شركة عقارات السيف ش.م.ب.
تقرير رئيس مجلس اإلدارة
وتقرير مدققي الحسابات المستقلين
والقوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2021

تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021
السادة المساهمين الكرام،
باألصالة عن نفسي وعن جميع أعضاء مجلس إدارة شركة عقارات السيف ،نرفع لمقامكم الكريم خالص شكرنا
وامتناننا على ثقتكم الدائمة بنا .ونتشرف أن نقدم بين أيديكم تقرير الشركة السنوي والبيانات المالية المدققة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  2021وأداء الشركة في السنة الماضية وخططنا المستقبلية.
لقد كان  2021عاما آخر مليء بالتحديات بسبب ما خلّفته وماتزال تفرضه جائحة فيروس (كورونا )19-من تبعات
على االقتصاديات العالمية ،بما فيها االقتصاد البحريني وقطاعاته الرئيسية ،وألقت بظاللها الثقيلة على مجاالت عملنا
في التطوير العقاري وإدارة المراكز التجارية والترفيه والضيافة .وعلى الرغم من تلك الظروف االستثنائية وانقضاء
عام آخر على الجائحة ،إال ان شركة عقارات السيف واصلت سياساتها االستراتيجية المتزنة وتجديد حرصها على
ضمان مصالح المساهمين والشركاء والعمالء ،مما ساهم في تحقيق أفضل أداء ممكن ماليا وتشغيليا والسعي جاهدين
لتخفيف أثر (كوفيد )19-على نموذج عملنا وأنشطتنا الرئيسية .
تعظيم المكاسب في زمن الكورونا
بفضل ما اتخذناه من إجراءات إدارية ومبادرات تشغيلية مبتكرة للحفاظ على ما حققناه من مكاسب والتوجه الثابت
نحو تعظيمها في زمن الوباء ،نجحت الشركة في تسجيل أرباح صافية قدرها  5.02دينار بحريني ،بزيادة بنسبة
 %10.91مقارنة مع العام  ،2020ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى زيادة اإلرادات في قطاع الضيافة المتزامن مع تسجيل
مستويات تشغيلية شبه طبيعية في الشقق الفندقية وفترات أطول من التشغيل في مراكز الترفيه العائلي باإلضافة إلى
انخفاض الدعم المقدم للمستأجرين من قبل المجموعة خالل  2021مقارنة بـ  .2020وعليه فقد قرر مجلس االدارة رفع
توصية الى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  %6أي ما يعادل  2.76مليون دينار بحريني .
أهم النتائج المالية (مليون دينار بحريني) 2021
12,54
اإليرادات
10,26
الربح التشغيلي
صافي الربح عائدة على مساهمي الشركة 5,02
179,87
مجموع األصول
مجموع حقوق الملكية العائدة لحملة األسهم 154,88

2020
12.35
10.40
4.52
173.28
152.17

تمديد صندوق الدعم للمستأجرين
لقد واصلت شركة عقارات السيف خالل عام  2021دعم شركائها من المستأجرين الكرام بتمديد صندوق الدعم،
وذلك إيمانا ً منها بضرورة تعزيز شراكتها مع مرتكزات نموذج عملها ،والتزامها الدائم بمساندتهم في السراء والضراء
من أجل التخفيف من تبعات الجائحة على المستأجرين بمختلف مؤسساتهم وأعمالهم التجارية .كما واصلنا في العام
الثاني من (كوفيد )19-اتخاذ كافة التدابير االحترازية الالزمة لضمان صحة وسالمة زوار المجمعات التجارية التابعة
للشركة والمستأجرين والعاملين فيها اضافة الى طواقم عملنا بما ينسجم مع تعليمات الفريق الوطني الطبي.

تنويع مصادر الدخل
وضمن مجهوداتها الحثيثة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم العوائد المتحققة من نموذج عملها لمزيد من االستقرار المالي،
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
من أهم المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية في المدينة وعلى مساحة إجمالية تبلغ  64ألف متر مربع ،ليكون أحد
أبرز المشاريع الواعدة سياحيا وترفيهيا وتجاريا على مستوى المملكة ومحافظة المحرق بصورة خاصة ،ليكون إضافة
نوعية لمحفظة مشاريع الشركة المتنوعة والمدرة للدخل .
تضرراً من الجائحة ،فقد حرصت الشركة رغم التأثيرات السلبية
وعلى مستوى قطاعي الترفيه والضيافة األكثر
ّ
لكورونا على تطبيق أعلى معايير السالمة الصحية واالجراءات االحترازية لضمان صحة المرتادين والزوار .ونحن
ننظر الى هذين القطاعين بمزيد من التفاؤل لعام  2022مع تسجيل تعاف تدريجي وبوتيرة متصاعدة من النمو مع
عودة الحركة السياحية الى نشاطها بمعدالت ثابتة.
وعلى صعيد حرصنا على تعزيز المسؤولية االجتماعية ،ورغم ما حمله عام  2021من صعاب وأحوال غير مسبوقة
بسبب استمرار انتشار الجائحة ،ال ان الشركة التزمت بحسها المجتمعي مع مواصلة جهود دعم عدد من مشاريع
وبرامج المسؤولية االجتماعية في عدد من مناطق المملكة وبالتعاون مع عدد من الجهات الخيرية والمؤسسات الوطنية
وممثلي المجتمع المدني .
خطة تعافي اقتصادي طموحة
ندخل العام  2022بمزيد من التفاؤل مع تطبيقنا الستراتيجية متكاملة مرتكزين من خاللها على المكاسب المتحققة
طوال مسيرة الشركة الممتدة ألكثر من  23عاما ً من التميز ،مع مواصلة استهداف المشاريع التطويرية الجديدة في
مختلف مناطق المملكة ،والحرص على تنويع مصادر دخل الشركة وتنمية االيرادات بشكل عام بما يعود بالنفع على
مساهمي الشركة .كما نبحث عن اقتناص الفرص النوعية بما يسهم في تنمية االيرادات وخدمة تطلعات الشركاء .
يحدونا األمل في تزايد الثقة بالسوق المحلية هذه السنة واالستمرار في النهج اإليجابي في تسجيل تعاف تدريجي في
جميع أركان االقتصاد الوطني ،مستندين في ذلك على خطة التعافي االقتصادي وما تحتويه من مبادرات واستراتيجيات
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
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا .
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،
وحماية المجتمع من اآلثار االقتصادية ،حيث تم إطالق الحزمة المالية واالقتصادية بمبلغ وصل إلى  4.5مليار دينار
بحريني ،أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي اإلجمالي لمملكة البحرين وذلك لدعم القطاعات األكثر تضرراً وتعزيز
المكانة االقتصادية لمملكة البحرين وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في السوق المحلية وذلك في ظل سياسة التنويع
االقتصادي الرائدة التي تتبعها المملكة.

 2022عام افتتاح كبرى مشاريعنا
ويسرنا أن نعلن لكم بأن عام  2022سيشهد إطالق مجموعة من أبرز أيقونات محفظة مشاريع الشركة ،والتي ستشتمل
على االفتتاح الرسمي لمشروع الليوان متعدد االستخدامات في منطقة الهملة على مساحة اجمالية قدرها 122.000
متر مربع ،وسيشكل الليوان إضافة نوعية لعمليات الشركة ليجعلها تنفرد بنشاطها في  3قطاعات رئيسية هي التسوق
والترفيه والسياحة ،كما سيكون له مساهمة الفتة في إحداث فارق مهم على صعيد أداء الشركة المالي وتعزيز مواردها
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
الترفيه الجديد في مشروع الليوان ليكون األكبر من نوعه على مستوى المملكة ولتصبح بذلك شركة عقارات السيف
أكبر مشغل لمشاريع الترفيه في البحرين ،بما يرسخ ريادة الشركة في قطاعات الترفيه والتسوق وادارة المراكز
التجارية محليا واقليميا .
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
في إطار اإللتزام بمبدأ الشفافية وإعماالً بأحكام قانون الشركات التجارية رقم ( )21لسنة  2001وتعديالته ،وأحكام
المادة رقم ( )188من قانون الشركات التجارية والمادة رقم ( )125من الالئحة التنفيذية من القرار رقم ( )3لسنة
 2022بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة
 2001الصادرة بالقرار رقم ( )6لسنة  ،2002يسرنا أن نرفق لكم الجدول أدناه والذي يوضح مكافآت أعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2021
شكر وتقدير
ختاما ،وبالنيابة ع ن زمالئنا في مجلس اإلدارة الموقر والمساهمين وكوادر عملنا المخلصة في الشركة .نود أن نتقدم
بخالص الشكر والتقدير الى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا
ورعاه ،وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه
هللا ،والى حكومة مملكة البحرين وجميع الوزارات والمؤسسات والمسؤولين الذين يواصلون تقديم الدعم لشركة
مر األعوام لتعزز مركزها البارز في دعم تطلعات القيادة الرشيدة وألن تكون المملكة الوجهة
عقارات السيف على ّ
االقليمية والعالمية التفضيلية بقطاعات السياحة وادارة المراكز التجارية والترفيه والضيافة والتطوير العقاري .
كما ال يسعنا إال أن نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لجميع المساهمين وشركائنا والعاملين في الشركة على ما نحققه من
نجاحات .وسيبقى سعينا الدائم تعزيز ثقتكم بنا وتحقيق المزيد من النمو واالزدهار في عام . 2022

عيسى محمد نجيبي

رئيس مجلس اإلدارة

أوالً :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

(جميع المبالغ بالدينار البحريني)

مكافأة رئيس
وأعضاء
المجلس*

مجموع بدالت
حضورجلسات
المجلس
واللجان***

رواتب

أخرى****

المجموع

مكافأة رئيس
وأعضاء
المجلس

Bonus

خطط تحفيزية

أخرى*****

المجموع

مكافأة نهاية الخدمة

المجموع الكلي
(ال يشمل بدل
المصروفات)

بدل المصروفات

المكافآت الثابتة
اإلسم

المكافآت المتغيرة

أوالً :األعضاء المستقلين
 .1عيسى محمد نجيبي

39.130/435

5,200

-

-

44,330/435

-

-

-

-

-

-

44,330/435

-

 .2الدكتور مصطفى علي السيد

29,347/826

3,800

-

-

33,147/826

-

-

-

-

-

-

33,147/826

-

 .3سطام سليمان القصيبي

19,565/217

6,800

-

-

26,365/217

-

-

-

-

-

-

26,365/217

-

 .4فؤاد علي تقي

19,565/217

4,400

-

-

23,965/217

-

-

-

-

-

-

23,965/217

-

 .5إيمان مصطفى المرباطي

**19,565/217

4,000

-

-

23.565/217

-

-

-

-

-

-

23.565/217

-

 .6محمد إبراهيم البستكي
ثانياً :األعضاء غير التنفيذيين

**19,565/217

4,400

-

-

23,965/217

-

-

-

-

-

-

23,965/217

-

19,565/217

2,800

22,365/217

-

-

-

-

-

-

22,365/217

-

 .7هشام جعفر آل ريس
ثالثاً :األعضاء التنفيذيين
 .8يوسف أحمد الحمادي

19,565/217

3,200

-

-

22,765/217

-

-

-

-

-

-

22,765/217

-

 .9عبدالجليل محمد جناحي

19,565/217

4,400

-

-

23,965/217

-

-

-

-

-

-

23,965/217

-

 .10حامد يوسف مشعل

19,565/217

4,400

-

-

23,965/217

-

-

-

-

-

-

23,965/217

-

225,000

43,400

-

-

268,400

-

-

-

-

-

-

268,400

-

المجموع
مالحظات:

* تخضع لموافقة الجمعية العامة.
** تدفع المكافآت للمؤسسات التي يمثلها هؤالء األعضاء.
***بدالت الحضور لكل إجتماع لرئيس المجلس أو رئيس الجنة مقدارها  600دينار بحريني و  400دينار بحريني ألعضاء المجلس أو أعضاء اللجان.
**** تشمل المزايا العينية  -مكافأة األعمال الفنية واإلدارية واالستشارية (إن وجدوا).
***** تشمل نصيب عضو مجلس اإلدارة من األرباح  -األسهم الممنوحة (إن وجدوا).

ثانيا ً :مكافآت اإلدارة التنفيذية
اإلدارة التنفيذية
أعلى ستة ( )6مكافآت من التنفيذيين*

(جميع المبالغ بالدينار البحريني)

مجموع الرواتب والبدالت
المدفوعة

مجموع المكافآت المدفوعة
()Bonus

أي مكافآت أخرى نقدية /عينية
للعام 2021

المجموع الكلي
(د.ب).

363,461

55,664

-

419,125

مالحظات:

* تشمل أعلى ستة ( )6مناصب من اإلدارة التنفيذية اآلتي:
 .1الرئيس التنفيذي
 .2الرئيس الفني
 .3الرئيس المالي
 .4مدير أول – إدارة العقارات (حاليا ً الرئيس التجاري باإلنابة منذ  20فبراير )2022
 .5سكرتير الشركة و مدير أول  -إدارة الشئون القانونية واإلمتثال
 .6مدير إدارة التدقيق الداخلي

شركة عقارات السيف ش.م.ب.
القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

األنشطة التشغيلية

إيضاحات

الربح للسنة
تعديالت للبنود التالية:
إستهالك
ربح من ودائع ألجل
تكاليف التمويل
مصروفات أخرى
الخسائر االئتمانية المتوقعة
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(مكسب) خسارة غير محققة للقيمة العادلة من االستثمارات العقارية
حصة المجموعة من ربح االستثمارات في الشركة الزميلة والمشروع المشترك
تعديالت أخرى

2021
دينار بحريني
4,842,500

4
16
25
10
19
7
8

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

547,066
()57,205
796,403
365,000
620,972
43,730
()90,622
357,281
25,250

ربح مستلم من ودائع ألجل
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
مصروفات أخرى مدفوعة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

()1,584,600
1,194,279

()2,704,956
()362,290

─────────

─────────

40,360
()115,582
()222,012

40,210
()59,019
()337,454

األنشطة االستثمارية

شراء عقارات ومعدات وأثاث
النفقات المتكبدة على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
إضافات إلى استثمارات عقارية
استثمار إضافي في شركة زميلة ومشروع مشترك
صافي التغيرات في ودائع ألجل
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

أرباح أسهم مدفوعة
تغيرات في أرصدة لدى بنك تمثل أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
قرض ألجل تم الحصول عليه
تكاليف التمويل المدفوعة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()100,626
()1,683,338
()55,653
-

()305,085
()34,503
()432,051
()4,906,077
2,800,000

11

4,712,859

─────────

─────────

─────────

─────────

()2,408,033
106,977
2,906,882
()746,195

()9,606,902
552,548
4,350,083
()649,050

()2,877,716

─────────

─────────

─────────

─────────

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

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

4,782,834

النقد وما في حكمه في  1يناير

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

─────────

─────────

()140,369

صافي النقص في النقد وما في حكمه

5,069,122

─────────

()1,839,617
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8,136,368

─────────

6,762,820

4
6
7
8

750,298
()40,210
700,218
425,000
834,003
46,993
1,094,451
()290,499
90,000

─────────

7,060,054
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4,526,114

─────────

7,450,375

تغيرات رأس المال العامل:
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

2020
دينار بحريني

()5,353,321
()3,518,178

بنود غير نقدية:
( )1تم استبعاد التغيير في التبرعات والمساهمات الخيرية البالغة  142,988دينار بحريني ( 87,546 :2020دينار بحريني) من الذمم
التجارية الدائنة والذمم األخرى.
()2

تم استبعاد التغيير في الربح المستحق من ودائع ألجل البالغ  16,845دينار بحريني ( :2020ال شيء دينار بحريني) من الذمم
التجارية المدينة والذمم األخرى.

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  31جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عقارات السيف ش.م.ب.
القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

إيضاحات

رأس
المال
دينار بحريني

الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم
احتياطي استبدال أرباح
احتياطي
مبقاة*
أثاث وتركيبات
قانوني
دينار بحريني
دينار ب حريني
دينار بحريني

الرصيد في  1يناير 2021

46,000,000

صافي الربح ومجموع الدخل الشامل

-

-

أرباح أسهم لسنة 2020

-

-

-

محول إلى احتياطي استبدال أثاث وتركيبات

-

-

38,209

()38,209

احتياطي استبدال أثاث وتركيبات مستخدم

-

-

()11,621

11,621

الرصيد في  31ديسمبر 2021

23,000,000

حقوق غير
مسيطرة
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

3,823,206

155,989,316

264,686

82,901,424

-

5,017,817
()2,300,000

-

-

-

-

()175,317

()2,300,000

──────────

──────────

─────────

85,592,653

──────────

3,647,889

158,531,816

══════════

══════════

═════════

══════════

═════════

═══════════

46,000,000

23,000,000

291,274

* تتضمن األرباح المبقاة على مبلغ وقدره  633,417دينار بحريني ( 596,683 :2020دينار بحريني) متعلق باالحتياطي القانوني للشركات التابعة.

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  31جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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─────────

4,842,500

───────────

شركة عقارات السيف ش.م.ب.
القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

إيضاحات

رأس
المال
دينار بحريني

الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم
احتياطي استبدال أرباح
احتي اطي
مبقاة*
أثاث وتركيبات
قانوني
دينار بحريني
دينار ب حريني
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

246,521

85,785,439

3,821,242

158,363,202

-

4,524,150

1,964

4,526,114

()6,900,000

-

-

-

-

الرصيد في  1يناير 2020

46,000,000

صافي الربح ومجموع الدخل الشامل

-

-

أرباح أسهم لسنة 2019

15

-

-

-

محول إلى االحتياطي القانوني

13

-

490,000

-

()490,000

محول إلى احتياطي استبدال أث اث وتركيبات

14

-

-

21,429

()21,429

احتياطي استبدال أثاث وتركيبات مستخدم
الرصيد في  31ديسمبر 2020

22,510,000

حقوق غير
مسيطرة
دينار بحريني

-

-

()3,264

──────────

──────────

─────────

──────────

─────────

───────────

══════════

══════════

═════════

══════════

═════════

═══════════

46,000,000

23,000,000

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  31جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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264,686

3,264
82,901,424

-

()6,900,000

3,823,206

155,989,316

شركة عقارات السيف ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2021

1

األنشطة

شركة عقارات السيف ش.م.ب"( .الشركة") هي شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين ومسجلة لدى وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة بموجب سجل تجاري رقم  .44344إن العنوان البريدي المسجل لمكتب الشركة الرئيسي هو مبنى ،2102
طريق  ،2825مجمع  ،428ص.ب  ،20084ضاحية السيف ،مملكة البحرين.
يشار إلى الشركة وشركاتها التابعة معا ً بالمجموعة.
تزاول المجموعة بصورة أساسية األنشطة العقارية التجارية وكما تقدم مرافق لللعاب الترفيهية والتسلية .تمتلك وتدير المجموعة
مجمع السيف ومجمع مدينة عيسى ومجمع سيف المحرق وأجنحة فريزر  -السيف والسيف للترفيه ومرافق تجارية أخرى في
مملكة البحرين.
لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة بنا ًء على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  27فبراير .2022
فيما يلي الشركات التابعة والزميلة والمشروع المشترك للشركة وجميعها مؤسسة في مملكة البحرين:

االسم

حصة الملكية
2020
2021

األنشطة الرئيسية

الشركات التابعة
أجن حة فريزر السيف – البحرين ذ.م.م.

%100

%100

إدارة الفندق والشقق السياحية المفروشة والمطاعم
لخدمات إدارة السياحة.

شركة السيف الترفيهية ذ.م.م.

%100

%100

إدارة المتنزهات الترفيهية والحدائق وأنشطة التسلية
واأللعاب الترفيهية األخرى.

شركة المحرق مول ذ.م.م.

%72.5

%72.5

إدارة العقارات بما في ذلك المجمعات التجارية.

الشركة الزميلة
بناء البحرين ش.م.ب( .مقفلة)

%25

%25

األعمال العقارية الت جارية.

المشروع المشترك
الما العقارية ذ.م.م.

%50

%50
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األعمال العقارية التجارية.

شركة عقارات السيف ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2021

أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة

2

بيان االلتزام
1-2
ً
أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي
وطبقا ً ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني والدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي (األحكام النافذة من المجلد رقم
 )6وتوجيهات مصرف البحرين المركزي والقوانين والقرارات المتعلقة بها وقواعد وإجراءات بورصة البحرين.
أسس اإلعداد
2-2
أعدت القوائم المالية الموحدة وفق ا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات العقارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة .تم عرض
القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني لكونه العملة الرئيسة لعمليات الشركة وعملة إعداد التقارير المالية للمجموعة.
أسس التوحيد
3-2
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر  .2021تتحقق السيطرة عندما
يكون لدى المجموعة تعرضات على أو حقوق في العوائد المتغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة
على التأثير على تلك العوائد من خالل إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها .وباألخص ،تسيطر المجموعة على الشركة
المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة:
-

السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة
المستثمر فيها)؛
تعرضات على أو حقوق على العوائد المتغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و
القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها.

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

الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و
حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الممكنة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير
بأن هناك تغيرات على عنصر أو أكثر من العناصر السيطرة الثالث .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على
السيطرة على ا لشركة التابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة .يتم تضمين موجودات
ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في القائمة الموحدة للدخل الشامل من تاريخ
حصول المجموعة على السيطرة لغاية تاريخ إيقاف المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة.
ينسب الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حقوق حاملي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير
المسيطرة ،حتى لو أن هذه النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة .أينما استلزم األمر ،يتم إجراء تعديالت في
القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشي سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة .تم استبعاد جميع الموجودات
والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند
التوحيد.
يتم ا حتساب التغيير في حصة ملكية الشركة التابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق الملكية.
إذا فقدت المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة ،فإنها تقوم باستبعاد الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات ذات الصلة
للشركة التابعة والحقوق غير المسيطرة والبنود األخرى لحقوق الملكية بينما يت م إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة في القائمة
الموحدة للدخل الشامل .يتم إثبات أي استثم ار محتفظ به بالقيمة العادلة.

13

شركة عقارات السيف ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2021

2

أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة نافذة اعتباراً من  1يناير 2021
4-2
إن السياسات المحاسبية المعتمدة هي مطابقة لتلك المستخدمة في السنة المالية السابقة ،باستثناء المعايير والتفسيرات الجديدة
والمعدلة التالية الص ادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي والتي اصبحت نافذة اعتباراً من  1يناير  .2021لم يكن لتطبيق هذه
التعديالت والتفسيرات أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة .لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو
تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها ولكنها غير إلزامية بعد.
إصالح سعر الفائدة المرجعي – المرحلة  :2التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9ومعيار
المحاسبة الدولي رقم  39والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 4
والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16
تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة لمعالجة تأثيرات إعداد التقارير المالية عندما يستبدل سعر الفائدة المعروض فيما بين البنوك بسعر
فائدة بديل شبه خا ٍل من المخاطر .تتضمن التعديالت على الوسائل العملية التالية:
تقدم التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7المتعلق باألدوات المالية :اإلفصاحات ،والمعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9المتعلق باألدوات المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم  39المتعلق باألدوات المالية :اإلثبات
والقياس عدد من اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشرةً بإصالح سعر الفائدة المرجعي .إذا
أدى اإلصالح إلى حالة عدم تيقن بشأن توقيت و  /أو مبلغ التدفقات النقدية القائمة على المعيار المرجعي لبند التحوط أو أداة
التحوط.
 السماح بإدخال التغييرات التي يقتضيها إصالح سعر الفائدة المعروض فيما بين البنوك إلجراء تعيينات التحوط ووثائقالتحوط دون وقف عالقة التحوط؛ و
 تقدم إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى الوفاء بالشرط الذي يمكن تحديده بشكل منفصل عندما يتم تعيين أداة بسعرخا ٍل من المخاطر كتحوط لعنصر المخاطر.
التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :16المتعلق بمحاسبة امتيازات اإليجار ذات الصلة
بجائحة كوفيد – 19
بتاريخ  28مايو  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تنازالت اإليجار ذات الصلة بجائحة كوفيد  – 19 -التعديالت
التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16المتعلق بعقود اإليجار .تقدم التعديالت إعفاءات للمستأجرين من
تطبيق توجيهات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16المتعلقة بمحاسبة تعديل عقود اإليجار لتنازالت اإليجار الناتجة
كنتيجة مباشرة لجائحة كوفيد  .19 -كوسيلة عملية ،يجوز للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما إذا كان تنازالت اإليجار ذات الصلة
بجائحة كوفيد  19 -من المؤجر هو تعديل لعقد اإليجار .يحتسب المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار أي تغيير في مدفوعات
اإليجار الناتجة عن تنازالت اإليجار ذات الصلة بجائحة كوفيد  19 -بنفس الطريقة التي يحتسب بها التغيير بموجب المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،16إذا لم يكن التغيير تعديالً لعقد اإليجار.
لقد كان من المقرر تطبيق التعديل حتى  30يونيو  ،2021ولكن مع استمرار تأثير تفشي جائحة كوفيد –  ،19ق ام مجلس معايير
المحاسبة الدولي بتاريخ  31مارس  2021بتمديد فترة تطبيق الوسيلة العملية إلى  30يونيو  .2022يتم تطبيق التعديل على
فترات إعداد التقرير السنوي المبتدئة في أو بعد  1أبريل  .2021ولم يكن لهذا التعديل أي تأثير على القوائم المالية الموحدة
للمجموعة حيث تعمل بالمجموعة صفة رئيسية كمؤجر.

14

شركة عقارات السيف ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2021

2

أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة صادرة ولكنها غير إلزامية بعد
5-2
فيما يلي أدناه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الص ادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة
للمجموعة .تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ،حيثما ينطبق ذلك ،عندما تصبح إلزامية.
التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  :1تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة
في شهر يناير  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على الفقرات من  69إلى  76من معيار المحاسبة الدولي
رقم  1لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة .توضح التعديالت ما يلي:
• ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية.
• يجب أن يكون هناك حق في التأجيل في نهاية الفترة إعداد التقرير.
• ال يتأثر هذا التصنيف ب احتمالية ممارسة المنشأة لحقه في التأجيل.
• إال إذا كانت المشتقة الضمنية في التزام قابل للتحويل هو نفسه أداة أسهم حقوق ملكية ،ولن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها.
هذه التعديالت هي إلزامية لفترات إعداد التقرير السنوي المبتدئة في أو بعد  1يناير  ،2023ويجب تطبيقها بأثر رجعي .تقيم
المجموعة حاليا ً اآلثار الذي سيترتب على التعديالت على الممارسة الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض القائمة قد تتطلب إعادة
التفاوض.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9المتعلق باألدوات المالية – رسوم فحص بنسبة  %10إلستبعاد المطلوبات المالية
كجزء من تحسيناتها السنوية لسنة  2020 – 2018التي تم أدخلها على عملية معايير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالً على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .9يوضح التعديل الرسوم التي تقوم
المنشأة بتضمينها عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل ي ختلف بشكل جوهري عن شروط االلتزام المالي
األصلي .تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض ،بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو
المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابةً عن اآلخر .تطبق المنشأة التعديل على االلتزامات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها
في أو بعد بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي تطبق فيها المنشأة التعديل أوالً.
إن التعديل هو إلزامي لفترات إعداد التقرير السنوي المبتدئة في أو بعد  1يناير  2022مع السماح بالتطبيق المبكر .ستطبق
المجموعة هذه التعديالت على االلتزامات المالية التي تم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة إعداد التقرير السنوي التي تطبق
فيها المنشأة التعديل أوالً ،حسب مقتضى الحال.
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التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  – 37المتعلق بالعقود المرهقة  -تكاليف الوفاء بالعقد
في شهر مايو  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  37لتحديد التكاليف التي
يجب على المنشأة تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد مرهقا ً أم خاسراً.
تطبق التعديالت "نهج التكلفة ذات الصلة المباشرة" .تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرةً بعقد تقديم سلع أو خدمات كالً من التكاليف
اإلضافية وتخصيص التكاليف المرتبطة مباشرةً بأنشطة العقد .ال تتعلق التكاليف العامة واإلدارية مباشرةً بالعقد ويتم استبعادها ما
لم يتم تحميلها صراحة على الطرف اآلخر بموجب العقد.
إن التعديالت هي إلزامية لفترات إعداد التقرير السنوي المبتدئة في أو بعد  1يناير  .2022ستطبق المجموعة هذه التعديالت على
العقود التي لم تفي المنشأة بها بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة إعداد التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة التعديالت أوالً.
التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - 16المتعلق بالعقارات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام
المقصود
في شهر مايو  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي العقارات واآلالت والمعدات – المتحصالت قبل االستخدام
المقصود ،والتي تحظر على المنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات ،أي متحصالت من بيع
المواد المنتجة في أثناء جلب ذلك الموجود إلى الموقع والحالة الالزمة له ليكون قادراً على العمل بالطريقة المقصودة من قبل
اإلدارة .وبدالً من ذلك ،تقوم المنشأة بإثبات متحصالت بيع هذه المواد ،وتكاليف إنتاج تلك المواد ،في قائمة األرباح أو الخسائر.
إن التعديل هو إلزامي لفترات إعداد التقرير السنوي المبتدئة في أو بعد  1يناير  2022ويجب تطبيق التعديل بأثر رجعي على
بنود العقارات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تطبق المنشأة التعديل أوالً .ال
يتوقع بأن يكن لذلك أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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يتم احتساب دمج األعمال بإستخدام طريقة اإلقتناء .يتم قياس تكلفة اإلقتناء كإجمالي للمقابل المحول والمقاس بالقيمة العادلة بتاريخ
اإلقتناء والقيمة ألي حقوق غير مسيطرة في الملكية المشتراة .بالنسبة لكل عملية من عمليات دمج األعمال ،تختار المجموعة إما أن
تقيس الحقوق غير المسيطرة في الملكية المشتراة بالقيمة العادلة أو بتناسب حصتهم في صافي الموجودات المحددة للملكية المشتراة.
تم احتساب التكاليف المتعلقة باالقتناء عند تكبدها ويتم تضمنيها في المصروفات العامة واإلدارية.
عندما تقوم المجموعة باقتناء األعمال ،ف إنها تقيم الموجودات المالية والمطلوبات المفترضة للتصنيف والتعيين المناسب وفقا ً للشروط
التعاقدية والظروف اإلقتصادية والشروط ذات الصلة كما هو بتاريخ االقتناء .ويتضمن هذا على فصل المشتقات الضمنية للعقود
األصلية من قبل المشتري.
يتم تقييم مقابل االلتزامات المحتملة الناتجة عن دمج األعمال بالقيمة العادلة بتاريخ االقتناء كجزء من دمج األعمال .يتم إعادة قياس
مقابل االلتزامات المحتملة المصنفة على أنها موجودات أو مطلوب ات والتي هي أداة مالية وضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم
 ،39بتاريخ إعداد كل تقرير مالي بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في القائمة الموحدة للدخل الشامل.
يتم قياس الشهرة مبدئيا ً بالتكلفة (التي تعد الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المثبت ألي حقوق غير مسيطرة) وأي حصة
ملكية محتفظ بها مسبقا ً فوق صافي الموجودات المحددة المقتناة والمطلوبات المفترضة .إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات
المقتناة تزيد عن إجمالي المقابل المحول ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا تم تحديد جميع الموجودات المقتناة وجميع المطلوبات
المفترضة بشكل صحيح وتقوم بمراجعة اإل جراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم إثباتها بتاريخ اإلقتناء .إذا كانت نتائج عملية
إعادة التقييم تشير إلى وجود زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة فوق إجمالي المقابل المحول ،فإنه يتم بعد ذلك إثبات
المكسب في القائمة الموحدة للدخل الشامل "كمكسب من صفقة شراء".
بعد اإلثبات المبدئي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم أي خسائر اضمحالل متراكمة .لغرض فحص اإلضمحالل ،يتم تخصيص
الشهرة المقتناة من دمج األعمال من تاريخ االقتناء لكل وحدة من وحدات المجموعة المنتجة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من
أعمال الدمج ،بغض النظر م ا إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للملكية المشتراة تم تخصيصها لتلك الوحدات.
أينما تشكل الشهرة جز ًء من الوحدة المنتجة للنقد وجز ًء من العمليات ضمن الوحدة المستبعدة ،فإن الشهرة المرتبطة بالعمليات
المستبعدة يتم تضمينها في القيمة المدرجة للعمليات عند تحديد المكسب أو الخسارة للعمليات المستبعدة .يتم قياس الشهرة المستبعدة
في هذه الحالة على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة وجزء من الوحدة المنتجة للنقد المتبقية.
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يتم مبدئيا ً قياس اإللتزامات المحتملة المثبتة في دمج األعمال بقيمتها العادلة .ويتم الحقا ً قياسها بالمبلغ الذي يتوجب إثباته وفقا ً
لمتطلبات األحكام أو المبلغ المثبت في البداية أدنى من اإلطفاء المتراكم المثبت وفقا ً لمتطلبات إثبات اإليراد ،أيهما أعلى (حسب
مقتضى الحال).
تصنيف المتداول مقابل غير المتداول
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في القائمة الموحدة للمركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول.
يعتبر الموجود متداوالً عندما:
-

يتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛
يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛
يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ أو
النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد من إن يتم استبداله أو إستخدامه لتسوية مطلوب لمدة أثنى عشر شهراً على األقل بعد
فترة إعداد التقارير المالية.

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.
يعتبر المطلوب متداوالً عندما:
-

يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتيادية؛
يحتفظ به بصورة أساسية لغرض المتاجرة؛
ً
عندما يكون مستحق السداد خالل أثنى عشر شهرا بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ أو
ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة أثنى عشر شهراً على األقل بعد فترة إعداد التقارير المالية.

تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.
استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
إن الشركة الزميلة هي مؤسسة لدى المجموعة نفوذ مؤثر عليها .إن النفوذ المؤثر هو القدرة على المشاركة في ات خاذ القرارات
فيما يتعلق بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ،ولكن ليست السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.
المشروع المشترك هو نوع من أنواع الترتيبات المشتركة التي بموجبها يحصل األطراف الذين يمتلكون السيطرة المشتركة في
الترتيب على الحق في صافي موجودات المشروع المشترك .المشروع المشترك هو اتفاق تعاقدي لتقاسم السيطرة على الترتيب،
والتي تكون موجودة فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة بال حصول على الموافقة باإلجماع من األطراف
المتقاسمة للسيطرة.
إن االعتبارات التي يتم عملها في تحديد النفوذ المؤثر أو السيطرة المشتركة هي مماثلة لتلك التي تعد ضرورية لتحديد مدى
السيطرة على الشركات الت ابعة.
يتم احتساب استثمارات المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع المشترك باستخدام طريقة الحقوق.
بموجب طريقة حقوق الملكية ،يتم إثبات االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك مبدئي ا ً بالتكلفة .يتم تعديل القيمة
المدرجة لالستثمار إلثبات التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك منذ تاريخ
اإلقتناء .يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالمشروع المشترك أو الشركة الزميلة في القيمة المدرجة لالستثمار وال يتم فحصها
لإلضمحالل بشكل فردي.
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تعكس القائمة الموحدة للدخل الشامل حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .يتم عرض أي
تغير في الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة .باإلضافة إلى ذلك ،أينما وجد
تغيير قد أثبت مباشرةً في حقوق الشركة الزميلة والمشروع المشترك ،تقوم المجموعة بإثبات حصتها في هذه التغييرات وتفصح
عن هذا ،إذا استلزم األمر في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية .يتم استبعاد المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من
المعامالت بين المجموعة وشركتها الزميلة أو مشروعها المشترك إلى حد حصة المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع
المشترك.
يتم إظهار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في مقدمة القائمة الموحدة للدخل
الشامل خارج الربح التشغيلي.
يتم إعداد القوائم المالية للمشروع المشترك أو الشركة الزميلة في نفس فترة إعداد التقارير المالية للمجموعة .أينما استلزم األمر،
يتم إجراء تعديالت في السياسات المحاسبية لتتماشي مع سياسات المجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضروري ا ً إثبات خسارة إضمحالل لحصة استثمارات
المجموعة في شركتها الزميلة أو مشروعها المشترك .تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي ،بتحديد ما إذا كان هناك دليل
موضوعي يثبت إضمحالل االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .ففي هذه الحالة تقوم المجموعة باحتساب قيمة
اإلضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة والمشروع المشترك وقيمتها المدرجة ومن ثم إثبات
الخسارة "كحصة المجموعة من نتائج الشركة الزميلة أو المشروع المشترك" في القائمة الموحدة للدخل الشامل.
عند فقدان نفوذ مؤثر على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك تقيس وتثبت المجموعة أي اسثتمار محتفظ به بقيمته العادلة .يتم
إثبات أي فرق بين القيمة المدرجة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان النفوذ المؤثر والقيمة العادلة لالستثمار
المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في القائمة الموحدة للدخل الشامل.
عقارات ومعدات وأثاث
تدرج العقارات والمعدات واألثاث بالتكلفة ،بعد حسم االستهالك المتراكم وخسائر اإلضمحالل المتراكمة ،إن وجدت .تتضمن هذه
التكاليف على تكلفة استبدال جزء من العقارات والمعدات واألثاث .عندما يتطلب استبدال أجزاء جوهرية للعقارات والمعدات
واألثاث على فترات زمنية ،فإن المجموعة تقوم بإثبات تلك األجزاء كموجودات فردية بأعمار إنتاجية محددة وتقوم بإستهالكها
وفقا ً لذلك .وبالمثل ،عندما يتم إجراء معاينة رئيسية ،يتم إثبات تكلفتها في القيمة المدرجة للعقارات والمعدات واألثاث كتكلفة
استبدال إذا تم استيفاء معايير اإلثبات .يتم إثبات جميع تكاليف التصليحات والصيانة األخرى في القائمة الموحدة للدخل الشامل عند
تكبدها.
يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كالتالي:
معدات
أثاث وتركيبات
مركبات

 10-2سنة
 10-3سنة
 4سنوات
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يتم استبعاد بند من العقارات والمعدات واألثاث أو أي جزء جوهري تم إثباته مبدئيا ً عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع الحصول
على منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه .يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن استبعاد موجود (المحتسب على إنه
الفرق بين ص افي متحصالت االستبعاد والقيمة المدرجة للموجود) في القائمة الموحدة للدخل الشامل عندما يتم استبعاد الموجود.
يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودا ت واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في نهاية كل سنة مالية ،ويتم تعديلها مستقبالً إذا تطلب
األمر.
تبلغ حدود الرسملة بالنسبة لبند من بنود العقارات والمعدات واألثاث  250دينار بحريني ،والذي بموجبه يتم إثبات التكلفة
كمصروف.
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
يتم رسملته النفقات المتكبدة في إنشاء مرافق جديدة قبل البدء في إستخدامها التجاري كأعمال رأسمالية قيد التنفيذ .تحويل األعمال
الرأسمالية قيد التنفيذ إما إلى عقارات ومعدات وأثاث أو الستثمارات عقارية عند البدء في إستخدامها التجاري.
ال تستهلك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ حتى يتم تحويلها ووضعها لإلستخدام التجاري ،ويتم مراجعتها سنويا ً ألي مؤشر على
اإلضمحالل في القيمة.
استثمارات عقارية
تشتمل االستثمارات العقارية على العق ارات المكتمل بناؤها والعقارات قيد األنشاء أو عقارات يعاد تطويرها محتفظ بها لغرض
اكتساب دخل من اإليجارات أو االستفادة من االرتفاع في ثمنها أو كليهما .يتم تصنيف العقارات المحتفظ به ا لغرض التأجير
ضمن االستثمارات العقارية عندما يتم استيفاء بتعريف االستثمارات العقارية.
يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئي ا ً بالتكلفة بنا في ذلك تكاليف المعاملة .تتضمن تكاليف المعاملة على الرسوم المهنية للخدمات
القانونية وعموالت التأجير المبدئية الضرورية من أجل جعل العقار قابالً للتشغيل .كما تتضمن القيمة المدرجة على تكلفة استبدال
جزء من االستثمار العقاري القائم في الوقت الذي تم فيه تكبد التكلفة إذا تم استيفاء معايير اإلثبات.
بعد اإلثبات المبدئي ،تدرج االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاريخ إعداد التقارير المالية .يتم
تضمين المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات العقارية في القائمة الموحدة للدخل الشامل في
الفترة التي تنتج فيها .يتم تحديد القيم العادلة على أساس تقييم سنوي يتم إجراؤه من قبل مثمن خارجي معتمد مستقل ،بتطبيق
نموذج تقييم موصى به من قبل لجنة معايير التقييم الدولية.
يتم استبعاد االستثمارات العقارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب االستثمارات العقارية بصورة نهائية من اإلستخدام وال يتوقع
الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها .يتم إثبات الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة المدر جة للموجود
في القائمة الموحدة للدخل الشامل في فترة االستبعاد.
يتم إجراء التحويالت إلى (أو من) االستثمارات العقارية فقط عند حدوث تغيير في اإلستخدام .بالنسبة للتحويل من بند استثمارات
عقارية إلى بند عقارات تم شغلها من قبل المالك ،تعتبر التكلفة للم حاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ التغير في اإلستخدام.
إذا أصبحت العقارات التي يشغلها المالك استثمارات عقارية ،تقوم المجموعة بإحتساب هذه العقارات وفقا ً للسياسة المتبعة
للعقارات والمعدات واألثاث حتى تاريخ تغيير اإلستخدام.
يتم تحديد المكاسب أو الخسائر الناتجة من استبعاد االستثمارات العقارية كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة المدرجة
للموجود في القوائم المالية للفترة السابقة بالكامل.
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إضمحالل موجودات غير مالية
باإلضافة إلى اإلفصاحات التي تتعلق بإضمحالل الموجودات غير المالية في اإليضاحات التالية:
-

إيضاح رقم 3
إيضاح رقم 4

إفصاحات عن الفرضيات الهامة
عقارات ومعدات وأثاث

تقوم المجموعة بإجراء تقييم بتاريخ كل تقرير مالي لت حديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل موجود مالي محدد.
إذا وجد مثل هذا الدليل ،أو عندما يتطلب إجراء فحص إضمحالل سنوي للموجود ،تقوم المجموعة بعمل تقييم لمبلغ الموجود
القابل لالسترداد .إن القيمة القابلة لإلسترداد للموجود هي القيمة األعلى للقيمة العادلة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصا ً تكلفة
البيع وقيمتها المستخدمة وهي محددة للموجود الفردي ،إال إذا كان الموجود غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي مستقلة إلى حد
بعيد عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات .عندما تزيد القيمة المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن
قيمها الق ابلة لالسترداد ،فإن الموجود يعتبر مضمحالُ ويتم إظهار الموجود بالمبلغ القابل لالسترداد.
عندما يتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود ،فان التدفقات النقدية المستقبلية يتم تخفيضها إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم
والذي يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للموال والمخاطر الخاصة بالموجود .عند تحديد القيمة العادلة بعد خصم
تكاليف البيع ،فإنه يتم األخذ في االعتبار أحدث معامالت السوق .عندما ال يمكن تحديد مثل تلك المعامالت ،فإنه يتم إستخدام
أحدث نماذج التقييم المناسبة .هذه الحسابات يتم ت أييدها من قبل مضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المسعرة للشركات المتداولة
علنا ً أو مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة.
يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير مالي حول ما إذا كان هناك أي مؤشر يثبت بأن خسائر اإلضمحالل المثبتة مسبقا ً لم تعد
موجودة أو قد تم تخفيضها .إذا وجد مثل هذا المؤشر ،تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد للموجود أو الوحدة المنتجة
للنقد .يتم استرجاع خسارة اإلضمحالل المثبتة مسبقا ً فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ الموجودات
القابلة لالسترداد منذ تاريخ إثب ات آخر خسارة إضمحالل .إن قيمة االسترجاع محددة بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة للموجود
قيمته القابلة لالسترداد ،وأ ال تتجاوز القيمة المدرجة التي تم تحديدها ،بعد حسم اإلستهالك كما لو لم يتم إثبات خسارة إضمحالل
للموجود في السنوات السابقة .يتم إثبات هذه االستر جاعات في القائمة الموحدة للدخل الشامل إال إذا ك ان الموجود مدرج بمبلغ
إعادة التقييم ففي هذه الحالة ،يتم معاملة االسترجاع كزيادة في إعادة التقييم.
األدوات المالية – اإلثبات المبدئي والقياس الالحق
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه موجود مالي لمنشأة واحدة ومطلوب مالي أو أداة أسهم حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
الموجودات والمطلوبات المالية
أن السياسات المحاسبية المحددة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالية المختلفة هي موضحة أدناه:

 )1الموجودات المالية
تتضمن الموجودات المالية للمجموعة على أرصدة لدى البنك ونقد وذمم تجارية مدينة وذمم أخرى.
اإلثبات المبدئي والقياس
ً
يتم تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات المبدئي ،ويتم الحق ا قياسها بالتﮐلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل خالل األرباح أو ال خسائر .يعتمد تصنيف الموجودات الم الية عند اإلثبات المبدئي على خصائص
التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية ونموذج أعمال المجموعة إلدارة تلك الموجودات .باستثناء الذمم التجارية المدينة التي
ال تحتوي على عنصر تمويل جوهري أو تلك التي قامت المجموعة بتطبيق الطريقة العملية عليها ،تقيس المجموعة مبدئيا ً
الموجودات المالية بقيمها العادلة ،باإلضافة ،في حالة الموجودات المالية غي ر المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر تضاف إليها تكاليف المعاملة .يتم قياس الذمم التجارية المدينة التي ال تحتوي علﯽ عنصر تمويل جوهري أو التي ق امت
المجموعة بتطبيق الطريقة العملية عليها بسعر المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .15
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 )1الموجودات المالية (تتمة)

اإلثبات المبدئي والقياس (تتمة)

من أجل أن يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فالبد أن تؤدي
إلى حدوث التدفقات النقدية التي هي عبارة عن "فقط مدفوعات على المبلغ األصلي للدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم".
يشار إلى هذا التقييم بفحص فقط المدفوعات على المبلغ األصلي للدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ويتم إجراؤه على مستوى
األداة.
يشير نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارتها لموجوداتها المالية من أجل تحقيق التدفق ات النقدية.
يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عنها تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو
كليهما .يتم إثبات مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه
عامةً في القوانين أو حسب أعراف السوق (طريقة الشراء العادية) في تاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة
بشراء أو بيع الموجود.
القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،تم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات:
-

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطف أة (أدوات دين)؛
موجودات مالية مدرجة بالقيم ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،مع إعادة تدوير المكاسب والخسائر المتراكمة
(أدوات دين)؛
موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،دون إعادة تدوير المكاسب والخسائر المتراكمة
عند االستبعاد (أدوات أسهم حقوق الملكية)؛ و
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة خالل األرباح أو الخسائر.

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

يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية؛ و
ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على المبلغ
األصلي للدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

يتم تصنيف جميع الموجودات المالية المحتفظ بها حاليا ً من قبل المجموعة بالتكلفة المطفأة.
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها على النحو الموضح أدناه:

ذمم تجارية مدينة

يتم إثبات الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى باألسعار المتفق عليها تعاقديا ً محسوما ً منها أية خصومات أو تعديالت .عندما
تكون القيمة الزمنية للموال جوهرية ،فإنه يتم خصم الذمم المدينة وتدرج بالتكلفة المطفأة .ويتم عمل مخصص عندما يكون هناك
دليل موضوعي بأن المجموعة لم تعد قادرة على استرداد األرصدة بالكامل .يتم شطب األرصدة عندما يتم إ جراء تقييم بأن
احتمالية استردادها بعيد المنال .راجع سياسة اضمحالل الموجودات المالية.

نقد وأرصدة لدى بنك
يشتمل النقد واألرصدة لدى البنوك في القائمة الموحدة للمركز المالي على نقد لدى بنوك وفي الصندوق وودائع قصيرة األجل
بتواريخ إستحقاق لمدة سنة واحدة أو أقل ،والتي تخضع لمخاطر تغيرات غير جوهرية في القيمة.
لغرض القائمة الموحدة للتدفقات النقدية ،يشمل النقد وما في حكمه على نقد وودائع قصيرة األجل بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة
ثالثة أشهر أو أقل ،محسوما ً منها ً أرصدة السحوبات على المكشوف من البنك الق ائمة والحسابات المصرفية المقيدة ،إن وجدت.
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 )1الموجودات المالية (تتمة)
استبعاد
يتم استبعاد الموجود المالي (أو ،حسب مقتضى الحال جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية
المشابهة) عند:

انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجود ،أو
قيام المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود أو تعهدت بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى
طرف ثالث بموجب "ترتيب سداد"؛ وسوا ًء
(أ) قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بالموجود ،أو
(ب) عندما لم تقم المجموعة ب نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة
على الموجود.

-

إضمحالل الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإثبات مخصص لل خسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة لجميع أدوات الدين .تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة على
الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا ً للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها ،مخصومة بمعدل
تقريبي لمعدل الفائدة الفعلي األصلي .ستتضمن التدفقات النقدية المتوقعة على تدفقات نقدية ناتجة من بيع الضمانات المحتفظ بها
أو التحسينات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.
يتم إثبات ال خسائر االئتمانية المتوقعة على مرحلتين .بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي لم تشهد زيادة جوهرية في المخاطر
االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي ،تم تقديم ال خسائر االئتمانية المتوقعة للخسائر االئتمانية التي تنتج عن أحداث التعثر في السداد
المحتملة خالل  12شهراً القادمة (الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهراً) .بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانية التي شهدت
زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثباب المبدئي ،فإنه يتطلب إثبات مخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على
العمر المتبقي للتعرض ،بغض النظر عن توقيت التعثر في السداد (الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر).
بالنسبة للذمم التجارية المدينة ،قامت المجموعة بتطبيق نهج مبسط في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .ولذلك ،لم تقم
المجموعة بتتبع التغيرات في المخاطر االئتمانية ،ولكنها بدالً من ذلك قامت بإثبات مخصص خسارة على الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد التقرير المالي .وقد أنشأت المجموعة مصفوفة التي تستند على واقع خبرة الخسارة
االئتمانية السابقة لها ،والتي تم تعديلها لعوامل النظرة المستقبلية ال خاصة بالمدينين.
تعتبر المجموعة بأن الموجودات المالية في حالة التعثر في السداد عندما تكون المدفوعات التعاقدية متأخرة عن السداد لمدة 90
يوماً .وفي بعض الحاالت ،تعتبر المجموعة أيض ا ً بأن الموجودات المالية في حالة التعثر في السداد عندما تشير المعلومات
الداخلية أو الخارجية بأنه من غير المحتمل بأن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل األ خذ في االعتبار أي
تحسينات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة .يتم شطب الموجودات المالية عندما ال يكن هناك توقعات معقولة إلسترداد
التدفقات النقدية التعاقدية.
التكلفة المطفأة لألدوات المالية
يتم احتساب التكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الف ائدة الفعلية محسوما ً منه أي مخصص لالضمحالل وسداد المبلغ األصلي أو
جزء منه .يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في اإلعتبار أية عالوات أو خصومات من اإلقتناء وتتضمن تكاليف المعاملة
والرسوم التي تعتبر جز ًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.
قياس القيمة العادلة
تقيس المجموعة الموجودات غير المالية مثل االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي .كما تم تلخيص
القيمة العادلة المتعلقة باإلفصاحات في اإليضاحات التالية:
-

اإلفصاحات عن طرق التقييم والتقديرات واالفتراضات الهامة المتعلقة باالستثمارات العقارية إيضاحين رقم  3و7
إيضاح رقم 31
اإلفصاحات الكمية عن التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة
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القيمة العادلة هو السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين مشاركي السوق في
تاريخ القياس .ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن معاملة بيع الموجود أو تحويل المطلوب تحدث إما:
-

في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب ،أو
في السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي.

يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة.
يتم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوب بإستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجود أو
المطلوب ،على افتراض بأن مشاركي السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالحهم االقتصادية.
يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة مشاركي السوق على إدرار منافع اقتصادية عن طريق إستخدام
الموجودات بأعلى وأفضل إستخداماتها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق الذي سيستخدم الموجودات بأعلى وأفضل
إستخداماتها.
تستخدم المجموعة تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لها معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ،والذي يزيد الحد
االقصى إلستخدام المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها ويحد من إستخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة ،بنا ًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل .وهي موضحة
كالتالي:
-

المستوى  - 1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛

-

المستوى  - 2تقنيات التقييم ألدنى مستوى والتي يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة
المسجلة أما بصورة مباشرة أو غير مب اشرة؛ و

-

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

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر ،ت حدد المجموعة ما إذا كانت قد حدثت
تحويالت فيما بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم تصنيفها ( -استناداً إلى أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير
الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل) في نهاية فترة إعداد كل تقارير مالي.
يتم إشراك المثمنين الخارجيين في تقييم الموجودات الجوهرية مثل االستثمارات العقارية .يقرر إشراك المثمنين الخارجيين سنويا ً
من قبل اإلدارة .تتضمن معايير االختيار على معرفتهم بالسوق والسمعة واالستقاللية والتمسك بالمعايير المهنية .يتم عادةً تغيير
المثمنين كل ثالث سنوات .تقرر اإلدارة ،بعد إجراء مناقشات مع المثمنين الخارجيين للمجموعة بشأن تقنيات التقييم والمدخالت التي
سيتم إستخدامها لكل حالة.
في تاريخ إعداد كل تقرير ،تقوم اإلدارة بإجراء تحليل للتغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يتطلب إعادة قياسها أو إعادة
تقييمها وفقا ً للسياسات المحاسبية للمجموعة .بالنسبة لهذا التحليل ،تتحقق اإلدارة من المدخالت الرئيسية المطبقة في أحدث تقييم عن
طريق مطابقة المعلومات في حساب التقييم بشأن العقود والوثائق األخرى ذات الصلة.
كما تقوم اإلدارة باالشتراك مع المثمنين الخارجيين للمجموعة ،بمقارنة كل تغير من التغيرات في القيمة العادلة لكل موجود
ومطلوب مع المصادر الخارجية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان التغيير معقوالً.
تقدم اإلدارة نتائج التقييم على أساس سنوي إلى لجنة التدقيق .ويتضمن ذلك على مناقشة االفتراضات الرئيسية المستخدمة في
إجراء هذه التقييمات.
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لغـرض اإلفصـاح عـن القيمـة العادلــة ،قامـت المجموعـة بتحديـد فئـات الموجــودات والمطلوبـات علـى أسـاس طبيعـة وخصــائص
ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تنسب مباشرةً إلى اقتناء أو بناء أو إنتـاج الموجـودات ،والتـي تسـتغرق بالضـرورة فتـرة زمنيـة
لكي تكون جاهزة لالسـتخدام المقصـود أو البيـع كجـزء مـن تكلفـة الموجـودات المعنيـة .يـتم احتسـاب جميـع تكـاليف االفتراضـات
األخرى كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها .تتألف تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخـرى التـي تتكبـدها المنشـأة فيمـا
يتعلق باقتراض األموال.
مخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام (قانوني أو متوقع) على المجموعة ناتج عن حدث سابق ،ومن المحتمل إن يتطلب وجود
تدفق خارجي للموارد يشمل المنافع االقتصادية لتسوية هذه االلتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه االلتزامات.
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة بدفع اشتراكات لنظام هيئة التأمين االجتماعي لموظفيها البحرينيين والتي تحسب كنسبة من رواتب الموظفين .إن
التزامات المجموعة تكون محصورة في نطاق المبالغ المساهم بها في هذا النظام والتي يتم صرفها عند استحقاقها.
كما تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين األجانب ،والتي تستحق بنا ًء على رواتب الموظفين عند إنهاء التوظيف وعدد
سنوات الخدمة .تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت كمستحقات على مدى فترة التوظيف.
إثبات اإليراد
يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه المنافع اإلقتصادية إلى المجموعة بحيث يمكن قياس مبالغ اإليرادات
بموثوقية ،بغض النظر عن الوقت الذي يتم فيه إ جراء المدفوعات .يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذمم المدينة،
مع األخذ في االعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع بإستثناء الضرائب والرسوم .إن وجدت ،لقد استنتجت المجموعة بأنها تعمل
بصفة رب المال في جميع ترتيبات إيراداتها ،حيث لديها أسعار العروض وكما أنها معرضه لمخاطر االئتمان .يجب استيفاء
معايير اإلثبات التالية قبل إثبات اإليراد.

دخل اإليجار
يتم إثبات دخل اإليجار المستحق القبض من عقود التأجير التشغيلية ،بعد حسم التكاليف المباشرة المبدئية للمجموعة للدخول في
عقود التأجير التشغيلية على أساس القسط الث ابت على مدى فترة عقد التأجير ،باستثناء دخل اإليجار المشروط والذي يتم إثباته عند
اكتسابه.
يتم توزيع الحوافز للمستأجرين للدخول في إتفاقيات التأجير بالتساوي على مدى فترة عقد اإليجار ،حتى وإن لم تسدد المدفوعات
على هذا األساس .إن مدة عقد اإليجار هي الفترة غير القابلة لإللغاء إلى جانب أي مدة أخرى يكون للمستأجر فيها خيار مواصلة
في عقد التأجير ،حيث يكون من المؤكد إلى حد معقول ،عند بدء عقد التأجير ،أن المستأجر سيمارس ذلك الخيار.
يتم إثبات المبالغ المستلمة من المستأجرين إلنهاء عقد التأجير أ و التعويض عن التلفي ات في القائمة الموحدة للدخل الشامل عند
اكتسابها.

رسوم الخدمات والمصروفات القابلة لإلسترداد من المستأجرين

يتم إثبات الدخل الناتج عن المصروفات المعاد احتسابها على المستأجرين في الفترة التي يمكن فيها استرداد المصروفات تعاقديا ً.
تتضمن رسوم الخدمات والمبالغ األ خرى المستلمة على إجمالي التكاليف ذات الصلة باإليرادات ،حيث يعتبر بأن المجموعة تعمل
كرب المال في هذا الصدد.
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دخل الفوائد

يتم تسجيل دخل الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،هو المعدل الذي بموجبه يتم خصم بدقة المدفوعات النقدية المقدرة
المستقبلية أو المبالغ المستلمة خالل العمر المتوقع للداة المالية أو فترة أقصر إلى صافي القيمة المدرجة للموجود المالي أو
المطلوب ،أيهما أنسب .يتم عرض دخل الفوائد كربح من الودائع ألجل في القائمة الموحدة للدخل الشامل.
عمالت أجنبية
يتم مبدئيا ً تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ إجراء المعاملة.
يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المعروضة بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ
إعداد التقارير المالية .ترحل جميع الفروق إلى القائمة الموحدة للدخل الشامل.
يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بالتواريخ المبدئية للمعامالت.
يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف ا لسائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد
القيمة العادلة.
المنح الحكومية
يتم إثبات المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأنه سيتم استالم المنحة و سيتم االمتثال لجميع الشروط المرفقة .عندما
تتعلق المنحة ببند المصروف ،يتم إثباته كدخل على أساس منتظم على مدى الفترات التي يتم فيها احتساب التكاليف ذات الصلة
التي تهدف إلى تعويضها .عندما تتعلق المنحة بموجود ،يتم إثباته كدخل بمبالغ متساوية على مدى العمر اإلنت اجي المتوقع
للموجود ذي الصلة.
عندما تستلم المجموعة منح الموجودات غير النقدية ،يتم تسجيل الموجود والمنحة بمبالغ إسمية ويتم إثباتها في األرباح أو الخسائر
على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود ،استنادا إلى نمط االستهالك ومنافع الموجود األساسي على أساس أقساط سنوية
متساوية.
يتم تسجيل المساعدات الحكومية البالغة  225,396ألف دينار بحريني في األرباح أو الخسائر خالل الفترة الحالية .تم تسجيل
المبلغ كخصم من المصروفات ذات الصلة في القائمة الموحدة للدخل الشامل.
عقود اإليجار
تقيم المجموعة عند بدء العقد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو يحتوي على عقد اإليجار .أي إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة
على إستخدام موجودات محددة لفترة زمنية نظير مقابل.
قامت المجموعة بتطبيق نهج موحد إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار
الموجودات منخفضة القيمة .قامت المجموعة بإثبات التزامات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار وال حق في إستخدام
الموجودات التي تمثل الحق في إستخدام الموجودات األساسية.
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 )1الحق في إستخدام الموجودات
تقوم المجموعة بإثبات الحق في إستخدام الموجودات في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،التاريخ الذي يكون فيه الموجود األساسي
متاحا ً لإلستخدام) .يتم قياس الحق في إستخدام الموجودات بالتكلفة ،محسوما ً منها أي استهالك متراكم وخسائر االضمحالل
المتراكمة ،ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار .تتضمن تكلفة الحق في إستخدام الموجودات على مبلغ التزامات
عقود اإليجار المثبتة والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة ومدفوعات عقود اإليجار التي تم إجراؤها في أو قبل تاريخ بدء عقد
اإليجار محسوما ً منها حوافز اإليجار المستلمة .يتم استهالك الحق في إستخدام الموجودات المثبتة على أساس القسط الثابت على
مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ومدة عقد اإليجار ،أيهما أقصر.
إذا كانت الملكية تحول الموجودات المؤجرة إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجار أو التكلفة تظهر ممارسة خيار الشراء ،فإنه يتم
احتساب االستهالك بإستخدام العمر اإلنتاجي المقدر للموجود.
يخضع الحق في إستخدام الموجودات لإلضمحالل.
عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات المنخفضة القيمة
تطبق المجموعة إعفاء اإلثبات على بعض عقود اإليجار القصيرة األجل (أي تلك عقود اإليجار التي يكون مدة عقد إيجارها 12
شهراً أو أقل من تاريخ بدء عقد اإليجار وال تحتوي على خيار الشراء) .كما تطبق إعفاء اإلثبات على عقود اإليجار للموجودات
المنخفضة القيمة لعقود اإليجار التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم إثبات مدفوعات اإليجار على عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود
اإليجار للموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
 )2التزامات عقد اإليجار
في تاريخ بدء عقد اإليجار ،تقوم المجموعة بإثبات التزامات عقد اإليجار ال مقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتعين
سدادها على مدى فترة عقد اإليجار .تتضمن مدفوعات اإليجار على مدفوعات ث ابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة في جوهرها)
محسوم منها أي حوافز مستحقة القبض أو مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على المؤشر أو المعدل والمبالغ يتوقع دفعها
بموجب ضمانات القيمة المتبقية .كما تتضمن مدفوعات عقد اإليجار على سعر ممارسة خيار الشراء الذي يكون من المؤكد
بصورة معقولة بأن المجموعة سوف تمارس هذا الخيار ودفع غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة عقد اإليجار تظهر أن
المجموعة تمارس خيار اإلنهاء.
يتم إثبات مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على المؤشر أو السعر كمصروفات (ما لم يتم تكبدها إلنتاج المخزون) في
الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى حدوث الدفع.
عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا لم يكن
باإلمكان تحديد معدل الفائدة في عقد اإليجار بسهولة .بعد تاريخ بدء سريان عقد اإليجار ،يتم زيادة مبلغ التزامات عقد اإليجار
ليعكس الفائدة اإلضافية وتخفيض مدفوعات اإليجار المسددة .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة المدرجة اللتزامات عقد
اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار ،أو تغيير في مدفوعات اإليجار (على سبيل المثال ،التغييرات في
المدفوعات المستقبلية الناتجة عن تغيير في المؤشر أو المعدل ال مستخدم لتحديد مدفوعات اإليجار تلك) أو تغيير في تقييم شراء
الموجود األساسي.
عقود اإليجار  -المجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تنقل فيها المجموعة بشكل جوهري جميع المخاطر والمكافآت المرتبطة بملكية الموجود كعقود
إيجار تشغيلية .يتم إثبات دخل اإليجار الناتج على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ويتم إدراجها ضمن اإليرادات
في قائمة األرباح أو الخسائر نتيجة لطبيعته التشغيلية .تضاف التكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة بشأن تفاوض وترتيب عقد إيجار
تشغيلي إلى القيمة المدرجة للموجود المؤجر ويتم إثباتها على مدى فترة عقد اإليجار على نفس األساس كدخل اإليجار .يتم إثبات
اإليجارات الطارئة كإيرادات في الفترة التي يتم فيها اكتسابها.
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أرباح أسهم نقدية
ً
تقوم الشركة بإثبات االلتزام لدفع أرباح األسهم عندما يصرح بالتوزيع والتوزيع لم يعد بقرار من الشركة .وفقا لقانون الشركات
التجارية البحريني ،يصرح بالتوزيع عندما يتم الموافقة عليه من قبل المساهمين .ويتم إثبات المبلغ المقابل مباشرةً في حقوق
الملكية.

اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

3

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إصدار تقديرات وافتراضات قد تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات
والمطلوبات المالية واإلفصاحات المرفقة .عدم التيقن بشأن هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب
إجراء تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية.
تتضمن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بتعرضات المجموعة للمخاطر وعدم التيقن على ما يلي:
-

إيضاح رقم 30
إيضاح رقم 30
إيضاح رقم 30

إدارة رأس المال
أهداف إدارة المخاطر المالية والسياسات
إفصاحات تحليل الحساسية

اآلراء
في أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،اتخذت اإلدارة القرارات التالية ،التي لديه ا أغلب التأثيرات الهامة على المبالغ
المثبتة في القوائم المالية الموحدة أدناه.

مبدأ االستمرارية
قام مجلس إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهو مقتنع بأن المجموعة
لديها المصادر لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور .وعالوة على ذلك ،فإن مجلس اإلدارة ليس على علم بأي أمور غير
جوهرية مؤكدة التي من الممكن أن تسبب شكوكا ً جوهرية حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية.
ولذلك ،تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.
عقود إيجار العقارات  -المجموعة كمؤجر
دخلت المجم وعة في عقود إيجار عقارات تجارية على محفظة استثماراتها العقارية .حددت المجموعة ،بنا ًء على تقييم شروط
وأحكام الترتيبات ،مثل مدة اإليجار التي ال تشكل جزءاً رئيسيا ً من العمر االقتصادي للعقار التجاري والقيمة الحالية للحد األدنى
من مدفوعات اإليجار التي ال تعادل إلى ح ٍد كبير كامل القيمة العادلة للعقار التجاري ،بحيث تحتفظ بشكل جوهري بجميع
المخاطر والمكافآت المتعلقة بملكية هذه العقارات وتحسب العقود كعقود إيجار تشغيلية.
التقديرات واالفتراضات
فيما يلي أدناه االفتراضات الرئيسية التي تأخذ في االعتبار المصادر المستقبلية والمصادر األساسية األخرى للتقديرات غير
المؤكدة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي والتي لديها مخاطر هامة قد تؤدي إلى إجراء تعديل جوهري للقيم المدرجة للموجودات
والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة .تعتمد المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على المعايير المتوفرة عند إعداد القوائم المالية
الموحدة .قد تتغير الظروف واالفتراضات بشأن التطورات المستقبلية حسب التغيرات أو ظروف السوق الخارجة عن نطاق
سيطرة المجموعة .وتنعكس مثل هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها.
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اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)

التقديرات واالفتراضات (تتمة)

إعادة تقييم االستثمارات العقارية
تقوم المجموعة بإدراج استثماراتها العقارية بالقيمة العادلة ،مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في الق ائمة الموحدة للدخل
الشامل .قامت المجم وعة بتعيين مثمن مستقل متخصص لتقييم القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بتاريخ إعداد التقرير المالي.
بالنسبة لالستثمارات العقارية ،تم تطبيق منهجي ات تقييم مختلفة ،بما في ذلك نموذج رسملة عائد الدخل ،والتدفقات النقدية
المخصومة.
يتطلب تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية استخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات (مثل
اإليجارات ،وضع المستأجرين وتدفقات اإليرادات المستقبلية والقيم الرأسمالية للتركيبات والتجهيزات ،أية مسائل بيئية وإصالحات
عامة وحالة العقار) ومعدالت الخصم المطبقة على تلك الموجودات .باإلضافة إلى لذلك ،يتم أيض ا ً األخذ في االعتبار مخاطر
التطوير (مثل مخاطر اإلنشاء والتأجير) عند تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية قيد اإلنشاء .تتكون تدفقات اإليرادات
المستقبلية من اإليجار المتعاقد عليه (إي جار الوفاة) ودخل اإليجار المقدر بعد فترة العقد .وعند تقدير دخل اإليجار المقدر ،يتم
األخذ في االعتبار التأثير المحتمل لحوافز التأجير المستقبلية التي ستمنح لتأمين العقود الجديدة .تستند جميع هذه التقديرات على
ظروف السوق المحلية القائمة في تاريخ إعداد التقارير المالية.
تم اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة العادلة للعقارات وتحليل الحساسية في اإليضاح رقم .7

األعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات واألثاث
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لعق اراتها ومعداتها وأثاثها لحساب اإلستهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في
االعتبار المدة المتوقع فيها إستخدام الموجود أو طبيعة التآكل والتقادم التجاري .تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار
اإلنتاجية على أساس سنوي ويتم تعديل مخصص اإلستهالك المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنت اجية تختلف عن
التقديرات السابقة.

إضمحالل الذمم التجارية المدينة
قامت المجموعة بتطبيق نهج مبسط في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .ولذلك ،لم تقم المجموعة بتتبع التغيرات في المخاطر
االئتمانية ،ولكنها بدالً من ذلك قامت بإثبات مخصص خسارة على الخسائر االئتم انية المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد
التقرير المالي .وقد أنشأت المجموعة مصفوفة التي تستند على واقع خبرة الخسارة االئتمانية السابقة لها ،والتي تم تعديلها لعوامل
النظرة المستقبلية الخاصة بالمدينين.

عقود اإليجار – تقدير معدل االقتراض اإلضافي
ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار ،ولذلك فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس
التزامات عقد اإليجار .ومعدل االقتراض اإلضافي هو معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة أن تدفعه لالقتراض على مدى
فترة مماثلة ،وضمان مالي مماثل ،األموال الالزمة للحصول على موجود بقيمة مماثلة للحق في استخدام الموجود في بيئة
اقتصادية مماثلة .وبالتالي فإن معدل االقتراض اإلضافي يعكس ما يجب على المجموعة "سداده" ،األمر الذي يتطلب عمل تقديراً
عندما ال تتوفر أسعار ملحوظة (مثل الشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمويل) أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس
شروط وأحكام عقد اإليجار (على سبيل المثال ،عندما ال تكون عقود اإليجار بالعملة الرئيسية للشركة التابعة) .تقوم المجموعة
بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها (مثل أسعار الفائدة في السوق) عند توفرها ويطلب منها
وضع تقديرات معينة خاصة بالمنشأة (مثل التصنيف االئتماني المستقل للشركة التابعة).
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عقارات ومعدات وأثاث
معدات
دينار بحريني

2021
التكلفة:
في  1يناير 2021
إضافات
إستبعادات
في  31ديسمبر 2021

في  31ديسمبر 2021

6,244,358
44,009
()530

4,897,693
11,622
-

152,720
44,995
-

─────────

─────────

────────

─────────

─────────

─────────

────────

─────────

5,639,789
281,907
()530

4,627,384
249,795
-

139,509
15,364
-

10,406,682
547,066
()530

─────────

─────────

────────

─────────

─────────

─────────

────────

─────────

5,921,166

صافي القيم المدرجة:
في  31ديسمبر 2021

366,671
═════════
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مركبات
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني
11,294,771
100,626
()530

6,287,837

االستهالك المتراكم:
في  1يناير 2021
االستهالك المخصص للسنة
المتعلق باإلستبعادات  /التحويالت

أثاث
وتركبيات
دينار بحريني

4,909,315

4,877,179

32,136
═════════

197,715

154,873

42,842
════════

11,394,867

10,953,218
441,649

═════════
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معدات
دينار بحريني

2020
التكلفة:
في  1يناير 2020
إضافات
في  31ديسمبر 2020

في  31ديسمبر 2020

5,947,902
296,456

4,889,064
8,629

─────────

─────────

────────

─────────

─────────

─────────

────────

─────────

5,263,188
376,601

4,263,329
364,055

129,867
9,642

9,656,384
750,298

─────────

─────────

────────

─────────

─────────

─────────

────────

─────────

5,639,789

صافي القيم المدرجة:
في  31ديسمبر 2020

604,569
═════════
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المجموع
دينار بحريني

152,720
-

6,244,358

االستهالك المتراكم:
في  1ين اير 2020
االستهالك المخصص للسنة

أثاث
وتركبيات
دينار بحريني

4,897,693

4,627,384
270,309

═════════

152,720

139,509

13,211
════════

10,989,686
305,085
11,294,771

10,406,682
888,089

═════════
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تم تخصيص رسوم االستهالك في القائمة الموحدة للدخل الشامل على النحو التالي:

تكلفة المبيعات (إيضاح رقم )22
المصروفات

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

79,771
467,295

83,313
666,985

─────────

─────────

═════════

═════════

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

467,295
65,233

666,985
77,784

547,066

5

استهالك

تم تخصيص استهالك الموجودات غير المتداولة على النحو الت الي:

استهالك عقارات ومعدات وأثاث (إيضاح رقم )4
استهالك الحق في استخدام الموجودات (إيضاح رقم )9

─────────

─────────

═════════

═════════

532,528

6

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

في  1يناير
النفقات الرأسمالية المتكبدة خالل السنة
تحويالت إلى استثمارات عقارية (إيضاح رقم )7

7

2021
دينار بحريني
554,661
1,683,338
()41,318

652,230
34,503
()132,072

2,196,681

استثمارات عقارية

في  1يناير
مكسب ( /خسارة) غير محققة للقيمة العادلة
تحويالت من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ (إيضاح رقم )6
النفقات المتكبدة خالل السنة

744,769

2020
دينار بحريني

─────────

في  31ديسمبر

750,298

─────────

554,661

═════════

═════════

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

137,846,854 137,316,526
()1,094,451
90,622
132,072
41,318
432,051
55,653
──────────

137,406,119

في  31ديسمبر

══════════

──────────

137,316,526

══════════

تشمل االستثمارات العقارية للمجموعة مجمع السيف ومجمع مدينة عيسى وأجنحة فريزر  -السيف ومجمع السيف المحرق
وعقارات ت جارية أخرى في مملكة البحرين.
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شركة عقارات السيف ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2021

استثمارات عقارية (تتمة)

7

كما في  31ديسمبر  2021و 31ديسمبر  ،2020تستند القيم العادلة للعقارات على تقييمات تم إجراؤها من قبل مساحين مستقلين.
في بعض الحاالت .المساحون متخصصون في الصناعة في تقييم هذه األنواع من العقارات االستثمارية .تستند التقييمات التي
أجريت على طريقة رسملة عائد الدخل أو طريقة التدفقات النقدية المخصومة .
تم تقديم إفصاحات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية في اإليضاح رقم .31
فيما يلي وصف لتقنيات التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية في تقييم االستثمارات العقارية:

مدخالت ذات تأثير جوهري
ال يمكن مالحظتها

2021

2020

عقارات المجمع

تقدير قيمة اإليجار سنويا ً
نسبة اإلشغال
العائد المعادل

 11,094,564دينار ب حريني
%91 - %83
%9,5 - %8

 11,130,373دينار ب حريني
%91 - %81
%9,5 - %8

أجنحة فريزر – السيف

تقدير قيمة اإليجار سنويا ً
نسبة اإلشغال
العائد المعادل ومعدل الخصم

 1,872,450دينار ب حريني
%80
%10,00

 1,793,610دينار ب حريني
%80
%10,00

عقارات تجارية أخرى

تقدير قيمة اإليجار سنويا ً
نسبة اإلشغال
العائد المعادل

 1,615,680دينار بحريني
%100
%9,0 - %6,0

 1,595,400دينار بحريني
%100
%9,0 - %6,0

العقارات

يتم تحديد فترة التدفقات النقدية والتوقيت المحدد للتدفقات الداخلة والخارجة من األحداث مثل مراجعة اإليجار وتجديد عقد اإليجار
وما يتعلق بذلك من إعادة التأجير أو إعادة التطوير أو التجديد .وعادة ما تكون الفترة المناسبة مدفوعة بأداء السوق والتي تعد سمة
من سمات الممتلكات العقارية .ويتم عادةً تقدير التدفق النقدي الدوري كإجمالي الدخل محسوم منه الشواغر والمصروفات غير
القابلة لالسترداد وخسائر تحصيل المبالغ وحوافز التأجير وتكاليف الصيانة وتكاليف الوكيل والعمولة والمصروفات التشغيلية
واإلدارية األخرى ،حسب مقتضى الحال .ومن ثم يتم خصم سلسة صافي الدخل التشغيلي الدوري باإلض افة إلى تقدير القيمة
النهائية المتوقعة في نهاية الفترة المتوقعة.
سيؤدي الزيادة (النقصان) الجوهري في قيمة اإليجار المقدرة ونمو اإليجار سنويا ً ونسبة االشغال الطويلة األجل بمعزل إلى ارتفاع
(انخفاض) ملحوظ في القيمة العادلة للعقارات .ستؤدي الزيادة (النقصان) الجوهري في معدل الخصم (وعائد التخارج) بمعزل إلى
انخفاض (ارتفاع) ملحوظ في القيمة العادلة للعقارات.
بصورة عامة ،فإن أي تغيير في االفتراض الذي تم إجراؤه بشأن تقدير قيمة اإليجار يكون مصحوبا ً بما يلي:
-

8

تغيير مماثل في اإليجار السنوي ومعدل الخصم (وعائد التخارج)؛ و
تغيير مقابل في نسبة اإلشغال الطويل األجل.

استثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك

في  1يناير
استثمار إضافي خالل السنة
حصة المجموعة من نتائج الشركة الزميلة والمشروع المشترك
تعديالت أخرى
في  31ديسمبر

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

23,968,102
()357,281
()25,250

18,861,526
4,906,077
290,499
()90,000

───────────

──────────

═══════════

══════════

23,585,571

34

23,968,102

شركة عقارات السيف ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2021

8

استثمار في شركة زميلة مشروع مشترك (تتمة)

فيما يلي أدناه هو ملخص المعلومات المالية للمشروع المشترك بنا ًء على القوائم المالية وتسوية القيمة المدرجة لالستثمارات في
القوائم المالية الموحدة:

ملخص قائمة المركز المالي للمشروع المشترك:

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة

4,328,284
40,272,314
()2,864,714
()24,815,026

7,097,918
32,240,053
()1,991,609
()19,749,376

───────────

──────────

═══════════

══════════

ملخص قائمة األرباح أو الخسائر للمشروع المشترك:

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

إيرادات
مصروفات

303,495
()679,621

72,581
()61,478

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

16,920,858

حقوق الملكية

()676,126

(الخسارة)  /الربح للسنة

()338,063

حصة المجموعة من (الخسارة)  /الربح للسنة

17,596,986

11,103

5,552

فيما يلي أدناه هو ملخص المعلومات المالية للشركة الزميلة بنا ًء على القوائم المالية وتسوية القيمة المدرجة لالستثمارات في
القوائم المالية الموحدة:

ملخص قائمة المركز المالي للشركة الزميلة:

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة

32,124,435
29,931,186
()34,063

31,168,542
30,945,973
()16,090

──────────

──────────

══════════

══════════

ملخص قائمة األرباح أو الخسائر للشركة الزميلة:

2021
دينار بحريني

2020
دينار ب حريني

إيرادات
مصروفات

975,721
()1,051,587

1,166,505
()22,727

──────────

──────────

──────────

──────────

()1,004
()76,870

()3,990
1,139,788

──────────

──────────

══════════

══════════

62,021,558

حقوق الملكية

()75,866

الربح للسنة قبل التعديل
تعديل
الربح للسنة

()19,218

حصة المجموعة من الربح للسنة

62,098,425

1,143,778

284,947

ال يوجد لدى المشروع المشترك والشركة الزميلة أية التزامات محتملة جوهرية كما في  31ديسمبر  2021و 31ديسمبر .2020
وال يمكن للمشروع المشترك توزيع أرباح أسهمه حتى يتم ال حصول على موافقة كال الشريكين في المشروع .تم اإلفصاح عن
حصة المجموعة في اإلرتباطات الرأسمالية للمشروع المشترك في تاريخ إعداد التقارير المالية في اإليضاح رقم .27
35

شركة عقارات السيف ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2021

9

الحق في إستخدام الموجودات

فيما يلي التغيرات في القيمة المدرجة للحق في إستخدام الموجودات خالل السنة:

كما في  1يناير 2021
االستهالك للسنة
كما في  31ديسمبر 2021

كما في  1يناير 2020
االستهالك للسنة
كما في  31ديسمبر 2020

10

أرض
دينار بحريني

حاويات لنقل
النفايات
دينار بحريني

مركبات
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

2,028,453
()61,159
─────────
1,967,294

4,074
()4,074
─────────
-

─────────
-

2,032,527
()65,233
─────────
1,967,294

══════════

══════════

══════════

══════════

أرض
دينار بحريني

حاويات لنقل
النفايات
دينار بحريني

مركبات
دينار ب حريني

المجموع
دينار ب حريني

2,089,612
()61,159
─────────
2,028,453

20,370
()16,296
─────────
4,074

329
()329
─────────
-

2,110,311
()77,784
─────────
2,032,527

══════════

══════════

══════════

══════════

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

اإليجارات ورسوم الخدمة مستحقة القبض
محسوم منها :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

5,877,759
()2,612,730

6,740,375
()1,991,758

─────────

─────────

53,675
207,630
127,968
2,364,920

49,459
76,242
107,757
56,674

─────────

─────────

═════════

═════════

3,265,029

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح رقم )29
ذمم مدينة أخرى
مبالغ مدفوعة مقدما ً
مبالغ مدفوعة مقدما ً للموردين

6,019,222

4,748,617

5,038,749

ال تستحق أية فائدة على اإليجارات ورسوم الخدمة المستحقة القبض ويتم تسويتها عادةً خالل  30إلى  60يوم حسب شروط
اإلئتمان.
بالنسبة للشروط واألحكام المتعلقة بالمبالغ المستحقة الدفع من طرف ذو عالقة ،راجع اإليضاح رقم .29
فيما يلي التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

2021
دينار بحريني

في  1يناير
المخصص للسنة
في  31ديسمبر

1,991,758
620,972

1,157,755
834,003

─────────

─────────

═════════

═════════

2,612,730

36

2020
دينار ب حريني

1,991,758

شركة عقارات السيف ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2021

10

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى (تتمة)

تطبق المجموعة النهج المبسط على النحو المحدد بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9من أجل عمل مخصص
للخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة .يتضمن مخصص الخسارة على بعض عوامل النظرة المستقبلية كما في 31
ديسمبر  2021و 31ديسمبر  ،2020وفيما يلي أدناه مكونات تحليلها الزمني:

 31ديسمبر 2021
إجمالي القيمة المدرجة 2021
مخصص الخسارة

المجموع
دينار بحريني
5,877,759

30-0
يوماً
دينار بحريني
1,750,839

فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة
120-91
90-61
60-31
يوماً
يوماً
يوماً
دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني
437,240

43,047

أكثر من 120
يوماً
دينار بحريني

246,863

3,399,770

════════

════════

═══════

═══════

═══════

═════════

()2,612,730
════════

()778,268
════════

()194,358
═══════

()19,135
═══════

()109,733
═══════

()1,511,236
═════════

 31ديسمبر 2020
إجمالي القيمة المدرجة 2020

مخصص الخسارة

11

1,367,024

670,163

60,132

689,286

3,953,770

════════

════════

═══════

═══════

═══════

═════════

()1,991,758

()326,657

()177,787

()15,952

()182,860

()1,252,502

════════

════════

═══════

═══════

═══════

═════════

6,740,375

أرصدة لدى بنك ونقد

لغرض القائمة الموحدة للتدفقات النقدية يشتمل النقد وما في حكمه على األرصدة التالية كما في تاريخ القائمة الموحدة للمركز
المالي.

نقد في الصندوق وأرصدة لدى بنك وودائع ألجل
تمثل األرصدة لدى البنك أرباح أسهم لم يطالب بها بعد (إيضاح رقم )15

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

8,155,599
()182,095

3,479,742
()289,072

──────────

──────────

══════════

══════════

7,973,504

3,190,670

يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية لدى بنوك تجارية في مملكة البحرين وال تستحق عليها فائدة .تم إيداع الودائع ألجل لفترة ثالثة
أشهر .تراوحت معدالت الربح على الودائع ألجل في  31ديسمبر  2021بين  .%2,50 - %2.سنويا ً ( :2020ال شيء).

12

رأس المال

2021
دينار بحريني

المصرح به:
 1,000,000,000سهم بقيمة إسمية قدرها  0,100دينار بحريني للسهم
الصادر والمكتتب والمدفوع بالكامل:
 460,000,000سهم ( 460,000,000 :2020سهم) بقيمة إسمية قدرها
 0,100دينار بحريني للسهم

37

2020
دينار بحريني

100,000,000

100,000,000

══════════

══════════

46,000,000

46,000,000

══════════

══════════

شركة عقارات السيف ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2021

13

احتياطي قانوني

ينص قانون الشركات الت جارية البحريني والنظام األساسي للشركة تحويل  %10من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني .يجوز
للشركة أن تقرر إيقاف مثل هذه التحويالت السنوية عندما يبلغ االحتياطي القانوني  %50من رأس المال المدفوع .ال يمكن
إستخدام االحتياطي القانوني ألغراض التوزيع ،إال في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات التجارية البحريني ،ال يوجد
تحويالت خالل السنة .حيث بلغ اجمالي االحتياطي القانوني  %50من رأس المال المدفوع كما في تاريخ إعداد التقرير (:2020
 490,000دينار بحريني).

14

احتياطي استبدال أثاث وتركيبات

بموجب إتفاقية اإلدارة المبرمة بين الشركة وفريزر سيرفسد ريزدانسيز بيه تي إي ليمتد ،وهي شركة مسجلة في سنغافورة وتعمل
في تشغيل الفنادق والشقق والمطاعم السياحية ،يتم تحويل مبلغ يعادل  %1من إجمالي إيرادات السنة األولى و %2من إ جمالي
إيرادات السنة الثانية و %3من إجمالي إيرادات السنة الثالثة وبعد ذلك من أجنحة فريزر سيف البحرين ذ.م.م .الحتياطي استبدال
األثاث والتركيبات والذي سيتم إستخدامه لشراء واستبدال أثاث وتركيبات ألجنحة فريزر سيف البحرين.

15

أرباح أسهم معلنة

في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين المنعقد بتاريخ  28مارس  ،2021وافق مساهمي الشركة على دفع أرباح أسهم
نهائية بواقع  0,005دينار بحريني للسهم وبإجمالي  2,300,000دينار بحريني .بلغت أرباح األسهم المدفوعة فيما يتعلق بسنة
 2020وما قبلها  2,408,033دينار بحريني( .راجع اإليضاح رقم .)20
في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين المنعقد بتاريخ  31مارس  ،2019وافق مساهمي الشركة على دفع أرباح أسهم
نهائية بواقع  0,015دينار بحريني للسهم وبإجمالي  6,900,000دينار بحريني .بلغت أرباح األسهم المدفوعة فيما يتعلق بسنة
 2018وما قبلها  6,465,776دينار بحريني.

16

تكاليف التمويل

تشتمل تكاليف التمويل على:

تكاليف التمويل على قرض ألجل
تكاليف التمويل على التزامات عقد اإليجار

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

557,228
239,175

459,683
240,535

──────────

──────────

══════════

══════════

796,403

17

700,218

قرض ألجل

يمثل ذلك جزئيا ً تسهيل قرض ألجل تم الحصول عليه من قبل شركة تابعة للمجموعة شركة المحرق مول ذ.م.م من بنك تجاري
في مملكة البحرين لتمويل تطوير مجمع سيف المحرق .يحمل القرض معدل فائدة بنسبة  %2,95مضاف ا ً إليه فائدة لمدة  3أشهر
بمعدل ليبور ويستحق السداد على  40قسطا ً ربع سنويا ً ابتدا ًء من شهر ديسمبر  .2018خالل سنتي  2020و ،2021تم تمديد
سداد القرض بمقدار سبعة أرباع إلى تاريخ است حقاق جديد في سبتمبر  .2030وبلغ معدل الفائدة الفعلي على القرض %3,58
سنويا ً في  31ديسمبر  %3,89 :2020( .2021سنوياً).
تم ضمان القرض مقابل الضمانات المشتركة والمتعددة الصادرة من قبل جميع مساهمي شركة المحرق مول لصالح البنك ولم
يحدث أي خرق للعهود المالية المتعلقة ب القرض ألجل خالل السنة الحالية والسابقة.
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قرض ألجل (تتمة)

خالل سنة  ،2020حصلت الشركة على قرض إضافي من بنك تجاري في مملكة البحرين جزئيا ً لتمويل المشروع في بناء
البحرين ش.م.ب .وألغراض رأس المال العامل .يحمل القرض معدل فائدة بنسبة  %3سنويا ً مضافا ً إليه فائدة لمدة  3أشهر بمعدل
بيبور ويتم سداد الفائدة والمبلغ األصلي شهريا ً كدفعة واحدة .خالل السنة ،تم إعادة جدولة القرض ليستحق السداد في شهر أبريل
 .2022بلغ معدل الفائدة الفعلي على القرض  %5,10سنويا ً في  31ديسمبر  %5,97 :2020( 2021سنوياً).
خالل سنة  ،2021حصلت الشركة على قرض إضافي من بنك تجاري في مملكة البحرين جزئيا ً لتمويل المشروع المركز
الترفيهي العائلي الليوان في منطقة الهملة .يحمل القرض معدل فائدة بنسبة  %4,90يخفض سنويا ً خاضعا ً لتعديل  -/+تغير في
فائدة لمدة  3أشهر بمعدل بيبور بحد أدنى  .%4,75يتم سداد الفائدة والمبلغ األصلي كدفعة واحدة بتاريخ االستحقاق في  27يناير
.2022
فيما يلي التغير في القرض ألجل:

في  1يناير
قرض إضافي خالل السنة
مبالغ مسددة خالل السنة
في  31ديسمبر

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

10,958,127
3,070,000
()163,118

6,608,044
4,500,000
()149,917

──────────

─────────

══════════

═════════

13,865,009

10,958,127

فيما يلي األجزاء المتداولة وغير المتداولة الخاصة بالقرض ألجل:

2021
دينار بحريني
المتداول
غير المتداول

5,110,710
8,754,299

5,328,787
5,629,340

──────────

─────────

══════════

═════════

13,865,009

18

2020
دينار بحريني

10,958,127

التزامات عقد اإليجار

يمثل رصيد التزامات عقد اإليجار القيمة الحالية لمدفوع ات اإليجار المستقبلية للرض والمركبات المستأجرة وشاحنات لنقل
النفايات المستأجرة ،والتي ستنتهي في فبراير  2054وفبراير  2020ومارس  2021على التوالي.
يتم خصم مدفوعات األرض المستأجرة ب إستخدام عامل خصم بنسبة  %9,66سنويا ً والذي يمثل معدل القرض التجاري بنسبة %6
مع زيادة بنسبة  %1,5على مدى السنوات .يتم خصم مدفوعات المركبات المستأجرة وشاحنات لنقل النفايات المستأجرة بنسبة
 %3,2سنويا ً.
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التزامات عقد اإليجار (تتمة)

فيما يلي التغير في التزامات عقد اإليجار:

الرصيد في  1يناير 2021
مدفوعات عقود اإليجار خالل السنة
تكاليف التمويل للسنة
الرصيد في  31ديسمبر 2021

الرصيد في  1يناير 2020
مدفوعات عقود اإليجار خالل السنة
تكاليف التمويل خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2020

أرض
مستأجرة
دينار بحريني

حاويات لنقل
النفايات مستأجرة
دينار بحريني

2,501,530
()250,000
239,164

4,189
()4,200
11

─────────

مركبات
مستأجرة
دينار بحريني
-

المجموع
دينار بحريني
2,505,719
()254,200
239,175

─────────

─────────

─────────

══════════

══════════

══════════

══════════

أرض
مستأجرة
دينار بحريني

حاويات لنقل
النفايات مستأجرة
دينار بحريني

مركبات
مستأجرة
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

2,511,372
()250,000
240,158

20,612
()16,800
377

351
()351
-

2,532,335
()267,151
240,535

─────────

─────────

─────────

─────────

══════════

══════════

══════════

══════════

2,490,694

2,501,530

-

4,189

-

-

2,490,694

2,505,719

فيما يلي األجزاء المتداولة وغير المتداولة اللتزامات عقد اإليجار:

أرض
مستأجرة
دينار بحريني
متداولة
غير متداولة

المجموع
دينار بحريني

11,931
2,478,763

-

-

11,931
2,478,763

─────────

─────────

─────────

─────────

══════════

══════════

══════════

══════════

أرض
مستأجرة
دينار بحريني

2020
مركبات
حاويات لنقل
مستأجرة
النفايات مستأجرة
دينار بحريني
دينار بحريني

2,490,694

متداولة
غير متداولة

2021
مركبات
حاويات لنقل
النفايات مستأجرة مستأجرة
دينار بحريني
دينار بحريني

-

-

2,490,694

المجموع
دينار ب حريني

10,836
2,490,694

4,189
-

-

15,025
2,490,694

─────────

─────────

─────────

─────────

══════════

══════════

══════════

══════════

2,501,530

4,189
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مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

بلغت المساهمات التي تقدمها المجموعة لنظام التقاعد للمواطنين البحرينيين الذي تديره الهيئة العامة للتأمين االجتماعي في مملكة
البحرين  178,422دينار بحريني للسنة المنتهية في  31ديسمبر  162,227 :2020( 2021دينار بحريني).
فيما يلي التغيرات في مكافآت نهاية الخدمة المطبقة على الموظفين األجانب:

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

في  1يناير
المخصص للسنة
المدفوعة خالل السنة

250,017
43,730
()115,582

262,043
46,993
()59,019

─────────

─────────

═════════

═════════

تم تخصيص المصروف ات للسنة في القائمة الموحدة للدخل الشامل على النحو التالي:

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

تكاليف الموظفين (إيضاح رقم )1-24
تكلفة المبيعات

26,912
16,818

42,055
4,938

─────────

─────────

═════════

═════════

178,165

في  31ديسمبر

43,730

20

250,017

46,993

أرباح أسهم لم يطالب بها بعد

في  1يناير
أرباح أسهم معلنة (إيضاح رقم )15
أرباح أسهم مدفوعة* (إيضاح رقم )15
في  31ديسمبر

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

885,077
2,300,000
()2,408,033

3,591,979
6,900,000
()9,606,902

─────────

─────────

═════════

═════════

777,044

885,077

* خالل سنة  ،2021قامت الشركة بتحويل أرباح أسهم لم يطالب بها بعد بمبلغ وقدره  2,408,033دينار بحريني تتعلق بتوزيعات
األرباح حتى سنة  2018إلى بورصة البحرين ووفقا ً لتعليماتها.

21

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

مصروفات مستحقة
وديعة مستحقة الدفع
ذمم تجارية دائنة
تبرعات ومساهمات خيرية مستحقة الدفع
دخل مؤجل
ذمم دائنة أخرى
مبالغ محتفظ بها مستحقة الدفع

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

2,120,853
647,512
527,955
316,853
229,724
89,264
95,246

985,107
533,411
503,671
173,865
390,156
74,454
29,476

─────────

─────────

═════════

═════════

4,027,407
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ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى (تتمة)

فيما يلي شروط وأحكام المطلوبات المالية المتضمنة في الجدول المذكورة أعاله:
 ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى ويتم تسويتها عادةً خالل فترة  60يوما ً. ال تستحق أية فائدة على المبالغ المحتفظ بها المستحقة الدفع ويتراوح متوسط شروط تسويتها بين ستة أشهر إلى سنة واحدة منتاريخ تقديم الخدمات التعاقدية.

22

تكلفة المبيعات

المرافق العامة
التنظيف
الصيانة
تكاليف الموظفين
استهالك (إيضاح رقم )4
مصروفات متعلقة بالغرف
التأمين
تكاليف األغذية والمرطبات
المصروفات المباشرة المتكبدة من مرافق الترفيهية والتسلية
ضريبة العقار
مصروفات متنوعة

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

802,317
416,854
415,017
311,722
79,771
76,887
63,703
26,827
31,260
55,217

512,949
394,543
398,819
360,478
83,313
32,603
66,109
8,955
16,084
23,445
49,229

─────────

─────────

═════════

═════════

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

313,213
100,896
27,713
443,869

608,840
53,905
39,993
145,316

2,279,575

23

دخل تشغيلي آخر

دخل من العربات المتحركة وأكشاك وهوائيات وأجهزة الصراف اآللي
دخل اإلعالنات والترويج
دخل مواقف السيارات
دخل متنوع

─────────

─────────

═════════

═════════

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

1,559,362
396,699
380,780
153,018
104,192
38,602
63,384
31,841
55,000
717
55,529

1,431,705
123,317
365,750
156,296
108,839
4,515
33,052
23,712
77,100
930
43,007

885,691

24

مصروفات عامة وإدارية

تكاليف الموظفين (إيضاح رقم )1-24
مصروفات اإلعالنات والتسويق
رسوم قانونية واستشارية
خدمات األمن ومصروفات العمالة األخرى
مصروفات المكتب
رسوم حوافز
مصروفات الصيانة
رسوم إدارية
أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
مصروفات السفر والتنقل
مصروفات متنوعة

848,054

─────────

─────────

═════════

═════════

2,839,124

42
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24

مصروفات عامة وإدارية (تتمة)

 1-24تكاليف الموظفين

الرواتب األساسية
عالوات
مكافآت
التأمين االجتماعي
التأمين الص حي
أخرى
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح رقم )19

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

947,401
208,143
146,224
131,964
66,277
32,441
26,912

772,016
203,361
200,363
127,624
69,366
16,920
42,055

─────────

─────────

═════════

═════════

2021
دينار بحريني

2020
دينار ب حريني

185,000
180,000

245,000
180,000

─────────

─────────

═════════

═════════

2021

2020

1,559,362

25

مصروفات أخرى

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح رقم )29
تبرعات ومساهمات خيرية

365,000

26

الربح للسهم

الربح للسنة العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم (دينار بحريني)
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

1,431,705

425,000

5,017,817

4,524,150

══════════

══════════

══════════

══════════

460,000,000 460,000,000

10,91

النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح (فلس)

══════════

9,84

══════════

لم يتم عرض الربح المخفض للسهم بصورة منفصلة وذلك نتيجة لعدم إصدار الشركة أية أدوات مالية قد يكون لها تأثير مخفض.

27

إرتباطات والتزامات محتملة

أ)

إرتباطات النفقات الرأسمالية

لدى المجموعة إرتباطات النفقات الرأسمالية واالستثمارات القائمة كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية ولم يتم تقديمها بعد فيما
يتعلق بما يلي:

شركة الما العقارية ذ.م.م.
أعمال تجديد مجمع السيف ومجمع مدينة عيسى وماجك آيالند
مجمع السيف المحرق

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

1,508,909
1,346,310
3,200

2,847,933
486,510
3,200

─────────

─────────

═════════

═════════

2,858,419
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إرتباطات والتزامات محتملة (تتمة)

ب)

إرتباطات أخرى

يتوقع أن تدفع شركة المحرق مول ذ.م.م .عوائد حقوق امتياز بنسبة  )%2,75 :2020( %2,75من إجمالي دخل إيجاره المستحق
القبض للمؤجر ابتدا ًء من سنة  2022وحتى نهاية مدة عقد اإليجار في سنة .2053

ج)

القضايا القانونية

ضمن األعمال االعتيادية ،تخضع المجموعة لمطالبات قانونية .خصصت المجموعة مبالغ للمطالبات المتعلقة ببعض الموظفين.
فيما يتعلق بالقضايا األخرى ،تعتقد اإلدارة بأن نتائج تلك القضايا ستكون لصالح المجموعة ،وبالتالي ال تتوقع حدوث أي تدفقات
نقدية من تلك القضايا.

د)

الضمانات

وقعت الشركة إلى جانب مساهمين آخرين على عدة ضمانات مشتركة للشركة مقابل القرض ألجل الذي تم الحصول عليه من قبل
شركة المحرق مول ذ.م.م .من بنك تجاري.

28

معلومات قطاعات األعمال

ألغراض إدارية ،تم تقسيم أعم ال المجموعة إلى أربع قطاعات أع مال رئيسية على النحو الت الي:
المجمعات التجارية والعقارات
الشقق الخدماتية
مرافق ترفيهية وتسلية
أخرى

-

إدارة العقارات بما في ذلك المجمعات التجارية
إدارة الشقق
تشغيل مرافق األلعاب الترفيهية والتسلية
جميع األنشطة األخرى بخالف إدارة العقارات واألنشطة الترفيهية

تتضمن عمليات المجمعات والعقارات على إدارة مجمع السيف ومجمع مدينة عيسى ومجمع سيف المحرق وعقارات أخرى في
مدينة حمد ومدينة عيسى وسار وأم الحصم.
الشقق الخدماتية تمثل أجنحة فريزر السيف البحرين ،التي تحقق دخالً من تأجير شقق خدماتية مفروشة ومطاعم سياحية.
تملك وتشغل المجموعة مرافق األلعاب الترفيهية والتسلية في مختلف المجمعات التجارية الموجودة في مملكة البحرين بموجب
أسمها التجاري ماجيك آيالند.
كما تحقق المجموعة دخالً من تأجير مساحات تروي جية ومواقف للسيارات باإلضافة إلى دخل متنوع آخر.
تراقب اإلدارة نتائج عمليات وحدات أعمالها بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء .يتم
تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية حيث تختلف من نواحي معينة ،كما هو موضح في الجدول أدناه ،عن
قياس الربح أو الخسارة التشغيلية في القوائم المالية الموحدة .يتم إدارة تمويل المجموعة (بما في ذلك إيرادات التمويل) على
مستوى المجموعة وال يتم تخصيصها في القطاعات التشغيلية.
يتم اعتماد أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية من قبل اإلدارة.
تتضمن موجودات قطاعات األعمال على جميع الموجودات التشغيلية المستخدمة من قبل قطاع األعمال وتتكون أساسا ً من
عقارات ومعدات وأثاث واستثمارات عقارية وذمم مدينة.
تتضمن مطلوبات قطاعات األعمال على جميع المطلوبات التشغيلية وتتكون أساسا ً من مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وأرباح
أسهم لم يطالب بها بعد وذمم تجارية دائنة وذمم أخرى.
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معلومات قطاعات األعمال (تتمة)
المجمعات التجارية والعقارات
2020
2021
دينار بحريني
دينار بحريني

دخل من العمليات الخارجية
دخل ما بين القطاعات
محسوم منها :تكلفة المبيعات

الشقق الخدماتية
2020
2021
دينار بحريني
دينار بحريني

9,788,575
223,425
1,510,636

10,512,989
202,024
1,222,564

1,273,640
423,781

687,253
374,296

───────

───────

───────

───────

-

27,049
-

إجمالي الربح

8,501,364

دخل تشغيلي أخر
ربح من ودائع ألجل

-

9,492,449

-

849,859

312,957

الترفيه والتسلية
2020
2021
دينار بحريني
دينار بحريني
537,650
568,583

────────

()30,933

260,300
551,691

────────

()291,391
9,374
11,506

12,862
-

القطاعات األخرى
2020
2021
دينار بحريني
دينار بحريني
-

───────
-

872,829
57,205

-

───────
-

811,631
28,704

االستبعادات
2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

()223,425
()223,425

()202,024
()202,024

───────

───────

-

-

2021
دينار بحريني

التوحيد
2020
دينار بحريني

11,599,865
2,279,575

11,460,542
1,946,527

───────

───────

9,320,290

885,691
57,205

9,514,015

848,054
40,210

───────

───────

───────

───────

────────

────────

───────

───────

───────

───────

10,263,186

───────

10,402,279

───────

───────

───────

───────

────────

────────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

مصروفات عامة وإدارية

2,395,056

2,033,803

398,983

288,691

45,085

45,729

-

-

-

-

2,839,124

2,368,223

استهالك
مصروفات أخرى
الخسائر االئتمانية المتوقعة
تكاليف التمويل

207,649
365,000
620,972
694,099

322,391
425,000
834,003
700,218

83,532
-

92,610
-

241,347
102,304

329,768
-

-

-

-

-

532,528
365,000
620,972
796,403

744,769
425,000
834,003
700,218

الربح (الخسارة) التشغيلية
المصروفات

8,501,364

───────

───────

───────

───────

────────

────────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

────────

────────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

4,218,588

5,177,034

367,344

()41,295

()406,807

()646,008

930,034

840,335

-

-

5,109,159

5,330,066

-

()600,000

-

-

-

-

-

90,622

4,282,776

ربح (خسارة) من العمليات
(خسارة) مكسب غير محققة للقيمة
العادلة من االستثمارات العقارية
حصة المجموعة من ربح
االستثمارات في الش ركة الزميلة
والمشروع المشترك
ربح (خسارة) القطاع للسنة

مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
النفقات الرأسمالية

9,492,449

849,859

340,006

()18,071

()270,511

930,034

840,335

-

-

───────

90,622
()357,281

4,315,415

()494,451

-

-

-

-

-

-

-

()357,281

───────

───────

───────

───────

────────

────────

───────

───────

───────

───────

───────

═══════

═══════

═══════

═══════

════════

════════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

166,506,975

4,973,082

367,344

()641,295

()406,807

163,842,527

11,235,791

10,864,208

()3,001,717

()3,001,717

17,097,694

═══════
16,906,550

═══════

═══════

════════

════════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

════════

════════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

════════

════════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

529,398

512,714

3,263,508

72,992

3,259,269
195,461

1,237,227

124,978

63,464

تتكون النفقات الرأسمالية من إضافات العقارات والمعدات واألثاث واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ واالستثمارات العقارية.
جميع مبيعات وأرباح المجموعة مكتسبة في مملكة البحرين من قطاعات األعمال المذكورة أعاله.
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-

-

()3,001,717
-

()3,001,717
-

179,772,427

4,526,114

═══════

3,978,834

1,573,378

-

-

-

-

4,842,500

290,499

═══════

═══════

5,031,378

()646,008

930,034

840,335

-

()1,094,451

───────

3,951,929

290,499

482,515

381,301

388,736

375,497

-

-

-

-

5,154,027

5,072,213

21,338,319

1,839,617

173,278,396
17,289,080
771,639

شركة عقارات السيف ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2021
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معامالت مع الطرف ذي العالقة

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة وشركات خاضعة للسيطرة
أو السيطرة المشتركة من قبل المجموعة والمتأثرة من قبل هذه األطراف .يتم اعتماد سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه المعامالت
من قبل مجلس اإلدارة.
فيما يلي األرصدة التي تمت مع األطراف ذات العالقة والمتضمنة في القائمة الموحدة للمركز المالي (اإليضاح رقم :)10

قرض ألجل  -جزء غير متداول  /بيت التمويل الكويتي
قرض ألجل  -جزء متداول  /بيت التمويل الكويتي
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى  /شركة الما العقارية ذ.م.م.

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

2,799,490
270,510
53,675

49,459

═════════

═════════

فيما يلي المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة والمتضمنة في القائمة الموحدة للدخل الشامل:

الدخل التشغيلي اآلخر
تكاليف التمويل
تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسين خالل السنة:

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مكافآت اإلدارة القصيرة األجل
مكافآت نهاية الخدمة لإلدارة
أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

185,898
102,304

201,563
-

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

185,000
156,650
5,800
55,000

245,000
154,297
5,800
77,100

────────

────────

════════

════════

402,450

482,197

تنتج األرصدة القائمة في  31ديسمبر ضمن األعمال اإلعتيادية هي بدون فائدة وغير مضمونة .تقوم المجموعة فقط بعمل مخصص
إضمحالل ألرصدة األطراف ذات العالقة عندما يكون هناك تأكيد فعلي بأن الديون ال يمكن استردادها .للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر
 2021و 31ديسمبر  ،2020لم تسجل المجموعة أي إضمحالل على المبالغ المستحقة من قبل األطراف ذات العالقة.
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية

المقدمة
تقوم المجموعة بإدارة المخاطر من خالل عملية التحديد والمراقبة المستمرة للمخاطر التي تواجهها .تتعرض المجموعة بشكل رئيسي
لمخاطر عقارية ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
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شركة عقارات السيف ش.م.ب.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2021
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)

المقدمة (تتمة)

مجلس اإلدارة

إن مجلس اإلدارة هو المسئول عن إدارة المخاطر ككل والتصديق على استراتيجيات ومبادئ المخاطر.

اللجنة التنفيذية
إن اللجنة التنفيذية هي المسئولة عن تقييم واعتماد أعمال واستراتيجيات المخاطر وخطط وسياسات الشركة والمجموعة.
المخاطر العقارية
وقد حددت المجموعة المخاطر الت الية المرتبطة بالمحفظة العقارية:
قد يتعثر مستأجر رئيسي عن السداد مما يؤدي إلى خسارة جوهرية في دخل اإليجار وانخفاض في قيمة العقار المرتبط به (راجع أيضا ً
مخاطر االئتمان أدناه) .وللحد من هذه المخاطر ،تقوم المجموعة بمراجعة الوضع المالي لجميع المستأجرين المحتملين والحاليين وتحديد
المستوى المناسب من الضمان الالزم عن طريق ودائع اإليجار أو الضمانات.
مخاطر سعر الفائدة
ال تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة على ودائعها المصرفية التي تستحق عليها فائدة حيث أن هذه الودائع تودع لدى بنوك ذات
سمعة جيدة وبمعدالت فائدة ثابتة محددة مسبقا ً.
مخاطر العملة
إن مخاطر العملة هي مخاطر تغيير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت
األجنبية .يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بصورة رئيسية باألنشطة التشغيلية للمجموعة
عندما يتم عرض اإليرادات والمصروف ات بعملة تختلف عن العملة الرئيسية للمجموعة.
إن معظم معامالت المجموعة بالعملة األجنبية هي بالدوالر أمريكي .وبما إن الدينار البحريني مثبت بالدوالر األمريكي ،ف إن األرصدة
بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عملة جوهرية.
مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته األمر الذي قد ينتج عن تحمل
الطرف اآلخر لخسارة مالية .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التأجيرية والتمويلية ،بما فيها الودائع لدى البنوك
والمؤسسات المالية.

مخاطر االئتمان المرتبطة باإليجارات المستحقة القبض

تدار المخاطر االئتمانية بإلزام المستأجرين بدفع اإليجارات مقدماً .يتم تقييم ال جودة االئتمانية للمستأجر بنا ًء على سجل تصنيف ائتماني
واسع النطاق وقت إبرام اتفاقية اإليجار .يتم متابعة الذمم المدينة القائمة للمستأجرين بصورة منتظمة .إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر
االئتمان بتاريخ إعداد التقارير المالية هي القيمة المدرجة لكل فئة من فئات الموجودات المالية.
يتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة المجموعة وفقا ً لسياسة المجموعة .يتم االستثمار في
المبالغ الفائضة فقط مع األطراف األخرى المعتمدة وضمن الحدود االئتمانية المخصصة لكل طرف آخر .يتم مراجعة الحدود االئتمانية
للطراف األخرى من قبل مجلس إدارة الشركة على أساس سنوي ،ويمكن أن يتم تحديثه على مدار السنة شريطة موافقة لجنة التدقيق .يتم
وضع الحدود لتقليل تركز المخاطر وبالتالي التقليل من الخسارة المالية من خالل الفشل المحتمل للطرف اآلخر.

تركز مخاطر االئتمان
تقوم المجموعة بتقديم خدماتها لعدد كبير من األفراد والشركات .يمثل رصيد أكبر خمسة عمالء  %33من الذمم التجارية المدينة القائمة
في  31ديسمبر .)%20 :2020( 2021
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر السيولة
تقوم المجموعة بتقليل مخاطر سيولتها عن طريق التأكد من توافر أموال كافية لديها .تتطلب شروط تأجير المجموعة من المستأجرين دفع
المبالغ مقدما ً .يتم عادة تسوية الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى خالل  30إلى  60يوما ً على أساس شروط التسوية.
يلخص الجدول التالي أدناه بيان استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في  31ديسمبر ،بنا ًء على التواريخ التعاقدية للسداد غير
المخصومة:

2021

أقل من
 3أشهر
دينار بحريني

من  3إلى 12
شهر
دينار بحريني

من سنة إلى 5
سنوات
دينار بحريني

أكثر من 5
سنوات
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
قرض ألجل
التزامات عقد اإلي جار

777,044
957,397
162,595
62,500

719,433
5,428,912
187,500

7,423,842
1,250,000

3,322,970
6,541,667

777,044
1,676,830
16,338,319
8,041,667

───────

───────

───────

───────

───────

1,959,536
════════

6,335,845
════════

8,673,842
════════

9,864,637
════════

26,833,860
════════

2020

أقل من
 3أشهر
دينار بحريني

من  3إلى 12
شهر
دينار بحريني

من سنة إلى 5
سنوات
دينار بحريني

أكثر من 5
سنوات
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
ذمم دائنة وذمم أخرى
قرض ألجل
التزامات عقد اإليجار

885,077
722,230
259,242
66,574

592,647
5,434,906
187,500

3,757,282
1,250,000

2,685,541
6,791,667

885,077
1,314,877
12,136,971
8,295,741

───────

───────

───────

───────

───────

1,933,123
════════

6,215,053
════════

5,007,282
════════

9,477,208
════════

22,632,666
════════

إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال الم جموعة في التأكد بأن ال مجموعة تحتفظ بسيولة قوية ونسبة رأسمال عالية من أجل دعم أعمالها
وزيادة الحد األقصى للقيمة عند المساهمين.
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأسمالها وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية .لم يتم إجراء تغييرات في
األهداف أو السياسات أو العمليات خالل السنة الحالية والسنوات السابقة .من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز
للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة .لغرض إدارة رأسمال المجموعة ،تشتمل حقوق الملكية
على أسهم رأس المال واالحتياطي القانوني واحتياطي استبدال أثاث وتركيبات واألرباح المبق اة وال حقوق العائدة إلى الحقوق غير
المسيطرة والمقاسة بمبلغ وقدره  158,531,816دينار بحريني للسنة المنتهية في  31ديسمبر  155,989,316 :2020( 2021دينار
بحريني).

31

قياس القيمة العادلة

تشتمـل األدوات المالية على الموجودات والمطلوبات المالية.
تشتمل الموجودات المالية على ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى ونقد وأرصده لدى البنك .تشتمل المطلوبات الم الية على ذمم دائنة تجارية
وذمم أخرى معينة وأرباح أسهم مستحقة الدفع لم يطالب بها بعد وقرض ألجل والتي هي مدرجة بالتكلفة المطفأة.
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31

قياس القيمة العادلة (تتمة)

إن القيم المدرجة للدوات المالية للمجموعة مثل النقد واألرصدة لدى البنك والذمم التجارية المدينة والذمم األخرى والذمم التجارية الدائنة
والذمم األخرى وأرباح أسهم لم يطالب بها بعد تقارب بشكل معقول قيمها العادلة .وبالتالي ،فإن اإلفصاح عن القيمة العادلة غير مطلوب
لمثل هذه األدوات المالية.
يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر:

 31ديسمبر 2021

تاريخ
التقييم

أسعار مسعرة
في أسواق
نشطة
(المستوى )1
دينار بحريني

قياس القيمة العادلة بإستخدام
مدخالت ذات تأثير
مدخالت ذات
جوهري ال يمكن
تأثير جوهري
يمكن مالحظتها مالحظتها
المجموع
(المستوى )3
(المستوى )2
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني

الموجودات المقاسة
بالقيمة العادلة
االستثمارات العقارية

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2020

تاريخ
التقييم

-

-

137,504,119

137,504,119

قياس القيمة العادلة بإستخدام
مدخالت ذات تأثير
مدخالت ذات
جوهري ال يمكن
أسعار مسعرة في تأثير جوهري
يمكن مالحظتها مالحظتها
أسواق نشطة
المجموع
(المستوى )3
(المستوى )2
(المستوى )1
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني

الموجودات المقاسة
بالقيمة العادلة
االستثمارات العقارية

 31ديسمبر 2020

-

-

137,916,526

137,916,526

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2والمستوى  3خالل السنة.
تم اإلفصاح عن التغير في القيمة المدرجة لالستثمارات العقارية في اإليضاح رقم .7
ستؤدي التغيرات في تقدير قيمة اإليجار ومعدل العوائد بمعزل إلى ارتفاع أو انخفاض في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية .إن تأثير
التغيرات المحتملة المعقولة بنسبة  %1في دخل اإليجار السنوي سيؤدى إلى تغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بنحو
 1,328,798دينار بحريني ( 1,424,927 :2020دينار بحريني) .وعلى نحو مماثل ،فإن تأثير التغيرات المحتملة المعقولة في معدل
العائد بنسبة  %0,25سيؤثر على القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بنحو  3,588,245دينار بحريني ( 3,656,073 :2020دينار
بحريني).
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