠ اللجنة التنفيذية

4 ٢,٠٠٠ اجتماع مجلس اإلدارة
ياسر عبدالجليل علي الشريفي ٩

3 1,5٠٠ اللجنة التنفيذية

5 ٢,5٠٠ لجنة التدقيق
يوسف عبدالرحمن فخرو 1٠

4 ٢,٠٠٠ اجتماع مجلس اإلدارة
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1٩

العــام  الشــركة خــال  أســهم  فــي  وأبناؤهــم  اإلدارة وأزواجهــم  بتعامــات أعضــاء مجلــس  بيــان   .٢
التالــي: للجــدول  وفقــاً   ٢٠١٨

إجمالي 
عملية

الشراء 

إجمالي عملية 
البيع

األسهم المملوكة كما 
في 

٢٠١٨/١٢/3١
المنصب/ صلة القرابة االسم #

ال يوجد ال يوجد ال يوجد رئيس مجلس اإلدارة إسماعيل عبدالنبي المرهون ١

ال يوجد ال يوجد ال يوجد نائب رئيس  مجلس اإلدارة نبيل خالد محمد كانو ٢

ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة بدر عبدالعزيز الحساوي 3

ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة علي محمد بوحمود ٤

ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة علي عبدهللا محمد عيسى ٥

ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة محمد عبداإلله الكوهجي ٦

ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة آمال حمد الزياني ٧

ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة عبدهللا نور الدين عبدهللا نور 
الدين ٨

ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو مجلس اإلدارة ياسر عبدالجليل علي الشريفي ٩

ال يوجد ال يوجد 1٠٠,٠٠٠ عضو مجلس اإلدارة يوسف عبدالرحمن فخرو ١٠
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1٨

ــاق حوكمــة الشــركات خــال عــام ٢٠١٨  ــم اتخاذهــا الســتكمال ميث ــي ت ــان باإلجــراءات الت ١. بي
تطبيقهــا: وكيفيــة 

ــل  ــى تحوي ــدف إل ــة مســتمرة ته ــة والشــفافية والمســاءلة، وهــي عملي ــن النزاه ــزز م ــة الشــركات يع حوكم
ــل األمــد.  ــادة طوي ــة إرشــاد الشــركات ألفضــل طــرق إدارة وقي ــة بغي ــى مؤسســات ديمقراطي الشــركات إل
ــة  ــاق حوكم ــن ميث ــز م ــة والتعزي ــزم بمراجع ــا تلت ــيارات )ش.م.ب.( بدوره ــف الس ــن لمواق شــركة البحري

الشــركات بشــكل دوري.

ــة مســتمرة ووضعــت  ــف المخاطــر بصف ــم ورصــد والتحكــم وإدارة مختل ــد وتقيي ــى تحدي تعمــل الشــركة عل
ــال  ــد األعم ــدى تعقي ــم وم ــة وحج ــع طبيع ــق م ــب ومتناس ــار مناس ــي إط ــط ف ــراءات وضواب ــة وإج أنظم
ــلطة  ــدود الس ــع ح ــوح م ــددة بوض ــات مح ــاب والمطالب ــراءات لالكتت ــاك إج ــا وهن ــركة. كم ــة للش التجاري
النهائيــة  الصيغــة  وضعــت  وقــد  الســوق.  معاييــر  مــع  تتماشــى  التــي  التنفيذيــة  والممارســات  المعنيــة 
ــس  ــل مجل ــن قب ــراره م ــه وإق ــم  تعدلي ــذي ت ــتثمار ال ــة االس ــل سياس ــي دلي ــت ف ــتثمار ووثق ــر االس لمخاط
ــذ  ــا وتتخ ــي تنطــوي عليه ــر الت ــتثمارية والمخاط ــة االس ــب المحفظ ــا تراق ــة بدوره ــة التنفيذي اإلدارة. اللجن

تدابيــر اســتباقية للتخفيــف مــن المخاطــر.

أمــا مخاطــر الرقابــة الداخليــة فيتــم التحكــم فيهــا بوجــود نظــم الرقابــة الداخليــة الفعالــة وكفــؤة التــي 
ــة  ــط داخلي ــود ضواب ــان وج ــن ضم ــؤولة ع ــة مس ــة التنفيذي ــم. اللجن ــاس منتظ ــى أس ــا عل ــري اختباره يج

مناســبة للحــد مــن أي مخاطــر فعليــة أو محتملــة.

ــالل  ــن خ ــركة م ــة الش ــؤول حوكم ــيارات مس ــف الس ــن لمواق ــركة البحري ــت ش ــنة ٢٠1٨، عين ــالل الس خ
ــجالت«  ــياحة »س ــارة والس ــة والتج ــوزارة الصناع ــي ل ــام اإللكترون ــي النظ ــة ف ــؤول الحوكم ــجيل مس تس
ــركة  ــة الش ــنوي لحوكم ــر س ــداد تقري ــيتم إع ــة.  وس ــد الحوكم ــال لقواع ــان االمتث ــاح وضم ــك لالفص وذل
وفقــاً للنمــوذج المعــد بمعرفــة وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة وبمــا يتوافــق مــع ميثــاق حوكمــة 
للتقييــم  الشــركات  لحوكمــة  المخصــص  القســم  فــي  إلكترونــي  بشــكل  ويســلم   ٢٠1٨ لســنة  الشــركات 

ــاق. ــي الميث ــواردة ف ــة ال ــد الحوكم ــركة بقواع ــزام الش ــدى إلت ــاس م وقي

ــالت  ــة ويراجــع بشــكل دوري إلدخــال أي تعدي ــة للحوكم ــل إجــراءات وسياســات مكتوب ــدى الشــركة دلي ل
ــه. ــات علي أو تحديث

الصناعــة  وزارة  بمعرفــة  المعــد  للنمــوذج  وفقــاً  الســنوي  الحوكمــة  تقريــر  بإعــداد  الشــركة  وتقــوم 
للشــركة بشــكل  العاديــة  العموميــة  الجمعيــة  فــي اجتمــاع  التقريــر  يتــم مناقشــة  والتجــارة والســياحة و 

ســنوي.
ــتقلين  ــاء المس ــن األعض ــي م ــدد الكاف ــى الع ــركة عل ــس إدارة الش ــتمل مجل ــى أن يش ــركة عل ــرص الش تح

وغيــر التنفيذيــن. تتبــع الشــركة مجموعــة مــن اللجــان المختصــة وفقــاً للقوانيــن واللوائــح.

تتلــزم الشــركة باإلفصــاح عــن التعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة واإلبــالغ عــن عــدم اإللتــزام 
ــة  ــن عملي ــئول ع ــريك المس ــر الش ــزم أيضــاً بتدوي ــزام. وتلت ــدم اإللت ــبب ع ــان س ــع بي ــة م ــد الحوكم بقواع

تدقيــق حســابات الشــركة بحــد أقصــى كل 3 ســنوات.

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٨
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المســاهمين الكــرام

ــة  ــم يضعــون الخطــة بــكل روي ــم أوالً، ث ــى الحل ــأن النجــاح ينتمــي إلــى هــؤالء الذيــن يتشــجعون عل إننــي أؤمــن ب

وإتقــان، وأخيــراً يعملــون علــى تحقيــق  خططهــم وأهدافهــم . . واعتقــد أن شــركة البحريــن لمواقــف الســيارات 

ــر الشــركة. ــي تطوي ــه المســاهمون وأصحــاب المصلحــة ف ــو إلي ــا يصب ــق م ــا كل الجهــد والعطــاء لتحقي تســتحق من

اتوجــه  ان  أود  الشــركة  موظفــي  جميــع  وعــن  نفســي  عــن  وباألصالــة  التنفيذيــة  اإلدارة  فريــق  عــن  بالنيابــة 

 بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى الســادة المســاهمين الكــرام علــى ثقتهــم فــي إدارة الشــركة وجهازهــا التنفيــذي 

الموقــر علــى دعمــه  المســتمر وال محــدود.  الشــركة  واإلداري، وإلــى مجلــس إدارة 

والســالم عليكــم ورحمــة هللا وبركاته.

طارق علي الجودر 
الرئيس التنفيذي
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االفاضــل مســاهمي شــركة البحريــن لمواقــف الســيارات المحترميــن

الســالم عليكــم ورحمــة هللا وبركاته، 

فــي  العامليــن  التنفيــذي والموظفيــن وجميــع  الجهــاز  ونيابــة عــن  نفســي  باألصالــة عــن 

الشــركة أتقــدم إليكــم بأعطــر التحيــات وأرقــى األمنيــات، وأتمنــى لكــم ولوطننــا البحريــن الحبيــب عامــا ســعيدا 

ــا  ــج أعماله ــركة ونتائ ــى الش ــإذن هللا عل ــر ب ــام خي ــيكون ع ــد س ــام الجدي ــأن الع ــركم ب ــة.. وأبش ــر والبرك ــه الخي ملئ

ــدم  ــي تعــد واحــدة مــن أق ــة الت ــق لشــركتنا العريق ــي األف ــدو ف ــي تب ــر المحــدودة الت ــر غي ــات التطوي ــي ضــوء إمكاني ف

شــركات المســاهمة العامــة فــي مملكــة البحريــن.

المســاهمين الكــرام

ــال الشــركة،  ــتراتيجي ألعم ــط اإلس ــتوى التخطي ــى مس ــاء هللا عل ــزا إن ش ــا متمي ــيكون عام ــام ٢٠1٩ س ــد أن ع  أعتق

واألداء والتشــغيل مــع الوضــع فــي االعتبــار التطويــرات المهمــة التــي قامــت بهــا الشــركة مؤخــرا مــن أعمــال 

ــر  ــي توف ــالد، والت ــاء الب ــة أنح ــي كاف ــا ف ــي تديره ــف الت ــي المواق ــتخدمة ف ــة المس ــزة واألنظم ــاملة لألجه ــث ش تحدي

بيانــات دقيقــة ومفصلــة عــن عمليــات دخــول وخــروج الســيارات فــي المواقــف، وهــي البيانــات التــي يمكــن أن 

ــيارات،  ــواع الس ــذروة، وأن ــات ال ــغال وأوق ــات اإلش ــد كثاف ــي تحدي ــا ف ــال مهم ــا عام ــتفادة منه ــا واالس ــون تحليله يك

وغيرهــا مــن مؤشــرات مهمــة لحركــة الســير والمواقــف واالحتياجــات المســتقبلية مــن مواقــف الســيارات.

  هــذه التطويــرات التــي شــهدتها الشــركة فــي عــام ٢٠1٨م لــم تقتصــر علــى الجانــب التقنــي وحســب، ولكنهــا 

ــى  ــي ٢٠17 إل ــا ف ــن نحــو ٩15 موقف ــا الشــركة إذ ارتفعــت بنســبة 6٠% م ــي تديره ــف الت ــى عــدد المواق ــدت إل امت

ــي عــام ٢٠1٨م. 15٢٢ ف

ــا  ــي ســيكون له ــاري )إدامــة( وهــي الشــراكة الت ــن لالســتثمار العق  واألهــم هــو الشــراكة المهمــة مــع شــركة البحري

ــا. ــا وارتقاءه ــال الشــركة وتطوره ــى أعم ــر مســتقبال عل ــغ األث أبل

مــع  الســيارات  لمواقــف  البحريــن  شــركة  وقعتهــا  التــي  التفاهــم  مذكــرة  إلــى  هنــا  حضراتكــم  عنايــة  وألفــت   

ــروط  ــتكمال الش ــري الس ــتقصاء والتح ــات االس ــام بعملي ــركتين القي ــا للش ــن خالله ــيتاح م ــي س ــة« والت ــركة »إدام ش

واإلجــراءات القانونيــة الالزمــة وعمليــة التقييــم حــول إمكانيــة اســتحواذ شــركة إدامــة علــى حصــة أســهم فــي 

شــركة البحريــن لمواقــف الســيارات مقابــل نقــل حقــوق االنتفــاع التشــغيلية لمــدة )٩٩ ســنة( فــي »مبنــى الترمينــال« 

ــى  ــح عل ــود بالرب ــي يع ــال بشــكل إيجاب ــر األعم ــن إســتراتيجية شــركتنا للتوســع وتطوي ــك ضم ــوك للشــركة، وذل الممل

مســاهمي الشــركة ويعضــد موقفهــا المالــي.

المســاهمين الكــرام

ــة  ــات الالزمــة مــن الجهــات الرســمية الرقابي ــى الموافق  إن مذكــرة التفاهــم هــذه - التــي ســوف تخضــع للحصــول عل

ــتراتيجية  ــار االس ــي إط ــي ف ــركتين، وتأت ــن الش ــادل بي ــم متب ــراكة ودع ــس لش ــس اإلدارة - ستؤس ــاهمين ومجل والمس

ــح  ــاطها وفت ــتمر لنش ــة مشــروعات بشــكل مس ــى إضاف ــز عل ــيارات للتركي ــف الس ــن لمواق ــا شــركة البحري ــي تتبناه الت

ــة. ــر العالمي ــب المعايي ــركة بحس ــال الش ــر أعم ــدودة لتطوي ــر مح ــا غي آفاق

رسالة الرئيس التنفيذي



Ü.Ω.¢T äGQÉ«°ùdG ∞bGƒŸ øjôëÑdG ácô°T

2018 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

Ü.Ω.¢T äGQÉ«°ùdG ∞bGƒŸ øjôëÑdG ácô°T

2018 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

15

ــا  ــا، كم ــاء قواعده ــركة وإرس ــاء الش ــه لبن ــده ووقت ــل بجه ــم يبخ ــابقين ول ــن الس ــس اإلدارة البارزي ــاء مجل أعض

ــة أيضــا  ــي وافتهــا المني ــي الت ــس اإلدارة الحال ــس إدارة الشــركة اآلنســة آمــال حمــد الزيانــي عضــو مجل ــد مجل فق

ــا. ــر لهم ــا هللا وغف ــالق ، تقبلهم ــي األخ ــق ورق ــة الخل ــا دماث ــرف عنهم ــد ع ــي، وق ــر الماض ــي أكتوب ف

وفــي الختــام ، ال يفوتنــي أن أرفــع أســمى آيــات الشــكر إلــى قيادتنــا الرشــيدة، إلــى مقــام صاحــب الجاللــة 

ــي  ــمو الملك ــب الس ــى صاح ــدى، وإل ــالد المف ــل الب ــاه- عاه ــه هللا ورع ــة – حفظ ــى آل خليف ــن عيس ــد ب ــك حم المل

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر – حفظــه هللا ورعــاه- ، وإلــى صاحــب الســمو 

ــوزراء، حفظــه  ــس ال ــس مجل ــب األول لرئي ــن النائ ــد األمي ــي العه ــة  ول ــد آل خليف ــن حم ــر ســلمان ب ــي األمي الملك

ــاه. هللا ورع

أن  دائمــاً  ونعاهدهــم  وثقتهــم،  دعمهــم  علــى  العميــق  باالمتنــان  الكــرام  وعمالئنــا  مســاهمينا  إلــى  أتقــدم  وأن 

ــات، ،  ــن النجاح ــد م ــق المزي ــركة وتحقي ــالة الش ــداف ورس ــق أه ــل تحقي ــن أج ــالص م ــكل إخ ــل ب ــل العم نواص

ــم  ــى جهوده ــن بالشــركة بالشــكر عل ــع العاملي ــى جمي ــة وإل ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــى أعضــاء مجل وأتوجــه إل

المخلصــة وعملهــم الــدؤوب، متمنيــاً للجميــع دوام التوفيــق والســداد ومزيــد مــن النجــاح.

حفــظ هللا مملكــة البحريــن الغاليــة تحــت لــواء قيادتنــا الرشــيدة لتبقــى بالدنــا دومــا مثــال يحتــذى فــي التنميــة 

والتطــور واالســتقرار واالزدهــار.

إسماعيل عبدالنبي المرهون 
رئيس مجلس اإلدارة
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أعزائــي مســاهمي شــركة البحريــن لمواقــف الســيارات المحترميــن
الســالم عليكــم ورحمــة هللا وبركاته ،،،

وجميــع  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  عــن  ونيابــة  نفســي  عــن  باألصالــة 

العامليــن بالشــركة أتقــدم إليكــم جميعــا بخالــص التحيــة والتقديــر، وأتمنــى لكــم ولوطننــا البحريــن عامــا ســعيدا 

المحبــة والســالم. ملئــه 

مســاهمينا الكــرام،،،

ــو  ــد وينم ــاح يتزاي ــق النج ــي تحقي ــتمرار ف ــأن االس ــاً ب ــدرك تمام ــة ت ــيارات العريق ــف الس ــن لمواق ــركة البحري إن ش

ــى التطــور،  ــاً إل ــاعي دوم ــي الس ــا البحرين ــترطه مجتمعن ــذي يش ــتوى ال ــق بالمس ــة تلي ــات راقي ــم خدم ــن خــالل تقدي م

ــة  ــق أســاليب مبتكــرة وذكي ــى تطبي ــا مســئولية إدارة الشــركة هــو الســعي إل ــذ تولين ــا المســتمر من ــد كان حرصن ــذا فق ل

وحلــول تســاهم فــي تطــور الشــركة والمجتمــع معــا، والمســاهمة بإيجابيــة فــي بنائــه وفــق أســس تواكــب تطــور 

ــركة  ــي إدارة الش ــة ف ــا حقيقي ــن فرص ــا البحرينيي ــح أبناءن ــي من ــة ف ــا الثابت ــى مبادئن ــاء عل ــع البق ــر ، م ــدم العص وتق

ــة. ــب البحرن ــى نس ــاظ عل والحف

ــا  ــة أحــدث التكنولوجي ــل ومواكب ــات العم ــر آلي ــا نحــو تطوي ــي اتخاذه ــدأت الشــركة ف ــي ب ــزة الت  إن الخطــوات الممي

ــى  ــر عل ــر مباش ــه تأثي ــيكون ل ــركة، وس ــات الش ــي عملي ــر ف ــرز األث ــه أب ــيارات كان ل ــف الس ــال مواق ــة بمج المتعلق

ــذا  ــي ه ــة ف ــزة متطــورة للغاي ــات الشــركة واســتخدام أجه ــر عملي ــر أن تطوي ــب، إذ نعتب ــتقبل القري ــي المس ــا ف أعماله

ــتقبال. ــا ومس ــتثمرون آني ــاره المس ــيجني ثم ــتقبل«.. س ــي المس ــتثمار ف ــة »اس ــو بمثاب ــدد ه الص

ــتراطات  ــر واش ــا لمعايي ــركات – وفق ــة للش ــفافية والحوكم ــر الش ــى معايي ــي أعل ــا بتبن ــل التزامن ــدي كام ــا نب ــا أنن كم

بالتنميــة  وااللتــزام   - البحريــن  وبورصــة  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  ووزارة  البحريــن  المركــزي  مصــرف 

الفعالــة  والمســتدامة وفــق أهــداف الرؤيــة ٢٠3٠ التــي تتبناهــا القيــادة الرشــيدة. 

مســاهمينا الكــرام،،،

اليــوم ونحــن نقتــرب مــن 3٨ عامــا علــى تاريــخ إنشــاء شــركتنا الحبيبــة،  ســوف نســعى جاهديــن معــاً لنكــون 

ــن أن  ــد م ــا  متأك ــه، وأن ــل ألجل ــذي نعم ــع ال ــع المجتم ــه م ــاً لوج ــن وجه ــر، و متفاعلي ــريعي التغي ــة، س ــن بالثق جديري

الجهــود التــي نبذلهــا اليــوم ستســفر خيــراً فــي المســتقبل . 

ــا،  ــر أعماله ــد وتطوي ــاالت لم ــح المج ــدة وفت ــراكات جدي ــي ش ــول ف ــى الدخ ــركة إل ــعى الش ــق تس ــذا المنطل ــن ه وم

ــاكاة  ــدؤوب لمح ــم وال ــعيها الدائ ــر لس ــيارات، ويؤط ــف الس ــب إدارة مواق ــى جان ــة إل ــورا إضافي ــاطها أم ــمل نش ليش

نحــو  رســالتنا  فــي  الفَعالــة  والمشــاركة  والبنــاء  التنميــة  مبــدأ  وترســيخ  عملنــا،  مجــال  فــي  المجتمــع  احتياجــات 

التطويــر.

مســاهمينا الكــرام،،،

ــل  ــا رج ــي، وهم ــابق والحال ــا الس ــس إدارتن ــرز أعضــاء مجال ــن أب ــان م ــم اثن ــي لك ــى .. ننع ــص الحــزن واألس بخال

األعمــال والنائــب الســيد جاســم محمــد مــراد الــذي وافتــه المنيــة شــهر ينايــر الماضــي، وقــد كان واحــدا مــن 

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
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السادة المساهمين الكرام،،،

ــالل  ــن خ ــك م ــة. ويتضــح ذل ــنة الماضي ــع الس ــة م ــغيلية بالمقارن ــات التش ــي العملي ــناً ف ــنة تحس ــالل الس ــركة خ ــر أداء الش ــد أظه لق
اإليــرادات التشــغيلية لســنة ٢٠1٨ والتــي بلغــت 1.٢٢٠.166 دينــار بحرينــي بالمقارنــة مــع 1.11٢.٠47 دينــار بحرينــي فــي ســنة 

ــي. ــار بحرين ــارق 1٠٨.11٩ دين ٢٠17 بف

ــة مــع 4٠1.777 فــي ســنة ٢٠17 ويرجــع هــذا  ــي بالمقارن ــار بحرين ــد بلغــت 353.٢7٢ دين ــد االســتثمارات للســنة ق كمــا إن عوائ
الفــرق إلــى مكاســب القيمــة العادلــة غيــر المحققــة مــن الســندات مرتفعــة نســبياً فــي ســنة ٢٠17. عــالوة علــى ذلــك، هنــاك تغييــر فــي 
تصنيــف اســتثمارات الشــركة فــي الســندات مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر بــدالً مــن الربــح أو الخســارة باعتبــار أن هــذا التصنيــف 
أكثــر تمثيــالً لنمــوذج االعمــال التجاريــة للشــركة. وركــز مجلــس إدارة الشــركة علــى االســتثمارات الــي تكفــل حفــظ رأس المــال وذات 

مخاطــر منخفضــة لكــن ذلــك يتطلــب مــدة زمنيــة اطــول مــن أجــل تحقيــق الربــح.

باإلضافــة إلــى ذلــك، حققــت الشــركة فوائــد مــن خــالل الودائــع الثابتــة بمبلــغ 17٨.٩44 دينــار بحرينــي )٢٠17: 614.15٢ 
ديناربحرينــي( وارتفعــت قيمــة العقــارات االســتثمارية بمقــدار 1٠.6٨4 دينــار بحرينــي مقارنــة مــع ســنة ٢٠17.

وفــي ضــوء النتائــج المحققــة جنبــاً إلــى جنــب مــع رصيــد األربــاح المســتبقاة المرحــل مــن الســنوات الســابقة، فــإن المبلــغ اإلجمالــي 
ــه  ــن خالل ــس اإلدارة م ــرح مجل ــي، ويقت ــار بحرين ــغ 3.363.٨76 دين ــي 31 ديســمبر ٢٠1٨ يبل ــة ف ــنة المنتهي ــع للس ــاح للتوزي المت

ــة: التوزيعــات التالي

1.  تحويل مبلغ 7٢.٢٠3 دينار بحريني إلى حساب اإلحتياطي القانوني، ما يعادل 1٠% من صافي الربح للسنة.
توزيع أرباح أسهم قدرها 346.514 دينار بحريني على المساهمين تمثل 5% من رأس المال بواقع 5 فلس للسهم الواحد.  .٢

تخصيص مبلغ 3٠.33٢ دينار بحريني لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.  .3
تحويل مبلغ 1٠.٠٠٠ دينار بحريني إلى حساب إحتياطي األعمال الخيرية.  .4

تدوير الرصيد المتبقي والبالغ 3.٠17.36٢ دينار بحريني إلى حساب األرباح المستبقاة.  .5

كمــا ويســرنا أيضــاً إبــالغ الســادة المســاهمين بــأن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة لســنة ٢٠1٨ والبالغــة 3٠.33٢ دينــار بحرينــي 
ســيتم دفعهــا خــالل ســنة ٢٠1٩.

ــذراع  ــة«( ش.م.ب )م(، ال ــاري )»إدام ــتثمار العق ــن لالس ــركة البحري ــع ش ــم م ــرة تفاه ــركة مذك ــت الش ــك، أبرم ــى ذل ــة إل باإلضاف
االســتثماري العقــاري لصنــدوق الثــروة الســيادية لمملكــة البحريــن لتقييــم إمكانيــة حــق االنتفــاع لمــدة )٩٩ ســنة( تتجــدد تلقائيــاً فــي أحــد 
مبانــي مواقــف الســيارات المملــوك مــن قبــل شــركة إدامــة لشــركة البحريــن لمواقــف الســيارات ش.م.ب المقابــل لهــذه العمليــة المتمثلــة 
فــي حــق االنتفــاع والملكيــة مقتــرح بــأن يكــون عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة فــي الشــركة. تســمح مذكــرة التفاهــم بدراســة أكثــر 
مــن قبــل الطرفيــن إلــى بنــود وســعر العمليــة والتــي إذا مــا تــم التوافــق عليهــا ســتكون خاضعــة لموافقــة الجهــات التنظيميــة، المســاهمين، 

وموافقــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــن الممكــن أن تــؤدي المتــالك شــركة إدامــة حصــة فــي الشــركة. 

ــص  ــس اإلدارة، أود أن أعــرب عــن خال ــة عــن أعضــاء مجل ــة عــن نفســي ونياب ــنوي، وباألصال ــر الس ــذا التقري ــم ه ــبة تقدي وبمناس
اإلمتنــان والتقديــر لحضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن، وإلــى حكومتــه الرشــيدة بقيــادة 
صاحــب الســّمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر، وإلــى صاحــب الســّمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء الموقرحفظهــم هللا جميعــاً ورعاهــم للدعــم 

المتواصــل للشــركة. 

كمــا ال يفوتنــي أن أنتهــز هــذه الفرصــة ألتقــدم بالشــكر والتقديــر إلــى جميــع العامليــن فــي الشــركة علــى جهودهــم وتفانيهــم فــي تأديــة 
واجبهــم خــالل الســنة.

إسماعيل عبدالنبي المرهون 
رئيس مجلس اإلدارة

شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب
تقرير رئيس مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر  ٢٠١٨
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طارق علي الجودر
الرئيس التنفيذي

ــاع  ــوة دف ــع ق ــل م ــن العم ــاً م ــن ٢5 عام ــر م ــد ألكث ــرة تمت ــن الخب ــروة م ــودر بث ــيد الج ــع الس يتمت
البحريــن فــي إدارة وتطويــر الخدمــات اللوجســتية وإدارة العقــود وتنفيذهــا حيــث اضطلــع بمجموعــة 
مــن المســؤوليات التنفيذيــة العليــا. بعــد تقاعــده عــن العمــل مــع قــوة دفــاع البحريــن، عمــل الســيد الجودر 
كمديــر تنفيــذي – العقــارات فــي بيــت أبــو ظبــي لالســتثمار حيــث كان مســؤوالً عــن بعــض المشــاريع 
العقاريــة. فــي عــام ٢٠٠٩، تــم تعيينــه كرئيــس تنفيــذي لشــركة العريــن القابضــة ش.م.ب. )م( إلدارة 
مشــروع رئيســي متعــدد االســتخدامات فــي جنــوب البحريــن. وخــالل الفتــرة التــي قضاهــا فــي شــركة 
العريــن، كان رئيســاً لشــركة العريــن للترفيــه والســياحة وهــي شــركة تابعــة لشــركة العريــن القابضــة، 
كمــا كان يمثــل المــالك كعضــو فــي مجلــس إدارة شــركة العريــن للفنــادق ش.ش.و. التــي تملــك منتجــع 
ــر  ــن الس ــودر أمي ــيد الج ــابقاً(. وكان الس ــن س ــري – البحري ــان ت ــع بني ــن )منتج ــر العري ــبا قص وس
التنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة جمعيــة التطويــر العقــاري البحرينيــة وعضــو مجلــس إدارة تنفيــذي فــي 
شــركة تكامــل كابيتــال ش.م.ب. )م(. يحمــل الســيد الجــودر شــهادة البكالوريــوس فــي هندســة تكنولوجيــا 
الفضــاء مــن جامعــة نورثــروب، لــوس أنجليــس كاليفورنيــا، وشــهادة ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن 

الجامعــة األمريكيــة واشــنطن دي ســي.

عقيل حسن عبدالرحيم
مدير العمليات

يمتلــك الســيد عقيــل خبــرة ألكثــر مــن 16 عامــاً فــي مجــال الهندســة وإدارة المرافــق وخدمــات 
إدارة العمليــات فــي المؤسســات ذات النمــو المرتفــع. وقــد بــدأ حياتــه العمليــة كمشــرف عمليــات فــي 
شــركة الخليــج للصناعــات البتروكيميائيــة، فقــد كان مســؤول علــى مصانــع البتروكيماويــات و مرافــق 
التصديــر. ثــم انتقــل إلــى شــركة بابكــو )شــركة نفــط البحريــن( كمهنــدس ميكانيكــي، وقــد كان مســؤول 
ــة  ــي مدين ــباكة ف ــة والس ــة والميكانيكي ــات الكهربائي ــع الخدم ــرى وجمي ــق الكب ــات المراف ــى محط عل
عوالــي واألماكــن المحيطــة بشــركة بابكــو. قبــل انضمامــه إلــى شــركة البحريــن لمواقــف الســيارات 
كمديــر العمليــات، امضــى عقيــل الســنوات التســع الماضيــة مــع شــركة مــاف دالكيــا/ مجموعــة انوفــا في 
البحريــن كمديــر عمليــات المرافــق وكان مســؤول عــن مشــروع »الرفــاع فيــوز« وعــن فريــق العمــل 

الخــاص بــإدارة المبانــي والمرافــق األخــرى. 
الســيد عقيــل يحمــل  شــهادة بكالوريــوس هندســة ميكانيكــة مــن جامعــة البحريــن وشــهادة محتــرف فــي 

إدارة المشــاريع وشــهادة محتــرف فــي إدارة المرافــق.

 محمود حسين ياسين
المدير المالي

الســيد محمــود ياســين يمتلــك خبــرة ألكثــر مــن 15 ســنة فــي مجــال التدقيــق الداخلــي للعمليات التشــغيلية 
ــركات  ــران و ش ــركات الطي ــركات االتصــاالت، ش ــة، ش ــات المصرفي ــاع الخدم ــي قط ــابية ف و الحس
ــيارات كان  ــف الس ــن لمواق ــام لشــركة البحري ــل االنضم ــم المخاطــر. قب ــى تقيي ــة إل ــن، باإلضاف التأمي
الســيد محمــود يتولــى عــدة مناصــب مهمــة خــالل مســيرته المهنيــة منهــا رئيــس قســم التدقيــق الداخلــي 
ــق  ــت أهــم مهامــه تأســيس قســم التدقي ــة القابضــة و شــركة ميناتيليكــوم وكان ــن الوطني لشــركة البحري
الداخلــي، تقييــم المخاطــر ، إعــداد و تقديــم التقاريــر إلــى لجنــة التدقيــق. عمــل أيضــاً كمدقــق داخلــي 

أقليمــي أول فــي بنــك  بــي إن بــي باريبــا.

الســيد محمــود يحمــل شــهادة المحاســب العــام المعتمــد  وشــهادة مدقــق داخلــي معتمــد مــن الواليــات 
ــن. ــة. و يحمــل أيضــاً شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة البحري المتحــدة األمريكي

اإلدارة التنفيذية
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السيد ياسر عبدالجليل علي الشريفي
عضو مجلس اإلدارة
غير تنفيذي/ مستقل

الســيد ياســر عبدالجليــل علــي الشــريفي هــو الرئيــس التنفيــذي لالســتراتيجيات لبنــك البحريــن 
الوطنــي  وعضــو مجلــس إدارة بورصــة البحريــن وعضــو مجلــس إدارة شــركة إدامــة وعضــو 
ــل  ــر ذ.م.م. يحم ــوع الحف ــس إدارة رب ــو مجل ــة  وعض ــن للمقاص ــركة البحري ــس إدارة ش مجل
الســيد الشــريفي شــهادة بكالوريــوس إدارة األعمــال والمحاســبة مــن جامعــة ماساتشوســتس فــي 

أمهيرســت وشــهادة المحاســب العــام المعتمــد.

السيد بدر عبدالعزيز الحساوي
عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي/ غير مستقل

ــاري  ــة لشــركة المركــز العق ــات العقاري ــر العملي ــز الحســاوي هــو مدي ــدر عبدالعزي الســيد ب
والتجــاري الكويتــي )الفــرع الرئيســي - الشــارقة(. يحمــل الســيد الحســاوي شــهادة دبلــوم إدارة 

أعمــال ودبلــوم علــوم حاســوب مــن جامعــة ســياتل فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

السيد علي محمد بوحمود
عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي/ غير مستقل

 الســيد علــي محمــد بوحمــود هــو المديــر التنفيــذي لشــركة المركــز العقــاري والتجــاري الكويتــي 
)فــرع البحريــن(. يحمــل الســيد بوحمــود شــهادة بكالوريــوس علــوم سياســة واحصــاء مــن جامعة 

الكويت. 

المغفور لها بإذن هللا اآلنسة آمال حمد الزياني )توفيت ٢٥- أكتوبر- ٢٠١٨م(
عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي/ غير مستقل

اآلنســة آمــال حمــد الزيانــي هــي مديــرة المحفظة االســتثمارية لشــركة إدارة األصــول )ش.م.ب.( 
وعضــو مجلــس إدارة شــركة البحريــن العالميــة للجولــف وعضــو مجلــس إدارة شــركة رفــاع 
فيــوز. تحمــل اآلنســة الزيانــي شــهادة ماجســتير إدارة األعمــال مــن جامعــة البحريــن وشــهادة 

بكالوريــوس فــي األعمــال المصرفيــة والماليــة مــن نفــس الجامعــة.

أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد عبدهللا نورالدين عبدهللا نورالدين
عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي/ غير مستقل

الســيد عبــدهللا نورالديــن عبــدهللا نورالديــن هــو مديــر االســتثمار والتخطيــط االســتراتيجي لشــركة 
ــتير  ــهادة ماجس ــل ش ــدهللا يحم ــيد عب ــر. الس ــي للتطوي ــن االجتماع ــة للتأمي ــة العام ــالك الهيئ أم
العلــوم فــي تقنيــة المعلومــات التجاريــة مــن جامعــة نورثمبريــا فــي المملكــة البريطانيــة المتحــدة  
وشــهادة بكالوريــوس اآلداب والعلــوم االقتصاديــة مــن جامعــة كالرك فــي المملكــة البريطانيــة 

المتحــدة  وشــهادة المحلــل المالــي المعتمــد.

السيد علي عبدهللا محمد عيسى
عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي/ غير مستقل

الســيد علــي عبــدهللا محمــد عيســى هــو المديــر التنفيــذي ومحلــل األعمــال والدراســات االكتوارية 
ــا  ــوم فــي تكنولوجي ــي شــهادة بكالوريــوس العل ــات. يحمــل الســيد عل ــة العامــة لتأمين ــدى الهيئ ل

المعلومــات ودبلــوم الدراســات اإلحصائيــة مــن معهــد بيــرال للتكنولوجيــا.

السيد يوسف عبدالرحمن يوسف فخرو
عضو مجلس اإلدارة
غير تنفيذي/ مستقل

الســيد يوســف عبدالرحمــن يوســف فخروهــو المديــر العــام لشــركة يوســف بــن يوســف فخــرو 
ورئيــس نــادي روتــاري الســلمانية ورئيــس منظمــة الرؤســاء الشــباب البحرينيــة وعضــو مجلــس 
ــة  ــات الدولي ــي العالق ــوس ف ــهادة بكالوري ــيد فخروش ــل الس ــادق. يحم ــادر للفن ــركة بن إدارة ش
)التمويــل والتجــارة الدوليــة( مــن جامعــة تافتــس فــي بوســطن بواليــة ماساتشوســتس فــي 

ــة. ــات المتحــدة األمريكي الوالي

أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد إسماعيل عبدالنبي المرهون
رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي/ غير مستقل

ــوارد  ــاعد للم ــوزارة المس ــل ال ــب وكي ــغل منص ــون كان يش ــي المره ــماعيل عبدالنب ــيد إس الس
والمعلومــات بــوزارة الماليــة قبــل التقاعــد. يشــغل الســيد المرهــون حاليــاً منصــب رئيــس مجلــس 
إدارة مركــز الخليــج للســكر. يحمــل الســيد إســماعيل شــهادة ماجســتير اإلدارة الماليــة مــن جامعــة 
ــن  ــة م ــب الدولي ــي الضرائ ــي ف ــوم العال ــة المتحــدة وشــهادة الدبل ــة البريطاني ــي المملك ــدي ف دن
الجامعــة الميثوديــة الجنوبيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وشــهادة دبلــوم اإلدارة مــن كليــة 

الخليــج التقنيــة فــي مملكــة البحريــن.

السيد نبيل خالد محمد كانو
نائب رئيس  مجلس اإلدارة

غير تنفيذي/ مستقل

ــو   ــد كان ــن أحم ــات العامــة والتســويق لمجموعــة يوســف ب ــر العالق ــو هــو مدي ــل كان الســيد نبي
وعضــو مجلــس إدارة مجموعــة يوســف بــن أحمــد كانــو بالمملكــة العربيــة الســعودية وعضــو 
مجلــس إدارة يوســف بــن أحمــد كانــو بالبحرين وعضو مجلس إدارة شــركة كانــو والشــبراوي المتحدة 
فــي مصــر وعضــو مجلــس إدارة فنــدق كــي وعضــو مجلــس إدارة بنــك اإلثمــار وعضــو مجلــس 
ــي  ــل ف ــم ســوق العم ــة تنظي ــس إدارة هيئ ــن وعضــو مجل ــات مطــار البحري إدارة شــركة خدم
ــانت  ــة س ــن جامع ــال م ــي إدارة األعم ــوس ف ــهادة البكالوري ــو ش ــيد كان ــل الس ــن. يحم البحري

ــة. ــة تكســاس األمريكي ــة أوســتن بوالي إدواردز فــي مدين

السيد محمد عبداإلله الكوهجي
عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي/ غير مستقل

الســيد محمــد عبداإللــه الكوهجــي هــو الرئيــس التنفيــذي لشــركة أمــالك الهيئــة العامــة للتأميــن 
ــس  ــو القابضــة وعضــو مجل ــش كي ــركة اي ات ــس إدارة ش ــر وعضــو مجل ــي للتطوي االجتماع
إدارة شــركة قاللــي للتطويــر العقــاري وعضــو مجلــس إدارة شــركة تطويرالمنطقــة الجنوبيــة. 
يحمــل الســيد الكوهجــي شــهادة ماجســتير العلــوم فــي الهندســة واإلدارة مــن جامعــة كينغســتون 
فــي المملكــة البريطانيــة المتحــدة وشــهادة بكالوريــوس الهندســة الميكانيكيــة مــن نفــس الجامعــة.

أعضاء مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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الرئيس التنفيذي

مدير العمليات

المدير المالي

السيد طارق علي الجودر

السيد عقيل حسن عبدالرحيم

السيد محمود حسين ياسين

المكتب الرئيسي

البنـوك

مدقـق الحسابـات الخارجي

المدقـق الداخلي

مسجلو األسهم

مكتب ٢٠٩، مبنى 1٢٨، طريق 3٨3، مجمع 316
الطابق الثاني، بناية مواقف السيارات والمركز التجاري
شارع الحكومة ص.ب: 5٢٩٨ المنامة، مملكة البحرين

األهلي المتحد
بنك السالم

بنك البحرين والكويت

بنك اإلثمار
بنك البحرين الوطني
بنك الكويت الوطني

بي دي أو
الطابق 17 برج مكاتب الدبلومات التجاري

ص.ب: 7٨7 المنامة، مملكة البحرين

بروتيفتي -  البحرين
ص.ب: 1٠٢31 المنامة، مملكة البحرين

كارڤــي كمبيوترشير ذ.م.م
ص.ب: 514 المنامة - مملكة البحرين

شركة البحرين للمقاصة
ص.ب.: 3٢٠3 المنامة - مملكة البحرين
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جهات االتصال واإلدارة
رقم السجل التجاري 11455 الصادر في 31 أكتوبر 1٩٨1

أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء اللجنة التنفيذية

أعضاء لجنة التعيينات والمكافآت وحوكمة الشركات

أعضاء لجنة التدقيق

السيد إسماعيل عبدالنبي المرهون
رئيس مجلس اإلدارة

السيد نبيل خالد محمد كانو

السيد ياسر عبدالجليل علي الشريفي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد علي محمد بوحمود
السيد علي عبدهللا محمد عيسى
السيد محمد عبداإلله الكوهجي

اآلنسة آمال حمد الزياني

السيد عبدهللا نور الدين عبدهللا نور الدين
السيد يوسف عبدالرحمن فخرو

السيد ياسر عبدالجليل علي الشريفي
السيد بدرعبدالعزيزالحساوي

السيد علي محمد بوحمود
اآلنسة آمال حمد الزياني

السيد عبدهللا نور الدين عبدهللا نور الدين

السيد علي عبدهللا محمد عيسى
السيد يوسف عبدالرحمن فخرو

السيد إسماعيل عبدالنبي المرهون

السيد نبيل خالد محمد كانو
السيد بدرعبدالعزيزالحساوي

رئيس اللجنة التنفيذية

السيد محمد عبداإلله الكوهجي
رئيس لجنة التدقيق
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6 - 7جهات االتصال واإلدارة
14تقرير رئيس مجلس اإلدارة

1٨              تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠1٨
 33-35 تقرير مدقق الحسابات المستقل

36بيان المركز المالي

37بيان األرباح أو الخسائر

3٨بيان الدخل الشامل اآلخر

3٩بيان التغيرات في حقوق المساهمين

4٠بيان التغيرات حقوق المساهمين

41 - 76اإليضاحات حول البيانات المالية

المحتــويـات
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