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 صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
مملكة البحرين

حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين
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اإلدارة وبيانات اإلتصال

44344 الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 1999رقم السجل التجاري

ص.ب 20084  مكتب الشركة
المنامة، مملكة البحرين

السيد عيسى محمد نجيبيرئيس مجلس اإلدارة
الدكتور مصطفى علي السيدنائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد أحمد يوسفالرئيس التنفيذي

السيد عيسى محمد نجيبي - رئيس مجلس اإلدارةأعضاء مجلس اإلدارة
الدكتور مصطفى علي السيد - نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد سطام سليمان القصيبي - عضو مجلس اإلدارة
السيد فؤاد علي تقي - عضو مجلس اإلدارة

السيد يوسف أحمد الحمادي - عضو مجلس اإلدارة
السيد عبدالجليل محمد جناحي - عضو مجلس اإلدارة

السيدة إيمان مصطفى المرباطي - عضو مجلس اإلدارة
السيد محمد إبراهيم البستكي - عضو مجلس اإلدارة

السيد حامد يوسف مشعل - عضو مجلس اإلدارة
السيد فؤاد إبراهيم المطوع - عضو مجلس اإلدارة

بنك البحرين والكويت ش.م.ب.البنوك
البنك األهلي المتحد )البحرين( ش.م.ب.

بيت التمويل الكويتي )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة(
بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.  

بنك البحرين الوطني ش.م.ب. 
مصرف السالم ش.م.ب. 

بنك اإلثمار ش.م.ب. )مقفلة(

شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. )مقفلة(مسجلوا األسهم
ص.ب 3203 

مملكة البحرين

إرنست و يونغمدققوا الحسابات
ص.ب 140                    

مملكة البحرين
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يحرص أعضاء مجلس اإلدارة سواء 
الذين تم تعيينهم  من قبل 

المساهمين أو تم انتخابهم في 
اإلجتماع السنوي للجمعية العمومية 

على تكريس خبراتهم وتجاربهم 
لخدمة الشركة وإدارة عملياتها 

التشغيلية.
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من اليمين إلى اليسار )الصف العلوي( 

السيد سطام سليمان القصيبي - عضو مجلس اإلدارة 

السيد محمد إبراهيم البستكي - عضو مجلس اإلدارة

السيد يوسف أحمد الحمادي - عضو مجلس اإلدارة

السيد حامد يوسف مشعل - عضو مجلس اإلدارة

السيد فؤاد إبراهيم المطوع - عضو مجلس اإلدارة

السيد عبدالجليل محمد جناحي - عضو مجلس اإلدارة

السيد فؤاد علي تقي - عضو مجلس اإلدارة 

من اليمين إلى اليسار )الصف السفلي( 

السيدة إيمان مصطفي المرباطي - عضو مجلس اإلدارة

السيد عيسى محمد نجيبي - رئيس مجلس اإلدارة 

الدكتور مصطفى علي السيد - نائب رئيس مجلس اإلدارة
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السادة المساهمين الكرام،
باألصالة عن نفسي وعن جميع أعضاء مجلس إدارة شركة عقارات السيف، 

نرفع لمقامكم الكريم خالص شكرنا وامتناننا على ثقتكم الدائمة بنا. 
ونتشرف أن نقدم لكم تقرير الشركة السنوي والبيانات المالية المدققة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وأداء الشركة في السنة الماضية 

باإلضافة إلى خططنا المستقبلية.

نحن فخورون باإلعالن عن تحقيق الشركة نتائج مالية قوية في العام 2022، 
ويعود الفضل في هذا األداء المالي اإليجابي المستدام إلى بيئة العمل 

المرنة في المملكة في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19، والتي أثبتت 
خاللها البحرين تميزها العالمي في تجاوز تبعاتها. وبهذه المناسبة، نقدر 

التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، والمتابعة الحثيثة لصاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه اهلل، التي ساهمت في إطالق عدد من المبادرات الهادفة إلى 

تحقيق تنمية اقتصادية شاملة األبعاد، على رأسها خطة التعافي االقتصادي 
والتي كان لها أكبر األثر في تمكين الشركات الوطنية كشركة عقارات 

السيف من االنطالق نحو آفاق أكثر رحابة من النمو واالزدهار والمساهمة 
بصورة كبيرة في دعم االقتصاد الوطني.

لقد واصلت شركة عقارات السيف سياساتها االستراتيجية المتزنة، وتجديد 
حرصها على ضمان مصالح شركائها في النجاح من المساهمين والعمالء، 

مما ساهم في تحقيق أفضل أداء ممكن. وقد حرصت الشركة في العام 
2022 على استدامة نشاط نموذج عملها في قطاعات التطوير العقاري 

وإدارة المراكز التجارية والضيافة والترفيه، ونحن ماضون حسب االستراتيجية 
الموضوعة لكي نكون في طليعة الشركات الوطنية األفضل أداًء بمحفظة 

مشاريعها المتنوعة والتي تخدم المملكة في عدة محافظات.

بفضل ما اتخذناه من إجراءات إدارية ومبادرات تشغيلية مبتكرة للحفاظ 
على ما حققناه من مكاسب والتوجه الثابت نحو تنميتها في العام 

الماضي، نجحت الشركة في تسجيل أرباح صافية قدرها ٦,2 مليون دينار 
بحريني عائدة على مساهمي الشركة، زيادة بنسبة 23,4٦% مقارنة مع العام 

2021، ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى تسجيل مصدر دخل جديد والمتمثل 
بتدشين »يبيله« مركز الترفيه العائلي الداخلي األكبر واألحدث على مستوى 
مملكة البحرين في الليوان، ليشكل عالمة فارقة في نشاط الشركة المالي 

والتشغيلي خالل العام الماضي 2022. إضافة إلى زيادة اإليرادات في قطاع 
الضيافة مع تسجيل مستويات تشغيلية مضطردة في الشقق الفندقية. 
وعليه فقد قّرر مجلس اإلدارة رفع توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين 

بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من القيمة اإلسمية للسهم، أي ما يعادل 8 
فلس للسهم الواحد وما مجموعه 3.٦8 مليون دينار بحريني، وتخصيص 

مبلغ 0.17 مليون دينار بحريني للتبرعات والخدمة المجتمعية.  س
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صافي الربح عائد على مساهمي الشركة

مليون دينار بحريني
٦,٢
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نجحت الشركة في تحقيق أرباح صافية 
قدرها ٦،2 مليون دينار بحريني عائدة 

على مساهمي الشركة.

عيسى محمد نجيبي 
رئيس مجلس اإلدارة
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20222021أهم النتائج المالية )مليون دينار بحريني(

15,5112,54اإليرادات

11.9810,2٦الربح التشغيلي

٦,205,02صافي الربح عائدة على مساهمي الشركة

179,35179,87مجموع األصول

158,32154,88مجموع حقوق الملكية العائدة على مساهمي الشركة

زخم أنشطة نموذج عمل الشركة
وعلى مستوى قطاعات إدارة المراكز التجارية والترفيه والضيافة، فقد شهد 

العام 2022 مزيدًا من الزخم مع تسجيل تعاٍف تدريجي وبوتيرة متصاعدة 
من النمو مع عودة الحركة السياحية إلى نشاطها بمعدالت ثابتة، وبخاصة 
من المملكة العربية السعودية الشقيقة ومواطني دول مجلس التعاون 

الخليجي، مدعومًا بتدشين مركز الترفيه العائلي الداخلي األحدث على 
اإلطالق “يبيله” في الليوان. إضافة إلى نجاح الشركة في الحفاظ على نسبة 

أشغال ومعدالت تأجير ممتازة في كافة العقارات المملوكة لها، حيث 
سجلت المراكز التجارية التي تديرها الشركة ارتفاعًا في نسب اإلشغال خالل 

العام الماضي مع إقبال على تأجير المساحات التجارية المتوفرة.

وعلى صعيد حرصنا على تعزيز المسؤولية اإلجتماعية، واصلت الشركة 
التزامها في تعزيز قيم ومفاهيم المسؤولية اإلجتماعية باعتبارها شركة 

وطنية لها بصماتها الواضحة في المجتمع الذي تنشط فيه من خالل دعم 
ورعاية مجموعة متنوعة من األنشطة في حقول التعليم والصحة والتكافل 

المجتمعي، مع مواصلة جهودها في دعم العديد من مشاريع وبرامج 
المسؤولية االجتماعية في عدد من مناطق المملكة وبالتعاون مع عدد من 

الجهات الخيرية والمؤسسات الوطنية وممثلي المجتمع المدني.

نمو وازدهار الشركة
لقد كان 2022 عام إطالق مجموعة من أبرز أيقونات محفظة مشاريع 

الشركة، والتي اشتملت على افتتاح مشروع الليوان متعدد االستخدامات 
في منطقة الهملة على مساحة إجمالية قدرها 122.000 متر مربع، والذي 

يشكل اليوم إضافة نوعية لعمليات الشركة ليجعلها تنفرد بنشاطها 
في قطاعاتها الرئيسية، إدارة المراكز التجارية والتطوير العقاري والترفيه 

والضيافة، كما سيكون له مساهمة الفتة في إحداث فارق مهم على صعيد 
أداء الشركة المالي وتعزيز مواردها المالية في المستقبل المنظور. 

كما تم إطالق شركة السيف للترفيه الذراع الترفيهي لشركة عقارات 
السيف والمعنية بمشاريع الشركة في قطاع الترفيه، وتدشين مركز 

الترفيه الجديد في مشروع الليوان “يبيله” األكبر من نوعه على مستوى 
المملكة، لتتعزز من مكانة شركة السيف للترفيه كأكبر مشغل لمشاريع 

الترفيه في البحرين، بما يرسخ ريادة الشركة في قطاعات الترفيه والضيافة 
وإدارة المراكز التجارية محليًا إقليميًا.

ومع التحسن الملحوظ في بيئة العمل االقتصادية على مستوى المملكة 
واالنعكاس اإليجابي لكافة الجهود الوطنية والمبادرات الحكومية المبتكرة 

على أداء الشركات في القطاع الخاص، نتطلع قدمًا وبثقة تامة إلى عام 
جديد نقطف فيه المزيد من الثمار ونسعى فيه إلستمرار النجاح، مع مواصلة 

مساعينا الدؤوبة لتوطيد عالقتنا مع شركائنا في النجاح  من  مساهمين  
وعمالء وزوار، وإدراكنا الكامل لمتطلباتهم بما يجعلنا مهيئين فوق العادة 

لتسجيل نتائج مالية وتشغيلية أفضل على الدوام، ونعد مساهمينا 
وعمالئنا بمواصلة التزامنا في التطوير الدائم والمستمر لمحفظة مشاريعنا 

بما يعود بالنفع على جميع أطراف المعادلة في نمو وازدهار الشركة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
في إطار اإللتزام بمبدأ الشفافية وإعماالً بأحكام قانون الشركات التجارية 

رقم )21( لسنة 2001 وتعديالته، وأحكام المادة رقم )188( من قانون الشركات 
التجارية والمادة رقم )125( من الالئحة التنفيذية من القرار رقم )3( لسنة 
2022 بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم )٦( لسنة 
2002، يسرنا أن نرفق لكم الجدول المرافق )في الصفحة التالية( والذي يوضح  
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2022.

شكر وتقدير 
ختامًا، وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس اإلدارة الموقرين وكافة أعضاء 
فريق شركة عقارات السيف. نود أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى 

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المعظم حفظه اهلل ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل، وإلى 
حكومة مملكة البحرين وجميع الوزارات والمؤسسات والمسؤولين الذين 

يواصلون تقديم الدعم لشركة عقارات السيف على مّر األعوام لتعزز مركزها 
البارز في دعم تطلعات القيادة الرشيدة والمساهمة في التنمية االقتصادية 

الشاملة. 

كما ال يسعنا إال أن نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لجميع المساهمين 
وشركائنا والعاملين في الشركة على ما نحققه من نجاحات. وسيبقى 

سعينا الدائم تعزيز ثقتكم بنا وتحقيق المزيد من النمو واالزدهار في عام 
 .2023

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس اإلدارة 

تقرير مجلس اإلدارة )يتبع(
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أواًل: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
)جميع المبالغ بالدينار البحريني(

اإلسم

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مة
خد

 ال
ية

ها
ة ن

فأ
كا

م

ي
كل

 ال
وع

جم
لم

ا
ت(

فا
رو

ص
لم

ل ا
بد

ل 
شم

ال ي
(

ت
فا

رو
ص

لم
ل ا

بد

ء 
ضا

أع
 و

س
ئي

ة ر
فأ

كا
م

س*
جل

لم
ا

ور
ض

 ح
ت

دال
ع ب

مو
مج

س 
جل

لم
ت ا

سا
جل

**
ن*

جا
الل

و

ب
وات

ر

**
**

رى
أخ

وع
جم

لم
ا

ء 
ضا

أع
 و

س
ئي

ة ر
فأ

كا
م

س
جل

لم
ا

Bo
nu

s

ية
يز

حف
ط ت

ط
خ

**
**

ى*
خر

أ

وع
جم

لم
ا

أواًل: األعضاء المستقلين
عيسى محمد نجيبي  .141.739/130٦.400--48,139/130------48,139/1301.800

الدكتور مصطفى علي السيد  .231.304/3504.٦00--35,904/350------35,904/3501.400
سطام سليمان القصيبي  .320,8٦9/5٦5٦.٦00--27.4٦9/5٦5------27,469/5651.400

فؤاد علي تقي  .420,8٦9/5٦55.400--2٦.2٦9/5٦5------26,269/5651.400
إيمان مصطفى المرباطي  .5**20,8٦9/5٦54.800--25.٦٦9/5٦5------25,669/5651.400
محمد إبراهيم البستكي  .٦**20,8٦9/5٦54.400--25.2٦9/5٦5------25.269/5651.400

فؤاد إبراهيم المطوع  .7 
)من 29 مارس 2022(

20,8٦9/5٦54.000--24.8٦9/5٦5------24,869/5651.400

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين
هشام جعفر آل ريس  .8 

)إلى 29 مارس 2022(
-800------800800ال تنطبق

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين
يوسف أحمد الحمادي  .920,8٦9/5٦54.400--25.2٦9/5٦5------25.269/5651.400

عبدالجليل محمد جناحي  .1020,8٦9/5٦54.400--25.2٦9/5٦5------25.269/5651.400
حامد يوسف مشعل   .1120,8٦9/5٦54.400--25.2٦9/5٦5------25.269/5651.400

290.20014،400------290.200--240.00050.200المجموع

مالحظات:
* تخضع لموافقة الجمعية العامة.

** تدفع المكافآت للمؤسسات التي يمثلها هؤالء األعضاء.
***بدالت الحضور لكل إجتماع لرئيس المجلس أو رئيس الجنة مقدارها ٦00 دينار بحريني و 400 دينار بحريني ألعضاء المجلس أو أعضاء اللجان.

**** تشمل المزايا العينية - مكافأة األعمال الفنية واإلدارية واالستشارية )إن وجدوا(.
***** تشمل نصيب عضو مجلس اإلدارة من األرباح - األسهم الممنوحة )إن وجدوا(.

ثانيًا: مكافآت اإلدارة التنفيذية
)جميع المبالغ بالدينار البحريني(

اإلدارة التنفيذية
مجموع الرواتب 

والبدالت المدفوعة
مجموع المكافآت 

)Bonus( المدفوعة
أي مكافآت أخرى نقدية/ 

عينية للعام 2022
المجموع الكلي

)د.ب.(

341,89540,8٦0٦,453389,208أعلى ستة )6( مكافآت من التنفيذيين*

مالحظات:
* تشمل أعلى ستة )٦( مناصب من اإلدارة التنفيذية اآلتي:

الرئيس التنفيذي  .1
الرئيس المالي  .2

الرئيس الفني )يتضمن الرواتب والبدالت والمكافآت المدفوعة للرئيس الفني السابق إلى 30 يونيو 2022 والرئيس الفني الجديد من 23 أكتوبر 2022(  .3
الرئيس التجاري باإلنابة  .4

سكرتير الشركة و مدير أول - إدارة الشئون القانونية واإلمتثال  .5
مدير إدارة التدقيق الداخلي  .٦
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السادة المساهمين الكرام،
يسّرنا أن نعرض لحضراتكم التقرير السنوي لشركة عقارات السيف 
لعام 2022، لقد استمرت الشركة بالعمل وفق استراتيجية متكاملة 

متنوعة األركان جعلتها تتعامل مع كافة التحديات بمرونة وتدعم 
محفظتها االستثمارية بمشاريع نوعية تخدم تطلعات المساهمين 
والعمالء، بما انعكس إيجابًا على أدائها المالي والتشغيلي طوال 
العام الماضي، مواصلة بذلك تألقها في قطاعات التطوير العقاري 

وإدارة المراكز التجارية والترفيه والضيافة. 

لقد حرصت الشركة خالل العام الماضي على الحفاظ على مكتسباتها 
والبناء عليها لتحقيق المزيد من المنجزات بما يلبي تطلعات جميع 

عمالئها ويقدم لهم تجارب تسوق وضيافة وترفيه استثنائية و فريدة 
من نوعها، آخذين في الحسبان عنصر التنوع والدراسة المتأنية 

الحتياجات السوق والمستهلك لتلبية متطلبات جميع شركائنا في 
النجاح.

ارتفاع نسب إشغال المراكز التجارية
تواصل شركة عقارات السيف نجاحها في الحفاظ على نسبة اشغال 

ومعدالت تأجير ممتازة في كافة العقارات المملوكة من الشركة، حيث 
سجلت المراكز التجارية التي تديرها الشركة ارتفاعًا في نسب اإلشغال 

خالل العام الماضي مع اإلقبال المتزايد على تأجير المساحات التجارية 
المتوفرة، والذي يعكس حجم التعافي الذي تشهده السوق المحلية. 

كما شهدت مراكزنا التجارية خالل العام الماضي زيادة ملحوظة في 
اعداد المتسوقين والزوار من المواطنين والمقيمين وباألخص من 

مواطني المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون 
الخليجي، وماتزال تستقطب المزيد منهم بفضل تنوع خيارات 

التسوق والضيافة والترفيه. كما ستواصل الشركة تنظيم العديد 
من الفعاليات الداعمة لتحسين تجربة التسوق في مراكزها التجارية 

لتشمل حمالت )تسوق واربح( وغيرها من الفعاليات الترفيهية المميزة.
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أحمد يوسف 
الرئيس التنفيذي

لقد أظهر نشاط عملنا في قطاع الترفيه 
طفرة كبيرة مع تدشين )يبيله( - أكبر مركز 

ترفيه عائلي داخلي في مملكة البحرين - الذي 
يسجل منذ افتتاحه معدالت إشغال الفتة.
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طفرة في قطاع الترفيه
لقد أظهر نشاط عملنا في قطاع الترفيه طفرة كبيرة مع تدشين )يبيله( 

– أكبر مركز ترفيه عائلي داخلي في مملكة البحرين - الذي يسجل منذ 
افتتاحه معدالت إشغال الفتة، وتعكف الشركة إلى التوسع في هذا القطاع 

الواعد في المملكة مع دراسة عدد من الخيارات الترفيهية المطروحة. 
كما افتتحت الشركة مركز هوا الترفيهي في يناير 2023 بسوق البراحة 
في ديار المحرق، والذي سيكون له أثر ملموس على أداء الشركة المالي 

والتشغيلي. 

الليوان وجهة سياحية مفضلة للجميع
سجل الليوان خالل العام المنصرم نجاحًا الفتًا في معدالت األشغال والتأجير 

لعدة أسماء تجارية مرموقة من ضمنها سوبرماركت الدانوب من المملكة 
العربية السعودية وافتتاح مركز »يبيله« الترفيهي الذي يعتبر األكبر من 
نوعه على مستوى المملكة، وسيكون زوار الليوان على موعد مع افتتاح 

المزيد من العالمات التجارية المميزة خالل العام 2023 والتي ستلبي مختلف 
أذواقهم لتسهم المحالت التجارية في إثراء تجربة التسوق . ويسعدنا 

التأكيد على تحول الليوان إلى وجهة مفضلة للكثيرين من المواطنين 
والمقيمين والزوار من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية 

ودول الخليج العربي، مع تسجيل معدالت إقبال قياسية على مدار أيام 
األسبوع من مختلف الجنسيات بفضل موقعه االستراتيجي في قلب 

المحافظة الشمالية قرب جسر الملك فهد وما يقدمه من خيارات عديدة من 
مطاعم ومقاه ومتاجر ومراكز لياقة بدنية وغيرها وسط مساحات خضراء 

ومعالم مائية صديقة للبيئة. 

وسيشهد العام 2023 االفتتاح الرسمي لـ »سينما الليوان«. وستحتوي 
السينما على 7 شاشات عرض سينمائية بسعة إجمالية تتجاوز 1,000 مقعد، 
والتي من شأنها أن تعزز موقع الليوان كوجهة سياحية وترفيهية مفضلة 

للجميع. 

تعافي قطاع الضيافة 
لم يقتصر التعافي في العام 2022 على قطاعي الترفيه وإدارة المراكز 

التجارية فقط، بل شمل أيضًا قطاع الضيافة مع انتعاش معدالت إشغال 
أجنحة فريزر سويتس السيف خالل العام الماضي بالتزامن مع انتعاش 

قطاع السياحة وزيادة أعداد السياحة الوافدة ومعدالت اإلنفاق السياحي. 
فبحسب أحدث إحصائيات هيئة البحرين للسياحة والمعارض لعام 2022، بلغ 

عدد الزوار الوافدين ألغراض سياحية 9.9 مليون زائر، بزيادة 19% عن الرقم 
المستهدف 8.3 مليون زائر. وفاق متوسط اإلنفاق اليومي للسائح الرقم 

المستهدف بنسبة 10% مع تسجيل 7٦ دينار بحريني للزائر مقابل متوسط 
انفاق مستهدف ٦9 دينار بحريني. كما تخطى متوسط مدة اإلقامة للسائح 

الرقم المستهدف 3.3 يومًا، مسجاًل 3.5 يومًا بزيادة تفوق ٦%.

إدارة العقارات 
واصلت شركة عقارات السيف في العام الماضي نشاطها في تقديم 

خدمات إدارة العقارات، كتقديم خدمات إدارة شاملة لمشروع »سوق البراحة« 
في ديار المحرق، والتي تشمل خدمات التأجير والتسويق وإدارة المرافق، 

إضافة إلى الخدمات المساندة األخرى والخاصة بخدمات الزبائن وإدارة أعمال 
التجهيزات الداخلية للمحالت التجارية وغيرها. وتدرس الشركة عددًا من 
الفرص للتوسع في هذا المجال في عدة مناطق على مستوى المملكة. 

مزيد من الجوائز العالمية
نفخر بحصد الليوان لجائزة أفضل تصميم هندسي لمشروع متعدد 

االستخدامات في مملكة البحرين للعام الثاني على التوالي، وذلك ضمن 
جوائز العقارات العربية في المنطقتين العربية واألفريقية 2023-2022 
)Arabian Property Awards( التي تمنحها المنظمة الدولية لجوائز 

العقارات في المملكة المتحدة، بما يثبت تفرد المشروع بمرافقه المتنوعة 
والعصرية ضمن بيئة خضراء صديقة للبيئة والعائالت. 

ختامًا، ال يسعنا إال أن نرفع خالص آيات الشكر والعرفان ألعضاء مجلس 
اإلدارة والمساهمين لما قدموه لنا من دعم ومؤازرة دائمة، والشكر موصول 

لفريق العمل في الشركة الذي يعمل على الدوام لتعزيز نمو الشركة 
ودفعها نحو آفاق أرحب من االزدهار. ونتقدم أيضًا بالشكر لجميع شركائنا 

الذين يشكلون أساس قصص نجاحنا من موظفين ومستأجرين ولعمالئنا 
الذين يشاركونا رحلة التطوير والتغيير نحو األفضل. 

أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي

تقرير الرئيس التنفيذي )يتبع(
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1.  نهج الحوكمة لدى الشركة

تواصل شركة عقارات السيف ش.م.ب. )»الشركة«( نهجها الحثيث لتكون شركة عقارية رائدة تتسم باالبتكار 
والتنوع، وترتكز في سعيها نحو بلوغ التميز على التحلي بأعلى المعايير والقيم إذ يظل من صلب عملياتها 

التزامها بمبادئ العدالة والشفافية والمسائلة والمسئولية، األمر الذي تعود فائدته في نهاية المطاف، على 
المساهمين والعمالء والموظفين وغيرهم من أصحاب المصلحة.

ويستند إطار الحوكمة لدى الشركة على إرشادات ميثاق إدارة و حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة 
والتجارة )»ميثاق الحوكمة«( وقانون الشركات التجارية والئحته التنفيذية )»قانون الشركات«( ولوائح مصرف 

البحرين المركزي حسبما هو وارد في نموذج الرقابة عالية المستوى )Module HC( المندرج تحت المجلد 
السادس من مجلد التوجيهات الصادر عن مصرف البحرين المركزي )“مجلد التوجيهات«( باإلضافة إلى قوانين 

ولوائح بورصة البحرين بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، قواعد اإلدراج.

ته بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في مملكة  وقد طبقت الشركة إطارًا إداريًا فعاالً وشفافًا أعدَّ
البحرين، حيث يطبق وفقًا إلرشادات الحوكمة بالشركة. وُيعد مجلس اإلدارة )“المجلس«( مسئوالً عن 

الخطط االستراتيجية والسياسات واإلشراف على أداء الشركة وسير أعمالها، ومراقبة أداء اإلدارة التنفيذية 
ض المجلُس الرئيَس التنفيذَي واإلدارَة التنفيذيَة لتسيير  وضمان اضطالعها بمهامها على نحو فعال. وُيفوِّ
الشركة يوميًا وذلك ضمن حدود السلطة التقديرية المعتمدة، باإلضافة إلى السياسات واإلجراءات والخطط 
والمتطلبات الرقابية. وتتولى شركة إرنست ويونغ وهي المدقق الخارجي للشركة، التدقيق على الحسابات 

وغيرها من المراجعات القانونية بشكل فصلي وسنوي من أجل ضمان االمتثال للمتطلبات الرقابية. 

2.  المبادرات الجارية في 2022

تواصل الشركة إدراك أهمية إرساء ثقافة حوكمة فعالة، وما تزال المسائل المتعلقة بحوكمة الشركة مدرجة 
على جدول أعمال المجلس، حيث تناط إلى لجان مثل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة مهمة استعراض 

إطار حوكمة الشركة وغيرها من المسائل ذات الصلة. ووفقًا لذلك، قام المجلس من خالل لجنة الترشيحات 
والمكافآت والحوكمة بمراجعة التزام الشركة بميثاق الحوكمة  على مدار السنة كما طبق المجلس اإلجراءات 

الالزمة للتأكد من االلتزام بجميع األحكام القائمة، حيثما ينطبق ذلك.

لتعزيز اإلطار الداخلي لحوكمة الشركة ، تواصل الشركة في مراجعة شاملة لسياساتها وإجراءاتها. وستقوم 
كل لجنة من لجان المجلس بمراجعة وثائق السياسات واإلجراءات التي تقع ضمن نطاق مسئولياتها ورفع 

توصياتها إلى المجلس للموافقة عليها. وال تزال هذه المراجعات مستمرة حيث من المقرر االنتهاء منها في 
عام 2023.

والشركة اآلن بصدد مراجعة عقد تأسيسها ونظامها األساسي ليتماشى مع التعديالت األخيرة الصادرة على 
ميثاق الحوكمة وقانون الشركات التجارية ومجلد التوجيهات الصادر من مصرف البحرين المركزي والتي سوف 

يتم تقديمها لموافقة المساهمين في إجتماع الجمعية غير العادية الذي سينعقد في 28 مارس 2023. 

3.  التواصل مع المستثمرين والمساهمين

تلتزم الشركة بتوفير المعلومات التي يحتاجها المساهمون والمستثمرون والجهات الرقابية وغيرهم من 
أصحاب المصلحة، وذلك في الوقت الالزم وبصورة دقيقة وشفافة ووفقًا لمتطلبات اإلفصاح المنصوص عليها 

في القوانين واللوائح المعمول بها. وتحرص الشركة على نشر اإلفصاحات المالية الرئيسية وغيرها من 
اإلفصاحات على موقعها اإللكتروني بشكل دائم، بحيث ُيفصح عنها في الوقت الالزم حسب األطر الزمنية 

المنصوص عليها رقابيًا، مما يضمن حصول جميع المساهمين على المعلومات الجوهرية الالزمة بشكل دوري 
أو قبل انعقاد أي جمعية عمومية.  وخالل 2021، قامت الشركة بتدشين موقعها اإللكتروني الجديد والمحدث 

بما يتماشى مع المتطلبات الكاملة لميثاق الحوكمة وقواعد اإلدراج ومعايير اإلفصاح الصادرة عن مصرف 
البحرين المركزي، وتتطلع إلى تعزيز وصول المساهمين إلى جميع المعلومات ذات الصلة حول الشركة عبر 

. http://www.seef.com.bh موقعها اإللكتروني. ويمكن الوصول إلى موقع الشركة على

وتتمثل الوسائل الرئيسية للتواصل مع المساهمين في التقرير السنوي واجتماع الجمعية العمومية السنوي 
الذي يحضره أعضاء المجلس، ومن خالله ُتتاح الفرصة للمساهمين لمسائلة المجلس وطرح االستفسارات 

عليهم. وعالوة على ذلك، فقد سبق وأن نشرت الشركة حقوق المساهمين والتزاماتهم على موقعها 
اإللكتروني وذلك لضمان ممارسة المساهمين لهذه الحقوق وتقيدهم باإللتزامات بصورة فعالة. ة 
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4.  ملكية األسهم وهيكل الملكية

4.1 رأس مال الشركة
حتى 31 ديسمبر 2022، أصدرت الشركة ما مجموعه 4٦0,000,000  سهمًا عاديًا بقيمة اسمية مقدارها 0,100 دينار بحريني للسهم الواحد وجميعها مدفوعة 

بالكامل.

4.2 هيكل الملكية حسب الجنسية والفئة:
يبين الجدول التالي توزيع ملكية أسهم الشركة حسب الجنسية والفئة:

عدد األسهم المملوكة

تصنيف المساهمين المجموعالرقم حكومة أو منظمات شركات أفراد

449,701,820 122,785,٦95 171,275,4٦1 155,٦40,٦٦4 بحرينيين .1

8,235,430 - 2,780,٦30 5,454,800 دول مجلس التعاون/عرب .2

2,0٦2,750 - 1,059,330 1,003,420 أجانب .3

460,000,000 122,785,695 175,115,421 162,098,884 المجموع

4.3 هيكل الملكية حسب الحجم )5% فما فوق(:
يبين الجدول التالي ملكية أسهم الشركة حسب الحجم )ملكية 5% فما فوق(:

نسبة األسهم 
المملوكة %

نسبة األسهم 
المملوكة عدد األسهم االسم الرقم

%2٦,٦82 122,735,٦95

57,9٦0,000 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي  )التقاعد( - المدني .1

49,134,21٦ الهيئة العامة للتأمين االجتماعي )التقاعد( – الجيش 

12,8٦0,721 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي  

2,780,758 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي )التقاعد(                       

%12,34٦ 5٦,790,٦24 5٦,790,٦24 المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية .2

%8,708 40,05٦,895 40,05٦,895 شركة بيتك البحرين العقارية القابضة ذ.م.م. 
)مملوكة بشكل غير مباشر بنسبة 100% لشركة بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. )الكويت((

.3

%٦,922 31,842,988 31,842,988 مجموعة بيان لالستثمار العقاري ذ.م.م. 
)مملوكة بشكل غير مباشر بنسبة 100% لشركة بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. )الكويت((

.4

%54,66 251,426,202 المجموع 

4.4 هيكل الملكية حسب حجم الملكية )عدد األسهم(:
يبين الجدول التالي توزيع ملكية أسهم الشركة حسب حجم الملكية )عدد األسهم(: 

نسبة األسهم المملوكة % عدد المساهمين عدد األسهم المملوكة ملكية األسهم )سهم(

%19,٦0 15,782 90,15٦,238 أقل من 50,000

%12,81 708 58,945,322 من 50,000 إلى أقل من 500,00

%8,81 34 40,507,128 من 500,000 إلى أقل من 5,000,000

%58,78 ٦ 270,391,312 أكثر من 5,000,000

%100 16,530 460,000,000 المجموع
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4.5 هيكل الملكية حسب حجم الملكية )نسبة تملك األسهم(:
يبين الجدول التالي توزيع ملكية أسهم الشركة حسب حجم الملكية )نسبة تملك األسهم(: 

نسبة األسهم المملوكة% عدد المساهمين عدد األسهم المملوكة ملكية األسهم )%(

%41,22 1٦,523 189,٦08,٦88 أقل من %1

%4,12 2 18,9٦5,110 من 1% إلى أقل من %5

%15,٦3 2 71,899,883 من 5% إلى أقل من %10

%12,35 2 5٦,790,٦24 من 10% إلى أقل من %20

%2٦,٦8 1 122,735,٦95 من 20% إلى أقل من %50

%100 16,530 460,000,000 المجموع

4.6 ملكية أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية )وذويهم واألطراف ذات العالقة(:
يبين الجدول التالي ملكية أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية :

نسبة األسهم 
المملوكة% 

عدد األسهم 
المملوكة

المنصب/ صلة 
القرابة المنصب االسم الرقم

0 0 ال يوجد رئيس مجلس اإلدارة عيسى محمد نجيبي .1

%0,011 50,000 إبنه محمد عيسى نجيبي

%0,115 530,854 شركة ذات عالقة شركة نجيبي لإلستثمار ش.م.ب. )مقفلة(

%0,125 574,530 شركة ذات عالقة الشركة المتحدة للخدمات التجارية ش.م.ب. )مقفلة(

%0,05٦ 25٦,500 شركة ذات عالقة شركة السوق العقارية ذ.م.م.

%0,02٦ 121,073 شركة ذات عالقة شركة سفريات البحرين العالمية ذ.م.م.

%0,022 100,500 شركة ذات عالقة شركة الخلود كابيتال ذ.م.م

0 0 عضو مجلس اإلدارة سطام سليمان القصيبي .2

%0,052 240,000 والدته فريدة عبدالرحمن المؤيد

%0,011 50,000 عضو مجلس اإلدارة فؤاد علي تقي .3

%0,004 18,400 عضو مجلس اإلدارة حامد يوسف مشعل .4

%0,001 5,000 عضو مجلس اإلدارة عبدالجليل محمد جناحي .5

%1,132 5,209,4٦0 ال ينطبق عضو مجلس اإلدارة فؤاد إبراهيم المطوع
)من 29 مارس 2022(

.٦

%0,24٦ 1,130,000 إبنه إبراهيم فؤاد إبراهيم المطوع

%0,242 1,115,000 إبنه أحمد فؤاد إبراهيم المطوع

%0,238 1,095,000 إبنته رنا فؤاد إبراهيم المطوع

%0,083 380,400 زوجته إيمان عبدالرحيم عبداهلل عبدالسالم

%0,022 100,000 عضو مجلس اإلدارة هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس
)حتى 29 مارس 2022(

.7

%0,022 100,000 الرئيس التنفيذي أحمد يوسف عبداهلل يوسف .8

%2,386 10,976,717 المجموع

مالحظة: ال يمتلك أي أعضاءآخرين من مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أسهًما.
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4.7 تداول األسهم على يد أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية )وذويهم واألطراف ذات العالقة( خالل 2022:
يبين الجدول التالي ما تم تداوله من أسهم على يد أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية في سنة 2022:

األسهم المملوكة حتى 
ديسمبر 2022 معاملة الشراء معاملة البيع

 األسهم المملوكة حتى
31 ديسمبر 2022 المنصب/صلة القرابة االسم

50,000 10,000 0 40,000 عضو مجلس اإلدارة فؤاد على تقي

8,929,8٦0 ٦0,400 0 ال يوجد عضو مجلس اإلدارة فؤاد إبراهيم المطوع

5. هيكل الحوكمة والهيكل التنظيمي

إدارة الرقابة 
المالية

إدارة الموارد 
البشرية

إدارة الشئون 
اإلدارية

الرئيس 
المالي

المساهمون

مجلس اإلدارة

 سكرتير
الشركة

إدارة 
التسويق

إدارة 
العقارات

إدارة المشاريع / 
التجهيز

إدارة 
المرافق

إدارة نظم 
المعلومات

 لجنة
المسئولية 
اإلجتماعية

لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت 
والحوكمة

اللجنة 
التنفيذية

الرئيس
التنفيذي

لجنة 
التدقيق

إدارة التدقيق 
الداخلي

إدارة الشئون 
القانونية واإلمتثال

إدارة االتصاالت 
المؤسسية

الرئيس 
التجاري

الرئيس 
الفني

إدارة 
الخدمات 
األرضية
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6.  مجلس اإلدارة

6.1  تشكيل المجلس وفئات أعضائه
بموجب نظام الشركة األساسي، يتولى إدارَة الشركة مجلٌس مؤلٌف مما ال يقل عن خمسة )5( أعضاء و ال يتجاوز عدد أعضائه ثالثة عشر )13( عضوًا )»أعضاء 

المجلس«(. حتى 31 ديسمبر2022، بلغ أعضاء المجلس عشرة )10( أعضاء. تم تعيين وإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين في إجتماع الجمعية العمومية 
العادية السنوي المنعقد في 29 مارس 2022. كما انَتَخَب المجلُس من أعضائه باالقتراع السري في 2022 رئيسًا ونائبًا للرئيس وذلك لدورته الحالية، والتي 

تنتهي في مارس 2025. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، يكون مجلس إدارة الشركة وحالة العضوية على النحو التالي:

الفئة الجنس المنصب عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي/ غير مستقل ذكر رئيس مجلس اإلدارة السيد عيسى محمد نجيبي

غير تنفيذي/ مستقل ذكر نائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور مصطفى علي السيد

غير تنفيذي/ مستقل ذكر عضو مجلس اإلدارة السيد سطام سليمان القصيبي

غير تنفيذي/ مستقل ذكر عضو مجلس اإلدارة السيد فؤاد علي تقي

غير تنفيذي / مستقل انثى عضو مجلس اإلدارة السيدة إيمان مصطفى المرباطي

غير تنفيذي / مستقل ذكر عضو مجلس اإلدارة السيد محمد إبراهيم البستكي

غير تنفيذي/ مستقل ذكر عضو مجلس اإلدارة  السيد فؤاد إبراهيم المطوع
)من 29 مارس 2022(

تنفيذي / غير مستقل ذكر عضو مجلس اإلدارة السيد يوسف أحمد الحمادي

تنفيذي/ غير مستقل ذكر عضو مجلس اإلدارة السيد عبدالجليل محمد جناحي

تنفيذي / غير مستقل ذكر عضو مجلس اإلدارة السيد حامد يوسف مشعل

غير تنفيذي / مستقل ذكر عضو مجلس اإلدارة السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس
)حتى 29 مارس 2022(

تمتثل الشركة بالمادة HC-1.4.4 من نموذج الرقابة عالية المستوى )Module HC( المندرج تحت المجلد السادس من مجلد التوجيهات، حيث يتوجب أن 
يكون نصف مجلس إدارة الشركة على األقل غير تنفيذيين على أن يكون ثالثة )3( أعضاء من هؤالء مستقلين. عالوة على ذلك، ونظرًا بأن الشركة لديها 

مساهمين مسيطرين، فإن الشركة تلتزم بمتطلبات ميثاق الحوكمة والمادة HC-1.5.2 من المجلد السادس من مجلد التوجيهات، حيث يتوجب أن يكون 
أكثر من ثلث أعضاء المجلس من المستقلين.

6.2 عضويات في مجالس إدارة شركات مدرجة أخرى
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، شغل عضو مجلس اإلدارة المبين أدناه عضوية مجالس أخرى لدى شركات أخرى مدرجة في مملكة البحرين:

المنصب اسم الشركة المدرجة عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. السيد فؤاد إبراهيم المطوع

6.3 تمثيل المرأة 
تلتزم الشركة بتعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في مجلس إدارتها ويتم اتخاذ تمثل المرأة في تشكيله مجلس اإلدارة. تشكيلة مجلس اإلدارة 

الحالي هو كما يلي: 

النسبة % عدد األعضاء الجنس

%90 9 الرجال

%10 1 النساء

%100 10 المجموع
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6.4 نبذة عن أعضاء المجلس

السيد عيسى محمد نجيبي- رئيس مجلس اإلدارة 

بحريني  الجنسية                  

غير تنفيذي/ غير مستقل الفئة/ جهة التعيين

13 سنة مدة العضوية الحالية

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة 	•
عضو بلجنة المسئولية االجتماعية للشركة 	•

عضوية اللجان الحالية

بكالوريس في الهندسة المدنية المؤهالت

تمتد ألكثر من 37 عامًا شغل فيها عدد من المناصب اإلدارية والتنفيذية في القطاع العقاري، باإلضافة إلى إدارة 
شئون األعمال العائلية.

الخبرة

رئيس مجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م. 	•
رئيس مجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م. 	•

رئيس مجلس إدارة شركة الما العقارية ذ.م.م. 	•
رئيس مجلس إدارة شركة سينما الليوان ذ.م.م  	•

رئيس مجلس إدارة شركة نجيبي لالستثمار ش.م.ب. )مقفلة( 	•
رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات التجارية 	•

رئيس مجلس إدارة شركة الخلود كابيتال ذ.م.م. 	•
شركة بابكو للتزويد ذ.م.م. 	•

الرئيس المشارك لمجلس إدارة شركة السوق العقارية ذ.م.م. 	•
نائب رئيس مجلس إدارة شركة بحرين سكراب مولد ذ.م.م. 	•

نائب رئيس مجلس إدارة شركة كراون اندستريز ش.م.ب. )مقفلة(  	•
عضو بمجلس إدارة شركة طيران الخليج القابضة ش.م.ب. )مقفلة( 	•

عضو بمجلس إدارة شركة طيران الخليج ش.م.ب. )مقفلة( 	•
عضو بمجلس إدارة  شركة ذا مولز لتطوير العقارات ش.م.ب. )مقفلة( 	•

عضو بمجلس األمناء وعضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الجامعة الملكية للبنات 	•

العضوية في المجالس األخرى

عضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نجيبي لالستثمار ش.م.ب. )مقفلة( المناصب في الجهات الرقابية 
والحكومية والتجارية األخرى

الدكتور مصطفى علي السيد – نائب رئيس مجلس اإلدارة

الجنسية                   بحريني 

غير تنفيذي/ مستقل
)المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية(

الفئة/ جهة التعيين

13 سنة مدة العضوية الحالية

رئيس لجنة المسئولية االجتماعية 	•
عضو بلجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة 	•

عضوية اللجان

دكتوراة في إدارة المشاريع الصناعية - جامعة لندن )المملكة المتحدة( 	•
ماجستير في إدارة المشاريع الصناعية – جامعة دبلن )إيرلندا( 	•

بكالوريس في الهندسة الميكانيكية – جامعة بورتسموث )المملكة المتحدة( 	•

المؤهالت

تمتد ألكثر من 47 عامًا شغل فيها عدد من المناصب التنفيذية في مؤسسات حكومية وخاصة رئيسية  الخبرة

نائب رئيس مجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م. 	•
نائب رئيس مجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م. 	•

نائب رئيس مجلس إدارة بيت األسرة للتمويل المتناهي الصغر ش.م.ب. )مقفلة( 	•
عضو بمجلس أمناء بيت الزكاة المصري 	•

رئيس مجلس إدارة جمعية الصحة والسالمة البحرينية 	•

العضوية في المجالس األخرى

أمين عام المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية المناصب في الجهات الرقابية 
والحكومية والتجارية األخرى
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السيد سطام سليمان القصيبي – عضو مجلس إدارة

بحريني الجنسية                   

غير تنفيذي/ مستقل الفئة/ جهة التعيين

13 سنة مدة العضوية الحالية

رئيس اللجنة التنفيذية 	•
عضو بلجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة 	•

عضوية اللجان الحالية

ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ديبول )الواليات المتحدة األمريكية( 	•
بكالوريس في المحاسبة من جامعة الملك فهد )المملكة العربية السعودية( 	•

المؤهالت

تمتد ألكثر من 25 عامًا في مجال الخدمات المصرفية اإلسالمية وإدارة الشئون العقارية الخبرة

عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م. 	•
عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م. 	•

عضو بمجلس إدارة شركة الما العقارية ذ.م.م. 	•
رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين للتكنولوجيا 	•

نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع العقارية كبيتال ش.م.ب. )مقفلة( 	•
نائب رئيس مجلس أمناء مدرسة ابن خلدون الوطنية 	•

عضو بمجلس إدارة الشركة الخليجية للتعمير العقاري ش.م.س. )مقفلة( 	•
عضو بمجلس إدارة شركة الخليج القابضة ش.م.ك. )عامة( 	•

عضو بمجلس إدارة شركة نسيج ش.م.ب. )مقفلة( 	•
عضو بمجلس إدارة شركة لوكاتا كوربوريشن ليمتد  	•

عضو بمجلس إدارة شركة البحرين العالمية للجولف ش.م.ب. )مقفلة( 	•
عضو بمجلس إدارة شركة العرين للفنادق ذ.م.م. 	•

عضو بمجلس إدارة جمعية مصارف البحرين 	•
عضو بمجلس إدارة إنجاز البحرين  	•

عضو بمجلس إدارة شركة القصيبي القابضة ذ.م.م 	•

العضوية في المجالس األخرى

الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. المناصب في الجهات الرقابية 
والحكومية والتجارية األخرى

السيد فؤاد علي تقي – عضو مجلس إدارة

بحريني الجنسية                   

غير تنفيذي/ مستقل الفئة/ جهة التعيين

7 سنوات مدة العضوية الحالية

رئيس لجنة التدقيق عضوية اللجان الحالية

ماجستير في إدارة األعمال من جامعة جنوب ويلز )المملكة المتحدة(  المؤهالت

تمتد ألكثر من 35 عامًا في مجال الخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية الخبرة

عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م. 	•
عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م. 	•

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو بمجلس األمناء وعضو باللجنة المالية بمدرسة ابن خلدون الوطنية 	•

العضوية في المجالس األخرى

ال يوجد المناصب في الجهات الرقابية 
والحكومية والتجارية األخرى
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السيد يوسف أحمد الحمادي – عضو مجلس إدارة

بحريني الجنسية                    

تنفيذي/ غير مستقل الفئة/ جهة التعيين

1٦ سنة مدة العضوية الحالية

عضو بلجنة التدقيق عضوية اللجان الحالية              

ماجستير في إدارة األعمال من جامعة البحرين 	•
برنامج تنمية المهارات القيادية من جامعة فرجينيا )الواليات المتحدة األمريكية( 	•

برنامج القيادة االستراتيجية للمديرين الماليين من كلية آيفي إلدارة األعمال )كندا( 	•

المؤهالت

تمتد ألكثر من 33 عامًا في مجال الخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية الخبرة

رئيس مجلس إدارة شركة مجمع المحرق ذ.م.م. 	•
عضو بمجلس إدارة شركة الما العقارية ذ.م.م. 	•

عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م. 	•
عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م. 	•

عضو بمجلس إدارة شركة دلمون 1 ذ.م.م. 	•
عضو بمجلس األمناء ورئيس اللجنة المالية بمدرسة ابن خلدون الوطنية 	•

عضو بمجلس إدارة صندوق الوقف )مصرف البحرين المركزي( 	•

العضوية في المجالس األخرى

مدير تنفيذي – رئيس الرقابة المالية و الشئون اإلدارية في بيت التمويل الكويتي )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة( المناصب في الجهات الرقابية 
والحكومية والتجارية األخرى

السيد عبدالجليل محمد جناحي – عضو مجلس إدارة

بحريني  الجنسية                   

تنفيذي/ غير مستقل الفئة/ جهة التعيين

13 سنة مدة العضوية الحالية

عضو باللجنة التنفيذية عضوية اللجان الحالية

ماجستير في الهندسة المدنية/ إدارة أعمال التشييد من الجامعة الكاثوليكية األمريكية )الواليات المتحدة  	•
األمريكية(

بكالوريس في الهندسة المدنية من جامعة البحرين 	•
دبلوم في إدارة المباني من معهد سيتي آند غيلدز في لندن )المملكة المتحدة( 	•

المؤهالت

تمتد ألكثر من 38 عامًا في مجال إدارة المشاريع والهندسة المدنية الخبرة

عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م. 	•
عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م. 	•

عضو بمجلس إدارة شركة ديار المحرق ذ.م.م 	•
عضو بمجلس إدارة شركة ديار المحرق للتطوير االسكاني ذ.م.م. 	•

عضو بمجلس إدارة شركة ديار البارح العقارية ذ.م.م.  	•
عضو بمجلس إدارة شركة ديار النسيم العقارية ذ.م.م.  	•

العضوية في المجالس األخرى

مدير أول – المشاريع في بيت التمويل الكويتي )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة( المناصب في الجهات الرقابية 
والحكومية والتجارية األخرى
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السيدة إيمان مصطفى المرباطي – عضو مجلس إدارة

بحرينية  الجنسية                   

غير تنفيذي/ مستقل
)الهيئة العامة للتأمين االجتماعي(

الفئة/ جهة التعيين

7 سنوات مدة العضوية الحالية

عضو بلجنة التدقيق 	•
عضو بلجنة المسئولية االجتماعية للشركة 	•

عضوية اللجان

بكالوريس في المحاسبة من جامعة القاهرة )جمهورية مصر العربية( المؤهالت

تمتد ألكثر من 39 عامًا شغلت فيها عدد من المناصب الرئيسية في الهيئة العامة للتأمين االجتماعي الخبرة

عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م. 	•
عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م. 	•

العضوية في المجالس األخرى

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين االجتماعي المناصب في الجهات الرقابية 
والحكومية والتجارية األخرى

السيد محمد إبراهيم البستكي – عضو مجلس إدارة

الجنسية                        بحريني 

غير تنفيذي/ مستقل
)الهيئة العامة للتأمين االجتماعي(

الفئة/ جهة التعيين

4 سنوات مدة العضوية الحالية

عضو باللجنة التنفيذية عضوية اللجان

ماجستير في إدارة األعمال من جامعة غالمورغان )المملكة المتحدة( 	•
برنامج اإلدارة العامة من كلية هارفارد إلدارة األعمال )الواليات المتحدة األمريكية( 	•

برنامج التنفيذي الخليجي من جامعة فرجينيا ]كلية داردن إلدارة األعمال[ )الواليات المتحدة األمريكية( 	•
دبلوم اإلدارة التنفيذية من جامعة البحرين 	•

المؤهالت

تمتد ألكثر من 43 عامًا شغل فيها عدد من المناصب التنفيذية في مؤسسات مالية عديدة الخبرة

رئيس مجلس إدارة شركة بنفت ش.م.ب. )مقفلة( 	•
رئيس مجلس إدارة سناد ذ.م.م.  	•

نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المملكة 	•
عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م. 	•

عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م. 	•
عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 	•

عضو بمجلس إدارة شركة إدارة األصول ش.م.ب. )مقفلة( 	•

العضوية في المجالس األخرى

ال يوجد المناصب في الجهات الرقابية 
والحكومية والتجارية األخرى
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السيد حامد يوسف مشعل- عضو مجلس إدارة 

بحريني  الجنسية                   

تنفيذي/ غير مستقل الفئة/ جهة التعيين

4 سنوات  مدة العضوية الحالية

عضو باللجنة التنفيذية عضوية اللجان الحالية

ماجستير في إدارة األعمال من كلية واريك إلدارة األعمال في جامعة واريك )المملكة المتحدة( 	•
بكالوريس في دراسات الحاسوب واألعمال من كلية واريك إلدارة األعمال في جامعة واريك )المملكة المتحدة( 	•

)MRICS( معتمد من المعهد الملكي للمّساحين المعتمدين 	•
)CFA( شهادة المحلل المالي المعتمد 	•

)PMP( شهادة محترف إدارة المشاريع 	•

المؤهالت

تمتد ألكثر من 17 عامًا في مجال الخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية الخبرة

عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م. 	•
عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م. 	•

عضو بمجلس إدارة شركة مجمع المحرق ذ.م.م. 	•
عضو بمجلس إدارة شركة مركز إدارة السيولة المالية ش.م.ب.)مقفلة( 	•

عضو بمجلس إدارة شركة مجموعة بيان لالستثمار العقاري ذ.م.م. 	•
عضو بمجلس إدارة شركة بيتك البحرين العقارية القابضة ذ.م.م. 	•

عضو بمجلس إدارة شركة بيتك لإلستثمارات وان ذ.م.م.  	•
عضو بمجلس إدارة شركة بيتك لإلستثمارات تو ذ.م.م.  	•

عضو بمجلس إدارة شركة ديار النسيم ذ.م.م. 	•
عضو بمجلس إدارة المسرات العقارية 2 ذ.م.م. 	•

العضوية في المجالس األخرى

رئيس الخدمات المصرفية لألفراد في بيت التمويل الكويتي )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة( المناصب في الجهات الرقابية 
والحكومية والتجارية األخرى

السيد فؤاد إبراهيم المطوع- عضو مجلس إدارة
)من 29 مارس 2022( 

بحريني  الجنسية                   

غير تنفيذي/ غير مستقل الفئة/ جهة التعيين

سنة واحدة )1(  مدة العضوية الحالية

عضو بلجنة التدقيق 	•
عضو بلجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة 	•

عضوية اللجان الحالية

بكالوريس في دراسات الكيمياء الحيوية من جامعة الكويت )الكويت( 	• المؤهالت

تمتد ألكثر من 45 عامًا في مجاالت تكنولوجيا المعلومات والتعامل في األوراق المالية وإدارة الثروة الحيوانية 
وتربية األسماك

الخبرة

عضو بمجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. 	•
عضو بمجلس إدارة شركة الجزيرة للسياحة ش.م.ب.)مقفلة( 	•

العضوية في المجالس األخرى

ال يوجد المناصب في الجهات الرقابية 
والحكومية والتجارية األخرى
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السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس  - عضو مجلس إدارة
)حتى 29 مارس 2022(

بحريني  الجنسية                   

غير تنفيذي/ غير مستقل الفئة/ جهة التعيين

9 سنوات مدة العضوية 

عضو بلجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة عضوية اللجان الحالية

بكالوريس في المسح الكمي من جامعة بورتسموث بوليتكنك )المملكة المتحدة( 	•
)CRPEP( عضو بمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية 	•

عضو بالمعهد الملكي للمّساحين المعتمدين )المملكة المتحدة( 	•

المؤهالت

تمتد ألكثر من 35 عامًا في مجال المسح الكمي وإدارة المشاريع الخبرة

عضو بمجلس إدارة شركة فريزر سويت السيف – البحرين ذ.م.م. )إلى 29 مارس 2022( 	•
عضو بمجلس إدارة شركة السيف للترفيه ذ.م.م. )إلى 29 مارس 2022( 	•

المالك والعضو المنتدب لشركة دار الهدى للشقق المفروشة ذ.م.م. 	•
عضو بمجلس أمناء وقف الشيخ عيسى بن سلمان التعليمي الخيري 	•

العضوية في المجالس األخرى

المالك والرئيس التنفيذي لشركة حاج مساحو كميات ذ.م.م. المناصب في الجهات الرقابية 
والحكومية والتجارية األخرى

6.5 مهام المجلس

٦.5.1 الدور والمسئوليات العامة
تشمل المهام والمسئوليات التي يضطلع بها المجلس، على سبيل المثال 

ال الحصر،  ما يلي:

رسم أهداف الشركة 	•

تحديد األداء العام للشركة وخططها واستراتيجيتها 	•

رصد أداء اإلدارة ومدى تنفيذها للقرارات االستراتيجية 	•

عقد اجتماعات المساهمين وإعداد جداول األعمال لها 	•

اعتماد ورصد سير النفقات الرأسمالية الرئيسية وإدارة رأس المال  	•
والقروض بما في ذلك بيع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة

رصد تعارض المصالح ومنع أية معاملة احتيالية مع األطراف ذات العالقة 	•

االعتماد السنوي للميزانية ورصد أداء اإلدارة بهذا الشأن 	•

اعتماد واستعراض هيكل اإلدارة ومسئولياتها 	•

ضمان نزاهة أنظمة المحاسبة والتقارير المالية للشركة، بما في ذلك  	•
التدقيق المستقل، و أنظمة الرقابة المناسبة موجودة، وال سيما أنظمة 

إدارة المخاطر، والرقابة المالية والتشغيلية، واالمتثال بالقوانين والمعايير 
ذات الصلة

العمل على إعداد البيانات المالية على نحو يفصح بدقة عن وضع الشركة  	•
المالي

اختيار وتعويض ومراقبة أعضاء اإلدارة التنفيذية، وعند الضرورة،  	•
استبدالهم وضمان إنشاء خطط تعاقب سليمة للرئيس التنفيذي 

واإلدارة التنفيذية في الشركة

المواءمة بين مكافآت كبار المسئولين التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة  	•
ومصالح الشركة ومساهميها على المدى الطويل

ضمان عملية ترشيح وانتخاب مجلس اإلدارة بشكل رسمي ومن دون  	•
تحزب

ضمان المعاملة العادلة للمساهمين، بما في ذلك المساهمين األقلية 	•

التأكد من االلتزام بالقواعد والمتطلبات ذات الصلة والمتعلقة بإصدار  	•
وطرح األوراق المالية

ضمان اإللتزام بااللتزامات المستمرة فيما يتعلق بمتطلبات اإلدراج،  	•
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، المسائل المتعلقة باإلفصاح 

ونشر المعلومات الحساسة لألسعار وغيرها من اإلفصاحات، ومنع إساءة 
استخدام األسواق المالية وتجنب التداول من الداخل

االمتثال للمستندات التأسيسية للشركة، بما في ذلك على سبيل  	•
المثال ال الحصر، عقد التأسيس والنظام األساسي واللوائح والقرارات 

األخرى ذات الصلة

التأكد من موافقة مجلس اإلدارة على أي قروض مقدمة من الشركة،  	•
إن وجدت ، وفًقا لسلطته المحددة في هذا الشأن، بما في ذلك الحدود 

اإلئتمانية والشروط األخرى ذات الصلة

الموافقة على الرسوم والمصاريف واالشتراكات والعموالت ذات الصلة  	•
والجزاءات التجارية واإلدارية األخرى، عند االقتضاء

ضمان االمتثال لجميع القوانين واللوائح، ومنها على سبيل المثال ال  	•
الحصر: قانون الشركات وميثاق الحوكمة والقوانين واللوائح الصادرة عن 
مصرف البحرين المركزي والقوانين واللوائح الصادرة عن بورصة البحرين 

وقانون العمل وغيرها من القوانين واللوائح المعمول بها.
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وثمة مزيد من التفاصيل بشأن مهام ومسئوليات المجلس واردة في 
ميثاق المجلس ونظام الشركة األساسي، حيث تتماشى جميع هذه المهام 

والمسئوليات مع المتطلبات الرقابية الواردة في قانون الشركات مجلد 
التوجيهات وميثاق الحوكمة وغيرها من القوانين واللوائح المعمول بها. 

ويعتبر أعضاء مجلس اإلدارة مسئولون بشكل فردي وجماعي عن أداء هذه 
المسئوليات.

٦.5.2 المعامالت الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة
فيما يلي معامالت جوهرية تتطلب موافقة مجلس اإلدارة:

اعتماد االستراتيجية ومراجعتها سنويًا 	•

اعتماد الميزانية السنوية ومراقبتها 	•

إقرار البيانات المالية المراجعة والمدققة للشركة 	•

الموافقة على النفقات الرأسمالية والعقود الجوهرية سواءًا كانت مدرجة  	•
في الميزانية أم ال والتي تخرج عن الصالحيات المفوضة لإلدارة، باإلضافة 

إلى االستثمارات والتخارجات

اعتماد ومراجعة هيكل ومسئوليات اإلدارة 	•

تعيين الرئيس التنفيذي وسكرتير الشركة 	•

الموافقة على سياسات الشركة 	•

الموافقة على أي قروض تتحصل عليها الشركة والضمانات التي ستمنح  	•
بشأنها.

يوجد المزيد من التفاصيل عن المعامالت الجوهرية التي تتطلب موافقة 
مجلس اإلدارة في وثيقة حدود السلطة التقديرية المعتمدة من قبل 

مجلس اإلدارة.

6.6 تعيين أعضاء المجلس وانتخابهم وإنهاء عضويتهم
تتولى الجمعية العمومية خالل اجتماعها السنوي انتخاب المجلس لدورة 
تستغرق ثالث )3( سنوات قابلة للتجديد. وابتدأت الدورة الحالية للمجلس 
في 29 مارس 2022 وستنقضي في يوم إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية 
السنوي بتاريخ 29 مارس 2025 أو بتاريخ إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية 

العادية السنوي لعام 2025، أيهما أسبق. 

ويخضع تعيين أعضاء المجلس وانتخابهم إلى األحكام المنصوص 
عليها في قانون الشركات وميثاق الحوكمة وأنظمة ولوائح مصرف 

ن األعضاء خالل اجتماع الجمعية العمومية ويتم  البحرين المركزي. وُيعيَّ
اختيارهم من بين مرشحين يقترحهم المجلس أو يتم تعيينهم بواسطة 

المساهمين الرئيسيين في إطار ممارسة حقوقهم التي كفلها قانون 
الشركات.

وتنتهي عضوية أعضاء المجلس بانتهاء دورة المجلس وبعدها يخضع 
العضو المعني إلعادة االنتخاب. ويرد في نظام الشركة األساسي وقانون 

الشركات وميثاق المجلس جميع األسباب التي تؤدي إلى إنهاء عضوية 
المجلس. وللجمعية العمومية من خالل تصويت األغلبية الحق في 

إنهاء عضوية بعض أو جميع أعضاء المجلس، شريطة أال يخل ذلك بحق 
المساهمين ممن يتمتعون بحق إنهاء تعيين أي عضو ُمعّين من قبلهم. 

حتى 31 ديسمبر2022، لم يتم إنهاء أية عضوية.

6.7 خطابات تعيين أعضاء المجلس
لقد أبرمت الشركة خطاب تعيين مع كل عضو بالمجلس بّينت من خالله 
األدوار والمهام والمسئوليات المناطة باألعضاء وأوجه المسائلة باإلضافة 

إلى المسائل األخرى المتعلقة بتعيينهم مثل: مدة العضوية ومدى 
التفرغ المطلوب من جانبهم ومهام اللجان المسندة إليهم )إن وجدت( 

ومكافآتهم ومستحقات تسديد مصاريفهم وإمكانية حصولهم على 
المشورة المهنية المستقلة متى ما اقتضت الحاجة.

ويتعين على أعضاء المجلس التقيد بنظام الشركة األساسي وبقانون 
الشركات وميثاق الحوكمة ومجلد التوجيهات ومدونة السلوك واألخالقيات 

وجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

6.8 عقد الدورة التعريفية ألعضاء المجلس وتدريبهم
يحرص المجلس عبر سكرتير الشركة على إمداد جميع أعضائه الجدد 

بالمعلومات الالزمة لتعزيز ودعم مساهمتهم في أعمال المجلس منذ 
بداية فترة عضويتهم. ويتضمن األمر عقد االجتماعات مع كبار المسئولين 
اإلداريين وتقديم العروض التقديمية بشأن ما يتعلق بالشركة من خطط 

استراتيجية وأطر مالية ومحاسبية مهمة وأداء الشركة المالي واستثماراتها 
وعقاراتها، باإلضافة إلى إتاحة سبل التواصل مع المدقق الداخلي والمدقق 
الخارجي والمستشار القانوني. كذلك يحرص سكرتير الشركة على توفير 

معلومات الشركة وجعلها في متناول أعضاء المجلس، بما في ذلك 
المستندات التأسيسية والمواثيق والسياسات واإلجراءات ووثائق التأمين 
وغيرها من المستندات والوثائق المهمة التي ُتحَفظ أو تكون متاحة عبر 

بوابة المجلس اإللكترونية.
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كذلك يقع على لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة مسئولية ترتيب ما يلزم من تدريب لضمان اّطالع أعضاء المجلس على آخر المستجدات والتطورات 
التي قد تؤثر على الشركة. خالل عام 2022 ، شارك أعضاء مجلس اإلدارة بالورش التالية:

مقدم الورشة الموقع الورشة التاريخ

ام تي اي كونسولتنغ ذ.م.م. دبي – اإلمارات العربية المتحدة التخطيط اإلستراتيجي 1 يونيو 2022 إلى 4 يونيو 2022

هذا وقد شارك معظم أعضاء المجلس بشكل فردي في العديد من الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية االفتراضية التي تغطي مجموعة كبيرة من 
قضايا الحوكمة والقضايا المتعلقة بقطاعات محددة.

6.9 سكرتير الشركة
يتلقى المجلس الدعم الالزم من سكرتير الشركة إذ يوفر إليه الدعم المهني واإلداري. كذلك يعمل سكرتير الشركة كأمين سر للجان المجلس ولالجتماعات 

العمومية ويخضع تعيينه لموافقة المجلس. وتشغل اآلنسة مريم حسين منصب سكرتير الشركة باإلضافة إلى منصب مدير أول إلدارة الشئون القانونية 
واإلمتثال حيث انضمت إلى الشركة في مايو 2019. وتحمل اآلنسة مريم حسين درجتي البكالوريس في الحقوق )LLB( والماجستير في الحقوق )LLM( من 

جامعة واريك والدبلوم العالي لدورة الممارسة القانونية )LPC( من كلية الحقوق بالمملكة المتحدة وتتمتع بخبرة مهنية تمتد ألكثر من سبعة عشر )17( 
عامًا.

6.10 سياسة المكافآت وبدالت الحضور لدى المجلس
ُتراعي الشركة أحكام المادة )188( من قانون الشركات في تحديدها مكافآت أعضاء المجلس. بلغت المكافآت المدفوعة ألعضاء المجلس للسنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ما مقداره 225,000 د.ب. وفقًا لما أقرته الجمعية العمومية خالل اجتماعها السنوي. وتبلغ المكافأة المقترح دفعها إلى أعضاء 
المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022 مبلغ وقدره 240,000 د.ب.، وسوف ُتعَرض على المساهمين العتمادها خالل إجتماع الجمعية العمومية 

العادية السنوي المقبل.

 بدالت الحضور لكل إجتماع لرئيس المجلس أو رئيس الجنة مقدارها ٦00 دينار بحريني و 400 دينار بحريني ألعضاء المجلس أو أعضاء اللجان.  وفيما يلي 
مجمل بدالت الحضور المدفوعة ألعضاء المجلس واللجان  لالجتماعات :

بدل الحضور )بالدينار البحريني(نوع اإلجتماع

25,200إجتماعات المجلس 

25,000إجتماعات اللجان

50,200المجموع

مالحظة: ال تشمل بدالت الحضور المبينة أعاله بدالت الحضور المدفوعة للشركات التابعة.

6.11 اجتماعات المجلس 
على المجلس عقد اجتماعاته بصورة مستمرة، شريطة أال يقل عدد اإلجتماعات المنعقدة بأي حال من األحوال عن أربع )4( اجتماعات سنويًا، وذلك طبقًا 

للمتطلبات القانونية والرقابية وميثاق المجلس. وقد تجاوز المجلس هذا المتطلب باجتماعه ست )٦( مرات في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 

وباإلضافة إلى االجتماعات التي ُعِقدت خالل السنة المذكورة آنفًا، فقد تم اعتماد قرار واحد )1( باإلجماع عن طريق تمريره على األعضاء، وتمت المصادقة عليه 
خالل اجتماع المجلس التالي.



31

التقرير السنوي 2022رؤى طموحة نحو المستقبل التقرير السنوي 2022رؤى طموحة نحو المستقبل

٦.11.1 العدد اإلجمالي إلجتماعات المجلس واللجان والحضور
فيما يلي تفصيل لالجتماعات التي ُعِقدت في 2022 بحضور أعضاء مجلس اإلدارة:

عدد االجتماعات المجلس/ اللجنة عضو المجلس

٦ مجلس اإلدارة السيد عيسى محمد نجيبي

4 لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

1 لجنة المسئولية االجتماعية للشركة

٦ مجلس اإلدارة الدكتور مصطفى علي السيد

4 لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

1 لجنة المسئولية االجتماعية للشركة

٦ مجلس اإلدارة السيد سطام سليمان القصيبي

5 اللجنة التنفيذية

3 لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

٦ مجلس اإلدارة السيد فؤاد علي تقي

5 لجنة التدقيق

٦ مجلس اإلدارة السيد يوسف أحمد الحمادي

5 لجنة التدقيق

٦ مجلس اإلدارة السيد عبدالجليل محمد جناحي

5 اللجنة التنفيذية

٦ مجلس اإلدارة السيدة إيمان مصطفى المرباطي

5 لجنة التدقيق

1 لجنة المسئولية االجتماعية للشركة

٦ مجلس اإلدارة السيد محمد إبراهيم البستكي

5 اللجنة التنفيذية

٦ مجلس اإلدارة السيد حامد يوسف مشعل

5 اللجنة التنفيذية

5 مجلس اإلدارة السيد فؤاد إبراهيم المطوع
3)من 29 مارس 2022( لجنة التدقيق

2 لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

1 مجلس اإلدارة السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس
1)حتى 29 مارس 2022( لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
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٦.11.2 إجتماعات المجلس والحضور
فيما يلي تواريخ وتفاصيل حضور اجتماعات المجلس: 

%
2022/6
22/12/01

20221/5
22/11/09

2022/4
22/8/02

2022/3
22/5/11

2022/2
22/4/18

2022/1
22/2/27 العضو

100 ü ü ü ü السيد عيسى محمد نجيبي

100 ü ü ü ü الدكتور مصطفى علي السيد

100 ü ü ü ü السيد سطام سليمان القصيبي

100 ü ü ü ü ü السيد فؤاد علي تقي

100 ü ü ü السيد يوسف أحمد الحمادي

100 ü ü ü ü السيد عبدالجليل محمد جناحي

100 ü ü ü ü ü السيدة إيمان مصطفى المرباطي

100 ü ü ü ü ü السيد محمد إبراهيم البستكي

100 ü ü ü ü السيد حامد يوسف مشعل

100 ü ü ü ü ü - السيد فؤاد إبراهيم المطوع
)من 29 مارس 2022(

100 - - - - - السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس
)حتى 29 مارس 2022(

ü شارك في االجتماع بواسطة االحضور الشخصي

  	شارك في االجتماع عن ُبعد بواسطة تطبيق اإلتصال المرئي 

7. لجان المجلس 

لقد أناط المجلس مسئوليات محددة بعدد من اللجان المنبثقة منه )ويشار إلى كل واحدة منها اختصارًا بـ»اللجنة«، ومجتمعة بـ»اللجان«(، وذلك طبقًا 
للمستندات التأسيسية الخاصة بالشركة ومواثيقها والمتطلبات المنصوص عليها في ميثاق الحوكمة ولوائح مصرف البحرين المركزي. ولكل لجنة 

ميثاقها الرسمي المكتوب الذي يحدد مهامها ومسئولياتها. وفيما يلي قائمة باللجان الرئيسية:

اللجنة التنفيذية  	•

لجنة التدقيق 	•

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة 	•

لجنة المسئولية المجتمعية للشركة 	•
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 7.1 اللجنة التنفيذية

7.1.1 التشكيل
فيما يلي تفصيل لعضوية اللجنة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022: 

الفئة المنصب العضو 

غير تنفيذي/ مستقل رئيس اللجنة السيد سطام سليمان القصيبي

تنفيذي/ غير مستقل عضو السيد عبدالجليل محمد جناحي

غير تنفيذي/ مستقل عضو السيد محمد إبراهيم البستكي                   

عضو تنفيذي/ غير مستقل السيد حامد يوسف مشعل

7.1.2 المهام والمسئوليات
أنشأت اللجنة التنفيذية من أجل دعم عملية صنع القرارات لدى المجلس وذلك على نطاق واسع من المسائل المتعلقة بعمل الشركة بدءًا من تخطيط 

االستراتيجية والسياسات وصوالً إلى االستثمار والمخاطر. وتساعد اللجنُة التنفيذيُة المجلَس في االضطالع بمسئولياته الرقابية متى وجدت الحاجة الماسة 
إلستعراض وإتخاذ اإلجراءات على نحو فوري، مع تركيز اللجنة على متطلبات التمويل والتي تشمل: تنمية رأس المال والتنسيق مع المصارف والمستشارين 

الماليين وإدارة االستثمارات وإدارة األصول واإللتزامات وغيرها من المسائل المالية ذات الصلة بأنشطة الشركة االستثمارية.

7.1.3 االجتماعات والحضور والبدالت
ينص ميثاق اللجنة التنفيذية على أن تعقد اللجنة ما ال يقل عن ستة )٦( اجتماعات سنويًا. خالل 2022، عقدت اللجنة خمسة )5( اجتماعات فقط وذلك ألنها 

تداولت بالكامل في جميع المسائل التي قد تتداول بها اللجنة التنفيذية. وفيما يلي تواريخ اجتماعات اللجنة التنفيذية ونسبة الحضور وقيمة البدالت التي 
دفعت ألعضائها: 

البدالت 
)د.ب.( %0

2022/5
22/11/28

2022/4
22/10/31

2022/3
22/8/01

2022/2
22/7/07

2022/1
22/2/22 العضو

3,000 100 ü ü ü السيد سطام سليمان القصيبي

2,000 100 ü ü ü ü ü السيد عبدالجليل محمد جناحي

2,000 100 ü ü ü ü السيد محمد إبراهيم البستكي

2,000 100 ü ü ü ü السيد حامد يوسف مشعل

ü شارك في االجتماع بواسطة االحضور الشخصي

  	شارك في االجتماع عن ُبعد بواسطة تطبيق اإلتصال المرئي 

7.1.4  أنشطة اللجنة
تضمنت أنشطة اللجنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ما يلي:

مراجعة األداء المالي الموحد للشركة بصفة سنوية وربع سنوية. 	•

مراجعة وضع اإلستثمارات وإصدار التوصيات للتخارج. 	•

مراجعة المقترحات المختلفة للمشاريع المتخصصة وخدمات إدارة العقارات. 	•

مراجعة التفويضات المصرفية والتوصية بالتغييرات، عند االقتضاء. 	•

مراجعة الخطة التسويقية لمجمع السيف – ضاحية السيف لسنة 2022 وإعتمادها. 	•

مراجعة خطة احتفاالت الذكرى الخامسة والعشرين لمجمع السيف – ضاحية السيف. 	•

مراجعة أحدث تطورات شئون إدارة العقارات وأسعار اإليجار المعتمدة ذات الصلة. 	•

مراجعة أحدث تطورات إدارة المشاريع والموافقة على تعيين الخبراء االستشاريين، عند االقتضاء. 	•

استعراض ميزانية الشركة لسنة 2023 والتوصية بإعتمادها. 	•
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7.2 لجنة التدقيق

7.2.1 التشكيل
فيما يلي تفصيل لعضوية لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022:

الفئة المنصب العضو

غير تنفيذي/ مستقل رئيس اللجنة السيد فؤاد علي تقي

تنفيذي/ غير مستقل عضو السيد يوسف أحمد الحمادي

غير تنفيذي/ مستقل عضو السيدة إيمان مصطفى المرباطي

غير تنفيذي/مستقل عضو السيد فؤاد إبراهيم المطوع
)من 18 أبريل 2022(

7.2.2 المهام والمسئوليات
تؤدي لجنة التدقيق دورًا رئيسيًا في دعم المجلس إلستيفاء مسئولياته الرقابية في مجال اإلبالغ المالي وأنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر 

ومهام التدقيق الداخلي والخارجي. وتتمثل مهامها الرئيسية في مراقبة المراجعات الدورية لعمليات المحاسبة والتقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية 
التي يجريها المدققون المستقلون واإلدارة المالية واإلدارة العليا وإدارة التدقيق الداخلي لدى الشركة. كذلك من المهام الرئيسية للجنة مراجعة وتقييم 

استقاللية المدققين المستقلين وأداؤهم.

وفي سياق اضطالعها بمسئولياتها الرقابية، تشرف لجنة التدقيق على تبني سياسات محاسبية وضوابط داخلية تتسم بالجودة والسعي إلى تعيين 
مدققين مستقلين فعالين وذلك من أجل ردع االحتيال وتوقع المخاطر المالية وتشجيع اإلفصاح عن المعلومات المالية وغيرها من المعلومات إلى المجلس 

وأصحاب المصلحة وذلك على نحو دقيق وفي الوقت المناسب وبصورة مجدية.

7.2.3 االجتماعات والحضور والبدالت
ينص ميثاق لجنة التدقيق على أن تعقد اللجنة ما ال يقل عن أربع )4( اجتماعات سنويًا. خالل 2022، عقدت اللجنة خمسة )5( اجتماعات امتثاالً لهذا المتطلب. 

وفيما يلي تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق ونسبة الحضور وقيمة البدالت التي دفعت ألعضائها:

البدالت 
)د.ب.( %

2022/5
22/10/31

2022/4
22/7/28

2022/3
22/5/09

2022/2
22/2/21

2022/1
22/2/10 العضو

3,000 100 ü ü ü السيد فؤاد علي تقي

2,000 100 ü السيد يوسف أحمد الحمادي

2,000 100 ü ü ü السيدة إيمان مصطفى المرباطي

1,200 100 ü ü ü - - السيد فؤاد إبراهيم المطوع
)من 18 أبريل 2022(

ü شارك في االجتماع بواسطة االحضور الشخصي

  	شارك في االجتماع عن ُبعد بواسطة تطبيق اإلتصال المرئي 

باإلضافة إلى اإلجتماعات التي تم انعقادها خالل السنة المذكورة أعاله تم تمرير قرار واحد )1( من خالل تعميمه على أعضاء اللجنة وتم تصديقة في االجتماع 
التالي للجنة التدقيق.
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7.2.4 أنشطة اللجنة
تضمنت أنشطة اللجنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ما يلي:

مراجعة البيانات المالية الموحدة للشركة بصفة سنوية ونصف سنوية وربع سنوية. 	•

مراجعة معامالت األطراف ذات العالقة. 	•

استعراض مع كاًل من المدقق الخارجي واإلدارة التنفيذية نهج التدقيق ومنهجيته المطبقين السيما مسائل التدقيق الرئيسية المدرجة في تقرير المدقق  	•
الخارجي الصادر بنهاية السنة.

استعراض ورصد أداء المدقق الخارجي مع عقد اجتماعين )2( معهم لهذا الغرض. 	•

رفع التوصية إلى المجلس ليعتمد إعادة تعيين المدقق الخارجي وعقود خدماته وأتعاب التدقيق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 	•

اعتماد خطة التدقيق الداخلي لمدة ثالث )3( سنوات. 	•

استعراض النتائج المهمة التي توصل إليها قسم التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي ورد اإلدارة على توصياتهم. 	•

استعراض مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية بالشركة واإلبالغ المحاسبي والمالي ومهام التدقيق الداخلي. 	•

استعراض التعديالت التي طرأت على المبادئ والممارسات المحاسبية المقترحة من المدقق الخارجي واإلدارة التنفيذية، حيثما كان واردًا. 	•

استعراض التقرير نصف السنوي بشأن مسائل االمتثال القانوني والرقابي. 	•

استعراض اإلفصاحات المالية والبيانات الصحفية المهمة ورفعها إلى المجلس إلعتمادها. 	•

مراجعة ومراقبة االمتثال لدليل سياسات وإجراءات التعامالت مع األشخاص الرئيسيين. 	•

7.3 لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

7.3.1 التشكيل
فيما يلي تفصيل لعضوية لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022:

الفئة المنصب العضو

غير تنفيذي/ غير مستقل رئيس اللجنة السيد عيسى محمد نجيبي

غير تنفيذي/ مستقل عضو الدكتور مصطفى علي السيد

غير تنفيذي/ مستقل عضو السيد سطام سليمان القصيبي

غير تنفيذي/مستقل عضو السيد فؤاد إبراهيم المطوع
)من 18 أبريل 2022(

غير تنفيذي/ غير مستقل عضو السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس
)حتى 29 مارس 2022(
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7.3.2 المهام والمسئوليات
تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة التي أنشأها المجلس مسئوليات استشارية مدمجة تتعلق بما يلي:

تحديد األشخاص المؤهلين ليصبحوا أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي والمدير المالي وسكرتير الشركة وأي موظف آخر في الشركة يراه مجلس  	•
اإلدارة مناسبًا، بإستثناء تعيين المدقق الداخلي الذي سيكون تعيينه من اختصاص لجنة التدقيق

تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة، بما في ذلك توصيات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة )بما في ذلك التجديد أو إعادة التعيين( ليتم إدراجها من قبل  	•
المجلس في جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي المقبل

مراجعة وتقديم توصيات بشأن مرشحي مجلس اإلدارة الذين اقترحهم المساهمون األساسيون المؤهلون القتراح عضوية عضو مجلس إدارة لتمثيلهم  	•
في المجلس 

مراجعة سياسات مكافآت الشركة لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، والتي يجب الموافقة عليها من قبل المساهمين ويجب على هذه السياسات أن  	•
تكون وفقًا لقيم واستراتيجية الشركة 

تقديم توصيات بشأن المكافآت والمبالغ الخاصة بأشخاص محددين لمجلس اإلدارة بأكمله، مع األخذ في اإلعتبار إجمالي األجر بما في ذلك الرواتب واألتعاب  	•
والمصروفات ومزايا الموظفين 

تقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة منه وأعضائه واإلدارة التنفيذية 	•

•	 اقتراح واستعراض المكافآت المحددة لكل عضو بالمجلس وباللجان وباإلدارة التنفيذية استنادًا إلى أدائهم

إعداد ومراجعة سياسات الشركة المتعلقة بالحوكمة 	•

التخطيط إلحالل الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة العليا. 	•

7.3.3 االجتماعات والحضور والبدالت
ينص ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة على أن تعقد اللجنة ما ال يقل عن اجتماعين )2( سنويًا. خالل 2022، عقدت اللجنة أربعة )4( إجتماعات 

امتثاالً لهذا المتطلب. وفيما يلي تاريخي اجتماعي اللجنة ونسبة الحضور والبدالت التي دفعت على أعضائها:

البدالت 
)د.ب.( %

2022/4
22/11/27

2022/3
22/10/16

2022/2
22/02/17

2022/1
22/02/10 العضو

2,400 100 ü ü السيد عيسى محمد نجيبي

1,٦00 100 ü ü الدكتور مصطفى علي السيد

1,200 100 ü ü û السيد سطام سليمان القصيبي

800 100 ü ü - - السيد فؤاد إبراهيم المطوع
)من 18 أبريل 2022(

400 50 - - û
السيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس

)حتى 29 مارس 2022(

ü شارك في االجتماع بواسطة االحضور الشخصي

  	شارك في االجتماع عن ُبعد بواسطة تطبيق اإلتصال المرئي 

مالحظة: لم يستطع كاًل من السيد سطام سليمان القصيبي حضور إجتماع اللجنة التنفيذية رقم )2022/1( والسيد هشام عبدالرحمن جعفر آل ريس حضور 
إجتماع اللجنة التنفيذية رقم )2022/2(  وذلك ألسباب طارئة.
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7.3.4 أنشطة اللجنة
تضمنت أنشطة اللجنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ما يلي:

استعراض مقترح توزيع مكافآت الموظفين لسنة 2021 ورفعه إلى المجلس إلعتماده. 	•

استعراض مكافآت المجلس للسنة المالية 2021 ورفعها إلى المجلس إلعتمادها. 	•

مراجعة قائمة ترشيحات مجلس اإلدارة للفترة من 2022 إلى 2025 ورفعها إلى المجلس إلعتمادها. 	•

استعراض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021 ورفعه إلى المجلس إلعتماده. 	•

استعراض نتائج عمليات التقييم والتقدير بالمجلس لسنة 2021 ورفع التقرير بشأنها إلى المجلس. 	•

مراجعة واعتماد تعيينات ومكافآت وترقيات اإلدارة التنفيذية )باستثناء المناصب التي تتبع مجلس اإلدارة(. 	•

استعراض مستجدات الموارد البشرية. 	•

إستعراض تعويضات ومزايا الموظفين المحدثة ورفعها إلى المجلس إلعتمادها. 	•

استعراض الهيكل التنظيمي المعدل ورفعه إلى المجلس إلعتماده. 	•

استعراض مدى امتثال الشركة لميثاق الحوكمة وآخر تحديثات حوكمة الشركات. 	•

استعراض ميزانية تكاليف الموظفين الجزئية والموحدة لسنة 2023 وإدراجها في الميزانية العامة ليعتمدها المجلس. 	•

إستالم تأكيد بمراجعة سياسة وإجراءات إحالل الرئيس التنفيذي. 	•

7.4 لجنة المسئولية االجتماعية للشركة

7.4.1 التشكيل
فيما يلي تفصيل لعضوية لجنة المسئولية االجتماعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022:

الفئة المنصب العضو

غير تنفيذي/ مستقل رئيس اللجنة الدكتور مصطفى علي السيد

غير تنفيذي/ غير مستقل عضو السيد عيسى محمد نجيبي

غير تنفيذي/ مستقل عضو السيدة إيمان مصطفى المرباطي

7.4.2 المهام والمسئوليات
ض المجلُس لجنَة المسئولية االجتماعية للشركة بمهام إدارة التبرعات وصرفها بما فيها اختيار المنظمات الخيرية وتخصيص الميزانية المعتمدة  ُيفوِّ

لمختلف القطاعات ووضع شروط للتبرعات واستعراض ورصد أداء المنظمات وإلغاء التبرعات ورفع الميزانية العامة للتبرعات للمساهمين إلعتمادها.

7.4.3 االجتماعات والحضور والبدالت
ينص ميثاق لجنة المسئولية االجتماعية للشركة على أن تعقد اللجنة ما ال يقل عن اجتماعين )2( سنويًا. خالل 2022، عقدت اللجنة اجتماع )1( واحد مع 
تفويض لجنة المسئولية االجتماعية المنبثقة من اإلدارة للقيام باألنشطة الالزمة. وفيما يلي تاريخ اجتماع اللجنة ونسبة الحضور والبدالت التي دفعت 

ألعضائها:

البدالت 
)د.ب.( %

2022/1
22/10/16 العضو

٦00 100 ü الدكتور مصطفى علي السيد

400 100 ü السيد عيسى محمد نجيبي

400 100 ü السيدة إيمان مصطفى المرباطي

 ü شارك في االجتماع بواسطة االحضور الشخصي
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7.4.4 أنشطة اللجنة:
تضمنت أنشطة اللجنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ما يلي:

مراجعة اإلستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة. 	•

المصادقة على المبادرات المنجزة لعام 2021. 	•

مراجعة الخطة لعام 2022.  	•

مراجعة مخصصات الميزانية اإلجمالية. 	•

8. تقييم أداء المجلس ولجانه

ُيجري المجلس من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة تقييمات ألداء المجلس وأعضائه ولجانه وفقًا للمواثيق ذات الصلة. وتهدف هذه التقييمات 
إلى تحديد جوانب التحسين والنهوض بالكفاءة وتقييم مدى مساهمة األفراد في عمل المجلس باإلضافة إلى تقييم أداء المجلس ككل. وقد استكمل 

أعضاء المجلس على النحو المطلوب تقييمات أدائهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

9. اإلدارة التنفيذية

 9.1 الفصل بين الواجبات والتفويض
طبقًا للمتطلبات الرقابية، فإن منصبي رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس منفصالن عن منصب الرئيس التنفيذي، حيث أن النظام األساسي للشركة 

ض المجلُس العديد من الصالحيات إلى  ومواثيق المجلس ترسم حدودًا واضحة للمسئوليات المناطة بكل منصب من المناصب المذكورة آنفًا. وقد فوَّ
الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية وأعضاء آخرين من اإلدارة العليا، وذلك بموجب وثيقة حدود السلطة التقديرية التي يستعرضها ويراجعها المجلس 

بشكل دوري.  

9.2 نبذة عن اإلدارة التنفيذية
حتى 31 ديسمبر 2022، تكونت اإلدارة التنفيذية للشركة من اآلتي:

السيد أحمد يوسف 
الرئيس التنفيذي

بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت )الكويت( المؤهالت

2015 سنة التعيين

خبرة تمتد ألكثر من 28 عامًا في المجال العقاري وإدارة المشاريع لعدد من كبار الشركات اإلقليمية. قبل انضمامه إلى الشركة، 
تقلد السيد أحمد يوسف مناصب إدارية عليا في شركات مثل شركة البحرين لالستثمار العقاري )إدامة( وشركة أبعاد للتطوير 

العقاري والشركة الخليجية للتعمير العقاري وشركة الصالحية العقارية وشركة الفنادق الكويتية وجامعة الكويت.

الخبرة

السيد محمد باقي
الرئيس المالي 

ماجستير في إدارة األعمال من جامعة مانشستر )المملكة المتحدة(  	•
بكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين 	•

محاسب قانوني معتمد )CPA( من نيو هامشير )الواليات المتحدة األمريكية( 	•

المؤهالت

201٦ سنة التعيين

خبرة تمتد ألكثر من 1٦ عامًا في مجال الخدمات المحاسبية والمالية بالقطاع المصرفي واالستثماري. قبل انضمامه إلى الشركة، 
تقلد السيد محمد باقي مناصب عديدة في مجموعة أركابيتا ومصرف البركة اإلسالمي وممتلكات.

الخبرة



39

التقرير السنوي 2022رؤى طموحة نحو المستقبل التقرير السنوي 2022رؤى طموحة نحو المستقبل

السيد وليد إسحاق صفي
الرئيس الفني )منذ 23 أكتوبر 2022(

بكالوريوس في الهندسة المدنية – جامعة تكساس في آرلنقتون )الواليات المتحدة األمريكية( 	•
مهندس معتمد من مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية )البحرين( 	•

عضو دائم – جمعية المهندسين البحرينية 	•

المؤهالت

2022 سنة التعيين

خبرة تمتد ألكثر من 3٦ عامًا في مجال الخدمات الهندسة وإدارة المرافق والتطوير العقاري. قبل انضمامه إلى الشركة، تقلد 
السيد وليد إسحاق صفي عدة مناصب إدارية في شركة مارينا درة البحرين للتطوير العقاري وشركة منتجع العرين وشركة 

منتجع العرين القابضة وفي قسم شئوون الطيران المدني في وزارة المواصالت.

الخبرة

السيد محمد عالم القائد
 القائم بأعمال الرئيس التجاري 

بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية- جامعة البحرين 	•
دبلوم دولي في القيادة واالستراتيجية واإلدارة - معهد اإلدارة المعتمد )المملكة المتحدة( 	•

المؤهالت

201٦ سنة التعيين

خبرة تمتد ألكثر من 1٦ عامًا في مجال ريادة األعمال واالبتكار والعقارات، بما في ذلك إدارة أنواع مختلفة من العقارات مثل مراكز 
التسويق والممتلكات التجاربة والتجزئة والصناعية والخدمية والسكنية. قبل انضمامة إلى الشركة، شغل العديد من المناصب 

وعمل في مركز حاضنة البحرين لألعمال، وهي شركة تابعة لبنك البحرين للتنمية. وهو حاليًا عضو في مجلس إدارة الشرق 
األوسط لمراكز التسويق وتجار التجزئة.

الخبرة

اآلنسة مريم حسين 
مدير أول – إدارة الشئون القانونية واإلمتثال

سكرتير الشركة

ماجستير في الحقوق )LLM( من جامعة واريك )المملكة المتحدة( 	•
بكالوريوس في الحقوق )LLB( من جامعة واريك )المملكة المتحدة( 	•

دورة الممارسة القانونية )LPC( من كلية الحقوق – لندن )المملكة المتحدة( 	•

المؤهالت

2019 سنة التعيين

خبرة تمتد ألكثر من 17 عامًا في مكاتب محاماة وشركات في مختلف التخصصات مثل االستشارات القانونية للشركات والمعامالت 
التجارية والعقارات والحوكمة واالمتثال والخدمات المصرفية. قبل انضمامها إلى الشركة، تقلدت اآلنسة مريم حسين مناصب 

عديدة في كي بي إم جي فخرو وأيه أيه جيه هولدنجز ومكتب نزار رئيس ومشاركوه ومكتب حافظ على محامون ومستشارون 
قانونيون وبنك اليوباف العربي الدولي.

الخبرة

السيد فهد عبدالعزيز العباسي
مدير - إدارة التدقيق الداخلي

بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية  	• المؤهالت

2020 سنة التعيين

خبرة تمتد ألكثر من 15 عامًا في مجال الخدمات المالية والتدقيق الداخلي. قبل انضمامة إلى الشركة، شغل مناصب مختلفة 
وعمل في شركة أصول إلدارة األصول ومصرف السالم.

الخبرة
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أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة الذين استقالوا أو تقاعدوا خالل 2022: 

السيد طارق درويش
الرئيس الفني )إلى 30 يونيو 2022(

ماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة ماكغيل )كندا( 	•
بكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة األزهر )جمهورية مصر العربية(  	•

المؤهالت

201٦ سنة التعيين

خبرة تمتد ألكثر من 42 عامًا في مجال الخدمات المعمارية وإدارة المشاريع وإدارة المرافق. قبل انضمامه إلى الشركة، تقلد السيد 
طارق درويش مناصب إدارية عليا في شركات مثل ماف العقارية ومجموعة التمدين وشركة الصالحية العقارية وبروجاكس ودار 

الهندسة والمنتجات الخشبية العربية وسيفنبايبر وشركاؤه.

الخبرة

9.3 سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية
تستند الشركة في ممارساتها المتعلقة بدفع المكافآت لإلدارة التنفيذية على المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الحوكمة ومجلد التوجيهات، وخاصة ما يلي:

اجتذاب الكفاءات المناسبة ممن يتمتعون بالمهارات والمعرفة الالزمة، كل في نطاق اختصاصه، والمحافظة عليها 	•

موائمة مكافآت الموظفين مع أداء الشركة وعائد المساهمين. 	•

وتطبق الشركة أطر تقييم عادلة وشفافة من أجل تقييم أداء موظفيها على نحو سنوي وذلك بإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة. وال تمنح 
الشركُة في الوقت الحالي اإلدارَة التنفيذيَة أي خيارات أسهم أو حوافز قائمة على األداء.

9.4 مكافآت اإلدارة التنفيذية
فيما يلي قائمة بأعلى ستة )٦( أعضاء باإلدارة التنفيذية وذلك حتى 31 ديسمبر2022:

الرئيس التنفيذي 	•

الرئيس المالي 	•

الرئيس الفني 	•

القائم بأعمال الرئيس التجاري  	•

مدير أول- إدارة الشئون القانونية واإلمتثال سكرتير الشركة 	•

مدير التدقيق الداخلي  	•

وقد دفعت الشركة المكافآت التالية ألعلى ستة أعضاء تنفيذيين:

المبلغ )د.ب.( نوع المكافآت

341,895 الرواتب )شاملة العالوات( 1

40,8٦0 المكافآت 2

٦,453 مكافآت نهاية الخدمة 3

389,208 المجموع

10.  مدونة السلوك واألخالقيات وسياسة اإلبالغ عن المخالفات

لقد تبنت الشركة بتاريخ 31 مارس 2019 إرشادات الحوكمة المعدلة والتي تضمنت مدونة السلوك واألخالقيات وسياسة اإلبالغ عن المخالفات. وتهدف هذه 
اإلرشادات التي تسري على أعضاء المجلس وموظفي الشركة على حد سواء، إلى توجيه سلوك األفراد وتصرفاتهم وضمان تعزيز ثقافة النزاهة واألمانة 

ت هذه اإلرشادات تماشيًا مع المتطلبات الرقابية وأفضل  باإلضافة إلى تشجيع الموظفين على الحفاظ على سمعة الشركة في جميع تعامالتهم. وقد ُأِعدَّ
الممارسات وتوجد نسخة منها متاحة على موقع الشركة اإللكتروني بشكل دائم.
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11.  سياسة تعامالت األشخاص الرئيسيين

لقد تبنت الشركة سياسة لتعامالت األشخاص الرئيسيين بموجب متطلبات مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، والذي تم تحديثها وإعادة إصدارها 
في عام 2021. وتنظم هذه السياسة تداول أعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة التنفيذية والعليا لألسهم إذ يمكنهم اإلطالع على معلومات حساسة عن األسعار 

بحكم عملهم في الشركة وتوجد نسخة من هذه السياسة متاحة على موقع الشركة اإللكتروني بشكل دائم.

12.  تعارض المصالح

تنص إرشادات الحوكمة لدى الشركة على سياسات التعامل مع تعارض المصالح لكل من أعضاء المجلس والموظفين حيث تتطلب هذه اإلرشادات من 
أعضاء المجلس والموظفين إصدار إقرار سنوي بتلك المصالح. وتقع على كل عضو من أعضاء المجلس بموجب إرشادات الحوكمة مسئولية اإلفصاح عن أية 

مصالح جوهرية ذات صلة بتعامالت الشركة واتفاقياتها، سواء أكانت فعلية أم ظنية أم محتملة. وعند إفصاح أي عضو بالمجلس عن تعارض في مصالحه، 
فإنه ُيسَتثنى من جميع المناقشات والتفاوضات والتصويت المرتبط بحالة التعارض. تخضع المعامالت المادية والتي تم اإلفصاح عن تعارض للمصالح فيها 

لموافقة و/أو مصادقة مجلس اإلدارة.

في 2022، أفصح أعضاء المجلس عن حاالت تعارض المصالح الجديدة التالية:

العضو ذو المصلحة ونوع العالقة المصلحة المالية موضوع تعارض المصالح

السيد سطام سليمان القصيبي
)مساهمة شخصية غير مباشرة في أسهم 

المستأجر بنسبة تقل عن %0,5.(

غير جوهرية
تم الموافقة على العقد من قبل مجلس 

اإلدارة للبدء في 2023

عقد إيجار 
)مساحات األمل ذ.م.م.(

باإلضافة إلى ما سبق، وفي سياق األعمال اإلعتيادية، يجوز للشركة إبرام عقود إيجار مع شركات ومؤسسات مختلفة حيث يكون لبعض أعضاء مجلس اإلدارة 
مصلحة فيها على النحو الموضح أدناه. وتبرم هذه المعامالت وفقًا ألسعار اإليجار المحددة مسبقًا لكل عقار من قبل مجلس اإلدارة، على أن يتم اعتماد أي 

استثناءات لهذه األسعار من قبل مجلس اإلدارة على أساس كل حالة على حدة، ودائمًا مع إستثناء أي عضو لديه مصلحة في هذه التعامالت من المناقشات 
أو التصويت. فيما يلي إتفاقيات اإليجار القائمة حتى 31 ديسمبر 2022: 

العضو ذو المصلحة ونوع العالقة الموقع اتفاقية اإليجار

 السيد عيسي محمد نجيبي
)عضو في مجلس إدارة المستأجر(

 مجمع السيف
)ضاحية السيف(

 عقد إيجار
)طيران الخليج ش.م.ب.(

 السيد سطام سليمان القصيبي
)الرئيس التنفيذي للمستأجر(

 مجمع السيف
)ضاحية السيف(

 عقد إيجار )صراف آلي(
)المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.(

السيد يوسف أحمد الحمادي 	•	
)مدير تنفيذي - رئيس الرقابة المالية و الشئون اإلدارية في المستأجر( 

 مجمع السيف
)ضاحية السيف(

 عقد إيجار )صراف آلي(
)بيت التمويل الكويتي )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة((

السيد عبدالجليل محمد جناحي 	•	
)مدير أول – رئيس إدارة المشاريع العقارية في المستأجر(

السيد حامد يوسف مشعل 	•	
)رئيس قسم الخدمات المالية لألفراد في المستأجر(

 مجمع السيف
)ضاحية السيف(

 عقد إيجار )صراف آلي(
)بيت التمويل الكويتي )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة((

مالحظة:
لم يتم منح أي استثناء ألسعار اإليجار المعتمدة في المعامالت المذكورة أعاله.

كما يجوز للشركة التبرع للجمعيات الخيرية أو المنظمات التي قد يكون لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصالح فيها، على أن تتم المصادقة على هذه 
التبرعات من قبل مجلس اإلدارة. تفاصيل التبرعات للسنة المالية النتهية 31 ديسمبر 2022 مذكورة في البند 20. 
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13.  تعامالت األطراف ذات العالقة

تقوم سياسة الشركة على إجراء جميع تعامالت األطراف ذات العالقة والتعامالت الداخلية بالشركة وتنفيذها على أساس قاعدة االستقاللية في خضم سير 
العمل العادي وأن يعتمدها المجلس في هذا الخصوص. تمت الموافقة أو المصادقة على جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل المجلس. للمزيد 

من التفاصيل حول تعامالت األطراف ذات العالقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، يرجى مراجعة اإليضاح رقم )29( من القوائم المالية.

14.  إدارة المخاطر

تتمحور إدارة المخاطر بشكل أساسي حول تحديد ومراقبة والسيطرة على جميع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة ضمن أعمالها اإلعتيادية. ومن 
أهم أنواع المخاطر التي قد تواجهها الشركة هي مخاطر اإلئتمان والسيولة والسوق والمخاطر الفنية والتشغيلية بما في ذلك اإلستعانة بالعقود الخارجية. 

ومن المحتمل أن تتعلق هذه المخاطر باإلستثمارات أو الشركات وقد تكون داخلية أو خارجية. تم توضيح هذه المخاطر بالتفصيل في اإليضاح رقم )30( من 
القوائم المالية.

تقوم الشركة بتحديد وتقييم ومراقبة ورصد المخاطر المختلفة على أساس مستمر ولديها إجراءات وضوابط محددة تتناسب مع طبيعة وحجم وتعقيد 
عملياتها التجارية.  تقوم اللجنة التنفيذية بمراقبة محفظة اإلستثمارات والمخاطر المتعلقة بها وتتخذ اإلجراءات الوقائية للتقليل من هذه المخاطر. وتتم 
السيطرة على المخاطر الداخلية من خالل وجود أنظمة رقابة داخلية فعالة ومناسبة والتي يتم فحصها بصورة منتظمة وتتولى لجنة التدقيق مسؤولية 

ضمان تواجد الضوابط الداخلية الكافية للحد من أي مخاطر حالية أو محتملة.

15.  الرقابة الداخلية

يقوم المجلس بمراجعة فعالية أنظمة الشركة من حيث الضوابط المالية وغير المالية بما في ذلك الضوابط التشغيلية وضوابط اإللتزام وكذلك ترتيبات 
الشركة عالية المستوى للرقابة الداخلية. وتتضمن عملية المراجعات هذه على تقييم الرقابة الداخلية وباألخص الرقابة المالية الداخلية من قبل إدارة 
التدقيق الداخلي وتأكيد اإلدارة على المحافظة على هذه الضوابط وتقارير المدقق الخارجي بشأن المسائل التي يتم تحديدها في عمليات التدقيق.

طبقت الشركة نظامًا ُمرضيًا للرقابة الداخلية وكان فعاالً بقدر معقول في ضمان األسس السليمة لإلبالغ المالي والعمليات واالمتثال للقوانين واللوائح 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 

16.  المدقق الخارجي

تولت شركة إرنست ويونغ  وهي شركة تدقيق مهام مراجعة النتائج المالية للشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. فيما يلي 
التفاصيل المهمة المتعلقة بتعيين المدقق الخارجي:

12 سنة عدد السنوات التي قضتها شركة التدقيق كمدقق خارجي للشركة

كاظم مرتشانت اسم الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة

4 سنوات عدد السنوات التي قضاها الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة

18,400 د.ب. إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للسنة المالية 2022

٦,280 د.ب. أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لسنة 2022
 )بما في ذلك أتعاب إستشارات ضريبة القيمة المضافة وغيرها من اإلستشارات(

المجموع  24,680 د.ب.

وقد راجعت لجنُة التدقيق في اجتماعها المنعقد في 19 فبراير 2023 أداء المدقق الخارجي وأعربت عن ارتياحها له. واقترحت إعادة تعيين شركة التدقيق 
نفسها كمدقق خارجي للشركة وذلك للسنة المالية 2023 وأبدى المدقق الخارجي استعداده في أن يواصل شغل منصبه، وعليه سُيحال مقترح إعادة 

تعيينه إلى المساهمين العتماده خالل إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي القادم.
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17.  مسئول حوكمة الشركة

اآلنسة مريم حسين

ماجستير في الحقوق )LLM( من جامعة واريك )المملكة المتحدة( 	•
بكالوريس في الحقوق )LLB( من جامعة واريك )المملكة المتحدة( 	•

دورة الممارسة القانونية )LPC( من كلية الحقوق – لندن )المملكة المتحدة( 	•

المؤهالت

5 ديسمبر 2019 تاريخ التعيين في هذا المنصب

هاتف: 779111٦5
m.husain@seef.com.bh :البريد اإللكتروني

تفاصيل االتصال

18.  االمتثال لميثاق الحوكمة ومجلد التوجيهات

يحتوي ميثاق الحوكمة والمجلد السادس من مجلد التوجيهات على »قواعد« و »إرشادات« حيث يتوجب االلتزام بـ »القواعد« ، بينما يمكن االلتزام بـ »اإلرشادات« 
أو تقديم تفسير للمساهمين في التقرير السنوي حول أسباب عدم االمتثال.

18.1 حالة اإلمتثال
فيما يلي تبيان لمدى امتثال الشركة لميثاق حوكمة الشركات وذلك حتى 31 ديسمبر 2022:

ممتثل كليًا ممتثل جزئيًا غير ممتثل المبدأ

نعم المبدأ األول: يترأُس الشركَة مجلُس إدارة فعال ومؤهل علميًا وذو خبرة. 

نعم المبدأ الثاني: لدى أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية إخالٌص ووالٌء كاملين تجاه الشركة.

نعم المبدأ الثالث: على المجلس وضع ضوابط صارمة على التدقيق واإلبالغ الماليين، والرقابة 
الداخلية، واالمتثال للقوانين.

نعم المبدأ الرابع: على الشركة وضع إجراءات فعالة لتعيين أعضاء المجلس، وتدريبهم، وتقييمهم.

نعم المبدأ الخامس: على الشركة مكافأة أعضاء المجلس وكبار المسئولين بطريقة عادلة 
ومسؤولة.

نعم المبدأ السادس: على المجلس وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات 
الوظيفية، والصالحيات، والمهام، والمسئوليات.

نعم المبدأ السابع: على الشركة التواصل مع المساهمين، وتشجيعهم على المشاركة، واحترام 
حقوقهم.

نعم المبدأ الثامن: على الشركة اإلفصاح عن حوكمتها.

ال ينطبق المبدأ التاسع: تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات اإلسالمية بمبادئ الشريعة اإلسالمية. 

نعم المبدأ العاشر: على المجلس التأكد من سالمة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خالل 
االستعانة بمدققين خارجيين.

نعم المبدأ الحادي عشر: على الشركة السعي من خالل المسئولية االجتماعية إلى ممارسة دورها 
كمواطن صالح.
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18.2 شرح لحاالت عدم اإلمتثال 

18.2.1 استقاللية رئيس مجلس اإلدارة )إرشاد(
ال يعتبر رئيس مجلس اإلدراة مستقاًل وفقًا للمبدأ اإلرشادي األول– أوالً )أ(

)2( من ميثاق الحوكمة والمادة اإلرشادية HC-1.4.5  من نموذج الرقابة 
عالية المستوى )Module HC( المندرج تحت المجلد السادس من مجلد 

التوجيهات بعد األخذ باإلعتبار القيمة اإلجمالية خالل السنة المالية المنتهية 
31 ديسمبر 2022 لعقد اإليجار الحالي الذي أبرمته الشركة مع شركة طيران 
الخليج ش.م.ب. في مجمع السيف – ضاحية السيف والتبرعات الممنوحة 

للجامعة الملكية للمرأة، وهما كيانات يكون لرئيس مجلس اإلدارة عضوية 
في مجالس إدارتها على النحو المفصح عنه في ملفات األعضاء التعريفية 

المذكورة في البند ٦.4 أعاله. ويعتبر مجلس اإلدارة بأن هذه المعامالت التي 
تخضع لإلجراءات المشار إليها في البند 12 أعاله ال تخل بالمعايير العالية 

لحوكمة الشركات المعتمدة من قبل الشركة وبالتالي فإن رئيس مجلس 
اإلدارة قادرًا تمامًا على القيام بدوره ومسئولياته من دون تأثير من تضارب 

المصالح المهنية الشخصية. 

18.2.2 رئاسة وتكوين لجنة الترشيحات )قواعد(
دمجت الشركة لجان الترشيحات والمكافأت والحوكمة في لجنة واحدة تحت 

مسمى لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة وفقًا للمبدأ اإلرشادي األول 
)ثامناً()د( من ميثاق الحوكمة والمادة اإلرشادية HC-1.8.4 من نموذج الرقابة 

عالية المستوى )Module HC( المندرج تحت المجلد السادس من مجلد 
التوجيهات والذي يسمح بدمج اللجان مع بعضها، شريطة أال يكون هناك 

تعارض بين واجبات ومسئوليات هـذه اللجان.

 4.2.1-HC وفقًا للمبدأ اإلرشادي الرابع )أوالً()أ( من ميثاق الحوكمة والقاعدتين
وHC-4.2.2 من نموذج الرقابة عالية المستوى )Module HC( المندرج تحت 

المجلد السادس من مجلد التوجيهات، يجب أن ُتشكل لجنة الترشيحات 
من ثالثة )3( أعضاء مستقلين، أو أعضاء غير تنفيذيين غالبيتهم من 

األعضاء المستقلين، ويكون رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين. 

رئيس مجلس إدارة الشركة هو رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 
والحوكمة وال يعتبر مستقاًل على النحو المنصوص عليه في البند 18.2.1 

أعاله. ومع ذلك، فإن اللجنة المذكورة أعاله تتكون فقط من أعضاء غير 
تنفيذيين، ثالثة )3( منهم مستقلين، وعليه فإن اللجنة قادرة على أداء 

دورها ومسئوليتها بالكامل من دون تأثير من تضارب المصالح المهنية 
الشخصية.

18.2.3 رئاسة وتكوين لجنة المكافآت )إرشادات(
دمجت الشركة لجان الترشيحات والمكافأت والحوكمة في لجنة واحدة تحت 

مسمى لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة وفقًا للمبدأ اإلرشادي األول 
)ثامناً()د( من ميثاق الحوكمة والمادة اإلرشادية HC-1.8.4 من نموذج الرقابة 

عالية المستوى )Module HC( المندرج تحت المجلد السادس من مجلد 
التوجيهات والذي يسمح بدمج اللجان مع بعضها، شريطة أال يكون هناك 

تعارض بين واجبات ومسئوليات هذه اللجان.

وفقًا للمبدأ اإلرشادي الخامس)أوالً()أ( من ميثاق الحوكمة والمادة اإلرشادية 
HC-5.3.2 من نموذج الرقابة عالية المستوى )Module HC( المندرج تحت 

المجلد السادس من مجلد التوجيهات، يجب أن ُتشكل لجنة المكافآت من 
ثالثة )3( أعضاء مستقلين، أو أعضاء غير تنفيذيين غالبيتهم من األعضاء 

المستقلين، ويكون رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين.

رئيس مجلس إدارة الشركة هو رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 
والحوكمة وال يعتبر مستقاًل على النحو المنصوص عليه في البند 18.2.1 

أعاله. ومع ذلك، فإن اللجنة المذكورة أعاله تتكون فقط من أعضاء غير 
تنفيذيين، ثالثة )3( منهم مستقلين، وعليه فإن اللجنة قادرة على أداء 

دورها ومسئوليتها بالكامل من دون تأثير من تضارب المصالح المهنية 
الشخصية.

18.2.4 حضور أعضاء مجلس اإلدارة إجتماعات الجمعية العمومية )إرشاد(
وفقًا للمبدأ اإلرشادي السابع )ثانيًا( من ميثاق الحوكمة والمادة اإلرشادية 

HC-7.4.2 من نموذج الرقابة عالية المستوى )Module HC( المندرج تحت 
المجلد السادس من مجلد التوجيهات، يجب أن تطلب الشركة من جميع 

أعضاء مجلس اإلدارة حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين والرد 
على كافة أسئلتهم، وبشكل خاص ضمان تواجد رؤساء لجان التدقيق 

والمكافآت قيامهم بالرد على األسئلة كل في مجال اختصاصه. تم تسجيل 
أربعة )4( حاالت غياب عن إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي األخير 

الذي عقد في 29 مارس 2022 وذلك ألسباب شخصية مختلفة والتزامات 
عاجلة أخرى لم يكن في اإلمكان تجنبها، وشملت تلك الحاالت غياب رئيس 

مجلس اإلدارة )يشغل أيًضا منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 
والحوكمة( والذي اعتذر بسبب حالة وفاة عائلية، حيث تم إبالغ المساهمين 

باألسباب في االجتماع المذكور. ستضمن الشركة التزام حضور أعضاء 
مجلس اإلدارة لالجتماعات المستقبلية.

18.2.5 قسم خاص مقيد لدخول المساهمين على الموقع اإللكتروني )إرشاد(
وفقًا للمبدأ اإلرشادي السابع )ثانيًا( من ميثاق الحوكمة والمادة اإلرشادية 

HC-7.4.4 من نموذج الرقابة عالية المستوى )Module HC( المندرج تحت 
المجلد السادس من مجلد التوجيهات، تشجع الشركات على النظر في 

إمكانية إستحداث وسائل إلكترونية للتواصل مع المساهمين بما في ذلك 
تسليم بطاقات تعيين الوكالء لحضور اإلجتماعات، وتوفير طرق إلكترونية 

آمنة للحصول على أي معلومات سرية. ال يوجد قسم خاص مقيد لدخول 
المساهمين على الموقع اإللكتروني حاليًا، إذ تتوفر جميع المعلومات 

المتعلقة بالمساهمين على موقع الشركة وموقع بورصة البحرين 
اإللكترونيين وهي متاحة للعموم لالّطالع عليها كما يتم تسليم بطاقات 

تعيين الوكالء إما إلى مسجل األسهم أو سكرتير الشركة عن طريق البريد 
اإللكتروني.

19. الغرامات والعقوبات

لم تقم الشركة بدفع أي غرامات ولم تتعرض ألية عقوبات من قبل الجهات 
الحكومية أو التنظيمية خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
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المسئولية اإلجتماعية للشركة

فلسفة الشركة للمسئولية اإلجتماعية
لطالما كرست الشركة جهودها في سبيل خدمة المجتمع وإثرائه والحرص على سير أعمالها بطريقة أخالقية 
وسليمة ومسؤولة. وعليه، فإن أنشطتها تجسد فلسفتها في االلتزام بالممارسات السليمة في األعمال من 

خالل تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ُتلهم عمالئها وتدعم المجتمع الذي تعمل فيه وتساهم في تكوين 
مجتمع أفضل وأكثر استدامة. وتحرص الشركة على تنفيذ جميع أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركة 

بدعٍم من أصحاب المصلحة إلثراء مستقبل المجتمع.

وتماشيًا مع ما يطرأ من مقتضيات ومتغيرات اجتماعية في بيئة العمل، فإن الشركة تتبنى نهجًا شموليًا 
تجاه مسئولياتها االجتماعية، وذلك من أجل ضمان استهداف جميع القطاعات المجتمعية وتلبية احتياجاتها 

المتنوعة. وللحفاظ على هذا الهدف، تضطلع الشركة بدور نشط في خدمة المجتمع المحلي ليحقق ما 
يصبو إليه من تطلعات من خالل مزيج من العمل التطوعي والرعاية. كذلك تؤمن الشركة بضرورة إشراك 

الجمهور حيث تولي اهتمامًا خاصًا لتمكين الفئات المستضعفة والمحرومة ليصبحوا أعضاء فاعلين في خضم 
التفاعالت االجتماعية واالقتصادية الحيوية. 

المثال الحصر لهإستراتيجية الشركة للمسئولية اإلجتماعية لعام 2022
ترتكز اإلستراتيجية الحالية للشركة على بناء صورة فعالة للمسئولية االجتماعية مع إستغالل خبرات الشركة 

في مجال التطوير العقاري وثقافتها وأوجه التعاون واإلنخراط المجتمعي. قامت لجنة المسئولية االجتماعية 
المنبثقة من مجلس اإلدارة عن طريق اللجنة الفرعية من اإلدارة بدراسة أهداف التنمية المستدامة السبعة 
عشر )17( والتي نصت عليها األمم المتحدة وتم اختيار األهداف األربعة )4( التالية للتركيز عليها في صياغة 

االستراتيجية:

القضاء على الفقر: يجب أن يكون النمو االقتصادي شاماًل لتوفير فرص عمل مستدامة بتعزيز المساواة. 	•

الصحة الجيدة والرفاه: تعزيز الرفاه للجميع في جميع األعمار أمر ضروري للتنمية المستدامة. 	•

التعليم الجيد: الحصول على تعليم جيد هو األساس لتحسين حياة الناس وتعزيز التنمية المستدامة. 	•

عقد الشراكات لتحقيق األهداف: تنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة. 	•

الركائز اإلستراتيجية للمسؤولية اإلجتماعية لعام 2022
في تنفيذ االستراتيجية المذكورة أعاله ، ركزت الشركة على الركائز االستراتيجية التالية:

الدعم: تخصيص التبرعات لخدمة المحتاجين لها في قطاعات مختلفة، بما في ذلك من أصحاب الهمم  	•
واالحتياجات الخاصة والتعليم  وكبار السن والصحة والرفاه والثقافة واأليتام والمبادرات اإلسالمية وغيرها.

تطوير مصادر الدخل المستدام: سيمتد تركيز الشركة على دعم المجتمع إلى أفق أبعد من المساهمات  	•
المالية فقط، حيث سيتم التركيز على تزويد المجتمعات بالفرص واألدوات التي توفر دخاًل ثابًتا وبالتالي 

تمكينها من االكتفاء الذاتي. تهدف الشركة إلى تزويد المجتمع باألدوات المناسبة ليس فقط ليكون له 
مستقبل مزدهر مالًيا ولكن أيًضا مستقبل آمن ومثري.

بناء ثقافة المسؤولية االجتماعية داخل الشركة: ستركز الجهود على تكوين سفراء وقادة في المجتمع من  	•
خالل مشاركة الموظفين في األنشطة والمبادرات.

نشر الوعي: سيكون التركيز على اختيار القيم األساسية والقيام بحمالت تهدف إلى نشرها خالل العام من  	•
خالل تنظيم أنشطة متعددة.

الميزانية المقرة من المساهمين للمسؤولية اإلجتماعية لعام 2022
وافقت الجمعية العامة السنوية التي انعقدت في 29 مارس 2022 على تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 

170,000 دينار بحريني لبرنامج المسؤولية االجتماعية للشركة. وتقدم الشركة التبرعات والمساهمات المباشرة 
لمختلف الجهات الرسمية في مملكة البحرين وتضمن أن يتم استخدام هذه التبرعات بشكل فعال من قبل 
المستفيدين من خالل المراقبة الدورية. كما تستخدم الشركة هذه الميزانية في مختلف المبادرات واألنشطة 

ة التي تعزز استراتيجيتها.
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المسئولية اإلجتماعية للشركة )يتبع(

امسح للتصّفح:

حملة تنظيف السواحل 
بالتعاون مع مدرسة إبن 

خلدون الوطنية

شراكتنا مع الجمعية 
البحرينية لمتالزمة داون

احتفاالت عيد الفطر بالتعاون 
مع المؤسسة الملكية 

لألعمال اإلنسانية

المساهمة في عالج األطفال 
من مرض السكري

أنشطة المسؤولية اإلجتماعية لعام 2022
ذت والتي ال زالت قيد التنفيذ في إطار برنامج المسؤولية اإلجتماعية للشركة خالل 2022: وفيما يلي األنشطة التي ُنفِّ

إستكمال مشروع تجديد حديقة مدينة عيسى بالتعاون مع بلدية المحافظة الجنوبية عن طريق تركيب أرضيات مطاطية جديدة ومعدات ساحة لعب األطفال،  	•
وتحسين منظر الحديقة، وغيرها من التحسينات التي تساهم في االرتقاء بالحديقة بشكل عام.

عقد شراكة مع الجمعية البحرينية لمتالزمة داون لتوظيف مجموعة من الشباب البحريني من ذوي متالزمة داون من منتسبي الجمعية في مجمعات  	•
السيف التجارية. تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الشركة المتواصل للعب دور محوري في تنمية المجتمع المحلي وترك أثر إيجابي على أفراده. 

االحتفال بعيد الفطر المبارك مع مجموعة من األيتام تحت رعاية المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية الذين استمتعوا بيوم كامل من التسوق والترفيه  	•
في مجمع السيف – ضاحية السيف. واشتملت الزيارة على التسوق في عدد من متاجر األلعاب والملبوسات واألحذية وغيرها من سلع. وتطوع عدد من 

موظفي الشركة في التسوق مع األطفال وقضاء وقت ممتع معهم وشراء حاجياتهم المفضلة. 

تنظيم الحملة الثالثة من نوعها التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الشركة ومدرسة ابن خلدون الوطنية لتنظيف السواحل.  ركزت هذه الحملة على إزالة  	•
النفايات والمواد البالستيكية وغيرها من مواد ضارة بالبيئة من ساحل نورانا.

استضافة األطفال من عدد من الجمعيات في مجك آيالند ويبيله في عدة مناسبات خالل العام. 	•

التعاون مع عدة مؤسسات غير حكومية بدعوتها لتنظيم جلسات إفطار وغداء لهم في مجمعات السيف التجارية.  	•

رعاية لفعاليات الجمعيات واإلتحادات الرياضية المختلفة بما يتوافق مع تعزيز الصحة والرفاهية للجميع. 	•

االستمرار في تخصيص دعم مالي لـستة وثالثين )3٦( مؤسسة غير حكومية في عدة قطاعات مستهدفة لتشتمل على التعليم ورعاية المسنين  	•
والرعاية الصحية ودعم ذوي اإلعاقة والثقافة والتبرعات الخيرية ورعاية األيتام.

المبلغ المدفوع في 2022 )د.ب.( األنشطة التي تم تنفيذها 

التعاونات والمناسبات

8,748 تجديد حديقة مدينة عيسى )المبلغ المتبقي( )بالتعاون مع بلدية المحافظة الجنوبية(

2,200 االحتفال بعيد الفطر المبارك مع األيتام )بالتعاون مع المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية(

87٦ حملة تنظيف السواحل )بالتعاون مع مدرسة إبن خلدون الوطنية(

8,331 استضافة وجبات اإلفطار والغداء للمؤسسات غير حكومية واستضافة األطفال في المراكز الترفيهية

التبرعات المباشرة

10,000 وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري

10,000 الجامعة الملكية للبنات*

10,000 مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والتراث

10,000 جمعية التعافي من المخدرات

5,000 جمعية السنابل لرعاية األيتام

5,000 الجمعية البحرينية لإلعاقة الذهنية والتوحد

5,000 الجمعية البحرينية ألولياء أمور المعاقين وأصدقائهم
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المبلغ المدفوع في 2022 )د.ب.( األنشطة التي تم تنفيذها 

5,000 الجمعية البحرينية لمتالزمة داون

5,000 المركز البحريني للحراك الدولي

5,000 جمعية البحرين لألطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل

*5,000 إنجاز البحرين

*5,000 المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

5,000 المعهد البحريني السعودي للمكفوفين

3,000 مركز الهداية للتوعية للجاليات

3,000 جمعية اإلرتقاء الخيرية

3,000 جمعية الصم البحرينية

3,000 جمعية تاريخ وآثار البحرين

3,000 الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية في البحرين

3,000 جمعية البحرين لرعاية الوالدين

3,000 جمعية البحرين الخيرية

3,000 جمعية أصدقاء الشلل الدماغي

3,000 جمعية حفظ النعمة

3,000 جمعية دار المنار لرعاية الوالدين

3,000 جمعية اكتشف اإلسالم

3,000 جمعية الصداقة للمكفوفين

3,000 الجمعية اإلسالمية

3,000 وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف )صندوق الزكاة والصدقات(

3,000 مركز المحرق للرعاية اإلجتماعية

3,000 دار المحرق لرعاية الوالدين

2,000 نادي عبداهلل بن يوسف فخرو لرعاية الوالدين

2,000 نادي عبدالرحمن بن جاسم كانو االجتماعي للوالدين

2,000 جمعية النور للبر

*2,000 جمعية الصحة والسالمة البحرينية

2,000 شمسها

1,000 جمعية الكوثر للرعاية اإلجتماعية - رعاية أيتام

1,000 جمعية البحرين للعمل التطوعي

رعاية الفعاليات

5,000 اإلتحاد البحريني أللعاب القوى

5,000 اإلتحاد البحريني لرفع األثقال

4,000 لجنة عدائي البحرين )نصف ماراثون مجمع السيف(

179,155 المجموع

مالحظة:
تم ترحيل 241,٦22.٦92 دينار بحريني من السنوات السابقة الستخدامها في مشاريع كبيرة والتي سيتم اإلفصاح عنها في الوقت المناسب.

*تشير إلى المنظمات التي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة.



 القوائم
المالية
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

الرأي 

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة عقارات السيف ش.م.ب. )»الشركة«( وشركاتها التابعة )المشار إليهم معًا »بالمجموعة«(، والتي 
تتكون من القائمة الموحدة للمركز المالي كما في 31 ديسمبر 2022، والقوائم الموحدة للدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية 

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص ألهم السياسات المحاسبية.

في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصـورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، المـركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2022، 
وأداؤها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

أساس الرأي 

تمت عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. إن مسئولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق 
القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا. نحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير 

االستقالل الدولية( ووفقًا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم المالية في مملكة البحرين، وقد استوفينا مسئولياتنا األخالقية األخرى وفقًا 
لتلك المتطلبات ووفقًا لقواعد السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين المهنيين. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساسًا 

لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي وفقًا الجتهادنا المهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2022. لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن نطاق تدقيق القوائم المالية الموحدة ككل، وذلك إلبداء رأينا حول هذه القوائم، وال نبدي رأيًا منفصاًل حول 

هذه األمور. بالنسبة لكل أمر من األمور الموضحة أدناه، تم تقديم تفاصيل عن كيفية معالجة هذه األمور في عملية التدقيق في ذلك السياق.

لقد استوفينا المسئوليات المذكورة في بند مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا، باإلضافة لكافة األمور 
المتعلقة بذلك. بناًء عليه، فإن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية 

الموحدة. إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار إليها أدناه، توفر أساسًا لرأينا حول تدقيق القوائم 
المالية الموحدة المرفقة.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة 
مساهمي شركة عقارات السيف ش.م.ب.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

1. تقييم االستثمارات العقارية 

راجع اإليضاح رقم ٦ حول القوائم المالية الموحدة 

الكيفية التي تمت بها معالجة أمور التدقيق الرئيسية في عملية التدقيق

تشكل االستثمارات العقارية 77% من إجمالي موجودات المجموعة 
كما في 31 ديسمبر 2022. وتتكون االستثمارات العقارية للمجموعة من 

المجمعات التجارية والممتلكات والشقق الفندقية والعقارات التجارية 
الموجودة داخل مملكة البحرين. يتم قياس تلك االستثمارات العقارية 

بالقيمة العادلة المحددة من قبل مثمنين مستقلين خارجيين 
مختصين.

يعتمد تقييم االستثمارات العقارية بدرجة كبيرة على التقديرات 
واالفتراضات، مثل عوائد اإليجارات وموقع العقار ومعدالت اإلشغال 

ومعدالت الخصم ووضع الصيانة والمعرفة بالسوق. نظرًا لصعوبة 
متطلبات القيمة العادلة ومدى أهمية االجتهادات والتقديرات 

المطبقة وتعرضات المجموعة لالستثمارات العقارية التي تشكل جزءًا 
رئيسيًا من موجودات المجموعة، فإن عملية تدقيق قياس القيمة 

العادلة لالستثمارات العقارية تستحوذ على تركيزًا رئيسيًا.

تتضمن إجراءاتنا فيما يتعلق بتقييم االستثمارات العقارية، من بين أمور أخرى 
على ما يلي:

تقييم موضوعية واستقاللية المثمنين الخارجيين المستقلين وخبراتهم ذات   •
الصلة؛ و 

تقييم المنهجية واالفتراضات الرئيسية واألساليب المستخدمة من قبل   •
المثمنين في عملية التقييم.

كما قمنا بتقييم مدى مالئمة اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات وحساسية تلك 
االفتراضات الواردة في القوائم المالية الموحدة.

لقد قمنا باشراك أخصائيينا الداخليين حيثما كانت تتطلب خبراتهم الخاصة في 
تنفيذ اإلجراءات المذكورة أعاله.

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2022

تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2022، بخالف القوائم المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات. إن 
رئيس مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة هم المسئولون عن المعلومات األخرى. وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير مجلس اإلدارة والذي يمثل جزءًا من 

التقرير السنوي، ومن المتوقع توفير البنود المتبقية من التقرير السنوي بعد ذلك التاريخ. إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى 
وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة، تكمن مسئوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ 
بعين االعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات األخرى تتعارض جوهريًا مع القوائم المالية الموحدة أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل عملية التدقيق أو 

يبدو أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة.

وإذا ما استنتجنا، بناًء على العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير التدقيق، أنها تحتوي على معلومات جوهرية 
خاطئة، فإنه يتوجب علينا اإلفصاح عن تلك الحقيقة. ولم نالحظ ما يتوجب اإلفصاح عنه في هذا الشأن. 

مسئوليات مجلس اإلدارة حول القوائم المالية الموحدة 

إن مجلس اإلدارة هو المسئول عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وعن نظام الرقابة 
الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضروريًا إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، يكون مجلس اإلدارة مسئوالً عن تقييم قدرة المجموعة على العمل كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور 
المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك إستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم المالية الموحدة، إال إذا كان في نية مجلس اإلدارة تصفية 

المجموعة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة 
مساهمي شركة عقارات السيف ش.م.ب.
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مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ 
وإصدار تقرير تدقيق يتضمن رأينا. يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيدًا عالي المستوى، ولكنه ليس ضمانًا بأن التدقيق الذي يتم وفقًا لمعايير التدقيق 

الدولية سيكشف عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردًة أو 
مجتمعة، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، 
وكما نقوم بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب  	•
لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك 

الناتج عن خطأ، ِلما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

فهم نظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة في ظل الظروف القائمة وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية  	•
نظام الرقابة الداخلي للمجموعة.

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي قام بها مجلس اإلدارة. 	•

التأكد من مدى مالئمة إستخدام مجلس االدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم  	•
تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن 

هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير 
كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى 

عدم استمرار المجموعة في أعمالها كمنشأة مستمرة.

تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية الموحدة ومحتواها بما في ذلك اإلفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعامالت  	•
واألحداث األساسية التي تحقق العرض العادل.

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية عن الشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق المجموعة إلبداء الرأي حول القوائم  	•
المالية الموحدة. إننا مسئولون عن التوجيه واإلشراف وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة. ونظل الجهة الوحيدة المسئولية عن رأينا حول التدقيق.

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة حول عدة أمور من بينها، نطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق الهامة التي تتضمن أي أوجه قصور هامة في نظام 
الرقابة الداخلي التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

كما نقوم بتزويد مجلس اإلدارة بما يفيد التزامنا بالمتطلبات األخالقية المتعلقة باالستقاللية، ونطلعه على جميع العالقات واألمور األخرى التي قد تؤثر على 
استقالليتنا وما من شأنه أن يحافظ على هذه االستقاللية.

من تلك األمور التي تم التواصل بها مع لجنة التدقيق، القيام بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية والتي تمثل 
أمور التدقيق الرئيسية. إننا نقدم توضيحًا بشأن تلك األمور في تقرير التدقيق مالم تمنع القوانين أو األنظمة العامة اإلفصاح عن ذلك األمر، أو في حاالت نادرة 

جدًا والتي بناًء عليها ال يتم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا حيث أن اآلثار السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة 
مساهمي شركة عقارات السيف ش.م.ب.
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تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني نفيد بما يلي: أ( 

أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية الموحدة تتفق مـع تلك السجالت؛   .1

وأن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع القوائـم الماليـة الموحدة؛   .2

وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات األخرى التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.  .3

ولم يرد إلى علمنا خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني أو الدليل اإلرشادي لمصرف  ب( 
البحرين المركزي )األحكام النافذة من المجلد رقم ٦( وتوجيهات مصرف البحرين المركزي والقوانين والقرارات المتعلقة بها، وقواعد وإجراءات بورصة 
البحرين أو ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلبًا على نشاط الشركة أو مركزها المالي الموحد. 

وفقًا لما تقتضيه المادة )8( من القسم )2( من الفصل )1( من قانون حوكمة الشركات البحريني، فإننا نفيد بأن الشركة؛  ج( 

قامت بتعيين مسئول حوكمة الشركات؛   .1

ولديها إرشادات وإجراءات مكتوبة لحوكمة الشركات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  .2

الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير لمدققي الحسابات المستقلين هو السيد كاظم ميرشنت. 

سجل قيد مدقق الحسابات رقم 244
22 فبراير 2023

المنامة، مملكة البحرين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة 
مساهمي شركة عقارات السيف ش.م.ب.
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في 31 ديسمبر 2022

القائمة الموحدة
للمركز المالي

20222021
دينار بحرينيدينار بحرينيإيضاحات

الموجودات 
موجودات غير متداولة
43,693,027441,٦49معدات وأثاث ومركبات 

5997,5232,19٦,٦81أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
٦137,466,482137,504,119استثمارات عقارية 

77,643,99723,585,571استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك 
81,906,1351,9٦7,294الحق في إستخدام الموجودات 

151,707,1641٦5,٦95,314

موجودات متداولة
93,894,755٦,019,222ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

1023,747,2488,155,599أرصدة لدى بنك وودائع ألجل ونقد
27,642,00314,174,821

179,349,167179,870,135مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية 

1146,000,0004٦,000,000رأس المال
1223,000,00023,000,000احتياطي قانوني

13321,966291,274احتياطي استبدال أثاث وتركيبات 
88,997,19585,592,٦53أرباح مبقاة

158,319,161154,883,927حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم 
3,601,6133,٦47,889حقوق غير مسيطرة 

161,920,774158,531,81٦مجموع حقوق الملكية 

مطلوبات غير متداولة
158,907,5988,754,299قروض ألجل – الجزء غير المتداول

1٦2,465,9402,478,7٦3التزامات عقد اإليجار – الجزء غير المتداول
17192,656178,1٦5مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

11,566,19411,411,227

مطلوبات متداولة
18716,464777,044أرباح أسهم لم يطالب بها بعد 

194,083,8554,027,407ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 
151,049,0575,110,710قروض ألجل – الجزء المتداول 

1٦12,82311,931التزامات عقد اإليجار - الجزء المتداول 
5,862,1999,927,092

17,428,39321,338,319مجموع المطلوبات
179,349,167179,870,135مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس اإلدارة 

د. مصطفى السيد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.



التقرير السنوي 2022رؤى طموحة نحو المستقبل التقرير السنوي 2022رؤى طموحة نحو المستقبل

55

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

القائمة الموحدة
للدخل الشامل

20222021
دينار بحرينيدينار بحرينيإيضاحات

الدخل
9,596,2269,788,575دخل إيجار العقارات ورسوم الخدمة – صافي 

1,691,3021,273,٦40الدخل من الشقق الخدماتية 
2,641,277537,٦50دخل األنشطة الترفيهية والتسلية 

13,928,80511,599,8٦5
203,533,1722,279,575محسوم منها: تكلفة المبيعات 

10,395,6339,320,290إجمالي الربح 
211,051,015885,٦91دخل تشغيلي آخر
529,90157,205ربح من ودائع ألجل 
11,976,54910,2٦3,18٦الربح التشغيلي 

المصروفات 
223,842,7482,839,124مصروفات عامة وإدارية 

23454,822532,528استهالك 
24420,0003٦5,000مصروفات أخرى 

٦20,972)687,876(9)استرجاع مخصص(/ مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
25912,75279٦,403تكاليف التمويل 

4,942,4465,154,027

الربح قبل تغيرات القيمة العادلة في االستثمارات العقارية وحصة المجموعة من خسارة 
7,034,1035,109,159االستثمارات في الشركة الزميلة والمشروع المشترك

90,٦22)604,788(٦)خسارة( / مكسب غير محقق للقيمة العادلة من االستثمارات العقارية 
)357,281()436,184(7حصة المجموعة من خسارة االستثمارات في الشركة الزميلة والمشروع المشترك 

-7155,827مكسب من استبعاد شركة زميلة 
6,148,9584,842,500صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة 

العائد إلى:
6,195,2345,017,817حاملي أسهم الشركة األم 

)175,317()46,276(حقوق غير مسيطرة 
6,148,9584,842,500

2٦13.4710.91النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم )بالفلس( 

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس اإلدارة 

د. مصطفى السيد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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20222021
دينار بحرينيدينار بحرينيإيضاحات

األنشطة التشغيلية
6,148,9584,842,500صافي الربح للسنة 

تعديالت للبنود التالية:
4853,869٦12,299 و8إستهالك 

-)2,400(مكسب من استبعاد معدات وأثاث ومركبات 
)57,205()529,901(ربح من ودائع ألجل 

٦20,972)687,876(9)استرجاع مخصص( / مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
25912,75279٦,403تكاليف التمويل 

1748,16143,730مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
)90,٦22(٦604,788خسارة )مكسب( غير محقق للقيمة العادلة من االستثمارات العقارية 

7436,184357,281حصة المجموعة من خسارة االستثمارات في الشركة الزميلة والمشروع المشترك
-)155,827(7مكسب من استبعاد شركة زميلة 

25,250-7تعديالت أخرى
7,628,7087,150,٦08الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

تغيرات رأس المال العامل:
)1,584,٦00(2,914,124ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
261,2071,218,1٦1ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

10,804,039٦,784,1٦9
428,12040,3٦0ربح مستلم من ودائع ألجل 

)115,582()33,670(17مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
11,198,489٦,708,947صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)100,٦2٦()2,559,642(4شراء معدات وأثاث ومركبات

)1,٦83,338()633,172(5نفقات متكبدة من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
)55,٦53()219,267(٦إضافات إلى استثمارات عقارية

-72,400متحصالت من استبعاد معدات وأثاث ومركبات 
-15,661,217متحصالت من استبعاد شركة زميلة 

-)16,960,000(صافي التغيرات في الودائع ألجل بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من 90 يومًا
)1,839,٦17()4,708,464(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)2,408,033()2,820,580(18أرباح أسهم مدفوعة

10٦,977)40,304(تغيرات في أرصدة لدى بنك تمثل أرباح أسهم لم يطالب بها بعد 
15930,0003,070,000قرض ألجل تم الحصول عليه 

)1٦3,118()4,838,354(15سداد قرض ألجل 
)438,122()879,442(تكاليف التمويل المدفوعة على القروض ألجل 

)254,200()250,000(1٦التزامات عقد اإليجار )بما في ذلك تكاليف التمويل(
)8٦,49٦()7,898,680(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

4,782,834)1,408,655(صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه
7,973,5043,190,٦70النقد وما في حكمه في 1 يناير 

106,564,8497,973,504النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

القائمة الموحدة
للتدفقات النقدية

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم

إيضاحات

رأس 
المال

احتياطي
قانوني

احتياطي 
استبدال أثاث 

وتركيبات
أرباح 

مبقاة*

مجموع حقوق 
الملكية 

العائد إلى 
حاملي أسهم 

الشركة األم
حقوق غير 
المجموعمسيطرة 

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 
4٦,000,00023,000,000291,27485,592,٦53154,883,9273,٦47,889158,531,81٦الرصيد في 1 يناير 2022 

صافي الربح ومجموع الدخل الشامل 
٦,148,958)4٦,27٦(٦,195,234٦,195,234---للسنة

)2,7٦0,000(-)2,7٦0,000()2,7٦0,000(---14أرباح أسهم لسنة 2021 

محول إلى احتياطي استبدال أثاث 
---)50,739(50,739--13وتركيبات 

استخدام احتياطي استبدال أثاث 
---20,047)20,047(--13وتركيبات 

46,000,00023,000,000321,96688,997,195158,319,1613,601,613161,920,774الرصيد في 31 ديسمبر 2022 

* تتضمن األرباح المبقاة على مبلغ وقدره ٦45,558 دينار بحريني )2021: ٦33,417 دينار بحريني( متعلق باالحتياطي القانوني للشركات التابعة.

حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم

إيضاحات

رأس 
المال

احتياطي
قانوني

احتياطي 
استبدال أثاث 

وتركيبات
أرباح 

مبقاة*

مجموع حقوق 
الملكية 

العائد إلى 
حاملي أسهم 

الشركة األم
حقوق غير 
المجموعمسيطرة 

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 
4٦,000,00023,000,0002٦4,٦8٦82,901,424152,1٦٦,1103,823,20٦155,989,31٦الرصيد في 1 يناير 2021 

صافي الربح ومجموع الدخل الشامل 
4,842,500)175,317(5,017,8175,017,817---للسنة

)2,300,000(-)2,300,000()2,300,000(---14أرباح أسهم لسنة 2020 

محول إلى احتياطي استبدال أثاث 
---)38,209(38,209--13وتركيبات 

استخدام احتياطي استبدال أثاث 
---11,٦21)11,٦21(--13وتركيبات 

4٦,000,00023,000,000291,27485,592,٦53154,883,9273,٦47,889158,531,81٦الرصيد في 31 ديسمبر 2021 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

القائمة الموحدة
للتغيرات في حقوق الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.



في 31 ديسمبر 2022

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة
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1 األنشطة 

شركة عقارات السيف ش.م.ب. )»الشركة«( هي شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب سجل تجاري رقم 
44344. إن العنوان البريدي المسجل لمكتب الشركة الرئيسي هو مبنى 2102، طريق 2825، مجمع 428، ص.ب 20084، ضاحية السيف، مملكة البحرين.

يشار إلى الشركة وشركاتها التابعة معًا بالمجموعة.

تزاول المجموعة بصورة أساسية األنشطة العقارية التجارية وكما تقدم مرافق لأللعاب الترفيهية والتسلية. تمتلك وتدير المجموعة مجمع السيف - ضاحية السيف، مجمع 
السيف - المحرق، مجمع السيف - مدينة عيسى، فريزر سويتس - السيف،  والسيف للترفيه  ومرافق تجارية أخرى في مملكة البحرين. باإلضافة إلى ذلك، تدير الشركة، كجزء 

من اتفاقيات خدمات إدارة العقارات، سوق البراحة والليوان. إن مشروع الليوان مملوك لشركة الما العقارية ذ.م.م. وهو مشروع مشترك للشركة.

لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة بناًء على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 22 فبراير 2023.

فيما يلي الشركات التابعة والزميلة والمشروع المشترك للشركة وجميعها مؤسسة في مملكة البحرين:

االسم
حصة الملكية

األنشطة الرئيسية 20222021
الشركات التابعة 

إدارة الفندق والشقق السياحية المفروشة والمطاعم لخدمات إدارة السياحة. 100%100%أجنحة فريزر السيف – البحرين ذ.م.م. 
إدارة المتنزهات الترفيهية والحدائق وأنشطة التسلية واأللعاب الترفيهية األخرى. 100%100%شركة السيف الترفيهية ذ.م.م. 

إدارة العقارات بما في ذلك المجمعات التجارية. 72,5%72,5%شركة المحرق مول ذ.م.م. 

الشركة الزميلة 
األعمال العقارية التجارية. 25%0%بناء البحرين ش.م.ب. )مقفلة( 

المشروع المشترك 
األعمال العقارية التجارية. 50%50%الما العقارية ذ.م.م.

2 أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة

2.1 بيان االلتزام 
أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي وطبقًا ألحكام قانون الشركات التجارية 

البحريني والدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي )األحكام النافذة من المجلد رقم ٦( وتوجيهات مصرف البحرين المركزي والقوانين والقرارات المتعلقة بها وقواعد وإجراءات 
بورصة البحرين.

2.2 أسس اإلعداد 
أعدت القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات العقارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. تم عرض القوائم المالية الموحدة بالدينار 

البحريني لكونه العملة الرئيسة لعمليات الشركة وعملة إعداد التقارير المالية للمجموعة.

2.3 أسس التوحيد 
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر 2022. تتحقق السيطرة عندما يكون لدى المجموعة تعرضات على أو حقوق 

في العوائد المتغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها. 
وباألخص، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة:

السلطة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها(؛  	•

تعرضات على أو حقوق على العوائد المتغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و 	•

القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها. 	•
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2 أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
2.3  أسس التوحيد )تتمة(

بشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها السيطرة. لدعم هذا االفتراض، وعندما تكون لدى المجموعة حقوق أقل في أغلبية حقوق التصويت أو حقوق 
مشابهة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها السلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك: 

الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛   •

الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و  •

حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الممكنة.  •

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك تغيرات على عنصر أو أكثر من 
العناصر السيطرة الثالث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة سيطرتها على 

الشركة التابعة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في القائمة الموحدة للدخل الشامل من تاريخ حصول 
المجموعة على السيطرة لغاية تاريخ إيقاف المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة.

ينسب الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حقوق حاملي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير المسيطرة، حتى لو أن هذه النتائج تؤدي إلى 
عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة. أينما استلزم األمر، يتم إجراء تعديالت في القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشي سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية 
للمجموعة. تم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل 

عند التوحيد.

يتم احتساب التغيير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق الملكية. 

إذا فقدت المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة، فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات ذات الصلة للشركة التابعة والحقوق غير المسيطرة 
والبنود األخرى لحقوق الملكية بينما يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة في القائمة الموحدة للدخل الشامل. يتم إثبات أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.

2.4 معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة نافذة اعتبارًا من 1 يناير 2022
إن السياسات المحاسبية المعتمدة هي مطابقة لتلك المستخدمة في السنة المالية السابقة، باستثناء المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية الصادرة عن مجلس 

معايير المحاسبة الدولي والتي اصبحت نافذة اعتبارًا من 1 يناير 2022. لم يكن لتطبيق هذه التعديالت والتفسيرات أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. لم 
تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها ولكنها غير إلزامية بعد.

العقود المرهقة - تكاليف الوفاء بالعقد - التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 37 
العقد المرهق هو عقد تتجاوز بموجبه التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للمجموعة تجنبها ألن لديها العقد( للوفاء بااللتزامات بموجب العقد عن 

المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بمقتضاه.

تحدد التعديالت على أنه عند تقييم ما إذا كان العقد مرهقًا أم خاسرًا، يجب على المنشأة تضمين التكاليف المتعلقة مباشرًة بالعقد لتقديم البضائع أو الخدمات كاًل من 
التكاليف اإلضافية )على سبيل المثال، تكاليف العمالة والمواد المباشرة( وتخصيص التكاليف المرتبطة مباشرًة بأنشطة العقد )على سبيل المثال، استهالك المعدات 

المستخدمة للوفاء بالعقد وكذلك تكاليف إدارة العقود واإلشراف عليها(. ال تتعلق التكاليف العامة واإلدارية مباشرًة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على 
الطرف اآلخر بموجب العقد. 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة نظرا لعدم وجود مثل هذه العقود خالل السنة.
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2 أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
2.4 معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة نافذة اعتبارًا من 1 يناير 2022 )تتمة(

اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي - التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3 
تحل التعديالت محل النسخة السابقة لإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي مع النسخة الحالية الصادرة في شهر مارس 2018 دون تغيير 

متطلباته بشكل جوهري. 

تضيف التعديالت استثناء لمبدأ اإلثبات للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3 لتجنب إصدار األرباح أو الخسائر المحتملة في »اليوم الثاني« الناتجة عن االلتزامات وااللتزامات 
المحتملة التي تدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 37 المتعلق بالمخصصات وااللتزامات المحتملة والموجودات المحتملة أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية 

إلعداد التقارير المالية رقم 21 المتعلق بفرض الرسوم، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من المنشآت أن تطبق المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 
37 أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 21 على التوالي، بدالً من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان هناك التزام الحالي في تاريخ االقتناء. 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة حيث لم تكن هناك موجودات أو مطلوبات محتملة أو التزامات محتملة ضمن نطاق هذه التعديالت 
التي قد نتجت خالل السنة.

العقارات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود - التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 
يحظر التعديل على المنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات، أي متحصالت من بيع المواد المنتجة في أثناء جلب ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة 

لكي يكون قادرًا على العمل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة. وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات متحصالت بيع هذه المواد، وتكاليف إنتاج تلك المواد، في األرباح أو الخسائر.

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة حيث لم تكن هناك أي مبيعات لهذه المواد التي تنتجها العقارات واآلالت والمعدات المتاحة 
لالستخدام في بداية أو بعد اقرب فترة معروضة.

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

يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د1٦)أ( من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1 لقياس فروق التحويل المتراكمة باستخدام المبالغ المسجلة 
في البيانات المالية الموحدة للشركة األم، بناًء على تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، إذات لم يتم إجراء أي تعديالت على إجراءات التوحيد وتأثيرات أعمال 
الدمج التي استحوذت فيها الشركة األم الشركة التابعة. كما يطبق هذا التعديل على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي يختار تطبيق الفقرة د1٦)1( من المعيار الدولي 

إلعداد التقارير المالية رقم 1.

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة ألنها ليست المرة األولى التي تتبنى فيها التعديل.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 المتعلق باألدوات المالية – رسوم فحص بنسبة 10% إلستبعاد المطلوبات المالية 
يوضح التعديل الرسوم التي تقوم المنشأة بتضمينها عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل يختلف بشكل جوهري عن شروط االلتزام المالي 

األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابًة 
عن اآلخر. ال يوجد تعديل مماثل مقترح لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 المتعلق باألدوات المالية: اإلثبات والقياس.

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة حيث لم تطرأ أي تعديالت على األدوات المالية للمجموعة. خالل السنة

2.5 معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة صادرة ولكنها غير إلزامية بعد
فيما يلي أدناه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة. تنوي المجموعة تطبيق هذه 

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، حيثما ينطبق ذلك، عندما تصبح إلزامية.

التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1: تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة 
في شهر يناير 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على الفقرات من ٦9 إلى 7٦ من معيار المحاسبة الدولي رقم 1 لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات على 

أنها متداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت ما يلي:

ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية.  •

يجب أن يكون هناك حق في التأجيل في نهاية الفترة إعداد التقرير.  •

ال يتأثر هذا التصنيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحقه في التأجيل.  •

إال إذا كانت المشتقة الضمنية في التزام قابل للتحويل هو نفسه أداة أسهم حقوق ملكية، ولن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها.  •
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2 أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
2.5 معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة صادرة ولكنها غير إلزامية بعد )تتمة(

هذه التعديالت هي إلزامية لفترات إعداد التقرير السنوي المبتدئة في أو بعد 1 يناير 2023، ويجب تطبيقها بأثر رجعي. تقيم المجموعة حاليًا اآلثار الذي سيترتب على التعديالت 
على الممارسة الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض القائمة قد تتطلب إعادة التفاوض.

تعريف التقديرات المحاسبية – التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 8
في شهر فبراير 2021، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 8، قدم فيها تعريفًا »للتقديرات المحاسبية«. توضح التعديالت التمييز 

بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء. كما أنها توضح كيفية استخدام المنشآت لتقنيات القياس ومدخالته لوضع 
التقديرات المحاسبية. 

إن هذه التعديالت هي إلزامية لفترات إعداد التقرير السنوي المبتدئة في أو بعد 1 يناير 2023 وتنطبق على التغيرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات 
المحاسبية التي تحدث في بداية تلك الفترة أو بعدها. يسمح بالتطبيق المبكر طالما يتم اإلفصاح عن تلك الحقيقة. وال يتوقع بأن يكون لهذه التعديالت أي تأثير جوهري على 

القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

اإلفصاح عن السياسات المحاسبية – التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المتعلقة 
ببيان الممارسة رقم 2

في شهر فبراير 2021، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المتعلقة ببيان الممارسة 
رقم 2 بشأن إصدار آراء جوهرية، والذي يقدم توجيهات ونماذج لمساعدة المنشآت على تطبيق اآلراء »الجوهرية« حول اإلفصاح عن السياسات المحاسبية. تهدف التعديالت 

إلى مساعدة المنشآت على تقديم إفصاحات بشأن السياسات المحاسبية التي تكون أكثر فائدة من خالل استبدال متطلبات المنشآت باإلفصاح عن سياساتها المحاسبية 
»الجوهرية« بشرط اإلفصاح عن سياساتها المحاسبية »الجوهرية« وإضافة توجيهات حول كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم األهمية الجوهرية في اتخاذ القرارات المتعلقة 

باإلفصاح عن السياسات المحاسبية.

إن التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 هي قابلة للتطبيق على الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يناير 2023 مع السماح بالتطبيق المبكر. بما أن 
التعديالت المدخلة على بيان الممارسة رقم 2 تقدم توجيهات غير إلزامية بشأن تطبيق تعريف جوهرية المعلومات المتعلقة بالسياسات المحاسبية، فليس من الضروري 

تحديد التاريخ اإللزامي لهذه التعديالت. 

2.6 السياسات المحاسبية الهامة 

دمج األعمال 
يتم احتساب دمج األعمال بإستخدام طريقة اإلقتناء. يتم قياس تكلفة اإلقتناء كإجمالي للمقابل المحول والمقاس بالقيمة العادلة بتاريخ اإلقتناء والقيمة ألي حقوق غير 

مسيطرة في الملكية المشتراة. بالنسبة لكل عملية من عمليات دمج األعمال، تختار المجموعة إما أن تقيس الحقوق غير المسيطرة في الملكية المشتراة بالقيمة العادلة أو 
بتناسب حصتهم في صافي الموجودات المحددة للملكية المشتراة. تم احتساب التكاليف المتعلقة باالقتناء عند تكبدها ويتم تضمنيها في المصروفات العامة واإلدارية.

تحدد المجموعة أنها استحوذت على نشاط تجاري عندما تتضمن مجموعة األنشطة والموجودات المكتسبة مدخالت وعملية موضوعية تساهم معًا بشكل جوهري في القدرة 
على تحقيق المخرجات. وتعتبر العملية المكتسبة عملية موضوعية إذا كانت حاسمة للقدرة على االستمرار في تحقيق المخرجات، وتشمل المدخالت المكتسبة قوة عاملة 

منظمة تتمتع بالمهارات أو المعرفة أو الخبرة الالزمة ألداء تلك العملية، أو أنها تسهم بشكل جوهري في القدرة على مواصلة على تحقيق مخرجات والتي تعتبر فريدة أو نادرة 
أو ال يمكن استبدالها بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما، أو التأخير في القدرة على على استمرار في تحقيق المخرجات.

عندما تقوم المجموعة باقتناء األعمال، فإنها تقيم الموجودات المالية والمطلوبات المفترضة للتصنيف والتعيين المناسب وفقًا للشروط التعاقدية والظروف اإلقتصادية 
والشروط ذات الصلة كما هو بتاريخ االقتناء. ويتضمن هذا على فصل المشتقات الضمنية للعقود األصلية من قبل المنشأة المقتناة.

سيتم إثبات المقابل المحتمل المحول من قبل المشتري بالقيمة العادلة بتاريح االستحواذ. ال يتم إعادة قياس المقابل المحتمل المصنف على أنه حقوق الملكية ويتم احتساب 
تسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية. يتم إثبات المقابل المحتمل المصنف كموجود أو مطلوب والذي يمثل أداة مالية وضمن نطاق األدوات المالية وفقًا للمعيار الدولي إلعداد 

التقرير المالي رقم 9 المتعلق باألدوات المالية بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة األرباح أو الخسائر وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم 
9. يتم قياس المقابل المحتمل اآلخر الذي ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 بالقيمة العادلة في تاريخ إعداد كل تقرير مالي مع إثبات التغيرات في 

القيمة العادلة في األرباح أو الخسائر.

يتم قياس الشهرة مبدئيًا بالتكلفة )التي تعد الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المثبت ألي حقوق غير مسيطرة وأي حصة ملكية محتفظ بها مسبقًا فوق صافي 
الموجودات المحددة المقتناة والمطلوبات المفترضة(. إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة تزيد عن إجمالي المقابل المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا تم 

تحديد جميع الموجودات المقتناة وجميع المطلوبات المفترضة بشكل صحيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم إثباتها بتاريخ اإلقتناء. إذا كانت نتائج 
عملية إعادة التقييم تشير إلى وجود زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة فوق إجمالي المقابل المحول، فإنه يتم بعد ذلك إثبات المكسب في األرباح أو الخسائر.
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بعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم أي خسائر اضمحالل متراكمة. لغرض فحص اإلضمحالل، يتم تخصيص الشهرة المقتناة من دمج األعمال من تاريخ 
االقتناء لكل وحدة من وحدات المجموعة المنتجة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من أعمال الدمج، بغض النظر ما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للملكية المشتراة 

تم تخصيصها لتلك الوحدات.

أينما تشكل الشهرة جزًء من الوحدة المنتجة للنقد وجزًء من العمليات ضمن الوحدة المستبعدة، فإن الشهرة المرتبطة بالعمليات المستبعدة يتم تضمينها في القيمة 
المدرجة للعمليات عند تحديد المكسب أو الخسارة للعمليات المستبعدة. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة 

وجزء من الوحدة المنتجة للنقد المتبقية.

تصنيف المتداول مقابل غير المتداول 
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في القائمة الموحدة للمركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول. 

يعتبر الموجود متداوالً عندما:

يتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛  •

يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛  •

يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهرًا بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ أو  •

النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد من إن يتم استبداله أو إستخدامه لتسوية مطلوب لمدة أثنى عشر شهرًا على األقل بعد فترة إعداد التقارير المالية.  •

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. 

يعتبر المطلوب متداوالً عندما:

يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتيادية؛  •

يحتفظ به بصورة أساسية لغرض المتاجرة؛  •

عندما يكون مستحق السداد خالل أثنى عشر شهرًا بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ أو  •

ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة أثنى عشر شهرًا على األقل بعد فترة إعداد التقارير المالية.  •

تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

معدات وأثاث ومركبات
تدرج المعدات واألثاث والمركبات بالتكلفة، بعد حسم االستهالك المتراكم وخسائر اإلضمحالل المتراكمة، إن وجدت. تتضمن هذه التكاليف على تكلفة استبدال جزء من 

المعدات واألثاث والمركبات. عندما يتطلب استبدال أجزاء جوهرية للمعدات واألثاث والمركبات على فترات زمنية، فإن المجموعة تقوم بإثبات تلك األجزاء كموجودات فردية 
بأعمار إنتاجية محددة وتقوم بإستهالكها وفقًا لذلك. وبالمثل، عندما يتم إجراء معاينة رئيسية، يتم إثبات تكلفتها في القيمة المدرجة للمعدات واألثاث والمركبات كتكلفة 

استبدال إذا تم استيفاء معايير اإلثبات. يتم إثبات جميع تكاليف التصليحات والصيانة األخرى في القائمة الموحدة للدخل الشامل عند تكبدها. 

يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كالتالي: 

2-10 سنة معدات

3-10 سنة أثاث وتركيبات 

4 سنوات مركبات

يتم استبعاد بند من المعدات واألثاث والمركبات أو أي جزء جوهري تم إثباته مبدئيًا عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه 
أو بيعه. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن استبعاد موجود )المحتسب على إنه الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة المدرجة للموجود( في القائمة الموحدة 

للدخل الشامل عندما يتم استبعاد الموجود.

يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها مستقباًل إذا تطلب األمر.

تبلغ حدود الرسملة بالنسبة لبند من بنود المعدات واألثاث والمركبات 250 دينار بحريني، وإذا كانت أدنى من ذلك، فإنه يتم إثبات التكلفة كمصروف.
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أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
يتم رسملته النفقات المتكبدة في إنشاء مرافق جديدة قبل البدء في إستخدامها التجاري كأعمال رأسمالية قيد التنفيذ. تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إما إلى عقارات 

ومعدات وأثاث أو الستثمارات عقارية عند البدء في إستخدامها التجاري.

ال تستهلك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ حتى يتم تحويلها ووضعها لإلستخدام التجاري، ويتم مراجعتها سنويًا ألي مؤشر على اإلضمحالل في القيمة. 

إضمحالل موجودات غير مالية
باإلضافة إلى اإلفصاحات التي تتعلق بإضمحالل الموجودات غير المالية في اإليضاحات التالية:

اإليضاح رقم 3إفصاحات عن الفرضيات الهامة 

اإليضاح رقم 4معدات وأثاث ومركبات

تقوم المجموعة بإجراء تقييم بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل موجود مالي محدد. إذا وجد مثل هذا الدليل، أو عندما يتطلب 
إجراء فحص إضمحالل سنوي للموجود، تقوم المجموعة بعمل تقييم لمبلغ الموجود القابل لالسترداد. إن القيمة القابلة لإلسترداد للموجود هي القيمة األعلى للقيمة العادلة 

للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصًا تكلفة البيع وقيمتها المستخدمة وهي محددة للموجود الفردي، إال إذا كان الموجود غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي مستقلة 
إلى حد بعيد عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات. عندما تزيد القيمة المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمها القابلة لالسترداد، فإن الموجود 

يعتبر مضمحاُل ويتم إظهار الموجود بالمبلغ القابل لالسترداد. 

عندما يتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود، فان التدفقات النقدية المستقبلية يتم تخفيضها إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم والذي يعكس التقييمات 
الحالية للسوق للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاصة بالموجود. عند تحديد القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع، فإنه يتم األخذ في االعتبار أحدث معامالت السوق. عندما 

ال يمكن تحديد مثل تلك المعامالت، فإنه يتم إستخدام أحدث نماذج التقييم المناسبة. هذه الحسابات يتم تأييدها من قبل مضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المسعرة 
للشركات المتداولة علنًا أو مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة. 

عند تقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المقدرة في المستقبل إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة 
الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل. وعند تحديد القيمة العادلة مخصوما منها تكاليف التصرف، تؤخذ في االعتبار المعامالت السوقية األخيرة. وإذا لم يتسن تحديد هذه 
المعامالت، ُيستخدم نموذج تقييم مناسب. يتم تأكيد هذه الحسابات من خالل مضاعفات التقييم، وأسعار األسهم المعروضة للشركات المتداولة علًنا أو غيرها من مؤشرات 

القيمة العادلة المتاحة.

يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير مالي حول ما إذا كان هناك أي مؤشر يثبت بأن خسائر اإلضمحالل المثبتة مسبقًا لم تعد موجودة أو قد تم تخفيضها. إذا وجد مثل هذا 
المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد. يتم استرجاع خسارة اإلضمحالل المثبتة مسبقًا فقط إذا كان هناك تغيير في 

التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ الموجودات القابلة لالسترداد منذ تاريخ إثبات آخر خسارة إضمحالل. إن قيمة االسترجاع محددة بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة للموجود 
قيمته القابلة لالسترداد، وأال تتجاوز القيمة المدرجة التي تم تحديدها، بعد حسم اإلستهالك كما لو لم يتم إثبات خسارة إضمحالل للموجود في السنوات السابقة. يتم إثبات 

هذه االسترجاعات في القائمة الموحدة للدخل الشامل إال إذا كان الموجود مدرج بمبلغ إعادة التقييم ففي هذه الحالة، يتم معاملة االسترجاع كزيادة في إعادة التقييم.

استثمارات عقارية 
تشتمل االستثمارات العقارية على العقارات المكتمل بناؤها والعقارات قيد األنشاء أو عقارات يعاد تطويرها محتفظ بها لغرض اكتساب دخل من اإليجارات أو االستفادة من 

االرتفاع في ثمنها أو كليهما. يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لغرض التأجير ضمن االستثمارات العقارية عندما يتم استيفاء بتعريف االستثمارات العقارية. 

يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئيًا بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة. تتضمن تكاليف المعاملة على الرسوم المهنية للخدمات القانونية وعموالت التأجير المبدئية 
الضرورية من أجل جعل العقار قاباًل للتشغيل. كما تتضمن القيمة المدرجة على تكلفة استبدال جزء من االستثمار العقاري القائم في الوقت الذي تم فيه تكبد التكلفة إذا تم 

استيفاء معايير اإلثبات. 

بعد اإلثبات المبدئي، تدرج االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاريخ إعداد التقارير المالية. يتم تضمين المكاسب أو الخسائر الناتجة عن 
التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات العقارية في القائمة الموحدة للدخل الشامل في الفترة التي تنتج فيها. يتم تحديد القيم العادلة على أساس تقييم سنوي يتم إجراؤه 

من قبل مثمن خارجي معتمد مستقل، بتطبيق نموذج تقييم موصى به من قبل لجنة معايير التقييم الدولية. 

يتم استبعاد االستثمارات العقارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب االستثمارات العقارية بصورة نهائية من اإلستخدام وال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية 
من استبعادها. يتم إثبات الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة المدرجة للموجود في القائمة الموحدة للدخل الشامل في فترة االستبعاد. 
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استثمارات عقارية )تتمة(

يتم إجراء التحويالت إلى )أو من( االستثمارات العقارية فقط عند حدوث تغيير في اإلستخدام. بالنسبة للتحويل من بند استثمارات عقارية إلى بند عقارات تم شغلها من قبل 
المالك، تعتبر التكلفة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ التغير في اإلستخدام. إذا أصبحت العقارات التي يشغلها المالك استثمارات عقارية، تقوم المجموعة 

بإحتساب هذه العقارات وفقًا للسياسة المتبعة للعقارات والمعدات واألثاث حتى تاريخ تغيير اإلستخدام. 

يتم تحديد المكاسب أو الخسائر الناتجة من استبعاد االستثمارات العقارية كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة المدرجة للموجود في القوائم المالية للفترة السابقة 
بالكامل. 

استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
إن الشركة الزميلة هي مؤسسة لدى المجموعة نفوذ مؤثر عليها. إن النفوذ المؤثر هو القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالسياسات المالية والتشغيلية 

للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات. 

المشروع المشترك هو نوع من أنواع الترتيبات المشتركة التي بموجبها يحصل األطراف الذين يمتلكون السيطرة المشتركة في الترتيب على الحق في صافي موجودات 
المشروع المشترك. المشروع المشترك هو اتفاق تعاقدي لتقاسم السيطرة على الترتيب، والتي تكون موجودة فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة 

بالحصول على الموافقة باإلجماع من األطراف المتقاسمة للسيطرة. 

إن االعتبارات التي يتم عملها في تحديد النفوذ المؤثر أو السيطرة المشتركة هي مماثلة لتلك التي تعد ضرورية لتحديد مدى السيطرة على الشركات التابعة. 

يتم احتساب استثمارات المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع المشترك باستخدام طريقة الحقوق.

بموجب طريقة حقوق الملكية، يتم إثبات االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك مبدئيًا بالتكلفة. يتم تعديل القيمة المدرجة لالستثمار إلثبات التغيرات في حصة 
المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك منذ تاريخ اإلقتناء. يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالمشروع المشترك أو الشركة الزميلة في القيمة 

المدرجة لالستثمار وال يتم فحصها لإلضمحالل بشكل فردي.

تعكس القائمة الموحدة للدخل الشامل حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. يتم عرض أي تغير في الدخل الشامل اآلخر للشركة 
المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، أينما وجد تغيير قد أثبت مباشرًة في حقوق الشركة الزميلة والمشروع المشترك، تقوم المجموعة 

بإثبات حصتها في هذه التغييرات وتفصح عن هذا، إذا استلزم األمر في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية. يتم استبعاد المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة 
من المعامالت بين المجموعة وشركتها الزميلة أو مشروعها المشترك إلى حد حصة المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع المشترك.

يتم إظهار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في مقدمة القائمة الموحدة للدخل الشامل خارج الربح التشغيلي.

يتم إعداد القوائم المالية للمشروع المشترك أو الشركة الزميلة في نفس فترة إعداد التقارير المالية للمجموعة. أينما استلزم األمر، يتم إجراء تعديالت في السياسات 
المحاسبية لتتماشي مع سياسات المجموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضروريًا إثبات خسارة إضمحالل لحصة استثمارات المجموعة في شركتها الزميلة أو مشروعها المشترك. 
تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي، بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. ففي هذه الحالة 

تقوم المجموعة باحتساب قيمة اإلضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة والمشروع المشترك وقيمتها المدرجة ومن ثم إثبات الخسارة 
»كحصة المجموعة من نتائج الشركة الزميلة أو المشروع المشترك« في القائمة الموحدة للدخل الشامل.

عند فقدان نفوذ مؤثر على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك تقيس وتثبت المجموعة أي اسثتمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة المدرجة 
للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان النفوذ المؤثر والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في القائمة الموحدة للدخل الشامل.

األدوات المالية 
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه موجود مالي لمنشأة واحدة ومطلوب مالي أو أداة أسهم حقوق ملكية لمنشأة أخرى. 
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2.6 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

الموجودات والمطلوبات المالية 
أن السياسات المحاسبية المحددة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالية المختلفة هي موضحة أدناه:

1( الموجودات المالية 
تتضمن الموجودات المالية للمجموعة على أرصدة لدى البنك ونقد وذمم تجارية مدينة وذمم أخرى. 

اإلثبات المبدئي والقياس 
يتم تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات المبدئي، ويتم الحقًا قياسها بالتکلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل خالل األرباح أو 
الخسائر. يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية ونموذج أعمال المجموعة إلدارة تلك الموجودات. 
باستثناء الذمم التجارية المدينة التي ال تحتوي على عنصر تمويل جوهري أو تلك التي قامت المجموعة بتطبيق الطريقة العملية عليها، تقيس المجموعة مبدئيًا الموجودات 

المالية بقيمها العادلة، باإلضافة، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تضاف إليها تكاليف المعاملة. یتم قياس الذمم التجاریة 
المدینة التي ال تحتوي علی عنصر تمویل جوهري أو التي قامت المجموعة بتطبيق الطريقة العملية عليها بسعر المعاملة المحدد بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 15. 

من أجل أن يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فالبد أن تؤدي إلى حدوث التدفقات النقدية التي هي 
عبارة عن »فقط مدفوعات على المبلغ األصلي للدّين والفائدة على المبلغ األصلي القائم«. يشار إلى هذا التقييم بفحص فقط المدفوعات على المبلغ األصلي للدّين والفائدة 

على المبلغ األصلي القائم ويتم إجراؤه على مستوى األداة. 

يشير نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارتها لموجوداتها المالية من أجل تحقيق التدفقات النقدية. يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات 
النقدية سوف تنتج عنها تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما. يتم إثبات مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم 
الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه عامًة في القوانين أو حسب أعراف السوق )طريقة الشراء العادية( في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة 

بشراء أو بيع الموجود. 

القياس الالحق 
ألغراض القياس الالحق، تم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات:

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة؛  •

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

موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، دون إعادة تدوير المكاسب والخسائر المتراكمة عند االستبعاد )أدوات أسهم حقوق الملكية(؛ و  •

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة خالل األرباح أو الخسائر.  •

الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة
هذه الفئة هي األكثر صلة بالمجموعة. تقيس المجموعة الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء كل من الشرطّين التاليين:

النقدية التعاقدية؛ و يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات    •

األصلي للدّين والفائدة على المبلغ األصلي القائم. ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على المبلغ    •

يتم تصنيف جميع الموجودات المالية المحتفظ بها حاليًا من قبل المجموعة بالتكلفة المطفأة.

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

ذمم تجارية مدينة 

يتم إثبات الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى باألسعار المتفق عليها تعاقديًا محسومًا منها أية خصومات أو تعديالت. عندما تكون القيمة الزمنية لألموال جوهرية، فإنه يتم 
خصم الذمم المدينة وتدرج بالتكلفة المطفأة. ويتم أخذ مخصص عندما يكون هناك دليل موضوعي بأن المجموعة لم تعد قادرة على استرداد األرصدة بالكامل. يتم شطب 

األرصدة عندما يتم إجراء تقييم بأن احتمالية استردادها غير محتملة. راجع سياسة اضمحالل الموجودات المالية.
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الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة )تتمة(

أرصدة لدى بنك وودائع ألجل ونقد

تشتمل األرصدة لدى البنوك والودائع ألجل والنقد في القائمة الموحدة للمركز المالي على نقد لدى بنوك وفي الصندوق وودائع ألجل.

لغرض القائمة الموحدة للتدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه على نقد وودائع قصيرة األجل بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل، محسومًا منهًا أرصدة 
السحوبات على المكشوف من البنك القائمة والحسابات المصرفية المقيدة، إن وجدت.

استبعاد 
يتم استبعاد الموجود المالي )أو، حسب مقتضى الحال جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة( عند:

انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجود، أو   •

قيام المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود أو تعهدت بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب »ترتيب سداد«؛ وسواًء   •

قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بالموجود، أو  )أ( 

عندما لم تقم المجموعة بنقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة على الموجود. )ب( 

إضمحالل الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة لجميع أدوات الدّين. تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية 

المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، مخصومة بمعدل تقريبي لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. ستتضمن التدفقات النقدية 
المتوقعة على تدفقات نقدية ناتجة من بيع الضمانات المحتفظ بها أو التحسينات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.

يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي لم تشهد زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي، تم تقديم 
الخسائر االئتمانية المتوقعة للخسائر االئتمانية التي تنتج عن أحداث التعثر في السداد المحتملة خالل 12 شهرًا القادمة )الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شیرًا(. بالنسبة 

لتلك التعرضات االئتمانية التي شهدت زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثباب المبدئي، فإنه يتطلب إثبات مخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على العمر 
المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر في السداد )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر(.

بالنسبة للذمم التجارية المدينة، قامت المجموعة بتطبيق نهج مبسط في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. ولذلك، لم تقم المجموعة بتتبع التغيرات في المخاطر 
االئتمانية، ولكنها بدالً من ذلك قامت بإثبات مخصص خسارة على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد التقرير المالي. وقد أنشأت المجموعة مصفوفة 

التي تستند على واقع خبرة الخسارة االئتمانية السابقة لها، والتي تم تعديلها لعوامل النظرة المستقبلية الخاصة بالمدينين.

تعتبر المجموعة بأن الموجودات المالية في حالة التعثر في السداد عندما تكون المدفوعات التعاقدية متأخرة عن السداد لمدة 90 يومًا. وفي بعض الحاالت، تعتبر المجموعة 
أيضًا بأن الموجودات المالية في حالة التعثر في السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه من غير المحتمل بأن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية المستحقة 

بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تحسينات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة. يتم شطب الموجودات المالية عندما ال يكن هناك توقعات معقولة إلسترداد التدفقات 
النقدية التعاقدية.

2( المطلوبات المالية 
تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على بنود معينة من الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى وارباح األسهم لم يطالب بها بعد والتزامات عقد اإليجار وقروض ألجل والتي 

يتم إدراج جميعها بالتكلفة المطفأة.

اإلثبات المبدئي والقياس 
يتم مبدئيًا تصنيف المطلوبات المالية كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو مدرجة بالتكلفة المطفأة أو كمشتقات مالية مصنفة كأدوات 

تحوط في التحوط الفعال، حسب مقتضى الحال. يتم مبدئيُا إثبات جميع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة وفي حالة المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر بعد حسم تكاليف المعاملة التي تنسب إليها مباشرًة
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2( المطلوبات المالية )تتمة(

القياس الالحق

المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
تقوم المجموعة حاليًا بإثبات بجميع مطلوباتها المالية بالتكلفة المطفأة. وهذه هي الفئة األكثر صلة بالمجموعة. بعد اإلثبات المبدئي، يتم الحقًا قياس المطلوبات المالية 

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات المكاسب والخسائر في األرباح أو الخسائر عندما يتم إستبعاد المطلوبات، وكذلك من خالل عملية 
اإلطفاء باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في اإلعتبار أية عالوات أو خصومات من اإلقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزًء ال 

يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم تضمين اإلطفاء بستخدام معدل الفائدة الفعلي في »تكاليف التمويل« في األرباح أو الخسائر، إن وجدت.

استبعاد المطلوبات المالية
يتم استبعاد المطلوبات المالية عندما يكون االلتزام بموجب المطلوب قد تم وفائه أو إلغائه أو انتهاء مدته. عندما يتم استبدال مطلوب مالي حالي بآخر من نفس المقترض 

بشروط مختلفة جوهريًا أو عندما يتم تعديل مطلوب حالي بشكل جوهري، فإن هذا االستبدال أو التعديل يعتبر بمثابة استبعاد للمطلوب األصلي ويتم إثبات مطلوب جديد. 
يتم إثبات فروق المبالغ المدرجة المعنية في في األرباح أو الخسائر. 

مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة الموحدة للمركز المالي فقط إذا كان:

هناك حق قانوني قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها؛ و  •

هناك نية للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجود وسداد المطلوب في الوقت ذاته.  •

أرباح أسهم نقدية 
تقوم الشركة بإثبات االلتزام لدفع أرباح األسهم عندما يصرح بالتوزيع والتوزيع لم يعد بقرار من الشركة. وفقًا لقانون الشركات التجارية البحريني، يصرح بالتوزيع عندما يتم 

الموافقة عليه من قبل المساهمين. ويتم إثبات المبلغ المقابل مباشرًة في حقوق الملكية.

عقود اإليجار
تقّيم المجموعة عند بدء العقد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو يحتوي على عقد اإليجار. أي إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على إستخدام موجودات محددة لفترة 

زمنية نظير مقابل.

المجموعة كمستأجر
قامت المجموعة بتطبيق نهج موحد إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة. قامت المجموعة بإثبات 

التزامات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار والحق في إستخدام الموجودات التي تمثل الحق في إستخدام الموجودات األساسية.

1( الحق في إستخدام الموجودات
تقوم المجموعة بإثبات الحق في إستخدام الموجودات في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، التاريخ الذي يكون فيه الموجود األساسي متاحًا لإلستخدام(. يتم قياس الحق في إستخدام 
الموجودات بالتكلفة، محسومًا منها أي استهالك متراكم وخسائر االضمحالل المتراكمة، ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات عقد اإليجار. تتضمن تكلفة الحق في إستخدام 

الموجودات على مبلغ التزامات عقد اإليجار المثبتة والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة ومدفوعات عقود اإليجار التي تم إجراؤها في أو قبل تاريخ بدء عقد اإليجار محسومًا 
منها حوافز اإليجار المستلمة. يتم استهالك الحق في إستخدام الموجودات المثبتة على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ومدة عقد اإليجار، أيهما أقصر. 

إذا كانت الملكية تحول الموجودات المؤجرة إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجار أو التكلفة تظهر ممارسة خيار الشراء، فإنه يتم احتساب االستهالك بإستخدام العمر اإلنتاجي 
المقدر للموجود.

يخضع الحق في إستخدام الموجودات لإلضمحالل.
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عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات المنخفضة القيمة
تطبق المجموعة إعفاء اإلثبات على بعض عقود اإليجار القصيرة األجل )أي تلك عقود اإليجار التي يكون مدة عقد إيجارها 12 شهرًا أو أقل من تاريخ بدء عقد اإليجار وال تحتوي على 

خيار الشراء(. كما تطبق إعفاء اإلثبات على عقود اإليجار للموجودات المنخفضة القيمة لعقود اإليجار التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إثبات مدفوعات اإليجار على عقود اإليجار 
القصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

2( التزامات عقد اإليجار
في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإثبات التزامات عقد اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتعين سدادها على مدى فترة عقد اإليجار. تتضمن 

مدفوعات اإليجار على مدفوعات ثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة في جوهرها( محسوم منها أي حوافز مستحقة القبض أو مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على 
المؤشر أو المعدل والمبالغ يتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما تتضمن مدفوعات عقد اإليجار على سعر ممارسة خيار الشراء الذي يكون من المؤكد بصورة 

معقولة بأن المجموعة سوف تمارس هذا الخيار ودفع غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجار تظهر أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء.

يتم إثبات مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على المؤشر أو السعر كمصروفات )ما لم يتم تكبدها إلنتاج المخزون( في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي 
إلى حدوث الدفع.

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا لم يكن باإلمكان تحديد معدل الفائدة في عقد 
اإليجار بسهولة. بعد تاريخ بدء سريان عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس الفائدة اإلضافية وتخفيض مدفوعات اإليجار المسددة. باإلضافة إلى ذلك، يتم 
إعادة قياس القيمة المدرجة اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار، أو تغيير في مدفوعات اإليجار )على سبيل المثال، التغييرات في المدفوعات 

المستقبلية الناتجة عن تغيير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مدفوعات اإليجار تلك( أو تغيير في تقييم شراء الموجود األساسي.

عقود اإليجار - المجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تنقل فيها المجموعة بشكل جوهري جميع المخاطر والمكافآت المرتبطة بملكية الموجود كعقود إيجار تشغيلية. يتم إثبات دخل اإليجار الناتج 

على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ويتم إدراجها ضمن اإليرادات في قائمة األرباح أو الخسائر نتيجة لطبيعته التشغيلية. تضاف التكاليف المباشرة المبدئية 
المتكبدة بشأن تفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة المدرجة للموجود المؤجر ويتم إثباتها على مدى فترة عقد اإليجار على نفس األساس كدخل اإليجار. يتم إثبات 

اإليجارات الطارئة كإيرادات في الفترة التي يتم فيها اكتسابها.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة بدفع اشتراكات لنظام هيئة التأمين االجتماعي لموظفيها البحرينيين والتي تحسب كنسبة من رواتب الموظفين. إن التزامات المجموعة تكون محصورة في 

نطاق المبالغ المساهم بها في هذا النظام والتي يتم صرفها عند استحقاقها. 

كما تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين األجانب، والتي تستحق بناًء على رواتب الموظفين عند إنهاء التوظيف وعدد سنوات الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة 
لهذه المكافآت كمستحقات على مدى فترة التوظيف.

مخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام )قانوني أو متوقع( على المجموعة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل إن يتطلب وجود تدفق خارجي للموارد يشمل المنافع االقتصادية 

لتسوية هذه االلتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه االلتزامات. 
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قياس القيمة العادلة 
تقيس المجموعة الموجودات غير المالية مثل االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي. كما تم تلخيص القيمة العادلة المتعلقة باإلفصاحات في 

اإليضاحات التالية:

إيضاحين رقم 3 و٦اإلفصاحات عن طرق التقييم والتقديرات واالفتراضات الهامة المتعلقة باالستثمارات العقارية

إيضاح رقم ٦اإلفصاحات الكمية عن التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة المتعلقة باالستثمارات العقارية

القيمة العادلة هو السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين مشاركي السوق في تاريخ القياس. ويستند قياس 
القيمة العادلة على افتراض بأن معاملة بيع الموجود أو تحويل المطلوب تحدث إما:

في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب، أو  •

في السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي.  •

يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة.

يتم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوب بإستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجود أو المطلوب، على افتراض بأن مشاركي 
السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالحهم االقتصادية. 

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة مشاركي السوق على إدرار منافع اقتصادية عن طريق إستخدام الموجودات بأعلى وأفضل إستخداماتها 
أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق الذي سيستخدم الموجودات بأعلى وأفضل إستخداماتها. 

تستخدم المجموعة تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لها معلومات كافية لقياس القيمة العادلة، والذي يزيد الحد االقصى إلستخدام المدخالت ذات الصلة 
التي يمكن مالحظتها ويحد من إستخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها. 

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، بناًء على أدنى 
مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل. وهي موضحة كالتالي:

المستوى 1 - األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛  •

المستوى 2 - تقنيات التقييم ألدنى مستوى والتي يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة المسجلة أما بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ و  •

المستوى 3 - تقنيات التقييم ألدنى مستوى والتي ال يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة.   •

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت قد حدثت تحويالت فيما بين المستويات في التسلسل 
الهرمي من خالل إعادة تقييم تصنيفها - )استنادًا إلى أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل( في نهاية فترة إعداد كل تقارير مالي. 

يتم إشراك المثمنين الخارجيين في تقييم الموجودات الجوهرية مثل االستثمارات العقارية. يقرر إشراك المثمنين الخارجيين سنويًا من قبل اإلدارة. تتضمن معايير االختيار على 
معرفتهم بالسوق والسمعة واالستقاللية والتمسك بالمعايير المهنية. يتم عادًة تغيير المثمنين كل ثالث سنوات. تقرر اإلدارة، بعد إجراء مناقشات مع المثمنين الخارجيين 

للمجموعة بشأن تقنيات التقييم والمدخالت التي سيتم إستخدامها لكل حالة. 

في تاريخ إعداد كل تقرير، تقوم اإلدارة بإجراء تحليل للتغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يتطلب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقًا للسياسات المحاسبية 
للمجموعة. بالنسبة لهذا التحليل، تتحقق اإلدارة من المدخالت الرئيسية المطبقة في أحدث تقييم عن طريق مطابقة المعلومات في حساب التقييم بشأن العقود والوثائق 

األخرى ذات الصلة. 

كما تقوم اإلدارة باالشتراك مع المثمنين الخارجيين للمجموعة، بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل من موجودات ومطلوبات مع المصادر الخارجية ذات الصلة لتحديد ما إذا 
كان التغيير معقوالً. 

لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى 
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. 
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عمالت أجنبية
يتم مبدئيًا تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ إجراء المعاملة.

يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المعروضة بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ إعداد التقارير المالية. ترحل جميع الفروق إلى 
األرباح أو الخسائر

يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بالتواريخ المبدئية للمعامالت. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة 
بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة ويتم تسجيل فروق أسعار الصرف بإضافة إلى تغيرات القيمة 

العادلة في األبارح أو الخسائر أو الدخل الشامل اآلخر، تبعًا للسياسة المحاسبية الحتساب تغيرات القيمة العادلة للبند غير النقدي ذي الصلة.

إثبات اإليراد
يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه المنافع اإلقتصادية إلى المجموعة بحيث يمكن قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية، بغض النظر عن الوقت الذي يتم فيه 
إجراء المدفوعات. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذمم المدينة، مع األخذ في االعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع بإستثناء الضرائب والرسوم. إن 
وجدت، لقد استنتجت المجموعة بأنها تعمل بصفة رب المال في جميع ترتيبات إيراداتها، حيث لديها أسعار العروض وكما أنها معرضه لمخاطر االئتمان. يجب استيفاء معايير 

اإلثبات التالية قبل إثبات اإليراد. 

دخل اإليجار

يتم إثبات دخل اإليجار المستحق القبض من عقود التأجير التشغيلية، بعد حسم التكاليف المباشرة المبدئية للمجموعة للدخول في عقود التأجير التشغيلية على أساس 
القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير، باستثناء دخل اإليجار المحتمل والذي يتم إثباته عندما ينشأ. 

يتم توزيع الحوافز للمستأجرين للدخول في إتفاقيات التأجير بالتساوي على مدى فترة عقد اإليجار، حتى وإن لم تسدد المدفوعات على هذا األساس. إن مدة عقد اإليجار 
هي الفترة غير القابلة لإللغاء إلى جانب أي مدة أخرى يكون للمستأجر فيها خيار مواصلة في عقد التأجير، حيث يكون من المؤكد إلى حد معقول، عند بدء عقد التأجير، أن 

المستأجر سيمارس ذلك الخيار. 

يتم إثبات المبالغ المستلمة من المستأجرين إلنهاء عقد التأجير أو التعويض عن التلفيات في القائمة الموحدة للدخل الشامل عندما تنشا.

رسوم الخدمات والمصروفات القابلة لإلسترداد من المستأجرين

يتم إثبات الدخل الناتج عن المصروفات المعاد احتسابها على المستأجرين في الفترة التي يمكن فيها استرداد المصروفات تعاقديًا. يتم تضمين رسوم الخدمات والمبالغ 
األخرى المستلمة على إجمالي التكاليف ذات الصلة باإليرادات، حيث تعتبر بأن المجموعة تعمل كرب المال في هذا الصدد.

الدخل من الشقق الخدماتية

يمثل الدخل من الشقق الخدماتيه إجمالي المبالغ المحتسبة على العمالء والضيوف خالل السنة، باإلضافة إلى دفتر األستاذ العام الخاص بالضيوف الذي لم يتم إعداد فواتير 
بشأنه في نهاية فترة إعداد التقارير المالية. يتم إدراج اإليرادات الناتجة عن العمليات التشغيلية للفندق بعد حسم الخصومات والعالوات األخرى. يتم بيع هذه الخدمات إما 

بشكل منفصل أو يتم تجميعها مع بيع المواد الغذائية والمرطبات للعميل. يم إثبات إيرادات الغرف الناتجة من العمليات التشغيلية للفندق بمرور الوقت، نظرًا ألن العميل 
يستلم ويستهلك المنافع التي تقدمها المجموعة في الوقت ذاته. سيتم إثبات اإليرادات الناتجة عن بيع المواد الغذائية والمرطبات في وقت معين، عند تسليم المواد 

الغذائية والمرطبات.

دخل األنشطة الترفيهية والتسلية

يمثل الدخل من األنشطة الترفيهية والترفيهية الدخل الذي الناتج شركة شركة السيف للترفيه، وهو الدخل الناتج عن الحدائق الترفيهية والمتنزهات الترفيهية وأنشطة 
الترفيه والتسلية األخرى. يتم تحديد اإليرادات الناتجة عن العمليات التشغيلية بعد حسم الخصومات والعالوات األخرى.
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2 أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
2.6 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

دخل الفوائد

يتم تسجيل دخل الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، هو المعدل الذي بموجبه يتم خصم بدقة المدفوعات النقدية المقدرة المستقبلية أو المبالغ المستلمة 
خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو فترة أقصر إلى صافي القيمة المدرجة للموجود المالي أو المطلوب، أيهما أنسب. يتم عرض دخل الفوائد كربح من الودائع ألجل في القائمة 

الموحدة للدخل الشامل. 

تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تنسب مباشرًة إلى اقتناء أو بناء أو إنتاج الموجودات، والتي تستغرق بالضرورة فترة زمنية لكي تكون جاهزة لالستخدام المقصود أو البيع 

كجزء من تكلفة الموجودات المعنية. يتم احتساب جميع تكاليف االفتراضات األخرى كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها. تتألف تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف 
األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض األموال. 

المنح الحكومية
يتم إثبات المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأنه سيتم استالم المنحة وسيتم االمتثال لجميع الشروط المرفقة. عندما تتعلق المنحة ببند المصروف، يتم 

إثباته كدخل على أساس منتظم على مدى الفترات التي يتم فيها احتساب التكاليف ذات الصلة التي تهدف إلى تعويضها. عندما تتعلق المنحة بموجود، يتم إثباته كدخل 
بمبالغ متساوية على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود ذي الصلة.

عندما تستلم المجموعة منح الموجودات غير النقدية، يتم تسجيل الموجود والمنحة بمبالغ إسمية ويتم إثباتها في األرباح أو الخسائر على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع 
للموجود، استنادا إلى نمط االستهالك ومنافع الموجود األساسي على أساس أقساط سنوية متساوية.

خالل سنة 2022، لم تستلم المجموعة أي مساعدة أو منحة حكومية. خالل سنة 2021، يتم تسجيل المساعدات الحكومية البالغة 225,39٦ ألف دينار بحريني في األرباح أو الخسائر 
خالل السنة الحالية. تم تسجيل المبلغ كخصم من المصروفات ذات الصلة في القائمة الموحدة للدخل الشامل.

3 اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إصدار تقديرات وافتراضات قد تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاحات المرفقة. يمكن 
أن يؤدي عدم التيقن بشأن هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية. 

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

إيضاح رقم 30إدارة رأس المال 

إيضاح رقم 30أهداف إدارة المخاطر المالية والسياسات 

إيضاح رقم 30إفصاحات تحليل الحساسية

اآلراء
في أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، اتخذت اإلدارة القرارات التالية، التي لديها أغلب التأثيرات الهامة على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة أدناه.

مبدأ االستمرارية 

قام مجلس إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهو مقتنع بأن المجموعة لديها المصادر لالستمرار في أعمالها في 
المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن مجلس اإلدارة ليس على علم بأي أمور غير جوهرية مؤكدة التي من الممكن أن تسبب شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة على 

المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.

عقود إيجار العقارات - المجموعة كمؤجر

دخلت المجموعة في عقود إيجار عقارات تجارية على محفظة استثماراتها العقارية. حددت المجموعة، بناًء على تقييم شروط وأحكام الترتيبات، مثل مدة اإليجار التي ال تشكل 
جزءًا رئيسيًا من العمر االقتصادي للعقار التجاري والقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار التي ال تعادل إلى حٍد كبير كامل القيمة العادلة للعقار التجاري، بحيث تحتفظ 

بشكل جوهري بجميع المخاطر والمكافآت المتعلقة بملكية هذه العقارات وتحسب العقود كعقود إيجار تشغيلية.



في 31 ديسمبر 2022

إيضاحات حول القوائم
المالية الموحدة

التقرير السنوي 2022رؤى طموحة نحو المستقبل التقرير السنوي 2022رؤى طموحة نحو المستقبل

72

3 اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(

التقديرات واالفتراضات
فيما يلي أدناه االفتراضات الرئيسية التي تأخذ في االعتبار المصادر المستقبلية والمصادر األساسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي والتي لديها 

مخاطر هامة قد تؤدي إلى إجراء تعديل جوهري للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة. تعتمد المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على المعايير 
المتوفرة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. قد تتغير الظروف واالفتراضات بشأن التطورات المستقبلية حسب التغيرات أو ظروف السوق الخارجة عن نطاق سيطرة المجموعة. 

وتنعكس مثل هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها. 

إعادة تقييم االستثمارات العقارية 

تقوم المجموعة بإدراج استثماراتها العقارية بالقيمة العادلة، مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في القائمة الموحدة للدخل الشامل. قامت المجموعة بتعيين مثمن مستقل 
متخصص لتقييم القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بتاريخ إعداد التقرير المالي. بالنسبة لالستثمارات العقارية، تم تطبيق منهجيات تقييم مختلفة، بما في ذلك نموذج 

رسملة عائد الدخل، والتدفقات النقدية المخصومة. 

يتطلب تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية استخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات )مثل اإليجارات، وضع المستأجرين وتدفقات اإليرادات 
المستقبلية والقيم الرأسمالية للتركيبات والتجهيزات، أية مسائل بيئية وإصالحات عامة وحالة العقار( ومعدالت الخصم المطبقة على تلك الموجودات. باإلضافة إلى لذلك، يتم 

أيضًا األخذ في االعتبار مخاطر التطوير )مثل مخاطر اإلنشاء والتأجير( عند تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية قيد اإلنشاء. تتكون تدفقات اإليرادات المستقبلية من 
اإليجار المتعاقد عليه )إيجار الوفاة( ودخل اإليجار المقدر بعد فترة العقد. وعند تقدير دخل اإليجار المقدر، يتم األخذ في االعتبار التأثير المحتمل لحوافز التأجير المستقبلية التي 

ستمنح لتأمين العقود الجديدة. تستند جميع هذه التقديرات على ظروف السوق المحلية القائمة في تاريخ إعداد التقارير المالية. 

تم اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة العادلة للعقارات وتحليل الحساسية في اإليضاح رقم ٦.

األعمار اإلنتاجية للمعدات واألثاث والمركبات

تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لمعداتها وأثاثها ومركباتها لحساب اإلستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فيها إستخدام 
الموجود أو طبيعة التآكل والتقادم التجاري. تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية على أساس سنوي ويتم تعديل مخصص اإلستهالك المستقبلي عندما 

تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة

قامت المجموعة بتطبيق نهج مبسط في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. ولذلك، لم تقم المجموعة بتتبع التغيرات في المخاطر االئتمانية، ولكنها بدالً من ذلك قامت 
بإثبات مخصص خسارة على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد التقرير المالي. وقد أنشأت المجموعة مصفوفة التي تستند على واقع خبرة الخسارة 

االئتمانية السابقة لها، والتي تم تعديلها لعوامل النظرة المستقبلية الخاصة بالمدينين.

عقود اإليجار – تقدير معدل االقتراض اإلضافي 

ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار، ولذلك فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات عقد اإليجار. ومعدل االقتراض 
اإلضافي هو معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة أن تدفعه لالقتراض على مدى فترة مماثلة، وضمان مالي مماثل، األموال الالزمة للحصول على موجود بقيمة مماثلة للحق 
في استخدام الموجود في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي فإن معدل االقتراض اإلضافي يعكس ما يجب على المجموعة “سداده”، األمر الذي يتطلب عمل تقديرًا عندما ال تتوفر 

أسعار ملحوظة )مثل الشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمويل( أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار )على سبيل المثال، عندما ال تكون 
عقود اإليجار بالعملة الرئيسية للشركة التابعة(. تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها )مثل أسعار الفائدة في السوق( عند 

توفرها ويطلب منها وضع تقديرات معينة خاصة بالمنشأة )مثل التصنيف االئتماني المستقل للشركة التابعة(.
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4 معدات وأثاث ومركبات 

2022
المجموعمركبات أثاث وتركبياتمعدات 

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 
التكلفة:

٦,287,8374,909,315197,71511,394,8٦7في 1 يناير 2022
2,559,٦42-2,219,978339,٦٦4إضافات 

1,484,44٦-2٦3,0911,221,355تحويالت من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 
)39,220()13,751()25,4٦9(-إستبعادات 

8,770,9066,444,865183,96415,399,735في 31 ديسمبر 2022

االستهالك المتراكم:
5,921,1٦٦4,877,179154,87310,953,218في 1 يناير 2022

577,٦00201,٦5٦13,454792,710مخصص االستهالك للسنة
)39,220()13,751()25,4٦9(-المتعلق باإلستبعادات 

6,498,7665,053,366154,57611,706,708في 31 ديسمبر 2022

صافي القيم المدرجة:
2,272,1401,391,49929,3883,693,027في 31 ديسمبر 2022

2021
المجموعمركبات أثاث وتركبياتمعدات 

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 
التكلفة:

٦,244,3584,897,٦93152,72011,294,771في 1 يناير 2021
44,00911,٦2244,995100,٦2٦إضافات 

)530(--)530(إستبعادات 
٦,287,8374,909,315197,71511,394,8٦7في 31 ديسمبر 2021

االستهالك المتراكم:
5,٦39,7894,٦27,384139,50910,40٦,٦82في 1 يناير 2021

281,907249,79515,3٦4547,0٦٦مخصص االستهالك للسنة
)530(--)530(المتعلق باإلستبعادات / التحويالت

5,921,1٦٦4,877,179154,87310,953,218في 31 ديسمبر 2021

صافي القيم المدرجة:
3٦٦,٦7132,13٦42,842441,٦49في 31 ديسمبر 2021

تم تخصيص رسوم االستهالك في القائمة الموحدة للدخل الشامل على النحو التالي: 

20222021
دينار بحريني دينار بحريني 

399,04779,771تكلفة المبيعات )إيضاح رقم 20(
393,6634٦7,295المصروفات

792,710547,0٦٦
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5 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

20222021
دينار بحريني دينار بحريني 

2,196,681554,٦٦1في 1 يناير
633,1721,٦83,338النفقات الرأسمالية المتكبدة خالل السنة 

-)1,484,446(تحويالت إلى معدات وأثاث ومركبات )إيضاح رقم 4( 
)41,318()347,884(تحويالت إلى استثمارات عقارية )إيضاح رقم ٦( 

997,5232,19٦,٦81في 31 ديسمبر

6 استثمارات عقارية

20222021
دينار بحريني دينار بحريني 

137,504,119137,31٦,52٦في 1 يناير
90,٦22)604,788()خسارة( / مكسب غير محقق للقيمة العادلة 

347,88441,318تحويالت من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ )إيضاح رقم 5( 
219,26755,٦53النفقات المتكبدة خالل السنة 

137,466,482137,504,119في 31 ديسمبر

تشمل االستثمارات العقارية للمجموعة مجمع السيف ومجمع مدينة عيسى وأجنحة فريزر - السيف ومجمع السيف المحرق وعقارات تجارية أخرى في مملكة البحرين. 

كما في 31 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2021، تستند القيم العادلة للعقارات على تقييمات تم إجراؤها من قبل مساحين مستقلين. المساحون هم متخصصون في هذا القطاع 
في تقييم هذه األنواع من العقارات االستثمارية. تستند التقييمات التي تم إجراؤها على طريقة رسملة عائد الدخل أو طريقة التدفقات النقدية المخصومة أو طريقة تكلفة 

االستبدال المستهلكة.

فيما يلي وصف لتقنيات التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية في تقييم االستثمارات العقارية:

20222021مدخالت ذات تأثير جوهري ال يمكن مالحظتهاالعقارات 

11,094,5٦4 دينار بحريني10,01٦,757 دينار بحرينيتقدير قيمة اإليجار سنويًا عقارات المجمع
83% - 91%83% - 87%نسبة اإلشغال 
8% - 9.5%8% - 9.5%العائد المعادل 

1,872,450 دينار بحريني 1,7٦2,403 دينار بحريني تقدير قيمة اإليجار سنويًا *أجنحة فريزر – السيف 
75%72%نسبة اإلشغال- سنة واحدة 

10.00%10.00%معدل الخصم
10.00%9.00%عائد التخارج 

1,٦15,٦80 دينار بحريني1,488,480 دينار بحرينيتقدير قيمة اإليجار سنويًاتجارية أخرى
100%100%نسبة اإلشغالعقارات**

٦.0% - 9.0%٦.5% - 9.0%العائد المعادل

* هذه هي قيمة اإليجار المقدرة للسنة األولى بنسبة نمو 9% في السنتين الثانية والثالثة وبنسبة 2.5% بعد ذلك.

** في سنة 2022، تم قياس إحدى االستثمارات العقارية المقاسة مسبقًا باستخدام طريقة العائد باستخدام طريقة تكلفة االستبدال المستهلكة من قبل المساح المستقل.

يتم تحديد فترة التدفقات النقدية والتوقيت المحدد للتدفقات الداخلة والخارجة من األحداث مثل مراجعة اإليجار وتجديد عقد اإليجار وما يتعلق بذلك من إعادة التأجير أو إعادة 
التطوير أو التجديد. وعادة ما تكون الفترة المناسبة مدفوعة بأداء السوق والتي تعد سمة من سمات الممتلكات العقارية. ويتم عادًة تقدير التدفق النقدي الدوري كإجمالي 

الدخل محسوم منه الشواغر والمصروفات غير القابلة لالسترداد وخسائر تحصيل المبالغ وحوافز التأجير وتكاليف الصيانة وتكاليف الوكيل والعمولة والمصروفات التشغيلية 
واإلدارية األخرى، حسب مقتضى الحال. ومن ثم يتم خصم مجموعة صافي الدخل التشغيلي الدوري باإلضافة إلى تقدير القيمة النهائية المتوقعة في نهاية الفترة المتوقعة.
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6 استثمارات عقارية )تتمة(

سيؤدي الزيادة )النقصان( الجوهري في قيمة اإليجار المقدرة ونمو اإليجار سنويًا ونسبة االشغال الطويلة األجل بمعزل إلى ارتفاع )انخفاض( ملحوظ في القيمة العادلة للعقارات. 
ستؤدي الزيادة )النقصان( الجوهري في معدل الخصم )وعائد التخارج( بمعزل إلى انخفاض )ارتفاع( ملحوظ في القيمة العادلة للعقارات.

بصورة عامة، فإن أي تغيير في االفتراض الذي تم إجراؤه بشأن تقدير قيمة اإليجار يكون مصحوبًا بما يلي: 

تغيير مماثل في اإليجار السنوي ومعدل الخصم )وعائد التخارج(؛ و  •

تغيير مقابل في نسبة اإلشغال الطويل األجل.  •

ستؤدي التغيرات في تقدير قيمة اإليجار ومعدل العوائد بمعزل إلى ارتفاع أو انخفاض في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية. إن تأثير التغيرات المحتملة المعقولة بنسبة %1 
في دخل اإليجار السنوي سيؤدى إلى تغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بنحو 1,322,124 دينار بحريني )2021: 1,328,798 دينار بحريني(. وعلى نحو مماثل، فإن تأثير 
التغيرات المحتملة المعقولة في معدل العائد بنسبة 0.25% سيؤثر على القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بنحو 4,318,452 دينار بحريني )2021: 3,588,245 دينار بحريني(.

7 استثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك

20222021
دينار بحريني دينار بحريني 

23,585,57123,9٦8,102في 1 يناير 
)357,281()436,184(حصة المجموعة من نتائج الشركة الزميلة والمشروع المشترك 

-)15,505,390(بيع شركة زميلة 
)25,250(-التعديالت 

7,643,99723,585,571في 31 ديسمبر 

خالل السنة، قامت المجموعة ببيع استثماراتها بالكامل في شركتها الزميلة، شركة بناء البحرين ش.م.ب. من خالل بيع أسهمها مقابل مبلغ نقدي قدره 15,٦٦1,217 دينار 
بحريني، مما أدى إلى تحقيق مكسب من عملية البيع بمبلغ وقدره 155,829 دينار بحريني.

فيما يلي أدناه هو ملخص المعلومات المالية للمشروع المشترك بناًء على قوائمها المالية:

20222021
دينار بحريني دينار بحريني ملخص قائمة المركز المالي للمشروع المشترك:

2,632,2114,400,122موجودات متداولة 
42,441,84540,272,314موجودات غير متداولة 

)2,٦25,511()3,023,235(مطلوبات متداولة 
)25,12٦,0٦5()26,002,328(مطلوبات غير متداولة 

16,048,4931٦,920,8٦0حقوق الملكية 
50%50%نسبة حصة ملكية المجموعة 

8,024,2468,4٦0,430حصة ملكية المجموعة في حقوق الملكية 
)380,249()380,249(التعديالت 

7,643,9978,080,181القيمة المدرجة لالستثمارات 

20222021
دينار بحريني دينار بحريني ملخص قائمة األرباح أو الخسائر للمشروع المشترك:

1,739,132303,495اإليرادات 
)979,٦21()2,611,500(المصروفات 

)٦7٦,12٦()872,368(الخسارة للسنة 
)338,0٦3()436,184(حصة المجموعة من الخسارة للسنة 
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7 استثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك )تتمة(

فيما يلي أدناه هو ملخص المعلومات المالية للشركة الزميلة بناًء على قوائمها المالية:

2021
دينار بحريني ملخص قائمة المركز المالي للشركة الزميلة:

32,124,435موجودات متداولة 
29,931,18٦موجودات غير متداولة 

)34,0٦3(مطلوبات متداولة 
٦2,021,558حقوق الملكية 

25%حصة ملكية المجموعة في حقوق الملكية 
15,505,390القيمة المدرجة لالستثمارات 

2021
دينار بحريني ملخص قائمة األرباح أو الخسائر للشركة الزميلة:

975,721اإليرادات 
)1,052,591(المصروفات 

)7٦,870(الخسارة للسنة 
)19,218(حصة المجموعة من الخسارة للسنة 

ال يوجد لدى المشروع المشترك والشركة الزميلة أية التزامات محتملة جوهرية كما في 31 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2021. وال يمكن للمشروع المشترك توزيع أرباح أسهمه حتى 
يتم الحصول على موافقة كال الشريكين في المشروع. تم اإلفصاح عن حصة المجموعة في اإلرتباطات الرأسمالية للمشروع المشترك في تاريخ إعداد التقارير المالية في اإليضاح 

رقم 27.

8 الحق في إستخدام الموجودات

فيما يلي التغيرات في القيمة المدرجة للحق في إستخدام الموجودات خالل السنة:

أرض حاويات لنقل النفايات  أرض
دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

1,967,294 - 1,967,294 كما في 1 يناير 2022 
)61,159( - )61,159( االستهالك للسنة )إيضاح رقم 23(

1,906,135 - 1,906,135 كما في 31 ديسمبر 2022

المجموع حاويات لنقل النفايات  أرض
دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

2,032,527 4,074 2,028,453 كما في 1 يناير 2021 
)٦5,233( )4,074( )٦1,159( االستهالك للسنة )إيضاح رقم 23(

1,9٦7,294 - 1,9٦7,294 كما في 31 ديسمبر 2021

يتم بناء استثمارات عقارية بقيمة مدرجة قدرها 19,000,424 دينار بحريني )31 ديسمبر 2021: 19,٦05,212 دينار بحريني( على أرض محتفظ بها كحق في استخدام الموجودات.
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9 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

20222021
دينار بحريني دينار بحريني 

4,634,2265,877,759اإليجارات ورسوم الخدمة مستحقة القبض
)2,٦12,730()1,924,854(محسوم منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

2,709,3723,2٦5,029
13,93253,٦75مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح رقم 29(

332,544207,٦30ذمم مدينة أخرى 
266,657127,9٦8مبالغ مدفوعة مقدمًا

572,2502,3٦4,920مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين
3,894,755٦,019,222

ال تستحق أية فائدة على اإليجارات ورسوم الخدمة المستحقة القبض ويتم تسويتها عادًة خالل 30 إلى ٦0 يوم حسب شروط اإلئتمان.

بالنسبة للشروط واألحكام المتعلقة بالمبالغ المستحقة القبض للطرف ذي العالقة، راجع اإليضاح رقم 29.

فيما يلي التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

20222021
دينار بحريني دينار بحريني 

2,612,7301,991,758في 1 يناير 
٦20,972)687,876()استرجاع مخصص( / مخصص للسنة 

1,924,8542,٦12,730في 31 ديسمبر 

تطبق المجموعة النهج المبسط على النحو المحدد بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 من أجل أخذ مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية 
المدينة. يتضمن مخصص الخسارة على بعض عوامل النظرة المستقبلية كما في 31 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2021، وفيما يلي أدناه مكونات تحليلها الزمني:

فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة
أكثر من 120

 يومًا
120-91
 يومًا

90-٦1
يومًا

٦0-31
يومًا

30-0
المجموع يومًا

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
31 ديسمبر 2022

2,516,143 178,250 38,579 280,956 1,620,298 4,634,226 إجمالي القيمة المدرجة 2022
)1,045,095( )74,037( )16,024( )116,697( )673,001( )1,924,854( مخصص الخسارة 

31 ديسمبر 2021
3,399,770 24٦,8٦3 43,047 437,240 1,750,839 5,877,759 إجمالي القيمة المدرجة 2021

)1,511,23٦( )109,733( )19,135( )194,358( )778,2٦8( )2,٦12,730( مخصص الخسارة 
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10 أرصدة لدى بنك وودائع ألجل ونقد

لغرض القائمة الموحدة للتدفقات النقدية يشتمل النقد وما في حكمه على األرصدة التالية كما في تاريخ إعداد التقرير المالي:

20222021
مدققةمراجعة

دينار بحريني دينار بحريني 
11,66712,873نقد في الصندوق 

3,575,5813,512,817أرصدة لدى بنك )إيضاح رقم 1-10(
20,160,0004,٦29,909ودائع ألجل )إيضاح 2-10(

23,747,2488,155,599أرصدة لدى البنك وودائع ألجل ونقد وفقًا للقائمة الموحدة للمركز المالي
)182,095()222,399(تمثل األرصدة لدى البنك أرباح أسهم لم يطالب بها بعد )إيضاح رقم 2-10(

-)16,960,000(ودائع ألجل بتواريخ استحقاق ألكثر من 90 يومًا )إيضاح رقم 2-10(
6,564,8497,973,504النقد وما في حكمه

يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية لدى بنوك تجارية في مملكة البحرين وتراوحت معدالت الفائدة على األرصدة المصرفية خالل سنة 2022 من 0.15% إلى 2.1% سنويا  10.1 
)2021: 0.01% إلى 0.15% سنويًا(.

يتراوح معدل الربح على الودائع ألجل خالل سنة 2022 بين 2% إلى 5.50% سنويًا كما في 31 ديسمبر 2022 )2021: 2% - 2.50% سنويًا(.  10.2

11 رأس المال 

20222021
دينار بحرينيدينار بحريني

المصرح به:
1,000,000,000100,000,000100,000,000 سهم بقيمة إسمية قدرها 0.100 دينار بحريني للسهم 

الصادر والمكتتب والمدفوع بالكامل:
4٦0,000,00046,000,0004٦,000,000 سهم بقيمة إسمية قدرها 0.100 دينار بحريني للسهم )2021: نفسه(

12 احتياطي قانوني 

ينص قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للشركة تحويل 10% من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني. يجوز للشركة أن تقرر إيقاف مثل هذه التحويالت السنوية 
عندما يبلغ االحتياطي القانوني 50% من رأس المال المدفوع. ال يمكن إستخدام االحتياطي القانوني ألغراض التوزيع، إال في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات التجارية 

البحريني. لم يتم إجراء أي تحويل خالل السنة حيث بلغ اجمالي االحتياطي القانوني 50% من رأس المال المدفوع )2021: نفسه(.

13 احتياطي استبدال أثاث وتركيبات 

بموجب إتفاقية اإلدارة المبرمة بين الشركة وفريزر سيرفسد ريزدانسيز بيه تي إي ليمتد، وهي شركة مسجلة في سنغافورة وتعمل في تشغيل الفنادق والشقق والمطاعم 
السياحية، يتم تحويل مبلغ يعادل 1% من إجمالي إيرادات السنة األولى و2% من إجمالي إيرادات السنة الثانية و3% من إجمالي إيرادات السنة الثالثة وبعد ذلك من أجنحة فريزر 

سيف البحرين ذ.م.م. سيتم تخصيصه كاحتياطي استبدال األثاث والتركيبات والذي سيتم إستخدامه لشراء واستبدال أثاث وتركيبات ألجنحة فريزر سيف البحرين.
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14 أرباح أسهم معلنة 

في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 29 مارس 2022، وافق مساهمي الشركة على دفع أرباح أسهم نهائية بواقع 0,00٦ دينار بحريني للسهم وبإجمالي 
2,7٦0,000 دينار بحريني فيما يتعلق بسنة 2021. بلغت أرباح األسهم المدفوعة خالل سنة 2022 فيما يتعلق بسنة 2021 وما قبلها 2,820,580 دينار بحريني )راجع اإليضاح رقم 18(.

في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021، وافق مساهمي الشركة على دفع أرباح أسهم نهائية بواقع 0,005 دينار بحريني للسهم 
وبإجمالي 2,300,000 دينار بحريني. بلغت أرباح األسهم المدفوعة خالل سنة 2021 فيما يتعلق بسنة 2020 وما قبلها 2,408,033 دينار بحريني. )راجع اإليضاح رقم 18(.

15 قرض ألجل 

خالل السنوات السابقة، تم الحصول تسهيل قرض ألجل من قبل شركة تابعة للمجموعة شركة المحرق مول ذ.م.م من بنك تجاري في مملكة البحرين بإجمالي قيمة 295,009,٦ 
دينار بحريني وذلك لتمويل تطوير مجمع سيف المحرق. يستحق القرض ألجل السداد على أساس 40 قسطًا ربع سنويًا ابتداًء من شهر ديسمبر 2018. ومع ذلك خالل سنتي 2020 

و2021، تم تمديد سداد القرض إلى تاريخ استحقاق جديد في شهر سبتمبر 2030. يحمل القرض ألجل بناًء على التعديل األخير معدل فائدة بنسبة 2.95% مضافًا إليه فائدة لمدة 
3 أشهر بمعدل ليبور. بلغ معدل الفائدة الفعلي على القرض ٦.7% سنويًا كما في 31 ديسمبر 2022. )2021: 3.5% سنويًا(. تم ضمان القرض مقابل الضمانات المشتركة والمتعددة 

الصادرة من قبل جميع مساهمي شركة المحرق مول لصالح البنك. 

خالل سنة 2020، حصلت الشركة على قرض من بنك تجاري في مملكة البحرين بإجمالي قيمة 4,500,000 دينار بحريني وذلك لتمويل المشروع في بناء البحرين ش.م.ب. )مقفلة( 
وألغراض رأس المال العامل. يحمل القرض معدل فائدة بنسبة 3% سنويًا مضافًا إليه فائدة لمدة 3 أشهر بمعدل بيبور ويتم سداد الفائدة والمبلغ األصلي شهريًا كدفعة 

واحدة. خالل سنة 2020، تم سداد القرض والفائدة المستحقة عليه بالكامل من قبل الشركة.

خالل سنة 2021، حصلت الشركة التابعة للمجموعة، شركة السيف للترفيه ذ.م.م. على تسهيل قرض من بنك تجاري في مملكة البحرين بإجمالي قيمة 4,000,000 دينار بحريني 
لتمويل المشروع المركز الترفيهي العائلي الليوان في منطقة الهملة. في 31 ديسمبر 2022، بلغ المبلغ المستخدم 4,000,000 دينار بحريني )2021: 3,070,000 دينار بحريني(. يحمل 

القرض معدل فائدة بنسبة 4.90% سنويًا خاضعًا لتعديل +/- تغير في سعر الفائدة لمدة 3 أشهر بمعدل بيبور بحد أدنى 4.75%. يتم سداد الفائدة والمبلغ األصلي على أساس 
ربع سنوي اعتبارًا من تاريخ 27 أكتوبر 2022. تم ضمان القرض مقابل الضمانات الصادرة من قبل الشركة لصالح البنك. بلغ معدل الفائدة الفعلي على القرض 7.88% سنويًا في 

31 ديسمبر 2022 )2021: 4.75% سنويًا(.

فيما يلي التغير في القرض ألجل:

20222021
دينار بحرينيدينار بحريني

13,865,00910,958,127في 1 يناير
930,0003,070,000قرض إضافي خالل السنة 

)1٦3,118()4,838,354(مبالغ مسددة خالل السنة 
9,956,65513,8٦5,009في 31 ديسمبر

فيما يلي األجزاء المتداولة وغير المتداولة الخاصة بالقرض ألجل:

20222021
دينار بحرينيدينار بحريني

1,049,0575,110,710المتداول
8,907,5988,754,299غير المتداول

9,956,65513,8٦5,009
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16 التزامات عقد اإليجار 

يمثل رصيد التزامات عقد اإليجار القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية لألرض المستأجرة، والتي ستنتهي في شهر فبراير 2054.

يتم خصم مدفوعات األرض المستأجرة بإستخدام عامل خصم بنسبة 9.٦٦% سنويًا والذي يمثل معدل القرض التجاري بنسبة ٦% مع زيادة بنسبة 1.5% على مدى السنوات. 

فيما يلي التغير في التزامات عقد اإليجار:

المجموع
حاويات لنقل النفايات 

مستأجرة 
أرض

مستأجرة
دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

2,490,694 - 2,490,694 الرصيد في 1 يناير 2022
)250,000( - )250,000( مدفوعات عقود اإليجار خالل السنة

238,069 - 238,069 تكاليف التمويل للسنة )إيضاح رقم 25(
2,478,763 - 2,478,763 الرصيد في 31 ديسمبر 2022

المجموع
حاويات لنقل النفايات 

مستأجرة 
أرض

مستأجرة
دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

2,505,719 4,189 2,501,530 الرصيد في 1 يناير 2021
)254,200( )4,200( )250,000( مدفوعات عقود اإليجار خالل السنة
239,175 11 239,1٦4 تكاليف التمويل للسنة )إيضاح رقم 25(

2,490,٦94 - 2,490,٦94 الرصيد في 31 ديسمبر 2021

فيما يلي األجزاء المتداولة وغير المتداولة اللتزامات عقد اإليجار:

20222021
دينار بحرينيدينار بحريني

12,82311,931متداولة
2,465,9402,478,7٦3غير متداولة

2,478,7632,490,٦94

17 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

بلغت المساهمات التي تقدمها المجموعة لنظام التقاعد للمواطنين البحرينيين الذي تديره الهيئة العامة للتأمين االجتماعي في مملكة البحرين 199,04٦ دينار بحريني للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022 )2021: 178,422 دينار بحريني(. 

فيما يلي التغيرات في مكافآت نهاية الخدمة المطبقة على الموظفين األجانب:

20222021
دينار بحرينيدينار بحريني

178,165250,017في 1 يناير
48,16143,730المخصص للسنة

)115,582()33,670(المدفوعة خالل السنة
192,656178,1٦5في 31 ديسمبر
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17 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(

فيما يلي التغيرات تم تخصيص المصروفات للسنة في القائمة الموحدة للدخل الشامل على النحو التالي:

20222021
دينار بحرينيدينار بحريني

29,6472٦,912تكاليف الموظفين )إيضاح رقم 1-22(
18,5141٦,818تكلفة المبيعات

48,16143,730

18 أرباح أسهم لم يطالب بها بعد

20222021
دينار بحريني دينار بحريني 

777,044885,077في 1 يناير
2,760,0002,300,000أرباح أسهم معلنة )إيضاح رقم 14(

)2,408,033()2,820,580(أرباح أسهم مدفوعة )إيضاح رقم 14(
716,464777,044في 31 ديسمبر

19 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

20222021
دينار بحرينيدينار بحريني

2,290,9342,120,853مصروفات مستحقة
756,243٦47,512وديعة مستحقة الدفع

299,83231٦,853تبرعات ومساهمات خيرية مستحقة الدفع
309,882527,955ذمم تجارية دائنة

197,505229,724دخل مؤجل
131,18389,2٦4ذمم دائنة أخرى

98,27695,24٦مبالغ محتفظ بها مستحقة الدفع
4,083,8554,027,407

فيما يلي شروط وأحكام المطلوبات المالية المتضمنة في الجدول المذكورة أعاله:

ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى ويتم تسويتها عادًة خالل فترة ٦0 يومًا.  •

ال تستحق أية فائدة على المبالغ المحتفظ بها المستحقة الدفع ويتراوح متوسط شروط تسويتها بين ستة أشهر إلى سنة واحدة من تاريخ تقديم الخدمات التعاقدية.  •
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20 تكلفة المبيعات 

20222021
دينار بحرينيدينار بحريني

864,313802,317المرافق العامة
488,27441٦,854التنظيف

602,754415,017الصيانة
691,587311,722تكاليف الموظفين

399,04779,771استهالك )إيضاح رقم 4(
220,5952٦,827المصروفات المباشرة المتكبدة من مرافق الترفيهية والتسلية

53,7497٦,887مصروفات متعلقة بالغرف
74,515٦3,703التأمين

-18,674تكاليف األغذية والمرطبات 
28,65531,2٦0ضريبة العقار

91,00955,217مصروفات متنوعة
3,533,1722,279,575

21 دخل تشغيلي آخر 

20222021
دينار بحرينيدينار بحريني

317,766313,213دخل من العربات المتحركة وأكشاك وهوائيات وأجهزة الصراف اآللي
152,823100,89٦دخل اإلعالنات والترويج
22,71027,713دخل مواقف السيارات

557,716443,8٦9دخل متنوع
1,051,015885,٦91

22 مصروفات عامة وإدارية 

20222021
دينار بحرينيدينار بحريني

2,056,9591,559,3٦2تكاليف الموظفين )إيضاح رقم 1-22(
566,66539٦,٦99مصروفات اإلعالنات والتسويق

509,621380,780رسوم قانونية واستشارية
132,632153,018خدمات األمن ومصروفات العمالة األخرى

186,823104,192مصروفات المكتب
61,76438,٦02رسوم حوافز

78,529٦3,384مصروفات الصيانة
42,28331,841رسوم إدارية

69,40055,000أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
1,242717مصروفات السفر والتنقل

136,83055,529مصروفات متنوعة
3,842,7482,839,124
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22 مصروفات عامة وإدارية  )تتمة(

22.1 تكاليف الموظفين 

20222021
دينار بحرينيدينار بحريني

1,244,559947,401الرواتب األساسية – صافي
230,282208,143عالوات 

260,10714٦,224مكافآت 
161,786131,9٦4التأمين االجتماعي 

78,609٦٦,277التأمين الصحي 
51,96932,441أخرى 

29,6472٦,912مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح رقم 17( 
2,056,9591,559,3٦2

23 استهالك

20222021
دينار بحريني دينار بحريني 

393,6634٦7,295استهالك معدات وأثاث ومركبات )إيضاح رقم 4(
61,159٦5,233استهالك الحق في إستخدام الموجودات )إيضاح رقم 8(

454,822532,528

24 مصروفات أخرى 

20222020
دينار بحرينيدينار بحريني

240,000185,000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح رقم 29(
180,000180,000تبرعات ومساهمات خيرية

420,0003٦5,000

25 تكاليف التمويل 

20222021
دينار بحريني دينار بحريني 

674,683557,228تكاليف التمويل على قرض ألجل 
238,069239,175تكاليف التمويل على التزامات عقد اإليجار )إيضاح رقم 1٦(

912,75279٦,403
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26 الربح للسهم 

20222021
6,195,2345,017,817الربح للسنة العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم )دينار بحريني( 

460,000,0004٦0,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة 
13.4710.91النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس(

لم يتم عرض الربح المخفض للسهم بصورة منفصلة وذلك نتيجة لعدم إصدار الشركة أية أدوات مالية قد يكون لها تأثير مخفض.

27 إرتباطات والتزامات محتملة 

أ( إرتباطات النفقات الرأسمالية 
لدى المجموعة إرتباطات النفقات الرأسمالية واالستثمارات القائمة كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية ولم يتم تقديمها بعد فيما يتعلق بما يلي:

20222021
دينار بحريني دينار بحريني 

1,066,5011,508,909شركة الما العقارية ذ.م.م.
710,9621,34٦,310أعمال تجديد مجمع السيف ومجمع مدينة عيسى وماجك آيالند

-70,680أجنحة فريزر 
23,2723,200مجمع السيف المحرق 

1,871,4152,858,419

ب( إرتباطات أخرى 
يتوقع أن تدفع شركة المحرق مول ذ.م.م. عوائد حقوق امتياز بنسبة 2.75% )2021: 2.75%( من إجمالي دخل إيجاره المستحق القبض للمؤجر ابتداًء من سنة 2022 وحتى نهاية 

مدة عقد اإليجار في سنة 2053. خالل سنة 2022، قامت شركة المحرق مول ذ.م.م. بدفع عوائد حقوق امتياز.

ج( القضايا القانونية 
ضمن األعمال االعتيادية، تخضع المجموعة لمطالبات قانونية. استنادا إلى المشورة القانونية التي تم الحصول عليها، لم تقم المجموعة بتخصيص أية مبالغ مقابل القضايا 

القانونية المرفوعة ضدها ألن احتمالية وجود أي التزامات محتملة تجاه المجموعة أمر غير مرجح.

د( الضمانات 
وقعت الشركة على ضمان الشركة مقابل القرض ألجل الذي تم الحصول عليه من قبل شركة السيف للترفيه من بنك تجاري. باإلضافة إلى ذلك، وقعت الشركة إلى جانب 

مساهمين آخرين العديد من ضمانات الشركة مقابل القرض ألجل الذي حصلت عليه شركة المحرق مول ذ.م.م. راجع اإليضاح رقم 15.
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28 معلومات قطاعات األعمال 

ألغراض إدارية، تم تقسيم أعمال المجموعة إلى أربع قطاعات أعمال رئيسية على النحو التالي: 

إدارة العقارات بما في ذلك المجمعات التجارية المجمعات التجارية والعقارات 

إدارة الشقق الشقق الخدماتية 

تشغيل مرافق األلعاب الترفيهية والتسلية مرافق ترفيهية وتسلية 

جميع األنشطة األخرى بخالف إدارة العقارات واألنشطة الترفيهية أخرى 

تتضمن عمليات المجمعات والعقارات على إدارة مجمع السيف ومجمع مدينة عيسى ومجمع سيف المحرق وعقارات أخرى في مدينة حمد ومدينة عيسى وسار وأم الحصم.

الشقق الخدماتية تمثل أجنحة فريزر السيف - البحرين، التي تحقق دخاًل من تأجير شقق خدماتية مفروشة ومطاعم سياحية.

تملك وتشغل المجموعة مرافق األلعاب الترفيهية والتسلية في مختلف المجمعات التجارية الموجودة في مملكة البحرين بموجب أسمها التجاري ماجيك آيالند. 

باإلضافة إلى ذلك، تحقق المجموعة أيضًا دخاًل من الربح الناتج من الودائع ألجل.

تراقب اإلدارة نتائج عمليات وحدات أعمالها بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة 
التشغيلية حيث تختلف من نواحي معينة، كما هو موضح في الجدول أدناه، عن قياس الربح أو الخسارة التشغيلية في القوائم المالية الموحدة. يتم إدارة أنشطة المجموعة 

المنتجة )إليرادات التمويل( على مستوى المجموعة وال يتم تخصيصها بشكل فردي في القطاعات التشغيلية. 

تخضع أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية للشروط التجارية االعتيادية المماثلة للمعامالت التي تتم مع األطراف األخرى. 

تتضمن موجودات قطاعات األعمال على جميع الموجودات التشغيلية المستخدمة من قبل قطاع األعمال وتتكون أساسًا من معدات وأثاث ومركبات وأعمال رأسمالية قيد 
التنفيذ استثمارات عقارية واستثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك وأرصدة لدى بنك وذمم تجارية مدينة وذمم أخرى ونقد وودائع ألجل

تتضمن مطلوبات قطاعات األعمال على جميع المطلوبات التشغيلية وتتكون أساسًا من مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وقروض ألجل وأرباح أسهم لم يطالب بها بعد 
وذمم تجارية دائنة وذمم أخرى. 
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 28 معلومات قطاعات األعمال )تتمة(

 المجمعات
التوحيداالستبعاداتالقطاعات األخرىالترفيه والتسليةالشقق الخدماتية التجارية والعقارات 

202220212022202120222021202220212022202120222021
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني

13,928,80511,599,8٦5)223,425()281,616(--9,877,84210,012,0001,691,3021,273,٦402,641,277537,٦50دخل من العمليات الخارجية
محسوم منها: تكلفة 

3,533,1722,279,575)329,91٦()368,266(--1,824,2361,٦17,127469,659423,7811,607,5435٦8,583المبيعات 
10,395,6339,320,290)11٦,934()136,775(--)30,933(8,277,0318,٦18,2981,221,643849,8591,033,734إجمالي الربح 

1,051,015885,٦91)131,741()86,650(--5,51212,8٦2--1,132,1531,004,570دخل تشغيلي أخر 
529,90157,205--515,14857,205-14,753----ربح من ودائع ألجل 

11,976,54910,2٦3,18٦)248,٦75()223,425(515,14857,205)18,071(9,409,1849,٦22,8٦81,221,643849,8591,053,999الربح )الخسارة( التشغيلية

المصروفات 
3,842,7482,839,124----3,188,0732,395,05٦486,869398,983167,80645,085مصروفات عامة وإدارية

454,822532,528----160,280207,٦4986,31283,532208,230241,347استهالك
420,0003٦5,000--------420,0003٦5,000مصروفات أخرى

)استرجاع مخصص( / مخصص 
٦20,972)687,876(--------٦20,972)687,876(الخسائر االئتمانية المتوقعة 

912,75279٦,403----204,407102,304--708,345٦94,099تكاليف التمويل 
3,788,8224,282,77٦573,181482,515580,443388,73٦----4,942,4465,154,027

7,034,1035,109,159)248,٦75()223,425(515,14857,205)40٦,807(5,620,3625,340,092648,4623٦7,344473,556ربح )خسارة( من العمليات
 )خسارة( مكسب غير 

محققة للقيمة العادلة من 
90,٦22)604,788(--------90,٦22)604,788(االستثمارات العقارية 

حصة المجموعة من ربح 
االستثمارات في الشركة 

)357,281()436,184(--------)357,281()436,184(الزميلة والمشروع المشترك
مكسب من استبعاد شركة 

155,827---------155,827زميلة 
6,148,9584,842,500)248,٦75()223,425(515,14857,205)40٦,807(4,735,2175,073,433648,4623٦7,344473,556ربح )خسارة( القطاع للسنة 

202220212022202120222021202220212022202120222021
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
دينار 

بحريني
179,349,167179,870,135)3,282,207()2,550,636(--164,117,8741٦٦,885,17311,322,16911,235,7916,459,7605,031,378مجموع الموجودات
17,428,39321,338,319)3,282,207()2,550,636(--12,359,13417,378,1842,701,4253,2٦3,5084,918,4703,978,834مجموع المطلوبات

3,412,0811,839,٦17----507,022529,39895,18372,9922,809,8761,237,227النفقات الرأسمالية 

تتكون النفقات الرأسمالية من إضافات المعدات واألثاث والمركبات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ واالستثمارات العقارية.

جميع مبيعات وأرباح المجموعة مكتسبة في مملكة البحرين من قطاعات األعمال المذكورة أعاله.
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29 معامالت الطرف ذي العالقة 

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة وشركات خاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة من قبل 
المجموعة والمتأثرة من قبل هذه األطراف. يتم اعتماد سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل مجلس اإلدارة. 

فيما يلي األرصدة التي تمت مع األطراف ذات العالقة والمتضمنة في القائمة الموحدة للمركز المالي:

20222021
دينار بحريني دينار بحريني 

3,669,5522,799,490قرض ألجل - جزء غير متداول / بيت التمويل الكويتي )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة(
331,529270,510قرض ألجل - جزء متداول / بيت التمويل الكويتي )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة(

55,18725,519ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى / بيت التمويل الكويتي )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة(
13,93253,٦75ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى / شركة الما العقارية ذ.م.م.

فيما يلي المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة والمتضمنة في القائمة الموحدة للدخل الشامل:

20222021
دينار بحريني دينار بحريني 

166,176185,898الدخل التشغيلي اآلخر / شركة الما العقارية ذ.م.م.
204,407102,304تكاليف التمويل / بيت التمويل الكويتي )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة(

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين 
فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسين خالل السنة:

20222021
دينار بحريني دينار بحريني 

240,000185,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
321،195304,579مكافآت اإلدارة القصيرة األجل 
13,16512,0٦4مكافآت نهاية الخدمة لإلدارة 

69,40055,000أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
643،76055٦,٦43

تنتج األرصدة القائمة في 31 ديسمبر ضمن األعمال اإلعتيادية هي بدون فائدة وغير مضمونة. تقوم المجموعة فقط بعمل مخصص إضمحالل ألرصدة األطراف ذات العالقة 
عندما يكون هناك تأكيد فعلي بأن الديون ال يمكن استردادها. للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2021، لم تسجل المجموعة أي إضمحالل على المبالغ 

المستحقة من قبل األطراف ذات العالقة.

30 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية 

المقدمة 
تقوم المجموعة بإدارة المخاطر من خالل عملية التحديد والمراقبة المستمرة للمخاطر التي تواجهها. تتعرض المجموعة بشكل رئيسي للمخاطر التشيغيلة والمخاطر العقارية 

ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

مجلس اإلدارة

إن مجلس اإلدارة هو المسئول عن إدارة المخاطر ككل والتصديق على استراتيجيات ومبادئ المخاطر.

اللجنة التنفيذية

إن اللجنة التنفيذية هي المسئولة عن تقييم واعتماد أعمال واستراتيجيات المخاطر وخطط وسياسات الشركة والمجموعة.
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30 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة(

المخاطر التشغيلية 
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األخطاء البشرية أو األنظمة أو األحداث الخارجية. ال تتوقع المجموعة إلغاء جميع 

المخاطر التشغيلية، ولكنها تستطيع إدارة وتقليل هذه المخاطر من خالل إطار الرقابة والمتابعة واالستجابة للمخاطر المحتملة، والمجموعة قادرة على إدارة هذه المخاطر. 
وتتضمن عملية الرقابة الفصل الفعال بين الوظائف وتقييم إجراءات الصالحيات والتسويات وتثقيف الموظفين وتقييم العمليات.

المخاطر العقارية 
وقد حددت المجموعة المخاطر التالية المرتبطة بالمحفظة العقارية:

قد يتعثر مستأجر رئيسي عن السداد مما يؤدي إلى خسارة جوهرية في دخل اإليجار وانخفاض في قيمة العقار المرتبط به )راجع أيضًا مخاطر االئتمان أدناه(. وللحد من هذه 
المخاطر، تقوم المجموعة بمراجعة الوضع المالي لجميع المستأجرين المحتملين والحاليين وتحديد المستوى المناسب من الضمان الالزم عن طريق ودائع اإليجار أو الضمانات.

مخاطر سعر الفائدة 
مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة لتغيرات في أسعار الفائدة في السوق. إن تعرض المجموعة 

لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق يتعلق باألساس بالقروض ألجل الخاصة بالمجموعة بأسعار الفائدة العائمة. بلغت القروض ألجل للمجموعة 9,95٦,٦55 دينار 
بحريني كما في 31 ديسمبر 2022 )2021: 13,8٦5,009 دينار بحريني(.

إن التأثير على الدخل نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة )أي + 100 نقطة أساس( في أسعار الفائدة في السوق، الفائدة مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة، هو انخفاض 
بمبلغ وقدره 99,5٦7 دينار بحريني )2021: 138,٦50 دينار بحريني(. من المتوقع أن يكون تأثير االنخفاض في أسعار الفائدة في السوق مساو ومعاكس لتأثير الزيادة المبينة.

ال تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة على ودائعها المصرفية التي تستحق عليها فائدة حيث أن هذه الودائع تودع لدى بنوك ذات سمعة جيدة وبمعدالت فائدة ثابتة 
محددة مسبقًا.

مخاطر العملة 
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. يتعلق تعرض المجموعة 

لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بصورة رئيسية باألنشطة التشغيلية للمجموعة عندما يتم عرض اإليرادات والمصروفات بعملة تختلف عن العملة الرئيسية 
للمجموعة.

إن معظم معامالت المجموعة بالعملة األجنبية هي بالدوالر أمريكي. وبما إن الدينار البحريني مثبت بالدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عملة 
جوهرية.

مخاطر االئتمان 
إن مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته األمر الذي قد ينتج عن تحمل الطرف اآلخر لخسارة مالية. تتعرض 

المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التأجيرية والتمويلية، بما فيها الودائع لدى البنوك. في تاريخ إعداد التقر المالي، بلغت الموجودات المالية التي لديها مخاطر ائتمانية 
2٦,791,429 دينار بحريني )2021 11,٦٦9,0٦0 دينار بحريني( والتي تمثل الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى والودائع ألجل لدى البنوك ذات تتمتع بسمعة جيدة. يتم إجراء تحليل 

لالضمحالل في تاريخ إعداد كل تقرير مالي، على أساس سياسة المجموعة الضمحالل الموجودات المالية لقياس الخسائر االئتمانة المتوقعة. في 31 ديسمبر 2022 ، بلغ مجموع 
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل الموجودات المالية للمجموعة 1,924,854 دينار بحريني )2021: 2,٦12,730 دينار بحريني(. 

تدار المخاطر االئتمانية من االيجارات المستحقة القبض من خالل مطالبة المستأجرين بدفع اإليجارات مقدمًا. يتم تقييم الجودة االئتمانية للمستأجر بناًء على سجل تصنيف 
ائتماني واسع النطاق وقت إبرام اتفاقية اإليجار. يتم متابعة الذمم المدينة القائمة للمستأجرين بصورة منتظمة. 

تركز مخاطر االئتمان

تقوم المجموعة بتقديم خدماتها لعدد كبير من األفراد والشركات. يمثل رصيد أكبر خمسة عمالء 25% من الذمم التجارية المدينة القائمة في 31 ديسمبر 2022 )2021: %33(.

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر عدم مقدرة المجموعة من الوفاء بسداد بالتزاماتها عندما تكون مستحقة ضمن ظروف االعتيادية والضغوطات. تقوم المجموعة بتقليل 
مخاطر سيولتها عن طريق التأكد من توافر أموال كافية لديها. تتطلب شروط اإليجار الخاصة بالمجموعة من المستأجرين دفع مبالغ اإليجارات مقدمًا. يتم عادة سداد الذمم 

التجارية الدائنة والذمم األخرى بشروط تسوية تتراوح ما بين 30 إلى ٦0 يومًا.
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30 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة(

يلخص الجدول التالي أدناه بيان استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في 31 ديسمبر، بناًء على التواريخ التعاقدية للسداد غير المخصومة:

2022

أقل من
3 أشهر 

من 3 إلى 
12 شهر

من سنة إلى 
5 سنوات

أكثر من 
المجموع5 سنوات

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
716,464---716,464أرباح أسهم لم يطالب بها بعد

2,290,934---2,290,934مصروفات مستحقة 
1,595,416--740,897854,519ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

413,1601,242,0608,084,2793,048,15312,787,652قرض ألجل والربح ذو الصلة
62,500187,5001,000,0006,541,6677,791,667التزامات عقد اإليجار وتكاليف التمويل ذات الصلة

4,223,9552,284,0799,084,2799,589,82025,182,133

2021

أقل من
3 أشهر 

من 3 إلى 
12 شهر

من سنة إلى 
5 سنوات

أكثر من 
المجموع5 سنوات

دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
777,044---777,044أرباح أسهم لم يطالب بها بعد

2,120,853---2,120,853مصروفات مستحقة 
1,٦7٦,830--934,072742,758ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

1٦2,5955,428,9127,423,8423,322,9701٦,338,319قرض ألجل والربح ذو الصلة
٦2,500187,5001,000,000٦,791,٦٦78,041,٦٦7التزامات عقد اإليجار وتكاليف التمويل ذات الصلة

4,057,0٦4٦,359,1708,423,84210,114,٦3728,954,713

إدارة رأس المال 
يتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة في التأكد بأن المجموعة تحتفظ بسيولة قوية ونسبة رأسمال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد األقصى للقيمة عند 

المساهمين. 

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأسمالها وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. لم يتم إجراء اي تغييرات في األهداف أو السياسات أو العمليات خالل 
السنوات الحالية والسابقة. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لغرض 

إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة، تشتمل حقوق الملكية على أسهم رأس المال واالحتياطي القانوني واحتياطي استبدال أثاث وتركيبات واألرباح المبقاة وحقوق الملكية 
العائدة إلى الحقوق غير المسيطرة والمقاسة بمبلغ وقدره 1٦1,920,774 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 )2021: 158,531,81٦ دينار بحريني(. 

31 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية بناًء على الطرق واالفتراضات التالية:

إن األرصدة لدى البنك والودائع ألجل والنقد والذمم التجارية المدينة والذمم األخرى والذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى وأرباح أسهم لم يطالب بها بعد تقارب قيمها  أ( 
المدرجة بتاريخ إعداد التقرير المالي إلى حد كبير نتيجة لالستحقاقات القصيرة األجل لتلك األدوات؛ و

يتم تقييم القروض ألجل والتزامات عقد اإليجار من قبل المجموعة بناًء على معايير مثل أسعار الفائدة. ال تختلف القيم المدرجة بشكل جوهري عن قيمها العادلة كما في  ب( 
تاريخ إعداد التقرير المالي.

32 أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع العرض المطبق في السنة الحالية. إن إعادة التصنيفات هذه لم تؤثر على مجموع الموجودات أو مجموع 
المطلوبات أو مجموع حقوق الملكية أو صافي الربح للمجموعة المسجلة مسبقًا.


