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 تقرير مجلس اإلدارة

 2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
 

 السادة المساهمين الكرام، 

 

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

نقدم بين   بنا. ونتشرف أن  الدائمة  ثقتكم  للسنة  وامتناننا على  المدققة  المالية  السنوي والبيانات  الشركة  أيديكم تقرير 

 .وأداء الشركة في السنة الماضية وخططنا المستقبلية 2021ديسمبر  31المنتهية في 

 

( من تبعات 19-عاما آخر مليء بالتحديات بسبب ما خلّفته وماتزال تفرضه جائحة فيروس )كورونا  2021لقد كان  

االقتصاديات العالمية، بما فيها االقتصاد البحريني وقطاعاته الرئيسية، وألقت بظاللها الثقيلة على مجاالت عملنا  على  

في التطوير العقاري وإدارة المراكز التجارية والترفيه والضيافة. وعلى الرغم من تلك الظروف االستثنائية وانقضاء 

سيف واصلت سياساتها االستراتيجية المتزنة وتجديد حرصها على  عام آخر على الجائحة، إال ان شركة عقارات ال

ضمان مصالح المساهمين والشركاء والعمالء، مما ساهم في تحقيق أفضل أداء ممكن ماليا وتشغيليا والسعي جاهدين  

  .( على نموذج عملنا وأنشطتنا الرئيسية19-لتخفيف أثر )كوفيد

 

 تعظيم المكاسب في زمن الكورونا 

 

اتخذناه من إجراءات إدارية ومبادرات تشغيلية مبتكرة للحفاظ على ما حققناه من مكاسب والتوجه الثابت    بفضل ما

الشركة في تسجيل أرباح صافية قدرها   دينار بحريني، بزيادة بنسبة   5.02نحو تعظيمها في زمن الوباء، نجحت 

زيادة اإلرادات في قطاع الضيافة المتزامن مع تسجيل   إلىبشكل رئيسي  ، ويعزى هذا  2020مقارنة مع العام    10.91%
العائلي الترفيه  التشغيل في مراكز  الفندقية وفترات أطول من  الشقق   باإلضافة إلى   مستويات تشغيلية شبه طبيعية في 

رفع  . وعليه فقد قرر مجلس االدارة  2020مقارنة بـ    2021انخفاض الدعم المقدم للمستأجرين من قبل المجموعة خالل  

  .مليون دينار بحريني 2.76أي ما يعادل  %6توصية الى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 

 

 2020 2021 أهم النتائج المالية )مليون دينار بحريني( 

 12.35 12,54 اإليرادات 

 10.40 10,26 الربح التشغيلي

 4.52 5,02 عائدة على مساهمي الشركةصافي الربح 

 173.28 179,87 مجموع األصول

 152.17 154,88 مجموع حقوق الملكية العائدة لحملة األسهم 

 

 تمديد صندوق الدعم للمستأجرين 

 

السيف خالل عام   بتمديد صندوق الدعم،    2021لقد واصلت شركة عقارات  دعم شركائها من المستأجرين الكرام 

شراكتها مع مرتكزات نموذج عملها، والتزامها الدائم بمساندتهم في السراء والضراء  وذلك إيماناً منها بضرورة تعزيز  

من أجل التخفيف من تبعات الجائحة على المستأجرين بمختلف مؤسساتهم وأعمالهم التجارية. كما واصلنا في العام  

زوار المجمعات التجارية التابعة ( اتخاذ كافة التدابير االحترازية الالزمة لضمان صحة وسالمة  19-الثاني من )كوفيد 

 .للشركة والمستأجرين والعاملين فيها اضافة الى طواقم عملنا بما ينسجم مع تعليمات الفريق الوطني الطبي

 

 



 
 

 

 

 

 تنويع مصادر الدخل 

 

االستقرار المالي،  وضمن مجهوداتها الحثيثة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم العوائد المتحققة من نموذج عملها لمزيد من  

دشنت شركة عقارات السيف في العام الماضي نشاطا عقاريا جديدا يتمثل بتقديم خدمة ادارة العقارات، والتي تكللت  

بإبرام اتفاقية تقوم بموجبها الشركة بتقديم خدمات إدارة شاملة لمشروع "سوق البراحة" في مدينة ديار المحرق بالقرب  

ألف متر مربع، ليكون أحد   64التجارية والترفيهية في المدينة وعلى مساحة إجمالية تبلغ من أهم المشاريع السكنية و

أبرز المشاريع الواعدة سياحيا وترفيهيا وتجاريا على مستوى المملكة ومحافظة المحرق بصورة خاصة، ليكون إضافة  

  .نوعية لمحفظة مشاريع الشركة المتنوعة والمدرة للدخل

 

ا قطاعي  السلبية  وعلى مستوى  التأثيرات  الشركة رغم  فقد حرصت  الجائحة،  من  األكثر تضّرراً  والضيافة  لترفيه 

لكورونا على تطبيق أعلى معايير السالمة الصحية واالجراءات االحترازية لضمان صحة المرتادين والزوار. ونحن  

تيرة متصاعدة من النمو مع  مع تسجيل تعاف تدريجي وبو  2022ننظر الى هذين القطاعين بمزيد من التفاؤل لعام  

 .عودة الحركة السياحية الى نشاطها بمعدالت ثابتة

 

من صعاب وأحوال غير مسبوقة    2021وعلى صعيد حرصنا على تعزيز المسؤولية االجتماعية، ورغم ما حمله عام  

من مشاريع  بسبب استمرار انتشار الجائحة، ال ان الشركة التزمت بحسها المجتمعي مع مواصلة جهود دعم عدد  

وبرامج المسؤولية االجتماعية في عدد من مناطق المملكة وبالتعاون مع عدد من الجهات الخيرية والمؤسسات الوطنية  

  .وممثلي المجتمع المدني

   

 خطة تعافي اقتصادي طموحة

 

المكاسب المتحققة  بمزيد من التفاؤل مع تطبيقنا الستراتيجية متكاملة مرتكزين من خاللها على    2022ندخل العام  

عاماً من التميز، مع مواصلة استهداف المشاريع التطويرية الجديدة في    23طوال مسيرة الشركة الممتدة ألكثر من  

مختلف مناطق المملكة، والحرص على تنويع مصادر دخل الشركة وتنمية االيرادات بشكل عام بما يعود بالنفع على  

  .لفرص النوعية بما يسهم في تنمية االيرادات وخدمة تطلعات الشركاءمساهمي الشركة. كما نبحث عن اقتناص ا

 

يحدونا األمل في تزايد الثقة بالسوق المحلية هذه السنة واالستمرار في النهج اإليجابي في تسجيل تعاف تدريجي في  

ادرات واستراتيجيات  جميع أركان االقتصاد الوطني، مستندين في ذلك على خطة التعافي االقتصادي وما تحتويه من مب

نوعية والتي رأت النور بفضل التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  

عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة  

  .ه هللاولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ

 

وننتهز هذه الفرصة للتعبير عن عميق تقديرنا وخالص امتناننا للقيادة الرشيدة والحكومة الموقرة لما توليه من رعاية  

واهتمام القى إشادات إقليمية ودولية واسعة طوال عامي الجائحة والتي تركزت في حماية المجتمع من اآلثار الصحية،  

مليار دينار    4.5ادية، حيث تم إطالق الحزمة المالية واالقتصادية بمبلغ وصل إلى  وحماية المجتمع من اآلثار االقتص

وتعزيز   األكثر تضرراً  القطاعات  لدعم  وذلك  البحرين  لمملكة  المحلي اإلجمالي  الناتج  ثلث  يعادل  ما  أي  بحريني، 

ية وذلك في ظل سياسة التنويع  المكانة االقتصادية لمملكة البحرين وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في السوق المحل 

 .االقتصادي الرائدة التي تتبعها المملكة

 

 

 

 



عام افتتاح كبرى مشاريعنا  2022

سيشهد إطالق مجموعة من أبرز أيقونات محفظة مشاريع الشركة، والتي ستشتمل    2022ويسرنا أن نعلن لكم بأن عام  

122.000االستخدامات في منطقة الهملة على مساحة اجمالية قدرها  على االفتتاح الرسمي لمشروع الليوان متعدد  

قطاعات رئيسية هي التسوق    3متر مربع، وسيشكل الليوان إضافة نوعية لعمليات الشركة ليجعلها تنفرد بنشاطها في  

عزيز مواردها والترفيه والسياحة، كما سيكون له مساهمة الفتة في إحداث فارق مهم على صعيد أداء الشركة المالي وت

 .المالية

كما ستفتتح الشركة رسميا خالل هذا العام سوق البراحة في ديار المحرق، الى جانب إطالق شركة السيف للترفيه  

والتي ستكون الذراع الترفيهي لشركة عقارات السيف والمعنية بمشاريع الشركة في قطاع الترفيه، وتدشين مركز 

ليكون األكبر من نوعه على مستوى المملكة ولتصبح بذلك شركة عقارات السيف  الترفيه الجديد في مشروع الليوان  

المراكز   وادارة  والتسوق  الترفيه  قطاعات  في  الشركة  بما يرسخ ريادة  البحرين،  في  الترفيه  لمشاريع  أكبر مشغل 

  .التجارية محليا واقليميا

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

أحكام  ووتعديالته،    2001( لسنة  21بأحكام قانون الشركات التجارية رقم )  وإعماالً   الشفافيةزام بمبدأ  في إطار اإللت

( لسنة  3( من الالئحة التنفيذية من القرار رقم )125( من قانون الشركات التجارية والمادة رقم )188المادة رقم )

لقانون    2022 التنفيذية  الالئحة  أحكام  بعض  )بتعديل  رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  لسنة  21الشركات   )

2001  ( بالقرار رقم  أدناه والذي  2002( لسنة  6الصادرة  الجدول  لكم  أن نرفق  مكافآت أعضاء   يوضح  ، يسرنا 

 . 2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

شكر وتقدير  

ن زمالئنا في مجلس اإلدارة الموقر والمساهمين وكوادر عملنا المخلصة في الشركة. نود أن نتقدم  ختاما، وبالنيابة ع

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

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

لشركة   الدعم  تقديم  يواصلون  الذين  والمسؤولين  والمؤسسات  الوزارات  وجميع  البحرين  مملكة  حكومة  والى  هللا، 

عقارات السيف على مّر األعوام لتعزز مركزها البارز في دعم تطلعات القيادة الرشيدة وألن تكون المملكة الوجهة 

  .ية التفضيلية بقطاعات السياحة وادارة المراكز التجارية والترفيه والضيافة والتطوير العقارياالقليمية والعالم

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

  .2022المزيد من النمو واالزدهار في عام  نجاحات. وسيبقى سعينا الدائم تعزيز ثقتكم بنا وتحقيق 

 عيسى محمد نجيبي 

  رئيس مجلس اإلدارة 



 

 

 

 أوالً: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
 )جميع المبالغ بالدينار البحريني(

 اإلسم 
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 والً: األعضاء المستقلين أ

 - 44,330/ 435 - - - - - - 435/44,330 - - 5,200 435/39.130 عيسى محمد نجيبي  .1

 - 33,147/ 826 - - - - - - 826/33,147 - - 3,800 826/29,347 الدكتور مصطفى علي السيد  .2

 - 26,365/ 217 - - - - - - 217/26,365 - - 6,800 217/19,565 سطام سليمان القصيبي  .3

 - 23,965/ 217 - - - - - - 217/23,965 - - 4,400 217/19,565 فؤاد علي تقي  .4

 - 23.565/ 217 - - - - - - 217/23.565 - - 4,000 ** 217/19,565 إيمان مصطفى المرباطي  .5

 - 23,965/ 217 - - - - - - 217/23,965 - - 4,400 ** 217/19,565 محمد إبراهيم البستكي  .6

 التنفيذيين ثانياً: األعضاء غير 

 - 22,365/ 217 - - - - - - 217/22,365   2,800 217/19,565 هشام جعفر آل ريس  .7

 ثالثاً: األعضاء التنفيذيين 

 - 22,765/ 217 - - - - - - 217/22,765 - - 3,200 217/19,565 يوسف أحمد الحمادي  .8

 - 23,965/ 217 - - - - - - 217/23,965 - - 4,400 217/19,565 عبدالجليل محمد جناحي  .9

 - 23,965/ 217 - - - - - - 217/23,965 - - 4,400 217/19,565 حامد يوسف مشعل   .10

 - 268,400 - - - - - - 268,400 - - 43,400 225,000 المجموع 

 مالحظات: 

 * تخضع لموافقة الجمعية العامة. 

 ء األعضاء. للمؤسسات التي يمثلها هؤال تدفع المكافآت  **

 دينار بحريني ألعضاء المجلس أو أعضاء اللجان.  400دينار بحريني و   600الحضور لكل إجتماع لرئيس المجلس أو رئيس الجنة مقدارها بدالت *** 

 مكافأة األعمال الفنية واإلدارية واالستشارية )إن وجدوا(. -تشمل المزايا العينية  **** 

 الممنوحة )إن وجدوا(. األسهم -تشمل نصيب عضو مجلس اإلدارة من األرباح   *****



 

 

 

 ً  اإلدارة التنفيذية : مكافآت  ثانيا
 )جميع المبالغ بالدينار البحريني(                                                                                                                                                                                                    

مجموع الرواتب والبدالت   اإلدارة التنفيذية 
 المدفوعة 

مجموع المكافآت المدفوعة  
(Bonus ) 

أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية 
 2021للعام 

 المجموع الكلي 

 ( .)د.ب

 419,125 - 55,664 363,461 *مكافآت من التنفيذيين (6) أعلى ستة

 مالحظات: 

 مناصب من اإلدارة التنفيذية اآلتي: (6) ستة تشمل أعلى * 

 الرئيس التنفيذي  .1
 الفني الرئيس .2
 الرئيس المالي  .3
 ( 2022فبراير  20منذ باإلنابة  الرئيس التجاريإدارة العقارات )حالياً  –مدير أول  .4
 إدارة الشئون القانونية واإلمتثال  -سكرتير الشركة و مدير أول  .5
 دقيق الداخلي تمدير إدارة ال .6

 

 

















 ش.م.ب.  ت السيفراشركة عقا 

   .حدةموالة قوائم الماليجزءاً من هذه ال  31 إلى 1من  ةات المرفقاإليضاح  كلتش

9 

 قات النقدية  القائمة الموحدة للتدف
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2021 2020 
 دينار بحريني  نيي رر بحدينا ات إيضاح 

    األنشطة التشغيلية 
 4,526,114 4,842,500  للسنة  الربح
    لتالية: بنود ا للت  يالتعد
 750,298 547,066 4 ستهالك  إ

 ( 40,210) ( 57,205)    ربح من ودائع ألجل
 700,218 796,403 16   مويللتا  فيالتك

 425,000 365,000 25 مصروفات أخرى  
 834,003 620,972 10 توقعة  مية الئتمانالخسائر اال
 46,993 43,730 19   لخدمة للموظفيننهاية امكافآت مخصص 

 1,094,451 ( 90,622) 7  ات العقاريةللقيمة العادلة من االستثمار  ةغير محقق  خسارة( مكسب)
 ( 290,499) 357,281 8 الشركة الزميلة والمشروع المشترك في ات مار االستثربح من عة مولمجا حصة

 90,000 25,250  أخرى  تعديالت
  ───────── ───────── 

 8,136,368 7,450,375  العامل  لاس الم التغيرات في رأ بلق يالربح التشغيل
    

    تغيرات رأس المال العامل: 

 (2,704,956) ( 1,584,600)  خرىأ  مموذ ينةدمية ذمم تجار 

 ( 362,290) 1,194,279  ىأخر   وذممذمم تجارية دائنة 
  ───────── ───────── 
  7,060,054 5,069,122 
    

 40,210 40,360  ألجل   عائود  ربح مستلم من

 ( 59,019) (115,582) 19 نللموظفي  عةفولمدة ا مدالخ ية  ت نهامكافآ

 ( 337,454) (222,012)  ة مصروفات أخرى مدفوع
  ───────── ───────── 

 4,712,859 6,762,820  يليةشغالتطة نشمن األالتدفقات النقدية صافي 
  ───────── ───────── 

    ية ر ستثمااألنشطة اال

 ( 305,085) (100,626) 4 ث أثاو عقارات ومعدات شراء 

 ( 34,503) ( 1,683,338) 6 رأسمالية قيد التنفيذ العمال  األمتكبدة على  النفقات ال

 ( 432,051) ( 55,653) 7 يةعقار ات استثمار إضافات إلى  

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

 2,800,000 -  جلئع ألودا ت فيصافي التغيرا
  ───────── ───────── 

 (2,877,716) ( 1,839,617)  يةستثمار األنشطة اال تخدمة فيالمس  يةقدالنات قفتدلا  يصاف
  ───────── ───────── 

    لية التموي شطةاألن

 (9,606,902) ( 2,408,033) 20 مدفوعة  أسهم أرباح
 552,548 106,977    ها بعد أسهم لم يطالب ببنك تمثل أرباح لدى صدة ر أ في يراتغت

 4,350,083 2,906,882    هعلي لحصوتم الجل قرض أل

 ( 649,050) (746,195)  تكاليف التمويل المدفوعة  
  ───────── ───────── 

 (5,353,321) (140,369)  األنشطة التمويليةفي خدمة المستالتدفقات النقدية   يصاف
  ───────── ───────── 

 (3,518,178) 4,782,834  حكمه في النقد وما في  النقصصافي 
 6,708,848 3,190,670  ر يناي 1وما في حكمه في النقد     

  ────────── ────────── 
 3,190,670 7,973,504 11 ديسمبر   31كمه في ما في حد والنق

  ══════════ ══════════ 
 ية:نقد ري ود غن ب 
  دينار بحريني( من الذمم  87,546:  2020بحريني )  دينار   142,988  ةالبالغة  خيريفي التبرعات والمساهمات اليير  التغ استبعادتم   ( 1)

 . والذمم األخرىالدائنة  ةالتجاري
 

المستحق من ودا  اداستبعتم   ( 2) الربح  الئع ألالتغيير في  الذمم    نار بحريني(يد  ءال شي:  2020دينار بحريني )  16,845بالغ  جل  من 
 الذمم األخرى.ارية المدينة و التج

 



 ش.م.ب. فرات السيقا شركة ع  

 .  دةالموح لية لما ا  جزءاً من هذه القوائم  31لى إ 1يضاحات المرفقة من تشكل اإل

10 

 الملكية  حقوق  يرات في غ تلل  موحدةال ئمة قاال
  2021ديسمبر  31المنتهية في  سنةلل

 

   ألم ركة االحقوق العائدة إلى حاملي أسهم الش  

 ات إيضاح  
 رأس  
 المال 

 ي احتياط
 وني قان

احتياطي استبدال  
 أثاث وتركيبات 

 اح أرب
 * ةقا بم

حقوق غير  
 عالمجمو مسيطرة 

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

        

 155,989,316 3,823,206 82,901,424 264,686 23,000,000 46,000,000    2021ر يناي  1ي الرصيد ف
        

 4,842,500 ( 175,317) 5,017,817 - - -    لشاملالدخل ا مجموعصافي الربح و
        

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

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

 - - 11,621 ( 11,621) - -  مستخدم يباتوترك أثاث ستبدالا احتياطي
        
  ────────── ────────── ───────── ────────── ───────── ─────────── 

 158,531,816 3,647,889 85,592,653 291,274 23,000,000 46,000,000   2021ديسمبر  31الرصيد في 

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

 
 متعلق باالحتياطي القانوني للشركات التابعة. ( دينار بحريني 596,683: 2020)ني بحري دينار 633,417قدره بلغ ومى عل  بقاةمل* تتضمن األرباح ا



 ش.م.ب. فرات السيقا شركة ع  

 .  دةح المو ماليةمن هذه القوائم الجزءاً   31إلى  1رفقة من ت الماإليضاحا ل تشك
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 (تتمة)كية مل لا  قوحق في ت راالقائمة الموحدة للتغي
  2021ديسمبر  31المنتهية في  سنةلل

 

   ألم ركة ام الشأسه حامليإلى  الحقوق العائدة  

 ات ح ضاإي 
 س  رأ

 المال 

 اطي ي تاح 
 قانوني 

تبدال  احتياطي اس
 وتركيبات  أثاث

 أرباح 
 * مبقاة

حقوق غير  
 المجموع مسيطرة 

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

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

        

 4,526,114 1,964 4,524,150 - - -    الدخل الشامل مجموعالربح و فيصا 
        

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

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

 - - ( 21,429) 21,429 - - 14 اث وتركيبات  ث أال تبد طي اساحتيا لى محول إ

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

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

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

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

 



 ب. ش.م. رات السيفشركة عقا 
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 الموحدة حول القوائم المالية  إيضاحات
 2021ديسمبر  31 يف

 
 

   ةطاألنش 1
 

  ة ناع زارة الصمملكة البحرين ومسجلة لدى و  ست فية تأسة عام( هي شركة مساهم)"الشركة"  .ب.ش.مف  سيارات الشركة عق
،  2102مبنى    الرئيسي هوالشركة    لمكتبالمسجل  العنوان البريدي  . إن  44344سجل تجاري رقم  جب  بموسياحة  والوالتجارة  
 بحرين. مملكة ال ،فية الس، ضاحي20084ص.ب  ،428 ، مجمع2825طريق 

 
 . مجموعةلا ب اً عمتها التابعة ا شركة وشركاللى ار إشي
 

. تمتلك وتدير المجموعة والتسلية  لعاب الترفيهيةل دم مرافق لقتكما  ية التجارية وقارعلا ة  شطة األنبصورة أساسيالمجموعة  تزاول  
مدينة عيسى  السيفمجمع   المومجمع سي  ومجمع  في  رى  خأ  ةتجاريمرافق  وه  لترفيل  فيلساو  السيف  -فريزر  أجنحة  و  قحرف 

 مملكة البحرين.  
 
 . 2022 فبراير 27بتاريخ   ردار مجلس اإلدارة الصا ر ق لىع بناءً  الموحدةقوائم المالية الر إصدا اعتماد د تمقل
 

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

 يسية األنشطة الرئ   كية المل حصة االسم 

 2021 2020   

     ة  بعالتا الشركات 

     
المطاعم مفروشة واحية السيالشقق لافندق ولا إدارة   % 100 % 100  .ذ.م.م بحرينال –السيف  فريزر ةح أجن 

  .السياحةة  رادإ لخدمات

     
ة تسلية ال وأنشطئق اديهية والح ترف ل ات اهزتنمالة إدار  % 100 % 100  .ذ.م.م ةشركة السيف الترفيهي

   األخرى. هيةترفيال عابلاألو
     

 .  التجارية اتمعمج الفي ذلك   ا مبارات قالعة إدار  % 72.5 % 72.5   .ذ.م.م ولم شركة المحرق
     

     ة  يلالشركة الزم

     
  .ةيجارية الت األعمال العقار  % 25 %25 (  )مقفلة .ب.ش.مبناء البحرين 

     
     ترك  ع المششروالم
     

  ية.ارتج ل العقارية الا معألا  % 50 %50 .ذ.م.م ةيارعقالما ال
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 ية الموحدةلا المالقوائم إيضاحات حول 
 2021بر ديسم 31في 
 
 

 الهامة المحاسبيةالسياسات أسس األعداد و 2
 
   بيان االلتزام 2-1

  ة الدولي سبا حلمر اي ايمعمجلس    صادرة عنلاة  ماليلاقارير  تة إلعداد الوليالدمعايير  لوفقاً لللمجموعة  الموحدة  أعدت القوائم المالية  
لنافذة من المجلد رقم  )األحكام ا   رف البحرين المركزيصمي لالدليل اإلرشادو  حرينيبل ة االتجاري  نون الشركاتا قطبقاً ألحكام  و
 . نيالبحر ةات بورصوإجراء وقواعد المتعلقة بها والقوانين والقرارات وتوجيهات مصرف البحرين المركزي  (6
 
  اداإلعدس أس 2-2

تم عرض  ة.  يتم قياسها بالقيمة العادلالتي    ريةات العقا ستثمار اال  ناءثتسبا ،  ريخيةاتالتكلفة ال  وفقاً لمبدأ ة  وحدالملمالية  ائم  قواال  أعدت
 .عةجموللم ةيالمال رالتقاري إعداد وعملة الشركةلعمليات الرئيسة العملة لكونه  بالدينار البحرينيالقوائم المالية الموحدة 

 
   يدح التوس أس 2-3
ال  لتمشت الموح القوائم  ادة علمالية  القوائم  التابعةا شركو   ةكشرلللمالية  ى  السيطرة عندما .  2021ديسمبر    31في    كما   تها  تتحقق 

 ة رالقدا  هها ولديثمر فيتسمع الشركة الم  ا متغيرة من خالل مشاركتهالعوائد  ال  فيأو حقوق    على  تعرضاتيكون لدى المجموعة  
كة الشر  يطر المجموعة علىص، تسخ باألا. وفيه  كة المستثمرسلطتها على الشر  إستخدامالل  خ من    دائوالعتلك    أثير علىتلعلى ا 

 فقط إذا كان لدى المجموعة:المستثمر فيها 
 

 للشركة   ةلات الصذاألنشطة  وجيه  تل)أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية  على الشركة المستثمر فيها    السلطة -
 (؛  ها في ثمرالمست

 و؛ ها الشركة المستثمر في عم اهل مشاركترة من خالغيمتالعوائد العلى أو حقوق لى عات رضتع -
 ها. عوائدمقدار على الشركة المستثمر فيها للتأثير على سلطتها  إستخدامقدرة على لا -

 
التصوي حقوق  أغلبية  بأن  افتراض  هناك  الس  تبشكل عام،  ليينتج عنها  هذعدطرة.  ام  لمجموعة  ادى  ل  نوكتعندما  و،  فتراضالا 

ح التصويحقوق  أغلبية    فيأقل  ق  حقو أو  المسا شمق  قوت  للشركة  فبهة  جميع  تأ ،  يها تثمر  االعتبار  في  المجموعة  الحقائق  خذ 
 ذلك:   بما فيالسلطة على الشركة المستثمر فيها،  ا والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديه

 
 ؛ ستثمر فيها للشركة الم نخريآلا تالتصويق قوحاملي ح دية مع قا ت التعا الترتيب -
 ؛ وية األخرىالتعاقد تا تيبعن التر  الناتجة قوقالح  -
 .الممكنةيت للمجموعة وحقوق التصويت التصوحقوق  -

 
ير لظروف تشاوقائق  ح ا إذا كانت الهيعلى الشركة المستثمر فلمجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة  تقوم ا
جموعة على  ل المالتابعة عندما تحص  ركةشلد ابدأ توحية الثالث. يلسيطرن العناصر ار أو أكثر مص عن  لىع  تك تغيراا نبأن ه

ا على  التابعة.  السيطرة  الشركة  على  سيطرتها  المجموعة  تفقد  عندما  التوحيد  إيقاف  ويتم  التابعة  تضمين  لشركة  موجودات  يتم 
و  طلوباتمو ا ا  صروفاتمودخل  السعبستلما   وأتناة  مقاللتابعة  لشركة  خالل  في  دة  النة  للدخ القائمة  يخ  راتمن    الشامل   ل موحدة 

 تها على الشركة التابعة. سيطرالمجموعة إيقاف لغاية تاريخ طرة السي حصول المجموعة على
 

غير    والحقوقة  وعمللمج   مكة األروق حاملي الشحق  إلى  اآلخركل عنصر من عناصر الدخل الشامل  و  ينسب الربح أو الخسارة
تعديالت في   إجراءمر، يتم  زم األأينما استليطرة.  المس  ريق غلحقويد اى عجز في رصالنتائج تؤدي إل  هذهن  أى لو  تح ،  رةيطسمال

التابعة   للشركات  المالية  المحاسبية  لتتماشي  القوائم  ل سياسات  المع  سياساتها  المو  عادبتاستم    لمجموعة.المحاسبية  ودات  ج جميع 
مل عند  بالكا ء المجموعة ة بين أعضا ينلبيامالت اعمالمتعلقة بية الدفقات النقدصروفات والتموال لدخ لواكية ملالحقوق و لوباتمطلاو

 التوحيد. 
 

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

لصلة  ت اذا  لمطلوباتشهرة( واال  ي ذلكبما فودات )ج ولما  ادعاستبوم بفإنها تق  التابعة،  ةالشرك  على  سيطرتها ة  عوإذا فقدت المجم
واكرللش التابعة  يتالمس  لحقوق غيرة  بينما  الملكية  لحقوق  والبنود األخرى  القائمة يطرة  ناتجة في  أو خسارة  إثبات أي مكسب  م 

 ة.عادللالقيمة ا محتفظ به ب را م ثاستالموحدة للدخل الشامل. يتم إثبات أي 



 ب. ش.م. رات السيفشركة عقا 
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 الموحدة  ليةلماا ئماحول القو إيضاحات
 2021ديسمبر  31في 

 
 

 ( )تتمة الهامةسات المحاسبية ايالس د وألعداأسس ا 2
 

 2021يناير  1من اعتباراً  نافذة ومعدلة  وتفسيرات جديدةمعايير  2-4
السياسا  المحاسبيةإن  لتلك  هي  المعتمدة    ت  السنة  المستخدمة  مطابقة  باستةقب السا ة  يالمال في  واي معالثناء  ،  ة  الجديدت  ار يسفتالير 

هذه تطبيق  ل  لم يكن.  2021يناير    1ة اعتباراً من  فذنا  حتصب االتي  لدولي واسبة احمال  س معاييرة عن مجلادرالص التالية    عدلةوالم
ير أو ي معايأل  بكرالم  قيبالتطب  م تقم المجموعة أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. ل  التعديالت والتفسيرات

 بعد.ير إلزامية ها ولكنها غإصدارت تم تعديال أو اتيرستف
 

ومعيار   9مالية رقم  ارير العداد التقيار الدولي إلالت التي أدخلت على المععديالت:  2ة  المرحل  –  ئدة المرجعيالفا سعر    حالإص
رقم   الدولي  رقم    39المحاسبة  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  إلعد  والمعيار  7والمعيار  الماالتاد  الدولي  رقم  قارير    4لية 

   16 الية رقملم ا ر اريداد التقالدولي إلعار  والمعي
بين البنوك بسعر  فيما  المعروض  الفائدة  سعر  ما يستبدل  عندتأثيرات إعداد التقارير المالية  عفاءات مؤقتة لمعالجة  إ   التعديالتتقدم  
 : ةلتالية امليالوسائل الععلى التعديالت  تتضمن .خاٍل من المخاطر شبه بديلفائدة 

أدخلت علقدم  ت التي  المعياالتعديالت  اى  ادلر  التقارير  باأل  7لمالية رقم  ولي إلعداد  المالية:  المتعلق  والمعيار    ،اإلفصاحاتدوات 
ت ثبا اإل:  دوات الماليةالمتعلق باأل  39معيار المحاسبة الدولي رقم  ألدوات المالية وتعلق با الم  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

إذا    .المرجعي  الفائدة  سعرح  البإص  ةً شكل مباشرالتحوط التي تتأثر ب  تا قعال  لى جميعالتي تنطبق عوالقياس عدد من اإلعفاءات  
إلى   أ  نبشأ   تيقنعدم  حالة  أدى اإلصالح   / و  النقدية  توقيت  التدفقات  مبلغ  أداة    التحوطبند  ل  المرجعي  المعيارعلى  مة  القائو  أو 

 التحوط. 
 

بإ  - ا دخا السماح  التي  لتغل  المعئفا الإصالح سعر  يقتضيها  ييرات  بين    روضدة  ووثائق   إلجراءالبنوك  فيما  التحوط  تعيينات 

 ؛ والتحوط دون وقف عالقة التحوط

أداة بسعر  منفصل عندما يتم تعيين  بشكل  من االضطرار إلى الوفاء بالشرط الذي يمكن تحديده  تقدم إعفاء مؤقت للمنشآت   -

 .المخاطرنصر لع حوطالمخاطر كتخاٍل من 

 
أدخلت ع التي  االتعديالت  إلدولار  ا يلمع لى  المتعلق  16  رقم  المالية  اريرالتقعداد  لي  اإليجار  بمحاسبة  :  الصلة  امتيازات  ذات 

 19 – بجائحة كوفيد
ت  العديالت  –  19  -ذات الصلة بجائحة كوفيد  اإليجار    تنازالتالدولي    ةأصدر مجلس معايير المحاسب  ،2020مايو    28بتاريخ  

للمستأجرين من    اتلتعديالت إعفاءا  يجار. تقدمبعقود اإلالمتعلق    16مالية رقم  لاير  د التقار التي أدخلت على المعيار الدولي إلعدا
  الناتجة اإليجار    لتنازالتمحاسبة تعديل عقود اإليجار  ب  المتعلقة  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    توجيهاتتطبيق  
ذات الصلة اإليجار    تنازالتإذا كان  عدم تقييم ما  أن يختار    أجرمستلل  وزيج . كوسيلة عملية،  19  -كوفيد    لجائحة  شرةمبا كنتيجة  

كوفيد   المؤجر    19  -بجائحة  اإليجار.  هو  من  لعقد  الذي  يحتسب  تعديل  أالمستأجر  االختيار  بهذا  مدفوعات يقوم  في  تغيير  ي 
كوفيد  الت  اذاإليجار    تنازالتعن    الناتجةاإليجار   بجائحة  ال  19  -صلة  الطريقة  المعيار التغيير    ا به  يحتسبتي  بنفس    بموجب 

   لعقد اإليجار. إذا لم يكن التغيير تعديالً  ،16د التقارير المالية رقم الدولي إلعدا
 

س معايير  مجلام  ، ق 19  –، ولكن مع استمرار تأثير تفشي جائحة كوفيد  2021يونيو    30لقد كان من المقرر تطبيق التعديل حتى  
بتاريخ   الدولي  فترة تطدمبت  2021س  ارم  31المحاسبة  الوسيلةيد  إل  بيق  التعديل على  2022يونيو    30ى  العملية  تطبيق  يتم   .

بعد   أو  المبتدئة في  السنوي  التقرير  إعداد  لهذا  .  2021أبريل    1فترات  يكن  الموحد  التعديل ولم  المالية  القوائم  تأثير على   ة أي 
 صفة رئيسية كمؤجر. المجموعة عمل بحيث ت للمجموعة
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 الموحدة حول القوائم المالية  إيضاحات
 2021ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة(  أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2

 
 بعد  ميةزاإل لكنها غير صادرة و وتفسيرات جديدة ومعدلة معايير  2-5
 ائم المالية الموحدة وقالتاريخ إصدار    بعد حتى  ةاميإلز  نها غيردرة ولكا ص اللة  عدملا ة وديدج الوالتفسيرات  المعايير    ها لي أدني   ما في

 عندما تصبح إلزامية. ، حيثما ينطبق ذلك،الجديدة والمعدلة والتفسيرات ريالمعايتنوي المجموعة تطبيق هذه  .للمجموعة
 

   تداولةأو غير ممتداولة  نهاعلى أ ات المطلوبتصنيف :  1ي رقم المحاسبة الدولار معييالت التي أدخلت على  التعد
من معيار المحاسبة الدولي    76إلى    69المحاسبة الدولي تعديالت على الفقرات من  ، أصدر مجلس معايير  2020في شهر يناير  

 ا يلي:م التعديضح التوت .لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة 1رقم 

 .التسوية لجيحق في تأما هو المقصود بال •

 التقرير.إعداد ترة  نهاية الف التأجيل فيفي حق  ناكيكون هيجب أن  •

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

 . صنيفها لن تؤثر شروط االلتزام على تو ية،وق ملكقح م أسهاة دأ نفسه وهلتحويل ل بل التزام قا الضمنية فيالمشتقة  تإذا كانإال  •
 
إلزامية  ذه التعديالت هي  التقريرفترات  له  بعد    السنوي  إعداد  أو  تطبي،  2023يناير    1المبتدئة في  بأثر  ويجب  يم  ق  ت.  رجعيقها 

ة قد تتطلب إعادة  ائمالق ضوالقر اتاقيتفا  نتإذا كا  لية وما االممارسة الح   التعديالت علىالذي سيترتب على  اآلثارالمجموعة حالياً  
 . التفاوض

 
 مطلوبات المالية  ستبعاد الإل %10بنسبة فحص  رسوم  –لمالية المتعلق باألدوات ا 9لية رقم ماالير لتقار داد اعي إلولد لا معيارلا

الماليةد  عدامعايير المعايير الدولية إل  ليةعلى عم  ا أدخلهتم    التي  2020  –  2018  لسنةالسنوية    تحسيناتها كجزء من   ، التقارير 
تقوم يوضح التعديل الرسوم التي  .  9رقم    عداد التقارير الماليةالدولي إلالمعيار     علىعديالً ت  يلودلااسبة  ح ممعايير المجلس  أصدر  
  لي ما لا   االلتزامعن شروط  جوهري    كلبش  ختلفي   لدأو المع  دالجدي  يل ا لما   زامت االلانت شروط  عند تقييم ما إذا كبتضمينها  المنشأة  
هذ  .األصلي الرسوتشمل  المده  تلك  فقط  أو  وفم  من  متلسمالعة  اة  واقبل  الرسولمقرضلمقترض  ذلك  في  بما  المدف،  أو  م  وعة 

ها  لبادو تديلها أعت  لتي يتممالية الا  تا تزاملاال تعديل على  عن اآلخر. تطبق المنشأة ال  المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابةً 
 . الً وأ ليعدأة التشنية التي تطبق فيها المد التقارير السنوداإع أو بعد بداية فترةفي 
 

التعديل ل  وه  إن  التقرير  فترات  إلزامي  أ  السنويإعداد  في  بعد  المبتدئة  المبكر.  2022يناير    1و  بالتطبيق  السماح  ق  تطبس  مع 
طبق  التقرير السنوي التي ت  إعدادداية فترة  ب  بعدأو  ي  فيلها أو تبادلها  تعد  متي  الت  اليةامات المز االلتى  لعالت  عديتالموعة هذه  مج ال

 . الحال ىتضب مق، حسالً أو التعديلأة  منشلا فيها 
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 الموحدة ئم المالية القواحول  إيضاحات
 2021ديسمبر  31في 

 
 

 مة( ت )ت ية الهامةأسس األعداد والسياسات المحاسب 2

 
 )تتمة(   عدب ميةزاإل لكنها غير صادرة و  دلةديدة ومعفسيرات جتو معايير  2-5
 
 العقد  ب الوفاءتكاليف  - العقود المرهقةالمتعلق ب – 37 ي رقمدوللا  اسبةالمحيار مع  علىالتي أدخلت تعديالت ال

ي  تاليف ال يد التكحدلت  37م  قر الدولي    ةعيار المحاسبس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على مر مجل، أصد2020في شهر مايو  
  سراً.ن العقد مرهقاً أم خاما إذا كا يم تقيأة تضمينها عند على المنشجب ي
 

الً من التكاليف  لع أو خدمات كبعقد تقديم س  صلة المباشرة". تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرةً لانهج التكلفة ذات  ت "يالدعتتطبق ال 
بعادها ما  بالعقد ويتم استشرةً مبا كاليف العامة واإلدارية  تال  علق. ال تتدة العقنشطبأ   شرةً ا بمرتبطة ملكاليف اص التوتخصياإلضافية  

 العقد.رف اآلخر بموجب ى الط عل  ةح ا رميلها صيتم تح  لم
 
 ى علت  ديالعالتهذه    موعةالمج ق  تطبس.  2022يناير    1و بعد  المبتدئة في أ  السنويإعداد التقرير  فترات  ل  ةإلزامي  يه  تالتعديال  نإ

 .التعديالت أوالً ة أ شنمالفيها   تي تطبقالتقرير السنوي الإعداد ية فترة  ا دب في  بعد بجميع التزاماتها  بها أة المنش يفت  التي لمالعقود 
 
خدام االستقبل    المتحصالت العقارات واآلالت والمعدات:  بق المتعل  -  16على معيار المحاسبة الدولي رقم  التي أدخلت  تعديالت  ال
 قصود  مال
مايوش  في أص2020  هر  م،  العقارالمحا   ييرمعا جلس  در  الدولي  والمعدواآلات  سبة  م  داتخ االسقبل  المتحصالت    –ات  الت 
من بيع  حصالت  متأي  ،  والمعداتقارات واآلالت  عنود الت أن تخصم من تكلفة أي بند من بآ على المنشحظر  ت   يلتوا،  دصوالمق

العمل بالطريقة  اً در قا   كونله ليمة  الزالة الع والح قومال  لى إ  دوج الموذلك  ب  لج  ناءث أفي  المنتجة    المواد ودة من قبل  مقصال  على 
 ر. رباح أو الخسائألاقائمة ، في وادلما ، وتكاليف إنتاج تلك موادال بيع هذهحصالت تبات مبإث ةشأ وم المنقتذلك، دارة. وبدالً من اإل
 

على  ق التعديل بأثر رجعي  يتطبيجب  و  2022يناير    1  و بعدأ  ة في بتدئمال  ويالسنير  إعداد التقرفترات  إن التعديل هو إلزامي ل 
ال   . أوالً تعديل معروضة عندما تطبق المنشأة الى الألولة الفترة ابداي بعد  وأ فيتخدام ة لالسوالمعدات المتاح العقارات واآلالت  نودب

 .للمجموعةيتوقع بأن يكن لذلك أي تأثير على القوائم المالية الموحدة 
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 الموحدة  ئم الماليةحول القوا إيضاحات
 2021ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة(  لمحاسبية الهامةلسياسات ااد وعداأسس األ 2

 
 مة  الها  بيةحاسلما ات السياس 2-6

   لألعمادمج ا
بالقيمة العادلة بتاريخ   والمقاس  محولناء كإجمالي للمقابل ال. يتم قياس تكلفة اإلقتاإلقتناءطريقة    إستخدامدمج األعمال ب  احتسابيتم  
أن   ما إ  ةالمجموع  تختار  ،لا ج األعممدن عمليات  ملكل عملية    بالنسبةاة.  رتمشلا ة  كيفي الملمسيطرة  والقيمة ألي حقوق غير  قتناء  اإل
 محددة للملكية المشتراة. في صافي الموجودات اليمة العادلة أو بتناسب حصتهم  بالقالحقوق غير المسيطرة في الملكية المشتراة  قيس  ت

 .ةدارياإلمة والعا روفات صمالي ف  ا قتناء عند تكبدها ويتم تضمنيهتم احتساب التكاليف المتعلقة باال
 

لشروط وفقاً ل  عيين المناسبللتصنيف والتالمفترضة  يم الموجودات المالية والمطلوبات  تق  نها إ ف ،  مالاألع  ناءباقتة  عومج م الموقتما  عند
بتاريخ  ال هو  كما  الصلة  ذات  والشروط  اإلقتصادية  والظروف  المشتقاتعلى  هذا  ويتضمن  .  قتناءاال تعاقدية  للعقود ية  ضمنال  فصل 
 ي. شترلما من قبلة صلياأل
 

يتم إعادة قياس   .لن دمج األعما كجزء مقتناء  عمال بالقيمة العادلة بتاريخ االن دمج األالناتجة ع  ةتمللمح ت التزاما الاابل  قم  ميم تقيتي
الدولي رقم   بةاسالمح  معيار  طاق وضمن ن  ة ماليةهي أداوالتي    اتأو مطلوب   اتموجود  ا أنهالمصنفة على  المحتملة  لتزامات  مقابل اال

 . الشامل  للدخلإثبات التغيرات في القيمة العادلة في القائمة الموحدة  مع دلةا العمة ي بالقيل رير ما قت لداد كعإ  ريخابت، 39
 

ة حص   وأية(  ت ألي حقوق غير مسيطرإجمالي المقابل المحول والمبلغ المثبالتي تعد الزيادة في  )  الشهرة مبدئياً بالتكلفةياس  تم قي
لصافي الموجودات  إذا كانت القيمة العادلة.  المفترضةوبات  والمطل  ناةالمقتدة  المحد  تادولموج ا  يفصا  فوق  اً قظ بها مسبتفمح   ةملكي
ة وجميع المطلوبات المقابل المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا تم تحديد جميع الموجودات المقتنا لي  جما لمقتناة تزيد عن إا
تها بتاريخ اإلقتناء. إذا كانت نتائج عملية ثبا م إ تسي  لتيمبالغ الياس اق ل  ةممستخدلا  ءاتجراإل ا  م بمراجعةقووت  صحيح   كلبشضة  رتمفال

د ذلك إثبات نه يتم بعلصافي الموجودات المقتناة فوق إجمالي المقابل المحول، فإ   دة في القيمة العادلةيم تشير إلى وجود زيا إعادة التقي
 ."ءاقة شرفص من  كسبكم" الشامل  للدخ ة ل الموحد ئمةلقا ي االمكسب ف

 
، يتم تخصيص ضمحالل. لغرض فحص اإلمتراكمة  ضمحاللائر  سا خ حسم أي  لفة بعد  م قياس الشهرة بالتكتيي،  بدئالمبات  اإلثبعد  

تفيد من المتوقع أن تسمن  تي  قتناء لكل وحدة من وحدات المجموعة المنتجة للنقد التناة من دمج األعمال من تاريخ االالشهرة المق
 الوحدات. ها لتلكم تخصيصبات أخرى للملكية المشتراة تولأو مط داتموجوانت إذا ك ا م  رنظض الغبلدمج، ا  لا أعم

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

ة  لمستبعدالمستبعدة. يتم قياس الشهرة ا ياتعمللل الخسارة سب أوكم لا تحديد دنعمليات عللمة المدرجة مينها في القيتض يتمالمستبعدة 
 زء من الوحدة المنتجة للنقد المتبقية. لعمليات المستبعدة وج ساس القيمة النسبية لعلى أه الحالة في هذ
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 الموحدة حول القوائم المالية  إيضاحات
 2021بر ديسم 31في 

 
 

 تتمة( ) ةهامة اليبسات المحاسايلس عداد واأسس األ 2

 
 )تتمة( لهامةاسبية ا ات المحياسالس 2-6

 ()تتمة دمج األعمال

قيا  مبدئياً  اليتم  اإللتزامات  بقيم  المثبتةمحتملة  س  دمج األعمال  قياسها  تفي  ويتم الحقاً  العادلة.  إثباتهبها  يتوجب  الذي   وفقاً   المبلغ 
)حسب ، أيهما أعلى  ات اإليرادات إثبلمتطلب  اً وفقبت  مثالكم  ارتمال   طفاءإلان  نى مدأ  ةيي البداف  بتثمبلغ الأو الم  كاماألح لمتطلبات  

 .مقتضى الحال(
 

 تداول  ول مقابل غير الم المتدا تصنيف 
 ل.  تداوالمير التصنيف المتداول وغتعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في القائمة الموحدة للمركز المالي على أساس  

 
 : ا معندوالً داتمالموجود  رتبيع
 

 ه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛الكستهو اه أبيع أو ينوىتحقيقه  عوقتي -
 تاجرة؛ اساسية لغرض الميحتفظ به بصورة  -
 يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ أو -
 عد ل بألقى ا اً عل شهرشر ى عنثأدة لم بولمط يةتسول همإستخداأو له استبدا  إن يتم من  مقيدمه إال إذا كان النقد وما في حك -

 فترة إعداد التقارير المالية. 
 

 متداولة.  ات األخرى على أنها غيريتم تصنيف جميع الموجود
 

 يعتبر المطلوب متداوالً عندما: 
 

 ية؛يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتياد -
 ؛ جرةض المتالغر سيةأسا يحتفظ به بصورة  -
 اد التقارير المالية؛ أوعد ة إفترعد راً بشه عشرنى ث أ اللد خ ادسال مستحقن وكعندما ي -
 هراً على األقل بعد فترة إعداد التقارير المالية. ى عشر شتسوية المطلوب لمدة أثنليس هناك حق غير مشروط لتأجيل  -
 

 .ولةتدار ماألخرى على أنها غي تصنف المجموعة جميع المطلوبات
 

 كة  شترم عارية ومشيلم زشركات  فيار استثم
 ت خاذ القراراعلى المشاركة في ات درة  الق  مؤثر عليها. إن النفوذ المؤثر هو  نفوذ  المجموعةدى  ة لؤسسي مة هة الزميلالشرك  نإ

 ات. سسيا ال على تلكركة مشتال  السيطرة أو السيطرة فيما يتعلق بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست
 
مشتركة في  تي بموجبها يحصل األطراف الذين يمتلكون السيطرة الة التركلمشت ا يبا اع الترت من أنو  عونو  ك هرتشالمع  شروملا

 لترتيب، على ا   لسيطرةاتقاسم  اق تعاقدي للمشروع المشترك. المشروع المشترك هو اتفالحق في صافي موجودات االترتيب على  
موافقة باإلجماع من األطراف  اللى  ل عحصوبال لصلة  ت اذا  شطةن ألن ا بشأ   تارارق ذ الخا تايتطلب  ما  عنددة فقط  موجوون  تك  والتي
   لسيطرة.ة لتقاسمالم
 
يتم  ا  إن التي  لتحديفي    لها معالعتبارات  تعد ضرورية  التي  لتلك  مماثلة  هي  المشتركة  السيطرة  أو  المؤثر  النفوذ  مدى تحديد  د 

 ابعة. الت  كاتلشرالسيطرة على ا 
 
 وق. م طريقة الحقتخداباس تركلمشع اشروالملزميلة وشركة الا  في وعةمج متثمارات السااحتساب م يت
 
طريقة  ب إثبات  الملكية  حقوقموجب  يتم  القيمة    ستثماراال،  تعديل  يتم  بالتكلفة.  مبدئياً  المشترك  المشروع  أو  الزميلة  الشركة  في 

يخ تارنذ  ك مع المشترالمشرو  وألة  الزمي  دات الشركةوج ن صافي موموعة محصة المج في  ات  إلثبات التغير   ستثمارالمدرجة لال
الش  ء.اإلقتنا  تضمين  ا يتم  المشتركبلمتعلقة  هرة  الزميلة  أو    المشروع  المدالشركة  القيمة  لالفي  فحصها    تثمارسرجة  يتم  وال 
 بشكل فردي. ضمحالللإل
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 الموحدة المالية وائم حول الق إيضاحات
 2021 مبر ديس 31في 

 
 

 )تتمة(  ةماهلا ةياسباسات المحيس داد والأسس األع 2

 
 )تتمة( المحاسبية الهامة ت اساالسي 2-6

 )تتمة( تركةمشاريع مششركات زميلة وفي  استثمار
للدخل الشامل  الموحد  القائمةتعكس   أي  المشروع المشترك.    وأمليات الشركة الزميلة  في نتائج عالمجموعة  حصة  ة  يتم عرض 

افي  ير  تغ ل مل اآلخ لشا الدخل  ار  كيهف  رستثممللشركة  ذلك،  عةجموللماآلخر    املالش  لدخلا  نم  ءزج ا  إلى  باإلضافة  وجد .    أينما 
بإثبات حصتها في هذه التغييرات وتفصح  المجموعة  تقوم  لمشروع المشترك،  لشركة الزميلة واي حقوق اباشرةً فم  تغيير قد أثبت

من الناتجة    ةققلمح غير ا   ئرالخسا وسب مكا لا  دا عستبايتم  .  يةكلوق المقي ح غيرات فالموحدة للت  ةئمقا الاألمر في    عن هذا، إذا استلزم
الزميلة  بين  المعامالت   وشركتها  المشترك  مشرو  وأالمجموعة  اعها  حصة  حد  والمشروع في  مجموعة  لإلى  الزميلة  الشركة 
 المشترك. 

 
االشرك  خسارة  ربح أوحصة المجموعة في  إجمالي  يتم إظهار     لدخل ل  ةدح لموا ة  ئمقا ال  ةمقدمفي  رك  ع المشتالمشرو  وأيلة  لزمة 
 غيلي. لتشح اارج الرب الشامل خ

 
. أينما استلزم األمر، وعةماد التقارير المالية للمج في نفس فترة إعدلشركة الزميلة  أو االمشترك    لمشروعليتم إعداد القوائم المالية  

 وعة.مع سياسات المجمشي تما اسبية لت تعديالت في السياسات المح  إجراءيتم 
 
طتطد  عب اح  قةيربيق  ضرور  إذاما    دبتحدي  لمجموعةا  تقوم  ،ةيكلملقوق  خسارة  كان  إثبات  ات استثمار لحصة    إضمحاللياً 
دليل  اك  بتحديد ما إذا كان هن،  مالي  إعداد كل تقريرالمجموعة بتاريخ  . تقوم  ة أو مشروعها المشتركوعة في شركتها الزميللمجما

وعة باحتساب قيمة قوم المجمتة  حاللي هذه اترك. ففمشلا  عورشملو ايلة أالزم  ةالشركي  ف  رستثما الا  إضمحاللت  يثبموضوعي  
بين    ضمحالل اإل الفرق  تعد  القابلة لالستروالتي  الزميلة  لل  داد القيمة  إثبات  وشركة  ثم  ومن  المدرجة  وقيمتها  المشترك  المشروع 

 . الشامل  خلدلة ل دح وملا قائمةي الف رك"تلمشع االمشرو يلة أولزمة اعة من نتائج الشركالخسارة "كحصة المجمو
 

تم تفظ به بقيمته العادلة. يت المجموعة أي اسثتمار مح مؤثر على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك تقيس وتثب  وذنفن  قداعند ف
بين فرق  أي  المشروع  إثبات  أو  الزميلة  للشركة  المدرجة  فقدا  القيمة  عند  االمشترك  الملنفن  والوذ  ا قيمؤثر  ر  ستثما لال  ةلعادلة 

 في القائمة الموحدة للدخل الشامل.  دبعا ستالت من االمتحصالو هبفظ تح ملا
 

   وأثاث  ومعدات  عقارات 
. تتضمن هذه اإلضمحالل المتراكمة، إن وجدت  خسائرو، بعد حسم االستهالك المتراكم  بالتكلفةواألثاث    والمعداتالعقارات  درج  ت

استبدتكلف  علىالتكاليف   جوأجزا  دالستبايتطلب    عندما   .اثواألث  تادلمعوا  اتارعقلا  من  جزءال  ة   والمعدات   للعقاراتهرية  ء 
تقوم بإستهالكها زاء كموجودات فردية بأعمار إنتاجية محددة وت تلك األجتقوم بإثبا المجموعة  ن  إ ف  ،زمنية  على فترات  ثاثألوا

لذلك وبالموفقاً  عند.  مثل،  إجراء  يتم  يرئنة  عايما  تا إثبتم  يسية،  ا  ا فتهلكت  كتكلفة    واألثاث  اتوالمعد  تعقاراللة  لمدرج ا  ةملقيفي 
عند  الشامل  دخللل الموحدة قائمةالات والصيانة األخرى في ثبات جميع تكاليف التصليحاستبدال إذا تم استيفاء معايير اإلثبات. يتم إ

 تكبدها. 
 

 : يل ا تلا كت داوج ومللرة المقدة يج اإلنتا  عماراأل مدى على بت اس القسط الثا ك على أساالستهالاحتساب يتم 
 

 دات عم ةسن 2-10
 أثاث وتركيبات   سنة 3-10
 مركبات سنوات 4
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 ة الموحدحول القوائم المالية  إيضاحات
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 )تتمة(  أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2

 
 ة()تتم سبية الهامةت المحاالسياسا 2-6

 ة( تمت )اث أثو دات ومع رات عقا
ال يتوقع الحصول   عندما   االستبعاد أوتم إثباته مبدئياً عند  جوهري    أي جزء  وأثاث  األو  توالمعدا  اراتقعلا  بند من  دا استبعيتم  
  ه إن  علىالمحتسب موجود ) استبعادثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن  يتم إ .أو بيعه  هاستخدامبلية من منافع اقتصادية مستق على
 الموجود. الشامل عندما يتم استبعاددخل الموحدة لل قائمةال في موجود(للة ج ردملا لقيمةاو دستبعا االت حصالت مافي ص بين  الفرق

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

 األمر. 
 
ا  لغبت مبلبة  سنبال  ةلرسملحدود  بنوند  ومعدالاوت  عقارالا  دن  التكلفة  ،  بحريني  دينار  250  ثثا األت  إثبات  يتم  بموجبه  والذي 

 .كمصروف
 
   عمال رأسمالية قيد التنفيذأ

ل  ماألعل ايتحوذ.  نفيالية قيد التكأعمال رأسمها التجاري  إستخدامالمتكبدة في إنشاء مرافق جديدة قبل البدء في  يتم رسملته النفقات  
 ها التجاري. إستخدامفي بدء الات عقارية عند ستثمارأو ال اثوأثت ومعدا اراتقع  لىإما إ ذيفالتن ة قيداليمسأالر
 
الرأسماليةستهلك  ت  ال شر على  التجاري، ويتم مراجعتها سنوياً ألي مؤ  ستخدامإللتحويلها ووضعها  حتى يتم  قيد التنفيذ    األعمال 
 . مةلقيضمحالل في ا اإل
 

   ةقاري ات عراستثما 
محتفظ بها لغرض  أو عقارات يعاد تطويرها  قيد األنشاء  ؤها والعقارات  نا ل ب كتمالمارات  لعق ى اة عليرالعقا   تار ستثما ل االتشتم

د العقارات  من  خل  اكتساب  يتم تصنيف  كليهما.  أو  ثمنها  في  االرتفاع  من  االستفادة  أو  به المحتاإليجارات  التأجير  فظ  ا لغرض 
   ية.العقار تا ستثمارالتعريف اب تيفاءتم اسما يدنية عراقالعات ثمار ستاالمن ض
 

الرسوم المهنية للخدمات  على  تكاليف المعاملة    تكاليف المعاملة. تتضمنذلك  بنا في  ات العقارية مبدئياً بالتكلفة  اس االستثمارقي  يتم
ال  ة استبدفلعلى تك  ةج المدرقيمة  ن المضتتما  . كيللتشغ لقابالً ار  أجل جعل العقرورية من  القانونية وعموالت التأجير المبدئية الض

  ثبات.إذا تم استيفاء معايير اإل في الوقت الذي تم فيه تكبد التكلفةالقائم العقاري   ارتثمالسن اجزء م
 

  . يتم ماليةارير التقال  دادوف السوق في تاريخ إعرظات العقارية بالقيمة العادلة التي تعكس  بعد اإلثبات المبدئي، تدرج االستثمار
لدخل الشامل في  ل  الموحدةقائمة  الفي  لالستثمارات العقارية  م العادلة  قيال   في  راتن التغيع ناتجة  لا  الخسائر  واسب أالمك  ضمينت

ال يتم  الفترة  فيها.  تنتج  القيمتي  سنويالعادلة    تحديد  تقييم  أساس  مثمن  على  قبل  من  إجراؤه  مستقل،    يتم  معتمد   بيق بتطخارجي 
 ة. وليدلا  يمالتقي ري ية معا لجن لقبن م به صىمو يموذج تقينم
 
وال يتوقع    ستخدامنهائية من اإل  ورةبص  ات العقاريةاالستثمارحب  ات العقارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سستثمارالا  عادتباس  يتم

د وج ومجة للالمدر يمة  قلوا  ادستبعصالت االمتحفي  يتم إثبات الفرق بين صا  ها.استبعادية من  الحصول على منافع اقتصادية مستقبل
   .ستبعادرة االتفي ف لشاملل ا لدخ لموحدة ل ة امئا قال في 
 

بند استثمارات  للتحويل من  بالنسبة  .  ستخدامتغيير في اإل  عند حدوثفقط  ات العقارية  ستثماراال  (من  و)ألى  يتم إجراء التحويالت إ
.  ستخدامإلفي ا  غيرالتي تاريخ  ة فلدا عالقيمة  لا  يحقة هالال  اسبةح م فة للالتكلتعتبر    ،لكلما تم شغلها من قبل ا  اتار قعبند  لى  عقارية إ
أصبح  يشغلها  العقار  تإذا  التي  عقاريةساالمالك  ات  المج   ، تثمارات  بإحتستقوم  هذهموعة  المتبعة  العقار   اب  للسياسة  وفقاً  ات 

 .  ستخداميير اإلخ تغتاري حتى  ثاثاألمعدات والعقارات ولل
 
والقيمة المدرجة    ستبعادحصالت االصافي مترق بين  فكة  يالعقار  ماراتثتساال  دا عبتسامن    ناتجةر ال ئ ا سالخ   ب أوسد المكا ديح تم  يت

  ابقة بالكامل.سالقوائم المالية للفترة ال للموجود في
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 ة( )تتم مةلهاة السياسات المحاسبيعداد واأسس األ 2

 
 (ةمتت )امة هلا  اسبيةالمح اسات يسال 2-6

 لية غير ما  ت وداموج لحالإضم
 يضاحات التالية: ودات غير المالية في اإلموج ال إضمحاللتتعلق ب التيفصاحات باإلضافة إلى اإل 

 
 3 رقم إيضاح إفصاحات عن الفرضيات الهامة  -

 4 رقم  إيضاح عقارات ومعدات وأثاث  -

 
  .لي محددموجود ما   محاللضإبت  ثي يضوعدليل مو  ناكه  نا ك  ما إذا  ديحدلت   ماليرير  قت  كليخ  تارب  تقييم  اءجربإ   تقوم المجموعة

الدليل هذا  مثل  وجد  أإذا  يتطلب  و ع،  لمبلغ    اللمحإضفحص    إجراءندما  تقييم  بعمل  المجموعة  تقوم  للموجود،   الموجودسنوي 
كلفة  اً تناقص  نقدلل  تجةالمن  لوحدةا  أوموجود  لل  لةللقيمة العاد  ىعلاأليمة  د هي القوجوللمرداد  ابلة لإلستالقيمة القالقابل لالسترداد. إن  

نتج للتدفقات النقدية والتي هي مستقلة إلى حد  جود غير مكان المو  د الفردي، إال إذاوهي محددة للموجو  المستخدمة  االبيع وقيمته
ن  د علنقل  ةج نتدة المح ولا  لموجود أوة لج رمدال  قيمةتزيد ال   دما عن  ة من الموجودات.بعيد عن تلك الموجودات األخرى أو مجموع

 . تردادبالمبلغ القابل لالس موجودلا يتم إظهار واد، فإن الموجود يعتبر مضمحالُ لالسترد ابلة الق ها قيم
 

  م صخ ل  معد  دام إستخ ية بحالال  يضها إلى قيمتها يتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود، فان التدفقات النقدية المستقبلية يتم تخف  ا عندم
ليلا حالييمات  ق تلا  والذي يعكس مة العادلة بعد خصم  والمخاطر الخاصة بالموجود. عند تحديد القي  للموال   زمنيةال   يمةق للقلسوة 

فإنه  تكاليف   المعامالالبيع،  تلك  مثل  تحديد  يمكن  السوق. عندما ال  معامالت  أحدث  االعتبار  فإنه  يتم األخذ في    م خداإستيتم  ت، 
أسعار األسهم المسعرة للشركات المتداولة  أو  م  تقييات الاعفمض  لا من قب ييدهأ ت   تمابات يسح لا  . هذهةمناسبلا   يمتقيال  جذأحدث نما 

 للقيمة العادلة.  مؤشرات أخرى متاحة لناً أو ع
 

تقرير  إجراءيتم   كل  تاريخ  يثبت    مالي  تقييم في  مؤشر  هناك أي  كان  إذا  ما  م  لحالخسائر اإلضم  بأنحول  لسبقاً المثبتة    دعتم   
أو الوحدة المنتجة   جودتقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد للموؤشر،  المذا  مثل هجد  ا وإذ  .ها تخفيض  م ت  قدموجودة أو  

فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدم  ضمحالل. يتم استرجاع خسارة اإل دللنق ات  جودلموة لتحديد مبلغ االمثبتة مسبقاً 
خ   تا ب إثنذ تاريخ  د مادترالسلة لالقاب  جود ددة بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة للموجاع مح االسترة  قيم. إن  اللإضمح   ةرسا آخر 
  الل إضمح إثبات خسارة    كما لو لم يتم ال تتجاوز القيمة المدرجة التي تم تحديدها، بعد حسم اإلستهالك  القابلة لالسترداد، وأ يمته  ق

يبقت السا نواالسللموجود في   ان الموجود مدرج بمبلغ ال إذا ك الشامل إ  خللدة لوحدالم  ةمئقا الفي    تا عجاذه االستر ت ها بإث تم  ة. 
   كزيادة في إعادة التقييم. ترجاعاالس ةذه الحالة، يتم معاملإعادة التقييم ففي ه

 
 اإلثبات المبدئي والقياس الالحق    –األدوات المالية 

 أة أخرى.  لمنش كيةمل حقوق سهمة أادأ أومالي  بولمطنشأة واحدة وملي مالجود ينشأ عنه موقد هي أي ع الماليةاألداة 
 

 الموجودات والمطلوبات المالية  
 : موضحة أدناههي لوبات المالية المختلفة علقة بالموجودات والمطلمحاسبية المحددة المتسات ا السيا أن 
 
 ( الموجودات المالية  1

 . أخرىذمم و ةنيمدة اريج ت ممذو نقدأرصدة لدى البنك و عة علىمولمج ة لت الماليلموجوداتتضمن ا
 

   لقياسلمبدئي وااإلثبات ا
قياسويتم الح   اإلثبات المبدئي،  يتم تصنيف الموجودات المالية عند الشامل    لخ دلا   لخال  نم  لةدلعا ابالقيمة  و  ةفأ طلما  بالتکلفةها  قاً 

ائص خص  علىبدئي  المات  بث اإل  ندع   يةلا م لموجودات الاف  ي نتصمد  يعت  خسائر.ال   أو  خالل األرباح  لخال  نم  لةدلعا ا  لقيمةوبا اآلخر  
ت. باستثناء الذمم التجارية المدينة التي  ك الموجوداإلدارة تل  المجموعةج أعمال  المالية ونموذ  جوداتقات النقدية التعاقدية للمودفلتا

الت تلك  أو  جوهري  تمويل  عنصر  على  تحتوي  الال  قامت  بي  الطريقاليق  تطبمجموعة  الم  ،يها لع  يةعملة   ئياً بدم  عةومج تقيس 
الجودامولا غي   بقيمها ية  مالت  المالية  الموجودات  حالة  في  باإلضافة،  العادلة  العادلة،  بالقيمة  المدرجة  أو ر  األرباح  خالل  من 

 ت ما ق   يتلا  أو  يجوهر  يلومت  رعنص   علی  ويتحت  ال  يلتا  ينةدلما  يةرلتجاا  ممذلاقياس    ميت  سائر تضاف إليها تكاليف المعاملة.الخ 
  .15 مقر لماليةا  ريرلتقاإلعداد ا  ليدولا رلمعيا بموجب ا ددلمح ا لةلمعاما رعسبا  عليه ليةلعما ريقةلطا  يقبطتالمجموعة ب
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 تتمة( )أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2

 
 (مةت ت ) امةاله اسبيةحالمات السياس 2-6
 ( ةمت )ت ة لي ماال ت ا( الموجود1

 )تتمة( اسوالقيي  بدئالم اإلثبات 
أن تؤدي فالبد  ،  الدخل الشامل اآلخرمن خالل    القيمة العادلة  كلفة المطفأة أولمالية بالتالموجودات اوقياس  يتم تصنيف  من أجل أن  

التي هحدوث  إلى   النقدية  مالتدفقات  "فقط  ا  عاتدفوي عبارة عن  اع  ةدئوالفاللدي ن  ي  ل صألاغ  لمبلعلى  ااأل  غلمبللى  . "ئملقا صلي 
ويتم إجراؤه على مستوى صلي القائم بلغ األعلى الموالفائدة ن للدي لي مدفوعات على المبلغ األصالفقط  فحصب  هذا التقييم يشار إلى

 .  األداة
 

أعمال   نموذج  كي   اتالموجودإلدارة  المجموعة  يشير  إلى  أجل  ا تهودالموج ارتها  إد  فيةالمالية  من    نقدية. ال  تا ق تدفال  ققيح ت   المالية 
المالية أو    الموجوداتتعاقدية أو بيع  تحصيل التدفقات النقدية ال  ها مال ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عنعاألوذج  نم  حددي

ه يل عالمنصوص  زمني  ل ا  ارطإلال  ت خالداوجوالمب تسليم  التي تتطلالمالية    الموجوداتكليهما. يتم إثبات مشتريات أو مبيعات  
 مجموعة لاالتاريخ الذي تلتزم فيه    ووهفي تاريخ المتاجرة،  )طريقة الشراء العادية(    قوسراف الأع  حسبأو    انينقولا   فيمةً عا 

   .الموجودبشراء أو بيع 
 

 القياس الالحق  
 ات: فئ أربعمالية إلى ألغراض القياس الالحق، تم تصنيف الموجودات ال

 
 (؛ني ات دو)أدأة ف طبالتكلفة المة ج رمدية مال موجودات -
الدخل الشامل اآلخر، مع  بالقيممدرجة    ليةما   موجودات - ئر المتراكمة إعادة تدوير المكاسب والخسا ة العادلة من خالل 

 )أدوات دي ن(؛ 
 ةكمار متال  سائرب والخ كاسالم، دون إعادة تدوير  موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -

 ؛ و ية(الملكوق حق مهت أسأدوا) دا عستبعند اال
 لخسائر. ة مدرجة بالقيمة العادلة خالل األرباح أو ات ماليموجودا -
 

 بالتكلفة المطفأة   الموجودات المدرجة
 التاليين: ن ي  طرالشمن  تيفاء كلسم اكلفة المطفأة إذا تالموجودات المالية بالتمجموعة . تقيس البالمجموعةهذه الفئة هي األكثر صلة 

 
األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات   وذجنم  ضمن  ليةلما ودات اوج لما ب  تفاظحاالتم  ي -
 دية التعاقدية؛ والنق 
نقدي - تدفقات  محددة  تواريخ  في  المالية  للموجودات  التعاقدية  الشروط  عن  مدينتج  فقط  تعد  والتي  الات  فوعة    مبلغ على 
 ئم.ي القاصلألا غلمبلالى  ة عدئلدي ن والفا لي ل صألا 
 

 . فأةفة المطتفظ بها حالياً من قبل المجموعة بالتكلميع الموجودات المالية المح ف ج يتم تصني 
 

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

 ذمم تجارية مدينة 
إثب التجاريمالذات  يتم  المم  والذمم األخ يدة  ا عألسبا   ىرنة  تع  فق تملار  منها  محسومدياً عاقليها  ت  اً  أو  ندما ع  عديالت. أية خصومات 

ينة وتدرج بالتكلفة المطفأة. ويتم عمل مخصص عندما يكون هناك فإنه يتم خصم الذمم المدلزمنية للموال جوهرية،  تكون القيمة ا
ل المجموعة  بأن  موضوعي  تدليل  على  عد  م  بالكا   دااسترد قادرة  يلماألرصدة  عندمصدر ألاطب  شتم  .  بتقي   جراءإ   يتما  ة  أن  يم 

 . يةات المالاضمحالل الموجودراجع سياسة نال. بعيد الم استردادها  احتمالية
 

   لدى بنكوأرصدة نقد 
البنوك  واألرصدةمل النقد  تيش جل  صندوق وودائع قصيرة األال  وفيفي القائمة الموحدة للمركز المالي على نقد لدى بنوك    لدى 
 اطر تغيرات غير جوهرية في القيمة.لمخ خضعتي ، والت قلأ احدة أوسنة و ةدمحقاق لاريخ إستوتب
 
على نقد وودائع قصيرة األجل بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة    كمهالنقد وما في ح ل  شملنقدية، يلتدفقات االموحدة لقائمة  ال  رضغل

 إن وجدت.دة، مقيلا مصرفيةالت الحسابا ئمة وا ق لاالبنك  كشوف من ملعلى امنهاً أرصدة السحوبات اً سومثالثة أشهر أو أقل، مح 
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 الموحدة ية حول القوائم المال إيضاحات
 2021ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( لمحاسبية الهامة اد والسياسات اعدألأسس ا  2

 
 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2-6
 تتمة( )ة ( الموجودات المالي 1

   استبعاد
اومال  اداستبعيتم   مقتسح   ،)أولي  لما جود  الحا ب  ا  لضى  من  من  ال  جودولمجزء  مجموعة  من  جزء  أو  مالية لاموجودات  المالي 
 ( عند:ةمشابهال
 
 لنقدية من الموجود، أو الم التدفقات استا الحقوق فيانقضاء  -
م  يامق - من  النقدية  التدفقات  استالم  في  حقوقها  بنقل  بالكام  أو د  وجوالمجموعة  بدفعها  دونتعهدت  جوهت  ل  إلى أخير    ري 

   وسواءً  ؛"دسدايب رت"تبموجب  ثالث فرط
 أو ، لموجودبا  طر والمكافآت الجوهرية المتعلقة)أ( قامت المجموعة بنقل جميع المخا 

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

 
 ية لا ملت اوداموج ل الالحإضم
على  المتوقعة  ة  نير االئتما تستند الخسائ.  أدوات الدي نميع  خسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة لج لل   خصصمت  ا عة بإثبالمجمو  ومتق
  معدلمة بوصمخ ،  ا تتوقع المجموعة استالمهي  الت للعقد وجميع التدفقات النقدية    وفقاً   التدفقات النقدية التعاقدية المستحقةلفرق بين  ا

  هاب  ت المحتفظمن بيع الضمانا ناتجة  نقدية  قات  تدف  على  التدفقات النقدية المتوقعةستتضمن  .  يصل لي األفعاللفائدة  عدل امل  ييب تقر
 من الشروط التعاقدية. أال يتجز جزءاً تعتبر  االئتمانية األخرى التي أو التحسينات 

 
ال  إثبات  على  يةاالئتمان  رائخسيتم  بالنسي تمرحل  المتوقعة  اال ا ضرعللتبة  ن.  لم  لا  ئتمانيةت  المخاطر    دهشتتي  في  جوهرية  زيادة 
من المبدئياالئتمانية  اإلثبات  تم  ذ  ال ،  االتقديم  المتئتمانيخسائر  التي  ة  االئتمانية  للخسائر  أحداث  وقعة  عن  السداد تنتج  في  التعثر 

خالل   القادمة  12المحتملة  المتوقلا)  شهراً  االئتمانية  لتلبسنل با .  (شهراً   12  ةدلمعة  خسائر  التعرة  ايان االئتمت  ضا ك  شهدت لتي  ة 
صص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على  ت مخ إثبا يتطلب  فإنه  ي،  ب المبدئاالئتمانية منذ اإلثبا   زيادة جوهرية في المخاطر

 . (رى العمة على مدعقالمتو)الخسائر االئتمانية   دادالسالعمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر في 
 

نهج    موعةالمج قامت  ،  ينةلمداة  اريالتج   للذممسبة  بالن االئتم  فيمبسط  بتطبيق  الخسائر  الماحتساب  تقم  لم    ذلك،ول  .توقعةانية 
خسار مخصص  بإثبات  قامت  ذلك  من  بدالً  ولكنها  االئتمانية،  المخاطر  في  التغيرات  بتتبع  عالمجموعة  االئتمانية  لى  ة  الخسائر 

مدى    ةمتوقعال إعراتبالعمر  على  التيخ  عمصفوفة    ةالمجموعأنشأت  وقد    .يالمال   يرقرداد  تستند  الخسارة    لىالتي  خبرة  واقع 
 خاصة بالمدينين. النظرة المستقبلية ال لتي تم تعديلها لعوامل وا، ها لالسابقة ئتمانية اال
 

 90دة  مل  السدادن  ع  متأخرة  اقديةعتلافوعات  ون المدكت  عندما لسداد  الة التعثر في اي ح ة ف بأن الموجودات المالي  المجموعةتعتبر  
الحاالت،  وفي    وماً.ي الموجودأيضاً    موعةمج التعتبر  بعض  المالبأن  حالات  في  الية  المعلومات   تعثرة  تشير  عندما  السداد  في 

تستلم   بأن  المحتمل  من غير  بأنه  الخارجية  أو  المستحقة  بالالمالمجموعة  الداخلية  التعاقدية  األ مبالكا غ  قبل  أي  تبار  عالا خذ في  ل 
بمحت  يةائتمانت  نا تحسي قبل  فظ  من  المالمجموعةها  شطب  يتم  ال  وج .  عندما  المالية  هناكودات  م  يكن  إلعقولتوقعات  سترداد ة 

 التدفقات النقدية التعاقدية. 
 

 التكلفة المطفأة لألدوات المالية  
أو مبلغ األصلي  لاد  وسدا  الللالضمح صص  أي مخ   هنمماً  سومح لفعلية  اة  ائدالف معدل  طريقة    إستخدامب  فأةيتم احتساب التكلفة المط

منهج  ال  .زء  احتساب  في  تكيتم  باألخذ  المطفأة  عالو  اإلعتبارلفة  أأية  خصات  اإلقتناء  و  من  المعاملة  ومات  تكاليف  وتتضمن 
 .علييتجزأ من معدل الفائدة الف ال التي تعتبر جزءً  والرسوم

 
   عادلةال ةقيمقياس ال

تلخيص  كل تقرير مالي. كما تم  د  ة العادلة بتاريخ إعدارية بالقيملعقات ااارالستثما   ثلمالية مر اليغ  تاجودلموة اوعتقيس المجم
 علقة باإلفصاحات في اإليضاحات التالية: دلة المتقيمة العا ال
 

 7و 3 قمين رإيضاح  قاريةتعلقة باالستثمارات العلما ةالهام واالفتراضاتوالتقديرات  مطرق التقييعن اإلفصاحات  -

 31 رقم  يضاحإ عادلة قياس القيمة الل الهرمي لسسللتان ة عكميحات الفصا إلا -



 ب. ش.م. رات السيفشركة عقا 

24 

 ة الموحدحول القوائم المالية  تحاإيضا
 2021مبر ديس 31في 
 
 

 )تتمة( أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2

 
 ة(تم)ت  امةالسياسات المحاسبية اله 2-6

 )تتمة( ةعادلال ةقيمقياس ال
 ق في السو  مشاركيبين    ةمنظم   لةمعاملتحويل مطلوب في    يتم دفعه  الذي  أوموجود  لبيع    مه تم استاليسالذي  عر  الس  وهة  دلالعا القيمة  

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

 ، أو المطلوب أوللموجود لسوق الرئيسي ا في -
 .يسيغياب السوق الرئ حال في  لوبمطال أو وجودملفائدة ل  ثركألاق سوال يف -

 
 عامل فيه للمجموعة. متاح الت دةثر فائالرئيسي أو السوق األك وقيجب أن يكون الس

 
و  ود أ لموج عند تسعير ا  ن في السوقمها المشاركودخ ستسيي  االفتراضات التإستخدام  ب  تم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوبي
   االقتصادية.م أفضل مصالحهبما يحقق يعملون السوق   كيارشمأن باض افتر على  ،بولطمال
 
عن طريق إستخدام منافع اقتصادية    على إدرارالسوق  قدرة مشاركي  بعين االعتبار  المالية    ودات غيروج س القيمة العادلة للمياأخذ قي

أعلى وأفضل الموجودات بم  دخ في السوق الذي سيستآخر    كرا مشإلى    و عن طريق بيعها أ  ا إستخداماتهأعلى وأفضل  ت بوداالموج 
   .ا إستخداماته

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

   .ها تظالتي ال يمكن مالح  خالتدملا متخداسإمن يحد حظتها ومالالتي يمكن ذات الصلة  التمدخ ال ستخداماالقصى إل
 

ن التسلسل ضمدة  الموح لية  وائم الما ة في القدلإلفصاح عن قيمها العا ا  تقاس أو يتموبات التي  يتم تصنيف جميع الموجودات والمطل
العادلة للقيمة  لمدخالتها  ،  الهرمي  مستوى  أدنى  على  قلات  ذابناًء  قياس  على  الجوهري  العادلة  تأثير  ضحة وم  هيو   ككل.يمتها 

 التالي: ك
 

 ؛ت المماثلةالمماثلة أو المطلوبا  ق النشطة للموجوداتاألسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسوا - 1المستوى  -
 

القيمة العادلة  قياس  ىعلي والتي يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهرتقنيات التقييم ألدنى مستوى  - 2المستوى  -
 ؛ واشرةغير مب  وأ مباشرةبصورة ما أجلة المس

 

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

 
للموجودات  ب القوائموالمطلوبات  النسبة  في  أسا الموحدة  المالية    المثبتة  إذا    المجموعةحدد  ت ر،  ركمتس  على  قد  ما  حدثت كانت 
تأثير التها ذات الدخ أدنى مستوى لمإلى    داً )استنا   -تصنيفها  سل الهرمي من خالل إعادة تقييم  المستويات في التسلبين  ا  ميف  حويالتت

  .تقارير ماليكل فترة إعداد  ( في نهايةها العادلة ككلقياس قيمتهري على الجو
 

لمثمنين الخارجيين سنوياً اارية. يقرر إشراك  ات العقر ا مستثاال  الجوهرية مثل  تقييم الموجوداتفي  رجيين  خا ال  نيتم إشراك المثمني
تتضمن اإلدارة.  قبل  بالسوقمعمعايير االختيار على    من  و  رفتهم  تغيير والتم  ةلياالستقالوالسمعة  يتم عادةً  المهنية.  بالمعايير  سك 

مدخالت التي لتقنيات التقييم وا بشأن  عةومين للمج ثمنين الخارجيمناقشات مع الم إجراءبعد ، رةا دالمثمنين كل ثالث سنوات. تقرر اإل
  ها لكل حالة.إستخدامسيتم 

 
ودات والمطلوبات التي يتطلب إعادة قياسها أو إعادة قيم الموج يرات في  تحليل للتغ  ءبإجراإلدارة  ا   تقومكل تقرير،  إعداد    في تاريخ 

ية المطبقة في أحدث تقييم عن يسمن المدخالت الرئاإلدارة    قة لهذا التحليل، تتحقمحاسبية للمجموعة. بالنسبال  ساتتقييمها وفقاً للسيا 
 لة.  ذات الص وثائق األخرىالعقود والن ت في حساب التقييم بشأ طريق مطابقة المعلوما 

 
اإلدارة  كما  مع    تقوم  تللمجموعة،    الخارجيينمثمنين  الباالشتراك  كل  منبمقارنة  العا   غير  القيمة  في  لكل  التغيرات  موجود دلة 

  .لة لتحديد ما إذا كان التغيير معقوالً لص خارجية ذات االر مصادع الم  ومطلوب
 

التقييم   نتائج  اإلدارة  لج   سنوي  ى أساسعل تقدم  التدقيقإلى  المستخدمة في  على  ذلك  ويتضمن  .  نة  الرئيسية  االفتراضات  مناقشة 
 ييمات. التقهذه إجراء 
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 دة حالموحول القوائم المالية  احاتضإي
 2021ديسمبر  31في 

 
 

 ( )تتمةمة ت المحاسبية الهالسياساواألعداد اأسس  2
 
 )تتمة(سياسات المحاسبية الهامة ال 2-6

 )تتمة( عادلةال ةقيمقياس ال
بيعـة وخصــائص فئـات الموجــودات والمطلوبـات علـى أسـاس ط بتحديـد المجموعـةقامـت القيمـة العادلــة، اإلفصـاح عـن لغـرض 

  أعاله.كما هو موضح   لةة العاديمرمي للقسلسل الهتلوى او المطلوبات ومستومخاطر الموجودات أ
 

 القتراض اتكاليف 
فتـرة زمنيـة  ةضـرورالوالتـي تسـتغرق بيتم رسملة تكاليف االقتراض التي تنسب مباشرةً إلى اقتناء أو بناء أو إنتـاج الموجـودات، 

 فتراضـاتاالاليف تكـب جميـع تم احتسـا يـ .نيـةة الموجـودات المعد أو البيـع كجـزء مـن تكلفـالمقصـو سـتخدامة لاللكي تكون جاهز
فيمـا  المنشـأةرة التي يتم تكبدها. تتألف تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخـرى التـي تتكبـدها في الفت  تكمصروفا   خرىاأل

 اض األموال.  يتعلق باقتر
 

 مخصصات 
د إن يتطلب وجولمحتمل ا ومنبق، ن حدث سا ع جنات المجموعةع( على التزام )قانوني أو متوق ند وجودالمخصصات ع يتم إثبات

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

 الخدمة للموظفينة مكافآت نهاي
إن ب الموظفين.  من رواتة  كنسب  سبوالتي تح ن  يينيموظفيها البحرلي  هيئة التأمين االجتماع م  ات لنظا بدفع اشتراكتقوم المجموعة  

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

عدد و  فوظي ين عند إنهاء التعلى رواتب الموظف  بناءً   ي تستحقوالت   ،جانباألكافآت نهاية الخدمة للموظفين  م  المجموعةتقدم  كما  
 .  توظيففترة المدى مستحقات على لمكافآت كة لهذه اوقعلتكاليف المتتدرج ا .ةت الخدمسنوا
 

 إثبات اإليراد 
اإليرادات مبالغ    ث يمكن قياس فع اإلقتصادية إلى المجموعة بحينا يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه الم

للمقابل المستلم أو الذمم المدينة،   ة العادلةد بالقيميرايتم قياس اإل فوعات. مدالجراء  فيه إ تم  ي يالذالوقت النظر عن  بموثوقية، بغض
تعمل   جموعة بأنها لقد استنتجت الم  إن وجدت،  رسوم.المع األخذ في االعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع بإستثناء الضرائب و

ترصفة  ب جميع  في  المال  إيراداتها رب  أسعل  ثحي  ،تيبات  العرديها  أ  وضار  االئتمخا ل  هنها معرضوكما  استيفاء    .مانطر  يجب 
   .معايير اإلثبات التالية قبل إثبات اإليراد

 
 دخل اإليجار 

ي  ف   دخول للمجموعة لل  شرة المبدئيةتكاليف المبا حسم الشغيلية، بعد  ستحق القبض من عقود التأجير التميتم إثبات دخل اإليجار ال
عقد التأجير، باستثناء دخل اإليجار المشروط والذي يتم إثباته عند  مدى فترة على  ابتالث  ساس القسطعلى ألية  يغود التأجير التشعق

  اكتسابه.
 

دد المدفوعات ى وإن لم تست، حاإليجارد  ترة عقوي على مدى فخول في إتفاقيات التأجير بالتسادحوافز للمستأجرين للاليتم توزيع  
خيار مواصلة ها  فيمستأجر  يكون للمدة أخرى  أي  ى جانب  إلإللغاء  قابلة للاغير    ي الفترةهإليجار  ا   دقإن مدة ع.  ألساسا  ذاعلى ه
 يار.  الخ ذلك  مارسدء عقد التأجير، أن المستأجر سيبعند ، معقولإلى حد حيث يكون من المؤكد عقد التأجير،  في 
 

ل عند  دخل الشاملموحدة ل القائمة  ل افي    تا التلفي ن  عو التعويض  أ التأجير    اء عقدنهإل لمة من المستأجرين  لمبالغ المستيتم إثبات ا 
 .اكتسابها 

 
 رسوم الخدمات والمصروفات القابلة لإلسترداد من المستأجرين 

.  ياً قدعا سترداد المصروفات تيمكن فيها ا  الفترة التي  فيرين  على المستأج   المعاد احتسابها ج عن المصروفات  ت الدخل النا يتم إثبات  
عتبر بأن المجموعة تعمل  حيث ي  ،ذات الصلة باإليرادات  التكاليف  ى إجماليمستلمة علخرى الالغ األ مبلالخدمات وا  رسومتضمن  ت

 . في هذا الصدد كرب المال
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 دة حالموحول القوائم المالية  احاتضإي
 2021ديسمبر  31في 

 
 

 ( )تتمةمة ات المحاسبية الهالسياس واأسس األعداد  2
 
 تمة()ت امة اله ةسياسات المحاسبيال 2-6

 ( )تتمة ادات اإليرإثب
 فوائددخل ال

المقدرة  النقدية  فوعات  دبدقة الميتم خصم    بموجبههو المعدل الذي    ،الفعليالفائدة  طريقة معدل    باستخدامتسجيل دخل الفوائد    يتم
المبالالمستقبل أو  المسية  العتلمة  غ  فالمالي  اةللدالمتوقع  مر  خالل  أو  المدرقل اصافي  إلى  أقصر    رةتة  المالللموج   جةيمة  أو   يود 

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

 عمالت أجنبية 
 املة.معلاإجراء  تاريخبائدة الس لرئيسيةالعملة اصرف  بأسعارت األجنبية بالعمال تمبدئياً تسجيل المعامال يتم
 

تاريخ  بالسائدة  العملة الرئيسية  صرف  سعار  أ  استخدامبجنبية  عمالت األروضة بالالمع  ديةالنقبات  المطلوو  الموجودات  لييعاد تحو
 . لشاملالقائمة الموحدة للدخل ا إلىوق رترحل جميع الفإعداد التقارير المالية. 

 
 .لمعامالتمبدئية ل واريخ البالتئدة  ف الساصر بأسعار ال  ةيت األجنب بالعمالة  يسة بالتكلفة التاريخ نقدية المقا البنود غير التحويل  يتم  

ديد لسائدة بالتاريخ الذي تم فيه تح ا أسعار الصرف    استخدامبيتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية  
 . لعادلةالقيمة ا

 
 ومية المنح الحك

سيتم االمتثال لجميع الشروط المرفقة. عندما  ولمنحة  ام  استالنه سيتم  بأ معقول    ديكما يكون هناك تأ ندعالحكومية  بات المنح  إثيتم  
  ة ليف ذات الصل التكااحتساب  رات التي يتم فيها  ت نتظم على مدى الفكدخل على أساس م  إثباتهمصروف، يتم  ال  ببندتتعلق المنحة  

تعو  التي إلى  المنحة  تت  عندما   يضها.تهدف  متسا مب  كدخلإثباته  يتم  ،  دبموجوعلق  على  بالغ  اإلنت العممدى  وية  المتوقع ر  اجي 
 .الصلة يذ للموجود

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

مدى استنادا  للموجودالمتوقع    جياإلنتا العمر    على  الموجودفا نومستهالك  االمط  ن  ىإل،  سنوية  أقسا س  أسا ى  عل  األساسي  ع  ط 
 متساوية. 

 
الحكومية   المساعدات  د  225,396  البالغةيتم تسجيل  بحريني  ألف  الخسا األرباح  في  ينار  الفترئ أو  تم تسجيل .  الحالية  ةر خالل 

 ل الشامل. للدخ  الموحدةئمة القاالصلة في ذات ت المصروفا من  المبلغ كخصم
 

 ر إليجاا دعقو
السيطرة  الحق في كان العقد ينقل أي إذا  .على عقد اإليجارعقد إيجار أو يحتوي هو كان العقد ما إذا  العقددء بعند وعة جمم م التقي 

 . مقابل نظيرزمنية  ستخدام موجودات محددة لفترةإعلى 
 

نهج  عة  المجموقامت   وقياس  موحدبتطبيق  عقود    إلثبات  باستثناء  اإليجاركافة  القصيراإلي  ودقع،  إيجار عقوو  األجل  ةجار  د 
القيمةالموجودا منخفضة  قامت  ت  ووعة  المجم.  اإليجار  مدفوعات  لتسديد  اإليجار  عقود  التزامات    م إستخدافي  حق  ال بإثبات 

 .ساسيةالموجودات األ إستخدامفي  حق ال  لالموجودات التي تمث
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 الموحدة الية ل القوائم المحو إيضاحات
 2021ديسمبر  31في 

 
 

 تمة( )تلهامة حاسبية السياسات المأسس األعداد وا 2

 
 (مة)تت الهامة  المحاسبية السياسات  2-6
 الموجودات   إستخدامالحق في ( 1
ألساسي فيه الموجود ا  الذي يكونتاريخ  ال  عقد اإليجار )أي،  بدءفي تاريخ    الموجودات  خدامإستي  ف  حقال المجموعة بإثبات    ومتق

لإل أي  م  اً محسومفة،  بالتكل  الموجودات  مإستخدافي  حق  القياس  يتم    (.ستخداممتاحاً  االضمحالل  متراكم  استهالك  نها  وخسائر 
  مبلغ التزامات على    الموجودات  امإستخدفي  حق  التكلفة    . تتضمنيجاراإلعقود    تاللتزاما   قياسدة  عا ألي إويتم تعديلها  ،  المتراكمة

المتة  المثباإليجار    عقود المباشرة  التي  اإليجا عقود  ومدفوعات  المتكبدة    دئيةبوالتكاليف  عقد    بدءأو قبل تاريخ    في  ا إجراؤهتم  ر 
لى أساس القسط الثابت على عودات المثبتة  الموج   م إستخدافي    الحق  تهالكاسيتم    إليجار المستلمة.نها حوافز ام  اإليجار محسوماً 

  .، أيهما أقصراإليجارد عقمدة لمقدرة وا  ةعمارها اإلنتاجيأمدى 
 

يتم  فإنه  ار الشراء،  سة خيممار  تظهرة في نهاية مدة اإليجار أو التكلفة  ى المجموعؤجرة إل المموجودات  الل  ملكية تحوالانت  إذا ك
 . دجوموللالمقدر إلنتاجي امر دام العستخ إ الك باالستهاحتساب 

 
 . دات لإلضمحاللجولموإستخدام ا الحق في  يخضع 

 
 القيمة موجودات المنخفضة للاإليجار  القصيرة األجل وعقود   ريجااإلعقود 
  12  ها إيجار  قدمدة عكون  يالتي  عقود اإليجار  تلك  )أي  قصيرة األجل  العقود اإليجار  اإلثبات على بعض  عة إعفاء  المجمو  تطبق
موجودات اإليجار للعلى عقود    تثبا اإلإعفاء  ق  كما تطبراء(.  شال ر  وال تحتوي على خيا  عقد اإليجار  بدءأو أقل من تاريخ    شهراً 

قصيرة األجل وعقود  الاإليجار  مدفوعات اإليجار على عقودإثبات  . يتم  القيمة  بر منخفضةتعتلتي  د اإليجار اعقوللمنخفضة القيمة  ا
 إليجار. اعقد ابت على مدى فترة  ساس القسط الثالقيمة كمصروفات على أمنخفضة لموجودات اإليجار ل 

 
 يجار د اإلعقلتزامات ا( 2

الاعقد  ت  التزاما بات  بإث   تقوم المجموعة،  عقد اإليجار  بدءفي تاريخ   اإليجار التيإليجار  يتعين   مقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات 
 في جوهرها( ابتة  ثالمدفوعات  ذلك البما في  ابتة )اإليجار على مدفوعات ث تتضمن مدفوعات    .عقد اإليجار  فترةعلى مدى  سدادها  

المتغيرة التيفز مستحقة القبض أو مدفوعات اإلاي حوأ  سوم منها مح  والمبالغ يتوقع دفعها    أو المعدل  المؤشرتعتمد على    يجار 
ا القيمة  ضمانات  اإليجاربموجب  عقد  مدفوعات  تتضمن  كما  ممارسة    لمتبقية.  سعر  الذي  على  الشراء  المؤكد    كونيخيار  من 

ار تظهر أن  كانت مدة عقد اإليج  ، إذاغرامات إنهاء عقد اإليجار  ودفعر  ذا الخياهتمارس  سوف  ة  مجموعبأن الورة معقولة  بص
 يار اإلنهاء. ة تمارس خالمجموع

 
المعات  وإثبات مدفيتم   التي ال تعتمد على  اإليجار  ( في  لمخزونام يتم تكبدها إلنتاج  )ما لر كمصروفات  السعأو  المؤشر  تغيرة 
 الدفع.وث دح لى إ لذي يؤديدث أو الشرط ا ا الح فترة التي يقع فيهال
 

االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا لم يكن   معدلالمجموعة دم يجار، تستخ الحالية لمدفوعات اإلعند احتساب القيمة 
امات عقد اإليجار  باإلمكان تحديد معدل الفائدة في عقد اإليجار بسهولة. بعد تاريخ بدء سريان عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ التز

قياس القيمة المدرجة اللتزامات عقد   ى ذلك، يتم إعادةباإلضافة إلت اإليجار المسددة.  الفائدة اإلضافية وتخفيض مدفوعا ليعكس  
تعديل هناك  كان  إذا  اإليجار    اإليجار  مدفوعات  في  تغيير  أو  اإليجار،  مدة  في  تغيير  اعلى  )أو  في    ،مثاللسبيل  التغييرات 

شراء   يمي تقيأو تغيير ف   (تلك  إليجارامدفوعات  مستخدم لتحديد  ال معدل  المؤشر أو  اليير في  الناتجة عن تغ  المدفوعات المستقبلية
 الموجود األساسي.

 
 المجموعة كمؤجر  -اإليجار عقود 

عقود  الموجود كملكية  المرتبطة بمكافآت  جميع المخاطر والجوهري  تي ال تنقل فيها المجموعة بشكل  يتم تصنيف عقود اإليجار ال
اإليرادات ها ضمن  إدراج م  ار ويتيج اإلفترة عقد    مدىى  عل  الثابت  القسطس  على أسا لناتج  إثبات دخل اإليجار ا يتم    لية.تشغي  يجارإ

اوض وترتيب عقد إيجار  تف  بشأنالمتكبدة المبدئية تضاف التكاليف المباشرة  .يةالتشغيل طبيعتهنتيجة ل قائمة األرباح أو الخسائرفي 
  إثبات م  ار. يتيج دخل اإلكساس  األفس  جار على نياإلعقد  على مدى فترة  إثباتها  جر ويتم  المؤجود  للموالمدرجة    تشغيلي إلى القيمة
 .اكتسابها كإيرادات في الفترة التي يتم فيها اإليجارات الطارئة 
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 الموحدة حول القوائم المالية  احاتإيض
 2021ديسمبر  31في 

 
 
 ( مة)تتالهامة  المحاسبية السياسات  2-6
 

 قدية  هم نأرباح أس
لم يعد بقرار من الشركة. وفقاً لقانون الشركات لتوزيع  وادما يصرح بالتوزيع  عناألسهم    فع أرباحااللتزام لد  تقوم الشركة بإثبات

بال التجا  يصرح  البحريني،  المواعندما  توزيع  رية  عليفقيتم  المساهمين  هة  قبل  في  المقابل  مبلغ  الإثبات    ميتو.  من    حقوق مباشرةً 
 .الملكية

 

 ةضات المحاسبية الهاماوالتقديرات واالفتر آلراءا 3
 

لموجودات  لة  قد تؤثر على المبالغ المدرج ات  تراضافتقديرات و  إصدار ارة  إلدمن اعة  للمجموالموحدة    يةمالالعداد القوائم  إيتطلب  
واإلفصاح المالية  المرفقةوالمطلوبات  هذه  ع.  ات  بشأن  التيقن  أاالفتراضات  دم  يمكن  يؤوالتقديرات  تتطلب دن  قد  نتائج  إلى  ي 

 ات المستقبلية. ر في الفترات التي تتأث وبات والمطلة للموجودلغ المدرج اهري للمبتعديل جو اءر إج 
 

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

 30 رقم  إيضاح   المالإدارة رأس  -

 30 رقم  ضاحإي لسياسات ة واإدارة المخاطر الماليأهداف  -

 30 مرق  إيضاح ةسيلحسا ا تحليلفصاحات إ -
 
 راءآلا
السياسات  اء تثنأي  ف ا أغلب التأثيرات الهامة على المبالغ  التالية، التي لديه   القراراتة  للمجموعة، اتخذت اإلدارالمحاسبية  طبيق 

 أدناه.  ئم المالية الموحدةالمثبتة في القوا
 

 مبدأ االستمرارية  
مج قا  إدارة  م  المجموعركة  شاللس  لقدرة  تقييم  مبدأ  ةبإجراء  أساس  المواصلة على  المجموعة ا  على  بأن  مقتنع  وهو  الستمرارية 

على علم بأي أمور غير    اإلدارة ليسمجلس  وعالوة على ذلك، فإن  لديها المصادر لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور.  
أساس مبدأ   المواصلة على  تسبب شكوكاً جوهرية حول قدرة المجموعة على  .  االستمراريةجوهرية مؤكدة التي من الممكن أن 

 ولذلك، تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.
 

 المجموعة كمؤجر  -العقارات   جارإيد وعق
المجم تجارية على محفظدخلت  إيجار عقارات  المجمو  .قاريةالعستثماراتها  ا  ةوعة في عقود  بنا عةحددت  تقييم شروط ،  ًء على 

دنى األلحالية للحد  تجاري والقيمة ادي للعقار الصا القت من العمر ا  اً رئيسي  ءاً  تشكل جزدة اإليجار التي ال، مثل متيباتم التروأحكا 
ال   التي  اإليجار  مدفوعات  حدٍ تعادل  من  كامل  إلى  كبير  التجاري  للعقار  العادلة  بالقيمة  بجمي،  جوهري  بشكل  تحتفظ  ع حيث 

 . ةود إيجار تشغيليالعقود كعقتحسب و هذه العقاراتملكية طر والمكافآت المتعلقة بالمخا 
 
 ضات ا رالفتواتقديرات لا

يلي ا  فيما  الرئيسية  فتراضالأدناه  في  ي  التات  للتقديرات    يةالمستقبل المصادر  االعتبار  تأخذ  األخرى  األساسية  غير  والمصادر 
ماليبتاريخ  المؤكدة   تقرير  كل  ل  إعداد  هامة  والتي  مخاطر  تؤديديها  ج إ  إلى  قد  تعديل  المدرج   وهريجراء  للموجودات للقيم  ة 
إعداد القوائم المالية   متوفرة عندالعايير  مالا على تقديراتهو تها افتراضا ة في مجموعلاتعتمد  .الية القادمةملنة ات خالل السا وبوالمطل

الظروف   تتغير  قد  ابشأن    واالفتراضاتالموحدة.  حسب  لمستقبلالتطورات  ظروفتغيرات  الية  عن    السوق  أو  نطاق  الخارجة 
 دوثها. عند ح تراضات  فى االعلتغييرات لعة. وتنعكس مثل هذه اموسيطرة المج 
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 الموحدة لمالية م احول القوائ  تإيضاحا
 2021ديسمبر  31في 

 
 

 ( تتمة) والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة اآلراء 3
 
 ( تتمة) ت ضاا رالفتواتقديرات ال
 ة  العقاري اتستثمارعادة تقييم االإ

بإدراج  اتقوم   العقارية  ستثمارالمجموعة  العادلةباتها  الت  ،القيمة  إثبات  القيمةمع  في  في    غيرات  للدخل  ائمة  الق العادلة  الموحدة 
. بتاريخ إعداد التقرير الماليلعقارية  ا   اتارستثملة لالوعة بتعيين مثمن مستقل متخصص لتقييم القيمة العادمجمقامت ال  .الشامل

لال اثمار ستبالنسبة  تطبيق    ،لعقاريةات  ذلك  مختلفةتقييم    اتمنهجي تم  في  بما  الدخل،  ونم،  عائد  رسملة  النقدية  والتذج  دفقات 
  .مةالمخصو

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

مسائل بيئية وإصالحات  أيةوالتجهيزات، الية للتركيبات القيم الرأسمية ولمستقبلا داتاردفقات اإلي وت تأجرين، وضع المسيجاراتاإل
العق وحالة  الخصم  عامة  ومعدالت  أيض ،  لذلكإلى  ضافة  باإل  الموجودات.  تلكعلى  المطبقة  ار(  ايتم  مخاطر  عتبار  اال ألخذ في  اً 

مخاط)  لتطويرا اإلنشا مثل  ت  ءر  عند  القيوالتأجير(  العادلةحديد  اإلنتثسالل  مة  قيد  العقارية  اإليرادات تدفقكون  تتشاء.  مارات    ات 
الوفاة(  )إي   المتعاقد عليهيجار  اإلمن  مستقبلية  ال المقدرودخل  جار  يتم    ،درالمقاإليجار    تقدير دخل  وعندالعقد.  فترة  بعد    اإليجار 
ى ذه التقديرات علجميع هتستند  جديدة.  الد  قوعال  نتمنح لتأميسية التي  التأجير المستقبل   ل لحوافزر المحتمثي التأ ر  خذ في االعتبا األ

  .المالية التقاريرتاريخ إعداد  في ةالقائم ةمحليال ظروف السوق
 

 . 7رقم  يضاحاإل  سية فيت وتحليل الحسا رالة للعقالعادالقيمة ا تم اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد
 
  ثثا ألاو المعداتوللعقارات اإلنتاجية ألعمار  ا

يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في    لحساب اإلستهالك.  ها أثاثو  ها معداتو  ها تاراعق لالمقدرة    عمار اإلنتاجيةاأل   المجموعةتحدد إدارة  
فيها   المتوقع  المدة  والالطبيعة    وأوجود  الم  دامإستخ االعتبار  اإل  التجاري.تقادم  تآكل  القيمبمر ارة  د تقوم  واألعمار   المتبقية  اجعة 

سنوية  اج نتإلا أساس  تي  على  اإلستويتم  مخصص  المستقبعديل  اإلنت   تعتقدعندما  لي  هالك  األعمار  بأن  عن  اإلدارة  تختلف  اجية 
 التقديرات السابقة. 

 
 المدينة  إضمحالل الذمم التجارية

غيرات في المخاطر لتع ابتبتلمجموعة  الم تقم    عة. ولذلك،المتوق  يةاالئتمانالخسائر  حتساب  بسط في ام  بتطبيق نهج  وعةلمجمات  قام
بداالئتم ولكنها  قانية،  ذلك  من  االئتم  امتالً  الخسائر  خسارة على  مخصص  إعداد  بإثبات  بتاريخ  العمر  مدى  على  المتوقعة  انية 

مل اوتعديلها لعوالتي تم  ابقة لها،  نية السما رة االئترة الخسااقع خبند على وستمصفوفة التي ت  موعةلمج االتقرير المالي. وقد أنشأت  
 . بالمدينيننظرة المستقبلية الخاصة ال
 

 إلضافي  تراض امعدل االقتقدير  –عقود اإليجار 
افي لقياس  االقتراض اإلضعدل  تخدم متسها  نإ ر، ولذلك فقد اإليجافائدة الضمني في عتحدد بسهولة سعر العة أن  ال يمكن للمجمو

يتعين على المجموعة أن تدفعه لالقتراض على مدى ة الذي  الفائد  معدل. ومعدل االقتراض اإلضافي هو  جاراإليعقد  ت  التزاما 
مماثلة،   الالزم  مالي  نوضما فترة  األموال  للحصمماثل،  على  ة  بموجود  الستخدام  افي  حق  للمماثلة    بقيمة  موجودول  ة ئي في 

 تقديراً عمل    ي يتطلبما يجب على المجموعة "سداده"، األمر الذ  عكساإلضافي ي  فإن معدل االقتراضوبالتالي    .لةمماثصادية  قتا
تتوفر    ما عند ملحوظة  ال  التابعة  )أسعار  الشركات  المثل  تمويالتي  معامالت  في  تدخل  تعأو    (ل  إلى  تحتاج  لتعكس عندما  ديل 

تقوم المجموعة    (.للشركة التابعةية  الرئيسملة  اإليجار بالععقود  ندما ال تكون  ل، عالمثا   يلسب  ىل)ع  اإليجارحكام عقد  شروط وأ
م االبتقدير  الفائدةعدل  أسعار  )مثل  مالحظتها  يمكن  مدخالت  باستخدام  اإلضافي  ال  قتراض  ويطلب  في  توفرها  عند  منها سوق( 

 .لتابعة(كة اللشر قلمستلااالئتماني التصنيف  )مثلبالمنشأة اصة خ ضع تقديرات معينة و
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 ة وحدالملية مال حول القوائم ا حاتيضاإ
 2021ديسمبر  31في 
 
 

 أثاث  وومعدات ت عقارا 4

 معدات   2021

 أثاث  
 المجموع  مركبات   وتركبيات 

 دينار بحريني   حريني  دينار ب ار بحريني  دين يني  دينار بحر   

      تكلفة: ال

 11,294,771 152,720 4,897,693 6,244,358  2021ناير  ي 1في 

 100,626 44,995 11,622 44,009  ت إضافا 

 (530) - - (530)  إستبعادات 

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

 11,394,867 197,715 4,909,315 6,287,837  2021ديسمبر  31في 

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

      : المتراكم كهالالستا

 10,406,682 139,509 4,627,384 5,639,789  2021يناير   1في 

 547,066 15,364 249,795 281,907  لسنةل مخصص لاالك االسته

 (530) - - (530)  ستبعادات / التحويالت المتعلق باإل

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

 10,953,218 154,873 4,877,179 5,921,166  2021 ديسمبر 31في 

  ───────── ───────── ──────── ───────── 
      : جةالمدرقيم  الي ف صا 

 441,649 42,842 32,136 366,671  2021مبر ديس 31في 

  ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 
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 الموحدة ة م المالي قوائ حول ال  إيضاحات
 2021سمبر دي 31في 

 
 

 مة( ت)تأثاث ودات معوارات عق 4
 

 معدات    2020

 أثاث  
 المجموع مركبات  بياتوترك

 دينار بحريني   حريني  دينار ب  ار بحريني  دين يني  بحرار ندي  

      تكلفة: ال

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

 305,085 - 8,629 296,456  إضافات 

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

  ───────── ───────── ──────── ───────── 
      : المتراكم كهالاالست

 9,656,384 129,867 4,263,329 5,263,188  2020اير  ين  1في 

 750,298 9,642 364,055 376,601  للسنةمخصص لاالك ستهاال

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

  ───────── ───────── ──────── ───────── 
      : المدرجةقيم  الفي صا 

 888,089 13,211 270,309 604,569  2020مبر ديس 31في 
  ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 
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 حدةموالول القوائم المالية  ح ضاحاتإي
 2021ديسمبر  31ي ف

 
 

 )تتمة( أثاث وعدات وم عقارات 4
 

 التالي:  ى النحو مة الموحدة للدخل الشامل علي القائسوم االستهالك فرتم تخصيص 
 2021 2020 
 دينار بحريني   دينار بحريني   
   

 83,313 79,771 (22 رقم إيضاحالمبيعات )ة تكلف

 666,985 467,295 المصروفات
 ───────── ───────── 
 547,066 750,298 
 ═════════ ═════════ 

 استهالك 5
 

 : الي لنحو الت تداولة على اوجودات غير المتم تخصيص استهالك الم
 2021 2020 
 دينار بحريني   دينار بحريني   
   

 666,985 467,295 (4 رقم إيضاحقارات ومعدات وأثاث )ع استهالك

 77,784 65,233 ( 9 رقم حإيضا ) تداالموجو  هالك الحق في استخدامتاس
 ───────── ───────── 
 532,528 744,769 
 ═════════ ═════════ 

 التنفيذ  الية قيدأعمال رأسم 6
 2021 2020 

 دينار بحريني   دينار بحريني   
   

 652,230 554,661 يناير  1في 

 34,503 1,683,338 لسنة  ل اال ة المتكبدة خ أسماليالنفقات الر 

 ( 132,072) (41,318)  (7رقم  ضاح)إي عقارية استثمارات إلىت يالوتح 
 ───────── ───────── 
 554,661 2,196,681 ديسمبر  31في 

 ═════════ ═════════ 

 ات عقاريةستثمارا 7
 2021 2020 

 ي  بحرين ردينا  ي  ر بحريندينا 
   

 137,846,854 137,316,526 يناير  1في 

 (1,094,451) 90,622 لقيمة العادلة  ل ةر محققغي (سارةخ مكسب / )

 132,072 41,318  (6 رقم تنفيذ )إيضاحالرأسمالية قيد ال ألعمالتحويالت من ا

 432,051 55,653  تكبدة خالل السنةملقات االنف
 ────────── ────────── 
 137,316,526 137,406,119 ديسمبر  31في 

 ══════════ ══════════ 
 

اال العقاراستثمارتشمل  للمجموعةت  عيسى    السيفع  ممج   ية  مدينة  المحرق ومجمع    السيف  -يزر  فر نحة  أج وومجمع  السيف 
 لبحرين.  ا مملكة فيأخرى ة جاريوعقارات ت 
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 ة حدالموحول القوائم المالية  إيضاحات
 2021ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة(  ريةات عقاثماراست 7
 

مستقلين.   ينمساح   من قبل  ا إجراؤهيمات تم  تقيعلى    اتر عادلة للعقا القيم ال  ، تستند2020ديسمبر    31و  2021مبر  سدي  31كما في  
بعض الصناعة  الحاالت.  في  في  متخصصون  تقيي  المساحون  الفي  من  األنواع  هذه  االستثماريةم  التي   .عقارات  التقييمات  تستند 
  .مخصومةتدفقات النقدية اللالدخل أو طريقة ا لة عائدى طريقة رسمأجريت عل

 

 .  31 رقم  يضاحاإلي دلة لالستثمارات العقارية ف عا لا يمةالهرمي للق  التسلسلديم إفصاحات تم تق
 

 : في تقييم االستثمارات العقاريةت الرئيسية اللمدخ المستخدمة والتقييم ا لتقنيات وصف فيما يلي 
 

 العقارات 

 جوهري  رذات تأثي مدخالت
 2020 2021 ا مالحظته ال يمكن 

    
 حريني دينار ب  11,130,373 حريني دينار ب  11,094,564   ياً نوسر اإليجاقدير قيمة ت لمجمعاعقارات 

 % 91 - %81 % 91 - %83  نسبة اإلشغال 

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

   حرينيدينار ب  1,793,610   حرينيدينار ب  1,872,450 نوياً يجار ساإليمة ق تقدير السيف  – فريزرأجنحة 
 % 80 % 80 اإلشغال ةسبن 

 % 10,00 % 10,00 الخصم معدل و دللعائد المعا ا 
    

 دينار بحريني  1,595,400 دينار بحريني  1,615,680 ياً إليجار سنوتقدير قيمة ا جارية أخرى عقارات ت

 % 100 % 100 نسبة اإلشغال 

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

وتجديد عقد اإليجار مراجعة اإليجار  مثل  ألحداث  امن  جة  لة والخاردفقات الداختللمحدد  التوقيت  ال ودية  نقالفقات  التد   يتم تحديد فترة 
سمة   والتي تعدق سواء الأدب  مدفوعةالفترة المناسبة    دة ما تكونوعا   و التجديد.أأو إعادة التطوير    تأجيرلا  ةادإعمن    بذلكتعلق  يوما  
العقارية.  لما  سمات من   النقدي  دير  تق  عادةً ويتم  متلكات  الدخل  كإجما لدوري  االتدفق  ملي  والمصروفات غير  محسوم  الشواغر  نه 

الم  وخسائر  لالستردادالقابلة   التأجير  اف ووح بالغ  تحصيل  الوكي  الصيانة  وتكاليفز  والمصروفات  وتكاليف  والعمولة  التشغيلية  ل 
حسب  خاألارية  اإلدو الحالمرى،  خصم  ن  مو.  قتضى  يتم  القيمة تقديإلى  فة  ا باإلض   الدوري  يشغيلالت  لدخل ا افي  صسلسة  ثم  ر 

 .المتوقعةفترة  الة المتوقعة في نهاية النهائي
 

رتفاع  ا ل إلىبمعز االشغال الطويلة األجل  ونسبةوياً نمو اإليجار سنوالمقدرة قيمة اإليجار  في   يروه( الج نالنقصا ة )الزيادؤدي يس
( بمعزل إلى لتخارجاوعائد  ) ل الخصممعدفي   وهريج ( الانزيادة )النقصالي ؤدتسرات. مة العادلة للعقا لقيا ظ في اض( ملحو)انخف

 ت. عقاراالعادلة للانخفاض )ارتفاع( ملحوظ في القيمة 
 

 :  ي بما يلوباً صح ون مكيار تقدير قيمة اإليج إجراؤه بشأن  ي تم الذ االفتراضي فتغيير   فإن أي صورة عامة،ب
 

 و (؛ التخارج)وعائد  مخصدل الي ومعفي اإليجار السنوثل ا ممتغيير  -
 ل الطويل األجل. اإلشغا  نسبةل في تغيير مقاب -
 

 ترك مشروع مشو شركة زميلة في  استثمار 8
 2021 2020 

 ار بحريني  دين ار بحريني  يند 
   

 18,861,526 23,968,102 ر  يناي 1في 

 4,906,077 - نة الس  لي خالف ر إضا استثما 

 290,499 (357,281)   والمشروع المشترك الزميلة شركةالنتائج  المجموعة من حصة

 ( 90,000) (25,250) ى  رتعديالت أخ 

 ─────────── ────────── 
 23,968,102 23,585,571 ر  ديسمب 31ي ف
 ═══════════ ══════════ 
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 ةلموحداول القوائم المالية  ح إيضاحات
 2021ديسمبر  31في 

 
 

 ( )تتمة ركزميلة مشروع مشت شركةفي  راستثما 8
 

ات في  ستثمارالة لرج المد  ةوية القيموتسعلى القوائم المالية  بناًء  لمشترك  ا  شروعللملومات المالية  المع  و ملخصناه هفيما يلي أد
 مالية الموحدة:القوائم ال

 2021 2020 
 ريني  ح ينار ب د ينار بحريني  د ك: ع المشترمشروللالي ملخص قائمة المركز الم

   

 7,097,918 4,328,284 لة  موجودات متداو

 32,240,053 40,272,314 تداولة جودات غير موم

 (1,991,609) (2,864,714)  بات متداولةلومط

 ( 19,749,376) (24,815,026) غير متداولة ت وبا طلم
 ─────────── ────────── 

 17,596,986 16,920,858   يةلملكحقوق ا
 ═══════════ ══════════ 
 

 2021 2020 

 ينار بحريني  د دينار بحريني   وع المشترك: للمشر ائرخسح أو الاألربا قائمة ملخص 
   

 72,581 303,495  إيرادات
 ( 61,478) (679,621)  روفاتمص

 ────────── ────────── 
 11,103 (676,126) للسنة   الربح  /)الخسارة( 

 ────────── ────────── 
 5,552 (338,063) لسنة  ل  الربح / خسارة(ال)المجموعة من  ةحص

 ══════════ ══════════ 
 

المع ملخص  هو  أدناه  يلي  للشرفيما  المالية  الومات  بنكة  علزميلة  المالية  ال  لىاًء  لالالمدر  ةالقيموتسوية  قوائم  في رماستثجة  ات 
 حدة:لموة ا القوائم المالي

 2021 2020 

 دينار بحريني   ي  ر بحريندينا ميلة: مالي للشركة الزلمركز امة الملخص قائ
   

 31,168,542 32,124,435 تداولة  موجودات م

 30,945,973 29,931,186 ت غير متداولة موجودا

 ( 16,090) (34,063) لوبات متداولة مط

 ────────── ────────── 
 62,098,425 62,021,558 حقوق الملكية  

 ══════════ ══════════ 
   
 2021 2020 

 حريني  دينار ب  حريني  دينار ب : كة الزميلةرشلل لخسائررباح أو ااأل ئمة ا ملخص ق
   
 1,166,505 975,721 رادات إي

 ( 22,727) (1,051,587) فات مصرو

 ────────── ────────── 
 1,143,778 (75,866) قبل التعديل  بح للسنة الر

 ────────── ────────── 
   
 (3,990) (1,004) ديل عت

 1,139,788 (76,870) ة  بح للسنالر
 ────────── ────────── 

 284,947 (19,218) للسنة  ح بالر  حصة المجموعة من
 ══════════ ══════════ 
 

 . 2020سمبر  دي 31و 2021ديسمبر  31ا في كمجوهرية محتملة  أية التزامات  والشركة الزميلة شتركلدى المشروع الم جديو ال
صاح عن ف ع. تم اإلومشرالفي    لشريكينكال اافقة  على مو  حصولال يتم  حتى    زيع أرباح أسهمهتو  ركشتع المورال يمكن للمشو

 . 27 رقم  حضا ي اإلخ إعداد التقارير المالية في وع المشترك في تاريرمشللالية الرأسم تحصة المجموعة في اإلرتباطا 
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 وحدة الملقوائم المالية حول ا اتإيضاح
 2021ديسمبر  31ي ف
 
 

 خدام الموجودات ي إستف الحق 9
 

 :السنةل الخ  داتم الموجولحق في إستخدادرجة لالقيمة المات في  رلتغي ا يلي فيما 
 

 مركبات  المجموع 
نقل  حاويات ل 

  أرض  ات فاي لنا

  ار بحريني دين دينار بحريني  حريني دينار ب ريني دينار بح
     

   2021يناير  1 ا فيمك 2,028,453 4,074 - 2,032,527

  نةللستهالك ساال (61,159) (4,074) - (65,233)
───────── ───────── ───────── ─────────  
 2021سمبر دي 31ا في كم 1,967,294 - - 1,967,294
══════════ ══════════ ══════════ ══════════  

 

 مركبات المجموع
نقل  حاويات ل

  أرض    اتفايلنا

  ر بحريني دينا  ني دينار بحري  حريني دينار ب  ي نري ح دينار ب 
     

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

  نةللسستهالك اال ( 61,159) ( 16,296) (329) ( 77,784)
───────── ───────── ───────── ─────────  
 2020سمبر دي 31ا في كم 2,028,453 4,074 - 2,032,527

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

 خرى دينة وذمم أية مرمم تجاذ 10
 2021 2020 

 دينار بحريني   دينار بحريني   
   

 6,740,375 5,877,759 مستحقة القبض  رسوم الخدمةو اتجاراإلي

 (1,991,758) (2,612,730) ية المتوقعة ئتمانالخسائر اال : مخصص منها محسوم 

 ───────── ───────── 
 3,265,029 4,748,617 
   

 49,459 53,675 (29 رقم  حضا ة )إيعالق اتاف ذطرأمبالغ مستحقة من 

 76,242 207,630 ة أخرى دينم مذم
 107,757 127,968 فوعة مقدماً مبالغ مد
 56,674 2,364,920 قدماً للمورديندفوعة ممبالغ م

 ───────── ───────── 
 6,019,222 5,038,749 
 ═════════ ═════════ 
 

أ  ال واإليجارعلى    فائدةية  تستحق  اات  تسويتها القبض    المستحقة  ةخدملرسوم  يوم حسب شروط   60ى  إل   30  لخال  ةً دا ع  ويتم 
 اإلئتمان. 

 

 . 29 رقم  يضاحاإلاجع عالقة، ر وف ذمن طر قة الدفع لغ المستح حكام المتعلقة بالمبابة للشروط واألبالنس
 

 :عةتوقلما الخسائر االئتمانية ي مخصصفت التغيرافيما يلي 
 2021 2020 

 حريني  دينار ب  حريني  ار بدين 
   

 1,157,755 1,991,758   يناير 1في 

 834,003 620,972  خصص للسنةالم
 ───────── ───────── 

 1,991,758 2,612,730 ديسمبر   31في 
 ═════════ ═════════ 
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 موحدة ل احول القوائم المالية  تإيضاحا
 2021بر ديسم 31 في
 
 

 تمة( ت)خرى مم أة وذتجارية مدين ذمم 10
 

مخصص    ملعمن أجل    9رقم  لمالية  ر اد بموجب المعيار الدولي إلعداد التقاري المحد  على النحونهج المبسط  الق المجموعة  تطب
  31في    كما ة  ليلنظرة المستقبامل امخصص الخسارة على بعض عو  ن. يتضملمدينةالتجارية ا  ر االئتمانية المتوقعة للذممللخسائ 
 : ليلها الزمنيتح  ناه مكوناتأد ليما ي يوف، 2020 برديسم 31و 2021ديسمبر 

 
  عد استحقاقها ولكنها غير مضمحلةمو فات

 120أكثر من 
 يوماً  

91-120 
 وماً ي 

61-90 
 اً يوم

31-60 
 يوماً 

0-30 
  المجموع يوماً  

 2021ديسمبر  31 حريني ر ب دينا  ني دينار بحري  ر بحريني دينا  ي دينار بحرين دينار بحريني  نار بحريني دي
       

 2021إجمالي القيمة المدرجة  5,877,759 1,750,839 437,240 43,047 246,863 3,399,770
═════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════  

       
 رة  مخصص الخسا (2,612,730) (778,268) (194,358) (19,135) (109,733) (1,511,236)

═════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════  
       
 2020ر ديسمب 31      

       
 2020إجمالي القيمة المدرجة  6,740,375 1,367,024 670,163 60,132 689,286 3,953,770
═════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════  

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

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

   ونقدك أرصدة لدى بن 11
 

القائمة للتدف  لغرض  النقالموحدة  يشتمل  النقدية  الفي حكمه على  وما  د  قات  تاريخاألرصدة  كما في  للمرالقائمة    تالية  كز الموحدة 
 المالي.

 2021 2020 

 دينار بحريني   ار بحريني  دين 

   

 3,479,742 8,155,599 ائع ألجل  دي الصندوق وأرصدة لدى بنك وود فنق

 ( 289,072) (182,095) (15 رقم )إيضاح لم يطالب بها بعدى البنك أرباح أسهم دة لدتمثل األرص

 ────────── ────────── 
 7,973,504 3,190,670 
 ══════════ ══════════ 
 

لفترة ثالثة ألجل  ائع  دوإيداع التم  فائدة.  عليها  تستحق  وال    مملكة البحرين  لدى بنوك تجارية فيصرفية  المألرصدة  ا االحتفاظ بيتم  
 .(ال شيء :2020سنوياً ) .%2,50 - %2.ن بي  2021 ديسمبر  31ي ف ل ج ئع ألاتراوحت معدالت الربح على الود .أشهر

 

  الرأس الم 12
 2021 2020 
 ريني دينار بح  ي نبحري دينار  
   مصرح به: ال

 100,000,000 100,000,000 هم ني للسدينار بحري 0,100سهم بقيمة إسمية قدرها  1,000,000,000
 ══════════ ══════════ 

   : لوع بالكامتب والمدفالمكتالصادر و

ة قدرها سهم( بقيمة إسمي 460,000,000: 2020هم )س 460,000,000
 46,000,000 46,000,000 هم للسني دينار بحري  0,100

 ══════════ ══════════ 
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 حدة الموالمالية  ئمحول القوا إيضاحات
 2021مبر ديس 31 في
 
 

  احتياطي قانوني 13
 

الت ينص   الشركات  يجوز  قانوني.  ال   االحتياطي  إلى  السنةربح    من  %10ل  تحويشركة  لل  سيألسا اوالنظام    البحريني  جاريةقانون 
تقرلل أن  مثل  إيقا  رشركة  التحويالف  يبلهذه  عندما  السنوية  القانوني  االح   غ ت  رأ  %50تياطي  المدفوعس  من  ي.  المال  مكن  ال 
في    ،لتوزيعا  ألغراضالقانوني  خدام االحتياطي  إست الالحاالإال  ينص عل ت  اكا الشر  قانون  يها تي  يوجد  ،  لبحرينيلتجارية ات  ال 
:  2020)  رير إعداد التق كما في تاريخ    من رأس المال المدفوع  % 50القانوني  ياطي  االحتي  اجمال   بلغ  حيث  .ت خالل السنةحويالت

 .(دينار بحريني 490,000
 

 ركيبات  ل أثاث وتبداستا طيااحتي 14
 

تعمل غافورة ونفي س ةشركة مسجل وهييمتد، دانسيز بيه تي إي لد ريزسفريزر سيرفن الشركة وبي ةالمبرمبموجب إتفاقية اإلدارة 
الفنا   في وتشغيل  والشقق  السياالمطاعدق  تحويل  حية،  م  يعادل  يتم  إيرادات    %1مبلغ  إجمالي  و  نةالسمن  جمالي  إ   من  %2األولى 
دال  ياطي استبحت . الم.م.ذلبحرين  سيف ا  أجنحة فريزروبعد ذلك من    سنة الثالثةاليرادات  إإجمالي    من  %3ة ونة الثانيلسا  تدارايإ

 ن. ألجنحة فريزر سيف البحريات تركيبو ل أثاثراء واستبداإستخدامه لش ي سيتملذايبات وكالترو األثاث
 

   أرباح أسهم معلنة 15
 
م ح أسها أربي الشركة على دفع  وافق مساهم  ،2021مارس    28  بتاريخ  دالمنعقن  للمساهمي  نويلساية  مية العموالجمع  اجتماعي  ف

فوعة فيما يتعلق بسنة  هم المدح األس. بلغت أربادينار بحريني  2,300,000مالي  ج وبإ م  هللسبحريني  دينار    0,005بواقع  نهائية  
 .(20 مقر   احيضاإلراجع ) ي.بحرين ينار د 2,408,033 ها قبلوما  2020

 
أسهم   أرباحدفع  مساهمي الشركة على  وافق    ،2019مارس    31  بتاريخالمنعقد  لسنوي للمساهمين  العمومية  ا  لجمعيةا   اجتماع  في
بحريني. بلغت أرباح األسهم المدفوعة فيما يتعلق بسنة    دينار  6,900,000وبإجمالي    للسهمحريني  دينار ب  0,015قع  بواة  ينهائ

 ي.رين بح اردين 6,465,776 ها قبلوما  2018
 

  مويلالتتكاليف  16
 
 تمل تكاليف التمويل على: تش

 2021 2020 

 ي  ر بحريندينا  ي  بحرين ر دينا 

   

 459,683 557,228 ض ألجل  رلى ق عف التمويل تكالي

 240,535 239,175 يجار لتزامات عقد اإلعلى ا يلكاليف التموت

 ────────── ────────── 
 796,403 700,218 
 ══════════ ══════════ 
 

   قرض ألجل 17
 

.م من بنك تجاري  المحرق مول ذ.م  لمجموعة شركةيه من قبل شركة تابعة لياً تسهيل قرض ألجل تم الحصول عل يمثل ذلك جزئ
أشهر   3مضافاً إليه فائدة لمدة    %2,95معدل فائدة بنسبة  ل تطوير مجمع سيف المحرق. يحمل القرض  بحرين لتمويالكة  ي مملف

تمديد   ، تم2021و  2020ل سنتي  . خال2018ابتداًء من شهر ديسمبر    قسطاً ربع سنوياً   40داد على  بمعدل ليبور ويستحق الس
%  3,58القرض    . وبلغ معدل الفائدة الفعلي على2030  مبرسبتجديد في  ق  حقا خ است عة أرباع إلى تاريالقرض بمقدار سبسداد  

  % سنوياً(.3,89: 2020) .2021 ديسمبر 31سنوياً في 
 

القرض   والتم ضمان  المشتركة  الضمانات  جميع  مقابل  قبل  من  الصادرة  لصا متعددة  مول  المحرق  البنكمساهمي شركة  لم و  لح 
   .والسابقة ةخالل السنة الحاليل  ألج قرض الب  لقةلمتعاالمالية  للعهودق  رخ أي يحدث 
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 الموحدة قوائم المالية ل ل احو إيضاحات
 2021ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(  قرض ألجل 17
 

سنة   قرض  حصلت    ،2020خالل  على  تجاريإضافي  الشركة  بنك  م  من  ب  ملكةفي  في  المشروع  لتمويل  جزئياً  ناء  البحرين 
أشهر بمعدل    3مدة  سنوياً مضافاً إليه فائدة ل  %3رض معدل فائدة بنسبة  القمل. يحمل  لمال العا وألغراض رأس ا  م.ب.ين ش.البحر

داد في شهر أبريل يستحق السلض  القر  خالل السنة، تم إعادة جدولة  بيبور ويتم سداد الفائدة والمبلغ األصلي شهرياً كدفعة واحدة.
 سنوياً(. %5,97: 2020) 2021ديسمبر  31اً في سنوي %5,10ى القرض ئدة الفعلي عل ا . بلغ معدل الف2022

 
سنة   قرض  حصلت    ،2021خالل  على  تجاريإضافي  الشركة  بنك  م  من  المشروع    ملكةفي  لتمويل  جزئياً  المركز  البحرين 

لتعديل +سنوياً  فض  يخ   %4,90رض معدل فائدة بنسبة  الق . يحمل  الليوان في منطقة الهملةي  لترفيهي العائلا تغير في    -/خاضعاً 
اير  ين  27بتاريخ االستحقاق في    كدفعة واحدةيتم سداد الفائدة والمبلغ األصلي  .  %4,75بحد أدنى    أشهر بمعدل بيبور  3مدة  فائدة ل
2022 . 

 
 : جلالقرض ألغير في  لتيلي ا يما ف
 2021 2020 

 ي ينبحر دينار ي يندينار بحر  

   

 6,608,044 10,958,127 يناير  1 في

 4,500,000 3,070,000 في خالل السنة قرض إضا 

 ( 149,917) (163,118)  ةمسددة خالل السنمبالغ 
 ────────── ───────── 

 10,958,127 13,865,009 ديسمبر  31 يف
 ══════════ ═════════ 

 
 :الخاصة بالقرض ألجل  ةولدامتلة وغير اوليلي األجزاء المتدا فيما 

 2021 2020 

 دينار بحريني  دينار بحريني  

   

 5,328,787 5,110,710 تداول الم

 5,629,340 8,754,299 اول غير المتد
 ────────── ───────── 

 13,865,009 10,958,127 
 ══════════ ═════════ 

 

   ات عقد اإليجارالتزام 18
 

رصيد   اإل  ماتالتزايمثل  اعقد  لمدفليجار  الحالية  اإليجاوع قيمة  للر  ات  والمرالمستقبلية  المستأج رض  لنق  رةكبات  ل  وشاحنات 
 ي. واللتى اعل  2021س ومار 2020وفبراير   2054اير في فبر ستنتهي ، والتيأجرةستالنفايات الم

 
  % 6تجاري بنسبة  ال  ضقرالل  يمثل معدذي  وال  اً سنوي  %9,66  بةعامل خصم بنس  إستخدامض المستأجرة ب مدفوعات األر  ميتم خص

بم م  .تالسنوا  مدىعلى    %1,5بة  نسع زيادة  الشوالمستأجرة    تالمركبا دفوعات  يتم خصم  لنقل  ا احنات   بنسبة   رةلمستأج نفايات 
 .سنوياً % 3,2
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 وحدة الملية المام ئ واالقحول  احاتإيض
 2021ديسمبر  31 في

 
 

 )تتمة(  اريجعقد اإل التزامات 18

 
 د اإليجار: ت عقاما لتغير في التزا فيما يلي

 

 وع جمالم

 مركبات 
 مستأجرة 

قل  حاويات لن
 جرة  فايات مستأالن

 أرض
  رة ستأجم

  بحريني  دينار  ريني ر بحدينا ي دينار بحرين حريني نار بدي

     

 2021يناير  1الرصيد في  2,501,530 4,189 - 2,505,719

 ل السنة خال عقود اإليجارات مدفوع (250,000) (4,200) - (254,200)

 لسنةل ل ويتكاليف التم 239,164 11 - 239,175
───────── ───────── ───────── ─────────  
 2021 مبرديس 31رصيد في ال 2,490,694 - - 2,490,694
══════════ ══════════ ══════════ ══════════  

 

 وعجمالم

 مركبات
 مستأجرة 

قل  حاويات لن
 جرة مستأ فايات الن

 أرض 
  ستأجرة م

  دينار بحريني  دينار بحريني  ي دينار بحرين نار بحريني دي

     

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

 ة ل السنخالقود اإليجار عات وعمدف ( 250,000) ( 16,800) (351) ( 267,151)

 الل السنة ل خ ويتكاليف التم 240,158 377 - 240,535
───────── ───────── ───────── ─────────  
 2020 ديسمبر 31الرصيد في  2,501,530 4,189 - 2,505,719
══════════ ══════════ ══════════ ══════════  

 
 :ارد اإليج عق تزاماتة اللمتداولال وغيرزاء المتداولة األج  فيما يلي

 

2021  

 المجموع 

 كبات مر
 مستأجرة 

لنقل   حاويات 
 رة  ات مستأجالنفاي 

 أرض
  مستأجرة 

  دينار بحريني  دينار بحريني  ني ار بحريدين حريني دينار ب

     

 ةلداومت 11,931 - - 11,931

 ة متداولير غ 2,478,763 - - 2,478,763
───────── ───────── ───────── ─────────  
2,490,694 - - 2,490,694  

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

2020  

 المجموع

 كباتمر
 مستأجرة 

  لنقل حاويات
 رة النفايات مستأج

 أرض 
  مستأجرة 

  دينار بحريني  دينار بحريني  ني ار بحري دين حريني دينار ب 

     

 ةلمتداو 10,836 4,189 - 15,025

 ة ير متداولغ 2,490,694 - - 2,490,694
───────── ───────── ───────── ─────────  
2,505,719 - 4,189 2,501,530  

══════════ ══════════ ══════════ ══════════  
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 وحدة المالية حول القوائم الم إيضاحات
 2021سمبر دي 31 يف

 
 

 لموظفيندمة لخنهاية المكافآت  19
 

في مملكة   ماعيالعامة للتأمين االجت  الهيئة  لذي تديرها  نرينيي ح لبمواطنين ا لل  دقاعالت  نظامجموعة لالممها  ي تقداهمات التالمسبلغت  
   حريني(.ر با ندي  162,227: 2020) 2021ديسمبر   31المنتهية في  ةللسن ينار بحرينيد 178,422البحرين  

 

 2020 2021 :انباألج ظفين على المو اية الخدمة المطبقةفآت نهامكت في التغيرا يما يليف

 بحريني ر ا يند بحريني ر يناد 

   
 262,043 250,017 يناير  1في 

 46,993 43,730 سنةلل المخصص

 ( 59,019) (115,582) لسنةخالل ا  ةالمدفوع
 ───────── ───────── 

 250,017 178,165 ر بديسم 31في 
 ═════════ ═════════ 

 

 2020 2021 : نحو التاليى العل  حدة للدخل الشاملموة الالقائمللسنة في ت ا تخصيص المصروف م ت

 ي دينار بحرين ي بحرين دينار  

   
 42,055 26,912 ( 1-24 رقم ف الموظفين )إيضاحاليكت

 4,938 16,818 ات ة المبيعتكلف
 ───────── ───────── 

 43,730 46,993 
 ═════════ ═════════ 

  دلب بها بعأرباح أسهم لم يطا 20
 2021 2020 

   دينار بحريني   دينار بحريني 
   
 3,591,979 885,077 ير ينا  1في 

 6,900,000 2,300,000 (15 رقم نة )إيضاحمعل أرباح أسهم

 (9,606,902) (2,408,033) ( 15 رقم اح)إيض* باح أسهم مدفوعةأر

 ───────── ───────── 
 885,077 777,044 يسمبر د 31في 

 ═════════ ═════════ 

 
ات عيدينار بحريني تتعلق بتوز   2,408,033بمبلغ وقدره    يطالب بها بعدأرباح أسهم لم  بتحويل    الشركةقامت    ،2021  سنة  خالل*  

 . البحرين ووفقاً لتعليماتها إلى بورصة  2018 سنة تىح األرباح 
 

 أخرى   نة وذممتجارية دائ ممذ 21
 2021 2020 
 ني ر بحري ينا د ني ر بحرينادي 
   

 985,107 2,120,853 مصروفات مستحقة

 533,411 647,512 مستحقة الدفع وديعة

 503,671 527,955 ارية دائنة ذمم تج 

 173,865 316,853 مستحقة الدفعيرية خ ت ومساهما  عاتربت

 390,156 229,724 مؤجل دخل 

 74,454 89,264 رى دائنة أخ  ذمم

 29,476 95,246 الدفعتحقة مس حتفظ بها م غمبال
 ───────── ───────── 
 4,027,407 2,690,140 

 ═════════ ═════════ 
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 الموحدة حول القوائم المالية  إيضاحات
 2021سمبر دي 31 في

 
 

 ( تتمة)أخرى وذمم رية دائنة تجا ذمم 21
 

 أعاله: المذكورةل ودالج في   نةالمتضمة ليطلوبات الما المكام وأح شروط ي فيما يل 
 

 .اً يوم 60 فترة خالل تها عادةً ويتم تسويمم األخرى والذنة ة الدائ ى الذمم التجاريدة علفائأية  ال تستحق -
نة واحدة من هر إلى سأشة  ستتسويتها بين  شروط    متوسطتراوح  يوع  قة الدفمستح ال  ا هبالمبالغ المحتفظ  فائدة على  أية  ال تستحق    -

 . اقديةالخدمات التع ديمتقخ تاري 
 

  مبيعاتتكلفة ال 22
 2021 2020 

 ار بحريني دين ار بحريني دين 
   

 512,949 802,317 امة الع المرافق
 394,543 416,854 يف التنظ

 398,819 415,017 الصيانة 
 360,478 311,722 ن وظفيالم  فتكالي

 83,313 79,771 (4 رقم )إيضاحهالك است
 32,603 76,887 لغرف ا بمتعلقة مصروفات 

 66,109 63,703 لتأمين ا
 8,955 - والمرطبات األغذية   فتكالي

 16,084 26,827 والتسلية  رفيهيةالت   مرافقمن  بدةالمتكشرة مبا الوفات المصر
 23,445 31,260 يبة العقار ضر
 49,229 55,217 متنوعة روفاتمص

 ───────── ───────── 
 2,279,575 1,946,527 
 ═════════ ═════════ 

   آخر خل تشغيليد 23
 2021 2020 
 يني ر بحرنا دي ر بحريني نادي 

   
 608,840 313,213 أجهزة الصراف اآللي وت وأكشاك وهوائيا  دخل من العربات المتحركة

 53,905 100,896 يج لترووا تا دخل اإلعالن
 39,993 27,713 السيارات دخل مواقف

 145,316 443,869 وعدخل متن
 ───────── ───────── 
 885,691 848,054 
 ═════════ ═════════ 

   إداريةو  عامةمصروفات  24
 2021 2020 

 دينار بحريني  ر بحريني دينا 

   
 1,431,705 1,559,362 (1-24 رقم تكاليف الموظفين )إيضاح
 123,317 396,699 التسويقمصروفات اإلعالنات و

 365,750 380,780 ةنية واستشارينوقا  ومرس
 156,296 153,018 ى رخ األ العمالة اتألمن ومصروفخدمات ا

 108,839 104,192 المكتب مصروفات
 4,515 38,602 رسوم حوافز 

 33,052 63,384 ة ات الصيانمصروف
 23,712 31,841 إداريةرسوم 

 77,100 55,000 دارة س اإلتعاب حضور اجتماعات مجلأ
 930 717 ل نقوالتالسفر  مصروفات

 43,007 55,529 تنوعةوفات مرمص
 ───────── ───────── 

 2,839,124 2,368,223 
 ═════════ ═════════ 
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 لموحدة احول القوائم المالية  ضاحاتإي
 2021مبر ديس 31ي ف

 
 

 ( تمةت) ةإداريو  عامةات فو مصر 24
 

  وظفينمتكاليف ال 24-1
 2021 2020 

 دينار بحريني  ريني ار بحدين 

   
 772,016 947,401   األساسية باتالرو

 203,361 208,143  الواتع

 200,363 146,224 مكافآت 

 127,624 131,964 االجتماعي  لتأمين ا

 69,366 66,277   حيالتأمين الص 

 16,920 32,441   أخرى

 42,055 26,912  (19 رقم  احيضإ) نهاية الخدمة للموظفين مكافآت
 ───────── ───────── 

 1,559,362 1,431,705 

 ═════════ ═════════ 

   وفات أخرىمصر 25
 2021 2020 

 حريني دينار ب  حريني دينار ب 

   
 245,000 185,000 ( 29إيضاح رقم ) أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت

 180,000 180,000 يريةومساهمات خ  عاتربت
 ───────── ───────── 
 365,000 425,000 

 ═════════ ═════════ 

  الربح للسهم 26
 2021 2020 
   
 4,524,150 5,017,817 ني(  )دينار بحري ألم اشركة الهم أسعائد إلى حاملي ة السنللربح ال

 ══════════ ══════════ 
 460,000,000 460,000,000 خالل السنة  مةسهم القائألا ددعلالمتوسط المرجح  

 ══════════ ══════════ 

 9,84 10,91 )فلس( ح با خفض للسهم في األروالمي األساسلنصيب ا
 ══════════ ══════════ 
 

 ض.مخف را تأثيله ونقد يك مالية أدواتأية الشركة رة منفصلة وذلك نتيجة لعدم إصدار بصوعرض الربح المخفض للسهم م لم يت
 

   ملةمحت اتالتزامو رتباطاتإ 27
 
  اليةقات الرأسمات النفاطإرتب  أ(

يما ف  يمها بعدم تقدولم يتة  د التقارير الماليإعدا  كما هو بتاريخة  ئم لقا واالستثمارات امالية  أسلر باطات النفقات اإرتوعة  لدى المجم
 : يتعلق بما يلي

 2021 2020 

   دينار بحريني   دينار بحريني 

   
 2,847,933 1,508,909 م.م.ذ.الما العقارية  شركة

 486,510 1,346,310 آيالند ماجكسى وع مدينة عيجموم فلسياديد مجمع تج أعمال 

 3,200 3,200 لمحرق  ا سيفع المجم

 ───────── ───────── 
 2,858,419 3,337,643 

 ═════════ ═════════ 
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 الموحدة  وائم الماليةالق حول إيضاحات
 2021ر سمبدي 31في 

 
 

 ( تتمة) محتملة زاماتتلاو رتباطاتإ 27
 

 ى  طات أخررتبا إ  ب( 
لي دخل إيجاره المستحق  ( من إجما%2,75:  2020) %2,75نسبة ق امتياز بحقو ذ.م.م. عوائد ع شركة المحرق مولتدفن أيتوقع 

 .2053اإليجار في سنة ية مدة عقد وحتى نها 2022 نةمن س بض للمؤجر ابتداءً قال
 
  يا القانونيةالقضا  ( ج

فين. الموظببعض    لقةالمتعمطالبات  لمبالغ ل  المجموعةصت  خصقانونية.    مطالباتالمجموعة لع  تخضية،  عتيادال االمعضمن األ
قع حدوث أي تدفقات تالي ال تتوجموعة، وبالالمح  لصال  كونتتلك القضايا س  ئجتعتقد اإلدارة بأن نتا   فيما يتعلق بالقضايا األخرى،

 القضايا. تلك  نقدية من
 
  تالضمانا  (  د

من قبل   عليه تم الحصول   الذيقرض ألجل ال ل مقابللشركة شتركة ت منا ضما عدة  لى عآخرين  مساهمين ب انج إلى ة الشرك وقعت
 . بنك تجاري.م. من ذ.م المحرق مولشركة 

 

 ال  ومات قطاعات األعملمع 28
 
 الي:  ت لمال رئيسية على النحو ات أع قطاعا  أربعال المجموعة إلى م تقسيم أعم ض إدارية، تغراأل
 

 عات التجارية  المجم  بما في ذلك راتقا ارة العإد - ارات ارية والعقتج معات الالمج 

 إدارة الشقق  - تية  لشقق الخدما ا

 ية  سلوالتاأللعاب الترفيهية  تشغيل مرافق - وتسلية  يةمرافق ترفيه

 ات واألنشطة الترفيهية إدارة العقار  بخالفاألخرى  ميع األنشطةج  - أخرى  
 
في   وعقارات أخرىق  المحرجمع سيف  مو  جمع مدينة عيسىوم  فيمجمع السة  لى إدار العقارات عو  ليات المجمعاتن عممضتت
 الحصم. أم دينة حمد ومدينة عيسى وسار وم
 

 ياحية.ومطاعم سشة مفروخدماتية من تأجير شقق  دخالً تحقق  بحرين، التيال  يفأجنحة فريزر الستمثل  ةيالخدماتالشقق 
 

 ب بموج   مملكة البحرين  فيالموجودة  ة  ريتجا ال مجمعات  ال  تلفمخ في  لتسلية  اويهية  ترفاللعاب  ألاجموعة مرافق  ل المغشتملك وت
   .دآيالن أسمها التجاري ماجيك

 
 خر. آافة إلى دخل متنوع ضباإل يارات سومواقف لل  جيةوي الً من تأجير مساحات ترخ دتحقق المجموعة كما 
 
يتم  تقييم األداء.و لمواردبتخصيص ا  لقةتعقرارات المتخاذ الصلة لغرض انفات أعمالها بصورة مدح نتائج عمليات و  اإلدارةاقب تر

  عن   ناه،دي الجدول أح فوضهو م  كما   ة،نواحي معين  التشغيلية حيث تختلف من  اس الربح أو الخسارةطاع على أسء القتقييم أدا
أو  سقيا  التشغيل  الربح  القواالخسارة  في  المالية  ية  تمويلةدح الموئم  إدارة  يتم  )ا  .  ذبلمجموعة  في  اإ  لكما  على  ملتيرادات  ويل( 

 ية. ات التشغيللقطاعفي ا تخصيصها م موعة وال يتمج مستوى ال
 

  . رةدال اإلمن قبت التشغيلية القطاعا   أسعار التحويل بينيتم اعتماد 
 

مو األتتضمن  قطاعات  الموجودعلى  عمال  جودات  من  جميع  المستخدمة  التشغيلية  األعمالبقات  قطاع  مكووتت  ل  أساساً  ن ن 
 وذمم مدينة.   يةعقارت واستثمارااث وأثومعدات  تاراعق
 

أساساالمطلوبات  جميع  على  ل  عات األعماقطا  تمطلوبا تتضمن   وتتكون  ملتشغيلية  نها ن  اً  الخ يمكافآت  لدمة  وأرة  باح  لموظفين 
   أخرى.وذمم دائنة  تجاريةمم بعد وذ لب بها أسهم لم يطا 
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 الموحدة ة مالي حول القوائم ال  تإيضاحا
 2021مبر سدي 31 في
 

 )تتمة(مال اعات األعلومات قطمع 28
 
 التوحيد   ت اد ستبعااال  األخرى    اعاتالقط  رفيه والتسلية الت  الشقق الخدماتية   العقارات  ية ورالمجمعات التجا 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 حرينيدينار ب حريني دينار ب نيدينار بحري ني ينار بحريد نييدينار بحر ريني دينار بح  رينيدينار بح ر بحريني يناد دينار بحريني ريني دينار بح  يينر بحردينا ر بحريني اندي 
 

            
 11,460,542 11,599,865 - - - - 260,300 537,650 687,253 1,273,640 10,512,989 9,788,575 ات الخارجية مليلع ل من ا دخ

 - - ( 202,024) ( 223,425) - - - - - - 202,024 223,425 لقطاعات اين ا بدخل م

 1,946,527 2,279,575 ( 202,024) ( 223,425) - - 551,691 568,583 374,296 423,781 1,222,564 1,510,636 تكلفة المبيعات  ها: حسوم منم

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 9,514,015 9,320,290 - - - - ( 291,391) ( 30,933) 312,957 849,859 9,492,449 8,501,364 الربح  ي إجمال

             
 848,054 885,691 - - 811,631 872,829 9,374 12,862 27,049 - - - ي أخر خل تشغيل د

 40,210 57,205 - - 28,704 57,205 11,506 - - - - - ائع ألجل ربح من ود 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 10,402,279 10,263,186 - - 840,335 930,034 ( 270,511) ( 18,071) 340,006 849,859 9,492,449 8,501,364 ة التشغيلي( خسارةال)الربح 

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

 2,368,223 2,839,124 - - - - 45,729 45,085 288,691 398,983 2,033,803 2,395,056 وإدارية ةمصروفات عام

 744,769 532,528 - - - - 329,768 241,347 92,610 83,532 322,391 207,649 استهالك 

 425,000 365,000 - - - - - - - - 425,000 365,000 ت أخرى مصروفا

 834,003 620,972 - - - - - - - - 834,003 620,972 عة ق انية المتوئتمالسائر االخ 

 700,218 796,403 - - - - - 102,304 - - 700,218 694,099  تكاليف التمويل

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4,282,776 4,315,415 482,515 381,301 388,736 375,497 - - - - 5,154,027 5,072,213 

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

 5,330,066 5,109,159 - - 840,335 930,034 ( 646,008) ( 406,807) ( 41,295) 367,344 5,177,034 4,218,588 ت ليا ممن الع( خسارة)  ربح

للقيمة ر محققة غيمكسب )خسارة(  
 ( 1,094,451) 90,622 - - - - - - ( 600,000) - ( 494,451) 90,622 ة لعقاريستثمارات ا الالعادلة من ا

حصة المجموعة من ربح 
ركة الزميلة في الش  اراتاالستثم
 290,499 ( 357,281) - - - - - - - - 290,499 ( 357,281) كشروع المشتروالم

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4,526,114 4,842,500 - - 840,335 930,034 ( 646,008) ( 406,807) ( 641,295) 367,344 4,973,082 3,951,929 سنة  للع طاالق( خسارة)ربح  

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

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2020 2020 2021 2020 

 دينار بحريني ار بحريني دين ار بحرينيدين ني ار بحريدين بحريني ناردي يني بحر  ناردي دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني  ر بحرينيدينا دينار بحريني  

             

 173,278,396 179,772,427 ( 3,001,717) ( 3,001,717) - - 1,573,378 5,031,378 10,864,208 11,235,791 163,842,527 166,506,975 الموجودات وع مجم 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 17,289,080 21,338,319 ( 3,001,717) ( 3,001,717) - - 124,978 3,978,834 3,259,269 3,263,508 16,906,550 17,097,694 مطلوبات مجموع ال 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 771,639 1,839,617 - - - - 63,464 1,237,227 195,461 72,992 512,714 529,398 الرأسمالية   قاتالنف

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

 ة. ات العقاريتثمارسيد التنفيذ واالق  عمال الرأسماليةواألألثاث اووالمعدات العقارات ت  افاية من إضمالأستتكون النفقات الر
 . اله المذكورة أع   لعمان قطاعات األرين مكة البحكتسبة في ممل م  لمجموعةاجميع مبيعات وأرباح 
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 ة الموحدائم المالية ول القوح اتإيضاح
 2021ديسمبر  31في 

 
 

   قةالعال يذ طرفالمعامالت مع  29
 

سيطرة ل ل  عةخاضكات  وشر  للشركةالرئيسيين  رة  ارة وموظفي اإلد أعضاء مجلس اإلدا ن وساهمين الرئيسييمتمثل األطراف ذات العالقة ال
ت  مالعا هذه الم المتعلقة ب  ات التسعير والشروطسياس. يتم اعتماد  ألطرافذه ا ه  ن قبلالمتأثرة موموعة  مج لبل امن قمشتركة  ال  سيطرة الو  أ

 اإلدارة.    لسمج  من قبل
 
 : (10اإليضاح رقم ) يالمالكز للمر ةالموحدة ئمالقا ة في منتضلمالقة واعات الف ذراطاألمع  التي تمتي األرصدة يل  يما ف
 

 2021 2020 
   ينار بحريندي دينار بحريني   
   

 - 2,799,490 بيت التمويل الكويتي   / جزء غير متداول -قرض ألجل 

 - 270,510 التمويل الكويتي بيت  /متداول جزء  -قرض ألجل 

 49,459 53,675 شركة الما العقارية ذ.م.م. /رى أخ وذمم نة مديتجارية ذمم 
 ═════════ ═════════ 

 
 ل الشامل: للدخ حدة المومة ائق لا ضمنة فيتلموا مع األطراف ذات العالقةلتي تمت ا المعامالتيلي  فيما 
 

 2021 2020 
   يدينار بحرين دينار بحريني   
   

 201,563 185,898 الدخل التشغيلي اآلخر  

 - 102,304 تكاليف التمويل 
 

 يين  الرئيس ت موظفي اإلدارةيضاتعو
 : السنةسين خالل رئية الدارعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلفآت أمكا ي فيما يل 

 2021 2020 
   ر بحرينيدينا    نيدينار بحري 
   

 245,000 185,000 ء مجلس اإلدارة أة أعضا مكاف

 154,297 156,650 ألجل يرة اقصاإلدارة الآت كافم

 5,800 5,800 لإلدارة   ةالخدم نهايةمكافآت 

 77,100 55,000 اإلدارة  مجلس ماعاتعاب حضور اجتأت
 ──────── ──────── 
 402,450 482,197 
 ════════ ════════ 
 
القائمة  األتج  تن األعمديسمبر    31في  رصدة  وغير مضم  دونبتيادية هي  إلعا  الضمن  المجموعة  فائدة  تقوم  ص صمخ  ملبعفقط  ونة. 

ديسمبر  31في  ن المنتهيتي تينللسن. ها استرداديمكن  بأن الديون ال  فعلي تأكيد ك ا يكون هنا قة عندمالعال  اتذاألطراف  ألرصدة   إضمحالل
 . العالقة اتف ذطرا من قبل األ حقةستلمعلى المبالغ ا  اللإضمح  أي المجموعةجل تسلم  ،2020ديسمبر  31و 2021

 

   ر الماليةخاطلمأهداف وسياسات إدارة ا 30
 
 مة  مقدال

منبإدارة  المجموعة  تقوم   والمرا ملية  الل عخ   المخاطر  المستمرة  التحديد  تتعرالتللمخاطر  قبة  تواجهها.  بشكل رئيسي    مجموعةال  ضي 
 سيولة.ال رتمان ومخاط الئا طرومخا  العملةمخاطر وئدة مخاطر سعر الفا و ريةعقاطر لمخا 
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 ة حدالموحول القوائم المالية  إيضاحات
 2021ر ديسمب 31ي ف
 
 

 تتمة( )لية ماالمخاطر الإدارة  أهداف وسياسات 30

 
 ة()تتممقدمة ال

 رة مجلس اإلدا 
 المخاطر.  مبادئواستراتيجيات  لىع ق التصديورة المخاطر ككل ول عن إدا ئاإلدارة هو المسلس إن مج 

 
 ذية نفيلتا اللجنة
 .المجموعةو لشركةاخطط وسياسات و اطرات المخ واستراتيجيال عمأ اعتماد تقييم وعن مسئولة التنفيذية هي النة ج إن الل

 
 ة  عقاريالخاطر مال

 :اريةحفظة العقملمرتبطة بالة ا اليالت   رمخاطمجموعة الالوقد حددت 
 

أيضاً    راجع)المرتبط به  في قيمة العقار  اض  وانخفيجار  اإل  خل د  جوهرية في لى خسارة  ي إا يؤدعن السداد ممي  رئيس  جرقد يتعثر مستأ
 يددتح لحاليين ووا  المحتملين   ينالمستأجر   ع المالي لجميعلوضا  راجعةوعة بمتقوم المجمر،  هذه المخاطللحد من  ناه(. وئتمان أدالر اطا مخ 

 .ضماناتالأو  اريج اإلودائع طريق  عنالزم اللضمان من امناسب ى الالمستو
 

   لفائدةا رسعمخاطر 
ات ذلدى بنوك  تودع    ذه الودائعن هعليها فائدة حيث أ   تحقلمصرفية التي تسا  ا على ودائعه  سعر الفائدةالمجموعة لمخاطر  رض  تتعال  

 .اً مسبقة حددمائدة ثابتة فالت سمعة جيدة وبمعد
 
 لة  خاطر العم م

العملة هي القيمةي تغر  خاطم  إن مخاطر  العمالت    الية نتيجة للتغيراتة مألدا  تقبليةلمسا  دلة أو التدفقات النقديةالعا   ير  أسعار صرف  في 
مجموعة ة لليليألنشطة التشغبا ية  ألجنبية بصورة رئيساالعمالت    ار صرف رات في أسعتغيلمخاطر ال مجموعة  الرض  جنبية. يتعلق تعألا
 مجموعة. الرئيسية لل لعملةة تختلف عن املبع اتاإليرادات والمصروف عرض ندما يتم ع
 
دة  األرص  إنمريكي، ف األبالدوالر  مثبت  يني  بحرالدينار الا إن  بموة هي بالدوالر أمريكي.  ة األجنبيوعة بالعملمجمت المعامال  عظمم  إن

 .ةر عملة جوهريمخاط تمثل الر األمريكي بالدوال
 

   مانت مخاطر االئ
ينتج عن تحمل ماته األمر الذي قد  تزاء بال الوفا   من  يةأحد أطراف األداة المال  تمكن  تنتج عن عدم  تيال  طراالئتمان هي المخا   خاطرإن م

اآل ماليةر  خالطرف  لمخاطر  تعرت  .لخسارة  المجموعة  أاال ض  من  ف  ةالتأجيري  نشطتها ئتمان  بما  اوالتمويلية،  لدى  يها    وك بنلالودائع 
 .المالية توالمؤسسا 

 
 القبض تحقة يجارات المساإلبة بطئتمان المرت اطر االمخ 

االتدار ال   يف ائتماني تصنبناًء على سجل  أجر  للمست  ةتمانياالئودة  ج ال ييم  تقيتم  اإليجارات مقدماً.    أجرين بدفعمستالام  زبإل   ةيانتمئمخاطر 
مخاطر  لعرض  للت  ىاألقص د  لح إن ا  منتظمة.جرين بصورة  مستأ لقائمة للامم المدينة  الذيتم متابعة    فاقية اإليجار.إبرام ات  وقتالنطاق  واسع  

  .اليةات المودج ت المومة المدرجة لكل فئة من فئا القي ية هيمالير الالتقار اد عدإ تاريخ ب االئتمان 
 

ي  ف  ستثماراال  يتملمجموعة.  ا لسياسة  قاً وف  ارة المجموعةمن قبل إدالية  ؤسسات الموالمبنوك  ل الدى    من األرصدةان  مخاطر االئتمإدارة  يتم  
تمانية  ئال ود ايتم مراجعة الحد.  آخر  طرف  لمخصصة لكلة ا تمانيد االئحدوالة وضمن  المعتمدف األخرى  ألطرامع ائضة فقط  فا لغ الالمبا 
م تدقيق. يتلافقة لجنة امو السنة شريطة على مدار حديثه تأن يتم  نوي، ويمكنسأساس لشركة على اة مجلس إدارى من قبل لطراف األخرل

 . آلخرا مل للطرف محتالشل الفل خال منلمالية من الخسارة اليل التق  اطر وبالتاليمخ كز القليل ترع الحدود لتوض
 

 ان ئتمتركز مخاطر اال 
مة قائلمدينة الة الذمم التجاريمن ا  %33عمالء  كبر خمسة  مثل رصيد أ. يكاتفراد والشراألاتها لعدد كبير من  ة بتقديم خدمالمجموع  متقو
 (.%20: 2020) 2021بر ديسم 31في 
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 الموحدة م المالية وائ حول الق إيضاحات
 2021 مبر يسد 31في 
 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية  أهداف وسياسات 30

 
 يولة مخاطر الس

دفع   تأجرينمن المسعة  تأجير المجموتتطلب شروط    لديها.أموال كافية  فر  ان تولتأكد من طريق ايولتها عر سبتقليل مخاط   مجموعةالتقوم  
 .على أساس شروط التسوية يوماً  60إلى  30الل خ رى ألخا نة والذممالتجارية الدائم لذمتم عادة تسوية اي. مقدماً الغ المب
 

اليلخص   بياالجدول  أدناه  المطلوبا ان  تالي  استحقاق  التوارديسمب  31في    كما ة  لمجموعل  لماليةت  على  بناًء  التعاقدي،  للسدادريخ    غير   ة 
 :مخصومةال

2021 
 أقل من 

 ر  أشه 3

  12لى إ 3من 
 شهر

  5ى إل سنةمن 
 نوات س

  5 أكثر من
 موع لمجا وات سن

 بحريني  دينار    بحرينيار دين دينار بحريني   يني  دينار بحر  ي بحرين دينار  

      
 777,044 - - - 777,044 ا بعد يطالب بهلم أرباح أسهم 

 1,676,830 - - 719,433 957,397 م أخرى ائنة وذمدتجارية ذمم 
 16,338,319 3,322,970 7,423,842 5,428,912 162,595 رض ألجل ق

 8,041,667 6,541,667 1,250,000 187,500 62,500 جار  اإلي  عقدت التزاما 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,959,536 6,335,845 8,673,842 9,864,637 26,833,860 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

2020 
 أقل من 

 ر أشه 3

  12إلى  3ن م
 شهر

 5إلى  سنةمن 
 نوات س

  5 أكثر من
 موعمج لا وات سن

   بحرينينار دي   ار بحرينيدين دينار بحريني   يني  دينار بحر ي بحرين دينار 

      
 885,077 - - - 885,077 لب بها بعد لم يطا أرباح أسهم 
 1,314,877 - - 592,647 722,230 م أخرىذمم دائنة وذم

 12,136,971 2,685,541 3,757,282 5,434,906 259,242 رض ألجل ق
 8,295,741 6,791,667 1,250,000 187,500 66,574 اإليجار   قدعت التزاما 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,933,123 6,215,053 5,007,282 9,477,208 22,632,666 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 المال  س إدارة رأ
عم أعمالها  د  ية من أجللمال عا قوية ونسبة رأس  بسيولةتحتفظ  مجموعة  ال التأكد بأن  في  جموعة  الم رأسمال    ارة دالهدف الرئيسي إلل  يتمث
 . ينساهمملند اقصى للقيمة عاأللحد زيادة او
 

هيك  وعةمجمالتقوم   في  تعديالت  راء  ج إو  رأسمالها   لبإدارة  التعليه  فيضوء  يتم  صاديةقتاالظروف  ال  غيرات  لم  في تغ  اءإجر.  ييرات 
خالل  ا  وأالسياسات    وأهداف  األ الحاليلعمليات  السابقةالسنة  والسنوات  أ.  ة  ا  هيكل  ىعلالحفاظ  جل  من  يجوز ،  هعديلت  أو  لمالرأس 
 حقوق الملكية مل  شتمجموعة، تأسمال الر. لغرض إدارة  ار أسهم جديدةإصد   مساهمين أومدفوعة لللهم األسديل مبالغ أرباح اتعموعة  للمج 
ال  سهمأ  على القانواالحت   مال رأس  واحتياطي  ياطي  وتركيباتوني  أثاث  المبق   استبدال  وال واألرباح  العائاة  الحقوق    دةحقوق  غير  إلى 
ار  دين  155,989,316:  2020)  2021ديسمبر    31  المنتهية فيلسنة  ل  ينبحري ار  دين  158,531,816  هلغ وقدربمب  مقاسةالوطرة  سيالم

  بحريني(.
 

  دلةعاالقيمة القياس  31
 

 . ماليةالمطلوبات الوموجودات اللى ع ت الماليةألدواتشتمـل ا
 

ة تجاريدائنة  مم  ذعلى    اليةالم تشتمل المطلوبات    . كصده لدى البنأرو  قدن و  رىأخ  وذمممدينة  ارية  جتم  لية على ذمالما   تشتمل الموجودات
   ة بالتكلفة المطفأة.مدرج  والتي هيجل أل رضوقب بها بعد طالم يلستحقة الدفع موأرباح أسهم معينة أخرى مم ذو



 ب. ش.م. شركة عقارات السيف

49 

 موحدة ال  المالية ئمالقواحول  تاإيضاح
 2021ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( دلة اعالقيمة القياس  31
 

األخرى والذمم التجارية الدائنة  والذمم التجارية المدينة والذمم  البنك موعة مثل النقد واألرصدة لدىللدوات المالية للمج   المدرجةالقيم  إن 
دلة غير مطلوب فإن اإلفصاح عن القيمة العا   وبالتالي،  قيمها العادلة.  بشكل معقولتقارب  د  لم يطالب بها بعسهم  وأرباح أاألخرى    ذمموال
 ثل هذه األدوات المالية. لم
 

 ديسمبر:  31ي ف كما  وعة المقاسة بالقيمة العادلةالمجملموجودات قياس القيمة العادلة لسل الهرمي للتسالتالي ا  دولج ضح اليو
 

     إستخدامة العادلة بالقيمقياس 

 المجموع  

ات تأثير  ذ خالت مد
  كنال يمجوهري 
ا  مالحظته

 ( 3المستوى )

  ات ذ ت خالمد
ر جوهري  ثيتأ

تها  ظيمكن مالح
 ( 2)المستوى 

عرة  مس رأسعا
  واقفي أس
نشطة 
 2021بر ديسم 31 تاريخ   ( 1وى )المست 

  يم التقي  نار بحريني يد ني دينار بحري دينار بحريني  بحريني  دينار 

     
 اسة  الموجودات المق
 بالقيمة العادلة 

      

 رات العقارية ستثما الا 2020مبر ديس 31 - - 137,504,119 137,504,119
 

     امتخدسإ القيمة العادلة ب  اسقي

 ع والمجم

ر  ات تأثيذ خالتمد
 جوهري ال يمكن

مالحظتها  
 ( 3)المستوى 

ذات   خالتمد
ي أثير جوهرت

ن مالحظتها يمك
 ( 2)المستوى 

أسعار مسعرة في 
واق نشطة  أس

 2020ر بديسم 31 تاريخ  ( 1)المستوى 
  ييم تقال ينار بحريني د ني بحري  اردين بحريني دينار  ني ري دينار بح 

     
 لمقاسة ت ااالموجود

 مة العادلةيبالق

      

 ة اريعقثمارات الاالست 2020ديسمبر  31 - - 137,916,526 137,916,526
 

 خالل السنة.   3 والمستوى 2والمستوى  1ى حويالت بين المستوهناك أي ت لم يكن
 

 . 7 رقم يضاحاإل فيات العقارية ستثمار الة لرج مدللقيمة اا تغير في الإلفصاح عن  تم ا
 
تأثير   نإ   .عقاريةستثمارات اللالة  مة العادلالقيفي    انخفاضأو  إلى ارتفاع  عزل  بممعدل العوائد  و  اإليجارفي تقدير قيمة  التغيرات    يؤدتس

ا اللمالتغيرات  اإليج   %1  بنسبةمعقولة  حتملة  دخل  إلس  السنويار  في  ل عا ال  القيمة  فيتغير  ى  يؤدى  العقارية  تالسدلة  بنحو ثمارات 
معدل  في  ة  حتملة المعقولإن تأثير التغيرات المف،  ى نحو مماثلوعل.  ر بحريني(يناد  1,424,927:  2020)  حرينير بادين  1,328,798

العالقلى  يؤثر عس  %0,25بنسبة    العائد بنحو  ادلة لالستثمارات  يمة  بحردي   3,588,245العقارية  )نار    دينار   3,656,073  :2020يني 
 ريني(.بح 


