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 تقرير مجلس اإلدارة 

 2022ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية في 
 

 

 السادة المساهمين الكرام،

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

تقرير الشركة السنوي والبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في    لكموامتناننا على ثقتكم الدائمة بنا. ونتشرف أن نقدم  

 .خططنا المستقبليةإلضافة إلى باوأداء الشركة في السنة الماضية  2022ديسمبر  31

 

، ويعود الفضل في هذا األداء المالي  2022نتائج مالية قوية في العام    الشركةنحن فخورون باإلعالن عن تحقيق  

، والتي أثبتت خاللها البحرين  19-في المملكة في حقبة ما بعد جائحة كوفيد  المرنةلى بيئة العمل  إ   المستدام اإليجابي  

تبعاتها العالمي في تجاوز  نقدر  تميزها  المناسبة،  الجاللة  . وبهذه  السامية لحضرة صاحب  الملكية  التوجيهات  عاليا 

لصاحب السمو الملكي األمير  حفظه هللا ورعاه، والمتابعة الحثيثة  المعظمالملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد  

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، التي ساهمت في إطالق عدد من المبادرات  

التي كان لها أكبر األثر في  والهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة األبعاد، على رأسها خطة التعافي االقتصادي  

ركة عقارات السيف من االنطالق نحو آفاق أكثر رحابة من النمو واالزدهار والمساهمة تمكين الشركات الوطنية كش

 . بصورة كبيرة في دعم االقتصاد الوطني

 

شركائها في  وتجديد حرصها على ضمان مصالح، شركة عقارات السيف سياساتها االستراتيجية المتزنةلقد واصلت  

على    2022الشركة في العام  وقد حرصت   .، مما ساهم في تحقيق أفضل أداء ممكنءالمساهمين والعمال   النجاح من

استدامة نشاط نموذج عملها في قطاعات التطوير العقاري والضيافة والترفيه وادارة المراكز التجارية، ونحن ماضون  

بمحفظة مشاريعها المتنوعة حسب االستراتيجية الموضوعة لكي نكون في طليعة الشركات   الوطنية األفضل أداءاً 

 .والتي تخدم المملكة في عدة محافظات

 

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

عائدة على    دينار بحرينيمليون    6,20، نجحت الشركة في تسجيل أرباح صافية قدرها  ماضيفي العام التنميتها  نحو  

تسجيل مصدر دخل    إلىبشكل رئيسي  ، ويعزى هذا  2021مقارنة مع العام    %23,46، بزيادة بنسبة  الشركة  مساهمي
مملكة البحرين في الليوان، ليشكل  جديد والمتمثل بتدشين "يبيله" مركز الترفيه العائلي األكبر واألحدث على مستوى  

رادات في قطاع الضيافة ي زيادة اإلاضافة الى    .عالمة فارقة في نشاط الشركة المالي والتشغيلي خالل العام الماضي
ر مجلس االدارة رفع توصية الى الجمعية  . وعليه فقد قر  ةفي الشقق الفندقي  مضطردة مستويات تشغيلية  مع تسجيل  

ب للمساهمين  بنسبة  العامة  نقدية  أرباح  يعادل    %8توزيع  ما  أي  للسهم،  االسمية  القيمة  ما   8من  الواحد  للسهم  فلس 

   .مليون دينار بحريني للتبرعات والخدمة المجتمعية 0.17وتخصيص مبلغ  ،مليون دينار بحريني  3.68مجموعه 

 

 2021 2022 أهم النتائج المالية )مليون دينار بحريني( 

 12,54 15,51 اإليرادات 

 10,26 11.98 الربح التشغيلي

 5,02 6,20 عائدة على مساهمي الشركةصافي الربح 

 179,87 179,35 مجموع األصول

العائدة  الملكية  حقوق  على   مجموع 
 مساهمي الشركة

158,32 154,88 



 
 

 

 

 

 زخم أنشطة نموذج عمل الشركة

 

مع مزيدا من الزخم    2022  في العام   تشهدالترفيه والضيافة، فقد  و  ات ادارة المراكز التجاريةوعلى مستوى قطاع

، وبخاصة  تسجيل تعاف تدريجي وبوتيرة متصاعدة من النمو مع عودة الحركة السياحية الى نشاطها بمعدالت ثابتة

العائلي    ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. مدعوماً بتدشين مركز الترفيهمن المملكة العربية السعودية الشقيقة  

الى نجاح ال األحدث على اإلطالق "يبيله" في الليوان شركة في الحفاظ على نسبة اشغال ومعدالت تأجير  . اضافة 

، حيث سجلت المراكز التجارية التي تديرها الشركة ارتفاعا في نسب اإلشغال لهاممتازة في كافة العقارات المملوكة 

 . المساحات التجارية المتوفرةخالل العام الماضي مع إقبال على تأجير  

 

واصلت الشركة التزامها في تعزيز قيم ومفاهيم المسؤولية  وعلى صعيد حرصنا على تعزيز المسؤولية االجتماعية،  

االجتماعية باعتبارها شركة وطنية لها بصماتها الواضحة في المجتمع الذي تنشط فيه من خالل دعم ورعاية مجموعة 

من مشاريع   العديددعم  ها في  مواصلة جهودول التعليم والصحة والتكافل المجتمعي، مع  متنوعة من األنشطة في حق

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

 .وممثلي المجتمع المدني

 

 

 نمو وازدهار الشركة 

 

مشروع  افتتاح  على    اشتملتإطالق مجموعة من أبرز أيقونات محفظة مشاريع الشركة، والتي    عام  2022  لقد كان

  والذي يشكل اليوم متر مربع،    122.000متعدد االستخدامات في منطقة الهملة على مساحة اجمالية قدرها  الليوان  

رة المراكز التجارية والتطوير العقاري  ادا  ،قطاعاتها الرئيسية إضافة نوعية لعمليات الشركة ليجعلها تنفرد بنشاطها في  

، كما سيكون له مساهمة الفتة في إحداث فارق مهم على صعيد أداء الشركة المالي وتعزيز مواردها والترفيه والضيافة

 في المستقبل المنظور.   المالية

 

تم  بمشاري  كما  والمعنية  السيف  عقارات  لشركة  الترفيهي  الذراع  للترفيه  السيف  قطاع  إطالق شركة  في  الشركة  ع 

تعزز من لت،  األكبر من نوعه على مستوى المملكة  "يبيله"  الترفيه، وتدشين مركز الترفيه الجديد في مشروع الليوان

مشغل لمشاريع الترفيه في البحرين، بما يرسخ ريادة الشركة في قطاعات الترفيه  مكانة شركة السيف للترفيه كأكبر  

 .وادارة المراكز التجارية محليا واقليميا والضيافة

 

الوطنية   الجهود  لكافة  االيجابي  واالنعكاس  المملكة  مستوى  على  االقتصادية  العمل  بيئة  في  الملحوظ  التحسن  ومع 

والمبادرات الحكومية المبتكرة على أداء الشركات في القطاع الخاص، نتطلع قدما وبثقة تامة الى عام جديد نقطف فيه  

  ، مع مواصلة مساعينا الدؤوبة لتوطيد عالقتنا مع شركائنا في النجاح ونسعى فيه إلستمرار النجاح د من الثمار  المزي 

، وإدراكنا الكامل لمتطلباتهم بما يجعلنا مهيئين فوق العادة لتسجيل نتائج مالية وتشغيلية  وزوار   مساهمين وعمالئمن   

صلة التزامنا في التطوير الدائم والمستمر لمحفظة مشاريعنا بما يعود  افضل على الدوام، ونعد مساهمينا وعمالئنا بموا 

 . بالنفع على جميع أطراف المعادلة في نمو وازدهار الشركة

 

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

 

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

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

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



 
 

 

 

 

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

 . 2022ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 

 

 شكر وتقدير  

 

. نود أن نتقدم  كافة أعضاء فريق شركة عقارات السيفو  ينالموقرمجلس اإلدارة  السادة أعضاء ختاما، وبالنيابة عن 

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

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

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

الرشيدة  القيادة  تطلعات  دعم  في  البارز  مركزها  لتعزز  األعوام  مر   على  السيف  التنمية    عقارات  في  والمساهمة 

   .االقتصادية الشاملة

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 عيسى محمد نجيبي 

رئيس مجلس اإلدارة  



 

 

 

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

 اإلسم 

 المكافآت المتغيرة  المكافآت الثابتة 
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 والً: األعضاء المستقلين أ

 1.800 130/48,139 - - - - - - 130/48,139 - - 6.400 130/41.739 عيسى محمد نجيبي  .1

 1.400 350/35,904 - - - - - - 350/35,904 - - 4.600 350/31.304 مصطفى علي السيد الدكتور  .2

 1.400 565/27,469 - - - - - - 565/27.469 - - 6.600 565/20,869 سطام سليمان القصيبي  .3

 1.400 565/26,269 - - - - - - 565/26.269 - - 5.400 565/20,869 فؤاد علي تقي  .4

 1.400 565/25,669 - - - - - - 565/25.669 - - 4.800 **565/20,869 المرباطي إيمان مصطفى  .5

 1.400 565/25.269 - - - - - - 565/25.269 - - 4.400 **565/20,869 محمد إبراهيم البستكي  .6

 فؤاد إبراهيم المطوع   .7

 ( 2022مارس  29)من 

565/20,869 4.000 - - 565/24.869 - - - - - - 565/24,869 1.400 

 ثانياً: األعضاء غير التنفيذيين 

 هشام جعفر آل ريس  .8
 (2022مارس  29إلى )

 - 800 - - - - - - 800   800 ال تنطبق 

 ثالثاً: األعضاء التنفيذيين 

 1.400 565/25.269 - - - - - - 565/25.269 - - 4.400 565/20,869 يوسف أحمد الحمادي  .9

 1.400 565/25.269 - - - - - - 565/25.269 - - 4.400 565/20,869 جناحي عبدالجليل محمد  .10

 1.400 565/25.269 - - - - - - 565/25.269 - - 4.400 565/20,869 حامد يوسف مشعل   .11

 14.800 290.200 - - - - - - 290.200 - - 50.200 240.000 المجموع 

 مالحظات:

 * تخضع لموافقة الجمعية العامة. 
 تدفع المكافآت للمؤسسات التي يمثلها هؤالء األعضاء. ** 
 دينار بحريني ألعضاء المجلس أو أعضاء اللجان. 400دينار بحريني و  600بدالت الحضور لكل إجتماع لرئيس المجلس أو رئيس الجنة مقدارها  ***

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



 

 

 

 ً  اإلدارة التنفيذية: مكافآت ثانيا

 )جميع المبالغ بالدينار البحريني(                                                                                                                                                                                   

والبدالت  مجموع الرواتب  اإلدارة التنفيذية 
 المدفوعة 

مجموع المكافآت المدفوعة  
(Bonus ) 

أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية 
 2022للعام 

 المجموع الكلي 

 ( .)د.ب

 389,208 6,453 40,860 341,895 *مكافآت من التنفيذيين (6) أعلى ستة

 مالحظات: 

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

 التنفيذي الرئيس  .1
 الرئيس المالي .2
 (2022أكتوبر  23والرئيس الفني الجديد من  2022يونيو  30للرئيس الفني السابق إلى   المدفوعة والمكافآت )يتضمن الرواتب والبدالت الرئيس الفني .3
 الرئيس التجاري باإلنابة .4
 إدارة الشئون القانونية واإلمتثال - سكرتير الشركة و مدير أول  .5
 التدقيق الداخلي مدير إدارة  .6

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

   تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي

 شركة عقارات السيف ش.م.ب. 
 

 القوائم المالية الموحدة حول تدقيق تقرير 
 

   الرأي
اتها التابعة )المشار  )"الشركة"( وشركلشركة عقارات السيف ش.م.ب.  القوائم المالية الموحدة المرفقة    بتدقيققمنا  د  قل

، والقوائم الموحدة  2022ديسمبر    31كما في  القائمة الموحدة للمركز المالي  تتكون من  والتي  ،  معاً "بالمجموعة"(  إليهم 
اإليضاحات حول القوائم  و  ذلك التاريخ،في  للسنة المنتهية  ات في حقوق الملكية  ريتغوالتدفقات النقدية وال  للدخل الشامل
 .السياسات المحاسبيةألهم ملخص ، بما في ذلك المالية الموحدة 

 
المالي الموحد   الجوهرية، المـركزكافة النواحي  عادلة، من   المالية الموحدة المرفقة تظهر بصـورة القوائم  ن، إرأينا في  

 التاريخ ذلكفي   المنتهية النقدية الموحدة للسنة وتدفقاتها  الموحد  ها الماليؤ، وأدا2022 ديسمبر 31في    امك  للمجموعة
ً وفق  إلعداد التقارير المالية.  للمعايير الدولية ا
 

 أساس الرأي  
مسئوليات  بند    نضمهذه المعايير مفصلة أكثر  إن مسئولياتنا بموجب  الدولية.    لتدقيقاوفقاً لمعايير  تمت عملية التدقيق  
الحسابات   المالية    حولمدققي  القوائم  تقريرنا  ة الواردالموحدة  تدقيق  المجموعة.  في  عن  مستقلون  ً وفق  نحن   لقواعد  ا
المهنيين    الدوليةالسلوك األخالقي   الدولية(  للمحاسبين  معايير االستقالل  للمتطلبات األخالقية ذات  و)بما في ذلك  وفقاً 
وفقاً  ت ووفقاً لتلك المتطلبا، وقد استوفينا مسئولياتنا األخالقية األخرى  مملكة البحرين ية في  ل الما  م الصلة بتدقيقنا للقوائ 

. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير للمحاسبين المهنيينالدولية  لقواعد السلوك األخالقي  
ً أساس  . نالرأي   ا
 

 أمور التدقيق الرئيسية 
ي وفقاً الجتهادنا المهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية  تتلك األمور ال   تدقيق الرئيسية هيلا   ورإن أم

. لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن نطاق تدقيق القوائم المالية الموحدة  2022ديسمبر    31الموحدة للسنة المنتهية في  
وال القوائم،  هذه  حول  رأينا  إلبداء  وذلك  حنب  ككل،  منفصالً  رأياً  األمور.ودي  هذه  األمور   ل  من  أمر  لكل  بالنسبة 

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

الموحدة    حولالحسابات    يمدققمسئوليات  بند  المذكورة في    المسئولياتاستوفينا  لقد   المالية  القوائم  في    ةردالواتدقيق 
ا  فةباإلضا،  تقريرنا بذلكأللكافة  المتعلقة  بناءً مور  تصميمها إف،  عليه  .  تم  التي  اإلجراءات  تنفيذ  يشمل  تدقيقنا  ن 

ن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما  إ  ة الموحدة.لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالي
ً   ،دناهأ   هايل إجة األمور المشار  المعفي ذلك اإلجراءات المتعلقة ب  المالية    توفر أساسا الموحدة  لرأينا حول تدقيق القوائم 

 المرفقة. 



 

 

 
 
 

 مساهمي  تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة 
 )تتمة(  شركة عقارات السيف ش.م.ب.

 

 )تتمة(  القوائم المالية الموحدةحول تدقيق تقرير 

 
 (مة)تت  أمور التدقيق الرئيسية

 قارية  علاات  ستثمار تقييم اال .1
 حول القوائم المالية الموحدة   6راجع اإليضاح رقم 

أمور التدقيق الرئيسية في  بها معالجة    ت الكيفية التي تم
 عملية التدقيق 

العقاريةستثماراال  تشكل موجودات    جماليإمن    %77  ات 
في   كما  تتكون و.  2022ديسمبر    31المجموعة 
العقارية   من  جمملل االستثمارات  التجارية لمجمعات  اوعة 

الدقية  الفن   الشققووالممتلكات   الموجوالعقارات  ودة  تجارية 
داخل مملكة البحرين. يتم قياس تلك االستثمارات العقارية  

من   المحددة  العادلة  خارجيين    قبلبالقيمة  مستقلين  مثمنين 
 . مختصين

 
العقاريةستثماراال تقييم  يعتمد   على    ة كبير بدرجة    ات 
وموقع    اتاإليجار   عوائدثل  مواالفتراضات،  ت  اريالتقد 
ووضع الصيانة    الت الخصم عدومومعدالت اإلشغال  قار  الع
العادلة  لصعوبة    نظراً السوق.  بعرفة  مالو القيمة  متطلبات 
وتعرضات    أهميةمدى  و المطبقة  والتقديرات  االجتهادات 

العقارية   لالستثمارات  تشكلالمجموعة  رئيسياً   جزءاً   التي 
موج القيمة  تدقيق  ة  يعملفإن  ،  المجموعةت  ادومن  قياس 

ً رئيسياً تركيزى ستحوذ علت ية  العقار  تدلة لالستثماراالعا  . ا
 

،  ات العقاريةستثمارالافيما يتعلق بتقييم  نا  إجراءاتتتضمن  
 :ما يلي على من بين أمور أخرى

 

واستقالل تقييم   •   ن ييالخارجالمثمنين    يةموضوعية 
  و ؛ةصل ال ات  تهم ذ ابرين وخ المستقل 

 

واألساليب  الرئيسية  االفتراضات  و  ةمنهجيالتقييم   •
 . عملية التقييم في المستخدمة من قبل المثمنين 

 

بتقييم   قمنا  اإلفصكما  مالئمة  المتعلقة مدى  احات 
وحساسية االفتراضات    باالفتراضات  فيتلك   الواردة 
 القوائم المالية الموحدة. 

 
قمنا الدا  لقد  أخصائيينا  تتطلب  يحيين  خلباشراك  كانت  ثما 

 المذكورة أعاله.  اإلجراءاتخبراتهم الخاصة في تنفيذ 

 

 2022للمجموعة لسنة   دة في التقرير السنويار لورى اخاألومات لمعال
لسنة   للمجموعة  السنوي  التقرير  في  الواردة  المعلومات  من  األخرى  المعلومات  المالية 2022تتكون  القوائم  بخالف   ،

د وقخرى.  األعن المعلومات    المسئولون  س اإلدارة هم إلدارة ومجلجلس اس مرئيققي الحسابات. إن  مدالموحدة وتقرير  
التقريرا  حصلن هذا  تاريخ  تقرير  ع  قبل  ولى  اإلدارة  السنويمن    جزءاً   يمثلالذي  مجلس  توفير ،  التقرير  المتوقع  ومن 

المتبقية   التاريخ.ا   منالبنود   ات األخرى المعلومشمل  يال    لموحدة ا  الماليةالقوائم  ل  إن رأينا حو  لتقرير السنوي بعد ذلك 
 أن. هذا الش يف لتأكيد أشكال ا منوإننا ال نبدي أي شكل 

 

يت األخرىعوفيما  المعلومات  قراءة  في  مسئوليتنا  تكمن  الموحدة،  المالية  القوائم  بتدقيق  تصب   لق  عندما  أعاله  ح المحددة 
القيام بذلك، نأخذ بعين االعتبامتاحة المالية المعلوم  ما إذا كانت هذه ر  ، وعند  مع القوائم  ات األخرى تتعارض جوهرياً 
 ل عملية التدقيق أو يبدو أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة.الالتي حصلنا عليها من خ انمعرفت عة أو مد وحالم



 

 

 
 
 

 مساهمي  إلى السادة  تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 ( ةمت)ت شركة عقارات السيف ش.م.ب.

 
 )تتمة(  القوائم المالية الموحدةحول تدقيق ير تقر

 

 ( تتمة) 2022للمجموعة لسنة   سنويال ر  رى الواردة في التقريخاألومات لمعال

استنتجناو ما  به    ، إذا  قمنا  الذي  العمل  عليها  المعلومات األخرى  علىبناًء على  تق  بلق  التي حصلنا  رير  تاريخ 
ولم نالحظ ما  ، فإنه يتوجب علينا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.  هرية خاطئةجومعلومات  تحتوي على    أنها،  قيق التد
 ا الشأن.  ذه في عنهاإلفصاح   جبيتو
 

 المالية الموحدة  القوائم  حول اإلدارة  جلسم  اتمسئولي
وفقاً للمعايير الدولية   دلةبصورة عا وعرضها    حدةالمالية الموالقوائم  مسئول عن إعداد  هو الدارة  اإلإن مجلس  

  مالية موحدة م  ائ وقعداد  ورياً إلرض  ظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة داد التقارير المالية، وعن نعإل
 خطأ. ال حتيال أو اال ناتجة عن كانت  ، سواءً ن األخطاء الجوهرية مخالية 

 

إعداد   الموحدةالقوائم  عند  اإل   ونيك  ، المالية  المجموعة    والً دارة مسئمجلس  قدرة  تقييم  كمنشأة    العملعلى  عن 
رارية  ممبدأ االست  إستخدام لك  ذ  بما فيتمرارية  سال، عن األمور المتعلقة بمبدأ احيث أمكنمستمرة، واإلفصاح،  

المالية  يالمحاسب القوائم  إعداد  نية  الموحدة   عند  في  كان  إذا  إال  تصفية  مجلس  ،  إيقاف    المجموعةاإلدارة  أو 
 .يام بذلكسوى الق اقعي آخرم وجود أي بديل وو عد لياتها أعم
 

   دة ح موحول تدقيق القوائم المالية المدققي الحسابات  ات مسئولي
تأكفي  نا  ف أهدال  تتمث على  المالية  م  يد الحصول  القوائم  بأن  ككلعقول  الجوهرية   الموحدة  األخطاء  من  ،  خالية 
  اً هو تأكيدلمعقول  أكيد ا بر التتيع   رأينا.  يتضمنق  تدقير  ر تقريوإصدا  الخطأأو    االحتيالناتجة عن  كانت    سواءً 

المستوى،  الذي   عالي  التدقيق  بأن  الدولية سيك  رلمعاييوفقاً    متي   ولكنه ليس ضماناً    المعلوماتن  ع  شفالتدقيق 
كانت  وهرية، إذا  ويتم اعتبارها ج  خطأإن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو    عند وجودها.  الخاطئة  الجوهرية

أثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم  لها ت  ن يكونأيمكن  ،  أو مجتمعة  ردةً منف
 حدة. المو ليةالما
 

اً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والحفاظ على الشك  فقو  جزء من عملية التدقيقك
 بما يلي:   راحل التدقيق، وكما نقوم المهني في جميع م

 

اتحديد وتقييم   • الماليةية في ال خطاء الجوهرألمخاطر    تيال أوحاالناتجة عن  كانت    سواءً الموحدة،    قوائم 
المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة    لتلكدقيق تستجيب  ت  اتجراءإوتصميم وتنفيذ    ،الخطأ 

ن ذلك الناتج  اتج عن احتيال يعد أكبر معدم اكتشاف خطأ جوهري ن  مخاطر. إن  ناي أتوفر أساساً إلبداء ر
قدل    ، خطأعن   ميتضم  ما  حذف  أو  تزوير  أو  تواطؤ  من  االحتيال  أو  متعنه  لنظام  جاتأو  يف  تحر د  وز 

 لي. اخلد الرقابة ا 
 

ائمة في ظل الظروف القتدقيق مالئمة    ذلك لتصميم إجراءاتقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق ونظام الرفهم   •
 .عةللمجموداخلي رقابة ال نظام ال فعاليةي حول مدى بداء رأإ وليس بهدف 

 

الصلة    اتذ  حاسبية واإلفصاحاتالم  يراتقدلت ولية ا قمع، والمتبعةمدى مالئمة السياسات المحاسبية  يم  تقي  •
 التي قام بها مجلس اإلدارة. 

 



 

 

 

 

 

 مساهمي  تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة 
 ( )تتمة سيف ش.م.ب.ارات الشركة عق

 
 ( )تتمة مالية الموحدةئم الالقواحول تدقيق تقرير 

 
 ( ةمتت) ة ة الموحديالحول تدقيق القوائم الممدققي الحسابات  ات يمسئول

، وبناًء على أدلة التدقيق التي  ياالدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبمجلس    إستخدام   مةئمالالتأكد من مدى   •
ف عليها،  الحصول  كانتم  إذا  عد  يما  تيهناك  أوم  بأحداث  مرتبط  جوهري  بشكوك    قن  تلقي  قد  ظروف 

 لى نتيجة بأن هناك شكإ  وصلناذا ما تإو.  كمنشأة مستمرة   على االستمرار  المجموعةحول قدرة    جوهرية
إلى  وهج التدقيق  تقرير  في  اإلشارة  فعلينا  في  ري،  الصلة  ذات  المالية  اإلفصاحات  أو  الموحدة  القوائم 

ى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها نتاجاتنا مبنية علغير كافية. إن استفصاحات اإل ت هذهكانذا إ رأينا  تعديل
التدقيق تقرير  تاريخ  ذلك م و  حتى  األإف،  ع  المستقأث  حدان  الظروف  استمرار    يةبلو  عدم  إلى  تؤدي  قد 

 . المجموعة في أعمالها كمنشأة مستمرة 
 

وفيما إذا كانت  ها  حولاإلفصاحات  ما في ذلك ب اها  ومحتودة الموحمالية هيكل القوائم الوتقييم العرض العام  •
 العادل. ض رق العالتي تحق يةاألساس تمثل المعامالت واألحداث  الموحدة  القوائم المالية

 

افية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية عن الشركات أو األنشطة التجارية  ك  يقالحصول على أدلة تدق  •
لون عن التوجيه واإلشراف  ئو ا مسإنن  القوائم المالية الموحدة.حول  ء الرأي  جموعة إلبداضمن نطاق الم

 عن رأينا حول التدقيق. لية وئمس ال  يدة الوح ةجهال ونظلوإنجاز عملية التدقيق للمجموعة. 
 

التي    امةالهنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق  ،  حول عدة أمور من بينهامجلس اإلدارة  مع    تواصلن  ناإن
 يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق. التي   ة الداخليفي نظام الرقابقصور هامة جه و أضمن أي تت 
 

جميع    على  نطلعهاالستقاللية، والمتعلقة بة  قياللمتطلبات األخبا يفيد التزامنا    ابممجلس اإلدارة    نقوم بتزويدكما  
 ة. يحافظ على هذه االستقاللين أ شأنهمن  الليتنا وماتؤثر على استققد خرى التي ألمور االعالقات واأل

 

ال األمور  تلك  التي  من  مع    تواصلتم  التدقيق بها  األمو  القيام ،  لجنة  أهار  بتحديد  القوائم  تدقيى  عل  ميةالكثر  ق 
تقرير  األمور في  توضيحاً بشأن تلك  ننا نقدم  إ .  الرئيسيةالتي تمثل أمور التدقيق  الحالية وفترة  للة  الموحد المالية  

عليها   اءً بنلتي  او  اً نادرة جداالت  ي حو فأمر،  ألاإلفصاح عن ذلك ا  امةالعالقوانين أو األنظمة    مالم تمنع قيق  التد
يتم تقريرنا  ألا  ذلكفصاح عن  إلا  ال  أمر في  العامة لبلسااآلثار    ن حيث  المنفعة  تفوق  قد  لإلفصاح  المتوقعة  ية 

 . الناتجة عنه
 

 خرى األالتنظيمية ية والقانونتقرير حول المتطلبات 
 :بما يلي  نفيد  رية البحرينيات التجاقاً لمتطلبات قانون الشركوف ( أ
 

 ؛  مـع تلك السجالت تتفقوأن القوائم المالية الموحدة  منتظمة  بيةمحاس التجبس حتفظ  ت ن الشركةأ .1

 ؛  موحدةـة المع القوائـم الماليمجلس اإلدارة تتفق المعلومات المالية الواردة في تقرير ن أو .2

التي رأيناها ضرورية ألغراض   األخرى  تلومامعالوات  ة على جميع اإليضاححصلنا من اإلدار وقد   .3
 . ناققي تد



 

 

 
 
 

 مساهمي  ي الحسابات المستقلين إلى السادة مدقق تقرير
 )تتمة(  لسيف ش.م.ب.ا اتشركة عقار

 

 )تتمة( خرى ألاالتنظيمية القانونية وتقرير حول المتطلبات 
 

يرد و ب( المنتعلمنا  إلى    لم  السنة  في  خالل  قانون  وع  وق  2022ديسمبر    31هية  ألحكام  مخالفات  أية 
التجاري أاة  الشركات  ايالدلو  لبحريني  لل  من  إلرشادي  النافذة  )األحكام  المركزي  البحرين  مصرف 

رقم  مجال مصرف  وتوجيها  (6لد  المركزي  ات  والقرارات  لبحرين  بها،متالوالقوانين  وقواعد    علقة 
على وجه قد يؤثر بشكل   للشركةساسي  عقد التأسيس والنظام األ   أو ألحكام ورصة البحرين  ءات بوإجرا

 ً  الموحد.  المالي او مركزهأ شركةلا لى نشاط ع جوهري سلبا

ً  (ج قانون حوكمة الشركات البحريني، فإننا  ( من  1)  ( من الفصل2( من القسم )8المادة )لما تقتضيه    وفقا
 أن الشركة؛  ب يدنف

 
 ؛  شركاتال  حوكمةمسئول بتعيين  تقام  .1

 . رة لس اإلداجمل قبمعتمدة من  كاتة الشرحوكملمكتوبة ات إجراءورشادات إ الديهو  .2
 
   .ميرشنت كاظم السيد ن هو قليمست حسابات اللمدققي ال الناتج عنها هذا التقرير شريك المسئول عن مهمة التدقيق  لا

 
 
 
 

 244رقم   بات الحسامدقق  سجل قيد 
 2023راير فب 22

 رين البح مملكةالمنامة، 
 



ش.م.ب.  ت السيفراعقا شركة 

.  الموحدةة اليلمجزءاً من هذه القوائم ا   32 إلى 1 منضاحات المرفقة تشكل اإلي

7

لمالي  ز امركالقائمة الموحدة لل
  2022ديسمبر  31في 

2022 2021 
 ي بحرين دينار   ي بحرين دينار   ات ح ضاإي

الموجودات  

 ة ير متداولموجودات غ

 441,649 43,693,027 ومركبات   ثاثأوت امعد
 2,196,681 5997,523   أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

6137,466,482137,504,119 استثمارات عقارية  
 23,585,571 77,643,997 كرتع مشومشرو شركة زميلة في اتتثمارسا

 1,967,294 81,906,135 الموجودات  إستخدامالحق في 
──────────────────────
151,707,164 165,695,314
──────────────────────

 موجودات متداولة 

6,019,222 93,894,755 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
8,155,599 1023,747,248ونقد ألجل  وودائع كنبأرصدة لدى 

──────────────────────
27,642,003 14,174,821

──────────────────────

179,870,135 179,349,167دات موجولاوع مجم 
══════════════════════ 

والمطلوبات  الملكيةحقوق 

 ة  الملكيحقوق 

46,000,000 1146,000,000 مال ال رأس
23,000,000 1223,000,000 ي نوي قانطا ي تاح 

291,274 13321,966تركيباتأثاث و ستبدالا احتياطي
85,592,653 88,997,195 مبقاة أرباح 

────────────────────── 

154,883,927 158,319,161حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم 
 3,647,889 3,601,613   حقوق غير مسيطرة

────────────────────── 

158,531,816 161,920,774الملكية  مجموع حقوق  
────────────────────── 

 ة غير متداول ات مطلوب 

8,754,299 158,907,598 الجزء غير المتداول – ض ألجلوقر
162,465,9402,478,763المتداول   الجزء غير – التزامات عقد اإليجار

178,165 17192,656 ين للموظف ةالخدم هايةآت نفا كم
────────────────────── 

11,566,194 11,411,227
────────────────────── 

 مطلوبات متداولة 

777,044 18716,464 لم يطالب بها بعد  أرباح أسهم 

4,027,407 194,083,855   أخرىوذمم  ةتجارية دائنذمم 

5,110,710 151,049,057   لوداتمالالجزء  – ض ألجلوقر

11,931 1612,823ولدامتالجزء ال -عقد اإليجار  تا لتزاما
────────────────────── 

5,862,1999,927,092
──────────────────────

21,338,319 17,428,393 مجموع المطلوبات 
──────────────────────

179,870,135 179,349,167بات والمطلوة يكلالمموع حقوق جم
═══════════ ═══════════ 

 جيبي سى محمد نيع
رة  ا دإللس ا رئيس مج

 مصطفى السيد د. 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 أحمد يوسف 
الرئيس التنفيذي 



ش.م.ب.  ت السيفراعقا شركة 

.موحدةالة يالقوائم المال ذههجزءاً من   32إلى  1ة من لمرفقيضاحات اإلتشكل ا
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للدخل الشاملالقائمة الموحدة  
 2022مبر ديس 31ية في سنة المنتهلل

2022 2021 
 ريني ر بح دينا  ريني ر بحدينا ات ح اضيإ

 الدخل
9,596,2269,788,575صافي   – ةالخدم ورسوم اتدخل إيجار العقار

1,691,3021,273,640 الدخل من الشقق الخدماتية  

2,641,277537,650 والتسلية دخل األنشطة الترفيهية 
──────────────────
13,928,80511,599,865

2,279,575 203,533,172عاتالمبي ةفمنها: تكلوم محس
──────────────────

10,395,6339,320,290إجمالي الربح 

211,051,015885,691 دخل تشغيلي آخر 

529,90157,205ربح من ودائع ألجل  
──────────────────

11,976,54910,263,186غيليالتش الربح
──────────────────

 ات  روفمصال
223,842,7482,839,124   إداريةو عامة مصروفات

23454,822532,528  استهالك

24420,000365,000 مصروفات أخرى 

620,972(687,876)9الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصص  /(استرجاع مخصص)

25912,752796,403   تكاليف التمويل
──────────────────
4,942,4465,154,027
──────────────────

ية لعقاراالستثمارات ا في القيمة العادلةتغيرات قبل الربح 
الستثمارات في الشركة  ا خسارةوعة من مجملاصة حو

7,034,1035,109,159 الزميلة والمشروع المشترك 

90,622(604,788)6 ت العقارية مارادلة من االستثلعا ة اللقيم غير محققمكسب  / (خسارة)
ة  الزميل ركةالشاالستثمارات في   ةخسارمن ة وعمج مالحصة 

( 357,281)(436,184)7مشترك والمشروع ال
-7155,827مكسب من استبعاد شركة زميلة  

──────────────────
6,148,9584,842,500 ةنسللالشامل  لخمجموع الدلربح وي اصاف

══════════════════ 

 العائد إلى: 

6,195,2345,017,817 الشركة األمحاملي أسهم 

( 175,317)(46,276) غير مسيطرة   قوحق
──────────────────
6,148,9584,842,500
══════════════════

أسهم   حاملي ىئد إل عا لا ح في األربا  والمخفض للسهم األساسيالنصيب 
2613.4710.91  )بالفلس(م األ ةكرشال

══════════════════ 

 بي د نجيعيسى محم
رةا دس اإليس مجلئر

 مصطفى السيد د. 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 أحمد يوسف 
الرئيس التنفيذي 



 ش.م.ب. ت السيفراعقاشركة 

   .حدةموالة قوائم الماليجزءاً من هذه ال 32  إلى 1من  ةات المرفقاإليضاح كلشت
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  قات النقديةالقائمة الموحدة للتدف
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2022 2021 
 نييرر بحدينا ني يرر بحدينا ات إيضاح 

    األنشطة التشغيلية 

 4,842,500 6,148,958  للسنة   الربح صافي 
    ة:لتاليبنود اللت يالتعد

 612,299 853,869 8و  4 ستهالك  إ

 - ( 2,400)  من استبعاد معدات وأثاث ومركبات  ب مكس

 (57,205) ( 529,901)   من ودائع ألجلح رب

 620,972 ( 687,876) 9 توقعة  مية الئتمانالخسائر االمخصص  /   (مخصص استرجاع)

 796,403 912,752 25   مويللتا فيالتك

 43,730 48,161 17   لخدمة للموظفين نهاية امكافآت 

 (90,622) 604,788 6   لعقاريةا ات للقيمة العادلة من االستثمار غير محقق( مكسب ) خسارة

الشركة الزميلة والمشروع في ات مارتث االس خسارةمن عة مو لمج ا حصة
 357,281 436,184 7 المشترك 

 - ( 155,827) 7 مكسب من استبعاد شركة زميلة  

 25,250 - 7 أخرى تعديالت 
  ───────── ───────── 

 7,150,608 7,628,708  العامل   لاس المالتغيرات في رأ بلق ي الربح التشغيل

    تغيرات رأس المال العامل:     

 ( 1,584,600) 2,914,124  خرى أ مموذ ينةدمية ذمم تجار

 1,218,161 261,207  ى أخر وذممذمم تجارية دائنة 
  ───────── ───────── 
  10,804,039 6,784,169 

    
 40,360 428,120  ألجل  عائود ربح مستلم من 

 ( 115,582) ( 33,670) 17 نللموظفي عةفو لمدة امدالخية ت نهامكافآ
  ───────── ───────── 

 6,708,947 11,198,489  يليةشغالتطة نشمن األالتدفقات النقدية صافي 
  ───────── ───────── 

    ية رستثمااألنشطة اال

 ( 100,626) ( 2,559,642) 4 ومركبات  ث أثاو معدات شراء 

 ( 1,683,338) ( 633,172) 5 الية قيد التنفيذ نفقات متكبدة من أعمال رأسم

 (55,653) ( 219,267) 6 يةعقارات استثمارلى ات إإضاف

 - 2,400 7 ركبات تحصالت من استبعاد معدات وأثاث ومم

 - 15,661,217  متحصالت من استبعاد شركة زميلة 

 90كثر من ألبتواريخ استحقاق أصلية   جلئع ألوداال ت في صافي التغيرا
ً ميو   - ( 16,960,000)  ا

  ────────── ───────── 
 ( 1,839,617) ( 4,708,464)  يةستثماراألنشطة اال تخدمة في المس يةقدالنات قفتدلا ي فاص
  ────────── ───────── 
    لية التموي شطةاألن

 ( 2,408,033) ( 2,820,580) 18 مدفوعة أسهم أرباح
 106,977 ( 40,304)    ها بعدم يطالب بل مأسهبنك تمثل أرباح ى دلصدة رأ في  يرات غت

 3,070,000 930,000 15   هعلي لحصو تم ال ل جقرض أل

 ( 163,118) ( 4,838,354) 15 قرض ألجل  سداد 

 ( 438,122) ( 879,442)  على القروض ألجل  تكاليف التمويل المدفوعة 

 ( 254,200) ( 250,000) 16 التزامات عقد اإليجار )بما في ذلك تكاليف التمويل( 
  ───────── ───────── 

 (86,496) ( 7,898,680)  ةاألنشطة التمويليفي خدمة المستنقدية التدفقات ال ي صاف
  ───────── ───────── 

 4,782,834 ( 1,408,655)  حكمه في النقد وما في الزيادة  (النقص)صافي 
 3,190,670 7,973,504  ر يناي 1وما في حكمه في النقد     

  ────────── ────────── 
 7,973,504 6,564,849 10 ديسمبر   31كمه في  ما في حد والنق

  ══════════ ══════════ 
 



 ش.م.ب. ف رات السيقاة عشرك 

 .  دةالموحلية لماا جزءاً من هذه القوائم 32لى  إ 1من ة المرفقيضاحات تشكل اإل
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 الملكية  حقوق يرات في  غتلل موحدة الئمة قا ال
  2022ديسمبر  31المنتهية في  سنةلل

 

    ألم ركة الي أسهم الشئدة إلى حاملعاالملكية احقوق   

 اتإيضاح 

 رأس 
 المال

 ي تياطحا
 وني قان

احتياطي استبدال 
 أثاث وتركيبات 

 اح برأ
 * ةقابم

مجموع حقوق 
إلى  العائدالملكية 
أسهم حاملي 

 الشركة األم 

حقوق غير  
 عالمجمو مسيطرة 

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

         

 158,531,816 3,647,889 154,883,927 85,592,653 291,274 23,000,000 46,000,000    2022ر يناي 1 يالرصيد ف 

         

 لشاملالدخل ا  مجموعصافي الربح و
 6,148,958 (46,276) 6,195,234 6,195,234 - - -  للسنة 

         

 (2,760,000) - (2,760,000) (2,760,000) - - - 14   2021لسنة أرباح أسهم 
         

أثاث   استبدالاحتياطي محول إلى 
 - - - (50,739) 50,739 - - 13 بات  وتركي 

         
  أثاث ستبدالا احتياطياستخدام 
 - - - 20,047 (20,047) - - 13   يباتوترك

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

─ 

─────────── 

 161,920,774 3,601,613 158,319,161 88,997,195 321,966 23,000,000 46,000,000   2022ديسمبر  31ي ف  ديالرص

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

 
 ت التابعة.متعلق باالحتياطي القانوني للشركا( نار بحرينييد  633,417: 2021)ني بحري دينار 645,558قدره بلغ ومى عل بقاةمل* تتضمن األرباح ا



 ش.م.ب. ف رات السيقاة عشرك 

 .  دةحالمو اليةمهذه القوائم ال ن مجزءاً  32إلى   1رفقة من ت الماإليضاحال تشك
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 ( تتمة)ة كيمللا  قوحقفي  ت راالقائمة الموحدة للتغي
  2022ديسمبر  31المنتهية في  سنةلل

 

    ألم ركة الي أسهم الشئدة إلى حاملعاالملكية احقوق   

 اتإيضاح 

 رأس 
 المال 

 ياحتياط
 وني قان

احتياطي استبدال 
 ت ابأثاث وتركي 

 اح أرب
 * ةقابم

مجموع حقوق  
لى  الملكية العائد إ

أسهم  حاملي 
 الشركة األم 

حقوق غير 
 ع المجمو مسيطرة  

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

         

 155,989,316 3,823,206 152,166,110 82,901,424 264,686 23,000,000 46,000,000    2021ر يناي 1ي الرصيد ف 

         

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

         

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

أثاث تبدال  سااحتياطي محول إلى 
 - - - (38,209) 38,209 - - 13 بات  وتركي 

         
  أثاث ستبدالا احتياطياستخدام 
 - - - 11,621 (11,621) - - 13   يباتوترك

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

─ 

─────────── 

 158,531,816 3,647,889 154,883,927 85,592,653 291,274 23,000,000 46,000,000    2021ديسمبر  31الرصيد في 

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

 
 



 ب.ش.م.  رات السيفركة عقاش
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 الموحدةحول القوائم المالية   إيضاحات
 2022ديسمبر  31 يف

 
 

  ةطاألنش 1
 

 ة ناعالص  ة رازو  ى مملكة البحرين ومسجلة لد  ست فيسة تأة عامهماس( هي شركة م)"الشركة"   .ب. ش.مف  سيارات الشركة عق
،  2102مبنى    الرئيسي هوالشركة    لمكتبالمسجل  دي  العنوان البري. إن  44344سجل تجاري رقم  جب  بموسياحة  والوالتجارة  
 بحرين. مملكة ال ،فية السي، ضاح20084ص.ب  ،428 ، مجمع2825طريق 

 
ً عم ةعتها التاباشركة وشركاللى ار إشي  .عةمومجلاب ا
 

عة وتدير المجموتلك  . تموالتسلية  لعاب الترفيهيةألدم مرافق لقتكما  ية التجارية وقارعلاة  شطة األني اسأس  ةبصورالمجموعة  تزاول  
المسي  ومجمع  ينة عيسىع مدومجم  السيفمجمع   في رى  خأ  ة تجاريمرافق  وه  لترفيل  فيلساو  سيفلا   -فريزر  أجنحة  و  قحرف 

مشروع إن  ، سوق البراحة والليوان. عقاراتال  يات خدمات إدارة، كجزء من اتفاق، تدير الشركةذلك  باإلضافة إلى  مملكة البحرين.
 ترك للشركة.شممشروع . وهو .م.م ذالعقارية  الماة الليوان مملوك لشرك

 
 . 2023 رايرفب 22بتاريخ  ردار مجلس اإلدارة الصارق  لىع بناءً  الموحدةقوائم المالية الر إصدا اعتماد د تمقل
 

 المشروع المشترك للشركة وجميعها مؤسسة في مملكة البحرين: يلة ووالزمالتابعة  اتالشركفيما يلي 
 
 يسية ة الرئنشطاأل  كية المل حصة سم اال

 2022 2021   

     ة بعالتا تاركالش

     
المطاعم  مفروشة وية الحاسيالشقق لاق وفندلا إدارة   % 100 %100   . ذ.م.م بحرين ال –السيف   فريزر ةحنأج

   .السياحةة رادإ لخدمات

     
ة تسلية الوأنشطئق اديهية والحفرتلاات هزتنمال ةإدار  % 100 %100   .مذ.م. ةشركة السيف الترفيهي

  األخرى. ةهيترفيال بعالاألو
     

 . ةيالتجار اتمعمجالفي ذلك  امبارات قالعة إدار  % 72,5 %72,5   .ذ.م.م ولم رقمحال ةشرك
     

     ة  يلالشركة الزم

     
   .ةيرجاية التعمال العقارألا  % 25 %0 ( )مقفلة .ب.ش.م لبحرينبناء ا
     
     ترك  ع المششروملا
     

   ية.ارتجالة اريقل العامعألا  % 50 %50 . ذ.م.م ةيارعقالما ال
 

 الهامة  المحاسبيةالسياسات أسس األعداد و 2
 
  مابيان االلتز 2-1

  ة الدولي سباحلمر ايايمعمجلس    صادرة عن لا ة  ماليلاقارير  تة إلعداد الوليالدايير  عملوفقاً لللمجموعة  الموحدة  أعدت القوائم المالية  
 لنافذة من المجلد رقم )األحكام ا  ين المركزي لبحررف اصمي لالدليل اإلرشادو  حرينيبلة االتجاري  نون الشركاتاقطبقاً ألحكام  و
 . نيالبحر ةات بورصوإجراء وقواعد هاالمتعلقة بوالقوانين والقرارات رين المركزي رف البحصموتوجيهات  (6
 
   اداإلعدس أس 2-2

تم عرض  ة.  يتم قياسها بالقيمة العادل التي    ريةات العقاستثماراال  ناء ثتسبا،  ريخيةاتالتكلفة ال  وفقاً لمبدأة  وحدالملمالية  ائم  قواال  أعدت
 . عةجموللم ةيالمال رالتقاري إعداد  وعملة ركةالشلعمليات الرئيسة العملة لكونه  بالدينار البحريني حدةمالية الموالقوائم ال
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 ية الموحدةلاالمالقوائم إيضاحات حول 
 2022بر ديسم 31في 
 
 

 ( تتمة) الهامة المحاسبيةالسياسات أسس األعداد و 2
 
  يدحالتوس أس 2-3
ال  لتمشت الموحالقوائم  القدة علمالية  التابعةاشرك و  ةكشرلللمالية  ائم  اوى  السيطرة عندما .  2022  سمبر دي  31في    كما  تها  تتحقق 

 ة رالقدا  هها ولديثمر في تسالم  لشركةمع ا  امتغيرة من خالل مشاركتهالعوائد  ال  فيأو حقوق    على  تعرضاتوعة  يكون لدى المجم
كة  الشر  يطر المجموعة على ص، تسخباألا. وفيه  رتثمسمكة السلطتها على الشر  إستخدامالل  خمن    دائوالعتلك    أثير على تلعلى ا

 فقط إذا كان لدى المجموعة:ثمر فيها لمستا
 

  للشركة   ةل ات الصذاألنشطة  وجيه  تلالحالية    )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرةعلى الشركة المستثمر فيها    ةالسلط -
 (؛ ها في ثمرالمست

 و ؛ هاالشركة المستثمر في عم اه ل مشاركت خال نمرة غيمتالعوائد العلى أو حقوق لى عات رضتع -
 ها. عوائدمقدار للتأثير على  على الشركة المستثمر فيهاسلطتها  إستخدام لى ة عقدرلا -

 
أغلبية حق بأن  افتراض  التصويبشكل عام، هناك  الس  توق  ليينتج عنها  ام هذعدطرة.  لمجموعة  ادى  ل  نوكتعندما  و،  فتراض الا 

حتصويلاحقوق  أغلبية    في أقل  ق  حقو أو  المساشمق  قوت  للشركة  فبهة  جميع  ا  خذتأ،  يهاتثمر  االعتبار  في  الحقائق  لمجموعة 
 ذلك:   بما فيا، السلطة على الشركة المستثمر فيه اا إذا كان لديهت الصلة في تقييم موالظروف ذا

 
 ؛  ستثمر فيهاللشركة الم نخريآلا تالتصويق قوحاملي حدية مع قات التعاالترتيب -
 ؛ و ية األخرىالتعاقد تاتيبعن التر اتجةنلا قوقالح -
 . الممكنةيت للمجموعة وحقوق التصويت والتصحقوق  -

 
ير لظروف تشاوقائق  حا إذا كانت الهيلمستثمر فعلى الشركة اوعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة  جملمتقوم ا
العناصر ار أو أكثر مصعن  لىع  تك تغيراانبأن ه الثلسيطرن  ابدأ توحييث.  الة  ى ة علجموعل المالتابعة عندما تحص  ركةشلد 

ا على  االسيطرة  إيقاف  ويتم  التابعة  المجموعةلشركة  تفقد  عندما  التابعة.    لتوحيد  الشركة  على  تضمينسيطرتها  موجودات   يتم 
و  طلوباتمو اا  صروفاتمودخل  السعبستلما   وأتناة  مقاللتابعة  لشركة  خالل  في  دة  النة  يخ  راتمن    الشامل  لللدخ   موحدةالقائمة 

 التابعة.   تها على الشركةسيطرالمجموعة إيقاف لغاية تاريخ طرة السي حصول المجموعة على 
 

غير   والحقوقة  وعمللمج  مكة األروق حاملي الشحق  إلى  اآلخركل عنصر من عناصر الدخل الشامل  و  ينسب الربح أو الخسارة
تعديالت في   إجراء  يتم  مر،زم األأينما استل يطرة.  المس  ريق غلحقويد اصفي ر   ى عجزالنتائج تؤدي إل  هذهن  أى لو  تح،  رةيطسمال

للشركات المالية  المحاسبية  لتتماشي  التابعة    القوائم  ل سياسات  المع  سياساتها  المو  عادبتاستم    عة.لمجموالمحاسبية  ودات  ججميع 
ند مل عبالكاء المجموعة ة بين أعضاينلبي امالت اعمالب ةمتعلقية الدفقات النقدصروفات والتموال لدخلواكية ملالحقوق و لوباتمطلاو
 لتوحيد.ا
 
 . الملكية السيطرة، كمعاملة حقوقفقدان الشركة التابعة، دون حتساب التغيير في حصة ملكية ايتم 
 

لصلة  ت اذا  تابلمطلوشهرة( واال   ي ذلكبما فودات )جولما  ادعاستبوم بفإنها تق  التابعة،  ة الشرك  على  سيطرتهاة  عولمجمقدت اإذا ف
واكرللش التابعة  يتوال  يطرةالمس  لحقوق غيرة  بينما  الملكية  لحقوق  األخرى  إثباتبنود  القائمة  أي مكس  م  في  ناتجة  أو خسارة  ب 

 ة. عادلل القيمة امحتفظ به ب رامثاستات أي الموحدة للدخل الشامل. يتم إثب
 
 2022 ريناي 1من  اعتبارا  نافذة ومعدلة  وتفسيرات جديدةمعايير  2-4

السياسا المحاسبيةإن  لتلك  هي  المعتمدة    ت  السنة  المستخدمة  مطابقة  باستةقبالساة  ي المالفي  وايمعالثناء  ،  ة الجديدت  اريسفتالير 
هذه تطبيق  ل  لم يكن.  2022يناير    1تباراً من  اعة  فذنا  حتصباالتي  لدولي واسبة احمال  س معاييرة عن مجلادرالصالتالية    عدلةوالم
ير أو  ي معايأل  بكرالم   قيبالتطب  م تقم المجموعة لمجموعة. ل أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة ل  فسيراتتلتعديالت والا
 بعد.ير إلزامية ها ولكنها غإصدارت تم تعديال أو اتيرستف
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 الموحدة  ليةلماا  ئم احول القو  إيضاحات
 2022ديسمبر  31في 

 
 

 ( )تتمة هامةلا سات المحاسبية ايالس د وألعداأسس ا 2
 

 ( )تتمة 2022يناير  1من  اعتبارا  نافذة ومعدلة  وتفسيرات جديدةمعايير  2-4

 
  37  الدولي رقم لمحاسبةمعيار اى لع التي أدخلت ت يالتعدلا -العقد ب  فاءالو ف كاليت - المرهقة قودالع
العقد(   ايهلد  ألن  هانبتج  موعةللمجمكن  ال ي  التي  ف)أي التكالي  تجنبهايمكن  ال  التي    تكاليفوز بموجبه الا جعقد تتد المرهق هو  عقال
 ضاه.قتمباستالمها  وقع االقتصادية المت منافععن ال قدلعا اللتزامات بموجباب ءلوفال
 

عقد الب  تعلقة مباشرةً الم  فيالتكالن  لمنشأة تضميى ا ب عل، يجأم خاسراً   اً مرهق  إذا كان العقد  م ماتقييه عند  عديالت على أنالت  تحدد
ف التكاليوتخصيص    (شرةمباال  وادوالم  الة العمكاليف  المثال، ت  ليبى سلع )اإلضافية    ليفلتكاا  من  ت كالً خدماالأو  ائع  البض  متقديل

العقدأنب  ةً مباشر  بطةالمرت المثااسبيل  )على    شطة  المعداتستهل،  بال تخالمس  الك  للوفاء  إدالك  وكذعقد  دمة  العتكاليف  د وقرة 
 خر اآل  طرفى الة علصراحلم يتم تحميلها    ما  اادهلعقد ويتم استبع بارةً اشارية مبة واإلد العام  اليفكتواإلشراف عليها(. ال تتعلق ال

   .بموجب العقد
 

 نظرا لعدم وجود مثل هذه العقود خالل السنة. مجموعة المالية الموحدة للقوائم ر على اليأثتلم يكن لهذه التعديالت أي 
 
  3لمالية رقم ار الدولي إلعداد التقارير اعي المعلى  التي أدخلت تاليتعدلا - المفاهيمي رطاإلا لىإلشارة إا

معايير المحاسبة الدولي مع النسخة الحالية الصادر عن مجلس  اإلطار المفاهيمي  إلشارة إلى  النسخة السابقة لمحل  التعديالت  تحل  
 بشكل جوهري.  دون تغيير متطلباته  2018مارس شهر في   ةالصادر

 
أو الخسائر المحتملة  األرباح  لتجنب إصدار    3اإلثبات للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    استثناء لمبدأ  تضيف التعديالت

المتعلق   37في "اليوم الثاني" الناتجة عن االلتزامات وااللتزامات المحتملة التي تدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  
المحتملة   المحتملة  اوبالمخصصات وااللتزامات  المالية رقم لموجودات  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  لجنة تفسيرات  أو تفسير 

االس  21 يتطلب  منفصل.  بشكل  تكبدها  تم  إذا  الرسوم،  بفرض  معيار المتعلق  في  الواردة  المعايير  تطبق  أن  المنشآت  من  تثناء 
على التوالي، بدالً من اإلطار   21ة إلعداد التقارير المالية رقم  ي لأو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدو  37المحاسبة الدولي رقم  

 التزام الحالي في تاريخ االقتناء. هناك كان المفاهيمي، لتحديد ما إذا 
 

على   تأثير  أي  التعديالت  لهذه  يكن  هناك    ئماالقولم  تكن  لم  للمجموعة حيث  الموحدة  مطلوبات  المالية  أو  أو موجودات  محتملة 
 . سنةالخالل قد نتجت لتعديالت التي ملة ضمن نطاق هذه اتحالتزامات م

 
  16لى معيار المحاسبة الدولي رقم التعديالت التي أدخلت ع -العقارات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 

أ والمعدات،  العقارات واآلالت  بنود  بند من  أي  تكلفة  أن تخصم من  المنشآت  على  التعديل  المواد   ييحظر  بيع  متحصالت من 
رة. يكون قادراً على العمل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدا  المنتجة في أثناء جلب ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لكي

 .أو الخسائرألرباح اوبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات متحصالت بيع هذه المواد، وتكاليف إنتاج تلك المواد، في 
 

يك تأثير على  لهذ  نلم  أي  التعديالت  تكن هناك  قوائم  اله  لم  للمجموعة حيث  الموحدة  تنتجها أالمالية  التي  المواد  لهذه  ي مبيعات 
 رة معروضة.العقارات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في بداية أو بعد اقرب فت

 
شركة تابعة   –ر الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى ييالمتعلق بتبني المعا 1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 عتبارها جهة تتبني ألول مرةبا
د الفقرة  تطبيق  تختار  التي  التابعة  للشركة  التعديل  التقار 16يسمح  الدولي إلعداد  المعيار  من  رقم  )أ(  المالية  فروق   1ير  لقياس 

دولية يانات المالية الموحدة للشركة األم، بناًء على تاريخ التحول إلى المعايير البلالتحويل المتراكمة باستخدام المبالغ المسجلة في ا 
استحوذت فيها الشركة إلعداد التقارير المالية، إذات لم يتم إجراء أي تعديالت على إجراءات التوحيد وتأثيرات أعمال الدمج التي  

ال الشركة  على  التعديل  هذا  التابعة. كما يطبق  الشركة  دمزاألم  الفقرة  تطبيق  يختار  الذي  المشترك  المشروع  أو  ( من 1)16يلة 
 . 1عداد التقارير المالية رقم المعيار الدولي إل
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 الموحدةحول القوائم المالية   إيضاحات
 2022 ديسمبر 31في 
 
 

 )تتمة(  امةأسس األعداد والسياسات المحاسبية اله 2

 
 ( )تتمة 2022يناير  1من  ا  راب اعتنافذة ومعدلة  وتفسيرات جديدةمعايير  2-4

 
شركة تابعة   –المتعلق بتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 ( )تتمة باعتبارها جهة تتبني ألول مرة
 نها ليست المرة األولى التي تتبنى فيها التعديل.للمجموعة أل المالية الموحدة القوائملم يكن لهذه التعديالت أي تأثير جوهري على  

 
 مطلوبات المالية ستبعاد الإل %10بنسبة فحص رسوم  –لمالية المتعلق باألدوات ا 9لية رقم ماال ير لتقارداد اعي إلولدلا معيارلا

زام المالي الجديد أو المعدل يختلف بشكل تليوضح التعديل الرسوم التي تقوم المنشأة بتضمينها عند تقييم ما إذا كانت شروط اال
المقترض والمقرض، بما . تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة من قبل  جوهري عن شروط االلتزام المالي األصلي

ل مقترح  مماثل  تعديل  يوجد  ال  اآلخر.  عن  نيابةً  المقرض  أو  المقترض  قبل  من  المستلمة  أو  المدفوعة  الرسوم  ذلك  يار  عمفي 
 المتعلق باألدوات المالية: اإلثبات والقياس. 39المحاسبة الدولي رقم 

 
 للمجموعة. ة  حيث لم تطرأ أي تعديالت على األدوات المالي المالية الموحدة للمجموعة القوائملم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على 

 خالل السنة 
 
 بعد ميةزال إلكنها غير صادرة و وتفسيرات جديدة ومعدلة معايير  2-5
 ائم المالية الموحدة وقالتاريخ إصدار    بعد حتى   ةاميإلز  نها غيردرة ولكاصال لة  عدملا ة وديدجالوالتفسيرات  المعايير    هالي أدني  مافي

 عندما تصبح إلزامية.  ، حيثما ينطبق ذلك،معدلةدة والالجدي والتفسيرات ريالمعايموعة تطبيق هذه المج تنوي .للمجموعة
 

   تداولةأو غير ممتداولة  نهاعلى أ اتالمطلوبتصنيف : 1ي رقم المحاسبة الدولار معيعلى ي أدخلت تليالت االتعد
الدولي   من معيار المحاسبة  76إلى    69ت على الفقرات من  المحاسبة الدولي تعديال، أصدر مجلس معايير  2020في شهر يناير  

 ا يلي:م التعديضح التوت .غير متداولة  وألتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات على أنها متداولة   1رقم 
 .التسوية ل جيحق في تأما هو المقصود بال -
 التقرير.إعداد ترة نهاية الف التأجيل فيفي حق  ناكيكون هيجب أن  -
 لتأجيل.المنشأة لحقه في ا احتمالية ممارسة ب ذا التصنيفال يتأثر ه -
لن تؤثر شروط االلتزام على  و  ية،وق ملكقحم  أسهاة  دأ  ه فسن  وهلتحويل  ل بل  التزام قا  الضمنية فيالمشتقة    تإذا كانإال   -

 .صنيفهات
 
إلزامية  ذه التعديالت هي  التقريرفترات  له  أو بعد    السنوي  إعداد  بأثر  ويجب تطبي ،  2023يناير    1المبتدئة في  يم ق ت.  رجعيقها 

ة قد تتطلب إعادة ائمالق ضوالقر ات اقيتفا نتكا اإذ  لية ومااالممارسة الح التعديالت علىالذي سيترتب على  اآلثاراً المجموعة حالي
 وض.تفاال

 
 8التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –تعريف التقديرات المحاسبية 

فبراير   الدولي رقم  2021في شهر  المحاسبة  على معيار  تعديالت  الدولي  المحاسبة  تعريفاً 8، أصدر مجلس معايير  فيها  قدم   ،
المحاسبية  ا"للتقدير السياسات  في  والتغيرات  المحاسبية  التقديرات  في  التغيرات  بين  التمييز  التعديالت  توضح  المحاسبية".  ت 

 وتصحيح األخطاء. كما أنها توضح كيفية استخدام المنشآت لتقنيات القياس ومدخالته لوضع التقديرات المحاسبية. 

 
التقر إعداد  لفترات  إلزامية  هي  التعديالت  هذه  بعد    ريإن  أو  في  المبتدئة  في   2023يناير    1السنوي  التغيرات  على  وتنطبق 

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تحدث في بداية تلك الفترة أو بعدها. يسمح بالتطبيق المبكر طالما يتم 
 . القوائم المالية الموحدة للمجموعةهري على ووال يتوقع بأن يكون لهذه التعديالت أي تأثير جاإلفصاح عن تلك الحقيقة. 
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 الموحدة  ئم الماليةحول القوا إيضاحات
 2022ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة(  لمحاسبية الهامةلسياسات ااد وعداأسس األ  2

 
 )تتمة(   بعد ميةزاإل لكنها غير صادرة و وتفسيرات جديدة ومعدلة معايير  2-5
 

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

فبراير   الدولي رقم  2021في شهر  المحاسبة  الدولية تعديالت على معيار  المحاسبة  الدولية  والم  1، أصدر مجلس معايير  عايير 
بشأن إصدار آراء جوهرية، والذي يقدم توجيهات ونماذج لمساعدة المنشآت   2المتعلقة ببيان الممارسة رقم    ةإلعداد التقارير المالي

تقديم  على  المنشآت  مساعدة  إلى  التعديالت  تهدف  المحاسبية.  السياسات  عن  اإلفصاح  حول  "الجوهرية"  اآلراء  تطبيق  على 
إلفصاح عن سياساتها المحاسبية من خالل استبدال متطلبات المنشآت با  ةسياسات المحاسبية التي تكون أكثر فائدإفصاحات بشأن ال

"الجوهرية" بشرط اإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "الجوهرية" وإضافة توجيهات حول كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم األهمية  
 عن السياسات المحاسبية.  الجوهرية في اتخاذ القرارات المتعلقة باإلفصاح

 
يناير   1هي قابلة للتطبيق على الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد    1ت على معيار المحاسبة الدولي رقم  التي أدخل  تإن التعديال

تقدم توجيهات غير إلزامية بشأن تطبيق   2مع السماح بالتطبيق المبكر. بما أن التعديالت المدخلة على بيان الممارسة رقم    2023
 التعديالت. بالسياسات المحاسبية، فليس من الضروري تحديد التاريخ اإللزامي لهذه  ةتعريف جوهرية المعلومات المتعلق

 
 مة  الها بيةحاسلما اتالسياس 2-6
 

  لألعمادمج ا
بالقيمة العادلة بتاريخ    والمقاس  محول ناء كإجمالي للمقابل الاس تكلفة اإلقتم قي. يتاإلقتناءطريقة   إستخدامدمج األعمال ب  احتسابيتم  
 ما إ  ةالمجموع  تختار  ،لاج األعمم دن عمليات  ملكل عملية    بالنسبةاة.  رتمشلاة  كيفي الملرة  مسيطوالقيمة ألي حقوق غير  ء  انقتاإل

ت المشتراة  قيس  أن  الملكية  المسيطرة في  العادلبالقالحقوق غير  بتناسيمة  أو  الب حصتهم  ة  الموجودات  لفي صافي  لملكية  محددة 
 . ةدارياإلمة والعاروفات صمالي ف اويتم تضمنيه قتناء عند تكبدهامتعلقة باالل اتم احتساب التكاليف  المشتراة.

 
على   استحوذت  أنها  المجموعة  تجاري  تحدد  األنشطة  نشاط  مجموعة  تتضمن  وعملية    والموجوداتعندما  مدخالت  المكتسبة 

 ً معا تساهم  جوهري  موضوعية  بشكل  على    القدرة  الم  .المخرجات  تحقيقفي  العملية  موضوعيت كوتعتبر  عملية  كانت سبة  إذا  ة 
أو المعرفة   وأت المكتسبة قوة عاملة منظمة تتمتع بالمهارات  ، وتشمل المدخالاالستمرار في تحقيق المخرجاتللقدرة على  حاسمة  

  ةدتعتبر فريالتي  وعلى تحقيق مخرجات  في القدرة على مواصلة  بشكل جوهري  الخبرة الالزمة ألداء تلك العملية، أو أنها تسهم  
 .خرجاتفي تحقيق المعلى استمرار أو التأخير في القدرة على ، بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهمارة أو ال يمكن استبدالها أو ناد

 
الموقتما  عند والمطلوبات  تق   نهاإف،  مالاألع  ناءباقت  ةعوم جم  المالية  الموجودات  والتالمفترضة  يم  وفقاً   المناسب  ينعي للتصنيف 
ية  ضمنال  فصل المشتقاتعلى  هذا  ويتضمن  .  قتناءاالالصلة كما هو بتاريخ    قتصادية والشروط ذات اإللظروف اوتعاقدية  لشروط الل

 .المقتناةالمنشأة  من قبل ة صلياألللعقود 
 
الم  تيس المحتمل  المقابل  بتاريمحول  إثبات  العادلة  بالقيمة  المشتري  قبل  االسمن  إتحواذ.  ح  يتم  اعاال  قياس  المحتمل دة  لمقابل 
يتم إثبات المقابل المحتمل المصنف كموجود .  ن حقوق الملكيةالالحقة ضم  تساب تسويتهويتم اح  لكيةوق المصنف على أنه حقملا

باألدوات  المتعلق    9للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  أو مطلوب والذي يمثل أداة مالية وضمن نطاق األدوات المالية وفقاً  
للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي قائمة األرباح أو الخسائر وفقاً  في القيمة العادلة في  التغيرات  إثبات  مع    ةلالمالية بالقيمة العاد

بالقيمة العادلة في   9قع ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  يال  الذي  . يتم قياس المقابل المحتمل اآلخر  9رقم  
 . رئأو الخسااألرباح التغيرات في القيمة العادلة في إثبات مع  يلتقرير ماكل تاريخ إعداد 

 
بالتكلفةياس  تم قي الزيادة في  )  الشهرة مبدئياً  المثبالتي تعد  المحول والمبلغ  المقابل  ة  حص  وأي   ةسيطروق غير مت ألي حقإجمالي 

ً قظ بها مسبتفمح  ةملكي لصافي الموجودات  إذا كانت القيمة العادلة.  (ضةرتالمفوبات  والمطل  ناةالمقتدة  المحد  تادولموجا  يفصا  فوق  ا
ت المطلوبا ة وجميع  ا تم تحديد جميع الموجودات المقتناجموعة بإعادة تقييم ما إذالمقابل المحول، تقوم الملي  جماناة تزيد عن إقتلما
اإلقتناء. إذا كانت نتائج عملية   ريخا تتها ب ثبام إتسي   لتيمبالغ الياس اقل  ةممستخدلا  ءاتجراإلا  م بمراجعةقووت  صحيح  كلبشضة  رتمفال

بات د ذلك إثنه يتم بعات المقتناة فوق إجمالي المقابل المحول، فإالموجودلصافي    دة في القيمة العادلةشير إلى وجود زيات  يمإعادة التقي
 األرباح أو الخسائر. ي سب فالمك
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 ةالموحد حول القوائم المالية   إيضاحات
 2022بر ديسم 31في 

 
 

 مة( تت) ةهامة اليبسات المحاسايلس عداد واس األ سأ 2

 
 )تتمة( لهامةاسبية اات المحياسالس 2-6
 

 ( )تتمة  دمج األعمال

، يتم تخصيص ضمحالللغرض فحص اإل.  متراكمة  ضمحاللائر  ساخحسم أي  لفة بعد  م قياس الشهرة بالتكتي ي،  بدئالمبات  اإلث بعد  
تفيد من  المتوقع أن تسمن  تي  تجة للنقد الناء لكل وحدة من وحدات المجموعة المنتقدمج األعمال من تاريخ االمن    تناةالشهرة المق

 الوحدات.  ها لتلكم تخصيص بات أخرى للملكية المشتراة تو لأو مط داتموجوانت إذا ك ام رنظض الغبلدمج، ا  لاأعم

 
الشهرة جزءً ت  ماأين للنقد    شكل  المنتجة  الوحدة  العملي  ءً وجزمن  ال  اتمن  الوحدة  فإن  سمضمن  بالعملياتبعدة،  المرتبطة  ت الشهرة 

ة لمستبعدالمستبعدة. يتم قياس الشهرة ا ياتعمللل الخسارة سب أوكملا تحديد دنعمليات عللمة المدرجة مينها في القيتض يتمالمستبعدة  
 .لمنتجة للنقد المتبقيةلوحدة ا زء من العمليات المستبعدة وجالقيمة النسبية لس ساعلى أه الحالة في هذ

 
 تداول ول مقابل غير المتداالمتصنيف 

 ل.  تداوالمير ول وغالمتدا التصنيفالقائمة الموحدة للمركز المالي على أساس  ودات والمطلوبات في تعرض المجموعة الموج
 
 :امعندوالً داتمالموجود  رتبيع
 

 ه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛الكستهو اه أبيع أو ينوىقيقه حت عوقتي -
 تاجرة؛لغرض الم سيةاسارة بصو هبيحتفظ   -
 ارير المالية؛ أو شهراً بعد فترة إعداد التق يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر -
  عد ل بألقى ااً علشهرشر  ى عنثأدة  لم  بولمط  يةتسول  هم إستخداأو  له استبدا  إن يتم  من  مقيد  إذا كانمه إال النقد وما في حك -

 فترة إعداد التقارير المالية. 
 

 متداولة.   خرى على أنها غيراألات الموجود عيتم تصنيف جمي
 

 : متداوالً عندمايعتبر المطلوب 
 
 ية؛ يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتياد -
 ؛جرةض المتالغر سيةأسابه بصورة فظ  يحت -
 اد التقارير المالية؛ أو عد ة إفترعد راً بشه عشرنى ثأ الل د خادسال مستحقن وكعندما ي -
 المالية.  فترة إعداد التقاريرهراً على األقل بعد ى عشر شالمطلوب لمدة أثنية تسولتأجيل  طليس هناك حق غير مشرو -
 

 . ولةتدار مها غيعلى أن األخرى تصنف المجموعة جميع المطلوبات
 

 ومركبات وأثاث معدات
ذه  . تتضمن هكمة، إن وجدتاراإلضمحالل المت  خسائروالك المتراكم  م االسته، بعد حسبالتكلفةوالمركبات  واألثاث    المعداتج  ردت

استبدتكلف  علىالتكاليف   جوأجزا  دالستبايتطلب    دمانع  .كباتوالمر   اثواألث  تادلمعا  من  جزءال  ة   ثاث ألوا  لمعداتلهرية  ء 
تقوم بإستهالكها ددة وبأعمار إنتاجية مح  زاء كموجودات فرديةت تلك األجتقوم بإثباموعة  مجالن  إف   ،زمنية  على فتراتركبات  والم
ً وفق وبالملذلك  ا مي  ماثل، عند.  إجراء  يرئنة  عاي تم  تاإثبتم  يسية،  ا  افتهلكت  كتكلفة والمركبات    واألثاث  اتلمعدلة  لمدرجا  ةملقيفي 

عند  الشامل  دخللل الموحدة ةقائمالات والصيانة األخرى في يف التصليحيع تكالثبات جماستبدال إذا تم استيفاء معايير اإلثبات. يتم إ
 تكبدها. 

 
 :  يلاتلاكت داوجومللرة المقدة يجاإلنتا عماراألمدى  على بت القسط الثا سا ك على أساالستهالاب ستحايتم 
 

 دات عم ة سن 2-10
 أثاث وتركيبات   سنة  3-10
 مركبات  سنوات 4
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 حدةموالالمالية  وائم حول الق إيضاحات
 2022 مبرديس 31في 

 
 

 )تتمة(  ةماهلا  ةياسباسات المحيس داد والأسس األع 2
 

 )تتمة( المحاسبية الهامة تاساالسي 2-6
 

 ة( تمت)ومركبات اث أثو داتمع
وقع الحصول يت  ال  عندما  االستبعاد أوتم إثباته مبدئياً عند  جوهري    أي جزء  وأوالمركبات  ثاث  األو   تالمعدا  بند من  دااستبعيتم  
  هإن  علىالمحتسب  ود )موج  استبعادرة ناتجة عن  اسثبات أي مكسب أو خيتم إ  .أو بيعه  هاستخدامبلية من  منافع اقتصادية مستق  على
 الموجود. الشامل عندما يتم استبعاددخل الموحدة لل قائمةال في موجود(للة جردملا لقيمةاو دستبعااال ت حصالتمافي صبين  الفرق

 

تطلب   ستقبالً إذاتم تعديلها ميونهاية كل سنة مالية،    ة وطرق اإلستهالك فيت واألعمار اإلنتاجيللموجودا  المتبقية  عة القيميتم مراج
 .األمر

 

يتم إثبات ، فإنه  إذا كانت أدنى من ذلكدينار بحريني، و 250  والمركبات  المعدات واألثاثتبلغ حدود الرسملة بالنسبة لبند من بنود  
 فة كمصروف.التكل
 

   د التنفيذمالية قيعمال رأسأ
ل ماألعل ايتحو ذ.  نفيالية قيد التكأعمال رأسمها التجاري  إستخدامالبدء في  شاء مرافق جديدة قبل  ة في إنالمتكبديتم رسملته النفقات  

 ها التجاري.إستخدامفي  بدء الة عند  رياقات عستثمار أو ال اثوأثت ومعدا اراتقع  لىإما إ ذيفالتن  ة قيداليمسأالر
 

الرأسمالية  ستهلكت  ال التنفيذ    األعمال  شر على مراجعتها سنوياً ألي مؤ، ويتم  التجاري  ستخدامإللضعها  ها ووتحويلحتى يتم  قيد 
 . مةلقيضمحالل في ا اإل
 

 ليةغير ما توداموج لحالإضم
 يضاحات التالية: الية في اإلير المغ توداموجال إضمحاللتتعلق ب التيفصاحات  باإلضافة إلى اإل

 

 3 رقم يضاحاإل هامة  الفرضيات الإفصاحات عن  -

 4 رقم يضاحاإل ومركبات  معدات وأثاث -
 

 . لي محددموجود ما  محاللضإبت  ث ي يضوعدليل مو  ناكه  ناك  ما إذا  ديحدلت  ماليرير  قت  كليخ  تارب   تقييم  اءجربإ  لمجموعةا  ومقت
الدليل هذا  أإذا وجد مثل  يد نعو  ،  الم  اللمح إضفحص    إجراءتطلب  ما  تقوم  للموجود،  لمبلغ  سنوي  تقييم  بعمل   الموجود جموعة 
كلفة  اً تناقص  نقدلل  تجةالمن  حدةولا أوموجود  لل  لةللقيمة العاد  ىعلاأليمة  د هي القوجوللمرداد  إلستة لابلالقيمة القالقابل لالسترداد. إن  

لى حد ة والتي هي مستقلة إنتج للتدفقات النقديجود غير مكان المو  إال إذا   فردي،لا د  وهي محددة للموجو  المستخدمة  االبيع وقيمته
ن د ع لنقل   ةجنتدة المحولا   لموجود أوة لجرمدال  قيمةتزيد ال  دماعن  لموجودات. ن اة مبعيد عن تلك الموجودات األخرى أو مجموع

 . ترداد لغ القابل لالسلمببا دوجوملايتم إظهار  واد، فإن الموجود يعتبر مضمحالُ لالستردابلة القها قيم
 

  م ص خل  معد  دام إستخية بحالال  لى قيمتهاا إيضهللموجود، فان التدفقات النقدية المستقبلية يتم تخف يمة المستخدمة  يتم تقييم الق  اعندم
ل يلاحالييمات  قتلا  والذي يعكس للقلسوة  القي  لألموال  زمنيةال  يمةق  بالموجود. عند تحديد  الخاصة    ة بعد خصم لعادل ا  مةوالمخاطر 

فإنه  تكاليف   االالبيع،  في  األخذ  أحدث معاماليتم  المعامالعتبار  تلك  تحديد مثل  يمكن  السوق. عندما ال   م خداإستيتم  ه  فإنت،  ت 
الاعفمض  لا من قبييدهأت  تمابات يسحلا  . هذهةمناسبلا  يمتقيال  جذأحدث نما المتداولة  أو  م  تقييات  المسعرة للشركات  أسعار األسهم 

ً لنع  للقيمة العادلة.  شرات أخرى متاحة  ؤمأو  ا
 

الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات يمتها إلى ق عند تقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المقدرة في المستقبل
منها تكاليف التصرف، تؤخذ   االسوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل. وعند تحديد القيمة العادلة مخصوم

يتم تأكيد هذه الحسابات   مناسب.تقييم  في االعتبار المعامالت السوقية األخيرة. وإذا لم يتسن تحديد هذه المعامالت، يُستخدم نموذج  
 متاحة. لا من خالل مضاعفات التقييم، وأسعار األسهم المعروضة للشركات المتداولة علنًا أو غيرها من مؤشرات القيمة العادلة 

 

تقرير  إجراءيتم   تاريخ كل  يثبت    مالي  تقييم في  إذا كان هناك أي مؤشر  ً المثبتة م  لحالخسائر اإلضم  بأنحول ما  لسبقا  دعتم   
لمنتجة  وحدة اأو ال  جودتقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد للموؤشر،  المذا  مثل هجد  ا وذإ  .هاتخفيض  مت  قدموجودة أو  

فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدم  لضمحالخسارة اإلرجاع  تس. يتم ادللنق ات جودلمويد مبلغ اتحدة لالمثبتة مسبقاً 
للموجاع محاالسترة  قيم. إن  اللإضمح  ةرساآخر خ  تابإثنذ تاريخ  د مادترالسلة لالقاب المدرجة  القيمة  جود ددة بحيث ال تتجاوز 
  الل إضمحإثبات خسارة    كما لو لم يتمالك  ي تم تحديدها، بعد حسم اإلستهالمدرجة الت  القيمة  زال تتجاولالسترداد، وأبلة  القايمته  ق

السانواالسللموجود في   يبقت  ل وحدالم  ةمئقاالفي    تاعجاذه االسترت هابإثتم  ة.  إ  خل لدة  إذا كالشامل  بمبلغ  ال  الموجود مدرج  ان 
 م.ة في إعادة التقييدايكز ترجاعاالس ةمل، يتم معاذه الحالةإعادة التقييم ففي ه
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 ةالموحد ة  ئم الماليحول القوا إيضاحات
 2022ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(  داد والسياسات المحاسبية الهامةاألعأسس  2

 
 ة()تتم  امةاله سبيةت المحاالسياسا 2-6
 

  ةقاريات عراستثما
 ها لغرض محتفظ بأو عقارات يعاد تطويرها  شاء  نقيد األؤها والعقارات  نال بكتمالمارات  لعقى اعل   ةيرالعقا  تارستثمال االتشتم

د االستفادة  من  خل  اكتساب  أو  أواإليجارات  ثمنها  في  االرتفاع  تصن  من  يتم  العقارات  كليهما.  بهالمحتيف  لغفظ  اا  لتأجير رض 
  ية.العقار تا ثمارت سالتعريف اب تيفاءتم اسما يدنية عراقالعات ثمارستاالمن ض
 
هنية للخدمات م المالرسوعلى  تكاليف المعاملة    المعاملة. تتضمن  ليفتكاذلك  ا في  مبدئياً بالتكلفة  ية مبراات العقاس االستثمارقي  يتم

ال  استبد  ةفلعلى تك  ةجالمدرقيمة  ن المضتتما  . كيللتشغ لقابالً ار  أجل جعل العقرورية من  أجير المبدئية الضالقانونية وعموالت الت
  ثبات. ء معايير اإلاستيفا إذا تم الذي تم فيه تكبد التكلفة قتولفي ا القائم العقاري  ارتثمالسن اجزء م

 
 . يتم ماليةارير التقال  دادخ إعفي تاري  وف السوقرظعادلة التي تعكس  ات العقارية بالقيمة الي، تدرج االستثماربعد اإلثبات المبدئ

أالمك  ضمينت التغيعناتجة  لا  الخسائر  واسب  العادلة  قيال  في  راتن  ل في  الشاملدخل  ل  الموحدةقائمة  الفي    العقارية  تلالستثمارام 
ال يتم  الفترة  فيها.  تنتج  التي  تقييم سنويالعادلة    قيمتحديد  أساس  إجر  على  قيتم   بيق بتطد مستقل،  خارجي معتم  بل مثمن اؤه من 

 ة.  وليدلا يمالتقي  ريية معالجن لقبن م به صىمو يموذج تقينم
 
ع يتوق وال    ستخدامنهائية من اإل  ورةبص  ات العقاريةماراالستث حب  عندما يتم س   يتم بيعها أو  امات العقارية عندستثمارالا  عادتب اس  يتم

د وجومجة للالمدريمة  قلوا  ادستبعصالت االمتحفي  صاالفرق بين  يتم إثبات    ها.استبعادمن    ةيالحصول على منافع اقتصادية مستقبل
  .ستبعادرة االتفي ف لشامل ل الدخلموحدة ل ة امئاقالفي 
 
بند استثمارات للتحويل من  بالنسبة  .  دامستختغيير في اإل  عند حدوثفقط  ات العقارية  مارتثساال  (من  و )ألى  م إجراء التحويالت إتي
.  ستخدامإلفي ا  غيرالتي تاريخ  ة فل داعالقيمة  لا يحقة هالال  اسبةحمفة للالتكلتعتبر    ،لكلمان قبل الها متم شغ  اتار قعبند  لى  قارية إع

أصبح يشغلها  راقعال  تإذا  التي  المج  ، عقاريةتثمارات  ساالمالك  ات  بإحتستقوم  هذه موعة  وفالعقار  اب  لات  المتبعة قاً  لسياسة 
 . تخدامس يير اإلخ تغتاريحتى  ثاثاألمعدات والعقارات ولل
 
لقيمة المدرجة او  ستبعادحصالت االصافي مترق بين  فكة  يالعقار  راتامثتس اال  داعبتسامن    ناتجةر الئاسالخ  ب أوس د المكاديحتم  يت

   ابقة بالكامل.سلفترة الالمالية ل القوائم   للموجود في
 

 كة  شترم عارية ومشيلمزشركات  فيار استثم
  ت خاذ القراراعلى المشاركة في ات  درةالق  مؤثر عليها. إن النفوذ المؤثر هو  نفوذ  المجموعةدى  ة لؤسسي مة ه يللزمة االشرك  نإ

 ات.  سسياال على تلكركة مشتال  سيطرةة أو الالسيطر ية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليستغيلشتة واللسياسات الماليفيما يتعلق با
 
في    ركةمشتتي بموجبها يحصل األطراف الذين يمتلكون السيطرة الة التركلمشت ايبارتالتاع  من أنو  عونو  ك هرتشالمع  شروملا

 رتيب،تلعلى ا  لسيطرةا تقاسم  اق تعاقدي لمشترك هو اتفلا  لمشترك. المشروعوع المشرالحق في صافي موجودات االترتيب على  
موافقة باإلجماع من األطراف اللى  ل عحصوباللصلة  ت اذا  شطةنألن ابشأ  تارارقذ الخاتايتطلب  ما  عنددة فقط  موجوون  تك  والتي
  لسيطرة.ة لتقاسمالم
 
يتم  الا  إن التي  المؤثفي    لهامععتبارات  النفوذ  المشتتحديد  السيطرة  أو  لتحدي  ةكرر  تعد ضرورية  التي  لتلك  مماثلة  مدى هي  د 
 ابعة.  الت كاتلشرعلى ا لسيطرة ا
 
 وق.م طريقة الحقتخداباس تركلمشع اشروالمو يلةلزمشركة ا لا  في وعةمجمتثمارات السااحتساب م يت
 
طريقة  ب يالملكية  حقوقموجب  المشر  ستثماراالإثبات  تم  ،  أو  الزميلة  الشركة  مبدئياً  في  المشترك  القيمة  لتكلفابوع  تعديل  يتم  ة. 

يخ  تارنذ  ك م ترلمشع االمشرو  وأ لة  الزمي  دات الشركةوجن صافي موموعة محصة المجفي  ات  بات التغير ثإل  ستثمارالمدرجة لال
الش  ء.اإلقتنا تضمين  ايتم  المشتركبلمتعلقة  هرة  الزميلة    أو  المشروع  المد الشركة  القيمة  لالفي  فحصها الو  تثمارسرجة  يتم   
 بشكل فردي.  لالضمحلإل
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 ( ة)تتم مةلهاة ا المحاسبيسات لسياعداد واأسس األ  2
 
 (ةم تت)امة هلا اسبيةالمح اساتيسال 2-6
 

 ( ةمتت) كة شترم عارية ومشيلمزشركات  فيار استثم
الشامل  الموحد  القائمةتعكس   للدخل  الزميلة  ئج عاتنفي  المجموعة  حصة  ة  المشترك.    وأمليات الشركة  م عرض أي تيالمشروع 

افي  ير  تغ اآلخلشاالدخل  لمل  ار  كيهف  رستثممللشركة  ذلك،  عة جموللماآلخر    امل الش  لدخل ا  ن م  ءزجا  إلى  باإلضافة   أينما وجد . 
ي هذه التغييرات وتفصح تها فصح بإثبات  المجموعة  تقوم  لمشروع المشترك،  لشركة الزميلة واي حقوق اباشرةً فم  تغيير قد أثبت

من الناتجة    ةققلمحغير ا  ئرالخساوسب  اكملا  داعستب ايتم  .  يةكلوق المقي حغيرات فالموحدة للت  ةئمقاالمر في  ألا  عن هذا، إذا استلزم
الزميلة  بين  المعامالت   وشركتها  المشترك  رومش  وأالمجموعة  ا عها  حصة  حد  ا في  مجموعة  لإلى  والشركة  المشروع لزميلة 

 مشترك.لا
 

المجموعة في  إجمالي  يتم إظهار   االشرك   خسارة  ربح أوحصة  المشتالمشرو  وأيلة  لزمة   لدخل ل  ةدحلمواة  ئمقاال  ةمقدمفي  رك  ع 
 غيلي. لتشح اارج الربالشامل خ

 
ا استلزم األمر، مني. أوعةمالية للمجاد التقارير المفي نفس فترة إعدلشركة الزميلة  اأو  المشترك    لمشروعل يتم إعداد القوائم المالية  

 وعة. مع سياسات المجمشي تمااسبية لتالمحتعديالت في السياسات  إجراءيتم 
 
طتطد  عب اح  قةي ربيق  ضرور  إذاما    دبتحدي  لمجموعةا  ومتق  ،ةي كلملقوق  خسارة  كان  إثبات  ات استثمارلحصة    إضمحاللياً 
دليل اك  بتحديد ما إذا كان هن،  مالي  إعداد كل تقريريخ  راالمجموعة بتتقوم  .  ة أو مشروعها المشتركوعة في شركتها الزميلجمملا

أالزم  ة الشركي  ف  رستثماالا  إضمحاللت  يثبموضوعي   ايلة  اف. فتركمشلا  عورشم لو  المجمتة  حال لي هذه  وعة باحتساب قيمة قوم 
بين    ضمحاللاإل الفرق  تعد  لالسترلاوالتي  القابلة  الزميلة  لل  دادقيمة  الالمشروشركة  وقيمتوع  إثبات المدرجة    اهمشترك  ثم  ومن 

 . ملالشا  لخدلة لدحوملا قائمةي الف رك" تلمشع االمشرو  يلة أولزمة اج الشركنتائ  عة منالخسارة "كحصة المجمو
 

تم  تفظ به بقيمته العادلة. يموعة أي اسثتمار محلمجت امؤثر على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك تقيس وتثب  وذنفن  قداعند ف
فرق   أي  المشروع  نيبإثبات  أو  الزميلة  للشركة  المدرجة  عالمش  القيمة  فقداترك  اند  الملنفن  والوذ  اقيمؤثر  ر ستثمالال  ة لعادلة 

 في القائمة الموحدة للدخل الشامل.  دبعاستالت من اصالالمتحو هبفظ تحملا
 

 األدوات المالية  
 أة أخرى. لمنش كيةمل حقوق سهمة أادأ أو يلما بولمطنشأة واحدة وملي مالجود ينشأ عنه موقد هي أي ع ةاليالماألداة 

 
 الموجودات والمطلوبات المالية 

 :موضحة أدناههي المختلفة لمالية لوبات ات والمطعلقة بالموجوداالمحددة المت سبيةلمحاسات ا السياأن 
 
 ( الموجودات المالية 1

 . أخرى ذمم و ةنيمد ةيارجت ممذو نقد أرصدة لدى البنك و عة علىمولمجة ل ت المالياجودلموتتضمن ا
 

  لقياسلمبدئي وااإلثبات ا
المالية عند الموجودات  ال  يتم تصنيف  قياسويتم الح  مبدئي،اإلثبات  الشامل   ل خدلا   ل خال  نم  لة دلعاالقيمة  ابو  ةفأطلما  لفةبالتکها  قاً 

األرباح  لخال  ن م  لة دلعاا   لقيمةبا  وأاآلخر   الاف  ينتصمد  يعت  خسائر. ال  أو  خالل    علىبدئي  الم  تابثاإل  د نع  يةلاملموجودات 
تجارية  ناء الذمم الاستثت. بك الموجوداإلدارة تل  عةجموالمج أعمال  المالية ونموذ  جوداتقات النقدية التعاقدية للمودفلتائص اخص

  عة و م جتقيس الم  ،يهالع  يةعملة الطريقاليق  تطبمجموعة بت الي قامال تحتوي على عنصر تمويل جوهري أو تلك الت المدينة التي  
ً دبم ح أو من خالل األربادلة  القيمة العار المدرجة بالعادلة، باإلضافة، في حالة الموجودات المالية غي  بقيمهاية  مالت الجودامولا  ئيا
  ت ماق  يتلا   أو  يجوهر  يلومت  رعنص   علی  ويتحت  ال  يلتا  ينةدلما   ية رلتجاا  ممذل اقياس    ميت  تكاليف المعاملة.ف إليها  سائر تضاالخ

   .15 م قر لماليةا ريرلتقاإلعداد ا  ليدولا رلمعيابموجب ا ددلمحا لةلمعاما رعسبا عليه ليةمعلا ريقةطلا يقبطتالمجموعة ب
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 تتمة( )أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2

 
 (مةتت) امةاله اسبيةحالمات السياس 2-6
 

 ( مةتت)بات المالية ولالموجودات والمط
 

 ( ةمت)تة ليماال تا( الموجود1
 

 )تتمة(  اسوالقيي بدئالماإلثبات 
أن تؤدي فالبد  ،  اآلخر  الشاملالدخل  من خالل    القيمة العادلة  كلفة المطفأة أوالية بالتملالموجودات اوقياس  يتم تصنيف  من أجل أن  

التي هحدوث  إلى   النقدية  ا   تاعدفو"فقط م  رة عني عباالتدفقات  اع  ةدئوالفا للديّن  ي  لصألاغ  لمبلعلى  األا  غلمبللى  .  " ئملقاصلي 
على مستوى ويتم إجراؤه صلي القائم بلغ األعلى الملفائدة اون للديّ  يلمدفوعات على المبلغ األصالفقط   فحصب هذا التقييم يشار إلى

 .  األداة
 

أعمال   نموذج  كيمالال  اتالموجودإلدارة  المجموعة  يشير  إلى  أجل  اتهودالموجارتها  دإ  فيةية   نقدية. ال  تاقتدفال  ققيحت  المالية من 
ية أو المال  الموجوداتتعاقدية أو بيع  ة الفقات النقديتحصيل التد  هامال ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عنعاألوذج  نم  حددي

إثبات مشتريات أو مبيعات   ه يلعالمنصوص  زمني  لا  ارطإلال  ت خالداوجوالمب تسليم  تتطلالتي  المالية    الموجوداتكليهما. يتم 
الأع  حسبأو    انينقولا    فيمةً عا العادية(    قوسراف  المتاجرة،  )طريقة الشراء  ا  ووهفي تاريخ    مجموعة لافيه  لذي تلتزم  التاريخ 

  .الموجودبشراء أو بيع 
 

 القياس الالحق  
 ات:فئ أربع إلى  ماليةألغراض القياس الالحق، تم تصنيف الموجودات ال

 

 ؛ أةفطبالتكلفة المة جرمدية مال جوداتوم -
الشامل اآلخر، مع  بالقيممدرجة    ليةما  موجودات - الدخل  العادلة من خالل  المتراكمة  لخساسب وامكاال  إعادة تدويرة  ئر 

 )أدوات ديّن(؛
  ة كمارمتلا  سائرب والخكاسالمتدوير  إعادة  ، دون  ت مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخروداموج -

 ؛ وية(الملكوق حق مهت أسأدوا) داعستبعند اال
 لخسائر. ة مدرجة بالقيمة العادلة خالل األرباح أو ات ماليموجودا -
 

 بالتكلفة المطفأة  دات المدرجةوجموال
 التاليين: ن يّ طرشلامن  تيفاء كلسم ا إذا ت لمطفأةكلفة االموجودات المالية بالتمجموعة . تقيس البالمجموعةاألكثر صلة   هذه الفئة هي

 

قات  تدفال  األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل  وذجنم  ضمن  ليةلماودات اوج لماب  تفاظحاالتم  ي -
 دية التعاقدية؛ و النق 

الش - عن  التعاقدية ينتج  نقدي  روط  تدفقات  محددة  تواريخ  في  المالية  والتللموجودات  تعد  ة  مدي  الات  فوعفقط    مبلغعلى 
 ئم. ي القاصلألا غلمبلالى  ة عدئلديّن والفال ي لصألا 

 

 .فأةفة المطكلالتة بتفظ بها حالياً من قبل المجموعميع الموجودات المالية المحف جيتم تصني
 

 ا على النحو الموضح أدناه:  جودات المالية على تصنيفهيعتمد القياس الالحق للمو
 

 ينة ذمم تجارية مد
إثب التجاريمالذات  يتم  اعألسبا  ىرنة والذمم األخيدملا  ةم  ً عاقليها ت ع  فقتم لار  منها محسومديا ت  اً  أو  ندما ع  عديالت.أية خصومات 

مخصص عندما يكون هناك    أخذكلفة المطفأة. ويتم  رج بالتينة وتدفإنه يتم خصم الذمم المدوهرية،  ج  وال ألملزمنية لتكون القيمة ا
بأ موضوعي  لدليل  المجموعة  تن  على  عد  م  بالكا  دا درتساقادرة  يلماألرصدة  عندمصدرألاطب  شتم  .  بتقي  جراءإ  يتما  ة  أن  يم 

 . يةات المالجودالمواضمحالل راجع سياسة . غير محتملة  استردادها احتمالية
 

 وودائع ألجل ونقد لدى بنكأرصدة 
صندوق وودائع ال  وفيك  بنو  ىقد لدفي القائمة الموحدة للمركز المالي على نوالودائع ألجل والنقد    لدى البنوك  األرصدة  ملتتش
 .جلأل
 

ترة ل بتواريخ إستحقاق أصلية لفعلى نقد وودائع قصيرة األج  كمهالنقد وما في حل  شملنقدية، يلتدفقات اة لوحدالمقائمة  ال  رضغل
 وجدت.  ن إدة، مقيلا مصرفيةالت الحساباة ومئاقلاالبنك كشوف من ملعلى امنهاً أرصدة السحوبات اً سومر أو أقل، محثالثة أشه
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 )تتمة( ية الهامة اسبلمحاد والسياسات اعدأل أسس ا 2

 
 )تتمة(سات المحاسبية الهامة سياال 2-6

 
 ( مةتت)الموجودات والمطلوبات المالية 

 
 ( ةمت)تة ليماال تا( الموجود1
 

  استبعاد
اومال  اداستبعيتم   الحامقت  بسح  ،و )ألي  لماجود  ا   ل ضى  من  من  ال  جودولمجزء  مجموعة  من  جزء  أو  مالية  لاموجودات  المالي 
 ( عند:ةمشابهال
 

 من الموجود، أو   ديةلنقات التدفقالم استا الحقوق فيانقضاء  -
التدفقات    يامق - استالم  في  حقوقها  بنقل  مالمجموعة  من  بالكام  أود  وجوالنقدية  بدفعها  دونتعهدت  إل أخير جوهت  ل    ى ري 

  وسواءً  ؛" دسدايب رت "تبموجب   ثالث فرط
 أو ، لموجودبا جوهرية المتعلقةطر والمكافآت ال)أ( قامت المجموعة بنقل جميع المخا

لمعن  )ب( بم  تق  دما  للموجوداالمجموعة  الجوهرية  والمكافآت  المخاطر  إبقاء جميع  أو  قامنقل  ولكنها  ب ت  السيطرة   نقلت 
 .على الموجود

 

 ة يلاملات وداموجل الالحإضم
على  قعة  المتوة  نير االئتماتستند الخسائ.  ن أدوات الديّ ميع  خسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة لجلل  خصصمت  اعة بإثبالمجمو  ومتق
ً   التدفقات النقدية التعاقدية المستحقةين  ق بلفرا  معدلمة بوصمخ،  اتتوقع المجموعة استالمهي  التقات النقدية  للعقد وجميع التدف  وفقا

 هاب   ت المحتفظمن بيع الضمانا  ناتجةنقدية  قات  تدف  على  التدفقات النقدية المتوقعةستتضمن  .  يصللي األفعاللفائدة  ل ادعم ل  يبيتقر
 من الشروط التعاقدية. أال يتجز جزءاً تعتبر انية األخرى التي ئتماالنات لتحسيأو ا
 

الم  يت على  يةاالئتمان   رائخسإثبات  بالنسيتمرحل  المتوقعة  لم  لا  ئتمانيةاال  تاضرعتللبة  ن.  المخاطر   دهش تتي  في  جوهرية  زيادة 
من المبدئياالئتمانية  اإلثبات  ال  تم،  ذ  االتقديم  المتئتمانيخسائر  للخسائر  قوة  العة  أحداث  تي  االئتمانية  عن  السداد تنتج  في  التعثر 

القادمةش  12المحتملة خالل   المتوقلا)  هراً  االئتمانية  التعرلتل  ةبسنلاب.  (شهراً   12  ةدلمعة  خسائر  ايان االئتمت  ضاك  شهدت  لتي  ة 
متوقعة على ر االئتمانية الرة للخسائخساصص  ت مخإثبايتطلب  فإنه  ي،  ب المبدئاالئتمانية منذ اإلثبا   زيادة جوهرية في المخاطر

 .(رمى العة على مدعقالمتو)الخسائر االئتمانية  داد الست التعثر في العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقي
 

نهج    موعةالمجقامت  ،  ينةلمداة  اريالتج  للذممسبة  بالن ا  فيمبسط  بتطبيق  الخسائر  المالئتماحتساب    تقم لم    ذلك، ول  .توقعةانية 
بتال فيمجموعة  التغيرات  بإثب  تبع  قامت  ذلك  من  بدالً  ولكنها  االئتمانية،  خسارالمخاطر  عات مخصص  االئتمانية لى  ة  الخسائر 
مدى    ةمتوقعال التإع   خيراتب  العمرعلى  عمصفوفة    ةالمجموعأنشأت  وقد    . يالمال  يرقرداد  تستند  الخسار  لىالتي  خبرة  ة واقع 
 خاصة بالمدينين.النظرة المستقبلية ال وامل يلها لعم تعدلتي توا، هالالسابقة ئتمانية اال
 

  90دة  مل  السدادن  ع  متأخرة  ديةقاعتلا  فوعاتون المدكت  عندمالسداد  الة التعثر في اي حة فاليجودات المبأن المو  المجموعةتعتبر  
الحاالت،  وفي    وماً.ي الأيضاً    موعة مجالتعتبر  بعض  المالموجودبأن  حالات  في  الية  عندمال  في   تعثرة  المعلوماسداد  تشير  ت ا 

تست بأن  المحتمل  بأنه من غير  الخارجية  أو  المستحقة  بالالمالمجموعة  لم  الداخلية  التعاقدية  األمبالكاغ  قبل  فيل  أي  ار  بتعالا  خذ 
بمحت  يةائتمانت  نا تحسي قبل  فظ  من  المالمجموعةها  شطب  يتم  عندموج.  المالية  ال  ودات  هناكا  م   يكن  إلعقولتوقعات   دادسترة 

 دية. النقدية التعاق التدفقات
 

 المطلوبات المالية  ( 2
لم يطالب بها بعد  وارباح األسهم خرى ألاالذمم التجارية الدائنة والذمم  ى بنود معينة من علتشتمل المطلوبات المالية للمجموعة 

 .تي يتم إدراج جميعها بالتكلفة المطفأةقروض ألجل والو والتزامات عقد اإليجار
 

 ي والقياس المبدئ اإلثبات
المالية   المطلوبات  تصنيف  مبدئياً  الع  مطلوباتكيتم  بالقيمة  مدرجة  مدرجةادلة من خالمالية  أو  الخسائر  أو  األرباح  بالتكلفة   ل 

ممطفأة  لا مالية  كمشتقات  مقتضأو  الفعال، حسب  التحوط  في  تحوط  كأدوات  جميالحال  ىصنفة  إثبات  مبدئياُ  يتم  المطل.  وبات  ع 
العادلة المالية ب بالقيمة  القيمة  المدرجة  المالية غير  المطلوبات  تكاليف العادل   وفي حالة  الخسائر بعد حسم  أو  ة من خالل األرباح 

 اشرةً بم المعاملة التي تنسب إليها
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 ةالموحد ئم المالية  القواحول   تحاإيضا
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 )تتمة( أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2

 
 ة(تم )ت امةاسبية الهالسياسات المح 2-6
 

 ة( تم)تجودات والمطلوبات المالية المو
 
 (تتمةت المالية )مطلوباال ( 2
 

 حق الالالقياس 
 
 فأة  جة بالتكلفة المطردطلوبات المالية المالم

بعد اإلثبات المبدئي،  . مجموعةل. وهذه هي الفئة األكثر صلة بامطلوباتها المالية بالتكلفة المطفأةبجميع الياً بإثبات تقوم المجموعة ح
األرباح ي  خسائر ف لاالمكاسب وإثبات  الفائدة الفعلي. يتم  معدل  باستخدام طريقة  طفأة  بالتكلفة المالمالية  يتم الحقاً قياس المطلوبات  

الخسا يتم    ر ئأو  المطلوباتعندما  الفعلإستبعاد  الفائدة  معدل  طريقة  باستخدام  اإلطفاء  عملية  خالل  من  وكذلك  احتساب .  ي،  يتم 
التي تعتبر جزًء ال يتجزأ من معدل أو التكاليف  والرسوم  التكلفة المطفأة باألخذ في اإلعتبار أية عالوات أو خصومات من اإلقتناء  

 دت. ، إن وجلخسائر" في األرباح أو االتمويل تكاليف " معدل الفائدة الفعلي في بستخدام طفاء اإليتم تضمين  ائدة الفعلي.فلا

 
 لوبات المالية د المطاستبعا

استب يتم  عندما  مدته.  انتهاء  أو  إلغائه  أو  وفائه  تم  قد  المطلوب  بموجب  االلتزام  يكون  عندما  المالية  المطلوبات  استبعاد  ل اديتم 
الي حالي بآخر من نفس المقترض بشروط مختلفة جوهرياً أو عندما يتم تعديل مطلوب حالي بشكل جوهري، فإن هذا  مطلوب م
وق المبالغ المدرجة المعنية في أو التعديل يعتبر بمثابة استبعاد للمطلوب األصلي ويتم إثبات مطلوب جديد. يتم إثبات فر  االستبدال

   .خسائراألرباح أو الفي 
 
 صة األدوات الماليةمقا

 : ذا كانتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة الموحدة للمركز المالي فقط إ
 

 و؛ هناك حق قانوني قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها -

 الوقت ذاته.  يفلتسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجود وسداد المطلوب هناك نية ل -
 

 قدية هم نأرباح أس
. وفقاً لقانون الشركات  ر من الشركةلم يعد بقرالتوزيع  وادما يصرح بالتوزيع  عنهم  األس  فع أرباحااللتزام لد  تقوم الشركة بإثبات

باللتجاا يصرح  البحريني،  العندما  توزيع  رية  عليفقموايتم  المساهمينم  هة  قبل  في  شابمالمقابل  مبلغ  الإثبات    ميتو.  ن   حقوقرةً 
 .الملكية

 
 ر إليجاا دعقو
السيطرة الحق في كان العقد ينقل    أي إذا  .رعلى عقد اإليجاعقد إيجار أو يحتوي  هو  كان العقد  ما إذا    العقددء  بعند  ة  وعجممم التقيّ 

 . مقابل نظيرزمنية  لفترة موجودات محددةستخدام إعلى 
 

 المجموعة كمستأجر
نهج  عة  المجموقامت   وقياس  دحموبتطبيق  عقود    إلثبات  باستثناء  اإليجاركافة  القصيراإلي  ودقع،  إيجار عقوو   جلاأل  ةجار  د 

القيمةالموجودا منخفضة  قامت  ت  اإلة  وعالمجم.  عقود  التزامات  وبإثبات  اإليجار  مدفوعات  لتسديد   م إستخدافي  حق  اليجار 
 .ساسيةالموجودات األ إستخدامفي  حق ال لتي تمثالموجودات ال

 

 الموجودات ستخدامإ يف الحق ( 1
ألساسي ود االموجفيه    الذي يكونتاريخ  ال  عقد اإليجار )أي،   بدءفي تاريخ    وجوداتالم  خدامإستي  ف  حقالالمجموعة بإثبات    ومتق

لإل أي  م  اً محسومفة،  بالتكل  موجوداتال  م إستخدافي  حق  ال قياس  يتم    (.ستخداممتاحاً  االضمحالل  متراكم  استهالك  نها  وخسائر 
 مبلغ التزامات على    الموجودات  ام إستخدفي  حق  التكلفة    . تتضمنيجاراإلد  عق  تاللتزاما  قياسدة  عا ألي إيتم تعديلها  و  ،ةالمتراكم

المتة  المثبر  اإليجا  دعق المباشرة  التي  اإليجا  عقود ومدفوعات  المتكبدة    دئيةبوالتكاليف  تاريخ    في   اإجراؤهتم  ر  قبل  عقد   بدءأو 
 ً لى أساس القسط الثابت على ع ثبتة  ودات المالموج  م إستخدافي    الحق  تهالكاسيتم    يجار المستلمة.إلانها حوافز  م  اإليجار محسوما

   .، أيهما أقصراإليجارد عقمدة و لمقدرة ا ةعمارها اإلنتاجيأمدى 
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 )تتمة( أسس األعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2

 
 ة(تم )ت امةاسبية الهالسياسات المح 2-6
 

 ( مة)تت المجموعة كمستأجر
 

 ( تتمة) الموجودات ستخدامإالحق في ( 1
يتم فإنه  اء،  ار الشرسة خيممار  تظهرة في نهاية مدة اإليجار أو التكلفة  ى المجموعؤجرة إل المدات  موجوالل  ملكية تحوالانت  إذا ك

 .دجوموللقدر المي جاإلنتا مردام العستخإالك باالستهاحتساب 
 

 . دات لإلضمحاللجولموإستخدام ا الحق في  يخضع 
 

 مة القيفضة موجودات المنخللاإليجار القصيرة األجل وعقود  ريجااإلعقود 
  12  هاإيجار  قدمدة عكون  يالتي  اإليجار    عقودتلك  )أي  قصيرة األجل  العقود اإليجار  اإلثبات على بعض  عة إعفاء  المجمو  تطبق
موجودات اإليجار للعلى عقود    ت ثبا اإلإعفاء  ق  كما تطبراء(.  شال ر  وال تحتوي على خيا  عقد اإليجار  بدءيخ  رتا  نم  أو أقل  شهراً 

صيرة األجل وعقود  قالاإليجار    مدفوعات اإليجار على عقودإثبات  . يتم  القيمة  بر منخفضةتعت لتي  يجار اد اإلعقوللمنخفضة القيمة  ا
 إليجار.اعقد ابت على مدى فترة ساس القسط الثعلى أ تروفاصمقيمة كالمنخفضة لموجودات اإليجار ل

 
 يجار د اإلعقلتزامات ا( 2

تاريخ   اإليجار  بدءفي  المجموعة ،  عقد  الاعقد  ت  التزامابات  بإث  تقوم  التي إليجار  لمدفوعات اإليجار  الحالية  بالقيمة  يتعين   مقاسة 
 في جوهرها( ابتة  ثالمدفوعات  ذلك البما في  ابتة )وعات ثفى مديجار علاإلتتضمن مدفوعات    .عقد اإليجار  فترةعلى مدى  ا  سداده
اإلاي حوأ  سوم منهامح القبض أو مدفوعات  المتغيرة  فز مستحقة  المعدل  المؤشر مد على  تعت  التييجار  دفعها   أو  يتوقع  والمبالغ 

ا القيمة  ضمانات  كمابموجب  اإليجار  لمتبقية.  عقد  مدفوعات  ممارسة    تتضمن  سعر  الشراخيعلى  الذار  المؤكد   كونيي  ء  من 
ظهر أن ار تإليجكانت مدة عقد ا  ، إذا غرامات إنهاء عقد اإليجار  ودفعر  ذا الخياهتمارس  سوف  ة  مجموعبأن الورة معقولة  بص

 يار اإلنهاء. ة تمارس خالمجموع
 

المعات  وإثبات مدفيتم   التي الاإليجار  ( في لمخزونانتاج  ها إليتم تكبدم  )ما لر كمصروفات  السعأو  المؤشر   تعتمد على  تغيرة 
 الدفع.وث دح لى إ  لذي يؤديدث أو الشرط اا الحفترة التي يقع فيهال
 

االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا لم يكن   معدلالمجموعة  دم  ر، تستخيجات اإلالحالية لمدفوعاعند احتساب القيمة  
الفائدة في عقد اإليجار بسب امات عقد اإليجار يخ بدء سريان عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ التزد تارهولة. بعاإلمكان تحديد معدل 

قياس القيمة المدرجة اللتزامات عقد   ى ذلك، يتم إعادةضافة إل باإلدة.  ت اإليجار المسدالفائدة اإلضافية وتخفيض مدفوعاليعكس  
هناك  كان  إذا  في    تعديل  اإليجار  تغيير  أو  اإليجار،  مدة  في  تغيير  اعلى  ) ار  اإليجمدفوعات  أو  في   ،مثاللسبيل  التغييرات 
شراء   يمي تقيأو تغيير ف  (تلك  ارإليجاات  مدفوعمستخدم لتحديد  المعدل  المؤشر أو  اليير في  الناتجة عن تغ  المدفوعات المستقبلية
 الموجود األساسي.

 
 المجموعة كمؤجر -اإليجار عقود 

عقود الموجود كملكية  المرتبطة بمكافآت  جميع المخاطر والوهري  جشكل  مجموعة بتي ال تنقل فيها اليتم تصنيف عقود اإليجار ال
اإليرادات ها ضمن  إدراجم  ار ويتيجاإلفترة عقد    مدىى  عل  بتالثا  قسطالس  على أسالناتج  إثبات دخل اإليجار ايتم    لية.تشغي  يجارإ

اوض وترتيب عقد إيجار تف بشأنالمتكبدة دئية المب المباشرةتضاف التكاليف  .يةالتشغيل طبيعتهنتيجة ل سائرقائمة األرباح أو الخفي 
 إثبات م  ار. يتيجدخل اإلكساس  األفس  على نجار  ياإلعقد  على مدى فترة  إثباتها  جر ويتم  المؤجود  للموالمدرجة    تشغيلي إلى القيمة
 .اكتسابهاتي يتم فيها كإيرادات في الفترة الاإليجارات الطارئة 

 
 لموظفين مكافآت نهاية الخدمة ل

تقوم المجموعة بدفع اشتراكات لنظام هيئة التأمين االجتماعي لموظفيها البحرينيين والتي تحسب كنسبة من رواتب الموظفين. إن 
 لمساهم بها في هذا النظام والتي يتم صرفها عند استحقاقها.  تزامات المجموعة تكون محصورة في نطاق المبالغ اال
 

مة للموظفين األجانب، والتي تستحق بناًء على رواتب الموظفين عند إنهاء التوظيف وعدد اية الخدكما تقدم المجموعة مكافآت نه
 لهذه المكافآت كمستحقات على مدى فترة التوظيف.سنوات الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة 
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 ( )تتمةمة لهاحاسبية ا ات الم لسياسواأسس األعداد  2
 
 تمة()تامة هال ةسياسات المحاسبيال 2-6
 

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

  االلتزامات.لمبالغ هذه ق ر موثو عمل تقديويمكن ة لتسوية هذه االلتزامات يشمل المنافع االقتصادي ي للموارد دفق خارجت
 

   عادلةال ةقيمقياس ال
تلخيص كل تقرير مالي. كما تم  د  ادلة بتاريخ إعدا ة العرية بالقيملعقات ااارالستثما  ثلمالية مر اليغ  تاجودلموة اوعتقيس المجم

 علقة باإلفصاحات في اإليضاحات التالية: دلة المتقيمة العاال
 

 6و 3  قمين رإيضاح قاريةتعلقة باالستثمارات العلما ةالهام تتراضاواالفت التقديراو مطرق التقييعن اإلفصاحات  -

 6 رقم يضاحإ قارية تعلقة باالستثمارات العلما عادلة القياس القيمة ل الهرمي ل سسللتان ة عكميحات الفصاإلا -
 

 ق فيالسو  مشاركيبين    ةمنظم  لةمعام  مطلوب في لتحويل    يتم دفعه   الذي   أوموجود  لبيع    مهتم استاليسالذي  عر  الس  وهة  دل العاالقيمة  
 ما:إ ب تحدثالمطلوتحويل أو الموجود بيع معاملة أن ب. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض يخ القياسارت
 

 ، أوالمطلوب أوللموجود لسوق الرئيسي ا في -
 .يسيغياب السوق الرئحال  في  لوبمطال أو وجودملفائدة ل ثركألاق سوال يف -

 

 عامل فيه للمجموعة. متاح الت دةثر فائالرئيسي أو السوق األك وقن السب أن يكويج
 

و ود أ لموجعند تسعير ا  ن في السوقمها المشاركودخستسيي  لتاضات ااالفترإستخدام  ب  تم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوبي
   ادية.االقتصم  أفضل مصالحهبما يحقق يعملون السوق  كيارشمأن باض افترعلى  ،بولطمال
 

دام  ق إستخعن طريمنافع اقتصادية   على إدرارالسوق  قدرة مشاركي  ار  بعين االعتبالمالية    ودات غيروجس القيمة العادلة للمياأخذ قي
أعلى وأفضل  الموجودات بم  دخفي السوق الذي سيستآخر    كرامشإلى    و عن طريق بيعهاأ  اإستخداماتهأعلى وأفضل  ت بوداالموج

  .اإستخداماته
 

المناسبة  نيتق  المجموعةدم  تستخ التقييم  الظروفحسات  تت  ب  كافية  وفر  والتي  العادلة،  لها معلومات  القيمة  الحد لقياس  يزيد  والذي 
   .هاتظالتي ال يمكن مالح  خالتدملا  متخداسإمن يحد حظتها و مالالتي يمكن ذات الصلة  التمدخال تخدامسقصى إلاال
 

ن التسلسل  ضمدة  الموحلية  وائم الماة في القدلإلفصاح عن قيمها العاا  تقاس أو يتملتي  وبات اطليتم تصنيف جميع الموجودات والم
العادلة للقيمة  أدنى  ،  الهرمي  على  قلات  ذالمدخالتها  مستوى  بناًء  قياس  على  الجوهري  العادلة  تأثير  ضحة  وم  هيو  ككل.يمتها 

 التالي:ك
 

 ؛ت المماثلةالمماثلة أو المطلوبا النشطة للموجوداتق األسواعار المعلنة )غير المعدلة( في  األس - 1المستوى  -
 

القيمة العادلة  قياس  ىعلي ثير الجوهرت التأوالتي يمكن مالحظة مدخالتها ذاتقنيات التقييم ألدنى مستوى  - 2المستوى  -
 ؛ و اشرةر مبيغ  وأ مباشرةبصورة ما أجلة المس

 

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

 

للموجودات  ب القوائموالمطلوبات  النسبة  في  أسادة  الموح  المالية  المثبتة  إذا    المجموعةحدد  تر،  ركمتس  على  قد  ما  حدثت كانت 
تأثير التها ذات الدخأدنى مستوى لمإلى    داً نا)است  -ا  تصنيفهسل الهرمي من خالل إعادة تقييم  في التسل  المستوياتبين    اميف  حويالتت

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

اليتم إش الموجوداتفي  رجيين  خاال  نمثمنيراك  الخارجيين سنوياً ا ارية. يقرر إشراك  العق  تارامستثاال  الجوهرية مثل  تقييم  لمثمنين 
اإل قبل  تتمن  على    ضمندارة.  االختيار  بالسوقمعمعايير  و  رفتهم  تغيير والتم  ةلياالستقالوالسمعة  عادةً  يتم  المهنية.  بالمعايير  سك 

مدخالت التي لتقنيات التقييم وابشأن    عة ومين للمجثمنين الخارجيمناقشات مع الم  إجراءبعد  ،  رةادت. تقرر اإلث سنواالمثمنين كل ثال
   .ها لكل حالةإستخدامسيتم 
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 تمة( )ت عادلةال ةقيمقياس ال

لتي يتطلب إعادة قياسها أو إعادة طلوبات اودات والمقيم الموجيرات في  تحليل للتغ  ءبإجراإلدارة  ا  تقوم كل تقرير،  إعداد    في تاريخ
ية المطبقة في أحدث تقييم عن  يسخالت الرئمن المدإلدارة  ا  ق ة لهذا التحليل، تتحقمحاسبية للمجموعة. بالنسبال  ساتتقييمها وفقاً للسيا

 لة.  ذات الص وثائق األخرىالعقود والن ت في حساب التقييم بشأطريق مطابقة المعلوما
 
 عم   اتومطلوب  اتموجودمن  دلة لكل  التغيرات في القيمة العابمقارنة  للمجموعة،    الخارجيينمثمنين  الشتراك مع  باال   دارةتقوم اإل  كما
  .لة لتحديد ما إذا كان التغيير معقوالً لصذات اخارجية  الر  مصادال
 

عــة وخصــائص بيأســاس طفئــات الموجــودات والمطلوبــات علــى    بتحديــد  المجموعــةقامــت  ة العادلــة،  القيمــ فصاح عــن  اإللغرض  
  أعاله.كما هو موضح  لةة العاديمرمي للقلسل الهستلوى او المطلوبات ومستومخاطر الموجودات أ

 
 ية عمالت أجنب

 املة. معلاإجراء  تاريخبائدة الس لرئيسيةالعملة اصرف  بأسعارت األجنبية بالعمال تئياً تسجيل المعامال مبد يتم
 

تاريخ  بالسائدة  ة الرئيسية  العملصرف  سعار  أ  استخدامبجنبية  عمالت األروضة بالالمع  ديةالنقبات  المطلو و  موجوداتال  لييعاد تحو
 األرباح أو الخسائر  إلىوق ريع الفترحل جمالية. إعداد التقارير الم

 
  . لمعامالتلمبدئية  لواريخ ابالتئدة  ف الساصرسعار البأ  ةيت األجنببالعمالة  يسة بالتكلفة التاريخنقدية المقاالبنود غير التحويل  يتم  

ديد خ الذي تم فيه تحلسائدة بالتاريا الصرف  أسعار    ستخدامابالمقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية  يتم تحويل البنود غير النقدية  
ا فروق    لعادلةالقيمة  تسجيل  تغيرات  بالصرف  أسعار  ويتم  إلى  في  إضافة  العادلة  الخسا  األبارحالقيمة  الش  رئأو  الدخل  امل أو 
 .القيمة العادلة للبند غير النقدي ذي الصلة اتتغيرالحتساب لسياسة المحاسبية تبعاً ل، راآلخ

 
 إثبات اإليراد

اإليرادات مبالغ    ث يمكن قياسفع اإلقتصادية إلى المجموعة بحيناالمحتمل أن تتدفق منه الم  الحد الذي من  لىيتم إثبات اإليراد إ
مم المدينة،  للمقابل المستلم أو الذ ة العادلةد بالقيميرايتم قياس اإلفوعات. مدالجراء فيه إم تي يلذاالوقت النظر عن  بموثوقية، بغض

تعمل   جموعة بأنهالقد استنتجت الم  إن وجدت،  رسوم.الللدفع بإستثناء الضرائب و  اقدية المحددةتعمع األخذ في االعتبار الشروط ال 
ترصفة  ب جميع  في  المال  إيراداتهارب  أسعيهدل  ثحي  ،تيبات  العرا  أ  وضار  االئتمخال  هنها معرضوكما  استيفاء   .مانطر  يجب 

  .لتالية قبل إثبات اإليرادمعايير اإلثبات ا
 

 دخل اإليجار 
الإثبات دخل اإلم  يت ي  ف  دخول للمجموعة لل  شرة المبدئيةتكاليف المباحسم الشغيلية، بعد  ستحق القبض من عقود التأجير التميجار 
العق التأجير  أة  لييغتشود  القسطعلى  فترة  على    ابتالث  ساس  اإليجار  مدى  دخل  باستثناء  التأجير،  إثباته   المحتملعقد  يتم  والذي 

  .نشأيعندما 
 

دد المدفوعات  ى وإن لم تست، حاإليجار د  ترة عقوي على مدى فخول في إتفاقيات التأجير بالتسادجرين للحوافز للمستألايتم توزيع  
يار مواصلة خها  فيمستأجر  يكون للمدة أخرى  أي  ى جانب  إلإللغاء  قابلة للاغير    ي الفترةهجار  إليا   د قعإن مدة  .  ألساسا  ذا على ه 
 يار.  الخذلك  مارسدء عقد التأجير، أن المستأجر سيبعند ، لمعقوإلى حد د كحيث يكون من المؤعقد التأجير، في 
 

عندما ل  دخل الشاملموحدة لالقائمة  لافي    ت االتلفين  عويض  لتعو اأ   التأجير  اء عقدنهإل لمة من المستأجرين  لمبالغ المستيتم إثبات ا
 . تنشا
 

 والمصروفات القابلة لإلسترداد من المستأجرين  رسوم الخدمات
ً قدعاسترداد المصروفات تيمكن فيها ا  الفترة التي  فيرين  على المستأج  المعاد احتسابهاج عن المصروفات  تخل الناالدتم إثبات  ي . يا

تبر بأن المجموعة  عتحيث    ،ذات الصلة باإليرادات  التكاليف  ى إجماليمستلمة علخرى الالغ األمبلمات وادالخ   سومريتم تضمين  
 . صددفي هذا ال كرب المالتعمل 
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 ( )تتمة  ادات اإليرإثب
 

 الدخل من الشقق الخدماتية
العام  باإلضافة إلى دفتر األستاذ    السنة،لعمالء والضيوف خالل  المبالغ المحتسبة على ا   إجمالييه  تالخدمايمثل الدخل من الشقق  

ن العمليات عية. يتم إدراج اإليرادات الناتجة  ير المالفي نهاية فترة إعداد التقار  فواتير بشأنه  إعداد الخاص بالضيوف الذي لم يتم  
مع بيع المواد  يتم تجميعها  ا بشكل منفصل أو  ذه الخدمات إم. يتم بيع هالتشغيلية للفندق بعد حسم الخصومات والعالوات األخرى

يستلم  العميل  نظراً ألن    ، قتمرور الوبالعمليات التشغيلية للفندق  من  الناتجة  الغرف  يرادات  إيم إثبات    .للعميل  والمرطباتالغذائية  
في وقت   والمرطبات  ةواد الغذائيالمبيع  ن  الناتجة ع يرادات  إثبات اإل  سيتم.  في الوقت ذاته   المجموعةتقدمها  التي    المنافعويستهلك  

 والمرطبات. ية  ائالغذالمواد معين، عند تسليم 
 

 والتسلية دخل األنشطة الترفيهية 
الت األنشطة  من  الدخل  ويمثل  الذي  رفيهية  الدخل  للترفيهشركة  الناتج  الترفيهية  السيف  الحدائق ،  شركة  عن  الناتج  الدخل  وهو 

الترفيهية   اإليرادات  والتسلية األخرىالترفيه    أنشطةوالترفيهية والمتنزهات  يتم تحديد  العمليات  عالناتجة  .  حسم بعد  التشغيلية  ن 
 األخرى. عالوات الخصومات وال

 
 فوائد دخل ال

المقدرة النقدية  فوعات  دقة المبديتم خصم    بهبموجهو المعدل الذي    ،الفعليالفائدة  يقة معدل  طر  باستخدامالفوائد  جيل دخل  تس  يتم
أوالمستقبل المسالمبال  ية  العتلمة  غ  فالمالي  اةلألدالمتوقع  مر  خالل  أو  المدريمقلاصافي  إلى  أقصر    رةتة  المالللموج  جةة  أو    ي ود 

   لدخل الشامل. الموحدة لقائمة الودائع ألجل في لال الفوائد كربح من دخم عرض يت هما أنسب.طلوب، أيالم
 

 القتراض اتكاليف 
فتــرة زمنيــة  ةضــرورالوالتــي تســتغرق بالموجــودات، مباشرةً إلى اقتناء أو بناء أو إنتاج يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تنسب  

 فتراضــاتاالاليف  تكــ ب جميــع  م احتســاتيــ   .نيــةموجــودات المعة التكلفــ د أو البيــع كجــزء مــن  المقصو  ستخدامة لاللكي تكون جاهز
فيمــا  المنشــأةها  الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبــد  رة التي يتم تكبدها. تتألف تكاليف االقتراض منفي الفت  تكمصروفا  خرىاأل

 اض األموال. يتعلق باقتر
 

 ومية المنح الحك
سيتم االمتثال لجميع الشروط المرفقة. عندما  ولمنحة  ام  استالنه سيتم  بأعقول  م   ديكاك تأما يكون هنندعالحكومية  بات المنح  إثيتم  

 ةليف ذات الصل التكااحتساب  رات التي يتم فيها  تدى الفنتظم على مس ملى أساكدخل ع  إثباتهمصروف، يتم  ال  ببندالمنحة  تتعلق  
تعو  التي إلى  المنحة  تت   عندما  يضها.تهدف  متسابامب   كدخل  إثباتهيتم  ،  دبموجوعلق  على  لغ  اإلنتالعممدى  وية  المتوقع ر  اجي 

 .الصلة يذ للموجود
 

ر أو الخسائإسمية ويتم إثباتها في األرباح    بمبالغوالمنحة  وجود  يل الميتم تسجالنقدية،  وعة منح الموجودات غير  عندما تستلم المجم
مدى استنادا  للموجودالمتوقع    جياإلنتاالعمر    على  سنوية  أقساس  أساى  عل  األساسي  الموجودع  فانومك  ستهال االمط  ن  ىإل،  ط 
 متساوية. 

 
 بالغةاليتم تسجيل المساعدات الحكومية  ،  2021حكومية. خالل سنة  تستلم المجموعة أي مساعدة أو منحة  لم  ،  2022ل سنة  خال

الصلة  ذات  ت  وفاالمصرمن    تم تسجيل المبلغ كخصم.  الحالية  نةالس   ر خاللئالخسا  أواألرباح  في  ينار بحريني  ألف د  225,396
 ل الشامل.للدخ الموحدةئمة القافي 
 

 ة ضات المحاسبية الهاماوالتقديرات واالفتر  آلراءا 3
 

لموجودات ل ة  قد تؤثر على المبالغ المدرجات  تراضافتقديرات و  إصدارارة  إلدمن اعة  للمجموالموحدة    ية مالال  عداد القوائم إطلب  يت
المالية  والمطل اواإلفصاحوبات  أ.  لمرفقةات  يؤيمكن  هذه  عي  دن  بشأن  التيقن  تتطلب والتقديرات  االفتراضات  دم  قد  نتائج  إلى 

ات المستقبلية. ر في الفترات التي تتأثوبوالمطلات ة للموجودلمدرجلغ ا اهري للمبتعديل جو اءرإج
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 (تتمة) اسبية الهامةضات المحوالتقديرات واالفترا اآلراء 3
 

 ى ما يلي: عدم التيقن علالمجموعة للمخاطر وت األخرى المتعلقة بتعرضات إلفصاحاا تتضمن
 

 30 رقم إيضاح   المالإدارة رأس   -

 30 رقم ضاحإي لسياسات  ة واإدارة المخاطر الماليأهداف  -

 30 مرق احإيض ة سيلحساا  تحليلفصاحات إ -
 
 راءآلا
ااء تثنأي  ف لديه  لقراراتاة  للمجموعة، اتخذت اإلدارالمحاسبية  لسياسات  طبيق  االتالية، التي  التأثيرات  الما أغلب  بالغ لهامة على 

 أدناه. مالية الموحدة ئم الالمثبتة في القوا
 

 مبدأ االستمرارية 
إدارة  م مجقا المجموعركة  شاللس  لقدرة  تقييم  ا  ةبإجراء  مبدأعلى  أساس  على  وا  لمواصلة  مقتنعالستمرارية  المجموعة    هو  بأن 

أمور غير   على علم بأي  اإلدارة ليسلس  مجى ذلك، فإن  وعالوة علار في أعمالها في المستقبل المنظور.  لديها المصادر لالستمر
المواصلة على   المجموعة على  الممكن أن تسبب شكوكاً جوهرية حول قدرة  التي من  . االستمرارية أساس مبدأ  جوهرية مؤكدة 

 الستمرارية.ائم المالية الموحدة على أساس مبدأ اداد القوولذلك، تم إع
 
 كمؤجرالمجموعة  -العقارات  جارإيد وعق

ال إيجار عقارامجمدخلت  في عقود  تجارية على محفظوعة  المجمو  .قاريةالعستثماراتها  ا  ةت  بناعةحددت  تقييم شروط ،  ًء على 
ً رئيسي  ءاً  تشكل جزدة اإليجار التي المثل م،  تيباتم التروأحكا دنى األلحالية للحد  القيمة اتجاري ودي للعقار الصاالقتمن العمر ا  ا

اإليجا مدفوعات  ال  من  التي  حد  دل  تعار  كامل  إلى  كبير  التجاري القيم  للعقار  العادلة  بة  بجمي ،  جوهري  بشكل  تحتفظ  ع حيث 
 .ةليود إيجار تشغيالعقود كعقتحسب و قاراتهذه العملكية طر والمكافآت المتعلقة بالمخا
 
 ضات ارالفتواتقديرات لا

يلي الرئيسية  فتراضالاأدناه    فيما  في  ي  التات  األخ  يةلالمستقبمصادر  الاالعتبار  تأخذ  األساسية  للتقديرات  والمصادر  غير رى 
ماليبتاريخ  المؤكدة   تقرير  ل  إعداد كل  هامة  والتي  تؤديديها مخاطر  تعإ  إلى  قد  المدرج  وهريديل ججراء  للموجودات للقيم  ة 

إعداد القوائم المالية   عندمتوفرة اليير عامالا على تقديراتهو تهاافتراضاة في مجموعلا تعتمد .الية القادمةملنة ات خالل الساوبالمطلو
الظروف   تتغير  قد  ا بشأن    واالفتراضاتالموحدة.  حسب  لمستقبلالتطورات  ظروفتغيرات  الية  عن  الخارج  السوق  أو  نطاق ة 

 دوثها. عند حتراضات فى االعلتغييرات لل هذه اعة. وتنعكس مثموسيطرة المج
 
 ة العقاري اتستثمارعادة تقييم االإ

بإدراج  اتقوم   العقارية  ستثمار المجموعة  العادلةالقي باتها  الت  ،مة  إثبات  فمع  القيمةغيرات  في    ي  للدخل  ائمة  القالعادلة  الموحدة 
ال  .شاملال القيمجمقامت  لتقييم  العادوعة بتعيين مثمن مستقل متخصص  المالي لعقارية  ا  اتارستثملة لالمة  .  بتاريخ إعداد التقرير 

لال ااثمارستبالنسبة  تطبيق    ،لعقاريةت  بما  مختلفةتقييم    اتمنهجيتم  ذلك  ،  الدخل،  ونمفي  عائد  رسملة  النقدية والتذج  دفقات 
   .مةالمخصو
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 (تتمة) االفتراضات المحاسبية الهامةقديرات ووالت اآلراء 3
 
 (تتمة) ضاتارالفتواتقديرات لا
 
 ( تتمة)ة العقاري اتستثمارعادة تقييم االإ

العادلة  التحديد  يتطلب   العقارية  ستثمارلالقيمة  المستقبا  التدفقاتمثل  تقديرات    استخدامات  منلنقدية  مثل  )  لموجوداتا  لية 
إصالحات مسائل بيئية و أيةوالتجهيزات، الية للتركيبات القيم الرأسمية ولمستقبلا داتارياإلدفقات وت تأجرين، وضع المسيجاراتاإل

العق الخصم  عامة وحالة  أيض،  لذلكإلى  ضافة  باإل  الموجودات.  تلكعلى  طبقة  لماار( ومعدالت  ايتم  في  اً  مخاطر عتبار  االألخذ 
مخاط)  لتطويرا اإلنشامثل  ت  ءر  عند  القيوالتأجير(  العحديد  اإلنتثسالل  لةادمة  قيد  العقارية  اإليرادات تدفقكون  تتشاء.  مارات   ات 
عليهيجار  اإلمن  مستقبلية  ال الوفاة(  )إي  المتعاقد  المقدرياإلودخل  جار  يتم   ،درالمقاإليجار    تقدير دخل  وعند العقد.  فترة  د  بع  جار 
ى ذه التقديرات عل جميع هتستند  جديدة.  الد  قوعال  نميتأتمنح لسية التي  التأجير المستقبل  ل لحوافزر المحتمثيالتأر  خذ في االعتبااأل

   .المالية التقاريرتاريخ إعداد  في ةالقائم ةمحليال ظروف السوق
 

 . 6رقم   يضاحاإل سية فيت وتحليل الحسارالة للعقالعادالقيمة ا ات الرئيسية المستخدمة لتحديدح عن االفتراضصاتم اإلف
 
 المركبات و ثثا ألاو اتمعدللاإلنتاجية ألعمار ا

ي ر بعد األخذ فييتم تحديد هذا التقد  لحساب اإلستهالك.ومركباتها    هاأثاث و  هامعداتلالمقدرة    عمار اإلنتاجيةاأل  المجموعةتحدد إدارة  
فيها   المتوقع  المدة  والالطبيعة    وأوجود  الم  دامإستخاالعتبار  اإل  التجاري.تقادم  تآكل  القيمبمرارة  دتقوم   مارواألع  المتبقية  اجعة 

سنوية  اجنتإلا أساس  تي  على  اإلستويتم  المستقبعديل مخصص  اإلنتاإل  تعتقدعندما  لي  هالك  األعمار  بأن  عن دارة  تختلف  اجية 
 ات السابقة. رالتقدي
 

 المدينة  لذمم التجاريةمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ل
غيرات في المخاطر لتع ابتبتة  لمجموعالم تقم    ولذلك،   عة. لمتوقا  يةاالئتمان الخسائر  حتساب  بسط في ام  بتطبيق نهج  وعةلمجمات  قام

بداالئتم ولكنها  قانية،  ذلك  من  خ  امتالً  ابإثبات مخصص  الخسائر  على  مدىالئتمسارة  على  المتوقعة  بتاريخ  انية  إعداد    العمر 
مل اوا لعتعديلهوالتي تم  ة لها،  ابقة السنيمارة االئترة الخسااقع خبند على وستمصفوفة التي ت  موعةلمجاالتقرير المالي. وقد أنشأت  

 .بالمدينيننظرة المستقبلية الخاصة ال
 

 إلضافي  اض اترمعدل االقتقدير  –عقود اإليجار 
افي لقياس االقتراض اإلضعدل  تخدم متسها  نإر، ولذلك فقد اإليجالضمني في عفائدة اسعر التحدد بسهولة  عة أن  ن للمجموال يمك
الذي  الفائد  معدلقتراض اإلضافي هو  ومعدل اال.  جاراإليعقد  ت  التزاما المجموعة أن تدفعه لالقتراض على مدى ة  يتعين على 

مماثلة،   األموا  مالي   نوضمافترة  الالزممماثل،  للحصل  على  ة  بموجود  الستخدام  افي  حق  لل  مماثلة  بقيمة  موجودول  ة ئيفي 
 تقديراً عمل    ي يتطلبمر الذى المجموعة "سداده"، األا يجب علم  عكساإلضافي ي  فإن معدل االقتراضوبالتالي    .لةمماثصادية  قتا

تتوفر    ماعند ملحوظة  ال  التابعة  )أسعار  الشركات  الالمثل  معامتي  في  تدخل  تموي  تحتاج  أو    (لالت  تععندما  لتعإلى  كس ديل 
التلل ية  الرئيسملة  اإليجار بالععقود  ندما ال تكون  ل، عالمثا  يلسب  ىل )ع  اإليجارحكام عقد  شروط وأ المجموعة    (.ابعةشركة  تقوم 

مب االتقدير  الفائدةعدل  أسعار  )مثل  مالحظتها  يمكن  مدخالت  باستخدام  اإلضافي  الف  قتراض  توفرهي  عند  ويطلب  سوق(  منها ا 
 .لتابعة(كة اللشر قلمستلااالئتماني التصنيف  )مثلمنشأة بالاصة خعينة ضع تقديرات مو
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 ةوحد الملية  مالحول القوائم ا  حاتيضاإ
 2022ديسمبر  31في 

 
 ومركبات  أثاث ومعدات  4

 المجموع  مركبات   وتركبيات أثاث  معدات    2022

 دينار بحريني   ريني  ح دينار ب ر بحريني  ا دين يني  دينار بحر  

      فة: تكلال
 11,394,867 197,715 4,909,315 6,287,837  2022ناير ي  1في 

 2,559,642 - 339,664 2,219,978  ت  إضافا 
 1,484,446 - 1,221,355 263,091  نفيذ األعمال الرأسمالية قيد الت ت من تحويال

 (39,220) (13,751) (25,469) -  إستبعادات  

  ───────── ───────── ──────── ───────── 
 15,399,735 183,964 6,444,865 8,770,906  2022ديسمبر  31في 

  ───────── ───────── ──────── ───────── 
      :المتراكم كهالت السا

 10,953,218 154,873 4,877,179 5,921,166  2022يناير  1في 
 792,710 13,454 201,656 577,600  لسنة لالك االستهمخصص 
 (39,220) (13,751) (25,469) -  ستبعادات  المتعلق باإل

  ───────── ───────── ──────── ───────── 
 11,706,708 154,576 5,053,366 6,498,766  2022  ديسمبر  31في 

  ───────── ───────── ──────── ───────── 
      : جةالمدرقيم الي  فصا
 3,693,027 29,388 1,391,499 2,272,140  2022مبر  ديس  31في 

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

 المجموع  مركبات   وتركبيات أثاث  معدات    2021

 دينار بحريني  حريني ينار ب د ار بحريني دين  يني ردينار بح  

      تكلفة: ال
 11,294,771 152,720 4,897,693 6,244,358  2021ناير ي  1ي ف

 100,626 44,995 11,622 44,009  ت  إضافا 
 (530) - - (530)  إستبعادات  

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

  ───────── ───────── ──────── ───────── 
      :المتراكم كهالالست ا

 10,406,682 139,509 4,627,384 5,639,789  2021يناير  1في 
 547,066 15,364 249,795 281,907  لسنة لالك االستهمخصص 
 (530) - - (530)  ستبعادات / التحويالت المتعلق باإل

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

  ───────── ───────── ──────── ───────── 
      : جةالمدرقيم الي  فصا
 441,649 42,842 32,136 366,671  2021مبر ديس 31في 

  ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 
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 حدة موالول القوائم المالية  ح  احاتضإي
 2022ر ديسمب  31ي ف

 
 

 )تتمة(ومركبات  أثاث وعدات م 4
 

 التالي:  ى النحو مة الموحدة للدخل الشامل علي القائتهالك ف االس سومرتم تخصيص 
 2022 2021 
 دينار بحريني   دينار بحريني  
   

 79,771 399,047 ( 20 رقم إيضاحالمبيعات )ة تكلف

 467,295 393,663 المصروفات
 ───────── ───────── 
 792,710 547,066 
 ═════════ ═════════ 

 التنفيذ   يدالية قأعمال رأسم 5
 2022 2021 

 دينار بحريني   دينار بحريني  
   

 554,661 2,196,681 يناير 1في 

 1,683,338 633,172 لسنة  ل االة المتكبدة خأسماليلنفقات الرا

 - ( 1,484,446)  (4رقم  ضاح)إيومركبات معدات وأثاث  إلىت يالوتح

 (41,318) ( 347,884)   (6رقم  ضاح)إي عقارية استثمارات إلىت يالوتح
 ───────── ───────── 
 2,196,681 997,523 ديسمبر 31في 

 ═════════ ═════════ 

 ات عقارية ستثمار ا 6
 2022 2021 

 ي  بحرين ردينا ي بحرينر دينا 
   

 137,316,526 137,504,119 يناير 1في 

 90,622 ( 604,788) لقيمة العادلة  ل ر محققغيمكسب  / (سارةخ)

 41,318 347,884   (5 رقم تنفيذ )إيضاحالرأسمالية قيد ال لألعمات من اتحويال

 55,653 219,267  تكبدة خالل السنةملقات االنف
 ────────── ────────── 
 137,504,119 137,466,482 رديسمب 31ي ف
 ══════════ ══════════ 
 

اال العقاراستثمارتشمل  للمجموعةت  مدينومج  السيفع  ممج  ية  عيسى  مع  المحرق السومجمع    السيف  -يزر  فر  نحةأجوة  يف 
 لبحرين.  ا مملكة فيأخرى ة جاريوعقارات ت

 
مستقلين.    ينساحم  من قبل  اإجراؤهتم    يماتتقيعلى    اترعادلة للعقاالالقيم    د، تستن2021ديسمبر    31و  2022مبر  سدي  31كما في  

 ى عل تم إجراؤها  تستند التقييمات التي    .عقارات االستثماريةمن الم هذه األنواع  تقييفي  قطاع  الهذا  متخصصون في  هم  المساحون  
 تبدال المستهلكة.طريقة تكلفة االسأو  مخصومة تدفقات النقدية اللالدخل أو طريقة ا لة عائدطريقة رسم
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 ةحد الموحول القوائم المالية   إيضاحات
 2022ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة( ريةات عقاثمار است 6
 

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

 العقارات 

 جوهري  رذات تأثي تمدخال
 2021 2022 ا مالحظته ال يمكن 

    
ً نو سر اإليجاقدير قيمة ت لمجمعاقارات ع  حرينيدينار ب 11,094,564 حرينيدينار ب 10,016,757  يا

 % 91  - %83 % 87  - %83  بة اإلشغالنس 

 % 9.5 - %8 % 9.5 - %8 العائد المعادل   
    

ً يجار ساإليمة ق تقدير السيف    – فريزرأجنحة    حرينيدينار ب 1,872,450  يحريندينار ب 1,762,403 * نويا

 % 75 % 72 سنة واحدة  -اإلشغال ةسبن 

 % 10.00 % 10.00 الخصم معدل  

 % 10.00 % 9.00 عائد التخارج   
    
 دينار بحريني 1,615,680 دينار بحريني 1,488,480 ياً إليجار سنو تقدير قيمة ا أخرى  ةجاريت

 % 100 % 100 نسبة اإلشغال **عقارات

 % 9.0  - %6.0 % 9.0  - %6.5 معادل ال دالعائ 
 

 لك. % بعد ذ2.5 بنسبةو ةوالثالث ةالثانيالسنتين % في 9نمو بنسبة المقدرة للسنة األولى  قيمة اإليجارهذه هي * 
 

العقاريةاالستثمار  ىحدإ، تم قياس  2022سنة  في    ** ً المقاسة    ات  العائد    مسبقا  باستخدام طريقة تكلفة االستبدالباستخدام طريقة 
 ل المساح المستقل. بمن قالمستهلكة 

 

اإليجار   عقد  جديدوتيجار  مراجعة اإلثل  مألحداث  امن  جة  الخارلة ودفقات الداختللمحدد  التوقيت  الودية  نقالفقات  التد  يتم تحديد فترة
سمة   ي تعدتوالق  سواء الأدب  مدفوعةالفترة المناسبة    دة ما تكونوعا  و التجديد.أأو إعادة التطوير    تأجيرلا  ةادإعمن    بذلكتعلق  يوما  
العقارية.  لما  سماتمن   النقدي  دير  تق  عادةً ويتم  متلكات  اكإجمالدوري  االتدفق  الشوامحسوم ملدخل  لي  غير   غر والمصروفاتنه 
الم  وخسائر  ستردادلالة  قابلال التأجير  افووحبالغ  تحصيل  الوكي  الصيانة  وتكاليفز  والمصروفات  وتكاليف  والعمولة  التشغيلية ل 
التقديإلى  فة  اباإلض  الدوري  يشغيلالت  لدخلاافي  ص  مجموعةثم يتم خصم  ن  مو.  قتضى الحال محسب    رى،خاألارية  إلداو قيمة ر 

 .ةقعالمتو فترةال عة في نهايةة المتوقالنهائي
 

ع  ارتفا ل إلىمعزب االشغال الطويلة األجل ونسبةوياً نمو اإليجار سنوالمقدرة قيمة اإليجار في  يروه ( الجنالنقصاة )الزيادؤدي يس
بمعزل إلى (  لتخارجا وعائد  )  خصمل المعدفي    وهري ج( الانزيادة )النقصالي  ؤدتسرات.  مة العادلة للعقالقياظ في  اض( ملحو)انخف

 ت. عقاراالعادلة للملحوظ في القيمة ( ارتفاعنخفاض )ا
 

 : يبما يل وباً صحون مك ير اجتقدير قيمة اإليإجراؤه بشأن  ي تم الذ  االفتراضي  فتغيير  فإن أي صورة عامة،ب
 

 و(؛ التخارج)وعائد   مخصدل الي ومعفي اإليجار السنوثل اممتغيير  -
 األجل. ل الطويلاإلشغا نسبة ل فيتغيير مقاب -
 
 ن إ  .عقاريةرات الستثمالالة  مة العادلالقيفي    انخفاضأو  إلى ارتفاع  عزل  بم معدل العوائد  و  اإليجارتقدير قيمة    فيغيرات  الت  يؤدتس
اتأث التغيرات  الحلمير  اإليج  % 1  بنسبةعقولة  متملة  إلس  السنويار  في دخل  لعاال  القيمة  فيتغير  ى  يؤدى  العقارية ثمتالسدلة  ارات 

بادين  1,322,124بنحو   بحريني(يناد  1,328,798  :2021)  يحرينر  مماثل وعل.  ر  نحو  المف،  ى  التغيرات  تأثير  حتملة  إن 
عس  %0.25بنسبة    العائدمعدل  في  ة  المعقول بنحو  لالستثمارات  ادلة  الع  يمةالقلى  يؤثر  بحردي  4,318,452العقارية  يني نار 

 ي(. رينبح دينار 3,588,245 : 2021)
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 ة موحدلا  ول القوائم الماليةح  إيضاحات
 2022ديسمبر  31في 

 
 

 ترك مشروع مشوكة زميلة شرفي  استثمار 7
 2022 2021 

 ار بحريني  دين ار بحريني يند 
   

 23,968,102 23,585,571  ريناي 1في 

 ( 357,281) ( 436,184)  والمشروع المشترك الزميلة  شركةالنتائج  المجموعة من حصة

 - ( 15,505,390) بيع شركة زميلة 

 (25,250) - ت  تعدياللا

 ─────────── ─────────── 

 23,585,571 7,643,997 ر ديسمب 31ي ف
 ═══════════ ══════════ 

 
سهمها من خالل بيع أب.  .، شركة بناء البحرين ش.مبالكامل في شركتها الزميلةيع استثماراتها  بقامت المجموعة ب،  السنةخالل  
دينار   155,829قدره  بلغ وبم  يعملية البع  منسب  ما أدى إلى تحقيق مكم،  حرينيدينار ب  15,661,217  هنقدي قدر  بلغمقابل م
 بحريني. 

 
 : المالية هاقوائملى عبناًء مشترك لا شروعللممالية لومات الالمع و ملخصناه هفيما يلي أد

 

 2022 2021 

 ريني  حينار بد ينار بحريني د ك:ع المشتررومش للالي ملخص قائمة المركز الم
   

 4,400,122 2,632,211 لة ودات متداموجو

 40,272,314 42,441,845 تداولة  جودات غير موم

 (2,625,511) ( 3,023,235)   بات متداولةلومط

 ( 25,126,065) ( 26,002,328) متداولة  رغيت وباطلم
 ─────────── ──────────

 16,920,860 16,048,493  يةلملكحقوق ا ─
 ═══════════ ══════════ 
   

 % 50 %50 جموعة  الم ية ملكحصة  نسبة
 ═══════════ ══════════ 
   

 8,460,430 8,024,246 حصة ملكية المجموعة في حقوق الملكية  

 ( 380,249) ( 380,249) ت  اليتعدال

 ─────────── ──────────

 8,080,181 7,643,997 ستثمارات القيمة المدرجة لال ─
 ═══════════ ══════════ 
   

 2022 2021 

 ينار بحريني  د  دينار بحريني وع المشترك:للمشر ائر خسح أو الاألرباقائمة ملخص 
   

 303,495 1,739,132  يراداتاإل

 ( 979,621) ( 2,611,500)   وفاترمصال

 ────────── ────────── 
 ( 676,126) ( 872,368)  للسنة الخسارة

 ────────── ────────── 
 ( 338,063) ( 436,184) لسنة  ل ارةخسالمن   لمجموعةا ةحص

 ══════════ ══════════ 
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 وحدةالملقوائم المالية  حول ا اتاحإيض
 2022سمبر دي  31ي ف

 
 ( )تتمة ركزميلة مشروع مشت شركةفي  راستثما 7
 

 : المالية هاقوائم لىاًء علزميلة بنكة الومات المالية للشري أدناه هو ملخص المعفيما يل
  2021 

 دينار بحريني    ميلة: مالي للشركة الزلمركز امة الملخص قائ
   

 32,124,435  تداولة موجودات م

 29,931,186  ت غير متداولة  موجودا

 (34,063)  ت متداولة  الوبمط

  ────────── 
 62,021,558  لملكية حقوق ا

  ══════════ 
   

 % 25  حصة ملكية المجموعة في حقوق الملكية  
  ────────── 

 15,505,390  القيمة المدرجة لالستثمارات 
  ══════════ 
   

  2021 

 ريني  حب ردينا  : الزميلة كةرشلل لخسائر رباح أو ااألئمة املخص ق
   
 975,721  رادات ياإل

 (1,052,591)  فات  مصروال

  ────────── 
 (76,870)  للسنة  الخسارة

  ────────── 
 (19,218)  للسنة   سارةالخ ة منموعالمجحصة 

  ══════════ 
 

 . 2021سمبر  دي  31و  2022بر  مديس  31ا في كمة  جوهريمحتملة    أية التزامات والشركة الزميلة شتركلدى المشروع الم  جديو  ال
للمشالو المور يمكن  اافقة  على مو  حصولاليتم    حتى  زيع أرباح أسهمهتو   ركشتع  صاح عن  فتم اإل  ع.ومشرالفي    لشريكينكال 

 . 27 رقم حضاياإلخ إعداد التقارير المالية في وع المشترك في تاريرمشللالية  الرأسم ت حصة المجموعة في اإلرتباطا
 

 الموجودات  مخداي إستف الحق 8
 

 : السنةل الخ داتم الموجوق في إستخدا لحدرجة لالقيمة المات في رلتغيا يلي افيم

 أرض

نقل  حاويات ل 
   أرض  اتفاي لنا

   ار بحريني دين ينار بحريني د بحريني ار دين
     

   2022ر يناي 1 ا فيمك  1,967,294 - 1,967,294

 (23رقم  إيضاح) نةللسك تهالساال  ( 61,159) - ( 61,159)
───────── ───────── ─────────   
 2022سمبر دي 31ا في كم  1,906,135 - 1,906,135
══════════ ══════════ ══════════   

     

 جموع الم

نقل ت لحاويا
   أرض   اتفايلنا

   ر بحريني دينا ني دينار بحري ي نريحدينار ب
     

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

 (23إيضاح رقم ) نةللستهالك ساال  (61,159) ( 4,074) (65,233)
───────── ───────── ─────────   
 2021سمبر دي 31ا في كم  1,967,294 - 1,967,294
══════════ ══════════ ══════════   

 
 

 

بناء   قدرها  ات  ستثمارايتم  مدرجة  بقيمة  )  اردين  19,000,424عقارية  دينار   19,605,212:  2021ديسمبر    31بحريني 
 .حق في استخدام الموجوداتكمحتفظ بها  ي( على أرض بحرين
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 ةموحد لاحول القوائم المالية   تإيضاحا
 2022بر ديسم 31 في
 
 

 خرىدينة وذمم أية مرمم تجاذ 9
 2022 2021 

 دينار بحريني   حريني دينار ب 
   

 5,877,759 4,634,226 تحقة القبض مس رسوم الخدمةو اتجاراإلي

 (2,612,730) ( 1,924,854) ية المتوقعة ئتمانالخسائر اال: مخصص منهامحسوم 

 ───────── ───────── 
 2,709,372 3,265,029 
   

 53,675 13,932 ( 29  رقم حضاة )إيعالق اتاف ذطرأمبالغ مستحقة من 

 207,630 332,544 ة أخرى  يندم مذم

ً فومبالغ مد  127,968 266,657 عة مقدما

 2,364,920 572,250 قدماً للموردين دفوعة ممبالغ م
 ───────── ───────── 
 3,894,755 6,019,222 
 ═════════ ═════════ 
 

أتستح  ال اات واإليجارعلى    فائدةية  ق   يوم حسب شروط  60ى  إل  30  ل خال  ةً داع  تسويتها  ويتمالقبض    المستحقة  ةخدملرسوم 
 ان. اإلئتم

 

 . 29 رقم  يضاحاإلاجع عالقة، رال يف ذطر لل القبضقة لغ المستحبالمبا حكام المتعلقةروط واألشبة للبالنس
 

 :عةتوقملا مانيةر االئتالخسائ ي مخصصفت التغيرافيما يلي 
 2022 2021 

 حريني  دينار ب حريني ار بدين 
   

 1,991,758 2,612,730  يناير 1في 

 620,972 ( 687,876)   ص للسنةخصم/  (استرجاع مخصص)
 ───────── ───────── 

 2,612,730 1,924,854  ديسمبر 31في 
 ═════════ ═════════ 
 
المجموعة  تطب المالق  التقاريدالمح  نحوعلى ال  بسطنهج  الدولي إلعداد  المعيار  مخصص   أخذ من أجل    9رقم  لمالية  ار  د بموجب 

  31في    كماة  ليلنظرة المستقبامل امخصص الخسارة على بعض عو  نتضمي.  ينةلمدجارية االت  انية المتوقعة للذممر االئتمللخسائ
 :يا الزمنيلهلتح ناه مكوناتأد ليما ييوف، 2021 برديسم 31و 2022ديسمبر 

 
  عد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة مو فات

 120من أكثر 
 يوماً  

91-120 
 وماً ي 

61-90 
 اً يوم

31-60 
 يوماً 

0-30 
  جموع الم يوماً  

 2022ديسمبر  31 حريني ر بدينا ني دينار بحري ر بحريني دينا ي دينار بحرين دينار بحريني  يني رار بحندي
       

 2022إجمالي القيمة المدرجة  4,634,226 1,620,298 280,956 38,579 178,250 2,516,143
═════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════  

       
 رة  مخصص الخسا ( 1,924,854) ( 673,001) ( 116,697) ( 16,024) ( 74,037) ( 1,045,095)

═════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════  
       
 2021ر ديسمب 31      

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

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

═════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════  
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 حدةالمولية  الما ئم حول القوا إيضاحات
 2022مبر ديس 31 في
 
 

 قد نووودائع ألجل ك أرصدة لدى بن 10
 

 : يالمالإعداد التقرير  تالية كما في تاريخة الاألرصدحكمه على   فيوما د قات النقدية يشتمل النقالموحدة للتدف لغرض القائمة
 

 2022 2021 

 مدققة مراجعة  

   ينيدينار بحر يني نار بحريد 

   

 12,873 11,667 ي الصندوق  نقد ف

 3,512,817 3,575,581 (1-10ضاح رقم إي) أرصدة لدى بنك

 4,629,909 20,160,000 ( 2-10إيضاح ودائع ألجل )
 ────────── ────────── 

ً ودائع ألجل ونو ى البنكأرصدة لد  8,155,599 23,747,248 ة للمركز المالي موحدة الللقائم قد وفقا

   

 ( 182,095) ( 222,399) ( 2-10 رقم إيضاح) بعد هاب لبلم يطاح أسهم ى البنك أرباتمثل األرصدة لد

ً  90كثر من ودائع ألجل بتواريخ استحقاق أل   - ( 16,960,000) (2-10 رقم إيضاح) يوما
 ────────── ────────── 

 7,973,504 6,564,849 مها في حكالنقد وم
 ══════════ ══════════ 
 

اال 10-1 مملية  المصرفاألرصدة  ب  حتفاظيتم  في  تجارية  بنوك  اللدى  األرصدة    ت معدالوتراوحت  ن  يبحركة  على  الفائدة 
 (. اً % سنوي0.15% إلى 0.01: 2021) اً سنوي% 2.1% إلى 0.15من   2022سنة خالل  المصرفية

 
الرمعد  تراوحي 10-2 الع  حبل  سنة    ألجل  ودائعلى  في  سنوياً    %5.50إلى    %2  ينب  2022خالل    2022  برديسم  31كما 

(2021 :2 % - 2.50%  ً  .(سنويا
 

   المرأس ال 11
 2022 2021 
 ريني دينار بح ي نبحري دينار 
   مصرح به: ال

 100,000,000 100,000,000 هم  ني للسبحريدينار  0.100سهم بقيمة إسمية قدرها  1,000,000,000
 ══════════ ══════════ 

   :لكاموع بالتب والمدفالمكتالصادر و

  :2021)هم للسني يدينار بحر 0.100ة قدرها  بقيمة إسميهم س 460,000,000
 46,000,000 46,000,000 ( نفسه

 ══════════ ══════════ 
 

   انونياحتياطي ق 12
 

التينص   الشركات  يجوز قانوني.  ال  االحتياطي  إلى  السنة ربح    من  %10ل  تحوي  شركةلل  يسألساا  نظاموال  البحريني  جاريةقانون 
تقرلل أن  مثل  إيقا  رشركة  التحويالف  عنهذه  السنوية  ي ت  ااالح  غبلدما  رأ  %50قانوني  لتياطي  ي.  المدفوع  المالس  من  مكن  ال 
اء  . لم يتم إجرلبحرينيرية ا لتجات ااكالشر  ن قانو  يهاتي ينص علت الالحاالإال في    ،لتوزيعا   ألغراض  القانونيخدام االحتياطي  إست

 .(نفسه: 2021) من رأس المال المدفوع  %50القانوني ياطي االحتي اجمال بلغ حيثالسنة  أي تحويل خالل
 

 ركيبات  ل أثاث وتبداست ا طي ااحتي 13
 

تعمل غافورة ونسفي  ةسجلشركة م وهييمتد، دانسيز بيه تي إي لد ريزسريزر سيرففن الشركة وبي  ةالمبرمقية اإلدارة بموجب إتفا
الفنا  في وتشغيل  والشقق  السياالمطاعدق  يعادل  ويل  يتم تححية،  م  إيرادات    %1مبلغ  إجمالي  وا  نةالسمن  الي مجإ  من  %2ألولى 
الثانيلسا   تدارايإ الثالثةالادات  يرإإجمالي    من  % 3ة ونة  ذلك من    سنة  ا   نحة فريزرأجوبعد  سيتم تخصيصه  .  م.م.ذلبحرين  سيف 
 ن. ريزر سيف البحريألجنحة فات تركيبو ل أثاثراء واستبداإستخدامه لش ي سيتملذايبات وك الترو األثاث دالاستب ياطياحتك
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 موحدةال  ةقوائم الماليلا  لحو إيضاحات
 2022ديسمبر  31في 

 
 

   أرباح أسهم معلنة 14
 

ع اقبونهائية  هم  أرباح أس  فع دعلى  الشركة   اهميمس  ، وافق2022مارس   29خ  يبتارالمنعقد    العمومية السنوي  الجمعية  اجتماعفي  
خالل ألسهم المدفوعة  اباح  ت أرغبل  .2021  ةسنب  قيتعل  ادينار بحريني فيم  2,760,000الي  وبإجم  لسهملي  بحرينار  دين  0,006
 . (18رقم راجع اإليضاح ) يبحرين اردين 2,820,580 هاقبلوما  2021فيما يتعلق بسنة  2022سنة 

 

م ح أسهاأربدفع  ى  كة علي الشروافق مساهم  ،2021مارس    28  ريختاب   دالمنعق  نللمساهمي  نويسلا  يةم العموية  لجمعا  تماعاجي  ف
 2021  خالل سنةفوعة  دهم المح األس. بلغت أربادينار بحريني  2,300,000مالي جوبإ  مهسللي  حرينبار  دين  0,005بواقع  نهائية  
 . (18  مقر احيضاإلع راج)  ي.نبحريار يند  2,408,033 ها قبل وما 2020تعلق بسنة فيما ي
 

  قرض ألجل 15
 

اري بنك تج.م من  ذ.م  لالمحرق مو  شركة   لمجموعةلل شركة تابعة  ن قبمتسهيل قرض ألجل  صول  الح تمخالل السنوات السابقة،  
ض ألجل القرستحق  ي  .تطوير مجمع سيف المحرقل  لتمويلك  ذو  نار بحرينيدي  6,295,009بإجمالي قيمة  بحرين  الكة  ي مملف
ً   40  س أسا  لىاد عدسال يد سداد  مدت  ، تم2021و  2020ل سنتي  خال ومع ذلك  .  2018ر  ر ديسمب من شهابتداءً   قسطاً ربع سنويا

استتاري  لىإالقرض   في    قاحقخ  القرض.  2030  مبرسبت شهر  جديد  على    يحمل  بناًء  األألجل  بنسبة  فائدة  معدل  خير  التعديل 
لمدة    2.95% فائدة  إليه  بمعدلأشه  3مضافاً  الفاب.  ليبور  ر  معدل  الفعلي  لغ  سنوياً 6.7القرض    علىئدة   ديسمبر  31في  كما    % 
الماقم  القرض  تم ضمان  % سنوياً(.3.5:  2021)  .2022 ركة مساهمي شقبل جميع    عددة الصادرة منتمتركة والشبل الضمانات 

  .لح البنكرق مول لصاالمح
 

 دينار بحريني   4,500,000بإجمالي قيمة  حرين  الب  كةملفي م  ير من بنك تجا  رضكة على قشرالحصلت    ،2020خالل سنة  
الوذلك   البحربمشروع في  لتمويل  العالمرأس اوألغراض    (مقفلة)  م.ب..ين شناء  فائدة  ضرالق  مل. يحملال    % 3بنسبة    معدل 

 ً ، تم  2020سنة  خالل    ة.عة واحدكدف  رياً صلي شهألا  دة والمبلغويتم سداد الفائدل بيبور  أشهر بمع  3فائدة لمدة   إليه  سنوياً مضافا
 . سداد القرض والفائدة المستحقة عليه بالكامل من قبل الشركة

 
  ملكة في م  من بنك تجاريقرض  تسهيل    على .  .م .مللترفيه ذ  سيفل، شركة المجموعةالشركة التابعة ل حصلت    ، 2021نة  ل سخال

 31في  .  ملةلها  في منطقةالليوان  ي  ائليهي العفرلتكز االمرلتمويل المشروع    بحرينيدينار    4,000,000قيمة  بإجمالي  البحرين  
 دل رض معالقل  يحم  .(دينار بحريني   3,070,000:  2021دينار بحريني )  4,000,000، بلغ المبلغ المستخدم  2022  ديسمبر

ئدة لفاداد ا يتم س.  %4.75دنى  أبحد    بمعدل بيبورأشهر    3مدة  فائدة لالسعر  تغير في    -/+لتعديل  خاضعاً  سنوياً    %4.90ئدة بنسبة  اف
من    الصادرة الضمانات  قرض مقابل  تم ضمان ال  . 2022أكتوبر    27اس ربع سنوي اعتباراً من تاريخ  على أسصلي  والمبلغ األ
 ياً(. وسن % 4.75: 2021) 2022 مبرديس  31اً في  سنوي %7.88ى القرض ل ئدة الفعلي عالفا غ معدلبل .صالح البنكلقبل الشركة  

 
 :جل ألالقرض  غير فيلتيلي ا يماف
 2022 2021 

 ي ينبحر دينار ي ينحردينار ب 

   

 10,958,127 13,865,009 يناير 1 في

 3,070,000 930,000 في خالل السنة  قرض إضا 

 ( 163,118) ( 4,838,354)   ةمسددة خالل السن مبالغ
 ────────── ─────────

 13,865,009 9,956,655 ديسمبر 31 يف ─
 ══════════ ═════════ 

 :الخاصة بالقرض ألجل   ةولدامتلغير اة و ولاألجزاء المتديلي ا مافي

 2022 2021 

 دينار بحريني  دينار بحريني  

   

 5,110,710 1,049,057 تداول الم

 8,754,299 8,907,598 اول غير المتد
 ────────── ─────────

─  9,956,655 13,865,009 
 ══════════ ═════════ 
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 وحدةالمية  لالمام ئ واالقل  حو احاتإيض
 2022ديسمبر  31 في

 
 

   ارات عقد اإليجالتزام 16
 

اير فبرشهر  في    ستنتهي  ، والتيأجرةستالمرض  ستقبلية لألمالر  ات اإليجاوعلحالية لمدفقيمة ا ليجار اعقد اإل  تماالتزايمثل رصيد  
2054 . 

 

  % 6ري بنسبة  تجاال  ض قرالل  يمثل معد  ذي وال  اً سنوي  % 9.66  بةسعامل خصم بن  إستخدامض المستأجرة بمدفوعات األر  ميتم خص
  .تالسنوا مدى على  %1.5بة نسع زيادة بم
 

 يجار:اإلد ت عقامالتغير في التزا فيما يلي

 وعجمالم

قل  اويات لنح
 جرة  فايات مستأالن

 أرض
  رة ستأجم

  بحريني  دينار ريني ر بح دينا حريني نار بدي
    

 2022اير ين 1في الرصيد  2,490,694 - 2,490,694

 ل السنةخال يجارعقود اإلات مدفوع ( 250,000) - ( 250,000)

 ( 25إيضاح رقم ) ةلسنلل ويتكاليف التم 238,069 - 238,069
───────── ───────── ─────────  
 2022 مبرديس 31في  رصيدال 2,478,763 - 2,478,763
══════════ ══════════ ══════════  

 

 وع جمالم

قل ت لنحاويا
 جرة  مستأ فاياتالن

 أرض 
  رة ستأجم

  بحريني  دينار ريني ر بحدينا حريني نار بدي
    

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

 سنةل ال خال يجارعقود اإلات مدفوع ( 250,000) ( 4,200) ( 254,200)

 ( 25إيضاح رقم ) ةلسنلل ويتكاليف التم 239,164 11 239,175
───────── ───────── ─────────  
 2021 مبرديس 31رصيد في ال 2,490,694 - 2,490,694
══════════ ══════════ ══════════  

 

 :ارد اإليجعق زاماتتة اللمتداولال وغير ةزاء المتداولألجا فيما يلي

 2022 2021 

 ي حريندينار ب ي بحرين دينار 

   
 11,931 12,823 ةلداومت

 2,478,763 2,465,940 ة متداولير غ
 ───────── ───────── 
 2,478,763 2,490,694 
 ═════════ ═════════ 

 لموظفين دمة ل خنهاية المكافآت   17
 

في مملكة    ماعياالجتالعامة للتأمين    الهيئة  هلذي تديرا  نرينييحلبمواطنين الل  د قاعالت  نظامجموعة لالممها  ي تقدتاهمات الالمسغت  بل
  حريني(.ر باندي  178,422: 2021) 2022ديسمبر  31المنتهية في  ةللسن ر بحرينييناد 199,046لبحرين ا
 

 :انباألجظفين وعلى الم المطبقةاية الخدمة  فآت نهامكت في التغيرا يما يليف

 2022 2021 

 بحريني ر ايند بحريني ر يناد 

   
 250,017 178,165 يناير 1ي ف

 43,730 48,161 سنة لل لمخصصا

 ( 115,582) ( 33,670) لسنة ل ا خال ة فوعالمد
 ───────── ───────── 

 178,165 192,656 ربديسم 31في 
 ═════════ ═════════ 
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 وحدةالم  ةاليالقوائم الم  حول إيضاحات
 2022سمبر دي  31 يف

 
 

 (تتمة) لموظفيندمة ل خنهاية المكافآت   17
 

 : نحو التاليى العل دخل الشامل حدة للمو ة الائمالقللسنة في  ت اتخصيص المصروفم تت التغيرا يما يليف
 

 2022 2021 

 ي حريندينار ب ي بحرين دينار 

   

 26,912 29,647 (1-22 رقم ف الموظفين )إيضاحاليكت

 16,818 18,514 ات ة المبيعكلفت
 ───────── ───────── 

 48,161 43,730 
 ═════════ ═════════ 

 د الب بها بعطلم يأرباح أسهم  18
 2022 2021 

   دينار بحريني  دينار بحريني 
   

 885,077 777,044 يرينا 1في 

 2,300,000 2,760,000 (14  رقم نة )إيضاحمعل سهمأرباح أ

 (2,408,033) ( 2,820,580) ( 14 رقم  اح)إيض م مدفوعةهباح أسأر

 ───────── ───────── 
 777,044 716,464 يسمبرد 31في 

 ═════════ ═════════ 

 أخرى  نة وذمم تجارية دائ ممذ 19
 2022 2021 
 ني ر بحرييناد ني ر بحرينادي 
   

 2,120,853 2,290,934 مصروفات مستحقة 

 647,512 756,243 مستحقة الدفع  وديعة

 316,853 299,832 مستحقة الدفع يرية خت ومساهما  عاتربت

 527,955 309,882 نة ارية دائذمم تج

 229,724 197,505 مؤجل دخل 

 89,264 131,183 رى دائنة أخ ذمم

 95,246 98,276 الدفع تحقة مس  حتفظ بهام غمبال
 ───────── ───────── 
 4,083,855 4,027,407 

 ═════════ ═════════ 

 أعاله: المذكورةل و دالجفي   نةمالمتض ةليطلوبات الماالمكام وأحشروط ي فيما يل
 
ً يوم  60 فترة خالل تها عادةً ويتم تسويمم األخرى والذنة الدائ ةلتجاريى الذمم ا دة علفائأية  ال تستحق -  . ا
نة واحدة من هر إلى سأشة  ستتسويتها بين  شروط    توسطم تراوح  ي وع  الدف  ةقمستحال  اهبالمبالغ المحتفظ  فائدة على  أية   تستحق  ال  -
 . اقديةالخدمات التع ديمقتخ اريت
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 الموحدةئم المالية  حول القوا إيضاحات
 2022سمبر ي د 31 في

 
 

   مبيعاتتكلفة ال 20
 2022 2021 

 ار بحريني دين ار بحريني دين 

   

 802,317 864,313 امة الع المرافق

 416,854 488,274 ف يالتنظ

 415,017 602,754 الصيانة 

 311,722 691,587 ن وظفيالم فتكالي

 79,771 399,047 (4 رقم )إيضاحهالك است

 26,827 220,595 والتسلية  رفيهيةالت مرافقمن  بدةلمتكاشرة مباالوفات المصر

 76,887 53,749 لغرف ابمتعلقة مصروفات 

 63,703 74,515 لتأمينا

 - 18,674 والمرطبات غذية األ فتكالي

 31,260 28,655 يبة العقارضر

 55,217 91,009 متنوعة روفاتمص
 ───────── ───────── 
 3,533,172 2,279,575 

 ═════════ ═════════ 

   آخر يليخل تشغد 21
 2022 2021 

 يني ر بحرنادي ر بحريني نادي 

   

 313,213 317,766 ي اآللهزة الصراف جأوت وأكشاك وهوائيا دخل من العربات المتحركة

 100,896 152,823 يج لترووا تادخل اإلعالن

 27,713 22,710 السيارات دخل مواقف

 443,869 557,716 وع دخل متن
 ───────── ───────── 
 1,051,015 885,691 

 ═════════ ═════════ 

   إداريةو عامةمصروفات   22
 2022 2021 
 بحريني  دينار ر بحريني ادين 

   

 1,559,362 2,056,959 (1-22 رقم يف الموظفين )إيضاحلاتك

 396,699 566,665 التسويق مصروفات اإلعالنات و

 380,780 509,621 ةنية واستشارينوقا ومرس

 153,018 132,632 ى رخاأل العمالة اتألمن ومصروفخدمات ا

 104,192 186,823 المكتب  مصروفات

 38,602 61,764 رسوم حوافز 

 63,384 78,529 ة يانصات المصروف

 31,841 42,283 إدارية رسوم 

 55,000 69,400 دارةس اإلتعاب حضور اجتماعات مجلأ

 717 1,242 لنقوالتالسفر  مصروفات

 55,529 136,830 تنوعةوفات مرمص
 ───────── ───────── 

 3,842,748 2,839,124 
 ═════════ ═════════ 
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 حدةمولاقوائم المالية  لحول ا ضاحاتإي 
 2022مبر ديس 31ي ف

 
 

 (تتمة)  إداريةو عامةمصروفات   22
 

   وظفينمتكاليف ال 22-1
 2022 2021 

 دينار بحريني  ريني ار بح دين 

   
 947,401 1,244,559 صافي  – األساسية باتلروا

 208,143 230,282  الواتع

 146,224 260,107 مكافآت  

 131,964 161,786 االجتماعي لتأمين ا

 66,277 78,609   حيأمين الصتال

 32,441 51,969   أخرى

 26,912 29,647   (17 رقم احيضإ) نهاية الخدمة للموظفين مكافآت
 ───────── ───────── 

 2,056,959 1,559,362 

 ═════════ ═════════ 

 استهالك  23
 2022 2021 
 دينار بحريني   دينار بحريني  
   

 467,295 393,663 ( 4 رقم احإيض)ات بومرك عدات وأثاث م استهالك

 65,233 61,159 ( 8 رقم حإيضا) تداالموجو  ستخدامإهالك الحق في تاس
 ───────── ───────── 
 454,822 532,528 
 ═════════ ═════════ 

  وفات أخرىمصر 24
 2022 2020 

 حريني دينار ب حريني دينار ب 

   

 185,000 240,000 ( 29 مح رقإيضا) دارةإلأعضاء مجلس ا مكافآت

 180,000 180,000 يرية ومساهمات خ عاتربت
 ───────── ───────── 
 420,000 365,000 

 ═════════ ═════════ 

   مويلالتتكاليف  25
 2022 2021 

 ي  ر بحريندينا ي بحرين ردينا 

   

 557,228 674,683 ض ألجل رلى قعف التمويل تكالي

 239,175 238,069 (16إيضاح رقم ) جاريزامات عقد اإلتلعلى ا يلالتمو فكاليت

 ────────── ────────── 
 912,752 796,403 
 ══════════ ══════════ 

  للسهمالربح  26
 2022 2021 

   

 5,017,817 6,195,234 ني( )دينار بحريألم اشركة الهم أس عائد إلى حاملي  ة السنللربح ال
 ══════════ ══════════ 
 460,000,000 460,000,000 خالل السنة   مةسهم القائألا ددعللمتوسط المرجح ا

 ══════════ ══════════ 

 10.91 13.47 )فلس(ح باي األرهم فللس خفض والم ياألساسلنصيب ا
 ══════════ ══════════ 
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 الموحدة  وائم الماليةالق  حول إيضاحات
 2022ر سمب دي  31في 

 
 

 (ةتتم) لربح للسهما 26
 

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

   ملة محت اتالتزام و اترتباط إ 27
 
  اليةقات الرأسمفات الناطإرتب أ(

يما ف  يمها بعدم تقدولم يتة  د التقارير الماليعداإ   كما هو بتاريخ  ةئملقاواالستثمارات امالية  أسلرات اباطات النفقإرتة  وعلدى المجم
 :يتعلق بما يلي

 2022 2021 

   دينار بحريني  دينار بحريني 

   

 1,508,909 1,066,501 م.م. ذ.ة العقاريالما  شركة

 1,346,310 710,962 آيالند ماجكسى وعيع مدينة جموم فلسيا ديد مجمعتجأعمال 

 - 70,680 أجنحة فريزر  

 3,200 23,272 لمحرق ا سيفلاع مجم
 ───────── ───────── 
 1,871,415 2,858,419 
 ═════════ ═════════ 
 ى طات أخررتباإ  ب( 

لي دخل إيجاره المستحق ( من إجما%2.75: 2021)  % 2.75نسبة  ز بق امتياحقو  ذ.م.م. عوائد  شركة المحرق مول  ع تدفن  أيتوقع  
، قامت شركة المحرق مول 2022الل سنة  خ  . 2053اإليجار في سنة  ية مدة عقد  حتى نهاو  2022 نةمن س  ءً ابض للمؤجر ابتدقال

 .زق امتياحقو عوائدذ.م.م. بدفع 
 
  نيةالقانو ياالقضا ( ج

المجم تخضع  االعتيادية،  األعمال  لمطالبضمن  التي  تنااسقانونية.    اتوعة  القانونية  المشورة  إلى  ادا  عتم  للحصول  تقم   م ليها، 
المجموعة  تجاه  محتملة  وجود أي التزامات    يةألن احتمالالمرفوعة ضدها    القانونيةضايا  ة مبالغ مقابل القخصيص أيتالمجموعة ب
 مرجح. أمر غير 

 
  تضماناال ( د

الش قبلميه  عل  حصول التم  لذي  ا  لجقرض ألالبل  مقا  ةالشركعلى ضمان  ركة  وقعت  للترف  ن  السيف  ت  نم  يهشركة   . جاريبنك 
عليه  مقابل القرض ألجل الذي حصلت  الشركة  ضمانات  العديد من  ين  ين آخراهمإلى جانب مسالشركة    وقعت  إلضافة إلى ذلك،اب

 . 15ح رقم اإليضا راجع شركة المحرق مول ذ.م.م. 
 

 ال  ومات قطاعات األعملمع 28
 
 ي:  للتاو ا حئيسية على النال رأعمعات طا ق أربعمجموعة إلى تم تقسيم أعمال ال، ض إداريةراألغ
 
 رية عات التجامجمال ما في ذلكب عقاراتارة الإد - ارية والعقارات جعات التمجالم

 الشقق  إدارة - ية  شقق الخدماتلا

 ة والتسليتشغيل مرافق األلعاب الترفيهية   - ة  تسليو ةيهيرافق ترفم

 طة الترفيهية  ألنشارات واعقالارة إد بخالفرى جميع األنشطة األخ - أخرى  
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 الموحدة  وائم الماليةلقا  حول إيضاحات
 2022ر سمب دي  31في 

 
 
 ( تتمة)ال  ومات قطاعات األعملمع 28

 
في قارات أخرى  عولمحرق  جمع سيف اوم  يسىع مدينة عمجسيف وملجمع ا م  ةرالعقارات على إداومجمعات  يات العمل  نتضمت

 لحصم. وأم ا يسى وسارد ومدينة عمدينة حم
 

 عم سياحية.ومطامفروشة ة تيخدماتأجير شقق  دخالً منلتي تحقق ا  البحرين، - فيأجنحة فريزر الس تمثل الخدماتيةالشقق 
 

الغوتش تملك   البحريمفي  ودة  الموجرية  تجاال  مجمعاتال  فلمختفي    تسليةالو  ترفيهيةاللعاب  ألا مرافق    مجموعةل   بموجبن  ملكة 
  .يالندآ ماجيك ها التجاريأسم
 

 . ودائع ألجللامن الناتج ربح لمن ا الً دخأيضاً مجموعة لتحقق اباإلضافة إلى ذلك، 
 

تم ي ألداء.وتقييم ا رداولماص بتخصي ةقالمتعلرارات الق فصلة لغرض اتخاذنمبصورة  ت أعمالهااد وح اتعملياإلدارة نتائج  تراقب
 عن   أدناه،  في الجدول  موضح  وة، كما ه التشغيلية حيث تختلف من نواحي معين  ربح أو الخسارةلى أساس ال اء القطاع عتقييم أد
ستوى  م  على  (يلوتملات  ايرادإل)  ةجتة المنلمجموعاة  طأنشيتم إدارة  .  الموحدةلية  في القوائم الماشغيلية  لتا  الخسارة  الربح أو  قياس

  تشغيلية.في القطاعات البشكل فردي تخصيصها تم جموعة وال يملا
 

   .خرىألااف طراألمع تي تتم المالت عالملمماثلة ادية اليالتجارية االعت طللشرويلية أسعار التحويل بين القطاعات التشغتخضع 
 

 معدات  ن ون أساساً مألعمال وتتكا   ل قطاعقبدمة من  تخسمال  تشغيليةلا  وجوداتيع المجم  ىعل اعات األعمال  طقوجودات  تتضمن م
 كنب  لدى  وأرصدة  تركشومشروع مزميلة    ةواستثمار في شركاستثمارات عقارية    ة قيد التنفيذعمال رأسماليأوومركبات    أثاثو

 ع ألجلدائووونقد   وذمم أخرى مدينةرية تجا وذمم
 
ض ووقر  لموظفينة ل لخدمنهاية اآت  فمكان أساساً من  تكويلية وتالتشغلمطلوبات  اجميع  ى  علألعمال  ات  اعاقطات  وبمطل  ضمنتت

   خرى.أوذمم ائنة دة اريتجمم وذ بعدم يطالب بها وأرباح أسهم لألجل 
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 الموحدةة  ماليقوائم اللحول ا تإيضاحا
 2022مبر سدي  31 يف
 

 )تتمة(مال اعات األعلومات قطمع 28
 

 توحيد ال  تادستبعااال  األخرى   اعات القط  رفيه والتسلية  لتا  تية  الشقق الخدما  العقارات  ية ورالمجمعات التجا 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 
 حرينيدينار ب حريني ب دينار  ينينار بحريد ني ينار بحريد رينيدينار بح ريني دينار بح ر بحرينييناد ر بحريني يناد رينيدينار بح ريني حدينار ب يينر بحردينا ني ير بحراندي 
 

            
 11,599,865 13,928,805 ( 223,425) (281,616) - - 537,650 2,641,277 1,273,640 1,691,302 10,012,000 9,877,842 الخارجية  اتمليلع ل من ادخ

 2,279,575 3,533,172 ( 329,916) (368,266) - - 568,583 1,607,543 423,781 469,659 1,617,127 1,824,236 تكلفة المبيعات  ها: حسوم منم

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 9,320,290 10,395,633 ( 116,934) (136,775) - - ( 30,933) 1,033,734 849,859 1,221,643 8,618,298 8,277,031 الربح  ي  إجمال

             
 885,691 1,051,015 ( 131,741) (86,650) - - 12,862 5,512 - - 1,004,570 1,132,153 ي أخر  غيلخل تشد

 57,205 529,901 - - 57,205 515,148 - 14,753 - - - - ائع ألجل  ود ربح من 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 10,263,186 11,976,549 ( 248,675) (223,425) 57,205 515,148 ( 18,071) 1,053,999 849,859 1,221,643 9,622,868 9,409,184 ة التشغيلي(  خسارةال )  الربح

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

 2,839,124 3,842,748 - - - - 45,085 167,806 398,983 486,869 2,395,056 3,188,073 وإدارية  ةفات عام مصرو

 532,528 454,822 - - - - 241,347 208,230 83,532 86,312 207,649 160,280 استهالك 

 365,000 420,000 - - - - - - - - 365,000 420,000 ت أخرى مصروفا
/ مخصص    ( استرجاع مخصص)

 620,972 (687,876) - - - - - - - - 620,972 (687,876) عة  قانية المتوئتمالسائر االخ

 796,403 912,752 - - - - 102,304 204,407 - - 694,099 708,345   تمويل لتكاليف ا

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 3,788,822 4,282,776 573,181 482,515 580,443 388,736 - - - - 4,942,446 5,154,027 

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

 5,109,159 7,034,103 ( 248,675) (223,425) 57,205 515,148 ( 406,807) 473,556 367,344 648,462 5,340,092 5,620,362 ت ليامعمن ال( خسارة) ربح
             
للقيمة  ر محققة غيمكسب  )خسارة(  

 90,622 (604,788) - - - - - - - - 90,622 (604,788) ة  لعقاريستثمارات االالعادلة من ا
ربح    عة منالمجمو حصة

ركة الزميلة  في الش اراتاالستثم
 ( 357,281) (436,184) - - - - - - - - ( 357,281) (436,184) ك المشترشروع والم

  155,827 - - - - - - - - - 155,827 ركة زميلة  شكسب من استبعاد م

 ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4,842,500 6,148,958 ( 248,675) (223,425) 57,205 515,148 ( 406,807) 473,556 367,344 648,462 5,073,433 4,735,217 سنة  للع طاقال( خسارة)ربح 

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

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 ار بحرينيدين ار بحريني دين نيار بحريدين ني ار بحريدين ينيربح ناردي يني بحر نار دي دينار بحريني ار بحريني دين دينار بحريني ني يدينار بحر دينار بحريني دينار بحريني  

             

 179,870,135 179,349,167 ( 3,282,207) (2,550,636) - - 5,031,378 6,459,760 11,235,791 11,322,169 166,885,173 164,117,874 الموجودات وع مجم

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 21,338,319 17,428,393 ( 3,282,207) (2,550,636) - - 3,978,834 4,918,470 3,263,508 2,701,425 17,378,184 12,359,134 مطلوبات جموع ال م

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 1,839,617 3,412,081 - - - - 1,237,227 2,809,876 72,992 95,183 529,398 507,022 الرأسمالية   قات النف

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

 ة. اريات العقتثمارسيد التنفيذ واالق عمال الرأسمالية واألوالمركبات ألثاث اوالمعدات ت افاية من إض مالأستتكون النفقات الر 
 .الهالمذكورة أع لعمان قطاعات األرين محكة البكتسبة في مملم لمجموعةامبيعات وأرباح  جميع
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 ةالموحد مالية  لائم ا ول القو ح اتإيضاح
 2022ديسمبر  31 يف

 
 

   قةالعال  يذ طرفالمعامالت   29
 

سيطرة لل  عة خاضكات  وشر  للشركةيسيين  الرئرة  اي اإلدرة وموظفأعضاء مجلس اإلدان وساهمين الرئيسييمألطراف ذات العالقة التمثل ا
ت  مالعاهذه المالمتعلقة ب  ر والشروطيات التسعسياساد  اعتم. يتم  ألطرافذه ا ه  ن قبلالمتأثرة موموعة  مجل بل امن قمشتركة  ال  ةسيطرالو  أ

   اإلدارة. لسمج من قبل
 
 :يالمال كز للمر ةدالموحة ئمالقا ة فيمنتضلمالقة واعات الف ذراطاألمع  التي تمتي األرصدة يل يماف
 

 2022 2021 
   ينار بحريندي دينار بحريني  
   

 2,799,490 3,669,552 (مقفلة) .م.ب.ش (ين البحر)ويتي الك بيت التمويل / جزء غير متداول  -قرض ألجل 

 270,510 331,529 (مقفلة) ش.م.ب.  (ينالبحر)ل الكويتي التمويبيت  /متداول جزء  -قرض ألجل 

 25,519 55,187 (مقفلة) ش.م.ب.  (ينالبحر)بيت التمويل الكويتي   /رى أخوذمم نة مديتجارية ذمم 

 53,675 13,932 ة ذ.م.م. يركة الما العقارش  / رىأخوذمم نة مديتجارية ذمم 
 ═════════ ═════════ 

 
 ل الشامل:للدخة حدالمو مةائقلا  ضمنة فيتلموا مع األطراف ذات العالقةلتي تمت ا المعامالتلي ي فيما
 

 2022 2021 
   يدينار بحرين دينار بحريني  
   

 185,898 166,176 شركة الما العقارية ذ.م.م.  /الدخل التشغيلي اآلخر 

 102,304 204,407 (مقفلة) ش.م.ب. (ينالبحر)بيت التمويل الكويتي /  اليف التمويلكت
 
 يين الرئيس اإلدارةت موظفي يضاتعو

 : السنةسين خالل رئية الدارمجلس اإلدارة وأعضاء اإلعضاء ت أفآمكاي فيما يل
 2022 2021 
   ر بحرينيدينا  نيدينار بحري 
   

 185,000 240,000 مجلس اإلدارة  ءعضاأة أمكاف

 304,579 273,547 ألجل  يرة اقصاإلدارة الآت كافم

 12,064 13,165 لإلدارة    ةالخدم نهايةمكافآت 

 55,000 69,400 ارةاإلد جلسم ماعاتجتضور اعاب حأت
 ──────── ──────── 
 596,112 556,643 
 ════════ ════════ 
 
القائمة  األتج  تن األعديسمبر    31في  رصدة  وغير مضم  دون بهي  تيادية  إلعا  المضمن  المجموعة  فائدة  تقوم  ص  صمخ  ملبعفقط  ونة. 

ديسمبر   31في    نالمنتهيتي  تينللسن.  هااسترداديمكن    الديون ال بأن   علي ف  تأكيدك  ا يكون هناقة عندمالعال  اتذاألطراف    ة ألرصد  إضمحالل
 . العالقة اتف ذطرااأل  من قبل حقةستلماعلى المبالغ   لالحإضم  أي المجموعةجل تسلم   ،2021ديسمبر  31و 2022

 

   ر الماليةخاطلمأهداف وسياسات إدارة ا  30
 
 مة  دمقال

المستمرة  يد والمراالتحدية  لمالل عخ  المخاطر منبإدارة  المجموعة  تقوم   تتعرالتللمخاطر  قبة  بشكل رئيسي    مجموعةال  ضي تواجهها. 
 سيولة. ال رخاطتمان وم الئا طرومخا العملةمخاطر وئدة امخاطر سعر الفو يةرعقاالطر مخاطر التشيغيلة والللمخا
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 ةحد الموحول القوائم المالية   إيضاحات
 2022ر ديسمب  31ي ف
 
 

 تمة( ت)لية ماالمخاطر الدارة إ  وسياساتأهداف  30

 
 ة( )تتمقدمة مال

 رةمجلس اإلدا
 المخاطر. مبادئو تاستراتيجيا  لىع ق يالتصدورة المخاطر ككل ول عن إدا ئاإلدارة هو المسلس إن مج

 
 ذيةنفيلتا  اللجنة
 . المجموعةو ركةلشاياسات خطط وس و اطرخات المواستراتيجيال عمأاعتماد تقييم وعن مسئولة  التنفيذية هي النة جاللإن 
 

 المخاطر التشغيلية  
مخا التشغيلية هي  الناتجة عن  المخاطر  الخسائر  أو  طر  كفاية  الدافشل  عدم  اية  خلالعمليات  األخطاء  أو  لأو  األحداث األنظمة  بشرية  أو 

خالل إطار الرقابة والمتابعة   منلمخاطر  جميع المخاطر التشغيلية، ولكنها تستطيع إدارة وتقليل هذه ا إلغاء  . ال تتوقع المجموعة  الخارجية
ا المخاطر. وتتضمن عملية  هذه  إدارة  قادرة على  والمجموعة  المحتملة،  للمخاطر  الفعلرواالستجابة  الفصل  وتقييم اقابة  الوظائف  بين  ل 

 .وظفين وتقييم العملياتإجراءات الصالحيات والتسويات وتثقيف الم
 
  ةعقاريال خاطرمال

 :اريةحفظة العقملمرتبطة بالة االيالت رمخاطال مجموعةالوقد حددت 
 

أيضاً    راجع)المرتبط به  قار  عفي قيمة الاض  خفانوار  يجاإل  خل د  جوهرية في لى خسارة  ي إا يؤدعن السداد ممي  رئيس  جرقد يتعثر مستأ
 يددتحلحاليين ووا  حتملينلما  ينأجرالمست  المالي لجميع  علوضا  جعةراوعة بمتقوم المجمر،  هذه المخاطللحد من  ه(. ونائتمان أدالر اطامخ

 .ضماناتالأو  اريجاإلودائع طريق  عنالزم ال لضمان من امناسب ى الالمستو
 

   ئدةلفا ا رسعمخاطر 
الفااسعأخاطر  م المستقبلية  قيمةال  تقلباتهي مخاطر    دةئر  النقدية  التدفقات  أو  أسعار  نتيجة  مالية  الألداة  ل  العادلة  في  الفائدة في لتغيرات 

بأسعار المجموعة  الخاصة بألجل  قروض  البباألساس  موعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق يتعلق  ض المجعرإن ت  ق.السو
دينار    13,865,009:  2021)  2022ديسمبر    31كما في  دينار بحريني    9,956,655روض ألجل للمجموعة  قبلغت العائمة.  لا  فائدةال

 بحريني(. 
 
حتفاظ بجميع الفائدة مع االنقطة أساس( في أسعار الفائدة في السوق،  100)أي + المعقولة  غيرات المحتملةلتلنتيجة التأثير على الدخل إن 

(. من المتوقع أن يكون  بحريني  دينار  138,650:  2021)  بحريني  دينار  99,567قدره  لغ وبمباض  ف، هو انخى ثابتةخرالمتغيرات األ
 لتأثير الزيادة المبينة.  ومعاكساو مسالسوق  تأثير االنخفاض في أسعار الفائدة في

 
الفائدةالمجموعة لمخاطر  رض  تتعال   التي  ا  اعلى ودائعه  سعر  أائعليها ف  تحقتسلمصرفية  ت  اذى بنوك  لدتودع    ودائعلذه ان هدة حيث 

ً مسبقة حددمائدة ثابتة فالت سمعة جيدة وبمعد  . ا
 
 لة خاطر العمم

النقديةعاال  قيمةال  تقلباتر  خاطم  إن مخاطر العملة هي في أسعار صرف العمالت   الية نتيجة للتغيراتة مألدا  ليةتقبلمسا  دلة أو التدفقات 
لليليألنشطة التشغباية  جنبية بصورة رئيسألالعمالت  ا   ار صرففي أسع  راتتغيلمخاطر الة  مجموعالرض  تعجنبية. يتعلق  ألا مجموعة ة 
 مجموعة. الرئيسية لل لةلعمعن ا ة تختلف ملبع اتاإليرادات والمصروفعرض ندما يتم ع
 
الامالمع  عظمم  إن  دة األرص  إني، فكمري األبالدوالر  ت  مثب يني  بحرالالدينار  ا إن  بموة هي بالدوالر أمريكي.  ة األجنبيوعة بالعملمجم ت 

 . ةر عملة جوهريمخاط  تمثل الاألمريكي  ربالدوال
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 الموحدةم المالية  وائ حول الق إيضاحات
 2022 مبريسد 31في 
 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية   سياساتو أهداف 30

 
  مانتمخاطر االئ

ينتج عن تحمل  ماته األمر الذي قد  تزاء بالوفاال  من  ية األداة المال  افأحد أطر  تمكن  تنتج عن عدم   تي ال  طراالئتمان هي المخا  خاطر إن م
اآل ماليةر  خالطرف  لمخاطر  تعرت  .لخسارة  المجموعة  أاالض  فو  ةتأجيريلا  نشطتهائتمان من  بما  االتمويلية،  لدى  يها   في  .وكبنلا لودائع 
إعد اتاريخ  المالياد  بلغت  لتقر  لديها  المالية  الموجودات  ،  )  26,791,429انية  تمائمخاطر  التي  بحريني    11,669,060  2021دينار 

الذمم   البنوك ذمم األخرى  والذ  المدينةالتجارية  دينار بحريني( والتي تمثل  إجراء تحليل   .جيدة  بسمعةع  تتمتات  والودائع ألجل لدى   يتم 
تإعداد  تاريخ  في    لالضمحالل مالي،  كل  المجموعة  على  قرير  سياسة  الموجودات  أساس  لقياس  الالضمحالل  االئتمانسخالمالية   ة ائر 

  1,924,854ة  المالية للمجموعة مقابل الموجودات  مجموع مخصص الخسائر االئتمانية المتوقع، بلغ    2022ديسمبر    31المتوقعة. في  
 (.  دينار بحريني  2,612,730: 2021)دينار بحريني 

 

 ةتمانياالئودة  جالييم  تقيتم  اإليجارات مقدماً.    دفعبأجرين  مستاللبة  قبض من خالل مطاالمن االيجارات المستحقة    ةيانتمئمخاطر االتدار ال
جرين بصورة مستألقائمة للامم المدينة  الذيتم متابعة    إليجار.فاقية اإبرام ات  وقتنطاق  الواسع    ئتمانييف اتصنبناًء على سجل  أجر  للمست

  منتظمة.
 

 انئتمتركز مخاطر اال
مة قائلمدينة الة الذمم التجاريمن ا  %25عمالء  بر خمسة  كل رصيد أمث. يكاتوالشر  فراداألكبير من  اتها لعدد  م خدمدية بتقالمجموع  متقو
 (. %33: 2021) 2022بر ديسم 31في 
 

 ة يولمخاطر الس
في   السيولة  مخاطر  من  تتمثل  المجموعة  مقدرة  عدم  مستحقة    ابالتزاماتهبسداد  الوفاء  مخاطر  تكون  عتيادية اال ظروف  ضمن  عندما 

مخاط  عةومجمالوم  تق.  طاتوالضغو س بتقليل  عر  ايولتها  طريق  ملتن  توأكد  كافية  فر  ان  شروط    لديها.أموال  الخاصة    يجاراإلتتطلب 
ً اإليجارات  الغ  بمفع د   تأجرينمن المسعة  المجموب بشروط تسوية تتراوح ما بين رى  ألخا  نة والذممالتجارية الدائم لذما سدادتم عادة ي.  مقدما

ً  60إلى  30  .يوما
 

اليلخص   أدنااتالجدول  بيالي  المطلوباان  ه  استحقاق  التريسمبد  31في    اكمة  لمجموعل   لمالية ت  على  بناًء  التعاقديوا،  للسدادريخ   غير   ة 
 : مخصومةال

2022 
 أقل من

 ر أشه 3

 12لى إ 3من 
 شهر

 5ى إل  سنةمن 
 نواتس

  5 أكثر من
 موعلمجا واتسن

 ني بحريار ندي  بحرينيار يند دينار بحريني   ينيدينار بحر ي بحرين دينار 

      

 716,464 - - - 716,464 ا بعديطالب بهلم أرباح أسهم 

 2,290,934 - - - 2,290,934 تحقة مصروفات مس

 1,595,416 - - 854,519 740,897 م أخرى ائنة وذمدجارية تذمم 

 12,787,652 3,048,153 8,084,279 1,242,060 413,160 ذو الصلة والربح  رض ألجلق

اليف التمويل  وتكجار اإلي قدع تالتزاما
 7,791,667 6,541,667 1,000,000 187,500 62,500 ذات الصلة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4,223,955 2,284,079 9,084,279 9,589,820 25,182,133 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 موحدةلام المالية  وائ قحول ال إيضاحات
 2022 مبريسد 31في 
 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالية   أهداف وسياسات 30

 
 )تتمة(  يولةلسمخاطر ا

2021 
 أقل من 

 ر  أشه 3

  12إلى  3ن م
 شهر

  5إلى   سنةمن 
 ت نواس

  5 أكثر من
 وع ممجلا وات سن

   نيبحرينار دي   ينيحرار بدين دينار بحريني   يني  دينار بحر ي بحرين دينار 

      
 777,044 - - - 777,044 ا بعديطالب بهلم ح أسهم اأرب

 2,120,853 - - - 2,120,853 مصروفات مستحقة 
 1,676,830 - - 742,758 934,072 م أخرى ائنة وذمدتجارية ذمم 
 16,338,319 3,322,970 7,423,842 5,428,912 162,595 ذو الصلة والربح  رض ألجلق
ويل  ماليف التوتكجار اإلي عقد تتزاماال

 8,041,667 6,791,667 1,000,000 187,500 62,500 ذات الصلة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4,057,064 6,359,170 8,423,842 10,114,637 28,954,713 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 ل الماس إدارة رأ
مالها  عم أعد  ية من أجللمال عاقوية ونسبة رأس  بسيولةتحتفظ  مجموعة  الالتأكد بأن  في  ة  جموعملارأسمال    ارةدإلي  الهدف الرئيس  لثيتم 
 . ينساهمملند ا ى للقيمة عقص األلحد زيادة او
 

يرات في  ي تغاي    اءإجر يتم  م  . ل ديةصاقتاالظروف  ال  غيرات في ضوء التعليه في  تعديالت  راء  جإو  رأسمالها  لبإدارة هيك  وعةمجمالتقوم  
موعة للمجيجوز  ،  هعديلت  أو  لمالأس ار  هيكل  ىعلالحفاظ  جل  من أ.  السابقةوة  الحالي  واتالسنلعمليات خالل  ا  وأاسات  السي  وأ  فهدااأل
 وق الملكية قحمل شتمجموعة، تالخاص بال مال  ال أسر . لغرض إدارة ار أسهم جديدةإصد مساهمين أومدفوعة لللهم األس ل مبالغ أرباح اديتع

غير إلى الحقوق    دةالعائ  الملكيةحقوق  اة وواألرباح المبق  استبدال أثاث وتركيباتوني واحتياطي  قانياطي الاالحتو   مالرأس ال  سهمأ  على 
ار دين  158,531,816:  2021)  2022ديسمبر    31  المنتهية فيلسنة  ل  ينبحريار  دين  161,920,774  هلغ وقدربمب  اسةمقالوطرة  سيالم

   (.بحريني
 

 ات المالية وألدل  دلةعامة الالقيقياس   31
 

 التالية:  الطرق واالفتراضاتًء على االمالية بن  اتدويتم تقدير القيمة العادلة لأل
 
وأرباح   ألخرى ارية الدائنة والذمم الذمم التجاوألخرى  ة والذمم االتجارية المدين  ذمملاوالنقد  وع ألجل  ئوالودا  صدة لدى البنكراألإن   (أ

تلك جل لقات القصيرة األاستحقالر نتيجة ل حد كبي  إلىبتاريخ إعداد التقرير المالي  ة  جمدرال  هامقي  اربتق  بعدطالب بها  ي  لمأسهم  
 وألدوات؛ ا

 

لمدرجة القيم ا  تختلف  ال فائدة.  مثل أسعار البل المجموعة بناًء على معايير  ن قاإليجار معقد  مات  ازتالوألجل    يتم تقييم القروض ( ب
 .رير الماليالتق دخ إعدا تاريا في مة كها العادل يمق بشكل جوهري عن

 

 أرقام المقارنة  32
 
لم تؤثر على  هذه  التصنيفات  إعادة  إن  الحالية.  السنة  المطبق في  عرض  ال مع  تتوافق  لابقة  للسنة السأرقام المقارنة  بعض  إعادة تصنيف  تم  

ً  المسجلةة  ي الربح للمجموعافأو صالملكية حقوق مجموع  وأمجموع المطلوبات  وأمجموع الموجودات   .مسبقا
 


