
 .إنوفست ش.م.ب
 

 تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مجلس اإلدارة

 وتقرير مدققي الحسابات المستقلين  
 والقوائم المالية الموحدة 

 

 2020 ديسمبر 31

 



 ت ش.م.ب.إنوفس
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 2002 يونيو 18في  الصادر 48848   رقم السجل التجاري
  

    ةرأعضاء مجلس اإلدا
  ارة لس اإلدمج رئيس - د. عمر سالم المطوع

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  - بشار ناصر التويجري

  عضو مجلس اإلدارة  - مشاري فؤاد الفوزان

 عضو مجلس اإلدارة  - خالد عبدالعزيز الغانم

 عضو مجلس اإلدارة  - مشعل يوسف الزايد

 عضو مجلس اإلدارة  - يعقوب يوسف بندر

 عضو مجلس اإلدارة  - نصفلاعبد الرحمن هشام 

  

   نفيذيس التيئرال

  ياسر حمد الجار

  

    سكرتير مجلس اإلدارة
  أحمد رياض محمود مال

  

    أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
 رئيس الهيئة   - خالد شجاع العتيبيالشيخ / د. 

 لهيئةلتنفيذي لا عضوال - داود سلمان بن عيسىالشيخ / د. 

 لهيئة  ا عضو - هيمراد بوضاالشيخ / د. 

  

  ركات  كمة الشلجنة حوء ضاأع
 اللجنة رئيس - مشاري فؤاد الفوزان

 نائب رئيس اللجنة - عبد الرحمن هشام النصف

 عضو - شار ناصر التويجريب

 عضو - داود سلمان بن عيسىالشيخ / د. 

  

    أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت
 اللجنة رئيس - د. عمر سالم المطوع

 جنةللانائب رئيس  - لفوزانمشاري فؤاد ا

 عضو - زايدوسف المشعل ي

  

   المخاطرالتدقيق وأعضاء لجنة 
 اللجنة رئيس - خالد عبدالعزيز الغانم 

 نائب رئيس اللجنة - عبدالرحمن هشام النصف

 عضو - يعقوب يوسف بندر

  
 



 ت ش.م.ب.إنوفس

 2020 ديسمبر 31اإلدارة وتفاصيل االتصال كما في 
 

 

  البرج الشرقي، 19الطابق    المكتب الرئيسي
  ليامين الالبحرفأ رم 
 18334ص.ب:  
 المنامة 
 مملكة البحرين 
 +973 1715 5777هاتف:  
  

 ش.م.ب.بنك البحرين اإلسالمي    البنـوك
 ش.م.ب. ثماربنك اإل 
 )مقفلة()البحرين( ش.م.ب.  بيت التمويل الكويتي 
 .ع.)الكويت( ش.م.ك بيت التمويل الكويتي 
 بوبيان )الكويت( بنك 
 ش.م.ب. تجاريلاليجي ف الخمصرلا 
 )مقفلة(ش.م.ب.  بنك البركة اإلسالمي 
 ش.م.ب.مصرف السالم، البحرين  
  

 إرنست ويونغ  مدقـقـو الحسابـات
 140: ص.ب 
 البرج الشرقي – 10طابق  
 مركز البحرين التجاري العالمي 
 المنامة، مملكة البحرين 
  

 ةاصقمشركة البحرين لل  سهممسجلو األ
 مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ، الطابق الرابع   
 3203ص.ب:  
 المنامة 
 البحرينمملكة  
  
 .الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك 
 22077ص.ب:  
 13081الصفاة  
 دولة الكويت 
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 لمالية الموحدة. من هذه القوائم ا جزءاً  32إلى   1ت المرفقة من تشكل اإليضاحا
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  حقوق المالكفي  لتغيراتالموحدة ل القائمة
   2020 ديسمبر  31 فيسنة المنتهية لل

   األم   حقوق العائدة إلى مساهمي الشركةلا 
     احتياطيات   

 

 رأس

 المال 

 هم سأ
 خزانة

 طي ااحتي
 ونيقان

القيمة احتياطي 
من   العادلة 
   حقوقلا خالل

 رباح األ
 بقاةستمال

 ع مومج
 حقوق ال

حقوق غير 
 مسيطرة

 مجموع 
  المالك حقوق

 

 ألف 
 ريكيدوالر أم

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 مريكيدوالر أ

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

         
 162,576 24,609 137,967 20,529 - 4,073 ( 1,239) 114,604   2020يناير  1في 
         

 ( 3,021) ( 166) ( 2,855) ( 2,855) - - - - ( 2,3إيضاح ) 30لمالي رقم تطبيق معيار المحاسبة اتأثير 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 159,555 24,443 135,112 17,674 - 4,073 ( 1,239) 114,604   2020ير ينا 1رصيد معاد عرضه في  ال
         

 (10) - (10) (10) - - - - خيرية ل التوزيعات إلى أموال صندوق األعما
         

 - - - ( 5,660) - - (70) 5,730 (25)إيضاح  مدفوعةأرباح أسهم  أسهم منحة صادرة ك
         

 5,690 664 5,026 5,026 - - - -   للسنة  الربح
         

 1,495 - 1,495 - 1,495 - - - (ب  15الدخل الشامل اآلخر للسنة )
         

 - - - ( 503) - 503 - - ني اطي القانومحول إلى االحتي
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 166,730 25,107 141,623 16,527 1,495 4,576 (1,309) 120,334 2020 ديسمبر 31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 164,353 27,822 136,531 19,808 - 3,358 ( 1,239) 114,604   2019ر يناي 1في 
         
 (50) - (50) (50) - - - - عات إلى أموال صندوق األعمال الخيرية يزوت
         

 ( 1,043) ( 1,043) - - - - - - شراء حقوق غير مسيطرة
         

 ( 5,660) - ( 5,660) ( 5,660) - - - -   ةمدفوعأرباح أسهم 
         

 ( 2,807) ( 2,807) - - - - - - استرداد رأس المال  
         

 7,783 637 7,146 7,146 - - - -   للسنة الربح 
         

 - - - ( 715) - 715 - - محول إلى االحتياطي القانوني 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 162,576 24,609 137,967 20,529 - 4,073 ( 1,239) 114,604 2019 ديسمبر 31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 هذه القوائم المالية الموحدة.  جزءاً من  32إلى   1من  مرفقةت الاإليضاحاتشكل 

11 
 

 أموال صندوق األعمال الخيرية استخدامات لمصادر والقائمة الموحدة 
  2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 

  2020 2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي
    مال الخيريةمصادر أموال صندوق األع

    

 - 14  ر الموزعة في بداية السنة غياألعمال الخيرية  أموال صندوق 

 50 10  مساهمات من قبل الشركة  

 (36) -  ألغراض األعمال الخيرية مساهمات 
  ──────── ──────── 

 14 24  ديسمبر  31غير الموزعة في  ريةل الخيماع األأموال صندوق 
  ════════ ════════ 
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  لتدفقات النقديةالموحدة ل القائمة
  2020 ديسمبر 31في للسنة المنتهية 

  2020 2019 

 إيضاح 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

    األنشطة التشغيلية

 7,783 5,690  نة  صافي الربح للس

    :  ليةللبنود التا تعديالت

 1,266 1,022 10 استهالك 

 ( 1,614) (6,371) 6و 5 ة المتوقعةخسائر االئتمانياستردادات من الصافي 

ركة من خسارة ناجمة عن استثمارات في مشروع مشترك صافي حصة الش
 462 599 8 وشركات زميلة

 - 1,954 19 لحقوقعادلة من خالل ابالقيمة ال مارات مدرجةخسارة اضمحالل على استث

 ( 3,462) 157 18 من بيع استثمارات عقاريةمحقق  (مكسب) / خسارة
  ─────── ─────── 
  3,051 4,435 

    دات والمطلوبات التشغيلية: صافي التغيرات في الموجو

 (15,253) 9,280  يوماً(  90ودائع قصيرة األجل )بتواريخ إستحقاق أصلية ألكثر من 

 12,791 (908)  ذمم مدينة 

 (17,938) (6,116)  مطلوبات أخرى وذمم دائنة 

 784 (297)  أخرى موجودات 
  ─────── ─────── 

 (15,181) 5,010  طة التشغيلية األنش)المستخدم في(  /من  صافي النقد
  ─────── ─────── 

    األنشطة االستثمارية

 3,149 -  ثمارات متحصالت من بيع است

 ( 1,043) -  يطرة ق غير مسشراء حقو

 - (9,265) 8  لةمشروع مشترك وشركات زميفي ارات استثمشراء 

 (60) (1,776) 9 يةاستثمارات عقارإضافات في 

 6,906 2,197  صافي  -رية استثمارات عقامن بيع  متحصالت

 651 372 8 زميلةوشركات توزيعات مستلمة من مشروع مشترك 
 ( 103) (85) 10 ات شراء ممتلكات وآالت ومعد

  ─────── ─────── 
 9,501 (8,557)  نشطة االستثماريةاألن م /)المستخدم في( لنقد صافي ا 

  ─────── ─────── 
    التمويلية األنشطة

 ( 2,841) (947) 13 البنكصافي التغير في التمويل من 
 ( 5,660) -  أرباح أسهم مدفوعة  

  ─────── ─────── 
 ( 8,501) (947)  األنشطة التمويلية   المستخدم فيصافي النقد 

  ─────── ─────── 
 (14,181) (4,494)  صافي التغير في النقد وما في حكمه

    
 36,243 22,062  في بداية السنة  النقد وما في حكمه 

  ─────── ─────── 
 22,062 17,568 5 نهاية السنةالنقد وما في حكمه في 

  ═══════ ═══════ 

    نقدية:المعامالت غير تتضمن ال

 - 1,495 15  لعادلة لالستثماراتي احتياطي القيمة االتغيرات ف

 14 (10)    األعمال الخيرية صندوق أموالمقابل الشركة توزيعات من قبل 

 - (3,021)    ألول مرة 30رقم  لماليمحاسبة الا رامعي قتأثير تطبي

 - 142  ية المتوقعة الئتمانالخسائر اعلى  استردادات فيصا
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 2020 مبرديس  31في كما 
 
 

 واألنشطة معلومات عن الشركة  1
 

 التأسيس (أ
جل  وتعمل بموجب س 2002 يونيو 18خ ي مملكة البحرين بتاريإنوفست ش.م.ب. )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تأسست ف 

قدها التأسيسي . وبموجب شروط ع2002أكتوبر  1عملياتها التجارية بتاريخ مزاولة لشركة بدأت ا .48848تجاري رقم 
لقانون أو على النحو سنة، قابلة للتجديد لفترات مماثلة ما لم يتم انتهاء مدتها بحكم ا 50 هي ونظامها األساسي، فإن مدة الشركة

، البرج الشرقي، مرفأ 19ق مكتب المسجل للشركة هو الطابنظام األساسي. إن عنوان اللاوتأسيس لمنصوص عليه في عقد الا
 ، المنامة، مملكة البحرين. البحرين المالي

 

 إن الشركة مدرجة في بورصة البحرين وسوق الكويت لألوراق المالية. 
 

سالمية( )المبادئ اإل 1م ضمن فئة رق رية مرخصة ي كشركة استثمارية تجال مصرف البحرين المركزتم ترخيص الشركة من قب
 . مصرف البحرين المركزي وبموجب قوانينتحت إشراف ل عمومبادئ الشريعة اإلسالمية ولتلتمارس أعمالها وفقاً لقواعد 

 

 األنشطة  (ب
 في التالي:  عة"(التابعة )"المجمو اوشركاته  للشركةتتمثل األنشطة الرئيسية 

 

األوراق المالية وصناديق االستثمار وثمار المباشر ستاال اومنه ابجميع أنواعه اترتثماالسورة مباشرة في مجال ال بصالعم -
 .بأنواعها

 اديق االستثمارية بمختلف أنواعها.رة الصنوإدا تأسيس -

 ة.والدولي واإلقليميةالتعامل في األدوات المالية في األسواق المحلية  -

 المختلفة للغير. مجاالت االستثماراسات المرتبطة بتوفير المعلومات والدر -

 .ستشارات المالية واالستثمارية للغيردمات واإلتقديم الخ -

 دماتية داخل وخارج مملكة البحرين. ة وخي شركات عقارية وصناعيتأسيس مشاريع مشتركة ف -

 مزاولة أنشطة المقاوالت. -

 عقارات.ة وتأجير وتطوير وصيانة الالسكنية والصناعية والمباني العمل في إدارة المراكز التجاري -

ي تزاول أنشطة شبيهة شكل من األشكال مع الشركات وغيرها من الهيئات الت في أو أن تشترك بأيأن يكون لها مصلحة  -
 الشركاتتندمج في  في مملكة البحرين أو خارجها، كما المجموعةبأعمالها والتي قد تعمل وتتعاون معها على تحقيق أهداف 

 ة أو تشتريها أو تنضم إليها.ذكورالم

 

الصادر عن سالمية( )المبادئ اإل 1فئة رقم  ضمنمرخصة تجارية ية استثمارترخيص كشركة يها دل  أن الشركة من الرغم على
 واإليرادات ةالعقاري الموجودات امتالك في مستمرة مازالت الشركة فإن ،2008 سبتمبرفي شهر مصرف البحرين المركزي 

 من الترخيص على الشركة حصول قبل للشركة مملوكة داتالموجو هذهكانت حدة. ة الموالماليقوائمها  في بها المتعلقة فوالتكالي

 الشركة  إلى  بها المتعلقة والتكاليف واإليرادات  العقارية الموجودات تلك بتحويل الشركة قامتزي. المرك البحرين مصرف قبل

ة جراء األنشطة العقاريتقوم بصورة أساسية بإ والتيش.م.ب. )مقفلة(  للتعمير الخليج ةشرك وهي بالكامل لها ةالمملوك التابعة
 عرض سيستمر، شركةال من قبل بالكامل مملوكةشركة الخليج للتعمير ش.م.ب. )مقفلة(  أن وبما .وأنشطة البناء ذات الصلة

. تعكس 2020 برسمدي 31 في منتهيةلا للسنة للمجموعة وحدةالمقوائم المالية ال في والتكاليف واإليرادات العقارية الموجودات
 يتعلق وما العقارية الموجودات امتالكمالية الموحدة معامالت المجموعة الناتجة عن في هذه القوائم الالمعنية الواردة  اإليضاحات

 .وتكاليف وإيرادات مطلوبات من بها
 

 19 -يد كوفتأثير جائحة 
أثيرات قع أن تستمر التوالمتومن  .(19 -كوفيد)رونا فيروس كو، كان هناك تفشي ل2020 ديسمبر 31المنتهية في  نةالسل خال

ثر سلباً على عمليات ورات لم تؤطالت هذه أنى الرغم من لع ر.طواالقتصاد العالمي في الت المتوقعة لتفشي الجائحة علىوالحالية 
رحلة وقد تؤثر بشكل جم ومدة التطورات األخرى ال تزال غير مؤكدة في هذه المأن حإال ، 2020 ديسمبر 31المجموعة حتى 

 . اليالح لوقتفي ااها دم ن تحديدال يمك لمستقبل، والتيا النقدية في االي وتدفقاتهوأدائها الم مجموعةللمركز المالي  ال على سلب
 

منحة حكومية مستلمة مقابل رواتب الموظفين البحرينيين من  ألف دوالر أمريكي على 3,305يتضمن إجمالي الدخل اآلخر البالغ 
 .  ألف دوالر أمريكي 313مريكي ومصروفات كهرباء بقيمة والر أألف د 653بقيمة  2020 ديسمبرأبريل إلى شهر  شهر
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 2020مبر ديس  31كما في 

 
 

 ( تتمة)واألنشطة معلومات عن الشركة  1
 
 ( تتمة)  األنشطة (ب
 

ً   325: 2019ديسمبر  31) 2020 برديسم 31موظفاً كما في  394بلغ عدد موظفي المجموعة    (.موظفا
 

 . 2021 فبراير 18اإلدارة الصادر بتاريخ  للمجموعة وفقاً لقرار مجلسالقوائم المالية الموحدة إصدار تم اعتماد 
 

 أسس اإلعداد 2
 

 االلتزامبيان  2.1
ً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئ لموحدةالية اأعدت القوائم الم ة اإلسالمية سات المالية المحاسبة والمراجعة للمؤسوفقا

ً لقااإلسالمية المحددة من قبل هيئة ال ومبادئ وقواعد الشريعة( اإليوفي) نون الشركات التجارية رقابة الشرعية للمجموعة وطبقا
  4د رقم كزي )المجلوالدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المر لمالية سسات االبحريني وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤ

وقواعد وإجراءات  بهاالمتعلقة والقوانين والقرارات توجيهات مصرف البحرين المركزي (، و6 قمر ن المجلدواألحكام النافدة م
ً لمتطلبات . للشركةألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي و بورصة البحرين  بالنسبة لألمور التي ال تنطوي ، "(أليوفي)"اوفقا

عن مجلس  ةالصادر داد التقارير المالية ذات الصلةمعايير الدولية إلعلمجموعة ال، تستخدم المحاسبية الماليةالمعايير اتحت مظلة 
 اسبة الدولي. عايير المحم

 
 العرف المحاسبي 2,2

ً لمبدأ أعدت القوائم المالية الموح التي وزميلة الشركات الفي المشروع المشترك و، باستثناء االستثمارات التاريخيةة التكلفدة وفقا
 تواالستثماراالحقوق  لخالمن بالقيمة العادلة  المدرجة وأدوات أسهم حقوق الملكية الملكية حقوق  موجب طريقةيتم احتسابها ب

لية  ماالتقارير إعداد الة بالدوالر األمريكي لكونه عملة الموحدمالية تم عرض القوائم الالتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. العقارية 
وعة هي مإال أن العملة الوظيفية للمجإال إذا ذكر خالف ذلك. ألف دوالر أمريكي إلى أقرب  وتم تقريب جميع القيم .ةموعلمجل

 الدينار البحريني.
 

 أسس التوحيد 2,3
  ن كل سنة. ديسمبر م 31لسنة المنتهية في ولالتابعة كما في  للشركة وشركاتهاة الماليالموحدة على القوائم  تشتمل القوائم المالية

 ة. قسياسات محاسبية متواف استخدامب  للشركةلية  ات التابعة لنفس السنة الماالية للشركأعدت القوائم الم
 

المجموعة فيما بين امالت ن المعتم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت والدخل والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة م
 عند التوحيد. بالكامل

 
. الشركة سيطرتها فقد فيهتحتى التاريخ الذي  دمجهاويستمر ة للشركة السيطر قالانتعة بالكامل من تاريخ تابال ةالشرك  دمجيتم 
 من أنشطتها.نتفاع سة لإلالسياسات المالية والتشغيلية للمؤس صياغةعلى القدرة  الشركة ىدالسيطرة عندما تكون لحقق تت
 
المجموعة. يتم تضمين دخل  الكفي حقوق م منفصل كبند التابعة الشركة  موجودات فيصا مسيطرة فيالغير الحقوق  تسجيل يتم

 المساهمين.  حصة عن منفصل الربح ويتم إظهاره كبند صافي في للدخل الموحدة القائمة فيمسيطرة الغير  الحقوق
 

قوق المالك منذ غيرات في حلغ هذه الحصص في تاريخ الدمج األصلي وحصتها في التلى مبايطرة عمسالغير تشتمل الحقوق 
  ةك قوق مالك الشرمسيطرة والتي تفوق حصصهم في حالغير الخسائر التي تنطبق على الحقوق ص . يتم تخصيتاريخ الدمج

مسيطرة وقدرتهم على االستثمار اإلضافي لاغير  جود التزام من قبل هذه الحقوقالتابعة مقابل حصص المجموعة إال في حالة و
 ائر.تغطية الخسفي هذه الشركات ل

 
. يتم إثبات المكسب ةيمسيطرة بنفس الطريقة التي تعامل فيها المعامالت مع األطراف الخارجالغير لحقوق تعامل المعامالت مع ا

التغيرات في حصة   احتساب حدة للدخل. يتمة الموالقائممسيطرة في الغير إلى الحقوق  أو الخسارة الناتجة من بيع المشاركات
 كمعاملة حقوق. ان السيطرةابعة التي ال تنتج عنها فقدالشركة التالملكية في 
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 2020مبر سي د  31كما في 

 
 

 )تتمة( أسس اإلعداد 2

 
 )تتمة(  أسس التوحيد 2,3

   في هذه القوائم المالية الموحدة: دمجهاللشركة، التي تم   يةالرئيسفيما يلي الشركات التابعة 
 

 ابعةركة التاسم الش

 نسبة 
 الملكية

 نسبة 
 كيةالمل

  بلد
 التأسيس

 سنة 
 النشاط التأسيس

 2020 2019    
 رة منرة مباشصوب المحتفظ بها

      قبل الشركة  
ش.م.ب.  للتعميرشركة الخليج  

 )مقفلة(

ة مملك % 99,98 % 100
 بحرينال

تطوير شراء وبيع وإدارة و 2009
 .العقارات

 
 :)مقفلة(. ش.م.ب للتعميرشركة الخليج من خالل  غير مباشرةها بصورة التابعة المحتفظ ب الشركات فيما يلي

 
اشرة ر مبة غيالمحتفظ بها بصور

      قبل الشركة  من 
لالستثمار  البحرين مرسى
 . )مقفلة(ب.م.ش

كة ممل % 99,00 100,00%
 البحرين

تطوير وصيانة وتأجير وإدارة  2006
ية  والصناع المراكز التجارية

 .لكاتوالمباني السكنية والممت

      
سيركو إدارة شاملة  شركة 

 * ذ.م.م.للمرافق 

مملكة  % 99,00 0%
 نالبحري

 إدارة وصيانة العقارات. 2005

      
شركة تامكون للمقاوالت ش.م.ب. 

 )مقفلة(
مملكة  % 99,00 100,00%

 البحرين

 أنشطة المقاوالت. 2007

      
ات تجع دانشركة تطوير من
 المحدودة  

جزر  % 67,57 67,57%
 منالكاي

إدارة وتطوير المشاريع  2008
 العقارية.

      
مملكة  % 100,00 %100,00 .و.رة ش.شتامكون للتجا

 البحرين 
استيراد وتصدير وبيع المعدات  2009

، ةهربائية والكاإللكتروني
الخاصة  واألجهزة وقطع الغيار 
 بها وبيع مواد البناء.

      
تامكون جي في ش.م.ب.  سكواري

 قفلة(**)م
مملكة  % 100,00 100,00%

 البحرين 
 بناء وصيانة الفلل.  2014

      
مملكة  % 100,00 %100,00 ش.ش.و. ريورزا انتبانور

 البحرين 
أعمال النجارة واألعمال   2015

 .ة بهالمتعلقا
      

شركة مرسي البحرين لالستثمار 
 لسكن العمال ذ.م.م.  

مملكة  % 60,21 60,21%
 البحرين 

 لعقارات.وإدارة ا بيع وشراء 2007

 
 للمرافق ذ.م.م. شركة سيركو إدارة شاملة فية تم تص، السنةخالل *
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 2020مبر ديس  31كما في 

 
 

 )تتمة( أسس اإلعداد 2

 
 )تتمة( أسس التوحيد  2,3

 
 )مقفلة(.م.ب. جي في ش و تامكون** اريسك

ء العقارية مشروع مشترك مع شركة اإلنما يةقاتفافي  ة(ش.م.ب. )مقفلكون للمقاوالت كة تامت شردخل ،2014خالل سنة 
ً  جي في ش.م.ب. )مقفلة(.اريسكو تامكون  شركة جديدة هيلتأسيس )"اريسكو"(  رأس المال المدفوع فإن  االتفاقلشروط هذا  وفقا
ومن  ، هملسل رينيدينار بح 1قدرها يمة إسمية سهم بق 250,000مشتملة على  ر بحرينينادي 250,000المشترك هو  للمشروع
ً مملوكة من قبل  %50سهم أي بنسبة  125,000واريسكو من قبل مملوكة  %50بة سهم أي بنس 125,000ضمنها   تامكون وفقا

رك شروع المشتالشركاء في المعدل لى ذلك، ة عالو. عمن قبل تامكونتم دفع رأس المال بالكامل لتفاصيل التسجيل. ومع ذلك، 
 ركة تامكون:مسئوليات الرئيسية المسندة لشلتوصل إلى اتفاق وفيما يلي الطريق ايب عن رتفيما بعد شروط هذا الت

 
 مناسباً؛ذلك التمويل للمشروع بما في ذلك توفير الضمانات والتأمينات الالزمة حسبما يكون تقديم  1

 
 واإلدارية للمشروع؛لفنية توفير اإلدارة ا 2

 
 ي أمور تتعلق بحقوقهم؛م عن أتعويضهما في ذلك واتب والمكافآت بالر عن دفعمسئول  3

 
الباطن والتنسيق مع المقاولين من الباطن، بما في ذلك مراقبة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالعمل  قد منالتعا 4

 اطن؛ من البالمتعاقد عليها  المنجز المتعلق باألنشطة

 

 الخاص ذات الصلة؛  القطاعومية ولمشروع مع جميع الجهات الحكلمتعلقة باإنجاز كافة األنشطة ا 5
 

 ف التأمين والضرائب والغرامات المفروضة من قبل أي طرف فيما يتعلق بالمشروع؛ دفع تكاليمسئول عن  6
 
 تقديم جميع الضمانات الالزمة للمشروع؛ 7
 
ء  والقضاتسهيل ن جميع الجوانب بما في ذلك بالمشروع مامات المتعلقة جميع االلتز ئول عنو المساألنشطة وهأداء كافة  8

ة من تاريخ التعاقد حتى تاريخ االنتهاء والتسليم، من دون  لمشروع وتقديم أية أمور ضروريعلى أية مشكالت طوال فترة ا
 أي مشاكل ألصحاب المشروع؛

 
ودون  ط / قيود / متطلبات قانونيةدون أي شروتها التقديرية الخاصة فقط طها وسلء االتفاق بإرادتاريسكو لها الحق في إنها 9

 انونية؛الحصول على أية موافقة ق  إلى  الحاجة

 
 ملزمة بتقديم االتفاقية إلى أي طرف يقوم بتمويل المشروع؛ 10
 
بالمشروع. وعالوة على  تعلقة استالم أي دفعة ممن قيمة العقد الريسكو ويتم عمل المدفوعات عند  %1,5الموافقة على دفع  11

ً لك، ذ اهمات اريسكو من خالل قد الذي هو تعويض عن خبرة ومسمة العفي قي تطبيق النسبة على أي زيادة سيتم أيضا
 ؛ وممثليها

 
تعلق بعقد أي التزام فيما يفي اريسكو وال تضمن أو تدعم اريسكو من أية التزامات تتعلق بهذا المشروع إخالء مسئولية  12

 ع. المشرو

 
ً توقيع اتفاق بتاري مت حق يه اللد ليس األخيركو، والتي تنص بأن واريس قاوالتبين شركة تامكون للم 2015ر نوفمب 11خ الحقا

 )مقفلة(. في حصة الموجودات واألرباح لشركة اريسكو تامكون جي في ش.م.ب.
 

ة( م.ب. )مقفلاريسكو تامكون جي في ش.بر تعت، نيشكلها القانومن  وعلى الرغم أعاله  رئيسية للترتيبالشروط وبالنظر إلى ال
 . %100 ركة تابعة مملوكة بنسبةوبالتالي تم توحيدها كشتامكون شركة ن قبل خاضعة للسيطرة بالكامل م
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 2020مبر ديس  31كما في 

 
 

 تتمة( ) أسس اإلعداد 2
 

 ة ولكنها غير إلزامية ة صادرمعايير وتعديالت وتفسيرات جديد  2,4

حتى تاريخ إصدار  بعد  غير إلزاميةلكنها القائمة و معاييرلعلى االتي أدخلت المعايير والتفسيرات والتعديالت ه أدنايلي  اوفيم
ة درصات الديالالتعالتفسيرات وعايير وهذه المتم تطبيق بشكل معقول بأنه سي المجموعةقع تووت. الموحدة للمجموعة  الماليةالقوائم 

على التي أدخلت ت يالدالمعايير والتفسيرات والتعتطبيق هذه  المجموعةتنوي . تقبليخ مسرياتقائمة في المعايير الالتي أدخلت 
 :إلزاميةما تصبح ، عندحيثما ينطبق ذلكئمة، المعايير القا

 

 ( 2021ر نايي 1إلزامي اعتباراً من ) " مار(بالوكالة باالستثمار )الوكالة باالستث"المتعلق   31معيار المحاسبة المالي رقم   -
 االستثمار )الوكالة ةلخاصة بوكاللمالية اا إلى تحديد المبادئ المحاسبية ومتطلبات إعداد التقارير هذا المعيار دفيه

إلزامي للفترات هذا المعيار  سيكون .رب المال والوكيلمن من جانب كل ، ليةللمعامالت واألدوات الما (باالستثمار
تقييم طبيعة االستثمار يتطلب المعيار من رب المال . بكربالتطبيق المالسماح  مع، 2021يناير  1ة في أو بعد لمبتدئا
 (.wakala venture( أو ب( مشروع الوكالة )a pass-through investmentرير االستثمار )اعتباره إما أ( بتمب

 

 ( 2021يناير  1راً من اعتبا إلزامي) " جارةباإل"المتعلق   32معيار المحاسبة المالي رقم   -
يهدف هذا المعيار  ".المنتهية بالتمليكاإلجارة واإلجارة بالمتعلق "  8معيار المحاسبة المالي رقم  محلر لمعياهذا ا يحل 

بما في ذلك أشكالها المختلفة   اإلجارةإلى تحديد مبادئ التصنيف واإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح في معامالت 
ً فيها، س لمؤسسةفذها االتي تن معيار إلزامي للفترات المبتدئة مؤجر أو مستأجر. سيكون هذا ال واء بصفتهاوتكون طرفا
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2021يناير  1عد في أو ب

 

 ( 2021ر يناي 1)إلزامي اعتباراً من " املي الصكوكداد التقارير المالية لحبإع"المتعلق   34الي رقم  معيار المحاسبة الم -
وهو يتطلب  وجودات األساسية ألداة الصكوك. إعداد التقارير المالية للم ومتطلبات المحاسبية هذا المعيار المبادئ يحدد 

كون هذا المعيار سيجب هذا المعيار. بمو دادها حسب الحاجةإلع الدعوةإعداد تقارير التمويل أو صدرة الجهة المن م
 .يق المبكراح بالتطبم، مع الس2021ر يناي 1و بعد ة في أدئبتإلزامي من الفترات المالية الم

 

 (2021يناير  1)إلزامي اعتباراً من   " طراحتياطي المخاب" المتعلق  - 35رقم   الماليمعيار المحاسبة  -
خاطر مالحتياطيات الوإعداد التقارير المالية وضع مبادئ المحاسبة  ىإلهدف ي 35رقم معيار المحاسبة المالي 

ن ين يستثمروتثمرين الذمسالوباألخص  المصلحة،  حابأص هاواجهيلتي المختلفة ا خاطر من الم تخفيفللالموضوعة 
 .ؤسسات المالية اإلسالميةالمالربح والخسارة، في 

 

يناير  1 من اعتباراً  إلزامي) " ؤسسات الوقفمالمالية المعدة من قبل  بالتقارير" المتعلق  37سبة المالي رقم معيار المحا -
2022) 

اشى مع بما يتمم إنشاؤها وتشغيلها تيتي ، والالوقفيةات المالية ن قبل المؤسسم المالية التقاريرد إعدا بادئ معيار مدد الحي
  إلسالمية.الشريعة ام أحكابادئ وم

 

 (2022يناير  1امي اعتباراً من )إلز "  التحوطوخيار  ،وعد" المتعلق   38معيار المحاسبة المالي رقم   -
  ط تحواليار( و)الخ لخياروعد( واوعد )الالت ات ترتيباطلبومتية ماللاداد التقارير المحاسبة وإعادئ لمعيار مبد ايحد

  .المالية سسات)التحوط( للمؤ
 

ً  المجموعةإدارة  مي  تق  . الموحدة للمجموعةالمالية القوائم سيرات والتعديالت المذكورة أعاله على  فتوال اييرالمعتأثير  حاليا
 

 ت المحاسبية ياساملخص ألهم الس 3
 

 :حدةة الموالمتبعة في إعداد القوائم الماليالمحاسبية السياسات  فيما يلي أهم
 

 في حكمه  د وماالنق .أ
وودائع  بنوكعلى نقد في الصندوق وأرصدة لدى يشمل النقد وما في حكمه كما هو مشار إليه في القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 

 أقل.  لفترة ثالثة أشهر أو أصلية حقاقبتواريخ استقصيرة األجل 
 

 مدينة   ذمم ب.
لة للتحديد ال يتم تداولها في السوق النشطة. بعد اإلثبات المبدئي، يتم أو قابثابتة مدفوعات  ذاتالذمم المدينة هي موجودات مالية 

ً قياسها بالتكلفة المطفأة، بعد حسم اإلضمحالل. يتم إثبات الخسارة الناتجة  خل  دة للدالقائمة الموح الل فيضمحن اإلع الحقا
 دينة.ضمحالل للذمم المصص إكمخ
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 2020مبر سدي   31 فيكما 

 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية ألهم ملخص  3
 
   االستثمارات ج.

ات ارثمستاو ستثمارات عقاريةاو قوقالح من خاللأسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة  أدوات  ات علىستثمارالتشتمل ا
 شركات زميلة. مشترك ومشروع في 
 

 الحقوقمن  من خالل دلة ة العاة المدرجة بالقيمأدوات أسهم حقوق الملكي
ادة . بعد اإلقتناء، يتم إعتقييمها بالقيمة العادلة من خالل القائمة الموحدة للدخل لم يتمجميع األدوات المالية التي على تتضمن هذه 

ق ر المحققة في حقوسب أو الخسائر غيالحقوق بالقيمة العادلة مع إثبات المكاخالل ادلة من القيمة العستثمارات المصنفة بالقياس ا
فعندها يتم إثبات المكسب أو الخسارة المتراكمة المسجلة مسبقاً  الً ر مضمحستثماإلستثمار أو عندما يصبح اإلالك حتى يستبعد االم

   موحدة للدخل.في القائمة ال الك حقوق الم ضمن
 
 ة ت عقاريستثماراا

ستثمارات عقارية. يتم تسجيل الكليهما ك يمتها أومن الزيادة في ق جار أو لالستفادةيتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لغرض اإلي
ً بالتكلفةالعقارمارات ستثالا ت د اإلثباعقار. بعبالقتناء المرتبطة اإل القيمة العادلة للمقابل المدفوع وتكاليف تمثلوالتي  ،ية مبدئيا

غيرات في القيمة العادلة )فقط المكاسب( في القائمة  بات التمة العادلة مع إثستثمارات العقارية بالقيالقياس ا المبدئي، يتم إعادة
 المالك. ي حقوقيرات فالموحدة للتغ

 
. عندما يتم استبعاد وحدة للدخلات العقارية في القائمة المثمارن التغيرات في القيم العادلة لالستعيتم إثبات الخسائر الناتجة 

   ا إلى القائمة الموحدة للدخل.تبعاد يتم تحويلهالناتجة من اإلس العقار، فإن المكاسب أو الخسائر 
 

 لة ات زميك وشركاستثمار في مشروع مشتر
ة في  رة المشتركألطراف الذين يمتلكون السيطصل االمشروع المشترك هو نوع من أنواع الترتيبات المشتركة التي بموجبها يح

لتقاسم السيطرة على ترتيب معين،  هو اتفاق تعاقدي المشروع المشترك الترتيب الحق في صافي موجودات المشروع المشترك.
ألطراف من اب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة بالحصول على الموافقة باإلجماع ا يتطلط عندموالتي تكون موجودة فق
 المتقاسمة للسيطرة.

 
 .ة أو مشروع مشتركال تعد شركة تابعلة مؤسسة تتمتع المجموعة فيها بنفوذ مؤثر وركة الزميتعتبر الش

 
لمركز المالي الموحدة لقائمة الزميلة في ال رك والشركاتالمشروع المشتفي  ستثمار، يتم إدراج االالملكية حقوقبموجب طريقة 

ً بالتكلف .  زميلةال المشروع المشترك والشركاتموجودات  موعة من صافيحصة المجي ف ءالقتنابعد ا ا تغيرات ماإليهة مضافا
ا وجدت تغييرات قد  نمأيمليات المشروع المشترك والشركات الزميلة. في نتائج عالمجموعة حصة الموحدة للدخل ة قائمالتعكس 
 التغييرات وتفصح عن  هتها في هذبإثبات حصجموعة المتقوم ، ةيلزمالباشرةً في حقوق المشروع المشترك والشركات أثبتت م

من المعامالت  غير المحققة الخسائروالمكاسب  استبعاديتم . لمالكرات في حقوق االموحدة للتغيقائمة الهذا، إذا استلزم األمر في 
 لة. زميال اتكالشرو مشتركع الالمشروفي  مجموعة إلى حد حصة العة ومشروعها المشترك وشركاتها الزميلة جموالمبين 

 

للمشروع المشترك ت المحاسبية سياسامتطابقة وال زميلة والمجموعةال المشروع المشترك والشركات عداد تقاريرتواريخ إ  نإ
 فيما يتعلق بالمعامالت واألحداث المتشابهة في الظروف المماثلة.  موعةمجالمطابقة لتلك المستخدمة من قبل زميلة ال والشركات

 
 قا إذا كان من الضروري إثبات أي خسارة اضمحالل فيما يتعلوعة بتحديد موم المجمتق، الملكية حقوق ق طريقةتطبيبعد 

لتحديد ما  إعداد كل تقرير ماليتاريخ بعمل تقييم . تقوم المجموعة بميلةها الزباستثمار المجموعة في مشروعها المشترك وشركات
ة تقوم الزميلة. ففي هذه الحال كاتلشرشترك واروع الممشالفي  االستثمار لالمحاضإذا كان هناك دليل موضوعي يثبت 

 اوقيمهزميلة ال للمشروع المشترك والشركاتسترداد يعد الفرق بين القيمة القابلة لال يلذضمحالل االمجموعة باحتساب مبلغ اال
 . الموحدة للدخلقائمة الفي   االضمحاللالمدرجة وإثبات 

 
 لةالقيم العاد . د
المبالغ النقدية أو ما في  وأموجود لبيع ستالمها م إسيت التيلنقدية أو ما في حكمها دير المبالغ اتمثل تقتي ال القيمةلة هي قيمة العادلا

 .بتاريخ القياس لديهم الرغبة وبائع بين مشتري منظمةمعاملة في  لمدفوعة لمطلوبات مطفأة أو محولةحكمها ا
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 ( تتمة) القيم العادلة . د
 

 الموضحة أدناه:  التقييملسياسات  قاً حدة وفي على لكل موجود مالالعادلة   ةديد القيمتح يتم
 

ة  درجة السائد طلبات الملاأسعار لمنظمة بالرجوع إلى ية ايتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق المال (1)
 لمركز المالي. الموحدة لقائمة السوق بتاريخ لافي 

 

مع األطراف  جوهريةبالرجوع إلى أحدث معاملة بيع أو شراء  مدرجة لاغير  يد القيمة العادلة لالستثماراتم تحدتي (2)
يذ، فإنه يتم التنفقيد  ا أوتهاء منهتم االن يةجوهر حديثة  معاملةتكن هناك لم  قيد التنفيذ. إذا  النتهاء منها أواألخرى سواء تم ا

. بالنسبة لالستثمارات األخرى، تستند القيمة ةمشابه قية الحالية إلستثماراتى القيمة السوتحديد القيمة العادلة بالرجوع إل 
 ات الصلة. أو أساليب التقييم األخرى ذ قعةصافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوالعادلة على 

 

حالية للتدفقات  يمة الفي القعلى صا القيمة العادلة تكون بناءً  إنف ،ا تدفقات نقدية ثابتة أو قابلة للتحديدالتي لديهستثمارات لإل (3)
الشروط  لها نفس اراتستثمالبإستخدام معدالت الربح الحالية مجموعة النقدية المستقبلية المتوقعة المحددة من قبل ال

 خاطر. وخصائص الم
 

بعد تكلفة ه بالإستخدام أي من التقنيات المذكورة أعالات التي ال يمكن إعادة قياسها بالقيمة العادلة بمارستثإلايتم إدراج  (4)
 ضمحالل. اإلحسم مخصص 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات  .هـ
 حسةةا يةةتم مةةة،  و وجةةدت  ل المتراكوخسائر االضمحالك المتراكم ستهالبعد حسم اال، والمعدات بالتكلفةواآلالت تدرج الممتلكات 

 :للموجودات التالية متوقعةجية العلى األعمار اإلنتا ابت بناءً قسط الثأساس الالممتلكات والمعدات على على  االستهالك
 

 سنة   25  مباني على أراضي مستأجرة

 سنوات  5 لى   3 معدات وأثاث وتركيباتمكائن و

 سنوات  3 امج الحاسب اآلليربة وأجهز

 سنوات  3 مركبات
 

 ذمم دائنة  أخرى وبات مطلو .و
تمت  في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة، سواءً  ادفعهللمبالغ المتوجب ى ائنة والذمم األخرلذمم التجارية الد ايتم إثبات 

 . لم يتممطالبة المجموعة بها من قبل المورد أو 
 

   بنكمن تمويل  .ز
ً من بنك لتمويل ايتم  ثبات  ً تكاليف المعاملة المتكبدة  بعد حسم ، تلمةت المسمتحصاللبا مبدئيا  بالتكلفة المطفأة  دراجها ، يتم والحقا

 

 خزانة أسهم  .ح
سابها تم حرأس مال الشركة األم ويأسهم ( يتم خصمها من ةالخزانأدوات الملكية الخاصة بالمجموعة التي تم إعادة اقتنائها )أسهم 

و إلغاء أدوات الملكية المقابل المدفوع أو المستلم من شراء أو بيع أو إصدار أإثبات  جح. يتممتوسط المربالتكلفة على أساس ال
ئمة الموحدة للدخل من شراء أو  قوق الشركة األم. ال يتم إثبات المكسب أو الخسارة في القاالخاصة بالمجموعة مباشرةً ضمن ح

 غاء أدوات الملكية الخاصة.  و إلبيع أو إصدار أ
 

 المطلوبات المالية جودات واد الموإستبع ط.
 

 الموجودات المالية  ( 1)
مالية  الموجودات الجزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من أو حسب مقتضى الحال د المالي )اد الموجويتم إستبع

 عند: (ةمشابهال

 الموجود؛   ة منانقضاء الحق في إستالم التدفقات النقدي •

ري إلى  ون تأخير جوهها بالكامل دقات النقدية من الموجود ولكنها تلتزم بدفعم التدفي إستالفبحقوقها  المجموعة احتفاظ •
 وترتيب سداد؛ طرف ثالث بموجب 

اطر امت المجموعة بنقل جميع المخوجود سواًء )أ( ققيام المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من الم •
الجوهرية  ميع المخاطر والمكافآتنقل أو إبقاء جب لم تقم المجموعةعندما  أو )ب( وجودة بالملمتعلقوالمكافآت الجوهرية ا

 للموجود ولكنها قامت بنقل السيطرة على الموجود.
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 ( تتمة )لمالية مطلوبات الاجودات واد الموإستبع ط.
 
 المطلوبات المالية ( 2)

 أو إلغائه أو انتهاء مدته.وفائه دما يكون اإللتزام بموجب العقد قد تم نع المالي بيتم إستبعاد المطلو
 
 مخصصات  ي.
لتزام تسوية اال وأن تكلفة ناتج عن حدث سابق  (قع)قانوني أو متو حالي لتزام اأي  المجموعة على  إذا كانالمخصصات ت إثباتم ي

ما قبل الضريبة  بمعدلتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ال خصمعن طريق يتم تحديد المخصصات قياسها بواقعية. محتملة ويمكن 
 الزمنية للنقد والمخاطر المحددة للمطلوب. للقيمة الحاليةوالذي يعكس تقييمات السوق 

 
 المطفأة كلفةقياس الت ك. 

المالي عند اإلثبات المبدئي،  بوالذي بموجبه يتم قياس الموجود أو المطل أو المطلوب المالي هو المبلغة للموجود إن التكلفة المطفأ
ألي فروق بين المبلغ المبدئي  الفعليمعدل الربح طريقة  خدامباستكم ناقص المدفوعات الرئيسية، زائد أو ناقص اإلطفاء المترا

 الموجودات المالية.  اللمحاضض في  اخفالمبلغ المستحق، ناقص أي انبت والمث
 
 مقاصةال ل. 

هناك كان  ذا مركز المالي إذا، وفقط إللقائمة الموحدة الإظهار صافي المبلغ في ووالمطلوبات المالية  الماليةتتم مقاصة الموجودات 
في   وسداد المطلوب لموجوديع اأو بعلى أساس صافي المبلغ  سويةوتنوي المجموعة الت المثبتةلمقاصة المبالغ  ملزمحق قانوني 
 الوقت ذاته. 

 
 إثبات اإليراد  .م

ية. يجب بموثوق اإليرادالمنافع االقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس منه من المحتمل أن تتدفق إلى الحد الذي  ديتم إثبات اإليرا
 يراد:  اإل معايير اإلثبات المحددة التالية قبل إثباتتحقيق 

 
  تدخل من الممتلكا (1)

على أساس القسط الثابت على مدة عقد التأجير  ةن عقود التأجير التشغيلية لالستثمارات العقاريعالناتج دخل اإليجار  يتم احتساب
 جة لطبيعتها التشغيلية.دخل نتيوحدة للضمن اإليراد في القائمة الم اويتم إدراجه

 
 ىألخرة والخدمات اات اإلدارأتعاب خدم (2)

خ القائمة  أساس مراحل إنجاز الخدمة بتاري روع علىرة المشوأتعاب إدا دمات األخرى دارة والخأتعاب خدمات اإليتم إثبات 
 ي بالرجوع إلى الشروط التعاقدية المتفق عليها بين األطراف.الموحدة للمركز المال

 
 ستثماراتدخل من اال (3)

 ها.تسابستثمارات عندما يتم اكاليتم إثبات الدخل من ا
 
 دخل من عقود المقاوالت (4)

 منجزة.طريقة النسبة المئوية لألعمال ال اًء علىوالت بنعقود المقا الدخل من يتم إثبات
 

م تي عقد المقاوالت بموثوقية، فإنه يتم إثبات إيرادات العقد بالرجوع إلى المراحل الفعلية المنجزة منها.نتائج يمكن تقدير عندما 
العمل. يتم مطابقة إنجاز م فيها ي يتالت لية المافي السنة للدخل  مة الموحدةعقد كدخل ومصروفات في القائف الإثبات إيرادات وتكالي

والذي سينتج عنه تسجيل الدخل  ، االنتهاء من األعمال المنجزةالوصول إلى مرحلة د مع التكاليف المتكبدة عند العقدخل 
إجمالي قديرات عقود المقاوالت على تحقيقها من تعتمد األرباح المتوقع ت. ةزمنجال متعلقة بنسبة األعمالوالمصروفات واألرباح ال

 تنفيذ تلك العقود.الدخل والتكاليف عند االنتهاء من 
 

د لغاية نهاية السنة  عقد المقاوالت بموثوقية، فإنه يتم إثبات إيرادات العقد إلى حد التكاليف المتكبدة للعقنتائج ال يمكن تقدير عندما 
قيمة فواتير ند تكبدها. يتم تصنيف الزيادة في العقد عتكاليف  السترداد. يتم إثباتيف قابلة لالمحتمل أن تكون هذه التكالمن  حيث

 على تكاليف العقد ضمن ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى كمبالغ مستحقة لعمالء عقود المقاوالت. األعمال قيد التنفيذ 
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 ( تتمة ) إثبات اإليراد  .م
 
 (تتمة) مقاوالتعقود الدخل من  (4)

، فإنه خسائرير إلى والت تشد المقالكل عقد على حدة، وإذا كانت تقديرات تكلفة االنتهاء من عقوالعقود المتعلقة بخسائر م اليتم تقيي
 ة األولية التي تم فيها تحديدها. ة في الفترائر المتوقعمخصص لكافة الخسعمل يتم 
 

 مايثحمقابل فواتير األعمال قيد التنفيذ لغاية نهاية السنة. لكل عقد المثبتة والربح أو الخسارة بدة يتم مقارنة إجمالي التكاليف المتك
تم إظهار الرصيد ضمن ذمم ي نهفإ، نفيذاألعمال قيد التفواتير يمة تة قالمثبالربح أو الخسارة وكبدة متالاليف التكمجموع يتجاوز 

األعمال قيد التنفيذ فواتير ما تتجاوز قيمة عمالء رصيد عقود المقاوالت. عندتجارية مدينة وذمم أخرى كمبالغ مستحقة من 
ستحقة لغ مكمباأخرى ذمم دائنة و جاريةم تمذضمن  د يتم إظهار الرصي نه إة، فالمثبت الربح أو الخسارةمجموع التكاليف المتكبدة و

 .مقاوالتلعمالء عقود ال
 
 هيئة الرقابة الشرعية  .ن

 الجمعية العمومية.من قبل نهم يتعيالذين تم لرقابة الشرعية من قبل هيئة االمجموعة للرقابة تخضع أنشطة أعمال  

 
 إيرادات محظورة شرعا    س.
  هذه  بترحيل المجموعة تقوم ،وعليه. ةاإلسالمي ةالشريع مع تتوافق ال مصادر  ن ع ةناتج إيراداتأية  بتجنب مجموعةلا تلتزم

 .مختلفة خيرية اجتماعية اضغرأل باستخدامها المجموعة تقوم تيوال  التبرعات  حساب إلى اإليرادات
 
 عمالت أجنبية   ع.
 .إجراء المعاملةتاريخ بدة ائلسا العملة الرئيسيةصرف سعار اً بأمبدئية العمالت األجنبيتسجيل المعامالت بيتم 
 

تاريخ  بالسائدة  العملة الرئيسية صرف بأسعاركي الدوالر األمريت والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى الموجودا يتم تحويل
 لدخل. ل الموحدةقائمة الي يتم إثبات أية مكاسب أو خسائر ناتجة ف . مركز الماليقائمة ال

 

 موظفين ة للنهاية الخدم فآتمكا   .ف
ات ع مساهمالمجموعة بدفويشمل نظام مساهمة محدد حيث تقوم  نالموظفين البحرينيي إلجتماعيمين اللتأ لعامةغطي نظام الهيئة اي

قائمة الهذه المساهمات كمصروفات في يتم إثبات . رواتب الموظفين نسب ثابتة من على بناءً ة شهرية والتي تحتسب بصور
 لدخل.  الموحدة ل

 
لحد وإتمام ا على عدد سنوات الخدمة بناءً  والتي تستحق ،ر البحرينيينين غيلموظفدمة ل مكافآت نهاية الخ  المجموعة تقدمكما 
عتباري المستحق الدفع إذا توظيف بناًء على المبلغ االفترة ال مدى التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على قيدة. يتم ن الخدمى ماألدن
   .يلمركز المال ابتاريخ قائمة  لعملجميع الموظفين ا تركما 
 

   ضمحالل الموجودات الماليةا  ص.
دليل موضوعي يثبت اضمحالل موجود مالي محدد أو ن هناك إذا كا  الي لتحديد ماتقييم في تاريخ كل قائمة مركز م ءإجرايتم 

 سارةك أي خود وكذلد المقدر لهذا الموجتردا، فإنه يتم تحديد المبلغ القابل لإلسالدليلمجموعة موجودات مالية. إذا وجد مثل هذا 
اته في القائمة الموحدة للدخل. يتم إثبنقدي، ورة للمقابل العلى تقييم المجموعة للقيمة المقد ضمحالل، بناءً ناتجة من اإلإضمحالل 

الموجودات المالية  شطب يتم عمل مخصصات محددة لتخفيض جميع العقود المالية المضمحلة لقيمها النقدية المتوقع تحقيقها. يتم 
 .  ستردادهاإلجميع المحاوالت  ستنفذتقد ا كون ي تالت حاالتلافقط في 

 
ضوعي تم بعد إثبات قيمة  يمكن أن يعود إلى حدث مو نخفاضاالفإن الحقة، ي فترة ضمحالل فالة اإذا انخفض مبلغ خسار

ضمحالل إلرة اساة لخالحقإثبات أي استرجاعات تم . يااسترجاعهيتم  مسبقا  ضمحالل المثبتة ضمحالل، عندئذ فإن خسارة اإلاإل
 في القائمة الموحدة للدخل. 
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 (تتمة) ضمحالل الموجودات الماليةا  ص.
فاض في قيمة  هار اإلضمحالل مباشرةً كانخإنه يتم إظ ن خالل الحقوق، فعادلة مال قيمة أسهم حقوق الملكية المدرجة بالفي حالة أدوات 

من  استرجاعهاال يتم وق المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقأسهم حقوق الملكية أدوات في  اللضمح خسائر اإلالموجود المالي. 
 . وق المالكقحتها العادلة مباشرةً في  ميقفي حقة الزيادة أية وإنما يتم إثبات  ، القائمة الموحدة للدخل  خالل

 

 أحداث ما بعد تاريخ قائمة المركز المالي  ق.
المالي وتاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية  األحداث التي وقعت ما بين تاريخ قائمة المركز مالية الموحدة لتعكس يتم تعديل القوائم ال

الي. يتم اإلفصاح عن األحداث التي  مركز المقائمة الخ تارياعتباراً من  سائدةنت اكتي ف الشريطة أن يقدم الدليل على الظرو الموحدة، 
 تعديل القوائم المالية الموحدة. ها ال تؤدي إلى ، ولكنكز المالي قائمة المرتنتج بعد تاريخ 

 

 الزكاة  .ر
 .أنفسهم المجموعةتقع مسئولية دفع الزكاة على عاتق مساهمي 

 

 بموجب عقد اإليجار عالدف يجارات مستحقة اال .ش
وزارة الصناعة والتجارة  إلى بالتكلفة الفعلية لعقد اإليجار المستحق الدفع  االيجارات مستحقة الدفع بموجب عقد اإليجار جراإديتم 

ً ، وفقوالسياحة  لمبادئ الشريعة اإلسالمية.  ا
 

 ةيددجوتعديالت ير وتفسيرات معاي   3,1
 : الموحدة الماليةالقوائم المطبقة في إعداد هذه  اليةمال  سبةلمحاير امعايه أدنافيما يلي 

 

 المحملة بالخسائرالمتعلق باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات  - 30بة المالي رقم سامحلاار معي
يار  لمعئتمانية اال سائرالخل و ضمحالإلاالمتعلقة بالمتطلبات . تمثل 2017نوفمبر في شهر  30الي رقم بة المار المحاسار معيتم إصد

ً تغي 30مالي رقم المحاسبة ال  هو كما  ."بالمخصصات واالحتياطيات علق "المت 11معيار المحاسبة المالي رقم لبات طمت ن  ع راً جوهريا
 يستبدل المقارنة. مة عرض أرقان يتم إعادف ليق المعيار بأثر الحق وسو ، سيتم تطب30المالي رقم  محاسبةمعيار ال بموجب  موح بهمس
بنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة. كما   11المالي رقم اسبة المح  ر ياعمفي ة المتكبدة" نموذج "الخسار 30ة المالي رقم ار المحاسبمعي

م حقوق  ثمارات أسهتسنات المالية ولكنه ال ينطبق على الضماود اض االرتباطات التمويلية وعقى بعل الجديد علضمحال االذج يطبق نمو 
 لكية. الم
 

من نموذج الخسارة  التحولوبالتالي إثبات االضمحالل ر في يأختلى ا من أجل التغلب عل 30 رقم ة معيار المحاسبة المالي طبيقتم ت
غ  مبليعتمد . تقييم وحساب مخصصات الخسارة وذلك ل يةانمخاطر االئتمالا النموذج زيادة قعة. يمثل هذمتو ال رئاخسذج الإلى نمو المتكبدة 

 .ي منذ اإلثبات المبدئ يةاالئتمانر طاخالمدهور على مدى تأو مخصص  رة مخصص خسا المثبتة كوقعة المت يةناالئتما رئخساال
 

 :ن للقياسيهناك أساسيوجد ، بموجب النهج العام
 

ما   (ي لمبدئاإلثبات ا ن التعرض )م حاالت على جميع يتم تطبيقها والتي (، 1 شهراً )المرحلة  12 لمدة متوقعة لائتمانية االئر خساال -
 ؛ ويةجودة االئتمانال ي في جوهركن هناك تدهور يلم  مدا

 

اطر  مخالفي ة جوهرية يادزتحدث ما يتم تطبيقها عند، والتي (3و  2 المرحلتين )على مدى العمر االئتمانية المتوقعة  رئاسخلا -
 جماعي.أو  فردي أساسعلى االئتمانية 

 

  المتوقعة ة نيامتالئسائر اسيتم احتساب الخاً و شهر 12 لمدة  1رحلة تعرض للم ت الحااليع لجم متوقعةمانية الالخسائر االئت تساب م احسيت
 .  العمرعلى مدى  3و  2لجميع حاالت التعرض للمرحلتين 

 

ذمم لل لنسبة. وباوهريجال تحتوي على عنصر تمويل  تي الذمم المدينة لوب بالنسبة للمطال نهج المبسط، لاهو نهج ا الالبديل عن هذ
يتم احتساب وبموجب النهج المبسط،  سة المحاسبية.يالسا ت اراو خيار من خيلنهج المبسط ه، فإن اتباع اوالذمم األخرى  ينةية المدالتجار

  النهج العام. وال بموجب مرحلتين من حساب العملية المكونة من  بدالً العمر على مدى وقعة متال مانيةاالئت رئالخسارة على أساس الخسا
العمر مدى على االئتمانية المتوقعة  رئاسخالخسارة يستند إلى  مخصصذلك ن م ؛ بل يتطلب النهج بدالً يةتماناالئطر مخاالتتبع يلزم 

 . نحهاءاً من تاريخ مبد، اد كل تقرير مالي بتاريخ إعد
 

 :التاليةالموجودات موعة من فئات كون محفظة المجتت
 

 البنوك واإليداعات لدى أرصدة  -

  أخرى دينة وذمممارية ذمم تج -
 

على . وينطبق النهج المبسط عات ااإليدو  وكبنال ىلدألرصدة ظة افحمل قعةالمتو  يةخسائر االئتمانالحساب على النهج العام  بقنطي
 .والذمم األخرىالمدينة رية التجامحفظة الذمم ل عة وقالمت ةيخسائر االئتمانالحساب 

 

ي فصاح عن التحول فعة باإلالمجمو ، قامت 11المالي رقم  سبةمحار المعياو  30م رق المالي الفروق بين معيار المحاسبة ظهار إل
  .الموحدةالمالية قوائم هذه المن  3,2ح اضيإ
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 (ةتتم) ةيددجوتعديالت ير وتفسيرات معاي   3,1
 

 دوات المماثلةكوك واألسهم واألفي الص تثمارساالالمتعلق ب - 33م مالي رق لة ااسبحلما رايمع
واألسهم في الصكوك العرض واإلفصاح عن االستثمار والقياس و اإلثباتولتصنيف امبادئ يهدف هذا المعيار إلى وضع 

دوات أللنواع الرئيسية األلمعيار دد ا. يحيةملية اإلسالالمؤسسة الما هالتي تقوم بالمماثلة ااألخرى  يةات االستثماردوواأل
ونموذج عمل مع خصائص بما يتناسب األساسية محاسبية ة اإلسالمية والمعالجات الالشريعأحكام ع المتوافقة ماالستثمارية 

 .فاظ بهاثمارات وإدارتها واالحتاالست يتم بموجبها إجراء مؤسسة التيال
 

 بدئية في أو المات زامي للفتروسيكون إل " لصكوكباالستثمار في ا" المتعلق  25قم ي رالمالاسبة المحلمعيار معيار يستبدل هذا ا
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2020اير ين 1بعد 
 

 :على طبيعته اً مار أدناه اعتماداالستث كإحدى فئات يتم تصنيف كل استثمار، لغرض هذا المعيار
 

 ؛ة الدين النقديةأدا -

 ؛ يةير النقدغين أداة الد -
 ؛ و ةحقوق الملكيم سهأ ةأدا -

 ثمار األخرى ستأدوات اال -
 

 التصنيف
تصنيف االستثمارات  ةالمجموعناه، يجب على دة أدالوارللنقض غير القابلة ثبات المبدئي اإلممارسة خيارات تمت إذا إال 
ً كما تم قياسها الحقضعة لهذا المعيار االخ ( 3أو )ملكية أسهم حقوق ال لخالن لعادلة مالقيمة اب( 2أو )ة أبالتكلفة المطف( 1إما ) ا
فقات النقدية  التدإلدارة االستثمارات وخصائص مجموعة عمال العلى أساس نموذج أ الدخل مة قائمن خالل  القيمة العادلة ب

 .لالستثمارالمتوقعة 
 

ً في النهايةيف وقياس االستثمانيتم تص لمعاملة، وبالتكلفة  ا يذنفتى وقت تتكلفة، حلبا ر في أداة الدين النقدية، حيث يعكس دينا
 أة بعد ذلك.المطف

 

دية أو أداة استثمارية أخرى ضمن أي فئة من الفئات الثالث حسب نموذج أعمال الدين غير نق ثمار في أداة تصنيف االست يمكن
 . المجموعة

 

  المجموعة ما لم تقم  خللدا ل قائمةلة من خال د لعافي أدوات أسهم حقوق الملكية كاستثمار مدرج بالقيمة اإدراج االستثمار  ميت
الستثمار على أنه استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل حقوق لتصنيف ذلك ا ثبات المبدئيفيه عند اإل صنيف ال رجعةيار تباخت

 الملكية.
 

 دخل. ال ة ئمقامن خالل  العادلة  يمةغرض المتاجرة دوماً ضمن تصنيف االستثمار المدرج بالقثمار المحتفظ به لتيجب أن يقع االس
 

  اإلثبات والقياس المبدئي
تكاليف المعاملة باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  ستثمارات بقيمتها مضافاً يع االبات جميتم مبدئياً إث
ائمة الدخل عند  خل إلى قلدمة اخالل قائ من  دلةاعت المتعلقة باالستثمارات المدرجة بالقيمة المعامالم احتساب تكاليف الالدخل. يت

 السيطرة إلى المستثمر.الستثمارات عند نقل ل العادية ة الشراءتكبدها. يتم إثبات طريق
 

 ياس الالحق الق
 

 ة المطفأة استثمارات مدرجة بالتكلف
خسائر الناتجة أو ال سبكاالم بات جميعم إثيت .ليعة معدل الربح الفبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقمارات المدرجة ستثيعاد قياس اال

يتم فحص االستثمارات المدرجة  لدخل. الموحدة لقائمة الر في االستثماإضمحالل استبعاد أو ن لناتجة ععن عملية اإلطفاء وتلك ا
ر ائخسالو اللحضمإلبا" تعلقالم 30عيار المحاسبة المالي رقم قاً لموف رير ماليتقداد عإفي كل فترة  لالضمحاللبالتكلفة المطفأة 

  " المحملة بالخسائراالرتباطات و يةاناالئتم
 

 ة الدخل قائم ة العادلة من خاللمبالقيمدرجة  اتاستثمار
يتم  . إعداد تقرير ماليترة ادلة في نهاية كل فبالقيمة العقائمة الدخل العادلة من خالل  بالقيمةالمدرجة س االستثمارات يعاد قيا
جة والقيمة العادلة في قائمة القيمة المدردت، والتي تعد الفرق بين ، إن وجساعادة القيعن إاتجة الن رةساو الخأالمكسب إثبات 
.  الدخل
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 (تتمة) ةيددجوتعديالت ير وتفسيرات معاي   3,1
 

 (مةتت)الحق ياس الالق
 

 حقوق  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  استثمارات
رير مالي. يتم قد تبالقيمة العادلة في نهاية كل فترة إعداحقوق المة العادلة من خالل قائ يمةقياس االستثمارات المدرجة بالقيعاد 
لقيمة العادلة مباشرةً في  لمدرجة واا ة يملقبين ا تعد الفرق إن وجدت، والتيأو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس،  المكسبت إثبا
 حقوقالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل م فحص االستثمارات الالستثمارات". يتالقيمة العادلة ل ضمن "إحتياطيحقوق ال

ً لمعيار المحاسبة المالي رقم  ل فترة إعداد تقريركفي لإلضمحالل   يةتمانر االئل والخسائحالتعلق "باإلضمالم 30مالي وفقا
 ." المحملة بالخسائرات واالرتباط

 

 إعادة التصنيف
ة الماليالموجودات نيف جميع ارة االستثمارات، تقوم بإعادة تصعمالها إلدبتغيير نموذج أ المجموعةا، تقوم وفقط عندمعندما، 

تة مسبقاَ بمثئر خسا واسب أمكأي  عرضإعادة  مجموعةللادة التصنيف. في حالة إعادة التصنيف، ال يجوز متأثرة من تاريخ إعال
 األرباح. /( أو العوائد إلضمحاللتجة عن ااأو الخسائر الن المكاسب)بما في ذلك 

 

 . من السنة الحاليةالمعيار في وقت مبكر  تطبيققرر مجلس اإلدارة 
 

نيفها م تصالتي ترات ستثمااالأن  لموحدة حيثالمالية اهذه القوائم أعاله أي تأثير جوهري على المعيار المذكور لم يكن لتطبيق 
 .ةحقوق الملكيالل بالقيمة العادلة من ختصنيفها يستمر  ،وق الملكيةقمسبقاً كمدرجة بالقيمة العادلة من ح

 

 اح التحولإفص   3,2
 

م ء أرقاثناي، باستبأثر رجع 30المالي رقم سبية الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة يق التغيرات في السياسات المحاطبتم ت
ر معياتطبيق  نتجت عنن القيم المدرجة للموجودات المالية التي روق بيه الفافيما يلي أدن. لم يتم إعادة عرضهانة التي ارالمق

 . 2020يناير   1ة والموجودات المالية كما في في األرباح المستبقا والتي تتطلب تعديالً  30رقم  المالي  المحاسبة 
 

 30ي رقم المال ر المحاسبةتأثير تطبيق معيا
 : 30 الي رقمتطبيق معيار المحاسبة المتأثير  ييل فيما

 الرصيد في
 2020 يناير 1 

 تعديالت
 التحول 

 31د في الرصي
  2019بر ديسم

 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
  دوالر أمريكي 

    
 نكنقد وأرصدة لدى ب 37,315 ( 475) 36,840
 ة ينذمم مد 18,672 ( 2,546) 16,126

───────── ───────── ─────────  
52,966 (3,021 ) 55,987  

═════════ ═════════ ═════════  
 

 المحاسبية الهامةراضات فتواالرات التقديو اآلراء 4
 

ة المدرجى المبالغ تؤثر علافتراضات التي ووتقديرات إصدار آراء إعداد القوائم المالية الموحدة يتطلب من اإلدارة يتطلب 
د ق .لتزامات المحتملةحات المرفقة وكذلك اإلفصاح عن اإلواإلفصا ات والمطلوبات الماليةجودلمووا صروفاترادات والمإليل

 و أتعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات إجراء والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب االفتراضات عدم التيقن بشأن هذه يؤدي 
 تقبلية.ت المسالفتراتتأثر في  المطلوبات التي

 

 آلراء ا
على المبالغ المثبتة م ري األهر الجوهتتميز باألثالتي والتالية، اآلراء عة، اتخذت اإلدارة ق السياسات المحاسبية للمجموتطبي أثناء

 في القوائم المالية الموحدة. 
 

 االستثمارات تصنيف 

القائمة    من خاللبالقيمة العادلة كية المدرجة حقوق المل ت أسهمكأدوا تصنيفهاجب يتو تقرر اإلدارة ما إذ االستثمارات اقتناءعند 
 .أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة وأالحقوق من خالل لعادلة لقيمة اأدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة با وأالموحدة للدخل 
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 ()تتمة لهامةالمحاسبية اوالفرضيات قديرات التو اآلراء 4
 

 تالتقديرات والفرضيا
 ذات ، مالي إعداد كل تقريربتاريخ غير المؤكدة ى للتقديرات ة األخراألساسيإن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر 

نة المالية بات خالل السات والمطلولموجودلدرجة لقيم الما فيجوهري تعديل في إحداث الجوهرية التي قد تكون سبباً مخاطر ال
عداد القوائم المالية الموحدة. قد  ة عند إر متوفرتعتمد المجموعة في فرضياتها وتقديراتها على معايي اه.، هي موضحة أدنالقادمة

خارجة عن  ظروف  وأسوق لتغيرات التتغير نتيجة  . مع ذلك، قد بشأن التطورات المستقبليةواالفتراضات القائمة تتغير الظروف 
  الفرضيات عند حدوثها.على وتنعكس مثل هذه التغييرات ة. موعيطرة المجس
 

 مبدأ االستمرارية 
تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها  بإجراء عةالمجمو دارةقامت إ

غير جوهرية ور أم ةفإن اإلدارة ليست على علم بأيوة على ذلك، نظور. وعالبل المقالمستعمالها في المصادر لالستمرار في أ
ة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم حول قدرجوهرية التي من الممكن أن تسبب شكوكاً ومؤكدة 

 ة.إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمراري
 

 ستثماراتدل لالام العالتقيي
 المدرجة لمبالغ قد تؤثر على اافتراضات تقديرات ووضع من اإلدارة درجة المستثمارات غير عادلة لاللقيم التحديد اتطلب ي

 للموجودات بتاريخ القوائم المالية الموحدة.  
 

يمة العادلة والتي ال الحالي للقتقدير لعن ا ة قد يختلفعلى الرغم من ذلك، فإن المبلغ الفعلي الذي سيتحقق من المعامالت المستقبلي
 . رجةالمدير ستثمارات غالحول تقييم االكامن رة نظراً لعدم التيقن تقديرات اإلداخارج تزال 

 

 شركات ذات أغراض خاصة 
.  لمجموعةفي ا  استثماراتي لغرض السماح للعمالء بامتالك ساسأبشكل خاصة غراض أذات ت بتأسيس شركاالمجموعة تقوم 

  والتي . الشركات والخدمات االستشارية لهذهارية االستثمارات والخدمات اإلدإدارة الشركات ومات بتقديم خد مجموعةلاقوم ت
هذه الشركات نيابة عن عمالئها، الذين  بإدارة موعة المجكما تقوم القرارات نيابة عن هذه الشركات.  لمجموعةاتخاذ اتتضمن 

ذات توحيد الشركات مارات االقتصادية القائمة. ال تقوم المجموعة بستثمن اإل تفيدونسم الموه ثالثرف كطيعتبرون إلى حد كبير 
الشركات ذات األغراض   عند تحديد ما إذا كانت المجموعة تمتلك السيطرة على . طرة عليهاالتي ال تمتلك السيالخاصة األغراض 
حول نية  ، وكذلك المكافآتور ضها للمخاطدى تعرمحديد وت، لشركاتحول أهداف وأنشطة هذه ا القرارات اتخاذ يتم الخاصة، 
المنافع من تحصل على إذا كانت المجموعة حديد ما التشغيلية نيابةً عن تلك الشركات وتى اتخاذ القرارات المجموعة علوقدرة 

 هذه القرارات. 
 

 الموجودات الماليةقابلية تحصيل  ضمحالل وعدم إ
السابقة قع الخبرة اعلى و بناءً المقدرة نة ذمهها المديلسائر االئتمانية المتوقعة الخحساب ل أحكام المصفوفةتستخدم المجموعة 

تعكس  مقتضى الحال بحيثحسب معدلة  ،استناداً إلى وضع تأخر العميل في سداد مستحقاتهحساب الخسارة االئتمانية لللمجموعة 
 .الوضع الحالي والظروف االقتصادية المستقبلية

 

ً ت مالحظتها في المجموعة. ستقوم الخسارة التي تمت لمعدالت للمجموعة على واقع الخبرة السابقة  المصفوفة أحكامستند مبدئيا
النظرة المستقبلية. فعلي سبيل المثال، إذا  لتعديل واقع الخبرة السابقة للخسارة االئتمانية مع معلوماتالمصفوفة  ةالمجموعة بمعاير

 الخسارة تعديل معدالت  سيتم، فإنه اتبالتوقع لةالمشموالفترة خالل  الكلي المتوقعة تصاداالق متغيراتكان من المتوقع أن تتدهور 
السابقة  الخسارةمعدالت رير مالي، يتم تحديث . في تاريخ إعداد كل تقصعوداً لتعكس الظروف االقتصادية المتوقعة السابقة

 النظرة المستقبلية. معلوماتالملحوظة ويتم تحليل التغييرات في 
 

ى زيادة مستوى االجتهادات فيما يتعلق بكيفية تأثير التغيرات في متغيرات االقتصاد ادراج معلومات النظرة المستقبلية إلسيؤدي 
  ة الظروف االقتصادية المتوقعوئتمانية السابقة للمجموعة الخبرة الخسارة اتمثل قد ال . الكلي على الخسائر االئتمانية المتوقعة

 فعلي للعميل في المستقبل.التعثر في السداد ال
 

 السيولة 

ضيحها في إفصاحات التي تم توباتها وومطلوموجوداتها تدير المجموعة سيولتها من خالل األخذ في االعتبار بيان إستحقاق 
َ . يتطلب م المالية الموحدةالقوائهذه مخاطر السيولة في  وجد قاق الموجودات والمطلوبات التي ال يعند تحديد استحإصدار رأيا

 .لديها استحقاقات محددة
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 2020مبر ديس  31كما في 

 
 

  بنوك وأرصدة لدىنقد  5
2019 2020  
   ألف

 أمريكي دوالر
 ألف 

  دوالر أمريكي 
   

 وماً أو أقل( ي 90األجل )بتواريخ استحقاق أصلية لفترة  ودائع قصيرة 9,628 9,297

  لدى بنوك  ةجاريال اتحسابأرصدة ال 7,929 12,751

 نقد في الصندوق  11 14
───────── ─────────  

 ي حكمه وما فموع النقد مج 17,568 22,062
   

 يوماً( 90لية ألكثر من صودائع قصيرة األجل )بتاريخ استحقاق أ 5,973 15,253

 ة الخسائر االئتمانية المتوقع مخصص : منهااً محسوم (142) -
───────── ─────────  

 األرصدة لدي البنوكوع النقد ومجم 23,399 37,315
═════════ ═════════  

 :ةعتوقتمانية المئر االئالخسافي مخصص  تاغيرالت
2019 2020  
 ألف  

 دوالر أمريكي
 ألف 
  أمريكي الر دو

   
 يناير  1في  475 -

 السنة  لت خالاالستردادا (333) -
───────── ─────────  

- 142  
═════════ ═════════  

 ذمم مدينة  6
 2020 2019 

 
 ألف 
 أمريكي  دوالر

 ألف  
 يدوالر أمريك

   
 14,604 12,797 (26عالقة )إيضاح  أطراف ذات تحقة منلغ مسمبا

 8,850 13,809 مدينة ذمم تجارية 
 20,916 18,391 ى  ذمم مدينة أخر

 1,699 1,980 إيجار مستحق القبض
 ─────── ─────── 
 46,977 46,069 
 (27,397) (23,905)  الخسائر االئتمانية المتوقعةوماً منها: مخصص محس   
 ─────── ─────── 
 23,072 18,672 
 ═══════ ═══════ 
 

ويتم سداد لل ددةلها شروط محال يوجد ووال تستحق عليها أرباح ر مضمونة، غيهي  عالقة الطراف ذات األتحقة من المبالغ المسإن 
   التصريح بها من قبل إدارة المجموعة.

 

 وعة: للمجمالمتوقعة  ةاالئتمانيمخصص الخسائر فيما يلي التغير في 
 2020 2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي
   
 29,011 27,397 يناير  1في

 ( 1,614) (6,038) خالل السنة حاجة إليه مخصص انتفت ال
 - 2,546   30ار المحاسبة المالي رقم ق معيتأثير تطبي

 ──────── ──────── 
 23,905 27,397 
 ════════ ════════ 
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 لموحدة ا يةلامال م ائالقول وح تحاضاإي
 2020مبر ديس  31كما في 

 
 

 استثمارات 7
 2020 2019 

 
 ألف 

 مريكي دوالر أ
 ألف  
 ر أمريكيدوال

   
    المدرجةغير  –ن خالل الحقوق بالقيمة العادلة م ةقوق الملكية المدرجدوات أسهم حأ

 13,052 12,593 رات  لة بالعقاصالذات ملكية استثمارات حقوق ال
 ══════ ══════ 
 
في  شركات غير مدرجة في على استثمارات حقوق المن خالل  بالقيمة العادلةالمدرجة ستثمارات أسهم حقوق الملكية اتضمن ت

هي باألساس في شركات محتفظ بها عن كثب االستثمارات هذه إن  . داول أسهمها في األسواق النشطةتتم ال يالتي صة البور
بالقيمة العادلة من خالل الحقوق كما هو مفصح عنها في اإليضاح رج االستثمارات تدلخليجي. تعاون االموجودة في دول مجلس ال

 .ج حول القوائم المالية الموحدة 3رقم 
 

 شروك مشترك وشركات زميلةاستثمارات في م  8
 2020 2019 

 
 ألف 
 مريكي والر أد

 ألف  
 كيدوالر أمري

   
 88,500 87,387  يناير 1في 

 - 9,265 ءات خالل السنة اقتنا

 ( 651) (372) توزيعات خالل السنة 

 - 9,574 *ب من صفقة شراءمكس

 ( 462) (10,173) في الخسارة صافي حصة المجموعة 
 ─────── ─────── 

 87,387 95,681 ديسمبر  31في 
 ═══════ ═══════ 
 
حد  خليجي لصالح أون الحكيم لدول مجلس التعا، صدر حكم من مركز الت2019مبر ديس 31تهية في خالل السنة المن* 

  15غ دة مبلغ االستثمار البالالشركة إعا، يتعين على ادر م الصبموجب الحكالمجموعة.  تديرهامشروع  ين في شركةمرالمستث
من قبل   يتم تحملهاإضافية روفات مص عن فضالً ر الشركة ار في دفاتسملة االستثمر ؤدي إلى إعادةمليون دوالر أمريكي مما سي

ي اقية والتيع اتفحيث قامت بتوقة والمستثمر في تسوية ودية المجموعلت دخ ، 2020ير ينا 12بتاريخ ذلك،  ومع .الشركة
بقيمة  هم على أست ستحوذاومستثمر، لإلى ا ي نقداً ألف دوالر أمريك 6,631لغ وقدره مبادة بإعالمجموعة قامت  بموجبها
 . نةالسخالل ي ريكدوالر أم ألف  9,574دره قو كسبمبذلك محقق مشروع، في شركة الأمريكي دوالر ألف   16,205
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 لموحدة ا يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 2020مبر سدي   31كما في 

 

 )تتمة(شركات زميلة شترك وفي مشروع م استثمارات 8
 

 التالي: المشروع المشترك مار في لدى المجموعة استث 
 

 القيمة المدرجة   بلد التأسيس   ية نسبة الملك  األنشطة الرئيسية   االسم 
  2020 2019  2020 2019 

     
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 ريكي دوالر أم
       

 ذ.م.م. يجية للعقار ألولى الخلشركة ا
 كتسب نتيجة لدمج شركة تطوير  ثمار م)است 

 ات المحدودة( منتجع دان 

شراء األراضي وتشييد المباني عليها لغرض االستثمار من   
 الل بيع أو تأجير وإدارة وصيانة العقارات خ

كة العربية  الممل 55,56% 55,56%
 السعودية 

40,259 40,304 

 - 2,634 ة الكويت دول %0,00 % 45 الخشب والبالستيكالمواد المكونة من  نتاجإلشركة تصنيع  م.م. بضة ذ.تقدمة القامجموعة المشاريع الم
 

 ك للمشروع المشتر   المعلومات المالية ملخص 
 ًء على حسابات اإلدارة: لمشترك بنالومات المالية للمشروع ايما يلي أدناه ملخص المعف
  2020 2019 

  
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  
 ر أمريكي دوال

    
 57,651 63,504  لموجودات مجموع ا

 719 797  مجموع المطلوبات 

 (133) ( 81)  سارة مجموع صافي الخ 
 

 .2019و  2020ديسمبر  31ة كما في رأسمالي  ت ملة أو إرتباطاك أية إلتزامات محت لدى المشروع المشتر ال يوجد 
 

 الشركات الرئيسية الزميلة للمجموعة هي: 
 

 القيمة المدرجة   بلد التأسيس   نسبة الملكية   ية األنشطة الرئيس  ميلة الشركة الزاسم 

  

2020 2019 

 

2020 
 ألف  

 دوالر أمريكي 

2019 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
       

 38,678 45,165 جزر الكايمن  %32,76 %46,49 ع العقارات التجارية والسكنية تطوير وبي  نا االستثمارية المحدودة شركة درة ماري 
 4,762 4,579 لبحرينمملكة ا %37,24 %37,24 تودعات  إدارة وصيانة المس ودعات والمخازن ش.م.ب.)مقفلة( شركة تخزين للمست        
المملكة  الظهران،  العقارات في تطوير وت المهندسين للمقاوالت  شركة بي        

 %23,17 %23,17 العربية السعودية 
المملكة العربية  

 3,643 3,042 السعودية 
     ────── ────── 
     52,786 47,083 
     ══════ ══════ 
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحااضإي
 2020مبر يسد  31في كما 

 
 )تتمة(  في مشروع مشترك وشركات زميلة اتاستثمار 8
 

 إلدارة: اه عرض لملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة بناًء على حسابات اما يلي أدن في 
  2020 2019 

  
 ألف  
 الر أمريكي دو

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    للشركات الزميلة  لماليةملخص المعلومات ا 
 156,146 132,405  مجموع الموجودات 

 9,141 9,312  وع المطلوبات مجم
 (1,282) (20,339)  الخسارة موع صافي مج 
 

 .2019و 2020يسمبر د 31رأسمالية كما في  تات محتملة أو إرتباطاأية إلتزامشركات الزميلة الال يوجد لدى 
 

 ثمارات عقارية است 9
 2020 2019 

 
 ألف  

 مريكي دوالر أ
 ألف 

 مريكي دوالر أ
   
 80,786 77,402 يناير 1في 

 60 1,776 ل السنة خال اضافات
 (3,444) (2,354) إستبعادات خالل السنة 

 ──────── ──────── 
 77,402 76,824 سمبر دي 31في 
 ════════ ════════ 
 

م اعتماد مستقلين معتمدين. ت  تمنين عقاراعادلة التي تم تحديدها بناًء على تقييمات تم اجرؤها من قبل مث قارية بالقيمة التم إدراج االستثمارات العي 
مشترين وبائعين دون المعاملة من  بادلها بين أطراف ملمة بتفاصيللتي يمكن ت لتقييمات بناًء على قيم السوق المفتوحة والتي تمثل أسعار العقارات اا

 تفضيلية.شروط 
 

ديسمبر  31) دوالر أمريكييون مل 103,45 منين عقارات خارجيينا من قبل مث يمة اإلستثمارات العقارية بناًء على التقييمات التي تم إجراؤهبلغت ق
بأن اإلدارة صادية، تعتقد والتباطؤ في البيئة االقت وق العقارات داً إلى الطبيعة غير السائلة لسذلك، استنا. ومع مليون دوالر امريكي( 94,62: 2019

تقارب قيمها مليون دوالر أمريكي(  77,4: 2019يسمبر د 31دوالر أمريكي ) مليون 76,8لغة الباالقيم المدرجة الحالية لإلستثمارات العقارية 
 .العادلة

 

مليون دوالر امريكي(  18,7: 2019ديسمبر  31والر امريكي )مليون د 18,70ية المسجلة بقيمه مدرجة قدرها رات العقاراالستثمايتم رهن 
 (.13)ايضاح م الحصول عليها التي ت كضمان مقابل تسهيالت التمويل 

 

 الت ومعدات ممتلكات وآ 10

 

 مباني 
على أراضي 

 مستأجرة 

 مكائن 
ث  ومعدات وأثا
 وتركيبات

امج أجهزة وبر
 المجموع  ات مركب  اآللي  الحاسب

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 
 أمريكي  والرد

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

      التكلفة 
 24,532 2,242 1,587 10,581 10,122  2020يناير  1في 
 85 - 66 19 - ضافات  إ

 (237) (39) (68) (130) -   استبعادات
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 24,380 2,203 1,585 10,470 10,122  2020 ديسمبر 31في 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      هالك المتراكم االست
 14,550 1,826 1,437 8,963 2,324  2020ير ينا 1في 

 1,022 98 94 424 406 المخصص 
 (237) (39) (68) (130) -   داتاستبعا

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 15,335 1,885 1,463 9,257 2,730  2020 ديسمبر 31في 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      : فتريةصافي القيمة الد

 9,045 318 122 1,213 7,392  2020 ديسمبر 31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 9,982 416 150 1,618 7,798  2019 ديسمبر 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 2020مبر ديس  31كما في 

 
 (تتمة) لكات وآالت ومعداتممت 10
 

 ة للدخل: ائمة الموحدالستهالك المحتسب على الممتلكات واآلالت والمعدات في القفيما يلي ا
 2020 2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  
 ر أمريكيدوال

   
 94 150 ( 17محتسب على تكاليف العقد )إيضاح ك الاالستهال

 1,172 872 االستهالك المحتسب على المصروفات 
 ─────── ─────── 
 1,022 1,266 
 ═══════ ═══════ 

 موجودات أخرى 11
 2020 2019 

 
  ألف

 ي دوالر أمريك
 ألف  
 ر أمريكيدوال

   
 212 450 لينلمقاولمبالغ مدفوعة مقدماً 

 309 368 وعة مقدماً غ مدفمبال
 ──────── ──────── 

 818 521 
 ════════ ════════ 

 ذمم دائنةو أخرىمطلوبات  12
 2020 2019 

 
 ألف 
 الر أمريكي دو

 ألف  
 دوالر أمريكي

   
 50,105 50,105 (  12,1)ايضاح  ر المستحق الدفعإيجار عقد التأجي

 8,594 6,737 ئنة أخرى  امستحقات وذمم د

 8,497 7,672 ( 12,2)ايضاح  وااللتزامات األخرى صص القضايا القانونية القائمة مخ

 83 455 ت من عمالء المقاوالة مقدماً مبالغ مدفوع

 4,754 126 ( 26و  12,3مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة )ايضاح 

 2,808 1,839 حقة الدفع محتجزة مستمبالغ 

 528 2,329 ائنة  ذمم تجارية د
 ──────── ──────── 

 69,263 75,369 
 ════════ ════════ 
 

 12,1إيضاح 
إن العقد نافذ  ، 2005ديسمبر شهر في والسياحة رة اعة والتجامع وزارة الصناألجل ر طويل لمجموعة في عقد إيجاادخلت 
 . سنة 50دة لمو 2006و مايهر شمن  اً اعتبار

 

 ً ال يستحق دفع إيجار للسنتين األوليتين ، االتفاقيةمن تاريخ التوقيع على  والصناعة والسياحة، ع وزارة التجارةاالتفاقية م لبنود وفقا
نة من س) للفترةعقد التأجير مستحق الدفع، إيجار إن . 2007سنة إلى  2006من سنة ر، اإليجافي عقد ترة المشمولة من الف
تلتزم بعد ذلك، وستصالح األرض المستأجرة. الالمجموعة تحملتها النفقات التي مقابل مقايضتها ، وقد تم (2025ى سنة إل 2008

 (. 2056إلى سنة   2026من سنة )سنة ثالثين ى التأجير على مد دإيجار عقدفع بالمجموعة 
 

 12,2إيضاح 
قييم للمطالبات اإلدارة ت نتيجة لسجل المطالبات القانونية أجرتعة ضدها. ومرفولدى الشركة سجل تاريخي للمطالبات القانونية ال

 المحتملة المستقبلية. اتااللتزاممقابل تلك  اتبعمل مخصصالشركة لمحتملة ضد الشركة ووفقاً لذلك، قامت لية االمستقب
 
 12,3يضاح إ

 وال يوجد لها شروط محددة للسداد وهي  حأربا ليهامضمونة وال تستحق عإن المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة هي غير 
 معتمدة من قبل إدارة المجموعة. 
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووحإيضاحات 
 2020مبر ديس  31كما في 

 

 تمويل من بنك 13
 2020 2019 

 
 ألف 

 كي دوالر أمري
 ألف  
 الر أمريكيدو

   
 6,386 5,439 تمويل سلع المرابحة

  ═══════════ ═══════════ 
 

. تحمل هذه العاملعقارات وتلبية متطلبات رأس المال شراء استثمارات و اقتناء غرضحصلت المجموعة على تمويل من بنك ل
 مع البنك المعني.  متفق عليهاادها وفقاً لشروط السداد الالمطلوبات أرباح بمعدالت السوق ويتم سد

 

 رأس المال 14
 2020 2019 

 
 ف أل

 دوالر أمريكي 
 لف  أ

 أمريكيدوالر 
   المصرح به

 ( أسهم عادية بقيمة375.000.000: 2019ر ديسمب 31) 375.000.000
 150,000 150,000 دوالر أمريكي للسهم  0.40إسمية قدرها   
  ═══ ══════ ═  ═══ ══════ 

   وع بالكاملالصادر والمدف 
   الرصيد االفتتاحي
 ة بقيمة سهم عاديأ (286.511.225: 2019 ديسمبر 31) 300.836.787
 114,604 120,334 هميكي للسر أمردوال 0.40إسمية قدرها 

   
   أسهم خزانة
 ( 1,239)  ( 1,309)  ( أسهم خزانة  3.500.000: 2019ديسمبر  31) 3.675.000محسوم منها: 

 ───────── ───────── 
   يد الختاميالرص

 113,365 119,025 عادية  م ( أسه283.011.225: 2019ديسمبر  31) 297.161.787
 ═════════ ═════════ 

   نمط الملكيةعن  إضافيةت معلوما
هي الخزانة، ون األخذ في االعتبار أسهم دو يتم اإلفصاح عن أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم التي يمتلكونها،

  قائمة(:أكثر من األسهم ال% أو  5بلغ مساهمتهم أكثر من موضحة أدناه )حيث ت
 

 2020ديسمبر  31في 
 نسبة عدد بلد  
 الملكية %  األسهم   تأسيس ال سم اال
    

 %14,27 42,930,670 الكويت الخليجي بيت االستثمار

 %8,71 26,197,500 الكويت امة شركة ميكانيزم للتجارة الع

 %6,89 20,736,327 العربية المتحدة  االمارات السالميبنك دبي ا

 %70,13 210,972,290 متعدد أخرى 
  ─────────── ────────── 
  300,836,787 100% 
  ═══════════ ══════════ 

 2019ديسمبر  31في 
 نسبة عدد  بلد  

 ة %الملكي األسهم  س لتأسيا االسم
    

 % 13,61 38,981,591 الكويت بيت االستثمار الخليجي

 % 8,71 24,950,000 الكويت شركة ميكانيزم للتجارة العامة 

 % 6,89 19,748,883 ة المتحدالعربية  االمارات سالميبنك دبي اال

 % 70,79 202,830,751 متعدد أخرى 
  ─────────── ───────── 
  286,511,225 100 % 
  ═══════════ ═════════ 
 

تم ك، وعالوة على ذلذه األسهم لديهم حقوق تصويت متساوية، ة وحاملي هتمتلك الشركة فئة واحدة فقط من أسهم حقوق الملكي
 لصادرة بالكامل.ا سهمميع األدفع قيمة ج
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووحإيضاحات 
 2020مبر ديس  31كما في 

 
 

 )تتمة(رأس المال  14
 

 ( تتمة ) نمط الملكيةعن  إضافيةات معلوم
 

 2020ديسمبر  31في 

 لمساهمينعدد ا سهمعدد األ ت:الفئا
%من اجمالي  
 األسهم القائمة 

    

 % 25,15 652 75,651,956    %1أقل من

 % 44,89 16 135,320,334 %5الى أقل من  %1 من

 % 15,60 2 46,933,827 %10الى أقل من  %5من 

 % 14,27 1 42,930,670 %50الى أقل من  %10من 
 ────────── ──────── ───────── 
 300,836,787 671 100 % 
 ══════════ ════════ ═════════ 

 2019ديسمبر  31في 

 مساهمينالعدد  ألسهم عدد ا الفئات:
%من اجمالي  
 األسهم القائمة

    

 % 26,30 688 75,348,898    %1أقل من

 % 44,49 16 127,481,853 %5الى أقل من  %1من 

 % 15,60 2 44,698,883 %10 الى أقل من %5من 

 % 13,61 1 38,981,591 %50أقل من  الى %10ن م
 ────────── ──────── ───────── 

 286,511,225 707 100 % 
 ══════════ ════════ ═════════ 

 

  اتاالحتياطي 15
 

 قانوني احتياطيأ.  
إلى  سنة للربح الي صافمن  % 10نه يتطلب من الشركة تحويل والنظام األساسي للشركة فإ رينيقانون الشركات التجارية البحقاً لوف

من رأس المال   %50عندما يبلغ اإلحتياطي  ويالسنيل تحوأن تقرر إيقاف مثل هذا الشركة ويجوز لل. القانوني االحتياطي
قانون الشركات التجارية البحريني وبعد في عليها المنصوص وزيع إال في األوجه ل للتهذا اإلحتياطي غير قاب المدفوع. إن 

ل خالوني قانال ألف دوالر أمريكي إلى االحتياطي 503تم تحويل مبلغ وقدره  ن المركزي.صرف البحريالحصول على موافقة م
 .يكي(ألف دوالر أمر 715:  2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في ا
 

 حقوق من خالل الدلة القيمة العاب.  احتياطي 
 تحديد ، إذا لم يتمحقوقالات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االستثمار والخسائر غير المحققة الناتجة عن سبالمكا تسجيليتم 
ذات  الموجوداتعند استبعاد  .متاحة للتوزيع وهي غيراحتياطي القيمة العادلة من خالل الحقوق  في، يمتهاقة في مضمحل بأنها
احتياطي  نيتضمح متاحة للتوزيع. وتصب تبقاةالمسالمكاسب أو الخسائر المتراكمة ذات الصلة إلى األرباح  يتم تحويل، الصلة

منتهية للسنة ال ألف دوالر أمريكي 1,495 بإجماليمن االستثمارات ناتج ق ير محقغ مكسب علىالقيمة العادلة من خالل الحقوق 
  شيء(. : ال2019ديسمبر   31) 2020ديسمبر  31في 
 

 أسهم خزانة  16
 

  31دوالر أمريكي ) 1,308,680( سهم وبإجمالي 3,500,000: 2019ديسمبر  31) 3,675,000خزانة الم ـسهأتمثل 
الصادر، ل أس الما( من ر%1,22 :2019ديسمبر  31) %1,22(، التي تمثل مريكيوالر أد 1,238,680: 2019ر ديسمب

 المحتفظ بها من قبل المجموعة. 



/

/

.
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحاضايإ
 2020ديسمبر   31كما في 

 
 

 ليف الموظفينتكا 22
 2020 2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  
 ر أمريكيدوال

   
 4,656 4,539 ب ومكافآت روات

 1,001 319 مصروفات الموظفين األخرى 
 ──────── ──────── 
 4,858 5,657 
 ════════ ════════ 

 مصروفات عمومية وإدارية 23
 2020 2019 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 يكيدوالر أمر

   
 1,270 791 األتعاب القانونية والمهنية 

 734 648 ئبواألسعار والضراجار اإلي

 773 208 مصروفات أعضاء مجلس االدارة

 91 111 إعالن وتسويق

 299 187 التنظيمية األتعاب

 176 143 بتكنولوجيا المعلومات  مصروفات متعلقة

 35 22 السفر والنقل  

 29 32 العمالمصروفات سكن 

 53 58 اإلدارةتأمين االلتزامات المهنية ألعضاء مجلس 

 9 8 صرف عمالت أجنبية خسارة ناتجة من 

 735 502 مصروفات أخرى 
 ──────── ──────── 

 2,710 4,204 

 ════════ ════════ 
 

 م في األرباحلسهل والمخفض األساسيب النصي 24
 

على  لي أسهم الشركة األمالعائد إلى حقوق حام الدخل سهم من األرباح بقسمة صافي لوالمخفض ل يتم احتساب مبالغ النصيب األساسي 
 : يلي كما السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 2020 2019 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي

   
 7,146 5,026 للسنة   األم الشركة مساهميحقوق د إلى ئعاال  الدخل

 ═════════ ════════ 

 297,162 297,162   ية ونهاية السنةفي بدا القائمةسهم األ المتوسط المرجح لعدد
 ═════════ ════════ 

 2,40 1,69 تات أمريكية سن – الموزعة للسهماألرباح 

 ═════════ ════════ 

 
 ساسي. للسهم األلألرباح   ةللسهم المخفض مماثلاألرباح ن إللتخفيض، وبالتالي ف ةلدى الشركة أية أسهم عادية قد تكون عرضتوجد  ال

 

 منحةأسهم  25
 

واقع سهم واحد ب، تم إصدار أسهم 2020مارس  22خ ي اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتارين فمساهميموافقة البعد 
مبر ديس 31في المنتهية  نةسلل ريكيألف دوالر أم 5,730وبإجمالي سنتاً،  40قدرها  سميةإبقيمة محتفظ به  سهم 20لكل 

2019 . 
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحاضايإ
 2020ديسمبر   31ي كما ف

 
 
 أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة 26

 
لمملوكة لهم أو المسيطر ضاء مجلس إدارة المجموعة والشركات اتتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين وأع

  ة لرقابة الشرعيعضاء هيئة ا أمجموعة ولاك مع تلة مشتركالمساهمة النتيجة ؤثر من قبلهم والشركات الحليفة ذو نفوذ م عليها أو
   .رجيينخاال دققي الحساباتوم
 

   العالقة ذات مع األطراف التي تمت شروط وأحكام المعامالت 
 

 مدة منمعتبشروط وأحكام  عتياديةاإل مالهاأع ضمنقة تدخل المجموعة في معامالت وترتيبات واتفاقيات مع أطرافها ذات العال
غير هي األرصدة القائمة في نهاية السنة إن  .األعمال االعتيادية للمجموعة ضمنواألرصدة  تالمعامال تنتج .مجلس اإلدارة قبل

 .مضمونة
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 2020ديسمبر  31في كما 

 
 (تتمة)عالقة لا  اتذ طرافاألومعامالت أرصدة  26

 

 موحدة:نة في القوائم المالية الة المتضمالعالقذات  األطراف مع لتي تمت ارصدة األ فيما يلي

  2020يسمبر د 31  2019ديسمبر  31

  المجموع

 أطراف أخرى 

  ذات عالقة 

 موظفي اإلدارة

الرئيسيين/ 

أعضاء مجلس 

اإلدارة / مدققي 

الحسابات 

  الخارجيين

 زميلةشركات 

روع ومش 

  المجموع   مشترك 

 أطراف أخرى 

  ذات عالقة 

دارة موظفي اإل

 يسيين/الرئ

مجلس  عضاءأ

مدققي  / ةداراإل

الحسابات 

  الخارجيين

 كات زميلة شر

  ومشروع مشترك 

 ألف

  دوالر أمريكي

 ألف

  دوالر أمريكي

 ألف

  دوالر أمريكي

 ألف

  دوالر أمريكي

 ألف

  دوالر أمريكي

 ألف

  مريكيدوالر أ

 ألف

  دوالر أمريكي

 ألف

  دوالر أمريكي

               
 ماليإج -ذمم مدينة  9,815  -  2,982  12,797  9,635  -  4,969  14,604

 خصصم (2,997)  -  (2,409)  (5,406)  (8,764)  -  (2,408)  ( 11,172)
                

 صافي -مم مدينة ذ 6,818  -  573  7,391  871  -  2.561  3,432

 دائنة وذمم  أخرىمطلوبات  19  1  106  126  4.529  -  225  4,754
 

 العالقة المتضمنة في القوائم المالية الموحدة: ف ذاتاألطراالتي تمت مع  التمعامال فيما يلي 

  2020يسمبر د 31  2019ديسمبر  31

 المجموع

 أطراف أخرى 

 ذات عالقة 

موظفي اإلدارة 

ن/أعضاء الرئيسيي

لس اإلدارة / مج

مدققي الحسابات 

 الخارجيين

شركات زميلة 

 ع المجمو روع مشترك ومش

أطراف أخرى 

 عالقة  ذات

موظفي اإلدارة 

أعضاء الرئيسيين/

 / ةدارمجلس اإل

مدققي الحسابات 

 الخارجيين

شركات زميلة 

  وع مشترك ومشر

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 يكيدوالر أمر

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 والر أمريكيد

 ألف

 يدوالر أمريك 

 ألف

  ير أمريك دوال

 خلالد        

 أتعاب اإلدارة والخدمات األخرى 181 - - 181 32 - 48 80

(462) - - (462) (599) - - (599) 
 مشروعاستثمارات في من  ةناجم خسارة من الشركةحصة صافي 

  شركات زميلةمشترك و
───────── ──────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── ─────────  

(382) 48 - (430) (418) - - (418)  
───────── ──────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── ─────────  

 المصروفات        
 الموظفين تكاليف - 1,691 - 1,691 - 1,915 - 1,915
 ت عمومية وإداريةمصروفا 17 338 53 408 7 864 73 944

───────── ──────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── ─────────  
2,859 73 2,779 7 2,099 53 2,029 17  

═════════ ════════ ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ ═════════  
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 الموحدة  ةيلامالم ائل القووح تحاضاإي
 2020مبر ديس  31في كما 

 
 

 )تتمه(العالقة  يالطراف ذت ومعامالة أرصد 26
 

 فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

 2020 2019 

 
  ألف

 دوالر أمريكي 
   ألف
 ر أمريكيدوال

   

 1,915 1,691 رواتب ومزايا أخرى

 ════════ ════════ 

 قطاع األعمال معلومات  27
 

. إن قطاعات األعمال هي مجموعة من الموجودات والعمليات لمجموعةا أعمالاع فيما يتعلق بقطاعات رض معلومات القطتم ع
عوائد مختلفة عن تلك التي في قطاعات األعمال األخرى. المستخدمة في تقديم المنتجات أو الخدمات التي تخضع لمخاطر و

 . يسيةرئ أعمال   تقطاعاإلى أربعة المجموعة تم تقسيم  غراض اإلدارة،أل
 

ت األعمال هي نفسها التي تم اتباعها في إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما هو موضح  لقطاعا  يةمحاسبإن السياسات ال
 ة. رية دون شروط تفضيليسوق التقديطاعات بأسعار اليتم إجراء المعامالت فيما بين الق .م المالية الموحدةالقوائحول  3في إيضاح 

 
 تالي: لنحو الا على ل قطاع األعماعن معلومات تم اإلفصاح 

 

 2020ديسمبر  31 

 

خدمات 
االستثمار  
 وخدمات 

 ذات الصلة 

عقود 
 المقاوالت 

التطوير 
وبيع قطع 
األراضي  
 الصناعية

خدمات 
إدارة 

الممتلكات 
 المجموع االستبعادات   والمرافق

 

 ألف
دوالر 

 ريكي أم

 ألف
والر د

 أمريكي 

 ألف
ر دوال

 أمريكي 

 ألف
والر د

 أمريكي 

 ألف
 دوالر 
 ي أمريك

 ألف
الر دو

 أمريكي 

صافي اإليرادات من العمالء 
 9,337 ( 354) - 5,885 3,066 740 الخارجيين

 - ( 465) - 314 - 151 المعامالت فيما بين القطاعات 

 ( 1,948)  - - - ( 1,948) دخل من استثمارات 

من   الشركةحصة صافي 
 تااستثمارناجمة من  خسارة
ك مشتر مشروعفي 

 ( 599) (38) - - - ( 561) (8 )إيضاحوشركات زميلة 
 3,305 (98) - 1,121 914 1,368 دخل آخر 

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

 10,095 (955) - 7,320 3,980 (250)   اإليرادات / (الخسارة) وعمجم
 ════════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ ════════ 

 5,690 34 - 4,141 255 1,260 القطاع ربح
 ════════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ ════════ 

 241,432 (307,103) - 118,662 39,158 390,715 موجودات القطاع

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

 74,702 (129,439) - 52,012 7,094 145,035 القطاعمطلوبات 
 ════════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ ════════ 
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 2020مبر ديس  31في كما 

 
 )تتمة(مال معلومات قطاع األع 27

 2019ديسمبر  31 

 

خدمات 
االستثمار 

 مات وخد
   ذات الصلة

عقود 
 قاوالت الم

التطوير 
قطع  وبيع

األراضي  
 صناعية ال

خدمات 
إدارة  
 تمتلكاالم

 المجموع الستبعادات ا والمرافق

 

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

صافي اإليرادات من العمالء 
 15,934 - 49 11,173 4,196 516 ينالخارجي

 - ( 715) 127 387 - 201 طاعات ت فيما بين القالمعامال

 147  - - - 147 رات ل من استثماخد

صافي حصة الشركة من  
خسارة ناجمة من استثمارات 

في مشروع مشترك 
 ( 462) - - - - ( 462) (8وشركات زميلة )إيضاح 

 4,325 - 2 2,318 615 1,390 دخل آخر 
 ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── 

 19,944 ( 715) 178 13,878 4,811 1,792 مجموع اإليرادات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 7,783 61 57 11,777 40 ( 4,152) )خسارة( / ربح القطاع
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 244,220 ( 219,249) 313 115,524 46,939 300,693 موجودات القطاع

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

 81,644 (26,817) 46 51,661 7,883 48,871 مطلوبات القطاع
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  حتملة وارتباطاتالتزامات م 28
 

 عمالءلبات متطلتلبية  المصممةضمانات وخطابات قبول قديم على إرتباطات بت تمانيةاالئيالت بالتسهلقة المتع االرتباطاتتشتمل 
 . لظروففي بعض انيابة عن العمـالء لألطراف األخرى بالدفع   المجموعةإن الضمانات وخطابات القبول تلزم  .المجموعة

 

 : تمانيةاالئالتالية المتعلقة بالتسهيالت االلتزامات  المجموعةتتحمل 
 2020 2019 

 
 ألف 

 كي دوالر أمري
 ف  أل

 دوالر أمريكي
   

 20,765 2,294  ضمانات
 ════════ ════════ 

 التالية:  عقود التأجير التشغيلية  ارتباطاتالمجموعة  تتحمل
 2020 2019 

 

 ألف 
 كي دوالر أمري

 ألف  
 دوالر أمريكي

   :ةبليعقود التأجير المستقالحد األدنى لمدفوعات 
 160 545 واحدة الل سنة خ

 - 1,826 أكثر من خمس سنوات ليس ولكن بعد سنة
 ──────── ──────── 

 160 2,371 المجموع
 ════════ ════════ 

 موجودات األمانة  29
 

مركز المالي.  للالموحدة حق قانوني في القائمة فيها المجموعة  عن العمالء، والتي ال تملك ن الموجودات المدارة نيابةً ي يتم تضمال
  128: 2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31كما في مريكي يون دوالر أمل 99,09لهذه الموجودات  تريةالدفبلغ إجمالي القيمة 

 مليون دوالر أمريكي(.
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 2020مبر ديس  31في ا كم

 
 

 رة المخاطر إدا 30
 

يمكن و ة المجموعة. عين وهي كامنة في أنشطمني مة المحتملة خالل إطار زة وتكرار الخساردمج بين شدتعرف المخاطر بأنها ال
ة )إمكانية التعبير عن المخاطر من خالل أبعاد حدة الخسارة المحتملة )حجم التأثير( ومن خالل تكرار حدوث الخسارة المحتمل

ءات مخاطر إجرا ضعالمخاطر األساسية وو حديدالمجموعة بتجبها تقوم ارة المخاطر بأنها العملية التي بموحدوثها(. وتعرف إد
ضع اإلجراءات لمراقبة مراكز المخاطر  وووسيلة أية لمخاطر التي يجب تخفيضها أو زيادتها باستخدام وتختار ا ،ةواضحمستمرة 

ثر على  األنشطة التي تؤتشمل جميع باط الجوهرية ضمن كل مؤسسة مالية، ورة المخاطر بأنها إدارة االنضالناتجة. وتعتبر إدا
بناء حد أقصى للقيمة عند المساهمين من خالل   لضمانرة المخاطر مراقبة وسيطضمن على تحديد وقياس وهي تت. وبيان المخاطر

 ن المخاطر والعوائد.  تحقيق أقصى عائد لحقوق المساهمين من خالل الموازنة بي
 

ة جميع جوانب المخاطر معالجرؤية إدارة المخاطر في تتمثل المال. و لهيكل رأس سحجر األساالفعالة تشكل رة المخاطر إداإن 
ويتم تعيين األخرى وحدات األعمال مستقالً عن  المجموعةإدارة المخاطر في  وظيفةرض لها المجموعة. ويعتبر التي قد تتع

لدور الرئيسي إلدارة  ايتمثل  إلدارة.إلى مجلس اتقاريره ه يقدم رو بدة للمجلس والذي ر من قبل لجنة المخاطر التابعرئيس المخاط
 والتي تعد مستقلة وموضوعية.  يل المخاطر،هو تعريف وتحديد وتقل مخاطرال
 

والمخاطر ومخاطر اإللتزام  تتعرض المجموعة لعدة مخاطر متمثلة في مخاطر االئتمان والسوق والسيولة ومخاطر السمعة
ر تبر قبول وتحمل المخاطويع. سهم ومخاطر معدل الربح مخاطر أسعار األوطر العملة تضمن مخاطر السوق على مخاتتشغيلية. ال

في األعمال المالية. وتهدف المجموعة إلى تحقيق موازنة بين المخاطر والعوائد وتقليل اآلثار السلبية التي يمكن أن   أساسيأمر 
 عة.  ؤثر على األداء المالي للمجموت
 

 حوكمة المخاطر
ات إدارة  اسات وإجراءرة المخاطر ومراجعة سير إداعن اإلشراف على إطا امةالعة المسئولية رة المجموعيتولى مجلس إدا

   .للمجلسالتابعة  مخاطرالمحافظ والمعامالت من خالل لجنة ال كال المستويين المخاطر على ومراقبة مخاطرها. يتم إدارة 
 

 مخاطر االئتمان أ(
ق عليها. ته وفقاً للشروط المتفتزامامن الوفاء بال رف اآلخرالطالمجموعة أو حد مقترضي تعرف مخاطر االئتمان بعدم إمكانية أ

على مستويات االئتمان  اظفعائد بالنسبة للمخاطر من خالل الحهدف عملية إدارة مخاطر االئتمان إلى تحقيق أقصى معدل وت
 ومراقبة مخاطر االئتمانومتابعة وقياس  يام بتحديدالمجموعة سياسات وإجراءات محددة للقن حدود ومعايير مقبولة. ولدى ضم
   افة أنشطة المجموعة.في ك

 

 لمخاطر االئتمان دون األخذ في االعتبار أي ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى القصوى التعرضات   (1
المالية في  للموجودات المدرجة  جة بالميزانية في القيممدرئتمان على البنود الاالمخاطر ل مجموعةتظهر التعرضات القصوى لل

محتملة ال يةئتماناالمخاطر لالمطلوبات لتقليل التعرض لدات ولموجوأثير المحتمل لمقاصة ان الت. إ للمركز المالي  الموحدة القائمة
   هي غير جوهرية.

 

طراف تزام أحد أعدم التكبد خسارة نتيجة ل راراستمر المدرجة بالميزانية بإمكانية عرف مخاطر ائتمان األدوات المالية غيت
 العقد.   شروطلفقاً ومن الوفاء بالتزاماته ألدوات المالية ا
 

مركز المالي. يوضح الحد األقصى إجمالي الموحدة للقائمة الأدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لبنود  لجدوليوضح ا
 ذلكن ت االضمحالل، حيثما يكوصصالكن بعد مخو ،الضماناتاستخدام إتفاقيات ، قبل تأثير تقليل المخاطر من خالل المخاطر

 قابالً للتطبيق:

 

الي إجم
التعرضات 
 القصوى
2020 

إجمالي  
التعرضات 
 القصوى 
2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي
   

 18,672 23,072 ذمم مدينة 
 20,765 2,294 لتزامات محتملةارتباطات وا

 ──────── ──────── 
 39,437 25,366 المجموع

 
 
 
 
 
 

════════ ════════ 
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحااضإي
 2020مبر يسد  31في كما 

 
 )تتمة(إدارة المخاطر  30

 

 )تتمة( مخاطر االئتمان  (أ
 

 مخاطر التركز  ( 2
الجغرافي أو عندما   فس اإلقليم أو في أنشطة في ن  متشابهة األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية من  عدد دخل ي التركزات عندما مخاطر ظهر ت 

تغيرات إقتصادية أو   ظهور  في حالة  ثر بشكل متشابه تتأ ا التعاقدية فاء بالتزاماتهلويجعل مقدرتها على امما  صادية االقت تكون لها نفس السمات 
ضع حدود  و مستمرة و بصورة  التركز ة مخاطر االئتمان إلى مراقب جموعة في إدارتها لمخاطر تسعى الم . ياسية أو أي تغيرات أخرىس
 ناعي.  ركزات حسب اإلقليم الجغرافي أو الصللت 
 

 : الصناعية ية والقطاعاتألقاليم الجغرافالمجموعة حسب ا فيما يلي تحليل تعرضات 
 

  2020ر  ديسمب  31  2019ديسمبر  31

 التزامات
 موجودات  مطلوبات  محتملة

 التزامات 
  موجودات  مطلوبات  محتملة  

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 لف  أ
 أمريكي دوالر 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 لف  أ
 دوالر أمريكي 

 ألف  
  ريكي دوالر أم

 :  إلقليم الجغرافي ا      
 مملكة البحرين 182,063 74,702 2,294 185,160 81,755 20,765

- - 59,171 - - 59,369 
دول مجلس التعاون  
 الخليجي األخرى  

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  
20,765 81,755 244,331 2,294 74,702 241,432  

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

  2020  ديسمبر  31  2019يسمبر د 31

 التزامات
 ات موجود مطلوبات  محتملة

 التزامات 
  موجودات  مطلوبات  محتملة 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 الر أمريكي دو

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

   ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف  
  دوالر أمريكي 

 : الصناعي  طاعالق      
 عقاري 186,423 62,724 2,294 179,024 67,752 20,765

 عقاريغير  55,009 11,978 - 65,307 14,003 -
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  
20,765 81,755 244,331 2,294 74,702 241,432  

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

 مخاطر السوق  ( ب
تؤثر  ار األسهم. مخاطر السوق هي مخاطر أن تنتج مخاطر السوق من التقلبات في أسعار الربح وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسع

قيمة األدوات  ل مخاطر العملة ومخاطر أسعار الربح ومخاطر أسعار األسهم على دخل المجموعة أو ر السوق مث التغيرات في عوامل مخاط
 المالية التي تحتفظ بها. 

 

زي على  المعايير المقبولة مع تحقيق عائد مج يتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة ومراقبة تعرضات مخاطر السوق ضمن
 المخاطر. 

 

 الربح  معدلمخاطر  (1
ً سلبي تأثراً لية دواتها الماأو القيمة العادلة أل ة مجموع الربحية تأثر هي مخاطر الربح  معدل طر امخ ال تعتبر  الربح.  معدالتالتغيرات في ب  ا

 . من قبل اإلدارة حالرب  معدلحساسة لمخاطر  هاومطلوبات  هابأن موجودات  المجموعة 
 

 العملة مخاطر   (2
بحريني  ال الدينار المجموعةر عتب ت  صرف العمالت األجنبية.  تغيرات في أسعار لمالية نتيجة لة األداة الة هي مخاطر تقلب قيممخاطر العم

صافي تعرضات   موعةالمجلدى ، 2019و 2020ديسمبر  31. كما في عملة إعداد تقاريرها المالية األمريكيعملتها الوظيفية والدوالر 
  ميع ن جنار الكويتي، فإالدي  بإستثناء. يهم اإلمارات ر الكويتي والدرلسعودي والديناواللاير ا الدينار البحرينيب لق ت األجنبية فيما يتعالعمال

اطر التغير في  تعتبر تعرضات المجموعة لمخ مخاطر عملة جوهرية. ذات ال تعتبر وبالتالي بالدوالر األمريكي، العمالت األخرى مثبتة 
 . هامشيةالدينار الكويتي 

 

 طر أسعار األسهم مخا (3
ات مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم  توي يجة للتغيرات في مسية نت عادلة ألسهم حقوق الملكانخفاض القيم السهم هي مخاطر ر أسعار األمخاط

  جموعة غير معرضة لهذه المخاطر. لدى المجموعة . بما أن ال يوجد لدى المجموعة استثمارات أسهم حقوق ملكية مسعرة، فإن المعلى حده
يانه فقط عند  م ب سعار األسهم سوف يت في أ  حيث أن تأثير التغيرات مخصص االضمحالل،بعد حسم تكلفة مدرجة بال ستثمارات غير مسعرة ا

ا تعطي معاملة استثمار طرف آخر  القائمة الموحدة للدخل، أو عندم عندما تعتبر مضمحلة، حينها سوف يتم إدراجها في  وأ اتبيع االستثمار
 ك. في حقوق المال يتم بيانهالقيمة العادلة التي سمؤشر موثوق ل
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
  2020ديسمبر   31في كما 

 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر  30

 
 لسيولةمخاطر ا  ج(

لتدفقات النقدية تجاه طرف آخر عندما يحين موعد على الوفاء با مجموعةالطر احتمال عدم قدرة ي مخامخاطر السيولة ه
لزيادة في  يل الف الظروف على تموالقدرة، تحت مخت الديه المجموعةر السيولة إلى التأكد من أن إدارة مخاطستحقاقها. وتسعى ا

 سيولتها. مخاطري المسئولة عن إدارة إن إدارة المجموعة ه. قاقهاستحات عندما يحين موعد لتزاماوفاء باالالموجودات وال
 

ترات  الفعلى أساس  2020مبر ديس 31للمجموعة كما في لية الما لوبات طالمالموجودات و استحقاقبيان لخص الجدول أدناه ي
 تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي:  من المتوقعة لتحويل النقد 

 

 

 لغاية
 شهر 
 واحد

 شهر 
 واحد إلى 

 أشهر 3

 أشهر  3
  6 إلى

 أشهر

 أشهر  6
لى سنة إ

 واحدة

 واحدة سنة
 5إلى 

 سنوات

سنوات  5
 10إلى 

 سنوات

 أكثر
 10نم

 سنوات

خ تاري
 استحقاق

 غير 
 مجموع ال ثابت

 

 ألف 

دوالر 

 أمريكي

 ألف 

دوالر 

 أمريكي

 ألف 

دوالر 

 أمريكي

 ألف 

دوالر 

 أمريكي

 ألف 

دوالر 

 أمريكي

 ألف 

دوالر 

 أمريكي

 ألف 

دوالر 

 أمريكي

 ألف 

دوالر 

 أمريكي

 ألف 

والر د

 أمريكي

          جودات المو
          

وأرصدة لدى نقد 
 23,399 - - - - - - 5,137 18,262 كوبن

 23,072 - - - 6,816 2,389 138 11,078 2,651 دينةذمم م

 12,593 - - - 12,593 - - - - استثمارات 

استثمارات في 
مشروع مشترك 
 95,681 - - - 95,681 - - - - وشركات زميلة 

 76,824 - - 29,174 47,650 - - - - ريةعقاستثمارات ا
آالت ت وممتلكا

 9,045 9,045 - - - - - - - ت ومعدا

 818 - - - 114 274 110 283 37 موجودات أخرى
 ────── ────── ────── ────── ────── ───── ────── ────── ────── 

 241,432 9,045 - 29,174 162,854 2,663 248 16,498 20,950 مجموع الموجودات
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ ══════ 

          ت المطلوبا 

مطلوبات أخرى 
 69,263 546 50,105 - 11,341 483 412 1,609 4,767 ذمم دائنةو

 5,439 - - - 1,204 2,118 1,035 - 1,082 تمويل من بنك 
 ────── ────── ────── ────── ────── ───── ────── ────── ────── 

 74,702 546 50,105 - 12,545 2,601 1,447 1,609 5,849 بات  مجموع المطلو
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ ══════ 

 166.730 8,499 (50.105) 29,174 150,309 62 (1,199) 14,889 15,101 السيولة فرقصافي 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ ══════ 

ولة لسيا فرق

  166,730 158,231 208,336 179,162 28,853 28,791 29,990 15,101 المتراكمة 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════  

رتباطات اال

 لتزاماتإلوا

 2,294 - - - 2,294 - - - - المحتملة 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ ══════ 
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 الموحدة  يةلامالم ائلقول اوح تحاضاإي
  2020ديسمبر   31في ا كم

 
 )تتمة(المخاطر  إدارة  30

 

 )تتمة(مخاطر السيولة   ج( 
ويل النقد ترات المتوقعة لتحعلى أساس الف 2019ديسمبر  31كما في  المالية للمجموعةالمطلوبات الموجودات و استحقاقبيان يلخص الجدول أدناه 

 المالي: مركز لقائمة الموحدة للريخ اتامن 
 

 

 لغاية
 شهر 
 واحد

 شهر 
 واحد إلى 

 أشهر 3

 شهر أ 3
  6 إلى 

 أشهر

 أشهر  6
إلى سنة 
 واحدة

 واحدة سنة
 5إلى 

 سنوات

سنوات  5
 10إلى 

 سنوات

 أكثر
 10من

 سنوات

تاريخ 
ق استحقا
 غير 

 المجموع ابتث

 

 ألف 

دوالر 

 أمريكي

 ألف 

دوالر 

 مريكيأ

 ألف 

ر دوال

 يكيأمر

 ألف 

دوالر 

 ريكيأم

 ألف 

دوالر 

 أمريكي

  ألف

دوالر 

 أمريكي

 ألف 

دوالر 

 يأمريك

 ألف 

 دوالر

 أمريكي 

 ألف 

دوالر 

 أمريكي

          الموجودات 
          

نقد وأرصدة لدى 
 37,315 - - - - 43 - 6,644 30,628 بنوك

 18,672 - - - 2,987 3,205 7,179 3,859 1,442 ذمم مدينة

 13,052 - - - 13,052 - - - - ثمارات است

رات في استثما
مشروع مشترك 
 87,387 - - - 87,387 - - - -  وشركات زميلة

 77,402 - - 27,398 50,004 - - - - عقاريةستثمارات ا
ممتلكات وآالت 

 9,982 9,982 - - - - - - - ومعدات 

 521 - - - - 109 63 278 71 موجودات أخرى
 

────── ────── ────── ────── ────── ───── ────── ────── ────── 
 244,331 9,982 - 27,398 153,430 3,357 7,242 10,781 32,141 مجموع الموجودات

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ ══════ 
          وبات المطل 

مطلوبات أخرى 
 75,369 - 46,789 3,316 16,747 535 2,776 177 5,029 ذمم دائنة و

 6,386 - - - 1,086 2,122 1,036 1,020 1,122 تمويل من بنك 
 ────── ────── ────── ────── ────── ───── ────── ────── ────── 

 81,755 - 46,789 3,316 17,833 2,657 3,812 1,197 6,151 مجموع المطلوبات  

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

 162.576 9,982 ( 46.789) 24,082 135,597 700 3,430 9,584 25,990 السيولة صافي فرق

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ ══════ 
 السيولة فرق

  162,576 152,594 199,383 175,301 39,704 39,004 35,574 25,990  المتراكمة

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

االرتباطات 

لتزامات واإل

 20,765 - - - 20,765 - - - - المحتملة 

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

 اطر التشغيلية  المخ  د(
 داث خارجية.ألخطاء البشرية واألنظمة أو أح العمليات الداخلية وا و فشللناتجة عن عدم مالئمة أا ةراطر الخسامخبأنها المخاطر التشغيلية تعرف 

 ومخاطر السمعة.  االستراتيجيةويتضمن هذا التعريف المخاطر القانونية، ولكن بإستثناء المخاطر 
 

 األخرى طر المخا هـ(
 

 المخاطر التنظيمية
في إدارة التزام عاتق  تقع علىالبحرين ودولة الكويت. والتنظيمية في مملكة  نونيةالمتثال للمتطلبات القام امخاطر عدا نهبأالمخاطر التنظيمية تعرف 

 االمتثال بجميع األنظمة. ضمان مسئولة حالياً المجموعة 
 

 المخاطر القانونية
ً لللتي ال يتم إجراؤها وفقد االت والعقو امالخسائر غير المتوقعة من المعوقوع مخاطر أنها على نونية المخاطر القاتعرف  ذ أو قوانين القابلة للتنفي ا

 كافية. تتعامل المجموعة مع العديد من الشركات القانونية الخارجية التي تقدم لها الدعم إلدارة المخاطر القانونية.  ليست لها مستندات قانونية
 

 سمعة مخاطر ال
  تؤثر سنها كانت صحيحة أم ال، فإاخلية، سواء رقابة الدأو السات التجارية للمجموعة ماريتعلق بالم ا مخاطر السمعة هي مخاطر التصور السلبي فيم

بحث مجلس لمجموعة. ي على نظرة المستثمرين لدى المجموعة، مما له أثر على زيادة األعباء لدى المجموعة ومن ثم التأثير السلبي على سيولة ا
ته بهذا الخصوص. وجيهامعة المجموعة ثم يصدر ت ى سعل تتداعياا اإلدارة المسائل التي تعتبر بأن لديه
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 ة الموحد يةلامالم ائل القووح تاحضاإي
  2020ديسمبر   31في كما 

 
 

 االجتماعية وليةالمسئ 31
 

 .الخيريةؤسسات والمعمال من خالل التبرعات لأل المجموعة بمسئولياتها االجتماعية تلتزم 
 

 أرقام المقارنة  32
 

عادة التصنيفات تلك ولم تؤثر إ رقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع العرض المطبق في السنة الحالية. صنيف بعض أتم إعادة ت
 قاً.حقوق الملكية للمجموعة المسجلة مسب على صافي الربح ومجموع الموجودات ومجموع المطلوبات أو مجموع


