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 تقرير رئيس مجلس اإلدارة 

 2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
 

 السادة المساهمين الكرام،  

 

بدايةً، باألصالة عن نفسي وعن جميع أعضاء مجلس إدارة شركة عقارات السيف، أرفع لمقامكم الكريم خالص شكرنا  

بنا،   الدائمة  ثقتكم  امتناننا على  للسنة  وعميق  المدققة  المالية  والبيانات  السنوي  الشركة  تقرير  لكم  اقدم  أن  وأتشّرف 

 إلى جانب أداء الشركة في السنة الماضية ورؤيتنا المستقبلية. 2020ديسمبر  31المنتهية في 

 

بأحداثه المتسارعة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد    2020لقد كان عام   ( وما خلّفه من 19-)كوفيداستثنائياً 

تبعات سلبية وأضرار غير مسبوقة على اقتصاديات المنطقة والعالم مع تحّوله الى جائحة عالمية. شركة عقارات  

السيف بدورها لم تكن بمنأى عن هذه الظروف غير المواتية بسبب تأثر جميع القطاعات الحيوية، بما فيها التطوير  

من القطاعات األكثر تضّرراً مع تعطل    والترفيه  ترفيه، وماتزال التجزئة والضيافةالعقاري والتجزئة والضيافة وال

الحركة السياحية وتوقف قدوم السواح من خارج المملكة نتيجة إغالق منافذ السفر والحظر المفروض في عدة دول  

 حول العالم. 

 

 المؤشرات األساسية 

 

  % 58.59مليون دينار بحريني، انخفاض نسبته    4.52ة بقيمة  سجلت الشركة أرباحاً صافية عائدة على مساهمي الشرك

مليون دينار    12.35لتصل إلى    %32.38بنسبة    2020. وانخفضت إيرادات الشركة في عام  2019مقارنة بعام  

إلى  2019مليون دينار بحريني في عام    18.26بحريني مقارنة مع   . وعليه فقد قّرر مجلس اإلدارة رفع توصية 

 مليون دينار بحريني.   2.3أي ما يعادل  %5ة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة الجمعية العام

 

 2019 2020 أهم النتائج المالية )مليون دينار بحريني( 

 18.26 12.35 اإليرادات 

 15.13 10.40 الربح التشغيلي

 10.93 4.52 عائدة على مساهمي الشركةصافي الربح 

 174.32 173.28 مجموع األصول

 154.54 152.17 مجموع حقوق الملكية العائدة لحملة األسهم

 

بأقل الخسائر وأخف    2020تركزت األولويات االستراتيجية لشركة عقارات السيف خالل العام الفائت على إنهاء  

األضرار على النتائج المالية والعمليات التشغيلية، مع االستفادة قدر االمكان من الفرص التي قد تنتج عن هذه األزمة، 

 حة وسالمة العمالء من مستأجرين وزوار. الى جانب اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لضمان ص 

 

الكثيرة، حافظت الشركة خالل العام الماضي على زخم األنشطة التشغيلية في مجمعاتها التجارية   2020رغم تحديات  

الخطة   وفق  الشمالية  المحافظة  في  الجديد  الليوان  اإلنشائية في مشروع  واستكمال األعمال  التجزئة،  قطاع  لتنشيط 

ن أي تأخير يذكر، مع إقامة أكبر مركز ترفيهي على مستوى المملكة في الهملة. اضافة الى دراسة  الموضوعة دو

 الفرص الممكنة إلنعاش قطاعي الضيافة والترفيه.  

 

مجموعة من التدابير والقرارات الهادفة الى تعزيز الثقة مع شركائنا في    2020واعتمد مجلس اإلدارة طوال العام  

لدعم مستأجري المجمعات التجارية، وذلك    بحرينيمليون دينار1.5برزها إطالق صندوق بقيمة  النجاح والتطوير، أ



 
 

 

 

 
 

إدراًكا من الشركة بأهمية أن يواصل قطاع التجزئة دوره الحيوي في الدفع قدًما بالعجلة االقتصادية لمملكة البحرين  

التزام   البادرة  هذه  تعكس  كما  الحالية.  األوضاع  ظل  من  شركة  في  شركائها  جميع  تجاه  الراسخ  السيف  عقارات 

 لنمو مستقبالً.   المستأجرين الذين يشكلون نواة أعمالها واستدامة فرص ا 

 

كما تفخر الشركة بأن تكون من أوائل الشركات الوطنية التي بادرت بالمساهمة في حملة "فينا خير" التي أطلقها سمو  

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس  

 ال اإلنسانية للمساهمة في دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعم

 

وفي هذا المقام، البد أن أعرب عن عميق تقديري وامتناني لتوجيهات القيادة الرشيدة على رأسها حضرة صاحب  

والحملة الوطنية    الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وجهود الحكومة الموقرة 

لمكافحة فيروس كورونا وفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس  

- مجلس الوزراء الموقر التخاذ اإلجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة وسالمة كافة أفراد المجتمع والوقاية من )كوفيد

ن الدعم االقتصادي والمالي للمواطنين ومؤسسات القطاع الخاص لفترات طويلة  (، وتقديم أوجه ال حصر لها م19

والتي جعلت البحرين في طليعة الدول عالميا في تعاملها االحترافي والحاسم مع هذه الجائحة، األمر الذي استحقت  

 معه المملكة اإلشادة من مختلف دول العالم والمنظمات الصحية واالقتصادية المرموقة. 

 

حمد هللا على نعمة البحرين قيادةً وحكومةً وشعباً، فبفضل حنكة القيادة والرؤية الثاقبة في تعاملها المرن مع مجريات ن

بجائحة )كوفيد المرتبطة  الحزم االقتصادية  19-األمور  بمجموعة من  أنفاسه  يلفظ  الوطني أن  االقتصاد  (، استطاع 

 للحد من تداعيات هذا الوباء على كافة أركان الناتج المحلي. والحوافز المالية التي جاءت في وقتها المناسب  

 

 أمل بتعافي حقيقي للقطاعات التجارية 

 

ويحدونا األمل بعام جديد سيشهد بإذن هللا حقبة ملءها التفاؤل بتعاٍف حقيقي، حيث تتمحور استراتيجية  2021ندخل 

الشركة خالل هذا العام حول التحول من إدارة وتشغيل المجمعات التجارية الى إقامة مشاريع متعددة االستخدامات  

ارية والترفيهية، بما سيسهم في مضاعفة عوائد المساهمين تلبي احتياجات السوق ومتطلبات العصر السكنية والتج

 2021الكرام وتعزيز عناصر الثقة والمصداقية واالستدامة في عمليات الشركة وانشطتها. كما ستسعى الشركة خالل  

  الى تنويع محفظتها االستثمارية عبر دراسة وطرح مشاريع مبتكرة ستعزز من المسيرة االقتصادية لمملكة البحرين

دورها الوطني في اإلسهام بتنمية االقتصاد المحلي والدفع بعجلة  في ظل التطورات المستجدة، لتواصل الشركة بذلك  

نموه، مع تجديد التزام الشركة التام باتباع كافة التعليمات والقرارات الجديدة التي تتخذها الحكومة الموقرة واألجهزة  

 وسالمة المواطنين والمقيمين.   الحكومية المعنية في سبيل الحفاظ على صحة

 

 أفق جديد 

 

عام االفتتاح الرسمي لمشروع الليوان في منطقة الهملة، المشروع متعدد االستخدامات األكثر حداثة   2021سيكون  

على مستوى المملكة، والذي سيشكل أيقونة عقارية فخمة تمزج بين الطراز العصري مع التراث البحريني الفريد  

مساحات خضراء خالّبة، مما سيضع المشروع في صدارة الوجهات المميزة لكافة فئات المجتمع والعوائل  وإضافة  

 البحرينية والمقيمين والسواح. 

 

بفضل ريادة مملكة البحرين العالمية في إطالق الحملة الوطنية للتطعيم المضاد لفيروس كورونا والسيطرة على انتشار  

عام   2021الحياة االقتصادية والتجارية الى طبيعتها في المستقبل المنظور، وأن يكون  الجائحة، كلنا تفاؤل بأن تعود



تحويل تحديات   استثمارات    2020بداية  أمام  أكثر  األسواق  وفتح  المتحققة  المكتسبات  الحفاظ على  مع  الى فرص 

 التطوير العقاري.  

 العاملين والمساهمين بالشركة، اود أن أتقدم بخالص    وفي الختام، بالنيابة عن زمالئي في مجلس اإلدارة الموقر وجميع

والتقدير الى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه،  الشكر

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، 

الوزارات والمؤسسات والمسؤو البحرين وجميع  المساندة لشركة والى حكومة مملكة  كافة أوجه  يقدمون  الذين  لين 

عقارات السيف على مر األعوام لتكون في صدارة المؤسسات الوطنية في خدمة االقتصاد والمجتمع المحلي بكافة 

 مكوناته. 

بناءة  كما ال يسعني إال أن اتقدّم بجزيل الشكر والتقدير لجميع المساهمين وشركائنا العاملين بالشركة على شراكتهم ال 

معنا والتي ساهمت في رسم مالمح قصص نجاح الفتة في قطاعات التطوير العقاري والتجزئة والضيافة والترفيه،  

مواصلين السير على دروب التطوير والتفكير اإلبداعي للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وإنجاز المزيد من المشاريع  

 .  2021الطموحة في عام 

 عيسى محمد نجيبي 

  س مجلس اإلدارة رئي

















 ش.م.ب. شركة عقارات السيف

 .  حدةموالة جزءاً من هذه القوائم المالي 31  إلى 1من  ةتشكل اإليضاحات المرفق
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 قات النقدية القائمة الموحدة للتدف
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2020 2019 
 دينار بحريني دينار بحريني  ات إيضاح 

    األنشطة التشغيلية 
 11,190,307 4,526,114  للسنة  الربح 

    تعديالت للبنود التالية: 
 850,502 750,298 4 ستهالك إ

 2,560 -  أثاث وعقارات ومعدات   استبعادمن خسارة 
 (135,852) ( 40,210)    ربح من ودائع ألجل

 651,039 700,218 16   مويللت ا في التك
 425,000 425,000 25 مصروفات أخرى  

 44,083 834,003 10 الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 47,712 46,993 19  مكافآت نهاية الخدمة للموظفينمخصص 
 (1,175,687) 1,094,451 7   ات العقاريةغير محقق للقيمة العادلة من االستثمار ( بمكس ) خسارة 
 (203,607) ( 290,499) 8 الشركة الزميلة والمشروع المشتركفي ات  مار االستث ربح من عة مولمجا حصة 

 265,000 90,000  أخرى  تعديالت
  ───────── ───────── 

 11,961,057 8,136,368  قبل التغيرات في رأس المال العامل  يالربح التشغيل
    

    تغيرات رأس المال العامل: 

 (672,983) ( 2,704,956)  خرى أ مم وذ ينةدمية ذمم تجار

 (69.186) ( 362,290)  ى أخر وذممذمم تجارية دائنة 
  ───────── ───────── 
  5,069,122 11,218,888 
    

 127,901 40,210  ألجل   ودائعربح مستلم من 

 (23,816) -  أثاث وتركيبات استبدال  حتياطي المباشر  استخدام

 (79,022) ( 59,019) 19 نللموظفي  عةفولمد ة ام دالخية ت نهامكافآ

 (418,921) ( 337,454)  ة مصروفات أخرى مدفوع
  ───────── ───────── 

 10,825,030 4,712,859  يليةطة التشغمن األنشالتدفقات النقدية صافي  

  ───────── ───────── 
    ية ستثماراألنشطة اال

 (390,435) ( 305,085) 4 ث أثاوعقارات ومعدات شراء 

 (299,541) ( 34,503) 6 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 (317,459) ( 432,051) 7 ية عقارات استثمارإضافات إلى 

 - ( 4,906,077)  8 مشروع مشتركواستثمار إضافي في شركة زميلة  

 ( 2,252,389)  2,800,000  جل ت في ودائع ألصافي التغيرا
  ───────── ───────── 

 (3,259,824) ( 2,877,716)  ية ستثماراألنشطة اال تخدمة فيالمس يةقدالن ات قفتدلا  يصاف
  ───────── ───────── 

    لية التموي األنشطة

 (6,558,176) ( 9,606,902) 20 أرباح أسهم مدفوعة 

 (72,217) 552,548  بنك تمثل أرباح أسهم لم يطالب بها بعدلدى تغيرات في أرصدة 

 (723,185) 4,350,083 17 ( هسداد)  /ه  علي  ل حصوتم ال جل قرض أل

 (598,660) ( 649,050)  تكاليف التمويل المدفوعة  
  ───────── ───────── 

 (7,952,238) ( 5,353,321)  األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية المستخدمة في   يصاف
  ───────── ───────── 

 (387,032) ( 3,518,178)  حكمه في النقد وما في  النقصصافي 
 7,095,880 6,708,848  يناير  1وما في حكمه في النقد     

  ────────── ────────── 
 6,708,848 3,190,670 11 ديسمبر  31كمه في ما في حالنقد و

  ══════════ ══════════ 

 بنود غير نقدية: 
 دينار بحريني( من الذمم 6,079: 2019بحريني ) دينار 87,546 ةالبالغة خيري التغيير في التبرعات والمساهمات ال استبعادتم  ( 1)

 . والذمم األخرىالدائنة  التجارية
 

من الذمم   دينار بحريني(  7,951: 2019دينار بحريني ) ال شيءالتغيير في الربح المستحق من ودائع ألجل البالغ  استبعادتم  ( 2)
 التجارية المدينة والذمم األخرى. 

 



 ش.م.ب. شركة عقارات السيف 

 .  دةالموحلمالية ا جزءاً من هذه القوائم 31إلى   1يضاحات المرفقة من تشكل اإل
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 الملكية حقوق يرات في غتلل موحدة الئمة قاال
  2020ديسمبر  31المنتهية في  سنةلل

 

   ركة األم الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم الش  

 اتإيضاح 
 رأس 
 المال 

 احتياطي
 قانوني

احتياطي استبدال 
 أثاث وتركيبات

 أرباح 
 *مبقاة

حقوق غير 
 المجموع مسيطرة 

 دينار بحريني  دينار بحريني  ي نار بحرينيد  حرينيب دينار دينار بحريني  دينار بحريني   
        

 158,363,202 3,821,242 85,785,439 246,521 22,510,000 46,000,000    2020يناير  1الرصيد في 

        

 4,526,114 1,964 4,524,150 - - -   الدخل الشامل مجموعصافي الربح و
        

 (6,900,000) - (6,900,000) - - - 15   2019لسنة أرباح أسهم 
        

 - - ( 490,000) - 490,000 - 13  القانوني االحتياطيمحول إلى 
        

 - - (21,429) 21,429 - - 14 احتياطي استبدال أثاث وتركيبات محول إلى 

        
 - - 3,264 ( 3,264) - -  مستخدم أثاث وتركيبات ستبدالا احتياطي

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

 155,989,316 3,823,206 82,901,424 264,686 23,000,000 46,000,000   2020ديسمبر  31الرصيد في 

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

 
 متعلق باالحتياطي القانوني للشركات التابعة.دينار بحريني  596,683قدره لمبقاة على مبلغ و* تتضمن األرباح ا

 



 ش.م.ب. شركة عقارات السيف 

 .  دةالموحمالية من هذه القوائم ال جزءاً  31إلى   1ت المرفقة من تشكل اإليضاحا
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 كية مللا قوفي حقت راالقائمة الموحدة للتغي
  2020ديسمبر  31المنتهية في  سنةلل

   م الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األ  

 اتإيضاح 
 رأس 
 المال 

 احتياطي
 قانوني

احتياطي استبدال 
 أثاث وتركيبات

 أرباح 
 *مبقاة

حقوق غير 
 المجموع مسيطرة 

 دينار بحريني  حريني ب رنايد ني يحرب دينار دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني   
        

   2019يناير  1الرصيد كما في  
 ( عرضه )معاد

 46,000,000 21,410,000 303,730 82,826,088 3,649,293 154,189,111 
        

 11,190,307 264,349 10,925,958 - - -   الدخل الشامل مجموعصافي الربح و

        
 (6,992,400) (92,400) (6,900,000) - - - 15   2018ة لسنأرباح أسهم 

        
 - - (1,100,000) - 1,100,000 - 13  محول إلى االحتياطي القانوني

        
 - - (61,155) 61,155 - - 14 احتياطي استبدال أثاث وتركيبات محول إلى 

        
 - - 94,548 (94,548) - -   مستخدم أثاث وتركيبات ستبدالا احتياطي

        
 (23,816) - - (23,816) - -   أثاث وتركيبات ستبدالا حتياطيمباشر ال إستخدام

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

 158,363,202 3,821,242 85,785,439 246,521 22,510,000 46,000,000   2019ديسمبر  31الرصيد في 

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

 
 متعلق باالحتياطي القانوني للشركات التابعة.دينار بحريني  595,969قدره لمبقاة على مبلغ و* تتضمن األرباح ا



 ب.ش.م. شركة عقارات السيف
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020ديسمبر  31في 

 
 

  ةطاألنش 1
 

مملكة البحرين ومسجلة لدى وزارة الصناعة ( هي شركة مساهمة عامة تأسست في )"الشركة"  ش.م.ب. ف سيارات الشركة عق
،  2102مبنى  الرئيسي هوالشركة  لمكتبالمسجل العنوان البريدي . إن 44344بموجب سجل تجاري رقم سياحة والوالتجارة 
 بحرين. مملكة ال ،فية الس، ضاحي20084ص.ب  ،428، مجمع 2825طريق 

 
ً تها التابعة اشركة وشركالار إلى شي  .مجموعةبال معا
 

. تمتلك وتدير المجموعة والتسلية لعاب الترفيهيةألتقدم مرافق لكما شطة العقارية التجارية وبصورة أساسية األنالمجموعة تزاول 
في رى خأ تجاريةمرافق وه لترفيل فيلساو السيف -فريزر أجنحة و قف المحرومجمع سي ومجمع مدينة عيسى السيفمجمع 

 مملكة البحرين. 
 

تمر التأثيرات لمتوقع أن تس(. ومن ا19 - ا )كوفيد، كان هناك تفشي لفيروس كورون2020ديسمبر  31المنتهية في السنة خالل 
ائحة  ار الجنتشء احتواالة فات مختلخذت السلطات إجراءفي التطور. وات يماالقتصاد العاللى ئحة عجااللتفشي  والمتوقعةالحالية 

المصروفات المتعلقة لمواجهة التأثيرات السلبية المحتملة. قامت المجموعة بإثبات تخفيض دعم مختلفة  لنت عن إجراءاتأعو
المساعدة المقدمة من حكومة مملكة البحرين كخفض  مت المجموعة بإثبات قاساعدة المقدمة من قبل حكومة مملكة البحرين. لمبا

التطور. على رغم من أن  ي اآلخذ في الوضع الحالت في ر التطوران كثب آخع عةموب المجاقتر .ةالصل ذات فات وصرماللفئة 
، إال أن حجم ومدة هذه التطورات ال 2020ديسمبر  31ا في هذه التطورات تسببت في إضطرابات في عمليات المجموعة كم

لغ  حديد المباة في تة الحاليالقتصاديا اتقلبتملة للتيرات المحر التأثابعتموعة في االحلة. أخذت المجدة في هذه المرتزال غير مؤك
. إال أن السوق ال 2020ديسمبر  31للموجودات المالية وغير المالية والمطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة كما في  المسجلة

 ر. الحاض الوقت في اهامد ديدتح ني ال يمكبات السوق، الت جلة حساسة لتقلتزال متقلبة، وال تزال المبالغ المس
 

 . 2021 فبراير 17بتاريخ قرار مجلس اإلدارة الصادر  على الموحدة بناءً قوائم المالية الر إصدا اعتماد لقد تم
 

 والزميلة والمشروع المشترك للشركة وجميعها مؤسسة في مملكة البحرين: التابعة  اتالشركفيما يلي 
 
 رئيسية لاطة شاألن  الملكية  حصة   سماال

 2020 2019   

     تابعة كات الرشال

     

المطاعم  مفروشة واحية السيالشقق الفندق ولا إدارة   % 100 %100 .م.م. ذالبحرين  –السيف   أجنحة فريزر
   .السياحةإدارة لخدمات 

     
تسلية  لاطة شأنو والحدائقإدارة المتنزهات الترفيهية   % 100 %100 ش.ش.و.  ةشركة السيف الترفيهي

 .خرىألا لترفيهيةاأللعاب او
     

 المجمعات التجارية. بما في ذلك لعقارات إدارة ا   % 72,5 %72,5 ل ذ.م.م. محرق موشركة ال
     

     الشركة الزميلة  

     
 األعمال العقارية التجارية    % 25 %25 بناء البحرين ش.م.ب. )مقفلة( 

     

     المشروع المشترك  
     

 التجارية  العقارية مال األع  % 50 %50 م. م.ذ.عقارية الما ال
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31في 
 
 

 الهامة المحاسبيةالسياسات أسس األعداد و 2
 
  بيان االلتزام 2-1

  ة الدولي سبحار الميايمعمجلس  صادرة عن لا ة ماليلاقارير تالدولية إلعداد المعايير لوفقاً لللمجموعة الموحدة أعدت القوائم المالية 
لنافذة من المجلد رقم )األحكام ا مصرف البحرين المركزي الدليل اإلرشادي لو لبحرينينون الشركات التجارية ااقطبقاً ألحكام و
 . نيالبحر ةوقواعد وإجراءات بورص المتعلقة بهاوالقوانين والقرارات وتوجيهات مصرف البحرين المركزي  (6
 
   اداإلعدس أس 2-2

تم عرض  ة. يتم قياسها بالقيمة العادل التي  ات العقاريةستثماراال تثناء، باستاريخيةالتكلفة ال وفقاً لمبدأة وحدالملمالية قوائم اال أعدت
 . عةجموللم ةيالمال روعملة إعداد التقاري الشركةلعمليات الرئيسة العملة لكونه  بالدينار البحرينيالقوائم المالية الموحدة 

 

 يدحالتوس أس 2-3
تتحقق السيطرة عندما . 2020ديسمبر  31كما في  تها التابعةاللشركة وشرك ى القوائم المالية دة علمالية الموحالقوائم ال لتشتم

 ةرالقدا هها ولديستثمر فيمع الشركة الم امتغيرة من خالل مشاركتهالعوائد ال فيأو حقوق  على تعرضاتيكون لدى المجموعة 
ا. وباألخص، تسيطر المجموعة على الشركة  كة المستثمر فيهسلطتها على الشر إستخدامالل خمن  ائدوالعتلك  أثير على تلعلى ا

 فقط إذا كان لدى المجموعة:المستثمر فيها 
 

  للشركة  ةل ات الصذاألنشطة لتوجيه )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على الشركة المستثمر فيها  السلطة -
 (؛ هافي ثمرالمست

 ها؛ ومع الشركة المستثمر في ارة من خالل مشاركتهغيمتالعوائد العلى أو حقوق لى عتعرضات  -

 ها. عوائدمقدار على الشركة المستثمر فيها للتأثير على سلطتها  إستخدام القدرة على  -
 

لمجموعة  ادى ن لوكتعندما و، فتراض الا ام هذعدطرة. ليت ينتج عنها السبشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصوي
الحقائق  ، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيهاحقوق أغلبية  في أقل ق حقو

 ذلك:   بما فيالسلطة على الشركة المستثمر فيها،  اوالظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديه
 

 ؛ ستثمر فيهاللشركة الم ناآلخري تالتصويق قوحاملي حدية مع قات التعاالترتيب -

 ؛ و عن الترتيبات التعاقدية األخرىالناتجة  قوقالح -

 .الممكنةحقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت  -
 

ير لظروف تشاوقائق حيها إذا كانت العلى الشركة المستثمر فلمجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة تقوم ا
التابعة عندما تحصل المجموعة على  ة الثالث. يبدأ توحيد الشركةلسيطرن العناصر ار أو أكثر مصعلى عن تك تغيراانبأن ه

موجودات يتم تضمين السيطرة على الشركة التابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. 
من تاريخ   ل الشاملموحدة للدخ القائمة النة في دة خالل السعلمستبا  وأتناة مقاللتابعة لشركة اا صروفاتمودخل و ومطلوبات

 تها على الشركة التابعة. سيطرالمجموعة إيقاف لغاية تاريخ حصول المجموعة على السيطرة 
 

غير  والحقوقة وعمللمج مكة األروق حاملي الشحق إلى اآلخركل عنصر من عناصر الدخل الشامل و ينسب الربح أو الخسارة
تعديالت في  إجراءأينما استلزم األمر، يتم لحقوق غير المسيطرة. ى عجز في رصيد االنتائج تؤدي إل هذهإن ى لو تحيطرة، سمال

ودات  ججميع المو عادتباستم  لمجموعة.المحاسبية ل سياسات المع سياساتها المحاسبية لتتماشي القوائم المالية للشركات التابعة 
معامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند المتعلقة بية الدفقات النقدصروفات والتموال دخللواكية ملالحقوق و لوباتمطلاو

 التوحيد.
 

 . الملكية السيطرة، كمعاملة حقوقفقدان حتساب التغيير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون ايتم 
 

ذات الصلة   لمطلوباتشهرة( واال  ي ذلكبما فودات )جالمو ادعاستبوم بفإنها تق التابعة، ة الشرك على سيطرتهاوعة إذا فقدت المجم
للشركة التابعة والحقوق غير المسيطرة والبنود األخرى لحقوق الملكية بينما يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة في القائمة  

 ة. عادلل القيمة امحتفظ به ب رثمااستالموحدة للدخل الشامل. يتم إثبات أي 
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 الموحدة ليةئم المااحول القو إيضاحات
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2

 

 2020يناير  1من اعتباراً نافذة ومعدلة  وتفسيرات جديدةمعايير  2-4
ة الجديدسيرات فتالير وايمعالثناء ، باستةقبالساة ي المالفي السنة المستخدمة مطابقة لتلك هي المعتمدة  ت المحاسبيةإن السياسا

هذه تطبيق ل لم يكن. 2020يناير  1نافذة اعتباراً من صبحت االتي لدولي وة عن مجلس معايير المحاسبة اادرالصالتالية  عدلةوالم
ير أو ي معايأل بكرالم قيبالتطب أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. لم تقم المجموعة  التعديالت والتفسيرات

 ير إلزامية بعد.ها ولكنها غإصدارت تم تعديال يرات أوستف
 

المعيار الدولي إلعداد التعديالت التي أدخلت على  - ("سعر الفائدة المعروض فيما بين البنوك") إصالح سعر الفائدة المرجعي
ر الفائدة )إصالح سع 7الية رقم الم اريرالتقعداد لي إلدولايار مع لاو 39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9التقارير المالية رقم 

 (1 المرحلة لبنوكبين ا ض فيماالمعرو

والتي يتم تطبيقها على جميع ، اً من اإلعفاءاتعددعلى المعروض فيما بين البنوك إصالح سعر الفائدة من  1حلة المرتضمن ت
صالح إلى حاالت عدم حوط إذا أدى اإللتالقة اتأثر ع. تجعيالمر ةالفائد عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بإصالح سعر

ونتيجة إلصالح ار المرجعي لبند التحوط أو أداة التحوط. ت أو مقدار التدفقات النقدية القائمة على أساس المعيالتيقن بشأن توقي
بند س المعايير لأسا على ائمةلقة اقديالن تاالتدفق بشأن توقيت أو مقدارعدم التيقن  أوجه، فقد تكون هناك سعر الفائدة المرجعي

من المخاطر. وقد يؤدي   خالي  شبة الحالي بسعر فائدة بديل سعر الفائدة المرجعي  استبدال قبل الفترة  خالل حوط أو أداة التتحوط ال
 . لمستقبلا  فيلية عافذو وط حعالقة اقتصادية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة تبشأن وجود عدم التيقن   أوجهذلك إلى 

 
أي تأثير على القوائم المالية لذلك ن المالي وبالتالي لم يك التقريرداد عإ تاريخ ط كما في أدوات تحوأي لدى المجموعة  كنلم ي

 الموحدة للمجموعة. 
 

 ارية جالت المعاألعريف بتالمتعلق : 3ية رقم للمار اتقاريلا دإلعدادولي المعيار ال دخلت علىأ تيلت االتعديال
  أعمال ها اراعتبن عييت التيالمتعلق بدمج األعمال  3 م قر الية لمر ااريلتقإلعداد االدولي يار معالعلى  أدخلت تيلا تالالتعدي ضحتو
ً م معتساهموضوعية ، مدخالت وعملية أدنىد كح ،جوداتوالموة نشطمن األاملة مجموعة متكعلى من تضت أن جب ، يريةتجا  ا

 ن تتضمأن جد دون أن تويمكن ة التجاريال ألعمأن ا ت، أوضحعلى ذلك. عالوة اتخرجملا تحقيقى لعدرة قلافي جوهري بشكل 
الموحدة لية ماالائم وقى الر علتأثيأي  التعديالته لهذ نكيلم . رجاتمخال قلتحقيزمة ات الالليت والعمالخدالم يعجمعلى 

 .دمجأعمال  ي أ ة فيالمجموع تلدخ ذا إ ةبليستقمت القد تؤثر على الفترا هالكن، وخالل السنة ةللمجموع
 

 يهرتعريف الجوالمتعلق بال :8ي رقم ة الدولاسبلمحا راعيوم 1رقم  الت التي أدخلت معيار المحاسبة الدولييدتعال
  ا، هؤفاخإ وأريفها حتإذا تم حذفها أو  يةوهرج تمالوهي معومات المعل" هري التي تنص على أن و جلل داً يفاً جدتعري تيالدتعال دمتق

ى عل  ةامض العألغراذات ا يةلاملا للقوائم نالرئيسيوالمستخدمون  ات التي يتخذهارارالقلى عل قوشكل معتؤثر بن توقع أالمفمن 
د ستعتم الجوهريةية مهاأل نأ تيالالتعدتوضح  ة".المنشأة المبلغة المعنيل حولية مات مامعلو رفتو تيالة، المالي القوائمك أساس تل
أ في خطال ربتيعالمالية.  القوائممع معلومات أخرى، في سياق ران قتباالأو ى حدة لعكانت  ءات، سواومالمعل جمح أو عةيطبعلى 

ون ستخدميتخذها المات التي قرارى الر علأن يؤثل قومع لبشكقع وتممن ال ي إذا كانهو أمر جوهر تاالمعلوموصف 
يكون لها تأثير على المجموعة في   متوقع أن أو من الالموحدة  لمالية ا مئواقال ثير علىأتالتعديالت أي هذه ل يكن . لمونيسيرئال

 .المستقبل
 

ذات الصلة امتيازات اإليجار بمحاسبة : المتعلق 16 رقم المالية اريرالتقعداد الدولي إلر يالمعالتعديالت التي أدخلت على ا
 19 – بجائحة كوفيد

التعديالت  – 19 -ت الصلة بجائحة كوفيد اذيجار إلامتيازات الدولي ا ةمحاسبلأصدر مجلس معايير ا ،2020مايو  28بتاريخ 
للمستأجرين من   اتالتعديالت إعفاء جار. تقدملق بعقود اإليمتعال 16التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 الناتجةاإليجار المتيازات يجار اإلد ديل عقواسبة تعحمب علقةتالم 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  توجيهاتتطبيق 
ذات الصلة اإليجار  اتتيازذا كان اميم ما إعدم تقيأن يختار مستأجر يجوز لل. كوسيلة عملية، 19-كوفيد  لجائحة تيجة مباشرة كن

 وعاتمدف ير فيي تغيأ رااالختي يقوم بهذاالمستأجر الذي يحتسب تعديل لعقد اإليجار. هو من المؤجر  19 -بجائحة كوفيد 
المعيار  بها التغيير بموجبيحتسب بنفس الطريقة التي  19 -ذات الصلة بجائحة كوفيد يجار اإل اتعن امتياز الناتجةيجار اإل

  إذا لم يكن التغيير تعدياًل لعقد اإليجار.  ،16إلعداد التقارير المالية رقم الدولي 
 

 مؤجر.بصفتها التعمل عة لمجموألن اعة مجمودة للالموحة  يلالمام ئالقوالم يكن لذلك أي تأثير على  
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة( أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2

 

 بعد ميةزاإللكنها غير صادرة ووتفسيرات جديدة ومعدلة معايير  2-5
 . للمجموعة ائم المالية الموحدةوقال تاريخ إصدار  إلزامية بعد حتى نها غيردرة ولكصااللة عدملة واديدجالالمعايير اه لي أدنفيما ي

 عندما تصبح إلزامية. ، حيثما ينطبق ذلك،والتفسيرات ريتنوي المجموعة تطبيق هذه المعاي
 

 1رقم لي بة الدوساار المحيعلى معالتي أدخلت ت تعديالال -تداولة على أنها متداولة أو غير م المطلوباتتصنيف 
 ا يلي:عديالت متوضح الت

 .ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية •

 التقرير.إعداد التأجيل في نهاية الفترة في حق  يكون هناكيجب أن  •

 المنشأة لحقه في التأجيل.احتمالية ممارسة ال يتأثر هذا التصنيف ب •

 .لن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفهاوية، حقوق ملكأسهم اة د أ نفسه وهلتحويل لالضمنية في التزام قابل المشتقة  تإذا كانإال  •
 

ييم قت. رجعيقها بأثر ويجب تطبي، 2023يناير  1المبتدئة في أو بعد  السنويإعداد التقرير فترات لهذه التعديالت هي إلزامية 
القائمة قد تتطلب إعادة  ضوالقر اقياتتفا نتإذا كا لية ومااالتعديالت على الممارسة الحالذي سيترتب على  اآلثارالمجموعة حالياً 

 .التفاوض
 

تابعة شركة  – المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى المتعلق بتبني 1الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  المعيار
 جهة تتبني ألول مرة؛باعتبارها 

ير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، عايم يةى عمللع أدخلها التي تم 2020 – 2018السنوية لسنة  تحسيناتهاكجزء من 
إلعداد  الدولية  المعايير تبني 1على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالً 

إلعداد التقارير  ر الدوليايمن المع (أ)16دقرة بيق الفتطر تختا يت ابعة التيسمح التعديل للشركة ال. ولى التقارير المالية للمرة األ
ايير لمعى ا اريخ التحول إل، بناًء على تألمبالغ المسجلة من قبل الشركة القياس فروق التحويل المتراكمة باستخدام الم 1رقم المالية 
تطبيق الفقرة  يختاري لذك اشترالم شروع ملاة أو ليكة الزمر. كما يطبق هذا التعديل على الشاليةإلعداد التقارير المالدولية 

 . 1رقم إلعداد التقارير المالية  ر الدوليايالمع (1)16د
 

ن لم يك .ماح بالتطبيق المبكرمع الس 2022ناير ي 1المبتدئة في أو بعد  السنوي رير الماليإن التعديل هو إلزامي لفترات إعداد التق
ة إلعداد التقارير المالية ايير الدوليلمجموعة من متبني المععد اال تحيث ة للمجموعلموحدة ا اليةالم ئملذلك أي تأثير على القوا

 ألول مرة.
 
 مطلوبات المالية ستبعاد الإل %10بنسبة فحص رسوم  –لمالية المتعلق باألدوات ا 9المالية رقم ير لتقارداد الدولي إلعمعيار الا

، التقارير المالية معايير المعايير الدولية إلعداد لية على عم اأدخلهتم  التي 2020 – 2018 لسنةالسنوية تحسيناتها كجزء من 
تقوم يوضح التعديل الرسوم التي . 9رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  علىعديالً الدولي تاسبة حمعايير الممجلس أصدر 
 المالي  االلتزام عن شروط بشكل جوهري  ختلفي لدأو المع دالجدي يلالما  زامتااللعند تقييم ما إذا كانت شروط بتضمينها المنشأة 
وعة أو م المدف، بما في ذلك الرسولمقترض والمقرضقبل اة من عة أو المستلموم فقط تلك المدفه الرسوتشمل هذ .األصلي

ها و تبادلديلها أعت لتي يتممالية الا تاتزاملاالعن اآلخر. تطبق المنشأة التعديل على  المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابةً 
 .الً أة التعديل أوشية التي تطبق فيها المند التقارير السنوأو بعد بداية فترة إعدا في 
 

ق تطبس مع السماح بالتطبيق المبكر. 2022يناير  1و بعد المبتدئة في أ السنويإعداد التقرير فترات إلزامي لو ه إن التعديل
التقرير السنوي التي تطبق  إعدادداية فترة بأو بعد ي فيلها أو تبادلها تعدتم ي الت اليةامات المزااللتى لعالت عديتالالمجموعة هذه 

 . الحال ى، حسب مقتضالً أو التعديلالمنشأة فيها 
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 مة(ت)ت أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2

 

 )تتمة(   بعد ميةزاإللكنها غير صادرة ودلة ديدة ومعفسيرات جتومعايير  2-5
 
 العقد ب الوفاءتكاليف  - العقود المرهقةالمتعلق ب – 37الدولي رقم يار المحاسبة مع علىالتي أدخلت تعديالت ال

ي تاليف اليد التكحدلت 37م قرالدولي  ةس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على معيار المحاسبر مجل، أصد2020في شهر مايو 
   سراً.أة تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد مرهقاً أم خايجب على المنش

 
الً من التكاليف لع أو خدمات كبعقد تقديم س الصلة المباشرة". تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرةً نهج التكلفة ذات عديالت "تطبق الت
كاليف العامة واإلدارية مباشرةً بالعقد ويتم استبعادها ما علق الت. ال تتدة العقنشطبأ شرةً ابمرتبطة مل وتخصيص التكاليف ااإلضافية 

 حة على الطرف اآلخر بموجب العقد.يتم تحميلها صرا لم
 
 ى علت ديالعالتالمجموعة هذه ق تطبس. 2022يناير  1و بعد المبتدئة في أ السنويإعداد التقرير فترات ل ةإلزامي يه تالتعديال نإ

 .التعديالت أوالً ة نشأالمتي تطبق فيها التقرير السنوي الإعداد في بداية فترة  بعد بجميع التزاماتها أة بهاالمنش يفت التي لمالعقود 

 
قبل االستخدام   المتحصالتالعقارات واآلالت والمعدات: ق المتعل - 16على معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت تعديالت ال
 قصود مال
تخدام االسقبل المتحصالت  –سبة الدولي العقارات واآلالت والمعدات معايير المحاجلس در م، أص 2020 هر مايوش في

من بيع حصالت متأي ، والمعداتقارات واآلالت عنود الت أن تخصم من تكلفة أي بند من بآعلى المنشحظر ت والتي، دالمقصو
على العمل بالطريقة المقصودة من قبل   اً كون قادر له ليمة الزالة الع والحقومال لىإ دوجالموذلك جلب  ناءثأفي المنتجة  المواد

 ر. رباح أو الخسائألاقائمة ، في وادلما، وتكاليف إنتاج تلك موادال بيع هذه حصالت ة بإثبات متتقوم المنشأذلك، اإلدارة. وبدالً من 
 

على  ق التعديل بأثر رجعي تطبييجب و 2022يناير  1 و بعدأ ة فيبتدئمال ويالسنإعداد التقرير فترات إن التعديل هو إلزامي ل
ال  .أوالً تعديل ألولى المعروضة عندما تطبق المنشأة الو بعد بداية الفترة اأة لالستخدام في والمعدات المتاحالعقارات واآلالت بنود 

 . يتوقع بأن يكن لذلك أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة
 
  اإلشارة إلى اإلطار المفاهيميالمتعلق ب – 3عداد التقارير المالية رقم ولي إلار الدعيى المت علأدخلتي لاديالت تعلا

 المتعلق 3المالية رقم  ي إلعداد التقاريرى المعيار الدوللعتعديالت  2020و ايلدولي في شهر ممجلس معايير المحاسبة ا أصدر
إعداد وعرض عمل اإلشارة إلى إطار هو استبدال  تيالتعدلاغرض من لاإن  ي.مير المفاهاإلى اإلطاإلشارة  – ج األعمالبدم
  2018مارس شهر الصادر في ة قارير الماليد التإلعداالمفاهيمي  ، مع اإلشارة إلى اإلطار1989سنة المالية الصادر في قوائم ال

لتجنب  3ية رقم ر المالرياالتقاد د عدولي إللار امعيللاإلثبات  استثناًء لمبدأأضاف المجلس كما  .جوهري بشكلدون تغيير متطلباته 
نطاق ضمن التي تدخل لة المحتماللتزامات عن االلتزامات واالناتجة الثاني"  اليوم"  في المكاسب أو الخسائر المحتملة إصدار
تم ذا ، إمرسولابتعلق لما  21م رق المالية رايير الدولية إلعداد التقاريالمعتفسير لجنة تفسيرات أو  37دولي رقم لسبة االمحامعيار 
  .كل منفصلبشتكبدها 

 
ات  بالموجودالمتعلق  3قم ر يةر المالالتقاريمعيار الدولي إلعداد ال القائمة في التوجيهات ، قرر المجلس توضيح وفي الوقت نفسه

   .الماليةوعرض القوائم اإلشارة إلى إطار إعداد دال بباستالتي لن تتأثر ملة المحت
 
  .بأثر رجعيطبق وت 2022يناير  1المبتدئة في أو بعد  السنويرير قالتعداد رات إلفتإلزامية  هيت ديالعالت أن
 

والمعيار الدولي  39دولي رقم محاسبة الومعيار ال 9رقم  التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
 - 16والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4م رق  ليةالما قاريرالت عدادإل يللدويار اعوالم 7إلعداد التقارير المالية رقم 

 (2 رحلةلما المعرض فيما بين البنوك)إصالح سعر الفائدة  سعر الفائدة المرجعيبإصالح المتعلق 
ت يالتعدإدخال ، " 2لة حرالم -عي جح سعر الفائدة المرإصال" معايير المحاسبة الدولي ، نشر مجلس 2020أغسطس  27 اريخبت

  7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  على
وض معرلاة دئفاسعر ال إصالح) 16مالية رقم والمعيار الدولي إلعداد التقارير ال 4المالية رقم رير لتقاولي إلعداد ا والمعيار الد

ائل المسالتي تتناول إعفاءات مؤقتة  2المرحلة وض فيما بين البنوك المعرإصالح سعر الفائدة  قدمي . (2المرحلة  كين البنوفيما ب
 هذا إن . اطرخال  من المخشبة بديل معدل ربح البنوك بيما بين ف المعروض ة ائدالفسعر استبدال  عندما يتمالتي تنتج المحاسبية 

 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2022يناير  1و بعد  المبتدئة في أ السنوير قريتد الإعدا رات تفي لمزالإديل التع
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 )تتمة( لمحاسبية الهامةلسياسات اعداد واأسس األ 2

 

 مة( )تت  بعد ةميزاإلير غلكنها صادرة ووتفسيرات جديدة ومعدلة معايير  2-5
 

والمعيار الدولي  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9اد التقارير المالية رقم لى المعيار الدولي إلعدلت عأدختي ت الديالالتع
 - 16قم رعيار الدولي إلعداد التقارير المالية لموا 4المالية رقم والمعيار الدولي إلعداد التقارير  7إلعداد التقارير المالية رقم 

 )تتمة(  (2 المرحلة المعرض فيما بين البنوكح سعر الفائدة صال)إ يرجعالمئدة الفاسعر ح صالبإمتعلق لا
المجموعة  دمات خوبأسعار بديلة خالية من المخاطر على منتجات  البنوكبين فيما وال يزال تأثير استبدال األسعار المعروضة 

التي تمتد بين البنوك، مثل ليبور، ا فيم وضةمعرسعار الاألى ير إلتي تشال دلعقووعة لمالمجتتعرض  رئيسياً للتركيز. شكل مجاالً ي
أو أي   بين البنوك عن النشرفيما ، عندما يكون من المرجح أن تتوقف هذه األسعار المعروضة 2021المالية إلى ما بعد السنة 

ً تقوم المجموعة حالي يئات ذات الصلة.لهي الحق تحدده اجدول زمن جديدة بعد ر السعااأل نظمإلى جموعة المال انتق رم تأثيقييتب ا
، وستواصل المشاركة مع أصحاب هاالتغييرات في منتجاتها وخدماتها وأنظمتها وإعداد تقاريرباألخذ في االعتبار  2021سنة 

 ال.نتقاال ة عمليالتخفيف من المخاطر الناتجة عن النتقال المنظم والمصلحة الداخليين والخارجيين لدعم ا
 
 مة  الها بيةحاسات المالسياس 2-6
 

  دمج األعمال
بالقيمة العادلة بتاريخ   والمقاس . يتم قياس تكلفة اإلقتناء كإجمالي للمقابل المحولاإلقتناءطريقة  إستخدامدمج األعمال ب احتسابيتم 
أن   ماإ ة المجموع تختارال، ج األعممدن عمليات ملكل عملية بالنسبة اة. رتكية المشفي الملمسيطرة والقيمة ألي حقوق غير قتناء اإل

 محددة للملكية المشتراة. يمة العادلة أو بتناسب حصتهم في صافي الموجودات البالقالحقوق غير المسيطرة في الملكية المشتراة تقيس 
 . ةدارياإلالعامة وروفات صمالفي  قتناء عند تكبدها ويتم تضمنيهاتم احتساب التكاليف المتعلقة باال

 

وفقاً للشروط  عيين المناسبللتصنيف والتالمفترضة فأنها تقيم الموجودات المالية والمطلوبات ، مالاألع ناءباقتوعة مجم الموقتما عند
للعقود فصل المشتقات الضمنية على هذا ويتضمن . قتناءاالالتعاقدية والظروف اإلقتصادية والشروط ذات الصلة كما هو بتاريخ 

 ي. شترلما  من قبلاألصلية 
 

يتم إعادة قياس . لن دمج األعماكجزء مقتناء عمال بالقيمة العادلة بتاريخ االن دمج األة الناتجة ع تمللمحت التزاماالامقابل  مييتم تقي
الدولي رقم   بةاسالمح معياروضمن نطاق  ة مالية هي أداوالتي  اتأو مطلوب اتموجود اأنهالمصنفة على المحتملة لتزامات مقابل اال

 . الشامل  للدخلدلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في القائمة الموحدة االعمة ي بالقيلتقرير ما ل داد كإع  ريخابت، 39
 

ً بالتكلفةي ة  ت ألي حقوق غير مسيطرة( وأي حص إجمالي المقابل المحول والمبلغ المثبالتي تعد الزيادة في ) تم قياس الشهرة مبدئيا
ً قمحتفظ بها مسب ةملكي لصافي الموجودات  إذا كانت القيمة العادلة. المفترضةوالمطلوبات  ناةالمقتدة المحد اتدولموجا يفصا فوق ا
ة وجميع المطلوبات جمالي المقابل المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا تم تحديد جميع الموجودات المقتنالمقتناة تزيد عن إا

م إثباتها بتاريخ اإلقتناء. إذا كانت نتائج عملية تسي لتيمبالغ اللقياس ا ةممستخدال ءاتجراإلا م بمراجعةوتقو صحيح كلبشالمفترضة 
د ذلك إثبات نه يتم بعيم تشير إلى وجود زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة فوق إجمالي المقابل المحول، فإإعادة التقي

 ".ءاقة شرصف من كسبكم"  الشامل ة للدخلالموحد المكسب في القائمة

 
، يتم تخصيص ضمحالل. لغرض فحص اإلمتراكمة ضمحاللائر ساخحسم أي لفة بعد يتم قياس الشهرة بالتكي، بدئالمبات اإلثبعد 

قتناء لكل وحدة من وحدات المجموعة المنتجة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من  تناة من دمج األعمال من تاريخ االالشهرة المق
 الوحدات.  ها لتلكم تخصيص لوبات أخرى للملكية المشتراة تأو مط داتموجوانت ما إذا ك رنظض الغبلدمج، ا  لاأعم

 
ضمن الوحدة المستبعدة، فإن الشهرة المرتبطة بالعمليات  اتمن العملي وجزءً من الوحدة المنتجة للنقد  ما تشكل الشهرة جزءً أين

ة لمستبعدالمستبعدة. يتم قياس الشهرة ا ياتعمللل الخسارة المكسب أو تحديد دنعمليات عللالمستبعدة يتم تضمينها في القيمة المدرجة 
 ساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة وجزء من الوحدة المنتجة للنقد المتبقية.على أه الحالة في هذ
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 )تتمة( ةهامة اليبسات المحاسايأسس األعداد والس 2

 
 )تتمة( ات المحاسبية الهامةياسالس 2-6

 ( )تتمة  دمج األعمال

ً قيا ً قياسها تمحتملة المثبتة في دمج األعمال بقيمس اإللتزامات اليتم مبدئيا وفقا  المبلغ الذي يتوجب إثباتهبها العادلة. ويتم الحقا
ً وفقبت مثالكم امترال طفاءإلان نى مدأ ةيبت في البداثمبلغ الأو الماألحكام لمتطلبات  )حسب ، أيهما أعلى لمتطلبات إثبات اإليراد ا

 . مقتضى الحال(
 

 ول مقابل غير المتداول المتداتصنيف 
 ل.  التصنيف المتداول وغير المتداوتعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في القائمة الموحدة للمركز المالي على أساس  

 
 :امعندوالً داتمر الموجود تبيع
 

 ه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛بيعه أو استهالك أو ينوىتحقيقه ع وقتي -

 تاجرة؛اساسية لغرض الميحتفظ به بصورة  -

 يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ أو  -

  ى األقل بعد اً علشهرشر ى عأثندة لم بولمط يةتسول هم إستخداله أو استبدا مقيد من إن يتممه إال إذا كان النقد وما في حك -
 فترة إعداد التقارير المالية. 

 
 متداولة.   ات األخرى على أنها غيريتم تصنيف جميع الموجود

 
 يعتبر المطلوب متداوالً عندما:

 
 ية؛ يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتياد -

 جرة؛ض المتايحتفظ به بصورة أساسية لغر -

 اد التقارير المالية؛ أو عد فترة إعد راً بشه عشرنى أث الل د خادسال مستحقن وكعندما ي -

 هراً على األقل بعد فترة إعداد التقارير المالية. تسوية المطلوب لمدة أثنى عشر شليس هناك حق غير مشروط لتأجيل  -

 
 . األخرى على أنها غير متداولة تصنف المجموعة جميع المطلوبات

 
 كة  شترم عارية ومشيلمزشركات  ار فياستثم

  ت على المشاركة في اتخاذ القرارادرة الق مؤثر عليها. إن النفوذ المؤثر هو نفوذ المجموعةة هي مؤسسة لدى ة الزميلإن الشرك
 ات.  السياس على تلكالسيطرة أو السيطرة المشتركة  فيما يتعلق بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست

 
مشتركة في  تي بموجبها يحصل األطراف الذين يمتلكون السيطرة اليبات المشتركة الاع الترتع من أنوونو ك هرتشالمع شروملا

 لترتيب،على ا لسيطرةا تقاسم اق تعاقدي لالترتيب على الحق في صافي موجودات المشروع المشترك. المشروع المشترك هو اتف
موافقة باإلجماع من األطراف بالحصول على اللصلة ت اذا شطةألنن ابشأ تارارقذ الخاتايتطلب عندما دة فقط والتي تكون موجو

  لسيطرة.ة لتقاسمالم
 
د مدى تحديد النفوذ المؤثر أو السيطرة المشتركة هي مماثلة لتلك التي تعد ضرورية لتحديفي  عملهاالعتبارات التي يتم ا إن

 ابعة.  السيطرة على الشركات الت
 

 وق.م طريقة الحقتخداباس تركالمشروع المشلزميلة والشركة ا   في وعةمجمتثمارات السايتم احتساب 
 
ً بالتكلفة. يتم تعديل القيمة   ستثماراال، يتم إثبات الملكية حقوقموجب طريقة ب في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك مبدئيا

ك منذ تاريخ ع المشترأو المشرولة الزمي دات الشركةوجإلثبات التغيرات في حصة المجموعة من صافي مو ستثمارالمدرجة لال
وال يتم فحصها  وهي غير مطفأة ستثماررجة لالفي القيمة المد المشروع المشتركبلمتعلقة هرة ايتم تضمين الش ء.اإلقتنا
 بشكل فردي.  ضمحالللإل
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 )تتمة( لهامةا ةياسات المحاسبيسأسس األعداد وال 2

 
 )تتمة( المحاسبية الهامة اساتالسي 2-6

 )تتمة(  تركةمشاريع مششركات زميلة وفي  استثمار
يتم عرض أي تغير مليات الشركة الزميلة والمشروع المشترك. في نتائج عالمجموعة حصة القائمة الموحدة للدخل الشامل تعكس 

تغيير قد  أينما وجدت. باإلضافة إلى ذلك، للمجموعة املالش لدخلاة ئمقامن  ءزجا كفيه رستثممللشركة ار لمل اآلخفي الدخل الشا
بإثبات حصتها في هذه التغييرات وتفصح عن هذا،  المجموعة تقوم لشركة الزميلة والمشروع المشترك، ي حقوق اباشرةً فم أثبت

من  الناتجة  لمحققةغير ا ئرالخساوسب المكا داعستبايتم . يةكل وق المي حقغيرات فالموحدة للتقائمة الاألمر في  إذا استلزم
الشركة الزميلة والمشروع في مجموعة إلى حد حصة العها المشترك المجموعة وشركتها الزميلة ومشروبين المعامالت 
 المشترك.

 
  لدخلل ةدحلموا ة ئمقاال ةمقدمفي رك ع المشتالشركة الزميلة والمشرو خسارة ربح أو حصة المجموعة في إجمالي يتم إظهار 
 ح التشغيلي. ارج الربالشامل خ

 
. أينما استلزم األمر، وعةالمشترك في نفس فترة إعداد التقارير المالية للمجم يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة والمشروع

 وعة. تماشي مع سياسات المجماسبية لتتعديالت في السياسات المح إجراءيتم 
 
ات استثمارإضافية لحصة  إضمحاللياً إثبات خسارة ما إذا كان ضرور بتحديد لمجموعةا تقوم ،ةيكلملقوق اقة حيرد تطبيق طعب
دليل اك بتحديد ما إذا كان هن، مالي إعداد كل تقريرالمجموعة بتاريخ وعة في شركتها الزميلة أو مشروعها المشترك. تقوم لمجما

وعة باحتساب قيمة حالة تقوم المجملي هذه اترك. ففمشوع الرشم لو ايلة أالزم ة في الشرك رستثماالا إضمحاللموضوعي يثبت 
داد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمتها المدرجة ومن ثم إثبات القيمة القابلة لالستروالتي تعد الفرق بين  ضمحاللاإل

 . الشامل  خلة للددحومال قائمةي الف رك" ع المشتالمشرو  عة من نتائج الشركة الزميلة أوالخسارة "كحصة المجمو
 

ت المجموعة أي اسثتمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم  نفوذ مؤثر على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك تقيس وتثبقدان عند ف
ر ستثمالال ة لعادقيمة الؤثر والالمشترك عند فقدان النفوذ الم القيمة المدرجة للشركة الزميلة أو المشروع إثبات أي فرق بين

 في القائمة الموحدة للدخل الشامل.  ستبعادالت من االمتحصالو فظ بهتحملا
 

  وأثاث ومعدات عقارات
. تتضمن  أو خسائر اإلضمحالل المتراكمة، إن وجدت/، بعد حسم االستهالك المتراكم وبالتكلفةواألثاث  والمعداتالعقارات درج ت

 والمعدات للعقاراتهرية ستبدال أجزاء جوايتطلب  . عندمااثواألث تادلمعوا اتارعقلا من ال جزءة استبدالتكاليف تكلفعلى هذه 
تقوم بإستهالكها تقوم بإثبات تلك األجزاء كموجودات فردية بأعمار إنتاجية محددة والمجموعة ن إف ،زمنية على فترات ثاثألوا

ً لذلك كتكلفة  واألثاث اتوالمعد تللعقاراة لمدرجا ةملقيفي ا افتهلكت تتم إثبايسية، يما يتم إجراء معاينة رئثل، عند. وبالموفقا
عند  الشامل  دخللل الموحدة قائمةالثبات جميع تكاليف التصليحات والصيانة األخرى في استبدال إذا تم استيفاء معايير اإلثبات. يتم إ

 تكبدها. 
 
 :  لتالياكت جوداومللرة المقدة يجاإلنتاعمار األمدى  على اس القسط الثابت ك على أساالستهالاحتساب يتم 
 

 معدات ة سن 2-10
 أثاث وتركيبات  سنة  3-10
 مركبات سنوات 4
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 )تتمة( أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2

 
 )تتمة( سبية الهامةت المحاالسياسا 2-6

 ة( تمت)وأثاث  داتومع راتعقا
ال يتوقع الحصول  عندما االستبعاد أوتم إثباته مبدئياً عند جوهري  أو أي جزءواألثاث  توالمعدا العقارات بند من دااستبعيتم 

  هالمحتسب على إنموجود ) استبعادثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن يتم إ .أو بيعه هاستخدامعلى منافع اقتصادية مستقبلية من 
 الموجود. الشامل عندما يتم استبعاددخل الموحدة للقائمة الفي  موجود(للة المدرج والقيمة دستبعااال ت حصالتمافي بين ص الفرق

 
ستقبالً إذا تطلب المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها م يتم مراجعة القيم

 األمر.
 

والذي بموجبه يتم إثبات التكلفة ، دينار بحريني 250 ثثااألت ومعداالت وعقاراال دن بنوند مبلبة سنبال لرسملةحدود ا تبلغ
 .كمصروف

 
  عمال رأسمالية قيد التنفيذأ

مال ألعل ايتحوالية قيد التنفيذ. كأعمال رأسمها التجاري إستخدامالمتكبدة في إنشاء مرافق جديدة قبل البدء في يتم رسملته النفقات 
 ها التجاري. إستخدام في ات عقارية عند بدء أو الستثمار وأثاثت ومعدا عقاراتلى  ذ إما إيفالتن  ة قيداليمسأالر
 
شر على التجاري، ويتم مراجعتها سنوياً ألي مؤ ستخدامإللتحويلها ووضعها حتى يتم األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ستهلك ت ال
 . ضمحالل في القيمةاإل
 

  ات عقاريةراستثما
محتفظ بها لغرض أو عقارات يعاد تطويرها قيد األنشاء ؤها والعقارات المكتمل بناارات لعقى ارية عل العقا تارستثمال االتشتم

ا لغرض التأجير فظ بهالمحتخل من اإليجارات أو االستفادة من االرتفاع في ثمنها أو كليهما. يتم تصنيف العقارات اكتساب د
 ية. العقار تاالستثمارتعريف اب تيفاءتم اسما يدنارية عقالعات ثمارضمن االست

 
الرسوم المهنية للخدمات  على تكاليف المعاملة. تتضمن تكاليف المعاملة ذلك بنا في ات العقارية مبدئياً بالتكلفة يتم قياس االستثمار

ال  لفة استبدعلى تك ةجالمدرقيمة ن المض. كما تتيللتشغ لقابالً أجل جعل العقار رورية من القانونية وعموالت التأجير المبدئية الض
  إذا تم استيفاء معايير اإلثبات. في الوقت الذي تم فيه تكبد التكلفةالقائم العقاري  ن االستثمارجزء م

 
 . يتمماليةارير الوف السوق في تاريخ إعداد التقرظات العقارية بالقيمة العادلة التي تعكس بعد اإلثبات المبدئي، تدرج االستثمار

لدخل الشامل في  ل الموحدةقائمة الفي لالستثمارات العقارية القيم العادلة رات في ن التغيعالناتجة  الخسائر واسب أالمك ضمينت
ً يتم إجراؤه من قبل مثمن العادلة  تحديد القيمالفترة التي تنتج فيها. يتم  بتطبيق خارجي معتمد مستقل،  على أساس تقييم سنويا

 ة.  يم الدولير التقييية معالجن لقبن م به موصى يموذج تقينم
 
وال يتوقع  ستخدامبصورة نهائية من اإل ات العقاريةاالستثمارحب ات العقارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم س الستثمارا استبعاد يتم

جود ومجة للالمدريمة قلوا ستبعادصالت االيتم إثبات الفرق بين صافي متح ها.استبعادية من الحصول على منافع اقتصادية مستقبل
  .ستبعادرة االلدخل الشامل في فتلموحدة ل القائمة افي 
 

بند استثمارات للتحويل من بالنسبة . ستخدامتغيير في اإل عند حدوثات العقارية فقط ستثماراال (من و)ألى يتم إجراء التحويالت إ
.  ستخدامفي اإلالتغير ي تاريخ العادلة فالقيمة  ي حقة هالال اسبةحم التكلفة للتعتبر  ، تم شغلها من قبل المالك اتارقعبند لى عقارية إ 
ً للسياسة المتبعة العقار تقوم المجموعة بإحتساب هذه  ، تثمارات عقاريةساالمالك ات التي يشغلها العقار تإذا أصبح ات وفقا

 . ستخداميير اإلخ تغتاريحتى  ثاثاألمعدات والعقارات ولل
 

والقيمة المدرجة  ستبعادكفرق بين صافي متحصالت االة يالعقار تثماراتساال دبعاتسامن  ناتجةر الئاب أو الخسسد المكايتم تحدي
   ابقة بالكامل.القوائم المالية للفترة الس للموجود في
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 ة()تتم مةلسياسات المحاسبية الهاعداد واأسس األ 2

 
 تتمة()لهامة ا اسبيةالمح اساتيسال 2-6

 غير مالية وداتموج لحالإضم
 ودات غير المالية في اإليضاحات التالية: موجال إضمحاللتتعلق ب التيفصاحات  باإلضافة إلى اإل

 
 3 رقم إيضاح إفصاحات عن الفرضيات الهامة   -

 4 رقم إيضاح عقارات ومعدات وأثاث -

 
 . لي محددموجود ما إضمحاللبت ضوعي يثدليل مو ناككان ه ما إذا ديحدلت ماليرير قت كلتاريخ ب تقييم بإجراءتقوم المجموعة 

 الموجودسنوي للموجود، تقوم المجموعة بعمل تقييم لمبلغ  إضمحاللفحص  إجراءندما يتطلب و ع، أإذا وجد مثل هذا الدليل
ناقصاً تكلفة   للنقد تجةالمن لوحدةأو اموجود لل لةللقيمة العاد ىعليمة األللموجود هي القرداد ابلة لإلستالقيمة القالقابل لالسترداد. إن 

كان الموجود غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي مستقلة إلى حد  د الفردي، إال إذا وهي محددة للموجو المستخدمة االبيع وقيمته
ن د ع لنقنتجة ل دة المحولا  لموجود أوة لجرمدقيمة الة من الموجودات. عندما تزيد البعيد عن تلك الموجودات األخرى أو مجموع

 . بالمبلغ القابل لالسترداد  موجودلايتم إظهار واد، فإن الموجود يعتبر مضمحالُ لالستردها القابلة قيم
 

  م ص خل معد دام إستخيضها إلى قيمتها الحالية بيتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود، فان التدفقات النقدية المستقبلية يتم تخف اعندم
مة العادلة بعد خصم  والمخاطر الخاصة بالموجود. عند تحديد القي لألموال يمة الزمنيةق للقلسوة ل الحاليييمات قتلا والذي يعكس

 إستخدام يتم ت، فإنه يتم األخذ في االعتبار أحدث معامالت السوق. عندما ال يمكن تحديد مثل تلك المعامالتكاليف البيع، فإنه 
أسعار األسهم المسعرة للشركات المتداولة  أو م مضاعفات التقيي لا من قبتأييده تمابات يسحلا . هذهةمناسبلا يمتقيال جذأحدث نما

 مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة.  لناً أو ع
 

ً لالمثبتة م خسائر اإلضمحالل بأنحول ما إذا كان هناك أي مؤشر يثبت  مالي تقييم في تاريخ كل تقرير إجراءيتم   دعتم سبقا
أو الوحدة المنتجة   جودتقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد للموذا المؤشر، مثل هجد ا وها. إذتخفيض مت قدموجودة أو 

ً فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدم ضمحالل. يتم استرجاع خسارة اإلللنقد ة لتحديد مبلغ الموجودات المثبتة مسبقا
جود االسترجاع محددة بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة للموقيمة . إن اللإضمح ةسارآخر خ تابإثنذ تاريخ د مادترلة لالسالقاب
  الل إضمحإثبات خسارة  كما لو لم يتمال تتجاوز القيمة المدرجة التي تم تحديدها، بعد حسم اإلستهالك القابلة لالسترداد، وأيمته ق

الشامل إال إذا كان الموجود مدرج بمبلغ   خل لدة ل وحدالمقائمة الفي  تاعجاذه االسترت هابإثة. يتم للموجود في السنوات السابق
  االسترجاع كزيادة في إعادة التقييم. ةذه الحالة، يتم معاملإعادة التقييم ففي ه

 
 اإلثبات المبدئي والقياس الالحق  –األدوات المالية 

 أة أخرى. ملكية لمنش حقوق سهمة أأو أدامالي  بولمطنشأة واحدة وملي جود مالينشأ عنه موهي أي عقد  الماليةاألداة 
 

 الموجودات والمطلوبات المالية 
 :موضحة أدناههي لمحاسبية المحددة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالية المختلفة سات ا السياأن 
 
 ( الموجودات المالية 1

 .  أخرىذمم مدينة وة تجاري ممذصيرة األجل وق عئداوونقد  ت المالية للمجموعة علىلموجوداتتضمن ا
 

  اإلثبات المبدئي والقياس
ً قياسها  اإلثبات المبدئي، يتم تصنيف الموجودات المالية عند الشامل  ل خدلا  ل خال نم لة دلعاابالقيمة و ةفأطلما بالتکلفةويتم الحقا

على خصائص  بدئي المات اإلثب ية عند لاملموجودات الاف ينتصيعتمد  خالل األرباح أو الخسائر.  ل خال نم لة دلعاا لقيمةوبااآلخر 
إلدارة تلك الموجودات. باستثناء الذمم التجارية المدينة التي  المجموعةج أعمال المالية ونموذ جوداتلتدفقات النقدية التعاقدية للموا

ئياً عة مبدومجتقيس الم ،يهالع ية ة العملمجموعة بتطبيق الطريقي قامت الال تحتوي على عنصر تمويل جوهري أو تلك الت
ر المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو العادلة، باإلضافة، في حالة الموجودات المالية غي بقيمهامالية ت الجوداالمو
  ت ماق يتلأو ا  يجوهر يلوتم عنصر علی ويتحت ال يلتا ينةدلما  ية رلتجاا ممذل اقياس  ميت سائر تضاف إليها تكاليف المعاملة.الخ

   .15 م قر لماليةا ريرلتقاإلعداد ا  ليدولا رلمعيابموجب ا ددلمحا لمعاملةا ربسعا عليه ليةلعمريقة ايق الطبطتالمجموعة ب
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 تتمة()أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2

 
 (مةتت) الهامة السياسات المحاسبية 2-6
 )تتمة( ة المالي تا( الموجود1

 )تتمة(  والقياسالمبدئي اإلثبات 
أن تؤدي فالبد ، الدخل الشامل اآلخركلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل لمالية بالتالموجودات اوقياس يتم تصنيف من أجل أن 

.  " ئملقاصلي اغ األلمبللى اع ةدئوالفا للديّن ي لصألالمبلغ على ا  ي عبارة عن "فقط مدفوعاتالتدفقات النقدية التي هحدوث إلى 
ويتم إجراؤه على مستوى على المبلغ األصلي القائم والفائدة ن للديّ لي مدفوعات على المبلغ األصالفقط  فحصب هذا التقييميشار إلى 

 .  األداة
 

 نقدية. قات التدفال قيقحت المالية من أجل اتهلموجوداالمالية إلى كيفية إدارتها  اتالموجودإلدارة المجموعة يشير نموذج أعمال 
المالية أو  الموجوداتتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع  هاعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عناألحدد نموذج ي

ه يلعالمنصوص زمني لا ارطاإلل ب تسليم الموجودات خالالتي تتطلالمالية  الموجوداتكليهما. يتم إثبات مشتريات أو مبيعات 
  المجموعة التاريخ الذي تلتزم فيه  ووهفي تاريخ المتاجرة، )طريقة الشراء العادية(  سوقحسب أعراف الأو  انينالقو في عامةً 

  .الموجودبشراء أو بيع 
 

 القياس الالحق 
 فئات: أربع مالية إلى ألغراض القياس الالحق، تم تصنيف الموجودات ال

 
 (؛ات ديّنأة )أدوفطبالتكلفة المة جرمدمالية  موجودات -

إعادة تدوير المكاسب والخسائر المتراكمة  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، مع مالية  موجودات -
 )أدوات ديّن(؛

  ة كمارمتسائر ال، دون إعادة تدوير المكاسب والخموجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -
 ية(؛ والملكوق حق ت أسهم)أدوا داعستبعند اال

 لخسائر. موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة خالل األرباح أو ا -

 
 الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة

 التاليين: ن يّ طرمن الش تيفاء كلكلفة المطفأة إذا تم اسالموجودات المالية بالتمجموعة . تقيس البالمجموعةهذه الفئة هي األكثر صلة 
 
نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات   لمالية ضمنودات اوجلمتفاظ باتم االحي -

 النقدية التعاقدية؛ و  
مبلغ  ة والتي تعد فقط مدفوعات على الينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدي -

 ئم. ي القاصلأللمبلغ اة على ادئلديّن والفال ي لصألا 
 

 .فة المطفأةتفظ بها حالياً من قبل المجموعة بالتكلميع الموجودات المالية المحيتم تصنيف ج
 

 يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها على النحو الموضح أدناه:  
 

 ذمم تجارية مدينة 
ً ليها تع فقار المتباألسع ىرنة والذمم األخيديتم إثبات الذمم التجارية الم ً منها أية خصومات أو تعاقديا ندما ع عديالت. محسوما

لزمنية لألموال جوهرية، فإنه يتم خصم الذمم المدينة وتدرج بالتكلفة المطفأة. ويتم عمل مخصص عندما يكون هناك تكون القيمة ا
تقييم بأن   جراءإيتم ا ة عندماألرصدطب . يتم شلماألرصدة بالكا دا دليل موضوعي بأن المجموعة لم تعد قادرة على استرد

 . ات الماليةاضمحالل الموجود راجع سياسة نال.  بعيد الم استردادها احتمالية
 
  لدى بنكوأرصدة نقد 
اريخ وتواألرصدة في القائمة الموحدة للمركز المالي على نقد لدى بنوك وفي الصندوق وودائع قصيرة األجل بمل النقد تيش

 اطر تغيرات غير جوهرية في القيمة.ي تخضع لمخ، والتقلأ احدة أوة سنة ودمإستحقاق ل
 
على نقد وودائع قصيرة األجل بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة  كمهشمل النقد وما في حلنقدية، يلتدفقات االموحدة لقائمة ال رضغل

 إن وجدت. المقيدة،  مصرفيةالت الحساباقائمة ولاكشوف من البنك ملثالثة أشهر أو أقل، محسوماً منهاً أرصدة السحوبات على ا
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 )تتمة(لمحاسبية الهامة ألعداد والسياسات اأسس ا  2

 
 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2-6
 )تتمة( ( الموجودات المالية 1

  استبعاد
مالية  لاموجودات المالي أو جزء من مجموعة من لموجود الجزء من ا  ل ضى الحاحسب مقت ،لمالي )أو جود اومال استبعاديتم 
 ( عند:ةمشابهال
 
 لنقدية من الموجود، أو  استالم التدفقات ا الحقوق فيانقضاء  -
  أخير جوهري إلى ت تعهدت بدفعها بالكامل دون أوالمجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود  يامق -

  وسواءً "؛ دسدايب رت"تبموجب  رف ثالثط

 أو ، لموجودبا طر والمكافآت الجوهرية المتعلقة)أ( قامت المجموعة بنقل جميع المخا
نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة تقم المجموعة ب )ب( عندما لم
 .على الموجود

 
 الية ملموجودات ال الالحإضم

على  نية المتوقعة ر االئتماتستند الخسائ. أدوات الديّن ميع خسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة لجت مخصص للاعة بإثبالمجمو ومتق
ً  التدفقات النقدية التعاقدية المستحقةلفرق بين ا معدل مة بوصمخ، تتوقع المجموعة استالمهاللعقد وجميع التدفقات النقدية التي  وفقا

بها  ت المحتفظمن بيع الضماناناتجة نقدية قات تدف على التدفقات النقدية المتوقعةستتضمن . صليلي األفعاللفائدة لمعدل ا يتقريب
 من الشروط التعاقدية. أال يتجز جزءاً تعتبر االئتمانية األخرى التي أو التحسينات 

 
زيادة جوهرية في المخاطر  هدشتتي لم لا ئتمانيةضات االرعللتن. بالنسبة يتالمتوقعة على مرحل يةخسائر االئتمانيتم إثبات ال
التعثر في السداد تنتج عن أحداث ئتمانية المتوقعة للخسائر االئتمانية التي خسائر االتقديم ال، تم ذ اإلثبات المبدئياالئتمانية من

شهدت  انية التي االئتمت ضاك التعرسبة لتلنلبا. (شهراً  12 ةدلمالخسائر االئتمانية المتوقعة )شهراً القادمة  12المحتملة خالل 
إثبات مخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على يتطلب فإنه ي، ب المبدئاالئتمانية منذ اإلثبا زيادة جوهرية في المخاطر

 .(رة على مدى العمعقالعمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر في السداد )الخسائر االئتمانية المتو
 
ذلك، لم تقم  ول .توقعةانية الماحتساب الخسائر االئتم فيمبسط بتطبيق نهج  موعةالمجقامت ، ة المدينةاريالتج للذممسبة بالن

المجموعة بتتبع التغيرات في المخاطر االئتمانية، ولكنها بدالً من ذلك قامت بإثبات مخصص خسارة على الخسائر االئتمانية 
واقع خبرة الخسارة  لىالتي تستند عمصفوفة  ةالمجموعأنشأت وقد . يالمال يرقرداد التاريخ إع تبعلى مدى العمر  ةالمتوقع

 خاصة بالمدينين.النظرة المستقبلية ال ، والتي تم تعديلها لعوامل هالالسابقة ئتمانية اال
 

  90لمدة  السدادن ع متأخرة تعاقديةلاون المدفوعات كت بأن الموجودات المالية في حالة التعثر في السداد عندما المجموعةتعتبر 
ً  موعة مجالتعتبر بعض الحاالت، وفي  وماً.ي ة التعثر في السداد عندما تشير المعلومات ية في حالات المالبأن الموجودأيضا

أي  عتبار الال قبل األخذ في مالمبالغ التعاقدية المستحقة بالكاالمجموعة الداخلية أو الخارجية بأنه من غير المحتمل بأن تستلم 
عقولة إلسترداد توقعات م يكن هناكودات المالية عندما ال وج. يتم شطب المالمجموعةها من قبل ية محتفظ بائتمانت ناتحسي

 التدفقات النقدية التعاقدية. 
 

 التكلفة المطفأة لألدوات المالية 
أو المبلغ األصلي د وسدا الللالضمحصص أي مخ هنممحسوماً لفعلية االفائدة معدل طريقة  إستخدامفأة بيتم احتساب التكلفة المط

وتتضمن تكاليف المعاملة ات أو خصومات من اإلقتناء أية عالو اإلعتبارلفة المطفأة باألخذ في تكيتم احتساب ال .زء منهج
 علي. يتجزأ من معدل الفائدة الف ال التي تعتبر جزءً  والرسوم

 
  عادلةال ةقيمقياس ال

تلخيص كل تقرير مالي. كما تم د ة العادلة بتاريخ إعدا رية بالقيمارات العقاالستثما ثلمالية مغير ال تاة الموجودوعتقيس المجم
 دلة المتعلقة باإلفصاحات في اإليضاحات التالية: قيمة العاال
 

 7و 3  ين رقمإيضاح قاريةالمتعلقة باالستثمارات الع الهامة واالفتراضاتوالتقديرات  مطرق التقييعن اإلفصاحات  -

 31 رقم يضاحإ عادلة قياس القيمة الل سل الهرميسللتان ة عكميحات الاإلفصا -
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 الموحدةحول القوائم المالية  تحاإيضا
 2020مبر ديس 31في 

 
 

 )تتمة(أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2

 
 )تتمة(امة السياسات المحاسبية اله 2-6
 

 )تتمة(  ةعادلال ةقيمقياس ال
ق السو مشاركيبين  ةمنظم لةمعاملتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أو موجود لبيع مه تم استالي سالذي عر هو السة دل القيمة العا

 ما:إ تحويل المطلوب تحدثأو الموجود بيع معاملة أن ب. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض يخ القياستار في
 

 ، أوالمطلوب أوللموجود في السوق الرئيسي  -
 .يسيغياب السوق الرئحال  في  المطلوب أو وجودملفائدة ل ق األكثرسوفي ال -

 
 عامل فيه للمجموعة. متاح الت ثر فائدةالرئيسي أو السوق األك وقيجب أن يكون الس

 
لموجود عند تسعير ا ن في السوقسيستخدمها المشاركوي االفتراضات التإستخدام ب تم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوبي
 االقتصادية. م أفضل مصالحهبما يحقق يعملون السوق  اركيشمأن  باض افترعلى   ،المطلوبو أ
 
عن طريق منافع اقتصادية  على إدرارالسوق قدرة مشاركي بعين االعتبار المالية  ودات غيرس القيمة العادلة للموجياأخذ قي

أعلى خدم الموجودات بفي السوق الذي سيستآخر ارك مشو عن طريق بيعها إلى أ اإستخداماتهأعلى وأفضل ودات بإستخدام الموج
  .اإستخداماتهوأفضل  

 
والذي يزيد الحد لقياس القيمة العادلة، لها معلومات كافية وفر والتي تت ب الظروفات التقييم المناسبة حسنيتق المجموعةتستخدم 

 .التي ال يمكن مالحظتها المدخالت مإستخدامن يحد حظتها ومالالتي يمكن مدخالت ذات الصلة ال ستخداماالقصى إل
 

ن التسلسل ضمدة الموحلية وائم الماة في القإلفصاح عن قيمها العادل ا تقاس أو يتموبات التي يتم تصنيف جميع الموجودات والمطل
موضحة   هيو يمتها العادلة ككل.ذات التأثير الجوهري على قياس قبناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ، الهرمي للقيمة العادلة

 التالي:ك
 

 ؛المماثلة أو المطلوبات المماثلة ق النشطة للموجوداتاألسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسوا - 1المستوى  -
 

القيمة العادلة  قياس ي على والتي يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهرتقنيات التقييم ألدنى مستوى  - 2المستوى  -
 ؛ واشرةو غير مبأ بصورة مباشرةما أجلة المس

 

القيمة  قياس يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على ي ال والتتقنيات التقييم ألدنى مستوى  - 3المستوى  -
 العادلة.  

 
حدثت كانت قد ما إذا  المجموعةحدد تس متكرر، على أساالموحدة المالية  المثبتة في القوائموالمطلوبات النسبة للموجودات ب

التها ذات دخأدنى مستوى لمإلى  داً )استنا -تصنيفها المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم بين يما ف تحويالت
 . تقارير ماليكل فترة إعداد  ( في نهايةها العادلة ككلقياس قيمتهري على التأثير الجو

 
ارية. يقرر إشراك المثمنين الخارجيين سنوياً ات العقرماستثالجوهرية مثل اال تقييم الموجوداتفي ن الخارجيين يتم إشراك المثمني

سك بالمعايير المهنية. يتم عادةً تغيير والتم ةلياالستقالرفتهم بالسوق والسمعة ومعمعايير االختيار على  من قبل اإلدارة. تتضمن
تقنيات التقييم والمدخالت عة بشأن موثمنين الخارجيين للمجمناقشات مع الم إجراءدارة، بعد المثمنين كل ثالث سنوات. تقرر اإل

 ها لكل حالة. إستخدامالتي سيتم 
 

ودات والمطلوبات التي يتطلب إعادة قياسها أو إعادة قيم الموجيرات في تحليل للتغ بإجراءإلدارة ا تقومكل تقرير، إعداد  في تاريخ
ً للسيا من المدخالت الرئيسية المطبقة في أحدث تقييم اإلدارة ق ة لهذا التحليل، تتحقسات المحاسبية للمجموعة. بالنسبتقييمها وفقا

 لة.  ذات الص العقود والوثائق األخرىن ت في حساب التقييم بشأعن طريق مطابقة المعلوما
 
موجود دلة لكل التغيرات في القيمة العاغير من بمقارنة كل تللمجموعة،  الخارجيينمثمنين الباالشتراك مع  تقوم اإلدارة كما

 .خارجية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان التغيير معقوالً الر مصادع الم ومطلوب
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 ()تتمةمة لسياسات المحاسبية الهاواألعداد أسس ا 2

 
 )تتمة(سياسات المحاسبية الهامة ال 2-6
 

 )تتمة(  عادلةال ةقيمقياس ال
مناقشة االفتراضات الرئيسية المستخدمة في على ذلك ويتضمن . إلى لجنة التدقيق سنوي ى أساسعلتقدم اإلدارة نتائج التقييم 

 التقييمات.هذه إجراء 
 

بيعــة وخصــائص فئــات الموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس ط بتحديــد المجموعــةقامــت القيمــة العادلــة، اإلفصاح عــن لغرض 
  أعاله.ة العادلة كما هو موضح يمرمي للقسلسل الهلتوى او المطلوبات ومستومخاطر الموجودات أ

 
 المالية  المطلوبات( 2

 اإلثبات المبدئي والقياس

، أو الخســائرأو  األربــاحبالقيمــة العادلــة مــن خــالل مدرجة ، كمطلوبات مالية المبدئي االثبات، عند يتم تصنيف المطلوبات المالية
 .بالتكلفة المطفأة مدرجة مطلوبات ماليةك
 

المطلوبات المالية المدرجة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل ي حالة ف منهاناقصاً المالية مبدئيا بالقيمة العادلة  المطلوباتيع يتم إثبات جم
 .التي تنسب مباشرةً تكاليف المعامالت ، األرباح أو الخسائر

 
 أخرى وقرض ألجل.ذمم و تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على ذمم تجارية دائنة

 
 الحق القياس ال

 المالية على تصنيفها على النحو الموضح أدناه: للمطلوباتيعتمد القياس الالحق 
 
 سلف(القروض والبالتكلفة المطفأة ) المدرجة ماليةالمطلوبات ال

ً ، يتم الحقالمبدئي اإلثباتبعد  الفائدة   معدل باستخدام طريقة  لفة المطفأةبالتك القروض واالقتراضات التي تستحق عليها فوائدقياس  ا
ائدة المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الف استبعادعند  ئراألرباح أو الخساوالخسائر في  المكاسب إثباتيتم  .الفعلي

 . الفعلي
 

والتكاليف التي تعتبر جزء ال   والرسوم أو اإلقتناء عندذ في االعتبار أي خصومات أو عالوات خاألالتكلفة المطفأة ب احتسابيتم 
 . لدخل الشاملالموحدة ل القائمةيتم تضمين إطفاء سعر الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في  زأ من معدل الفائدة الفعلي.يتج
 

 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 
بل للمقابــل الــذي ســيتم دفعــه فــي المســتق بالتكلفة وهي القيمــة العادلــةوالذمم األخرى والمستحقات يتم تسجيل الذمم التجارية الدائنة 

 مقابل السلع والخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها إلى المجموعة أم ال.
 

 استبعاد المطلوب المالي 
 أو إلغائه أو انتهاء مدته.إخالئه تم  المطلوبإللتزام بموجب عندما يكون ا المالي يتم إستبعاد المطلوب

 
شروط مختلفة جوهرياً أو عندما يتم تعــديل مطلــوب حــالي بشــكل ب مالي حالي بآخر من نفس المقترض بعندما يتم استبدال مطلو

جوهري، فإن هذا االستبدال أو التعديل يعتبر بمثابة إستبعاد للمطلوب األصلي ويتم إثبات مطلوب جديد. يــتم إثبــات فــروق المبــالغ 
 .الشامل المعنية في القائمة الموحدة للدخلالمدرجة 
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 دةحالموحول القوائم المالية  احاتإيض
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 ()تتمةمة لسياسات المحاسبية الهاواأسس األعداد  2

 
 )تتمة(الهامة  سياسات المحاسبيةال 2-6
 

 القتراضاتكاليف 
فتــرة زمنيــة  ةالضــروروالتــي تســتغرق بيتم رسملة تكاليف االقتراض التي تنسب مباشرةً إلى اقتناء أو بناء أو إنتاج الموجــودات، 

 االفتراضــاتاليف تكــ تم احتســاب جميــع يــ  نيــة.ة الموجــودات المعالمقصود أو البيــع كجــزء مــن تكلفــ  ستخدامة لاللكي تكون جاهز
فيمــا  المنشــأةرة التي يتم تكبدها. تتألف تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبــدها في الفت تكمصروفا األخرى

 يتعلق باقتراض األموال. 
 

 مخصصات
لمحتمل إن يتطلب وجود ا ومنن حدث سابق، ع ناتج المجموعةع( على  ند وجود التزام )قانوني أو متوقالمخصصات ع يتم إثبات

  عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه االلتزامات.ويمكن يشمل المنافع االقتصادية لتسوية هذه االلتزامات  ي للموارد دفق خارجت
 

 ة الخدمة للموظفينمكافآت نهاي
إن من رواتب الموظفين. ة كنسب والتي تحسبن ينييموظفيها البحرلي هيئة التأمين االجتماعات لنظام بدفع اشتراكتقوم المجموعة 

   .استحقاقهايتم صرفها عند والتي تكون محصورة في نطاق المبالغ المساهم بها في هذا النظام  ةالمجموع التزامات
 

عدد  و وظيفين عند إنهاء التعلى رواتب الموظف بناءً  ي تستحقوالت  ،جانباألمكافآت نهاية الخدمة للموظفين  المجموعة تقدم كما 
 . توظيففترة المدى مستحقات على لمكافآت كة لهذه اتدرج التكاليف المتوقع .ةسنوات الخدم

 
 إثبات اإليراد

مبالغ اإليرادات  ث يمكن قياسنافع اإلقتصادية إلى المجموعة بحييتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه الم
للمقابل المستلم أو الذمم المدينة،   ة العادلةد بالقيمفوعات. يتم قياس اإليرامدالفيه إجراء تم ي الذيالوقت النظر عن  بموثوقية، بغض

تعمل  جموعة بأنهالقد استنتجت الم إن وجدت، الرسوم.مع األخذ في االعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع بإستثناء الضرائب و
ضافة إلى باإل. مانطر االئتوكما أنها معرضها لمخا وضديها أسعار العرل حيث ،تيبات إيراداتهارب المال في جميع تربصفة 
   .يجب استيفاء معايير اإلثبات التالية قبل إثبات اإليرادذلك، 

 
 دخل اإليجار 

في   دخول للمجموعة لل حسم التكاليف المباشرة المبدئيةشغيلية، بعد مستحق القبض من عقود التأجير التيتم إثبات دخل اإليجار ال
عقد التأجير، باستثناء دخل اإليجار المشروط والذي يتم إثباته عند مدى فترة ابت على الثعلى أساس القسط لية غيود التأجير التشعق

  اكتسابه.
 

دد المدفوعات  ى وإن لم تس، حتاإليجار ترة عقد وي على مدى فدخول في إتفاقيات التأجير بالتساحوافز للمستأجرين للاليتم توزيع 
خيار مواصلة ها فيمستأجر يكون للمدة أخرى أي ى جانب إلإللغاء قابلة للاغير ي الفترة هإليجار ا  إن مدة عقد . ألساسا ذا على ه 
 يار.  الخذلك  مارسبدء عقد التأجير، أن المستأجر سيعند ، معقولإلى حد حيث يكون من المؤكد عقد التأجير، في 
 

ل عند  دخل الشاملموحدة لالقائمة الفي  تالتلفيان التأجير أو التعويض ع اء عقدنهلمة من المستأجرين إليتم إثبات المبالغ المست
 .اكتسابها

 
 رسوم الخدمات والمصروفات القابلة لإلسترداد من المستأجرين 

ً قدسترداد المصروفات تعافي الفترة التي يمكن فيها ارين على المستأج المعاد احتسابهاتج عن المصروفات الدخل النايتم إثبات  .  يا
عتبر بأن المجموعة تعمل حيث ي ،ذات الصلة باإليرادات التكاليف ى إجماليالغ األخرى المستلمة علمبرسوم الخدمات والتضمن ت

 .  في هذا الصدد  كرب المال



 ب.ش.م. شركة عقارات السيف

27 

 الموحدةائم المالية حول القو إيضاحات
 2020ر ديسمب  31في 

 
 

 )تتمة(الهامة  سس األعداد والسياسات المحاسبيةأ 2

 
 (مة)تتالمحاسبية الهامة  سياساتال 2-6
 

 ( )تتمة  إثبات اإليراد
 فوائد دخل ال

المقدرة النقدية دفوعات بدقة الميتم خصم  بموجبههو المعدل الذي  ،الفعليالفائدة طريقة معدل  باستخدامتسجيل دخل الفوائد  يتم
أو   للموجود المالي  جةصافي القيمة المدرإلى أقصر  رةة أو فتالمالي اةلألدالمتوقع خالل العمر غ المستلمة ية أو المبالالمستقبل

   لدخل الشامل. الموحدة لقائمة الودائع ألجل في الدخل الفوائد كربح من يتم عرض  هما أنسب.طلوب، أيالم
 

 عمالت أجنبية 
 املة. معالإجراء  تاريخبائدة الس العملة الرئيسيةصرف بأسعار ت األجنبية بالعمال تمبدئياً تسجيل المعامال يتم
 

تاريخ  بالسائدة العملة الرئيسية صرف سعار أ استخدامبجنبية عمالت األروضة بالالمع النقديةالمطلوبات و يعاد تحويل الموجودات
 . لشاملالقائمة الموحدة للدخل ا  إلىروق ترحل جميع الفإعداد التقارير المالية. 

 
 .لمعامالتمبدئية لبالتواريخ الف السائدة صرت األجنبية بأسعار البالعمالة سة بالتكلفة التاريخيالبنود غير النقدية المقاتحويل يتم 

ديد السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحأسعار الصرف  استخدامبيتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية 
 لعادلة. القيمة ا

 
 المنح الحكومية

سيتم االمتثال لجميع الشروط المرفقة. عندما  والمنحة م استالبأنه سيتم ما يكون هناك تأكيد معقول ندعالحكومية بات المنح إثيتم 
 ةليف ذات الصل التكااحتساب ترات التي يتم فيها نتظم على مدى الفكدخل على أساس م إثباتهمصروف، يتم ال ببندتتعلق المنحة 

اجي المتوقع العمر اإلنتكدخل بمبالغ متساوية على مدى إثباته يتم ، بموجودعلق المنحة تت عندما التي تهدف إلى تعويضها.
 .الصلة يذ للموجود

 
ر أو الخسائإسمية ويتم إثباتها في األرباح  والمنحة بمبالغوجود يتم تسجيل المالنقدية، عندما تستلم المجموعة منح الموجودات غير 

ط سنوية  أقساأساس ى األساسي علومنافع الموجود ستهالك االمط ن إلى، استنادا للموجودالمتوقع  اإلنتاجيعلى مدى العمر 
 متساوية.

 
تم تسجيل . ة الحالية ر خالل الفترئأو الخسااألرباح في ينار بحريني ألف د 677,078 البالغةيتم تسجيل المساعدات الحكومية 

 ل الشامل. للدخ الموحدةالقائمة ذات الصلة في  ت المصروفامن  المبلغ كخصم
 

 رإليجاا عقود
الحق في كان العقد ينقل أي إذا  .على عقد اإليجارعقد إيجار أو يحتوي هو العقد ما إذا كان العقد بدء عند تقييم المجموعة 
 .نظيرمقابل زمنية  ستخدام موجودات محددة لفترةإالسيطرة على 

 
عقود إيجار و  جار القصيرة األجلاإلي ودعق، باستثناء اإليجارإلثبات وقياس كافة عقود  موحدبتطبيق نهج عة المجموقامت 

 م إستخدافي حق البإثبات التزامات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار ووعة المجم. قامت الموجودات منخفضة القيمة
 . ساسيةالموجودات األ إستخدامفي  حق الل الموجودات التي تمث



 ب.ش.م. شركة عقارات السيف

28 

 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2

 
 (مة)تتالهامة  المحاسبية السياسات 2-6
 
 الموجودات إستخدامالحق في ( 1
الذي يكون فيه الموجود األساسي تاريخ ال عقد اإليجار )أي،  بدءفي تاريخ  الموجودات خدامإستي ف حقالالمجموعة بإثبات  ومتق

ً لإل ً بالتكلفة،  الموجودات إستخدام في حق ال يتم قياس  (.ستخداممتاحا وخسائر االضمحالل  متراكم استهالك نها أي م محسوما
  مبلغ التزامات على  الموجودات ام إستخدفي حق التكلفة  . تتضمنيجاراإلعقود  تاللتزاما قياسدة عاألي إويتم تعديلها ، المتراكمة
عقد   بدء أو قبل تاريخ  ها فيئاإليجار التي تم إجراعقود ومدفوعات دئية المتكبدة بوالتكاليف المباشرة المالمثبتة اإليجار عقود 

 ً على أساس القسط الثابت على ودات المثبتة الموج م إستخدافي  الحق تهالكاسيتم  إليجار المستلمة.منها حوافز ا اإليجار محسوما
   .، أيهما أقصراإليجارعقد مدة المقدرة و  ةعمارها اإلنتاجيأمدى 

 
يتم فإنه ار الشراء، ممارسة خي تظهرالمؤجرة إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجار أو التكلفة الموجودات ل ملكية تحوالإذا كانت 
 .دجوللموالمقدر إلنتاجي ادام العمر ستخإالك باالستهاحتساب 

 
 . دات لإلضمحاللجولموإستخدام ا الحق في  يخضع 

 
 موجودات المنخفضة القيمة اإليجار للالقصيرة األجل وعقود  يجاراإلعقود 

  12 هاإيجار قدمدة عكون يالتي عقود اإليجار تلك قصيرة األجل )أي العقود اإليجار اإلثبات على بعض تطبق المجموعة إعفاء 
موجودات اإليجار للعلى عقود  ثباتاإلإعفاء كما تطبق راء(. شال ر وال تحتوي على خيا بدء عقد اإليجارأو أقل من تاريخ  شهراً 

قصيرة األجل وعقود  المدفوعات اإليجار على عقود اإليجار إثبات . يتم القيمة تعتبر منخفضةعقود اإليجار التي لالمنخفضة القيمة 
 إليجار.اعقد ابت على مدى فترة منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثلموجودات اإليجار ل

 
 يجارد اإلعقالتزامات ( 2

يتعين اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي عقد التزامات بإثبات  تقوم المجموعة عقد اإليجار،  بدءفي تاريخ 
 في جوهرها(ابتة ثالمدفوعات ذلك البما في تتضمن مدفوعات اإليجار على مدفوعات ثابتة ) .عقد اإليجار فترةعلى مدى سدادها 

أو المعدل والمبالغ يتوقع دفعها  فز مستحقة القبض أو مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على المؤشر ي حواأ محسوم منها
من المؤكد كون يعلى سعر ممارسة خيار الشراء الذي  بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما تتضمن مدفوعات عقد اإليجار

، إذا كانت مدة عقد اإليجار تظهر أن غرامات إنهاء عقد اإليجارودفع ر هذا الخياتمارس سوف ة مجموعبأن الورة معقولة بص
 المجموعة تمارس خيار اإلنهاء.

 
( في المخزون)ما لم يتم تكبدها إلنتاج ر كمصروفات السعأو المؤشر اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على عات وإثبات مدفيتم 
 الدفع.وث حدلى إ  دث أو الشرط الذي يؤديا الحفترة التي يقع فيهال
 

 المجموعة كمؤجر -اإليجار عقود 
عقود الموجود كملكية المرتبطة بجميع المخاطر والمكافآت جوهري يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تنقل فيها المجموعة بشكل 

اإليرادات ها ضمن إدراجم اإليجار ويتفترة عقد  مدىى عل الثابتالقسط س على أساإثبات دخل اإليجار الناتج تشغيلية. يتم  يجارإ
تفاوض وترتيب عقد إيجار  بشأنالمتكبدة المبدئية تضاف التكاليف المباشرة  .التشغيلية طبيعتهنتيجة ل قائمة األرباح أو الخسائرفي 

 إثباتم دخل اإليجار. يتكساس األفس اإليجار على نعقد على مدى فترة إثباتها جر ويتم المؤالمدرجة للموجود  تشغيلي إلى القيمة
 .اكتسابهاكإيرادات في الفترة التي يتم فيها اإليجارات الطارئة 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020ديسمبر  31في 

 
 
 (مة)تتالهامة  المحاسبية السياسات 2-6
 

 أرباح أسهم نقدية 
لم يعد بقرار من الشركة. وفقاً لقانون الشركات  دما يصرح بالتوزيع والتوزيع عنفع أرباح األسهم االلتزام لدتقوم الشركة بإثبات 

 حقوقمباشرةً في المقابل مبلغ الم إثبات يتو. من قبل المساهمين هة عليفقيتم المواعندما توزيع رية البحريني، يصرح بالالتجا
 .الملكية

 

 ضات المحاسبية الهامةوالتقديرات واالفترا اآلراء 3
 

لموجودات ل قد تؤثر على المبالغ المدرجة ات تراضافتقديرات و إصدارارة إلدمن اعة للمجموالموحدة  مالية العداد القوائم إيتطلب 
ي إلى نتائج قد تتطلب والتقديرات يمكن أن يؤداالفتراضات عدم التيقن بشأن هذه . ات المرفقةوالمطلوبات المالية واإلفصاح

 ات المستقبلية. ر في الفترات والمطلوبات التي تتأثة للموجودالغ المدرجهري للمبتعديل جو اءرإج
 

 إلفصاحات األخرى المتعلقة بتعرضات المجموعة للمخاطر وعدم التيقن على ما يلي: ا تتضمن
 

 30 رقم إيضاح   إدارة رأس المال -

 30 رقم ضاحإي إدارة المخاطر المالية والسياسات أهداف  -

 30 مرق إيضاح سية لحساا  تحليلإفصاحات  -
 
 راءآلا
التالية، التي لديها أغلب التأثيرات الهامة على المبالغ  القراراتة للمجموعة، اتخذت اإلدارالمحاسبية طبيق السياسات أثناء تي ف

 أدناه. المثبتة في القوائم المالية الموحدة 
 

 مبدأ االستمرارية 
دينار بحريني. وقد  400,538وجوداتها المتداولة بنحو ات المتداولة للمجموعة م، تجاوزت المطلوب2020 ديسمبر 31كما في 

قييم الوضع المالي للمجموعة وبناًء على هذا التقييم، بما فيه من تقييم للتدفقات النقدية والتي تم اعدادها بتقامت إدارة المجموعة 
في الوقت المناسب من خالل مجموعة  ن سداد جميع التزاماتها الدارة على ثقة من أن المجموعة ستتمكن م، فإن اشهراً  12لفترة 

راجع إيضاح ) يات بصورة كافية. )ب( إعادة التفاوض بشأن شروط سداد قروضهاملمن )أ( توليد تدفقات نقدية ناتجة عن الع
 . )ج( والحصول على المزيد من التمويل إذا لزم األمر.(17
 

 مقتنع وارية وهأ االستمرى أساس مبدة على المواصلة علموعمجلتقييم لقدرة ا بإجراءكة مجلس إدارة الشر قام ،بناًء على ما سبق
اإلدارة ليس على علم مجلس يها المصادر لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن لدوعة بأن المجم
لة على أساس مبدأ  واصلما ل قدرة المجموعة على حو غير مؤكدة التي من الممكن أن تسبب شكوكاً جوهريةجوهرية بأي أمور 
 حدة على أساس مبدأ االستمرارية.موة الائم الماليتم إعداد القو ة. ولذلك،االستمراري

 
 المجموعة كمؤجر -العقارات إيجار د وعق

ًء على تقييم شروط ، بناحددت المجموعة .قاريةالعستثماراتها ا ةدخلت المجموعة في عقود إيجار عقارات تجارية على محفظ
ً رئيسي ءاً ، مثل مدة اإليجار التي ال تشكل جزتيباتم التروأحكا دي للعقار التجاري والقيمة الحالية للحد األدنى صاالقتمن العمر ا ا

حيث تحتفظ بشكل جوهري بجميع ، بالقيمة العادلة للعقار التجاري  كبير كامل تعادل إلى حد  من مدفوعات اإليجار التي ال 
 .ةالعقود كعقود إيجار تشغيليتحسب هذه العقارات وملكية طر والمكافآت المتعلقة بالمخا
 
 ضاتارالفتواتقديرات ال

غير والمصادر األساسية األخرى للتقديرات  يةالمستقبلالمصادر االعتبار تأخذ في فتراضات الرئيسية التي الفيما يلي أدناه ا
للقيم المدرجة للموجودات  جراء تعديل جوهريإ إلى قد تؤديديها مخاطر هامة والتي ل إعداد كل تقرير ماليبتاريخ المؤكدة 
متوفرة عند إعداد القوائم المالية  العايير مالا على تقديراتهو افتراضاتهامجموعة في لاتعتمد  .الية القادمةملنة ات خالل السوباوالمطل

نطاق الخارجة عن  السوق أو ظروفتغيرات الية حسب التطورات المستقبلبشأن  واالفتراضاتالموحدة. قد تتغير الظروف 
 عند حدوثها. تراضات فى االعلتغييرات موعة. وتنعكس مثل هذه السيطرة المج
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 (تتمة) والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة اآلراء 3
 
 (تتمة) ضاتارالفتواتقديرات ال
 ة العقاري اتستثمارعادة تقييم االإ

الموحدة للدخل  مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في القائمة  ،اتها العقارية بالقيمة العادلةاستثمارلمجموعة بإدراج تقوم ا
.  2019بر سمدي 31لعقارية كما في ا اتارستثملة لالمجموعة بتعيين مثمن مستقل متخصص لتقييم القيمة العادقامت ال .الشامل

معلومات السوق نظراً لعدم وجود منهجية تقييم تستند على نموذج رسملة عائد الدخل، استخدام تم  ،لعقاريةات اثمارستبالنسبة لال
   عقارات.ارنة وذلك نتيجة لطبيعة تلك الالقابلة للمق

 
مثل  ) لموجوداتا لية منلنقدية المستقبا مثل التدفقاتتقديرات  استخدامات العقارية ستثمارلالتحديد القيمة العادلة يتطلب 

القيم الرأسمالية للتركيبات والتجهيزات، أية مسائل بيئية وإصالحات ية ولمستقبلا راداتدفقات اإليوت ، وضع المستأجرينيجاراتاإل
ً األخذ في يتم أيض، لذلكإلى ضافة باإل الموجودات. تلكعلى المطبقة عامة وحالة العقار( ومعدالت الخصم  مخاطر عتبار االا

تدفقات اإليرادات كون تتمارات العقارية قيد اإلنشاء. تثسلال مة العادلةوالتأجير( عند تحديد القي ر اإلنشاءمثل مخاط) لتطويرا
يتم  ،المقدراإليجار  تقدير دخل وعند العقد. فترة بعد  اإليجار المقدرودخل )إيجار الوفاة(  المتعاقد عليهيجار اإلمن المستقبلية 

جميع هذه التقديرات على تستند جديدة. الد قوعالن تمنح لتأميسالتأجير المستقبلية التي ل لحوافز ر المحتمثيالتأر خذ في االعتبااأل
   .التقارير الماليةتاريخ إعداد  في ةالقائم ةظروف السوق المحلي

 
 . 7رقم   يضاحاإل سية فيت وتحليل الحسارالعادلة للعقاالقيمة ا تم اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد

 
  ثاألثاو المعداتواإلنتاجية للعقارات األعمار 

لحساب اإلستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في  هاأثاثو هامعداتو هاعقاراتلاألعمار اإلنتاجية المقدرة  المجموعةتحدد إدارة 
واألعمار  المتبقية اجعة القيمبمردارة تقوم اإل التجاري.تقادم تآكل والالطبيعة  وأالموجود  دامإستخاالعتبار المدة المتوقع فيها 

اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن  تعتقدويتم تعديل مخصص اإلستهالك المستقبلي عندما ي على أساس سنوية اجاإلنت
 التقديرات السابقة. 

 
 المدينة   إضمحالل الذمم التجارية

غيرات في المخاطر لتتبع ابتلمجموعة اعة. ولذلك، لم تقم ية المتوقاالئتمانالخسائر حتساب بسط في ام بتطبيق نهج لمجموعةات قام
االئتمانية، ولكنها بدالً من ذلك قامت بإثبات مخصص خسارة على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد  

وامل تعديلها لعابقة لها، والتي تم مانية السرة االئترة الخسااقع خبند على وستمصفوفة التي ت موعةلمجاالتقرير المالي. وقد أنشأت 
 .نظرة المستقبلية الخاصة بالمدينينال
 

خسائر الدينار بحريني( وبلغ مخصص  3,321,881: 2019دينار بحريني ) 7,507,878بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة 
حدة المو القائمة دينار بحريني( كما في تاريخ  ألف  1,157,755: 2019)دينار بحريني  1,991,758عة وقاالئتمانية المت

الموحدة قائمة الفرق بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في  أيةسوف يتم إثبات لمالي. ا لمركزل
 . الشامل  لدخلل
 

 تراض اإلضافي  معدل االقتقدير  –عقود اإليجار 
االقتراض اإلضافي لقياس عدل تخدم متسإنها ر، ولذلك فتحدد بسهولة سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجاعة أن ال يمكن للمجمو

يتعين على المجموعة أن تدفعه لالقتراض على مدى الفائدة الذي  معدلاإليجار. ومعدل االقتراض اإلضافي هو عقد التزامات 
يئة في بموجود الاستخدام في حق للبقيمة مماثلة  موجودول على ة للحصمالي مماثل، األموال الالزم نوضمافترة مماثلة، 

 تقديراً عمل  وبالتالي فإن معدل االقتراض اإلضافي يعكس ما يجب على المجموعة "سداده"، األمر الذي يتطلب .لةمماثصادية قتا
عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس أو  (لالتي ال تدخل في معامالت تمويمثل الشركات التابعة )أسعار ملحوظة ال تتوفر  ماعند

تقوم المجموعة   (.الرئيسية للشركة التابعةاإليجار بالعملة عقود ندما ال تكون ل، عالمثا يللى سب)ع اإليجارشروط وأحكام عقد 
منها في السوق( عند توفرها ويطلب  قتراض اإلضافي باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها )مثل أسعار الفائدةبتقدير معدل اال

 .لتابعة(كة اللشر قلالمستاالئتماني )مثل التصنيف بالمنشأة خاصة ضع تقديرات معينة و
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 الموحدةلية مالحول القوائم ا يضاحاتإ
 2020ديسمبر  31في 
 
 

 أثاث وومعدات ت عقارا 4

2020 

مبنى على أرض 
 معدات   مستأجرة

 أثاث 
 المجموع مركبات  وتركبيات

 دينار بحريني  دينار بحريني  ار بحريني دين يني دينار بحر دينار بحريني  

      تكلفة:ال

 10,989,686 152,720 4,889,064 5,947,902 - 2020ناير ي 1في 

 305,085 - 8,629 296,456 - إضافات  

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

 11,294,771 152,720 4,897,693 6,244,358 - 2020ديسمبر  31في 

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

      :المتراكم كهالاالست

 9,656,384 129,867 4,263,329 5,263,188 - 2020يناير  1في 

 750,298 9,642 364,055 376,601 - للسنة مخصص لاالك االسته

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

 10,406,682 139,509 4,627,384 5,639,789 - 2020 ديسمبر 31في 

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

      : المدرجة قيم الفي صا

 888,089 13,211 270,309 604,569 - 2020مبر ديس 31في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 
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 الموحدةة م الماليحول القوائ إيضاحات
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(أثاث ودات ومععقارات  4

2019 

مبنى على أرض  
 معدات  مستأجرة

 أثاث 
 المجموع بات مرك اتكبيوتر

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  ر بحريني دينا يني ربحدينار  

      التكلفة:

 32,692,504 136,363 4,884,114 5,679,089 21,992,938 2019يناير  1في 

 390,435 16,357 6,365 367,713 - إضافات  

 ( 21,992,938) - - - ( 21,992,938) استثمارات عقارية تحويالت إلى 
 ( 100,315) - ( 1,415) (98,900) - تاداستبعا

 ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── 
 10,989,686 152,720 4,889,064 5,947,902 - 2019ديسمبر  31في 

 ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── 
      :المتراكم االستهالك

 10,215,586 116,168 3,858,185 4,929,284 1,311,949 2019يناير  1 في

 850,502 13,699 405,631 431,172 - للسنة مخصص لااالستهالك 

 (1,409,704) - ( 1,232) (96,523) (1,311,949) يالتتحوال/  اتستبعادباالمتعلق 

 - - 745 ( 745) - عديالتت

 ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── 
 9,656,384 129,867 4,263,329 5,263,188 - 2019ديسمبر  31في 

 ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── 
      : المدرجة صافي القيم 

 1,333,302 22,853 625,735 684,714 - 2019ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 
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 حدة موالحول القوائم المالية  ضاحاتإي
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(أثاث وومعدات عقارات  4
 

 التالي:  ى النحو مة الموحدة للدخل الشامل علسوم االستهالك في القائرتم تخصيص 
 2020 2019 
 بحريني دينار  دينار بحريني  
   

 209,772 83,313 ( 22 رقم إيضاحالمبيعات )ة تكلف

 640,730 666,985 المصروفات
 ───────── ───────── 
 750,298 850,502 
 ═════════ ═════════ 

  استهالك 5
 

 :  اليلنحو التوجودات غير المتداولة على اتم تخصيص استهالك الم
 2020 2019 
 يني دينار بحر دينار بحريني  
   

 640,730 666,985 ( 4 رقم إيضاحقارات ومعدات وأثاث )ع استهالك

 75,355 77,784 ( 9 رقم حإيضا) تالموجودا  هالك الحق في استخداماست
 ───────── ───────── 
 744,769 716,085 
 ═════════ ═════════ 

 التنفيذ  الية قيدأعمال رأسم 6
 2020 2019 

 بحريني  دينار دينار بحريني  
   

 352,689 652,230 يناير 1في 

 299,541 34,503 لسنة  ة المتكبدة خالل االنفقات الرأسمالي

 - (132,072)   (7رقم  )إيضاح استثمارات عقارية إلىت يالتحو
 ───────── ───────── 
 652,230 554,661 ديسمبر 31في 

 ═════════ ═════════ 

  ات عقاريةاستثمار 7
 2020 2019 

 دينار بحريني  ي ر بحريندينا 
   

 115.672.719 137,846,854 يناير 1في 

 20,680,989 -   (4 رقم اح)إيض أثاثوومعدات  عقاراتت من تحويال

 1,175,687 (1,094,451) مكسب غير محقق للقيمة العادلة  ( خسارة)

 - 132,072   (6 رقم الرأسمالية قيد التنفيذ )إيضاح ألعمالتحويالت من ا

 317,459 432,051  تكبدة خالل السنةملقات االنف
 ────────── ────────── 
 137,846,854 137,316,526  ديسمبر 31في 

 ══════════ ══════════ 
 

ومجمع السيف المحرق  السيف -يزر فرنحة أجوومجمع مدينة عيسى  السيفع ممجات العقارية للمجموعة ستثمارتشمل اال
 لبحرين.  ا مملكةفي أخرى ة جاريوعقارات ت
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 حدةالموحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة( ات عقاريةثماراست 7
 

مستقلين.   ينمساح من قبل اإجراؤهتقييمات تم على  اتالقيم العادلة للعقار ، تستند2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31كما في 
ً ، قامت اإلدارة داخليفي بعض الحاالت تعديل افتراضات معينة   عن طريقهذه التقييمات  خفضلبإجراء بعض التعديالت  ا

  .م هذه األنواع من العقارات االستثماريةالمساحون متخصصون في الصناعة في تقيي .لمجموعة من االفتراضات األكثر حكمة
المساحين هم من شركات  .ى طريقة رسملة عائد الدخل أو طريقة التدفقات النقدية المخصومةتستند التقييمات التي أجريت عل 

أو  خلعائد الد سملةطريقة رت التي تم إجراؤها إلى االتقييمتستند ات العقارية. ستثماراع من االنوه األييم مثل هذمتخصصة في تق
   لتدفقات النقدية.طريقة خصم ا

 

 .  31 رقم يضاحاإلي عادلة لالستثمارات العقارية فلا الهرمي للقيمةالتسلسل  تم تقديم إفصاحات 
 

 :في تقييم االستثمارات العقاريةت الرئيسية الالمدخلمستخدمة والتقييم التقنيات وصف فيما يلي 
 

 العقارات 

 جوهريذات تأثير  مدخالت
 جح()المتوسط المر مالحظتها ال يمكن 

  2020 2019 

    
ً نوسر اإليجاقدير قيمة ت لمجمععقارات ا  دينار بحريني 12,029,361 حرينيدينار ب 11,130,373  يا

 % 93  - %90 % 91  - %81  نسبة اإلشغال 

 % 9,5 - %8 % 9,5 - %8 العائد المعادل   
    

 نوياً يجار ساإليمة تقدير ق السيف    – فريزرأجنحة 
إلى   حرينيدينار ب مليون 1,8
 مليون دينار بحريني  2,7

إلى   حرينيدينار ب يونمل 2
 مليون دينار بحريني  2,7

 % 80  - %75 % 80  - %70 ة اإلشغالسبن 

 % 10,00 % 10,00 معدل الخصم و العائد المعادل 
    

 دينار بحريني 1,359,840 دينار بحريني 1,595,400 ياً إليجار سنوتقدير قيمة ا جارية أخرى عقارات ت

 % 100 % 100 نسبة اإلشغال 

 % 9,0  - %6,0 % 9,0  - %6,0 معادل ال دالعائ 
 

وتجديد عقد اإليجار مراجعة اإليجار مثل ألحداث امن تدفقات الداخلة والخارجة للمحدد التوقيت الدية ونقالتدفقات ال يتم تحديد فترة
والتي تعد سمة سوق اء الأدب مدفوعةالفترة المناسبة  دة ما تكونوعا أو التجديد.أو إعادة التطوير  تأجيرالة ادإعمن  بذلكتعلق يوما 
نه الشواغر والمصروفات غير كإجمالي الدخل محسوم مالدوري التدفق النقدي تقدير  متلكات العقارية. ويتم عادةً الم سماتمن 

التشغيلية ل والعمولة والمصروفات وتكاليف الوكيالصيانة  وتكاليفوافز التأجير وحبالغ تحصيل الم وخسائر لالستردادالقابلة 
تقدير القيمة إلى افة باإلض الدوري يالتشغيل لدخل ا صافي سلسة ثم يتم خصم ومن . مقتضى الحالرى، حسب األخارية اإلدو

 .المتوقعةفترة الة المتوقعة في نهاية النهائي
 

ارتفاع   ل إلىبمعزاالشغال الطويلة األجل  ونسبةوياً ونمو اإليجار سنالمقدرة قيمة اإليجار في  ريوه ( الجنالنقصاة )الزيادؤدي يس
( بمعزل إلى لتخارجا )وعائد  معدل الخصمفي  جوهري ( الانالزيادة )النقصي سيؤدمة العادلة للعقارات. ظ في القي)انخفاض( ملحو

 ت. عقاراالعادلة للانخفاض )ارتفاع( ملحوظ في القيمة 
 

 :  بما يليصحوباً ون مكيار تقدير قيمة اإليجإجراؤه بشأن  ي تم الذ  االفتراضفي  تغيير  فإن أي بصورة عامة،
 

 و(؛ التخارجم )وعائد  خصفي اإليجار السنوي ومعدل الاثل ممتغيير  -

 ل الطويل األجل.اإلشغانسبة تغيير مقابل في  -
 

 تركمشروع مشوشركة زميلة في  استثمار 8
 2020 2019 

 دينار بحريني  دينار بحريني  
   

 18,922,919 18,861,526 ر يناي 1في 
 - 4,906,077 نة  ل السي خالفر إضااستثما
 203,607 290,499  الزميلة والمشروع المشترك الشركةنتائج  المجموعة من حصة

 ( 265,000) (90,000) رى تعديالت أخ
 ─────────── ────────── 
 18,861,526 23,968,102 ر ديسمب 31ي ف
 ═══════════ ══════════ 
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 ة لموحداحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( زميلة مشروع مشترك شركةفي  استثمار 8

 
ة  رج المد ةوية القيموتسبناًء على القوائم المالية المدققة لمشترك ا شروعللمالمعلومات المالية  و ملخصفيما يلي أدناه ه

 ات في القوائم المالية الموحدة:ستثمارلال
 2020 2019 

 ينار بحريني د دينار بحريني  ع المشترك:مشروللالي ملخص قائمة المركز الم
   

 2,709,782 7,097,918 موجودات متداولة 

 18,751,602 32,240,053 وجودات غير متداولة  م

 (1,852,081) (1,991,609)   بات متداولةلومط

 (2,023,421) (19,749,376) غير متداولة وبات طلم

 ─────────── ────────── 
 17,585,882 17,596,986  يةلملكحقوق ا

 ═══════════ ══════════ 
 

 2020 2019 

 دينار بحريني  دينار بحريني  للمشروع المشترك: ائر ح أو الخساألرباملخص قائمة 
   

 32,070 72,581 إيرادات 
 (61,536) (61,478)  روفاتمص

 ────────── ────────── 
 (29,466) 11,103 للسنة )الخسارة(  / الربح

 ────────── ────────── 
 (14,733) 5,552 للسنة خسارة( ال ) /الربح ة المجموعة من حص

 ══════════ ══════════ 
 

ات رماستثجة لالالمدر ةوتسوية القيمالقوائم المالية المدققة  لىاًء علزميلة بنلومات المالية للشركة ا فيما يلي أدناه هو ملخص المع
 حدة: لموة افي القوائم المالي

 2020 2019 

 حريني دينار ب دينار بحريني  مركز المالي للشركة الزميلة: ملخص قائمة ال
   

 20,402,701 31,168,542 موجودات متداولة 

 30,886,701 30,945,973 ت غير متداولة  موجودا

 (21,610) (16,090) مطلوبات متداولة  

 ────────── ────────── 
 51,267,792 62,098,425 حقوق الملكية 

 ══════════ ══════════ 
   

 2020 2019 

 دينار بحريني  حريني دينار ب : شركة الزميلةلل لخسائر األرباح أو املخص قائمة 
   

 892,268 1,166,505 رادات  إي
 (18,910) (22,727) فات مصرو

 ────────── ────────── 
 873,358 1,143,778 قبل التعديل بح للسنة الر

 ────────── ────────── 
 - (3,990) تعديل 

 873,358 1,139,788 الربح للسنة 
 ────────── ────────── 

 218,340 284,947 للسنة  ح الرب حصة المجموعة من
 ══════════ ══════════ 
 

. 2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31ا في كمجوهرية محتملة  أية التزامات والشركة الزميلة شتركلدى المشروع الم يوجد ال
صاح عن  فع. تم اإلومشرالفي  كال الشريكينافقة على مو حصولالحتى يتم  توزيع أرباح أسهمه ركع المشتورال يمكن للمشو

 . 27 رقم ضاحياإلخ إعداد التقارير المالية في روع المشترك في تاريمشللالية  الرأسم تحصة المجموعة في اإلرتباطا
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 الموحدةلقوائم المالية حول ا اتإيضاح
 2020ديسمبر  31في 
 
 

 ي إستخدام الموجوداتالحق ف 9
 

 : السنةل الخ م الموجوداتلحق في إستخدا القيمة المدرجة لرات في لتغيا فيما يلي
 

 مركبات المجموع
نقل حاويات ل

  أرض  فاياتلنا

  دينار بحريني دينار بحريني حرينيدينار ب رينيدينار بح
     

   2020يناير  1كما في  2,089,612 20,370 329 2,110,311

 نة للسستهالك اال (61,159) (16,296) (329) (77,784)
───────── ───────── ───────── ─────────  
 2020ديسمبر  31ا في كم 2,028,453 4,074 - 2,032,527
══════════ ══════════ ══════════ ══════════  

 

 مركبات المجموع
يات لنقل حاو
  أرض   فاياتالن

  دينار بحريني دينار بحريني حرينيدينار ب رينيدينار بح
     

   2019يناير  1كما في  2,150,771 - 2,303 2,153,074

   إضافات خالل السنة - 32,592 - 32,592

 نة للساالستهالك  (61,159) (12,222) ( 1,974) (75,355)
───────── ───────── ───────── ─────────  
 2019ديسمبر  31ا في كم 2,089,612 20,370 329 2,110,311
══════════ ══════════ ══════════ ══════════  

 

 رية مدينة وذمم أخرىمم تجاذ 10
 2020 2019 

  حرينيب ينارد دينار بحريني  
   
 3,321,881 6,740,375 مستحقة القبض  رسوم الخدمةو اتجاراإلي

 (1,157,755) (1,991,758) ية المتوقعة الخسائر االئتمان: مخصص منهامحسوم 

 ───────── ───────── 
 4,748,617 2,164,126 
   

 579,172 49,459 ( 29  رقم حضاعالقة )إي اتاف ذطرأمبالغ مستحقة من 

 دينة أخرى  م مذم

 
76,242 108,574 

 ً  128,200 107,757 مبالغ مدفوعة مقدما
 187,724 56,674 قدماً للموردين مبالغ مدفوعة م

 ───────── ───────── 
 5,038,749 3,167,796 
 ═════════ ═════════ 
 

يوم حسب شروط  60ى إل 30 خالل ةً داع ويتم تسويتهاالقبض  المستحقة ةرسوم الخدماإليجارات وعلى  فائدة تستحق أية ال
 اإلئتمان.

 

 . 29 رقم يضاحاإلعالقة، راجع   وف ذلغ المستحقة الدفع من طر بة للشروط واألحكام المتعلقة بالمبابالنس
 

 :توقعةلمالخسائر االئتمانية ا في مخصصت التغيرافيما يلي 
 2020 2019 

 دينار بحريني  حريني دينار ب 
   

 1,332,908 1,157,755  يناير 1في 

 44,083 834,003   خصص للسنةالم

 ( 219,236) - خالل السنة   شطوبةمبالغ م

 ───────── ───────── 
 1,157,755 1,991,758 ديسمبر  31في 

 ═════════ ═════════ 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020بر ديسم 31 في
 
 

 تمة( ت)ة وذمم أخرى ذمم تجارية مدين 10
 

مخصص للخسائر   عمل من أجل ر المالية د بموجب المعيار الدولي إلعداد التقاريعلى النحو المحدنهج المبسط التطبق المجموعة 
ديسمبر  31كما في ة ليمخصص الخسارة على بعض عوامل النظرة المستقبن . يتضملمدينةاالئتمانية المتوقعة للذمم التجارية ا 

 :ليلها الزمنيتح أدناه مكونات ليما يوفي، 2019ديسمبر  31و 2020
  موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة  فات

 120أكثر من 
 يوماً  

91-120 
 يوماً  

61-90 
 اً يوم

31-60 
 يوماً 

0-30 
  المجموع يوماً  

 2020ديسمبر  31 حرينيدينار ب دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني نار بحرينيدي

       
 2020إجمالي القيمة المدرجة  7,507,878 1,367,024 670,163 60,132 689,286 4,721,273
════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════  

       
 مخصص الخسارة   (1,991,758) ( 326,657) ( 177,787) (15,952) ( 182,860) (1,252,502)

════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════  
       
 2019ر ديسمب 31      

       
 2019مة المدرجة إجمالي القي 3,321,881 847,593 346,796 38,745 255,731 1,833,016
════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════  

       
 خسارة  ال خصصم (1,157,755) ( 295,406) ( 120,867) (13,504) (89,128) ( 638,850)

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

 ونقدأرصدة لدى بنك  11
 

الموحدة للمركز تالية كما في تاريخ القائمة في حكمه على األرصدة الوما د قات النقدية يشتمل النقلغرض القائمة الموحدة للتدف
 المالي. 

 2020 2019 

  دينار بحريني دينار بحريني  

   

 10,350,468 3,479,742 دائع ألجل ي الصندوق وأرصدة لدى بنك وونقد ف

 (2,800,000) - ألكثر من ثالثة أشهر دائع ألجل بتواريخ إستحقاق أصلية : وامحسوم منه

 ( 841,620) (289,072) ( 15 رقم )إيضاح لم يطالب بها بعدى البنك أرباح أسهم تمثل األرصدة لد

 ────────── ────────── 
 3,190,670 6,708,848 
 ══════════ ══════════ 
 

سنة   خاللألجل ائع دوإيداع التم فائدة. عليها وال تستحق  لدى بنوك تجارية في مملكة البحرينالمصرفية األرصدة يتم االحتفاظ ب
 2019 ديسمبر 31في ل جئع ألتراوحت معدالت الربح على الودا . إلى سنة واحدةشهر واحد ين متفاوتة تتراوح ب اتلفتر 2019

 . %3,6إلى    %3,5.ن بي
 

  رأس المال 12
 2020 2019 
 دينار بحريني يدينار بحرين 

   المصرح به: 
 100,000,000 100,000,000 هم  ني للسدينار بحري 0,100سهم بقيمة إسمية قدرها  1,000,000,000

 ═════════ ═════════ 

   : وع بالكاملتب والمدفالمكت الصادر و

سهم( بقيمة إسمية قدرها   460,000,000:  2019هم )س 460,000,000
 46,000,000 46,000,000 هم  دينار بحريني للس 0,100

 ═════════ ═════════ 
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 حدةالموالمالية  ئم حول القوا إيضاحات
 2019ديسمبر  31 في
 
 

 احتياطي قانوني  13
 

يجوز القانوني.  االحتياطي إلى السنة ربح  من %10ل تحويللشركة  سيألساوالنظام ا البحريني جاريةقانون الشركات التينص 
مكن ال ي. المال المدفوعس من رأ %50تياطي القانوني االح ف مثل هذه التحويالت السنوية عندما يبلغللشركة أن تقرر إيقا
خالل السنة،  لبحريني.ت التجارية ا كاالشرقانون  يهاتي ينص علت الالحاالإال في  ،لتوزيعا  ألغراضالقانوني إستخدام االحتياطي 

باحها السنوية إلى أر دينار بحريني( من 1,100,000: 2019ريني )دينار بح 490,000قامت الشركة بتحويل مبلغ وقدره 
 رير.إعداد التقكما في تاريخ  من رأس المال المدفوع %50االحتياطي القانوني ي اجمال بلغ ياطي القانوني.حتاال
 

 ركيبات بدال أثاث وتستا طياحتيا 14
 

تعمل في سنغافورة و وهي شركة مسجلةدانسيز بيه تي إي ليمتد، د ريزسفريزر سيرفن الشركة وبي ةالمبرمبموجب إتفاقية اإلدارة 
جمالي إ من %2األولى و نةالسمن إجمالي إيرادات  %1مبلغ يعادل يتم تحويل م السياحية، المطاعتشغيل الفنادق والشقق وفي 
حتياطي استبدال . الم.مد.لبحرين أجنحة فريزر سيف اوبعد ذلك من  سنة الثالثةاليرادات إإجمالي  من %3ة ولسنة الثانيا تداراإي

 ن.ألجنحة فريزر سيف البحريتركيبات و ل أثاثي سيتم إستخدامه لشراء واستبدالذاالتركيبات وواألثاث 
 

  أرباح أسهم معلنة 15
 
م  أرباح أسهي الشركة على دفع وافق مساهم ، 2020مارس  25 بتاريخ المنعقدن نوي للمساهميلساية ية العمومالجمع اجتماعي ف

هم المدفوعة فيما يتعلق بسنة ح األسدينار بحريني. بلغت أربا 6,900,000وبإجمالي م للسهدينار بحريني  0,015بواقع نهائية 
 ( 20 مرق احيضاإلراجع ) ي.بحرينينار د  9,606,902 هاقبلوما  2019

 
أرباح أسهم  مساهمي الشركة على دفع ، وافق 2019مارس  31 بتاريخالمنعقد لسنوي للمساهمين الجمعية العمومية ا اجتماعفي 
دينار بحريني. بلغت أرباح األسهم المدفوعة فيما يتعلق بسنة  6,900,000وبإجمالي للسهم دينار بحريني  0,015بواقع ة نهائي

 ي.بحرين اردين  6,465,776 هاقبلوما  2018
 

 مويلتكاليف الت 16
 
 تمل تكاليف التمويل على: تش

 2020 2019 

 دينار بحريني  ي ر بحريندينا 

   

 409,315 459,683 لى قرض ألجل تكاليف التمويل ع

 241,724 240,535 لتزامات عقد اإليجارعلى ا تكاليف التمويل

 ────────── ────────── 
 700,218 651,039 
 ══════════ ══════════ 
 

  قرض ألجل 17
 
من بنك تجاري  ذ.م.م المحرق مول ة شركة تابعة للمجموعبل شركة من ق تم الحصول عليهألجل قرض تسهيل جزئياً ذلك ثل يم

أشهر   3 فائدة لمدة مضافاً إليه  % 2,95 بنسبة فائدة معدل ض رلقيحمل اف المحرق. تطوير مجمع سيفي مملكة البحرين لتمويل 
ً قسط 40ويستحق السداد على بور ليدل بمع ً ربع سنوي ا ، تم تمديد 2020ديسمبر . خالل شهر 2018 ديسمبرشهر من  ءً اابتد ا

  2020ديسمبر  31في  %3,89الفعلي على القرض الفائدة  معدل بلغ. 2029 مارسشهر حتى  عربال بمقدارسداد القرض 
(2019 :5,98% .) 
 

لم  وقبل جميع مساهمي شركة المحرق مول لصالح البنك. ن والمتعددة الصادرة مة تركمشمانات الالقرض مقابل الضتم ضمان 
 . والسابقة ةخالل السنة الحاليألجل قرض بال لقةلمتعاالمالية  للعهودرق خأي يحدث 
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 الموحدةقوائم المالية لحول ا إيضاحات
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(  قرض ألجل 17
 

لتمويل المشروع جزئياً تجاري في مملكة البحرين بنك على قرض إضافي من السنة الل خ الشركة، حصلت وباإلضافة إلى ذلك
ً  %3بنسبة فائدة معدل يحمل القرض . العاملوألغراض رأس المال . البحرين ش.م.ببناء  في أشهر  3 فائدة لمدة  إليه مضافا

الفائدة الفعلي  معدل  بلغ . 2021في شهر أبريل ة واحدة فعكدياً شهر ءال شيبلغ األصلي البالغ والمالفائدة د تم سدايوبيبور بمعدل 
 . 2020 ديسمبر  31في   %5,97على القرض 

 
موجب التعميم الصادر عن مصرف البحرين وبعد نهاية السنة، تم منح الشركة التابعة للمجموعة شركة المحرق مول ذ.م.م.، ب

بمقدار ربعين حتى شهر سبتمبر  ك، تم تمديد سداد القرض ذلالمركزي، تأجيالً لمدة ستة أشهر على مدفوعات القرض ونتيجة ل 
سداد الشركة أيضاً تأجيالً لمدة اثنى عشر شهراً لسداد القرض ألجل، ونتيجة لذلك، تم تمديد  . وعالوة على ذلك، تم منح2029

  2020ديسمبر  31خ ري. نظراً ألن هذه التأجيالت كانت في وقت الحق لتا2022القرض بمقدار أربع أرباع حتى شهر أبريل 
  31م تعديل تأجيل القروض في هذه القوائم المالية الموحدة كما في تم تعديلها في هذه القوائم المالية الموحدة. ومع ذلك، إذا تفلم ي

ديسمبر  31ذلك إلى أن تكون الموجودات المتداولة للمجموعة أعلى من المطلوبات المتداولة كما في ، فسيؤدي 2020ديسمبر 
2020 . 

 
 :جل القرض أليلي التغير في  فيما

 2020 2019 

 ينيدينار بحر ييندينار بحر 

   

 7,331,229 6,608,044 يناير 1 في

 - 4,500,000 قرض إضافي خالل السنة  

 409,315 459,683 سنة ف التمويل للليتكا

 (1,132,500) (609,600)   مسددة خالل السنةمبالغ 
 ────────── ───────── 

 6,608,044 10,958,127 ديسمبر 31ي ف
 ══════════ ═════════ 

 
 ة الخاصة بالقرض ألجل:ولدالمتة وغير اوليلي األجزاء المتدا فيما

 2020 2019 

 ر بحرينيدينا دينار بحريني 

   
 612,869 5,328,787 المتداول 

 5,995,175 5,629,340 غير المتداول 
 ────────── ───────── 

 10,958,127 6,608,044 
 ══════════ ═════════ 

 

  ات عقد اإليجارالتزام 18
 

وشاحنات لنقل   رةكبات المستأجرض والمرالمستقبلية لألر لقيمة الحالية لمدفوعات اإليجايجار اعقد اإل ماتالتزايمثل رصيد 
 والي.لتعلى ا  2021ومارس  2020وفبراير  2054في فبراير  ستنتهي، والتي أجرةالنفايات المست

 
  % 6تجاري بنسبة الض قرالل يمثل معدذي وال اً سنوي % 9,66بة عامل خصم بنس إستخدامض المستأجرة بيتم خصم مدفوعات األر

بنسبة   شاحنات لنقل النفايات المستأجرةوالمستأجرة  المركباتدفوعات يتم خصم م .تالسنوا مدىعلى  %1,5بة نسمع زيادة ب
 .سنوياً % 3,2
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 الموحدةم المالية ئواحول الق إيضاحات
 2020ديسمبر  31 في

 
 

 )تتمة( يجارعقد اإل التزامات 18

 
 د اإليجار:امات عقلتغير في التزا فيما يلي

 

 وعالمجم

 مركبات
 مستأجرة

قل حاويات لن
 جرة فايات مستأالن

 أرض
  ستأجرةم

  دينار بحريني دينار بحريني يدينار بحرين نار بحرينيدي

     

 2020يناير  1الرصيد في  2,511,372 20,612 351 2,532,335

 خالل السنةعقود اإليجار ات مدفوع (250,000) (16,800) (351) (267,151)

 الل السنةل خويتكاليف التم 240,158 377 - 240,535
───────── ───────── ───────── ─────────  
 2020 ديسمبر 31الرصيد في  2,501,530 4,189 - 2,505,719
══════════ ══════════ ══════════ ══════════  

 

 وعالمجم
 مركبات
 مستأجرة

قل حاويات لن
 مستأجرة  فاياتلنا

 أرض 
  مستأجرة

  دينار بحريني دينار بحريني يدينار بحرين نار بحرينيدي

     

 2019يناير  1الرصيد في  2,520,312 - 2,408 2,522,720

 ة  نسخالل الإضافات  - 32,591 - 32,591

 خالل السنةعقود اإليجار مدفوعات  ( 250,000) (12,600) ( 2,100) ( 264,700)

 الل السنةل خويتكاليف التم 241,060 621 43 241,724
───────── ───────── ───────── ─────────  
 2019 ديسمبر 31الرصيد في  2,511,372 20,612 351 2,532,335

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

 :د اإليجارعق تزاماتوغير المتداولة اللزاء المتداولة األج فيما يلي

 

2020  

 المجموع

 مركبات
 مستأجرة

حاويات لنقل 
 رة النفايات مستأج

 أرض
  مستأجرة

  دينار بحريني دينار بحريني ار بحرينيدين حرينيدينار ب

     

 ةلمتداو 10,836 4,189 - 15,025

 ة غير متداول 2,490,694 - - 2,490,694
───────── ───────── ───────── ─────────  
2,505,719 - 4,189 2,501,530  

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

2019  

 المجموع

 ركباتم
 مستأجرة

حاويات لنقل 
 رة النفايات مستأج

 أرض 
  مستأجرة

  دينار بحريني ينيدينار بحر ار بحرينيدين دينار بحريني

     

 ةلمتداو 9,842 16,424 351 26,617

 ة غير متداول 2,501,530 4,188 - 2,505,718
───────── ───────── ───────── ─────────  
2,532,335 351 20,612 2,511,372  

══════════ ══════════ ══════════ ══════════  
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020سمبر دي  31 يف

 
 

 خدمة للموظفينمكافآت نهاية ال 19
 

في مملكة   ماعيالعامة للتأمين االجت الهيئة لذي تديرها نحرينييمواطنين البلل د التقاع نظامالمجموعة لمها المساهمات التي تقدبلغت 
  ر بحريني(.اندي  165,905: 2019) 2020ديسمبر  31المنتهية في  ةللسن دينار بحريني 162,227البحرين 

 

 2019 2020 :انباألجافآت نهاية الخدمة المطبقة على الموظفين مكالتغيرات في فيما يلي 

 بحريني دينار بحرينير دينا 

   
 293,353 262,043 يناير 1في 

 47,712 46,993 سنة لل المخصص

 (79,022) (59,019) خالل السنة  ة المدفوع
 ───────── ───────── 

 262,043 250,017 ربديسم 31في 
 ═════════ ═════════ 

 

 2019 2020 : نحو التاليى الموحدة للدخل الشامل علة الللسنة في القائمات تخصيص المصروفتم 

 دينار بحريني يدينار بحرين 

   
 36,166 42,055 (1-24 رقم ف الموظفين )إيضاحاليتك

 11,546 4,938 ة المبيعاتتكلف
 ───────── ───────── 

 46,993 47,712 
 ═════════ ═════════ 

  أرباح أسهم لم يطالب بها بعد 20
 2020 2019 

 ريني ينار بحد دينار بحريني  
   
 3,157,755 3,591,979 يرينا 1في 

 6,900,000 6,900,000 (15  رقم نة )إيضاحمعلأرباح أسهم 

 92,400 -   ةعلحقوق غير المسيطرة للشركة التابمتعلقة باأرباح أسهم 

 (6,558,176) (9,606,902) ( 15 رقم )إيضاح* أرباح أسهم مدفوعة

 ───────── ───────── 
 3,591,979 885,077 يسمبرد 31في 

 ═════════ ═════════ 

 
ات عيدينار بحريني تتعلق بتوز 3,433,493بمبلغ وقدره  أرباح أسهم لم يطالب بها بعدبتحويل  الشركةقامت  ،سنةال خالل* 

 إلى بورصة البحرين ووفقاً لتعليماتها. 2018 تى سنةحاألرباح 
 

 أخرى نة وذمم تجارية دائ ذمم 21
 2020 2019 
 نيدينار بحري ر بحرينيدينا 

   
 1,153,419 985,107 مصروفات مستحقة

 572,938 533,411 مستحقة الدفع  وديعة

 508,441 390,156 مؤجل دخل 

 400,134 74,454 دائنة أخرى ذمم 

 223,056 503,671 ذمم تجارية دائنة 

 86,319 173,865 مستحقة الدفع يرية خومساهمات  عاتربت

 20,577 29,476 مستحقة الدفع حتفظ بها م مبالغ
 ───────── ───────── 
 2,690,140 2,964,884 

 ═════════ ═════════ 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020سمبر دي  31 في
 

 

 ( تتمة)أخرى تجارية دائنة وذمم  ذمم 21
 

 المذكورة أعاله:الجول  في   المتضمنةة طلوبات الماليالموأحكام شروط ي فيما يل
 

ً يوم 60خالل  تها عادةً مم األخرى ويتم تسويوالذنة ة الدائى الذمم التجاريدة علفائال تستحق أية  -  . ا
أشهر إلى سنة واحدة من ة ستتسويتها بين شروط متوسط تراوح يوقة الدفع المستح اهالمبالغ المحتفظ بفائدة على أية ال تستحق  -

 . الخدمات التعاقدية تقديمتاريخ 
 

 تكلفة المبيعات 22
 2020 2019 
 بحريني دينار ار بحرينيدين 

   
 923,503 512,949 العامة  المرافق
 608,526 394,543 يفالتنظ

 545,317 398,819 الصيانة 
 512,589 360,478 نالموظفي فتكالي

 209,772 83,313 (4 رقم )إيضاحاستهالك 
 67,234 32,603 الغرفبمتعلقة مصروفات 

 64,559 66,109 التأمين
 49,468 8,955 والمرطبات األغذية  تكاليف
 35,680 16,084 والتسلية  رفيهيةالت مرافقمن  بدةالمتكمباشرة الوفات المصر

 31,260 23,445 ضريبة العقار
 87,104 49,229 روفات متنوعةمص

 ───────── ───────── 
 1,946,527 3,135,012 
 ═════════ ═════════ 

  دخل تشغيلي آخر 23
 2020 2019 
 بحرينيدينار  ر بحرينينادي 

   
 739,403 608,840 أجهزة الصراف اآللي ت ووأكشاك وهوائيا دخل من العربات المتحركة

 95,240 53,905 يج والترو تادخل اإلعالن
 46,887 39,993 دخل مواقف السيارات

 210,651 145,316 دخل متنوع
 ───────── ───────── 
 848,054 1,092,181 
 ═════════ ═════════ 

  إداريةو عامةمصروفات  24
 2020 2019 
 ر بحرينيدينا دينار بحريني 

   
 1,773,350 1,431,705 (1-24 رقم تكاليف الموظفين )إيضاح

 635,091 123,317 مصروفات اإلعالنات والتسويق
 322,227 156,296 رى خاأل العمالة اتخدمات األمن ومصروف

 292,374 365,750 نية واستشاريةقانو رسوم

 125,187 108,839 المكتب مصروفات
 73,348 4,515 رسوم حوافز 

 67,268 33,052 ة ات الصيانمصروف
 61,849 23,712 إدارية رسوم 

 24,100 77,100 أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
 1,843 930 لنقوالتمصروفات السفر 

 101,998 43,007 روفات متنوعةمص
 ───────── ───────── 

 2,368,223 3,478,635 
 ═════════ ═════════ 
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 الموحدةحول القوائم المالية  ضاحاتإي
 2020مبر ديس 31ي ف

 
 

 (تتمة) إداريةو ات عامةفومصر 24

 

  موظفينتكاليف ال 24-1
 2020 2019 

 رينيحدينار ب دينار بحريني 

   
 1,108,547 772,016  ب األساسيةاتالرو

 219,243 203,361  عالوات

 140,783 200,363 مكافآت 

 124,181 127,624 االجتماعي لتأمين ا

 82,195 69,366   التأمين الصحي

 62,235 16,920   أخرى

 36,166 42,055   (19 رقم يضاحإ) نهاية الخدمة للموظفين مكافآت
 ───────── ───────── 

 1,431,705 1,773,350 

 ═════════ ═════════ 

  مصروفات أخرى 25
 2020 2019 
 ينيدينار بحر حرينيدينار ب 
   

 245,000 245,000 ( 29إيضاح رقم ) أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت

 180,000 180,000 عات ومساهمات خيريةربت
 ───────── ───────── 
 425,000 425,000 

 ═════════ ═════════ 

  الربح للسهم 26
 2020 2019 
   
 10,925,958 4,524,150 ني( )دينار بحريألم اشركة الهم أس عائد إلى حاملي  ة السنللربح ال

 ══════════ ══════════ 
 460,000,000 460,000,000 خالل السنة   األسهم القائمة ددعلالمتوسط المرجح 

 ══════════ ══════════ 

 23,75 9,84 )فلس(ي والمخفض للسهم في األرباح لنصيب األساسا
 ══════════ ══════════ 
 

 ر مخفض.لها تأثي ونقد يك مالية أدواتأية  الشركة رة منفصلة وذلك نتيجة لعدم إصدار عرض الربح المخفض للسهم بصوم لم يت
 

  محتملة التزاماتو رتباطاتإ 27
 
  ات النفقات الرأسماليةإرتباط أ(

يما ف م تقديمها بعدولم يتة د التقارير الماليإعدا كما هو بتاريخلقائمة واالستثمارات الرأسمالية إرتباطات النفقات الدى المجموعة 
 :يتعلق بما يلي

 2020 2019 

 يني حرنار بدي  دينار بحريني 

   
 11,930,859 2,847,933 م.م. ذ.شركة الما العقارية 

 4,968,577 - ب.ش.م. بناء البحرين

 747,341 486,510 آيالند ماجكع مدينة عيسى وومجم فالسيأعمال تجديد مجمع 

 13,351 3,200 المحرق  سيفمجمع ال

 ───────── ───────── 
 3,337,643 17,660,128 
 ═════════ ═════════ 
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 الموحدة وائم الماليةالق حول إيضاحات
 2020ر ديسمب  31في 

 
 

 ( تتمة) محتملة زاماتالتو رتباطاتإ 27
 
 رتباطات أخرى إ  ب(

لي دخل إيجاره المستحق ( من إجما%2,75: 2019) % 2,75ق امتياز بنسبة حقو ن تدفع شركة المحرق مول ذ.م.م. عوائدأيتوقع 
 . 2053اإليجار في سنة وحتى نهاية مدة عقد   2022 نةمن س قبض للمؤجر ابتداءً ال
 
  يا القانونيةالقضا ( ج

الموظفين. ببعض  لقةالمتعمطالبات لمبالغ ل  المجموعةخصصت قانونية.  المجموعة لمطالباتتخضع ية، عتيادال االضمن األعم
قع حدوث أي تدفقات  المجموعة، وبالتالي ال تتوح لصال كونتتلك القضايا س ئجتعتقد اإلدارة بأن نتا فيما يتعلق بالقضايا األخرى،

 القضايا. نقدية من تلك 
 
 الضمانات  ( د

تم الحصول عليه من قبل  الذيقرض ألجل المقابل للشركة نات مشتركة ضماعدة لى عمساهمين آخرين جانب إلى ة الشرك وقعت
 .بنك تجاري.م. من ذ.م المحرق مولشركة 

 

 ال لومات قطاعات األعممع 28
 
 الي:  مال رئيسية على النحو التقطاعات أع  أربعال المجموعة إلى غراض إدارية، تم تقسيم أعمأل
 

 عات التجارية المجم بما في ذلك قاراتارة العإد - معات التجارية والعقارات المج

 إدارة الشقق  - لشقق الخدماتية  ا

 ية سلوالتاأللعاب الترفيهية  تشغيل مرافق - وتسلية  يةمرافق ترفيه

 إدارة العقارات واألنشطة الترفيهية   بخالفاألخرى  جميع األنشطة - أخرى  
 

وعقارات أخرى في ق المحرمجمع سيف و ف ومجمع مدينة عيسىيمجمع السة ليات المجمعات والعقارات على إدارن عممتتض
 الحصم. أم مدينة حمد ومدينة عيسى وسار و

 
 ياحية.ومطاعم سمفروشة خدماتية من تأجير شقق  دخالً تحقق  البحرين، التي يفأجنحة فريزر الستمثل  يةالخدماتالشقق 

 
 بموجبمملكة البحرين  فيالموجودة رية تجاالمجمعات مختلف الفي التسلية وترفيهية اللعاب األجموعة مرافق ل المتملك وتشغ

  .دآيالن أسمها التجاري ماجيك
 

 خر.آافة إلى دخل متنوع ضباإلسيارات ومواقف لل جيةويخالً من تأجير مساحات تردتحقق المجموعة كما 
 

يتم  وتقييم األداء. لمواردتعلقة بتخصيص اقرارات المات أعمالها بصورة منفصلة لغرض اتخاذ النتائج عمليات وحد اإلدارةتراقب 
 عن  دناه،ح في الجدول أوضهو م كما ة،التشغيلية حيث تختلف من نواحي معين اس الربح أو الخسارةتقييم أداء القطاع على أس

مويل( على  يرادات التإ لكبما في ذ. يتم إدارة تمويل المجموعة )ةالموحدئم المالية الخسارة التشغيلية في القوا الربح أو سقيا
 ية.  في القطاعات التشغيلتخصيصها م موعة وال يتمستوى المج

 
  .رة دال اإلمن قبالقطاعات التشغيلية  أسعار التحويل بينيتم اعتماد 

 
ً من   ل قطاع األعمالجميع الموجودات التشغيلية المستخدمة من قبعلى عمال تتضمن موجودات قطاعات األ وتتكون أساسا

 وذمم مدينة.   يةعقارت وأثاث واستثماراومعدات  تاراعق
 

ً ماالمطلوبات جميع على ل قطاعات األعما مطلوباتتتضمن  ة للموظفين وأرباح دمة الخيمكافآت نهان لتشغيلية وتتكون أساسا
   أخرى.وذمم دائنة تجارية مم بعد وذ لب بهاأسهم لم يطا
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 الموحدةمالية حول القوائم ال إيضاحات
 2020سمبر دي  31في 
 

 )تتمة(اعات األعمال معلومات قط 28
 

 التوحيد  تادستبعااال  األخرى   القطاعات   رفيه والتسلية  الت  الشقق الخدماتية    ية والعقارات  المجمعات التجار 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 دينار بحريني حريني دينار ب دينار بحريني ني دينار بحري نيدينار بحري ريني دينار بح دينار بحريني دينار بحريني  ينار بحرينيد دينار بحريني  بحريني دينار ر بحريني دينا 
             
 17,032,834 11,460,542 - - - - 1,731,589 260,300 2,038,507 687,253 13,262,738 10,512,989 مليات الخارجية لع ل من ادخ

 - - ( 270,882) (202,024) - - - - - - 270,882 202,024 القطاعات ا بين دخل م

 3,135,012 1,946,527 ( 270,882) (202,024) - - 951,515 551,691 598,927 374,296 1,855,452 1,222,564 تكلفة المبيعات  محسوم منها: 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 13,897,822 9,514,015 - - - - 780,074 (291,391) 1,439,580 312,957 11,678,168 9,492,449 الربح  إجمالي  

             
 1,092,181 848,054 - - 1,064,866 811,631 27,315 9,374 - 27,049 - - دخل تشغيلي أخر  

 135,852 40,210 - - 126,308 28,704 9,544 11,506 - - - - ربح من ودائع ألجل  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 15,125,855 10,402,279 - - 1,191,174 840,335 816,933 (270,511) 1,439,580 340,006 11,678,168 9,492,449 ة التشغيلي(  الخسارة)الربح  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
             صروفات  الم 

 3,478,635 2,368,223 - - - - 115,725 45,729 566,666 288,691 2,796,244 2,033,803 مصروفات عامة وإدارية 

 716,085 744,769 - - - - 331,667 329,768 70,597 92,610 313,821 322,391 استهالك 

 425,000 425,000 - - - - - - - - 425,000 425,000 ت أخرى مصروفا

 44,083 834,003 - - - - - - - - 44,083 834,003 ئتمانية المتوقعة  السائر االخ

 651,039 700,218 - - - - - - - - 651,039 700,218   تكاليف التمويل 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4,315,415 4,230,187 381,301 637,263 375,497 447,392 - - - - 5,072,213 5,314,842 

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

 9,811,013 5,330,066 - - 1,191,174 840,335 369,541 (646,008) 802,317 (41,295) 7,447,981 5,177,034 ليات من العم( خسارة)ربح 
ر محققة للقيمة  غيمكسب  )خسارة(  

 ستثمارات العقارية  الالعادلة من ا
 

(494,451) 1,175,687 (600,000) - - - - - - - (1,094,451) 1,175,687 
حصة المجموعة من ربح  

في الشركة الزميلة   االستثمارات
 203,607 290,499 - - - - - - - - 203,607 290,499 شروع المشترك والم

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 11,190,307 4,526,114 - - 1,191,174 840,335 369,541 (646,008) 802,317 (641,295) 8,827,275 4,973,082 سنة  للع القطا( خسارة)ربح 

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

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 دينار بحريني دينار بحريني  رينيار بحدين ار بحريني دين دينار بحريني بحريني  نار دي دينار بحريني دينار بحريني  رينيدينار بح دينار بحريني  يدينار بحرين دينار بحريني  

             

 174,322,487 173,278,396 ( 3,500,876) (3,001,717) - - 2,205,777 1,573,378 12,152,146 10,864,208 163,465,440 163,842,527 مجموع الموجودات 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 15,959,285 17,289,080 ( 3,500,876) (3,001,717) - - 119,929 124,978 3,905,911 3,259,269 15,434,321 16,906,550 مطلوبات مجموع ال 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 1,007,435 771,639 - - - - 209,469 63,464 125,484 195,461 672,482 512,714 الرأسمالية   قات النف

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

 ة. ات العقاريتثمارسقيد التنفيذ واال عمال الرأسماليةواألألثاث اووالمعدات العقارات ية من إضافات مالأستتكون النفقات الر 
 .الهعمال المذكورة أعن قطاعات األكتسبة في مملكة البحرين مم المجموعةجميع مبيعات وأرباح 
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 الموحدةائم المالية حول القو إيضاحات
 2020ديسمبر  31في 

 
 

  العالقة يذ طرفالمعامالت مع  29
 

  عة خاضارة الرئيسيين للمجموعة وشركات رة وموظفي اإلدن وأعضاء مجلس اإلداساهمين الرئيسييمتمثل األطراف ذات العالقة ال
هذه المتعلقة ب سياسات التسعير والشروط. يتم اعتماد ذه األطرافالمتأثرة من قبل هومجموعة بل المن قمشتركة السيطرة السيطرة أو لل

 اإلدارة.  مالت من قبل مجلسعاالم
 

 :خالل السنة القةاألطراف ذات الع معالتي تمت المعامالت  فيما يلي
 
 2020  2019 

 

 تكلفة 
 اتالمبيع

تشغيلي دخل 
  آخر

 تكلفة 
 المبيعات

 يليدخل تشغ
 آخر

 دينار بحريني  ار بحريني دين  دينار بحريني  دينار بحريني  
      

 72,815 65,160  89,906 48,308 . مم.مول ذ.شركة المحرق 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

 
وإدارة عقود إدارة العقارات ور وذلك لتقديم خدمات التطويمول ذ.م.م، ة المحرق عقارية قائمة مع شرك شركة اتفاقية خدماتلدى ال

في الدخل التشغيلي م تلك الخدمات تضمين رسو يتم .اكز التجاريةمرسويق الالتوالتنسيق مع المستأجرين وإدارة دارة التأسيس التأجير وإ
 . وحدة للدخل الشاملالقائمة الماآلخر في 

 
 : (10 رقم )إيضاح للمركز المالي الموحدةة ائمالقطراف ذات العالقة والمتضمنة في ألا لتي تمتافيما يلي األرصدة 

 
 نةذمم مدي  
  2020 2019 

 يني حرب دينار دينار بحريني   
    

 579,172 49,459  م.م. ا العقارية ذ.مشركة ال
  ════════ ════════ 
 

 يضات موظفي اإلدارة الرئيسيين تعو
 : السنةسين خالل رئيعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الفآت أمكافيما يلي 

 2020 2019 
  حرينيدينار ب  دينار بحريني 
   

 245,000 245,000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 137,650 154,297 يرة األجل  قصاإلدارة الآت مكاف

 4,800 5,800 لإلدارة    ةالخدم نهايةمكافآت 

 24,100 77,100 اإلدارة مجلس أتعاب حضور اجتماعات
 ──────── ──────── 
 482,197 411,550 
 ════════ ════════ 
 

ص  مخص ملبعفقط ونة. تقوم المجموعة فائدة وغير مضم إلعتيادية هي بدون ا الضمن األعمديسمبر  31في األرصدة القائمة تنتج 
ديسمبر  31في  نالمنتهيتي تينللسن. استردادهايمكن  بأن الديون ال  فعلي  العالقة عندما يكون هناك تأكيد اتذاألطراف  ألرصدة  إضمحالل
 . العالقة اتف ذطراحقة من قبل األ ستلمعلى المبالغ ا  إضمحاللأي   المجموعةتسجل لم   ،2019ديسمبر  31و 2020

 

 خاطر المالية لمأهداف وسياسات إدارة ا 30
 
 مة  مقدال

مجموعة بشكل رئيسي الي تواجهها. تتعرض التقبة المستمرة للمخاطر التحديد والمراملية بإدارة المخاطر من خالل عالمجموعة تقوم 
 سيولة. الئتمان ومخاطر الا طرومخا العملةومخاطر ومخاطر سعر الفائدة  عقاريةطر لمخا
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 ةحدالموحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020ر ديسمب  31في 
 
 

 تتمة( )أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  30

 
 ة( )تتممقدمة ال

 مجلس اإلدارة
 المخاطر.ومبادئ لى استراتيجيات ع التصديق واإلدارة هو المسئول عن إدارة المخاطر ككل لس إن مج

 
 نفيذيةلتا  اللجنة

 . والمجموعة الشركةخطط وسياسات و اطرات المخال واستراتيجيعمأاعتماد تقييم وعن مسئولة  التنفيذية هي الإن اللجنة 
 

 ة عقاريمخاطر 
 :لمرتبطة بالمحفظة العقاريةة االيالت رمجموعة المخاطالوقد حددت 

 
أيضاً   راجع)المرتبط به في قيمة العقار اإليجار وانخفاض  خل د جوهرية في لى خسارة عن السداد مما يؤدي إرئيسي  جرقد يتعثر مستأ

 تحديدلحاليين ووا المحتملين المستأجرين ع المالي لجميعلوضا هذه المخاطر، تقوم المجموعة بمراجعةللحد من ناه(. وئتمان أدالر ااطمخ
 .ضماناتالأو  يجاراإلودائع طريق  عنالالزم لضمان من االمستوى المناسب 

 
  الفائدة رسعمخاطر 
ات  ذعليها فائدة حيث أن هذه الودائع تودع لدى بنوك  تحقلمصرفية التي تسا على ودائعها سعر الفائدةالمجموعة لمخاطر رض ال تتع

ً مسبقة حددمفائدة ثابتة الت سمعة جيدة وبمعد  .ا
 

 مخاطر العملة 
في أسعار صرف العمالت  الية نتيجة للتغيراتلمستقبلية ألداة ما ير القيمة العادلة أو التدفقات النقديةيتغخاطر إن مخاطر العملة هي م

مجموعة ة لليليألنشطة التشغباية ألجنبية بصورة رئيساالعمالت  لمخاطر التغيرات في أسعار صرفمجموعة الرض جنبية. يتعلق تعألا
 مجموعة. ة تختلف عن العملة الرئيسية للبعمل عندما يتم عرض اإليرادات والمصروفات

 
األرصدة  إنبالدوالر األمريكي، فمثبت يني بحرالدينار الا إن بموة هي بالدوالر أمريكي. ة األجنبيوعة بالعملمعامالت المجم عظمم إن

 . ةمخاطر عملة جوهري تمثل الر األمريكي بالدوال
 

  مخاطر االئتمان
ينتج عن تحمل  ماته األمر الذي قد من الوفاء بالتزا ية تنتج عن عدم تمكن أحد أطراف األداة المال التي  االئتمان هي المخاطرإن مخاطر 
 وك بنلايها الودائع لدى والتمويلية، بما ف ةئتمان من أنشطتها التأجيريض المجموعة لمخاطر االتعرت . لخسارة ماليةر الطرف اآلخ

 .والمؤسسات المالية
 

 يجارات المستحقة القبضباإلة ئتمان المرتبطمخاطر اال
بناًء على سجل تصنيف ائتماني أجر للمست ةتمانياالئودة الجييم تقيتم اإليجارات مقدماً.  أجرين بدفعالمستزام بإل يةانتمئمخاطر االتدار ال
لمخاطر للتعرض  ىاألقصد إن الحمنتظمة. مم المدينة القائمة للمستأجرين بصورة الذفاقية اإليجار. يتم متابعة إبرام ات وقتالنطاق واسع 

   . اليةات المودت الموجمة المدرجة لكل فئة من فئاالقي ية هياد التقارير المالعدإتاريخ باالئتمان 
 
ً وف من قبل إدارة المجموعةالية ؤسسات الموالمبنوك لامخاطر االئتمان من األرصدة لدى إدارة يتم  ي  ف ستثماراال يتم لسياسة المجموعة. قا

تمانية ئالود ايتم مراجعة الحد. آخر طرف لمخصصة لكلحدود االئتمانية االة وضمن المعتمدمع األطراف األخرى ئضة فقط المبالغ الفا
افقة لجنة التدقيق. يتم مو على مدار السنة شريطةحديثه تأن يتم  نوي، ويمكنسالشركة على أساس مجلس إدارة ى من قبل ألطراف األخرل

 .  آلخرامل للطرف المحتالفشل  خالل  منلمالية من الخسارة االتقليل اطر وبالتالي قليل تركز المخوضع الحدود لت
 

 انئتمتركز مخاطر اال
لمدينة القائمة ة امن الذمم التجاري %20عمالء كبر خمسة مثل رصيد أ. ياتها لعدد كبير من األفراد والشركاتة بتقديم خدمالمجموع تقوم
 (. %25: 2019) 2020ديسمبر  31في 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020مبر يسد 31في 
 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية  أهداف وسياسات 30

 
 يولةمخاطر الس

من المستأجرين دفع  تأجير المجموعة تتطلب شروط لديها. أموال كافية فر ان تولتأكد مبتقليل مخاطر سيولتها عن طريق ا مجموعةالتقوم 
ً الغ المب ً  60إلى  30خالل ألخرى ا  نة والذممالتجارية الدائتم عادة تسوية الذمم . يمقدما  .على أساس شروط التسوية يوما
 

غير  ة للسداد، بناًء على التواريخ التعاقديرديسمب 31في  كماة للمجموع ستحقاق المطلوبات المالية ان تالي أدناه بياالجدول اليلخص 
 : المخصومة

2020 
 أقل من

 ر أشه 3

 12إلى  3من 
 شهر

 5إلى   سنةمن 
 نواتس

  5 أكثر من
 لمجموعا واتسن

 بحريني دينار   ار بحرينيدين دينار بحريني  يني دينار بحر يبحرين دينار 

      
 885,077 - - - 885,077 لم يطالب بها بعدأرباح أسهم 
 1,314,877 - - 592,647 722,230 م أخرى ذمم دائنة وذم
 12,136,971 2,685,541 3,757,282 5,434,906 259,242 قرض ألجل 

 2,505,719 2,435,243 55,451 10,502 4,523 عقد اإليجار  ت التزاما
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,871,072 6,038,055 3,812,733 5,120,784 16,842,644 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

2019 
 أقل من 

 ر  أشه 3

  12إلى  3من 
 شهر

  5إلى   سنةمن 
 نواتس

  5 من ثرأك
 المجموع واتسن

 ني بحرينار دي دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  بحريني دينار 

      
 3,591,979 - - - 3,591,979 لم يطالب بها بعدأرباح أسهم 

 1,303,024 - 122,793 695,464 484,767 نة وذمم أخرى ذمم دائ
 8,251,974 4,088,647 3,373,628 545,848 243,851 قرض ألجل 

 2,532,335 2,451,165 54,553 21,990 4,627 إليجار  التزامات عقد ا
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4,325,224 1,263,302 3,550,974 6,539,812 15,679,312 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 إدارة رأس المال 
دعم  ية من أجل مال عالقوية ونسبة رأسجات إئتمانية تحتفظ بدرمجموعة ال التأكد بأن في المجموعة ارة رأسمال دالهدف الرئيسي إلل يتمث

 .  ينمساهملند ااألقصى للقيمة عأعمالها وزيادة الحد 
 

تغييرات في   اءإجر. لم يتم صاديةاالقتظروف الضوء التغيرات في عليه في تعديالت جراء إورأسمالها  بإدارة هيكل وعةالمجمتقوم 
يجوز ، عديلهأو ت رأس المال هيكل علىالحفاظ من أجل . ة والسنوات السابقةالسنة الحالي لعمليات خالل ا وأالسياسات  وأاألهداف 

  حقوق الملكيةشتمل رأسمال المجموعة، ت. لغرض إدارة مدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدةلهم اتعديل مبالغ أرباح األسموعة للمج
إلى الحقوق غير اة والحقوق العائدة واألرباح المبق استبدال أثاث وتركيباتوني واحتياطي واالحتياطي القان مال سهم رأس الأ على
دينار  158,363,202: 2019) 2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل ينبحريدينار  155,989,316 لغ وقدرهبمب مقاسةالوطرة المسي

  بحريني(.
 

 دلة عاالقيمة القياس  31
 

 . ماليةالمطلوبات الوموجودات اللى ع ألدوات الماليةتشتمـل ا
 

تجارية مم دائنة ذعلى  اليةتشتمل المطلوبات الم .كصده لدى البنأرو نقدو أخرى وذمممدينة ارية تجالمالية على ذمم  تشتمل الموجودات
   مدرجة بالتكلفة المطفأة.  والتي هيألجل  رضوقطالب بها بعد مستحقة الدفع وأرباح أسهم مستحقة لم يمعينة أخرى ذمم و
 

 خرىاألئنة داالذمم الخرى واأل ذممال مدينة والارية تجال ذممالك ووعة مثل النقد واألرصدة لدى البنت المالية للمجملألدوالمدرجة إن القيم ا
تطلب عمل إفصاح للقيمة العادلة  ولذلك، ال ي ة. دلمستحقة الدفع تقارب بشكل معقول قيمها العاالبعد  مستحقة لم يطالب بهاالسهم األوأرباح 
 . ألدوات الماليةلتلك ا
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 الموحدةالمالية  القوائم حول  تإيضاحا
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(ادلة القيمة العقياس  31
 
 ديسمبر: 31ي ف كما المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة لموجودات لسل الهرمي لقياس القيمة العادلة  التالي التس جدول ضح اليو
 

    إستخدامقياس القيمة العادلة ب

 المجموع  

ات تأثير ذ خالتمد
 ال يمكنجوهري 

مالحظتها 
 (3)المستوى 

 ذات خالتمد
ر جوهري تأثي

تها يمكن مالحظ
 (2)المستوى 

عرة ر مسأسعا
  في أسواق

نشطة 
 2020بر ديسم 31 تاريخ  (1)المستوى 

  التقييم ينار بحرينيد نيدينار بحري دينار بحريني دينار بحريني

     
 الموجودات المقاسة  

 بالقيمة العادلة

      

 رات العقارية ستثمااال 2020ديسمبر  31 - - 137,916,526 137,916,526
 

     امستخدإاس القيمة العادلة بقي

 ع والمجم

ذات تأثير  خالتمد
 جوهري ال يمكن

مالحظتها 
 (3)المستوى 

ذات  خالتمد
ي تأثير جوهر

يمكن مالحظتها 
 (2)المستوى 

أسعار مسعرة في 
أسواق نشطة 
 2019ر بديسم 31 تاريخ  (1)المستوى 

  تقييمال ينار بحرينيد نيبحري دينار دينار بحريني رينيدينار بح

     
 لمقاسة  ات االموجود

 مة العادلة يبالق

      

 ارية عقاالستثمارات ال 2019ديسمبر  31 - - 137,846,854 137,846,854
 

 خالل السنة.   3 والمستوى 2والمستوى  1هناك أي تحويالت بين المستوى  لم يكن
 
 . 7 رقم يضاحاإلفي ات العقارية ستثمارالة لمدرجلالقيمة االتغير في إلفصاح عن  تم ا
 
ن تأثير إ .عقاريةلالستثمارات الة القيمة العادلفي  انخفاضأو إلى ارتفاع عزل بممعدل العوائد في تقدير قيمة اإليجار والتغيرات  يؤدتس

ثمارات العقارية بنحو تالسدلة لفي القيمة العاتغير يؤدى إلى س السنويار في دخل اإليج %1 بنسبةمعقولة لمحتملة الالتغيرات ا
في معدل ة إن تأثير التغيرات المحتملة المعقولف، ى نحو مماثلوعل. دينار بحريني( 1,299,422: 2019) حرينيار بدين 1,424,927

  دينار  3,634,545: 2019نار بحريني )دي 3,656,073العقارية بنحو يمة العادلة لالستثمارات لى القسيؤثر ع %0,25بنسبة  العائد
 ريني(.بح


