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 تقریر رئیس مجلس اإلدارة

 2021دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
 

 . 2021دیسمبر  31عن السنة المالیة المنتھیة في  للمجموعةیسرني بالنیابة عن مجلس إدارة شركة إنوفست أن أضع بین یدیكم التقریر السنوي 
 

 ة أداء المجموع 
ذه للتغییر، فھ  ا عدیدة ومتنوعةفرص ال یخفى على أحد بأنھ في خضم التحدیات والصعوبات التي تواجھ األفراد أو المؤسسات تتجلى بوضوح  

باتجاه  ت   التحدیات   المستویین  التقییم  النظر وإعادة  دفع  ول  محطة  یمثل  األمر  في واقع  ووھ  ،والخارجيالداخلي  على    ات مسارالتحدید  مراجعة 
  لكنھا في المقابل و  العالمي،  المستوىعلى  ا رئیسیا أربك الحسابات  حدث بدایةً  شكلت    جائحة كوروناأن  بدى واضحا للجمیع  . وقد  والتوجھات الجدیدة

  ، يواإلدار يالتشغیل مستوىالعلى والتطویر  ،االستراتیجي ھاوتوجھ وضعھالتقییم  نوفستومن ضمنھا إ لألفراد والمؤسسات فرص اثمرت عن 
أزمة صحیة عالمیة وعلى   في ظلنختتم السنة الثانیة    ،وبذلكلفرص في السنوات المقبلة.  لمواجة التحدیات المحتملة واغتنام ااالستعداد  عالوة على  
دورة جدیدة من ستقبال  واالستعداد ال   تقییمھا،وإعادة    یمھا،وتقبعد    ،و� الحمد  الصحیحعلى المسار  أنوفست  مع بقاء  لكن    ،قومسب نطاق غیر  

 ان شاء هللا تعالى. والنمو التطور
 

لمحافظة على  ل  جھودھاواصلت  مجموعة انوفست  بالرغم من الفترة الحرجة والصعبة والتحدیات التي مر بھا العالم نتیجة استمرار الجائحة إال أن  
ألف دوالر أمریكي، وعلیھ، بلغ النصیب األساسي    746صافي ربح لمساھمي الشركة األم بلغ  فقد حققت المجموعة  ،  2021الربحیة في عام  

ً   0.25الحالیة    عن السنةالشركة األم للسھم الواحد    أرباحللسھم في     5.57فقد بلغت    2021أما على صعید اإلیرادات التشغیلیة لعام     .سنتا أمریكیا
وقدره   بانخفاض  أمریكي،  دوالر  مق37ملیون  بمبلغ  %  في    8.99ارنة  المسجل  أمریكي  دوالر  بشكل رئیسي عن ناجمة    2020عام  ملیون 

إلى تداعیات الجائحة التي  بشكل رئیسي إنخفاض في اإلیرادات من عقود المقاوالت واإلیرادات اإلیجاریة من االستثمارات العقاریة والذي یعزى 
المشاریع اإلنشائیة في السوق سواء من القطاع العام أو    طرح مناقصات  مما كان لھ األثر السلبي في توقف أو تأخر  2021إلى سنة    استمرت

نجاح شركة   بعدالقطاع الخاص عالوة على إنخفاض نسب اإلشغال في األصول العقاریة نتیجة ھذا الركود، إإل أنھ بدت مالمح التحسن والتعافي 
ً   ،اوالت، وھي شركة تابعة للمجموعة، في الحصول على مناقصات ذات قیم جوھریة كما ھو مذكور أدناهتامكون للمق بالتحسن التدریجي    وثانیا

٪ نتیجة الجھود المبذولة من 17أما بالنسبة للمصاریف التشغیلیة فقد انخفضت بنسبة     .الذي شھدتھ األصول العقاریة على صعید نسب اإلشغال
لتطورات اإلیجابیة الجدیدة كما ھو موضح أدناه، سجل سعر سھم إنوفست إلى اوبناًء على ذلك، واستناداً     بط المصاریف.قبل المجموعة لض 

 تعظیم ملكیة مساھمي إنوفست.أدت إلى  داء المتمیزاأل مستویات جدیدة من 
 

ً بذلت إنوفست    ،كما ذكرنا تطورات ھامة على عدة  نتج عن ذلك  ،  وبالتالي.  مركزھاتقییم وتعزیز  إعادة  ھذا العام لتقییم و  خاللمتواصلة    جھودا
توقیع إحدى شركات المجموعة التفاقیة  من  إنوفست    ت عنھكشف   ما    التطوراتتلك  من أبرز    حیث كان  صعید االستثماري وعلى الصعید اإلداريال

وشركة   )بھا  إنوفست مستثمًرا رئیسیًا  مجموعة  (تعد  حیث تم توقیع اتفاقیة التطویر بین الشركة االولى الخلیجیة للعقار  .تطویر منتجع داناتشراكة ل
أن االتفاقیة المشار لھا ستتطلب تجریف المساحات    والجدیر بالذكر    .  مقرھا المملكة العربیة السعودیةرائدة ووھي شركة تطویر  ،  سمو القابضة

حیث   لتسویق في المنطقةالمنتجات العقاریة القابلة لدانات وتطویر أعمال البنیة التحتیة الكاملة، مما سیؤمن وفرة من المبیعات واألولیة لمنتجع  
فقد الشركات التابعة،    أما عن.   لدى المجموعة  بدایة رسم خارطة التخارج من استثمار رئیسيتحول لنقطة    ستمثل ھذه العالقة االستراتیجیة  

تامكون للمقاوالت  حازت   ً شركة  ً   مركزا ً   ھاما بالحصول على بعد  وذلك  محلي رئیسي  كمقاول ومطور    ومتنامیا قیمتھا    زادتعطاءات    نجاحھا 
سكن  روع  كما شھد مش  .  على مدار السنوات القادمة  ومركزھا في السوق  قوة المجموعة  مما یعزز  ،أمریكي  دوالرملیون    70اإلجمالیة على  

ً العمال   ً   توسعا  كذلك تم و� الحمد اإلنتھاء من.   الحالیة  لمبانيلإضافیة    أدوار  فضال عن بناءجدیدة ،    مبانٍ   ستة  تمثل في العمل على بناء  إنشائیا
 نشطة األالتخزین وقطاع  في  وفي إطار استثماراتنا    .  والمرافق الالزمة للمشروعالداعمة  عدد من المحالت التجاریة لتوفیر الخدمات  واستالم  تنفیذ  

إلى    المجموعة  مما أخذمستقر بالرغم من الظروف التي مرت بھا المنطقة بسبب الجائحة  حافظت شركة تخزین على تحقیق نمو  فقد    اللوجستیة،
شركة مجموعة الصناعات المتطورة  شھدت  استثماراتھا،  ث  دسیاق أحخارج حدود مملكة البحرین. وفي  ضمن و التوسع  خیارات  تقییم  وجھة  

بلغ ثالثة أضعاف ومبیعات  المتخصصة في صناعة األخشاب البالستیكیة والتي تعتبر من ضمن سلسلة التقنیات واألفكار الحدیثة الرائدة ، نمواً 
توسعت   حیث  .19-كوفید  وحاالت اإلغالق الناجمة عن وباء   االستثنائیة غم من ظروف السوق  ملیون دینار كویتي على الر  1.3قیاسیة بلغت  

ً نتوقع أن نرى نمو  ،وعلیھ.   قدم مربع  13,000بمساحة  بإنشاء مصنع جدید    لتقوم   الحاليموقعھا  نطاق  في    الشركة ً   ا كما   لھذا االستثمار.  مستمرا
ً نجحت المجموعة في إدارة عدد من الملفات   ً   التشغیلیة والقانونیة الرئیسیة التي لعبت دورا في في دعم المركز المالي للمجموعة وتھیئتھا  محوریا

 .لمرحلة قادمة من التطور والنمو
 

 النظرة المستقبلیة 
والتغلب علیھا استیعابھا    قد تمكنا من  األعمال التجاریة والمجتمع  وخطورتھا على    ھذه الجائحةسببتھا  أن تكون التحدیات التي  إننا على أمل وثقة ب 

 وإعادة التنظیم، والتجدید   المرونة،رئیسیة وھي    ثالثة مبادئالمسیرة القادمة في  إن الوجھة والتركیز و  .  تصبح من الماضي  ھا على وشك أنوأن 
تنفیذھا.  ب شرعنا  إذا ما  وما نتوقعھ من استدامة ونمو    المجموعة،النبرة الكامنة في دورتنا االستراتیجیة الجدیدة على مستوى    نواة  ستكونوالتي  

نؤمن بھ  ما    .  مثل ھذه االجتماعات السنویةفي  بصورة مستمرة  أن نطلعكم على آخر المستجدات  سنكون حریصین على  نحن في خضم ذلك،  و
االستثماریة    الشركاتمصاف  بین  من    أن تكون  على  نوفستإ  حرصھو في توجھنا القادم    ثابتا، وما سیبقى  من الثقة  وندركھ على مستوى عالي

 المنطقة.  فيالرائدة 
 



 
 

 تام، في الخو
أعرب عن  كما    وبالنیابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أود أن أعبر لكم عن خالص شكري وتقدیري لمساھمینا الكرام على دعمھم وثقتھم الكبیرة، 

خالص شكرنا للعمالء والمستثمرین وجمیع األطراف الداعمة ونخّص بالذكر منھم مصرف البحرین المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسیاحة  
من جھود    على تفانیھم في العمل وما بذلوه  المجموعةتقدیر للفریق التنفیذي ولجمیع موظفینا في  كما أتقدم بوافر الشكر وال.  على دعمھم المستمر
ً .  ة السالفة الذكرستثنائی االع  اوض األفي الوقت الذي تكیفوا فیھ مع  مخلصة وعمل جاد   سأل هللا عزوجل أن یرفع ھذا البالء عن الجمیع  ن ،  وأخیرا

العلي القدیر أن  نسأل هللا المولى  كما  حفظھ هللا ورعاه.   آل خلیفة  ویحفظ مملكة البحرین وحكومتھا الرشیدة فى ظل قیادة الملك حمد بن عیسى  
 یسدد على طریق الخیر والنجاح خطى الجمیع ، وهللا ولي التوفیق.

 
أدناه  الجدول  إرفاق  یسعدنا  الكرام،  مساھمینا  مع  الشفافیة  درجات  أقصى  على  بالحفاظ  المجموعة  التزام  من   كجزء 

 2021دیسمبر  31المنتھیة في الذي یوضح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة للسنة المالیة  
 

 أوالً: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
 

 
 
 االسم

 المكافآت الثابتة
مكافأة رئیس وأعضاء  

 المجلس
مجموع بدالت حضور جلسات  

 المجلس واللجان 
 المجموع أخرى  رواتب 

 اوالً: األعضاء المستقلین: 
 3,710 - - 3,710 - محمد حامد الشلفان-1
 1,200 - - 1,200 - عبدهللا العبدالجادر -2
 1,800 - - 1,800 - أسامة عبدالرحیم الخاجة -3
 2,450 - - 2,450 - محمد عبدالوھاب المعتوق  -4
 3,045 - - 3,045 - د.عبدالعزیز الدخیل  -5
 10,450 - - 450 10,000 **د.عمر سالم المطوع  -6
 5,450 - - 450 5,000 **مشاري فؤاد الفوزان -7
 5,450 - - 450 5,000 **خالد عبدالعزیز الغانم -8
 5,450 - - 450 5,000 **مشعل یوسف الزاید -9

 5,450 - - 450 5,000 ** بشار ناصر التویجري -10
 ثانیاً: األعضاء التنفیذین 

 3,290 - - 3,290 - عبدالعزیز السند -1
 2,450 - - 2,450 - محمد صالح األیوب -2
 5,450 - - 450 5,000 **عبدالرحمن ھشام النصف-3
 5,600 - - 600 5,000 **بندریعقوب یوسف  -4

 61,245 - - 21,245 40,000 المجموع
 مالحظة: جمیع المبالغ بالدینار البحریني. 

 وجدوا).مكافأة األعمال الفنیة واإلداریة واالستشاریة (إن  –مبلغ معین  –وتشمل المزایا العینیة * 
 . 2021إنتھاء العضویة بإنتھاء دورة المجلس السابق  خالل عام **
 

 ً  : تفاصیل مكافآت اإلدارة التنفیذیة:ثانیا
 

مجموع الرواتب  اإلدارة التنفیذیة 
 والبدالت المدفوعة 

مجموع المكافآت المدفوعة  
)Bonus ( 

أي مكافآت أخرى نقدیة / 
 2021عینیة للعام 

 المجموع الكلي 
 (د.ب) 

الرئیس  فیھم  بما  التنفیذین  من  مكافآت  ستة  أعلى 
 **التنفیذي* والمسؤول المالي األعلى

340,706 - - 340,706 

 مالحظة: 
 جمیع المبالغ بالدینار البحریني.

التنفیذي (*   التسمیة: (الرئیس  الجھاز التنفیذي بالشركة، ممكن أن تختلف  الرئیس (CEOأعلى سلطة في   ،(President) العام المنتدب  GM)، المدیر  العضو   ، (
)Managing Director .(الخ... ( 

 ، المدیر المالي، ...الخ). CFOأعلى مسؤول مالي بالشركة، (** 
 
 
 

 اإلدارة، عن مجلس 
 
 
 

 الشلفان  حامد محمد
 مجلس اإلدارة  رئیس



















 .  ب. م .شإنوفست 

 لمالية الموحدة. القوائم ا  هذه منجزءاً  34إلى   1ت المرفقة من ضاحااإليل تشك
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   وق المالكقحفي   لتغيراتدة ل الموح القائمة
   2021 ديسمبر  31 في منتهيةسنة اللل

   األم   حقوق العائدة إلى مساهمي الشركةلا 
     احتياطيات    

 
 رأس
 المال 

 هم سأ
 خزانة

 طي ااحتي
 وني قان

القيمة احتياطي 
من   العادلة 
   حقوقلا خالل

 رباح األ
 بقاة ستمال

 ع  مومج
 حقوق ال

حقوق غير 
 مسيطرة 

   مجموع
  المالك حقوق

 
 ألف 

 ريكي دوالر أم
 ف أل

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 يكي رمدوالر أ
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
         
 166,730 25,107 141,623 16,527 1,495 4,576 ( 1,309) 120,334 2021يناير  1في 
         

 877 131 746 746 - - - - للسنة  الربح
         

 718 - 718 - 718 - - - ( ب  17الدخل الشامل اآلخر للسنة )
         

 - - - (75) - 75 - - نياطي القانوحتيلى االمحول إ
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 168,325 25,238 143,087 17,198 2,213 4,651 ( 1,309) 120,334 2021 ديسمبر 31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
         

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

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

 (10) - (10) (10) - - - - ية خيرل الاعمتوزيعات إلى أموال صندوق األ
         

 - - - ( 5,660) - - (70) 5,730 مدفوعة أرباح أسهم  أسهم منحة صادرة ك
         

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

 1,495 - 1,495 - 1,495 - - - ( ب  17الدخل الشامل اآلخر للسنة )
         

 - - - ( 503) - 503 - - نياطي القانوحتيلى االمحول إ
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 
 

 

──────── ──────── ──────── ──────── 
 166,730 25,107 141,623 16,527 1,495 4,576 ( 1,309) 120,334 2020 ديسمبر 31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 أموال صندوق األعمال الخيرية  استخدامات  صادر وم لالقائمة الموحدة 
  2021سمبر ي د 31في للسنة المنتهية 

 
  2021 2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
    مال الخيرية مصادر أموال صندوق األع

    

 14 24  بداية السنة  فية  زعر الموغياألعمال الخيرية  أموال صندوق 

 10 -  كة  مساهمات من قبل الشر
  ──────── ──────── 

 24 24  ديسمبر  31غير الموزعة في  ريةل الخيماع األأموال صندوق 
  ════════ ════════ 
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  لتدفقات النقديةالموحدة ل  القائمة
  2021 رديسمب  31في للسنة المنتهية 

  2021 2020 

 إيضاح 

 ألف
 أمريكي ر دوال

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    ة األنشطة التشغيلي

 5,690 877  نة  صافي الربح للس

    :  ليةللبنود التا تعديالت

 1,022 966 10 استهالك  

 ( 6,371) ( 414) 6و 5 لمتوقعة ة اانياالئتم الخسائرمخصص   استرجاعصافي 

 - ( 4,283)  صافي التغير في مخصص القضايا القائمة 
مشترك  ات في مشروع استثمارمن خسارة ناجمة عن ة ركصافي حصة الش
 599 223 8 وشركات زميلة 

 - 75 26 تكلفة اإلجارة  صافي 

 1,954 24 21 لحقوقعادلة من خالل اة البالقيم ات مدرجةاستثمارعلى  اضمحاللخسارة 

 157 - 20 ات عقاريةاستثمارمن بيع  خسارة
  ─────── ─────── 
  (2,532 ) 3,051 

    يلية: دات والمطلوبات التشغصافي التغيرات في الموجو

 9,280 ( 1,922)  يوماً(  90قصيرة األجل )بتواريخ إستحقاق أصلية ألكثر من ئع ودا

 ( 908) 3,094  ذمم مدينة 

 ( 297) 287  أخرى موجودات 

 ( 6,116) 4,143  مطلوبات أخرى وذمم دائنة 

 - ( 65)  اإلجارة مدفوعات
  ─────── ─────── 
 5,010 3,005  طة التشغيلية  األنشمن  النقد فيصا
  ─────── ─────── 

    ية ستثماراألنشطة اال

 ( 9,265) - 8  لةمشروع مشترك وشركات زميفي ات استثمارشراء 

 ( 1,776) ( 2,700) 9 يةعقارالات ستثماررسملة إضافية لال

 2,197 -  صافي  -رية ات عقااستثمارمن بيع  متحصالت

 - 323  ات ستثمارالمال لال ن خفض رأسمتحصالت م

 372 410 8 زميلةوشركات توزيعات مستلمة من مشروع مشترك 
 (85) ( 282) 10 ات لكات وآالت ومعدممت شراء

  ─────── ─────── 
 ( 8,557) ( 2,249)  يةستثمارنشطة االاأل  المستخدم فيلنقد صافي ا 

  ─────── ─────── 

    التمويلي   طانشال
 ( 947) 318 15 البنكصافي التغير في التمويل من 

  ─────── ─────── 
 ( 947) 318   التمويلي طانشال (المستخدم فيمن / )لنقد ي ا صاف
  ─────── ─────── 

 ( 4,494) 1,074  صافي التغير في النقد وما في حكمه
    

 22,062 17,568  في بداية السنة  النقد وما في حكمه 
  ─────── ─────── 

 17,568 18,642 5 السنة ية  نهاالنقد وما في حكمه في 
  ═══════ ═══════ 

    نقدية:الت غير معامالتتضمن ال

 1,495 718 17  اتستثمارلعادلة لالي احتياطي القيمة االتغيرات ف

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

 ( 3,021)     ولىللمرة األ 30رقم  لماليمحاسبة الا رايمع  قتأثير تطبي
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 الموحدة    يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 2021 مبرديس  31في كما 

 
 

 واألنشطة معلومات عن الشركة  1
 
 التأسيس (أ

وتعمل بموجب سجل    2002  يونيو  18ريخ  بتاالبحرين  ة  ي مملكف   ستأستة  مامساهمة ع  شركة "( هي  الشركةم.ب. )" ش.  فستإنو
رق بدأت  48848م  تجاري  بتاريخ  ياتعمل  مزاولةة  كرشال .  التجارية  وب2002ر  أكتوب  1ها  التأسم.  عقدها  شروط  يسي وجب 

 النحو أو على  ن  لقانوا  مكبح  تهادم يتم انتهاء    ما لم  مماثلةلفترات  تجديد  سنة، قابلة لل  50  هي  ن مدة الشركةفإ  ونظامها األساسي،
رفأ قي، م، البرج الشر35هو الطابق    شركةل للتب المسجكملا  وانن عني. إساسفي عقد التأسيس أو النظام األ  المنصوص عليه

 ة، مملكة البحرين. بحرين المالي، المناملا
 

 ية. لمالوراق الأل ويتالكوق البحرين وسصة بورإن الشركة مدرجة في 
 

مية(  الساإلدئ  لمبا)ا  1قم  ية تجارية مرخصة ضمن فئة راستثمار كزي كشركة  المر  البحرينف  ل مصرقب  ن م  ةشركلاتم ترخيص  
 . مصرف البحرين المركزي وبموجب قوانينراف عمل تحت إشسالمية ولتعة اإلالشريالها وفقاً لقواعد ومبادئ أعم مارسلت
 
 األنشطة  (ب

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

  ستثمارة وصناديق االالمالي  األوراقور  شمباال  ستثماراال  اومنه  انواعهيع أبجم   اتستثمارالورة مباشرة في مجال ال بصالعم -
 .بأنواعها

 ية بمختلف أنواعها.ستثماراديق االرة الصنوإدا تأسيس -

 ة.والدولي واإلقليميةالتعامل في األدوات المالية في األسواق المحلية  -

 ر.فة للغيالمختل ستثمارمجاالت االاسات المرتبطة بتوفير المعلومات والدر -

 .لغيرية لستثمارواال ماليةات الشارتسدمات 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 كال مع الشركات وغيرها من الهيئات التن األششكل م  بأي  شتركفي أو أن تأن 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  استثماركشركة    صخيتريها  دل  أن الشركة  من رغملا  على
المركزي   البحرين   واإليرادات ةعقاريلا الموجودات امتالك في مستمرة مازالت الشركة فإن ،2008 سبتمبرفي شهر  مصرف 

 من الترخيص على الشركة ولحص  قبل للشركة وكةممل داتالموجو هذهكانت  ة.  دحة الموالماليقوائمها    في بها المتعلقة فوالتكالي

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

)مقفلة(   للتعمير الخليج  ةشرك وهي بالكامل لها ةمملوكلا التابعة بإبصووم  قت والتيش.م.ب.  أساسية  األرة  ة لعقارياطة  نشجراء 
الصلة  نشطةوأ ذات  )مقفلة(   أن وبما .البناء  للتعمير ش.م.ب.  الخليج  قبل  بالكامل  مملوكةشركة   عرض سيستمر،  شركةال من 

المالية  ال في والتكاليف واإليرادات العقارية الموجودات تعكس .  2021  برسمدي  31 في منتهية لا للسنة للمجموعة  وحدةالمقوائم 
 يتعلق وما  العقارية الموجودات امتالكمالية الموحدة معامالت المجموعة الناتجة عن  للقوائم ا في هذه اة  دوارال  المعنية  اإليضاحات

 .وتكاليف وإيرادات مطلوبات من بها
 

 19 -يد كوف تأثير جائحة 
وصفه يمكن    (19  -كوفيد  كورونا )فيروس  مفاده أن تفشي  بإجراء تقييم    2020مارس    11بتاريخ  منظمة الصحة العالمية  ت  ماق

لذلك  .جائحةبأنه   انونتيجة  بعد  فيما  التجارية  األعمال  الحكوماتءالعمال  ركةي حف  اضفخ، شهدت  تكليف من  ، ، وحيثما صدر 
جائحة  لي اتفشالمتوقعة لستمر التأثيرات الحالية وومن المتوقع أن ت  .ية غير األساسيةراجلتا  عمالق األغالوإسفر  بتعليق مؤقتا لل

التطوعاال  دقتصااال  على في  التطوراأن  الرغم من    ىلع  ر.لمي  تؤهذه  لم  علىثر سلبت  ا  اً  ديسمبر   31تى  جموعة حملعمليات 
تزال غير مؤ ،  2021 األخرى ال  التطورات  أن حجم ومدة  فإال  المالي   يبسلتؤثر بشكل  وقد    ة لحرالم  ههذي  كدة  المركز  على 

 في الوقت الحالي.ا هادم ال يمكن تحديد التيو بل،لمستقا  دية فيا النقتهالي وتدفقاوأدائها الم للمجموعة
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 الموحدة    يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 2021مبر ديس  31كما في 

 
 

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

 ( تتمة) 19 –يد كوف جائحة تأثير 

ة  حكوممن    مستلم  مالي  معد   ىعل  (كير أمريألف دوال  2,196  :2020)ي  يكمروالر أألف د  1,144الدخل اآلخر البالغ  يتضمن  
البحرين   رواتمملكة  الموظمقابل  شهر  ينيحرالب  فينب  من  شهر  يناير  ين  أمريكي    161بقيمة    2021ديسمبر  إلى  دوالر  ألف 

أمريكي  653:  2020) دوالر  كهرب(  ألف  بقيمة  ومصروفات  )   87اء  أمريكي  دوالر  دوالر   313بقيمة  :  2020ألف  ألف 
 (. أمريكي

 
ً   394: 2020ديسمبر  31) 2021 برديسم 31موظفاً كما في  357عة  ظفي المجمود موعد بلغ  (. موظفا
 
   .2022 فبراير 22اإلدارة الصادر بتاريخ  للمجموعة وفقاً لقرار مجلسالقوائم المالية الموحدة إصدار ماد اعتتم 
 

 أسس اإلعداد  2
 

 االلتزامبيان  2.1
الم القوائم  لوفق  لموحدةالية اأعدت  المحاسبمعااً  الميير  المحاالية الصادرة عن هيئة  للمؤسسبة والة  الماليمراجعة  ة ة اإلسالميسات 

لقااإلسالمية المحددة من قبل هيئة ال  ومبادئ وقواعد الشريعة(  اإليوفي) نون الشركات التجارية رقابة الشرعية للمجموعة وطبقاً 
المركزي والمؤ البحرين  االبحريني وقانون مصرف  ال  والدليل اإلرشادي  لمالية سسات  البحرين    4د رقم  مجلكزي )المرلمصرف 

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

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

 اسبيالمح العرف 2,2
لمبدأ  أعدت القوائم المالية الموح التي  وزميلة  ال  الشركاتالمشروع المشترك و  يفات  ستثماراء االباستثن  ،التاريخيةة  التكلفدة وفقاً 

 تاستثمارواالالحقوق    لخالمن  بالقيمة العادلة    المدرجة وأدوات أسهم حقوق الملكية  الملكية  حقوق    موجب طريقةيتم احتسابها ب
العادلة.    العقارية بالقيمة  قياسها  يتم  الالتي  القوائم  بالدالموحدمالية  تم عرض  اة  لكونه  ألوالر  الة  عملمريكي  لية  ماالتقارير  إعداد 

وعة هي مإال أن العملة الوظيفية للمجإال إذا ذكر خالف ذلك.  ألف دوالر أمريكي  إلى أقرب    وتم تقريب جميع القيم  .ةموعلمجل
 الدينار البحريني.

 
 التوحيدس أس 2,3

  ن كل سنة. ر مديسمب  31لسنة المنتهية في  لوالتابعة كما في    ركاتهاللشركة وشة  الماليالموحدة على القوائم    تشتمل القوائم المالية
 ة. ق سياسات محاسبية متواف استخدامب  للشركةلية  ات التابعة لنفس السنة الماالية للشركأعدت القوائم الم

 
والم  األرصدة  جميع  استبعاد  واألتم  والمصروفات  والدخل  معامالت  الناتجة  والخسائر  المعرباح  عة جموالمبين  فيما  امالت  ن 

 لتوحيد.د اعن بالكامل
 

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

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

الحقوق   الدم  الحصص  لغ هذهلى مبايطرة عمسالغير  تشتمل  التج افي تاريخ  المالك منذ ي حغيرات فألصلي وحصتها في  قوق 
الدمج تخصيتاريخ  يتم  الحقوق  ص  .  على  تنطبق  التي  حالغير  الخسائر  في  تفوق حصصهم  والتي  الشرمسيطرة  مالك    ةك قوق 

في اإلضا  ستثماراال  تهم علىمسيطرة وقدرلاغير    جود التزام من قبل هذه الحقوقالة والمجموعة إال في ح  التابعة مقابل حصص
 ائر.لخستغطية اهذه الشركات لفي 
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 الموحدة    يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 2021مبر سي د  31كما في 

 
 

 )تتمة(  أسس اإلعداد 2
 

 )تتمة(  أسس التوحيد 2,3
كسب يتم إثبات الم  .ةيخارجمسيطرة بنفس الطريقة التي تعامل فيها المعامالت مع األطراف الالغير  لحقوق  تعامل المعامالت مع ا

الخسارة   المشاركاتأو  بيع  الحقوق    الناتجة من  الموالقائممسيطرة في  الغير  إلى  يتمة  للدخل.  التغيرات في حصة    احتساب حدة 
 كمعاملة حقوق. ان السيطرةابعة التي ال تنتج عنها فقدالتالشركة الملكية في 

 

   ة الموحدة:وائم الماليفي هذه الق اجهدمي تم  للشركة، الت يةالرئيسفيما يلي الشركات التابعة 
 

 ابعةركة التالشاسم 

 نسبة 
 الملكية

 نسبة 
 كيةالمل

  بلد
 التأسيس

 سنة 
 النشاط التأسيس

 2021 2020    
 رة منرة مباشصو ب المحتفظ بها

      قبل الشركة  
ة مملك % 100 % 100   ذ.م.م. للتعميرشركة الخليج  

 بحرينال

تطوير  إدارة وشراء وبيع و 2009
 .العقارات

 

 .م.ذ.م للتعميرلخليج ة اشركورة غير مباشرة من خالل بعة المحتفظ بها بصالتت االشركايلي  مافي
 

اشرة ر مبة غيالمحتفظ بها بصور
      قبل الشركة  من 
  ارستثملال البحرين مرسى
 . )مقفلة( ب.م.ش

كة ممل % 100,00 % 100,00
 البحرين

ة ر وإدارتطوير وصيانة وتأجي 2006
ية  عوالصنا اريةالمراكز التج

 . لكاتوالمباني السكنية والممت

      
. م.م.ذشركة تامكون للمقاوالت 

 )مقفلة( 
مملكة  % 100,00 % 100,00

 البحرين

 أنشطة المقاوالت. 2007

      
ات دانع تجشركة تطوير من 
 المحدودة  

جزر  % 67,57 67,57%
 منالكاي

إدارة وتطوير المشاريع  2008
 ة.العقاري

      
مملكة  % 100,00 % 100,00 ذ.م.م.  رةللتجا كونتام

 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 
 انة الفلل. وصي بناء 2014

      
مملكة  % 100,00 % 100,00 ذ.م.م. ريورزا انتبانور

 البحرين 
أعمال النجارة واألعمال   2015

 .ة بهالمتعلقا
      

 ستثمارشركة مرسي البحرين لال
 لسكن العمال ذ.م.م.  

مملكة  % 60,21 60,21%
 البحرين 

 لعقارات.ا وإدارة بيع وشراء 2007

 
 ة(فلمق).م.ب. ش في جي مكونو تااريسك *

سنة   شر دخل  ، 2014خالل  تامت  للمقكة  )مقفلم.م.ذاوالت  كون  اإلنما  ية قاتفافي    ة(.  شركة  مع  مشترك  العقارية مشروع  ء 
ً  فلة(.م.ب. )مقجي في ش.اريسكو تامكون  شركة جديدة هيلتأسيس )"اريسكو"(  رأس المال المدفوع فإن  االتفاقلشروط هذا  وفقا
ومن  ،  هملسل  رينيدينار بح  1قدرها  ة  يمة إسميسهم بق  250,000مشتملة على    بحريني  راندي  250,000  هو  شتركالم  للمشروع
ً بل  مملوكة من ق  %50سهم أي بنسبة    125,000واريسكو  من قبل  مملوكة    %50بة  سهم أي بنس  125,000ضمنها    تامكون وفقا

رك شروع المشتالشركاء في المعدل  ذلك،    ىلة عالو. عونامكبل تمن قتم دفع رأس المال بالكامل  لتفاصيل التسجيل. ومع ذلك،  
 ركة تامكون:مسئوليات الرئيسية المسندة لشلتوصل إلى اتفاق وفيما يلي الطريق ايب عن رتهذا الت بعد شروطفيما 
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 الموحدة    يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 2021مبر ديس  31كما في 

 
 

 )تتمة(  أسس اإلعداد 2

 
 ة( تم)توحيد أسس الت 2,3

 

 ( تتمة) مقفلة().م.ب. جي في ش تامكون واريسك *
 

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

 روع؛ إلدارية للمشاولفنية توفير اإلدارة ا 2
 

 هم؛ ق بحقوقي أمور تتعلم عن أتعويضهما في ذلك مكافآت بواتب والالر عن دفعمسئول  3
 

الباطن والتنسيق مع المقاولين من الباطن، بما في ذلك مراقبة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالعمل   نقد مالتعا 4
 ن؛ طامن البالمتعاقد عليها  المنجز المتعلق باألنشطة

 

 الصلة؛ الخاص ذات  القطاعومية ولجهات الحكع جميع المشروع ملمتعلقة باطة افة األنشإنجاز كا 5
 

 ف التأمين والضرائب والغرامات المفروضة من قبل أي طرف فيما يتعلق بالمشروع؛ يتكالدفع مسئول عن  6
 

 تقديم جميع الضمانات الالزمة للمشروع؛  7
 

ء  والقضاتسهيل  ما في ذلك  لجوانب بن جميع ابالمشروع مالمتعلقة    اتامجميع االلتز  ئول عنو المساألنشطة وهأداء كافة   8
ة من تاريخ التعاقد حتى تاريخ االنتهاء والتسليم، من دون  تقديم أية أمور ضروريوع ولمشروال فترة اشكالت طعلى أية م

 أي مشاكل ألصحاب المشروع؛
 

ودون   ات قانونية/ متطلب  ط / قيوددون أي شروالخاصة فقط    تها التقديريةطها وسلء االتفاق بإرادتاريسكو لها الحق في إنها 9
 ية؛انونة موافقة قعلى أي الحصول  إلى  الحاجة

 

 ملزمة بتقديم االتفاقية إلى أي طرف يقوم بتمويل المشروع؛  10
 

وة على  لمشروع. وعالابتعلقة  استالم أي دفعة ممن قيمة العقد الريسكو ويتم عمل المدفوعات عند    %1,5الموافقة على دفع   11
ً لك،  ذ أيضا ا  سيتم  علتطبيق  زيادةلنسبة  أي  قي  ى  العفي  هو  مة  الذي  عقد  ومس تعويض  خبرة  اراهمان  من خالل ت  يسكو 

 ؛ و ممثليها
 

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

 

حق ال  هيلد  ليس  األخيرنص بأن  كو، والتي تواريس  قاوالتتامكون للمين شركة  ب  2015ر  نوفمب  11خ  اتفاق بتاري  الحقاً توقيع  مت
 )مقفلة(. في حصة الموجودات واألرباح لشركة اريسكو تامكون جي في ش.م.ب.

 

ة( م.ب. )مقفلش.كون جي في  اريسكو تامبر  تعت،  نيشكلها القانومن    وعلى الرغم أعاله    رئيسية للترتيبالشروط  وبالنظر إلى ال
 . %100 ة مملوكة بنسبةتابعركة توحيدها كشم الي توبالتتامكون شركة ن قبل بالكامل م للسيطرة خاضعة

 
 ولكنها غير إلزامية  ةة صادرمعايير وتعديالت وتفسيرات جديد  2,4

والالمعايه  أدنايلي    اوفيم والتعديالت  ير  أدخلت  تفسيرات  االتي  والقائ  معاييرلعلى  إلزاميةلكنها  مة  إصدار  بعد    غير  تاريخ  حتى 
ة ردصات الديالالتعالتفسيرات وعايير وهذه المتم تطبيق  بشكل معقول بأنه سي  المجموعةقع  تووت.  وعة الموحدة للمجم  الماليةالقوائم  

الالتي أدخلت   على التي أدخلت  ت  يالدعالمعايير والتفسيرات والتتطبيق هذه    المجموعةتنوي  .  بليقت خ مسرياتقائمة في  المعايير 
 :ةاميإلز ما تصبح ، عندحيثما ينطبق ذلكئمة، المعايير القا

 
ناير  ي  1  من  اعتباراً   إلزامي)  " ات الوقفؤسسملمعدة من قبل  لمالية اا  ير بالتقار" تعلق  الم  37مالي رقم  ال  سبةمعيار المحا -

2022) 
اشى مع  بما يتمم إنشاؤها وتشغيلها  تيتي  ، والالوقفية  ماليةات القبل المؤسسن  م  المالية  ريرلتقاا د  إعدا بادئ  يار معمدد الحي
  إلسالمية.يعة اشرالم أحكابادئ وم
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 الموحدة    يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 2021مبر ديس  31كما في 

 
 

 تتمة() أسس اإلعداد  2
 

 ( تتمة)ولكنها غير إلزامية  ةة صادرمعايير وتعديالت وتفسيرات جديد  2,4

 
 (2022ر يناي 1امي اعتباراً من )إلز "  التحوطوار خي ،وعد" ق علالمت  38ي رقم  بة المالمعيار المحاس -

ايحد التقاوإعبة  حاسمالادئ  مب  لمعيارد  ترتيباالبطومتية  ماللارير  داد  )الالت  ت  واوعد  و)الخ  لخياروعد(    ط تحواليار( 
  .المالية سسات)التحوط( للمؤ

 

ً  المجموعةإدارة  مي  تق  . جموعةالموحدة للمالمالية القوائم سيرات والتعديالت المذكورة أعاله على  فتوال يرياالمعتأثير  حاليا
 

 اسبية  لمحت ا ياساالسملخص ألهم  3
 

 : حدةة الموالمتبعة في إعداد القوائم الماليالمحاسبية السياسات  أهمأدناه فيما يلي 
 

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

 أقل.  لفترة ثالثة أشهر أو ليةأص حقاقريخ استوابتيرة األجل صق
 

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

المطفأة بالتكلفة  قياسها  االالحقاً  حسم  بعد  يتضمحالل،  إث.  ال  باتم  االع تجة  ناالخسارة  الموح  في  ضمحاللن  للدالقائمة  خل  دة 
 دينة.مم المللذ اضمحاللصص كمخ
 
   اتستثماراال ج.

ات استثمارو  ات عقاريةاستثمارو  قوقالح  لمن خال أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة    أدوات   ات علىستثمارالتشتمل ا
 شركات زميلة. ك ومشترمشروع في 
 
 الحقوقمن  من خالل دلة ة العاالمدرجة بالقيم ةكيحقوق المل أسهمات أدو

ادة ع. بعد اإلقتناء، يتم إتقييمها بالقيمة العادلة من خالل القائمة الموحدة للدخل  لم يتمجميع األدوات المالية التي  على  تتضمن هذه  
ق ر المحققة في حقوأو الخسائر غي  بسإثبات المكا  ادلة معالحقوق بالقيمة الع  لخالادلة من  القيمة العات المصنفة بستثمارالس اقيا
فعندها يتم إثبات المكسب أو الخسارة المتراكمة المسجلة مسبقاً   الً مضمح   ستثمارالأو عندما يصبح ا  ستثمارالالك حتى يستبعد االم

   موحدة للدخل.ائمة ال القفي الك محقوق ال ضمن
 

 ة ت عقاريااستثمار
ات عقارية. يتم تسجيل استثمارلكليهما ك  يمتها أومن الزيادة في ق  ر أو لالستفادةاجها لغرض اإليمحتفظ ب يتم تصنيف العقارات ال

بالتكلفةالعقار ات  ستثمارالا مبدئياً  وتكالي  تمثلوالتي    ،ية  المدفوع  للمقابل  العادلة  بعبالالمرتبطة  اء  قتناإل  فالقيمة  اإلثبا عقار.  ت د 
ي إعادةالمبدئي،  ا  تم  الارستثم القياس  بالقيعقاريات  إث  ةمة  مع  التالعادلة  القائمة  بات  في  المكاسب(  )فقط  العادلة  القيمة  في  غيرات 
 المالك. ي حقوقيرات فالموحدة للتغ

 
الناتجة   الخسائر  إثبات  لالعيتم  العادلة  القيم  في  التغيرات  المالعات  مارتثسن  القائمة  في  للدخلقارية  يتوحدة  عندما  استبعاد .  م 

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

 لة ات زميك وشركفي مشروع مشتر استثمار
ة في  رة المشتركالذين يمتلكون السيط  رافألطصل احالمشروع المشترك هو نوع من أنواع الترتيبات المشتركة التي بموجبها ي

لتقاسم السيطرة على ترتيب معين،   هو اتفاق تعاقدي  المشروع المشترك  روع المشترك.ات المشصافي موجود   يب الحق فيالترت
 رافألطمن ا  ب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة بالحصول على الموافقة باإلجماعا يتطلط عندموالتي تكون موجودة فق
 المتقاسمة للسيطرة.

 
 .ة أو مشروع مشتركتعد شركة تابع البنفوذ مؤثر و ة فيها مؤسسة تتمتع المجموع ةلركة الزميتعتبر الش
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 )تتمة(السياسات المحاسبية ألهم ملخص  3
 
 ( تتمة)  اتستثماراال ج.

 
 ( تتمة)لة ات زميك وشركفي مشروع مشتر اراستثم

لمركز المالي الموحدة لقائمة  الزميلة في  ال  رك والشركاتمشتوع الالمشرفي    ارستثماال، يتم إدراج  الملكية  حقوقبموجب طريقة  
تإليهة مضافاً  بالتكلف ماغيرا  ا  ات  المجي  ف  ءالقتنابعد  والشركاتموجودات    فيموعة من صا حصة  المشترك  .  زميلةلا  المشروع 
ا وجدت تغييرات قد  نمأيميلة.  الشركات الزمشترك ومليات المشروع الفي نتائج عالمجموعة  حصة  الموحدة للدخل  ة  قائمالتعكس  
المشترك والشركات  أثبتت م المشروع  في حقوق   وتفصح عن   التغييرات  هتها في هذبإثبات حصجموعة  المتقوم  ،  ةيلزمالباشرةً 

 المعامالتن  م  محققةغير ال  الخسائروالمكاسب    استبعاديتم  .  لمالكرات في حقوق االموحدة للتغيقائمة  الهذا، إذا استلزم األمر في  
 لة. زميال اتكالشرو ركمشتع الالمشروفي  مجموعة إلى حد حصة العة ومشروعها المشترك وشركاتها الزميلة جموالمبين 
 
إ   نإ تقاريتواريخ  والشركات  رعداد  المشترك  واال  المشروع  وال  لمجموعةزميلة  المحاسبية  سياسامتطابقة  المشترك ت  للمشروع 

 فيما يتعلق بالمعامالت واألحداث المتشابهة في الظروف المماثلة.  موعةمجالن قبل المستخدمة مك ة لتلمطابقزميلة ال والشركات
 

طريقةي تطببعد   المجمتق،  الملكية  حقوق  ق  بتحديدوم  خسارةم  وعة  أي  إثبات  الضروري  من  كان  إذا  يتعل  اضمحالل  ا   قفيما 
لتحديد   إعداد كل تقرير ماليتاريخ  ب تقييم    راءبإجلمجموعة  تقوم ا  .ميلةها الزالمجموعة في مشروعها المشترك وشركات  استثمارب

يثبت   موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا  الممشالفي    ستثمارالا  اضمحاللما  واروع  ففي  الزميل  كاتلشرشترك  الحال ة.  تقوم هذه  ة 
القابلة لال  يلذا  ضمحاللتساب مبلغ االالمجموعة باح  اوقيمهيلة  مزال  الشركاتمشترك وللمشروع ال  سترداد يعد الفرق بين القيمة 

 . الموحدة للدخلقائمة الفي   ضمحاللاالالمدرجة وإثبات 
 
 لةالقيم العاد  . د
المبالغ النقدية أو ما في   وأموجود  لبيع  ستالمها  إم  سيت  التيلنقدية أو ما في حكمها  غ ادير المبالتمثل تقتي  ال  القيمةلة هي  العاد  مةقيلا

 .بتاريخ القياس لديهم الرغبة وبائع بين مشتري منظمةلة اممعفي  محولةفأة أو لمدفوعة لمطلوبات مطحكمها ا
 
 الموضحة أدناه:  التقييملسياسات  قاً حدة وفي على لكل موجود مالالعادلة   ةديد القيمتح يتم
 

ة  د سائدرجة الالم  طلباتلاأسعار  بالرجوع إلى    ظمةلمنية اات المتداولة في األسواق المالستثمارلعادلة لاليتم تحديد القيمة ا (1)
 لمركز المالي. الموحدة لقائمة السوق بتاريخ لافي 

 

تحدتي (2) لالم  العادلة  القيمة  شراء    مدرجة لاغير    اتستثماريد  أو  بيع  معاملة  أحدث  إلى  األطراف   جوهريةبالرجوع  مع 
يذ، فإنه يتم التنفقيد    أوا  هتهاء من االنتم    يةرجوه  حديثة   معاملةاك  هن  تكنلم    قيد التنفيذ. إذا   النتهاء منها أوخرى سواء تم ااأل

ات األخرى، تستند القيمة  ستثمار. بالنسبة لالةمشابه  اتستثمارقية الحالية الى القيمة السوتحديد القيمة العادلة بالرجوع إل 
 لة. ات الصذليب التقييم األخرى أساأو  قعةلية للتدفقات النقدية المستقبلية المتويمة الحاصافي القالعادلة على 

 

حالية للتدفقات  يمة الفي القعلى صا  القيمة العادلة تكون بناءً   إنف  ،ا تدفقات نقدية ثابتة أو قابلة للتحديدالتي لديهات  ستثمارلال (3)
قبل   من  المحددة  المتوقعة  المستقبلية  الحالية  مجموعة  الالنقدية  الربح  معدالت  نله  اتستثمارالبإستخدام  الشروط    فسا 

 خاطر. موخصائص ال
 

إد (4) العادلة بستثمارالا  راجيتم  بالقيمة  قياسها  إعادة  يمكن  التي ال  أعالات  المذكورة  التقنيات  بالإستخدام أي من  بعد  تكلفة  ه 
 . ضمحاللاالحسم مخصص 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات  .هـ

 حستتابيتتتم ت. وجدمة، إن تراكالم اللضمحوخسائر االتراكم المك ستهالبعد حسم اال، والمعدات بالتكلفةواآلالت متلكات تدرج الم
 :للموجودات التالية متوقعةجية العلى األعمار اإلنتا ابت بناءً قسط الثأساس الالممتلكات والمعدات على على   االستهالك

 
 سنة  25  مباني على أراضي مستأجرة

 سنوات  5 - 3 معدات وأثاث وتركيباتوئن  مكا
 سنوات  3 الحاسب اآلليج امربة وأجهز
 سنوات  3 اتمركب
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 دة  موحال  يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 2021 مبرديس  31في كما 
 
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية هم ألملخص  3
 
 ذمم دائنة  أخرى و بات مطلو .و

إثبات   الد ايتم  التجارية  المتوجب  ى  م األخروالذمائنة  لذمم  المستلمة،  ادفعهللمبالغ  الخدمات  أو  للبضائع  المستقبل  تمت    سواءً   في 
 . لم يتمبها من قبل المورد أو  ة المجموعةمطالب

 

   بنكمن تمويل  .ز
ً من بنك لتمويل اإثبات م يت ً تكاليف المعاملة المتكبدة.  بعد حسم  ، تلمةلمست امتحصاللبا مبدئيا  بالتكلفة المطفأة. ها إدراج، يتم والحقا
 

 خزانة أسهم  .ح
ها سابتم حرأس مال الشركة األم ويأسهم  ( يتم خصمها من  ةالخزانسهم  اقتنائها )أعادة  أدوات الملكية الخاصة بالمجموعة التي تم إ

ال المربالتكلفة على أساس  المستلم من شراء أو بيع أو إصدار أ  باتإث  جح. يتممتوسط  المدفوع أو  إلغالمقابل  الملكية اء أدو  وات 
ئمة الموحدة للدخل من شراء أو  رة في القاسب أو الخساالمك  قوق الشركة األم. ال يتم إثباتالخاصة بالمجموعة مباشرةً ضمن ح

 وات الملكية الخاصة.  أد غاءو إلبيع أو إصدار أ
 

 المطلوبات المالية وات جوداد الموإستبع ط.
 

 الموجودات المالية  ( 1)
إستبع اليتم  )موجواد  المالي  الحال  د  مقتضى  حسب  من  أو  مجموعة  من  جزء  أو  المالي  الموجود  من    مالية الدات  موجولاجزء 

 عند: (ةمشابهال

 ود؛  موجال ة منانقضاء الحق في إستالم التدفقات النقدي •

ري إلى  وهخير جون تأها بالكامل دقات النقدية من الموجود ولكنها تلتزم بدفعفلتدم اي إستالفبحقوقها    المجموعة  احتفاظ •
 وترتيب سداد؛ طرف ثالث بموجب 

استال • في  حقوقها  بنقل  المجموعة  القيام  النقم  الم تدفقات  من  قدية  )أ(  سواًء  المخوجود  جميع  بنقل  المجموعة  اطر امت 
هرية الجو  ميع المخاطر والمكافآتنقل أو إبقاء جب  لم تقم المجموعة  دماعن  أو )ب(  وجودة بالملمتعلقفآت الجوهرية امكاوال

 للموجود ولكنها قامت بنقل السيطرة على الموجود.
 
 المطلوبات المالية ( 2)
 أو إلغائه أو انتهاء مدته.وفائه ا يكون اإللتزام بموجب العقد قد تم مدنع المالي بوالمطلتبعاد م إستي
 
 مخصصات  ي.
لتزام تسوية اال  وأن تكلفة ن حدث سابق  ج عنات  (قع)قانوني أو متو  حالي  لتزام اأي    المجموعة على    إذا كانالمخصصات  ت  إثباتم  ي

ما قبل الضريبة   بمعدلتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  ال  خصمطريق    نع  المخصصات  دتحدييتم  قياسها بواقعية.  لة ويمكن  محتم
 الزمنية للنقد والمخاطر المحددة للمطلوب. للقيمة الحاليةوالذي يعكس تقييمات السوق 

 
 أة مطفال ةكلفقياس الت ك. 

المالي عند اإلثبات المبدئي،   بود أو المطلقياس الموجويتم    الذي بموجبه  المبلغ  المالي هو  أو المطلوبة للموجود  إن التكلفة المطفأ
ألي فروق بين المبلغ المبدئي   الفعليمعدل الربح  طريقة    خدامباستكم  ناقص المدفوعات الرئيسية، زائد أو ناقص اإلطفاء المترا

 المالية.  جوداتالمو  اضمحاللقيمة ض في  اخفالمستحق، ناقص أي ان بلغالموبت المث
 
 ةاصمقال ل. 
هناك كان    ذا مركز المالي إذا، وفقط إللقائمة الموحدة  الإظهار صافي المبلغ في  وطلوبات المالية  لموا   الماليةموجودات  م مقاصة التت

في    طلوبوسداد الم  لموجوديع اأو بساس صافي المبلغ  ى أعل  سويةلتوتنوي المجموعة ا   المثبتةلمقاصة المبالغ    ملزمحق قانوني  
 الوقت ذاته. 

 
 يرادت اإلإثبا  .م
ية. يجب بموثوق  اإليرادالمنافع االقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس  منه  من المحتمل أن تتدفق  ى الحد الذي  لإ  دم إثبات اإليراتي

 د:  يرااإل اتمعايير اإلثبات المحددة التالية قبل إثبتحقيق  
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 الموحدة    يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 2021مبر ديس  31في كما 

 
 

 (تتمة)ات المحاسبية ياس السألهم  ملخص 3
 
 ( مة تت) إثبات اإليراد  .م
 
 االستثمارات العقارية دخل من  (1)

سط الثابت على مدة عقد التأجير س القى أسالع  ةات العقاريستثمارن عقود التأجير التشغيلية لالعالناتج  ار  دخل اإليج  يتم احتساب
 تها التشغيلية. طبيعجة لينت دخلللوحدة ضمن اإليراد في القائمة الم اويتم إدراجه

 
 ىألخرة والخدمات اات اإلدارأتعاب خدم (2)
إثبات  تي اإلم  خدمات  والخأتعاب  األخردارة  إدا ى  دمات  المشوأتعاب  علىرة  بتاري  روع  الخدمة  إنجاز  مراحل  ة  قائمالخ  أساس 
 ي بالرجوع إلى الشروط التعاقدية المتفق عليها بين األطراف.موحدة للمركز المالال
 
 اترثماستالمن ادخل  (3)

 ها. تسابات عندما يتم اكستثماراليتم إثبات الدخل من ا
 
 دخل من عقود المقاوالت (4)

 ة.جزمنطريقة النسبة المئوية لألعمال ال اًء علىوالت بنعقود المقا الدخل من يتم إثبات
 

إيرادات العقد بالنتائج  يمكن تقدير  عندما   إثبات  فإنه يتم  المقاوالت بموثوقية،  المررجوع  عقد  المنجزة منها.إلى  الفعلية  م تي  احل 
العمل. يتم مطابقة إنجاز  م فيها  ي يتالت  لية المانة  السفي  للدخل    مة الموحدةخل ومصروفات في القائكد  عقدف الإثبات إيرادات وتكالي

مععقالدخل   عند  الت  د  المتكبدة  مرحلة  كاليف  إلى  المنجزةالوصول  األعمال  من  سينت،  االنتهاء  عنهوالذي  ا  ج  لدخل  تسجيل 
إجمالي قديرات  والت على تعقود المقاحقيقها من  تعتمد األرباح المتوقع ت.  ةزمنجال  متعلقة بنسبة األعمالح الوالمصروفات واألربا

 عقود. ك الذ تلفيتنالدخل والتكاليف عند االنتهاء من 
 

د لغاية نهاية السنة  ى حد التكاليف المتكبدة للعقالعقد إلادات  عقد المقاوالت بموثوقية، فإنه يتم إثبات إيرنتائج  ال يمكن تقدير  عندما  
تير  فوا  مةقيند تكبدها. يتم تصنيف الزيادة في  العقد عتكاليف    يتم إثبات.  سترداداليف قابلة لل أن تكون هذه التكالحتمالممن    حيث

 عقود المقاوالت.   ة لعمالءمستحقعلى تكاليف العقد ضمن ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى كمبالغ األعمال قيد التنفيذ 
 

، فإنه خسائرير إلى والت تشد المقالكل عقد على حدة، وإذا كانت تقديرات تكلفة االنتهاء من عقوالعقود المتعلقة بخسائر م اليتم تقيي
 ها تحديدها. التي تم فية األولية ة في الفترائر المتوقعخسكافة الص لمخص أخذيتم 
 

  ما يث حمقابل فواتير األعمال قيد التنفيذ لغاية نهاية السنة.  لكل عقد  المثبتة  والربح أو الخسارة    ةبدالمتك اليف  يتم مقارنة إجمالي التك
ضمن ذمم الرصيد    تم إظهاري  نهفإ،  نفيذمال قيد التعاألفواتير    يمةتة قالمثبالربح أو الخسارة  وكبدة  متالاليف  التكمجموع  يتجاوز  

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

 . مقاوالتد اللعمالء عقو
 
 هيئة الرقابة الشرعية  .ن

 الجمعية العمومية.من قبل نهم يتعيالذين تم لرقابة الشرعية من قبل هيئة اموعة للرقابة جمالعمال  شطة أتخضع أن
 

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

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

تاريخ  بالسائدة    العملة الرئيسية  صرف  بأسعار  كيألمرياالر  الدووالمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى    تالموجودا  يتم تحويل
 لدخل. ل الموحدةقائمة الي يتم إثبات أية مكاسب أو خسائر ناتجة ف . مركز الماليقائمة ال
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   وحدة الم  يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 2021مبر ديس  31في ا مك

 
 

 )تتمة(ية المحاسب السياساتم ألهملخص  3
 
   نيفموظلل ةلخدمنهاية ا فآتمكا   .ف
ات  ع مساهمموعة بدفمجالويشمل نظام مساهمة محدد حيث تقوم   نالموظفين البحرينيي االجتماعيمين للتأ لعامةغطي نظام الهيئة اي

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

 
الخ   موعةجمال  دمقتكما   نهاية  ل مكافآت  غيلموظفدمة  البين  تستحق  ،ينحرينير  الخدمة  بناءً   والتي  سنوات  عدد  ا  على  د لح وإتمام 
عتباري المستحق الدفع إذا توظيف بناًء على المبلغ االفترة ال  مدى  التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على  قيدة. يتم  ن الخدمى ماألدن
   .يلمركز المال ايخ قائمة رابت  ملعلين اجميع الموظف  تركما 
 

   اليةوجودات المالم اضمحالل  ص.
إثبات   بالنسبة  للاالضمحالل  مخصص  يتم  المتوقعة  االئتمانية  المطفأةلمالية  ا   لألدواتخسائر  بالتكلفة  الخسائر   .المقاسة  تستند 

المستحقة التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين  الفرق  على  المتوقعة  ً   االئتمانية  المجموعة   وفقا تتوقع  التي  النقدية  التدفقات  وجميع  للعقد 
استالمها، مخصومة بمعدل تقريبي لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. ستتضمن التدفقات النقدية المتوقعة على تدفقات نقدية ناتجة من  

 وط التعاقدية. شرمن البيع الضمانات المحتفظ بها أو التحسينات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ 
 

المتوقعة.  االئتمانية  الخسائر  احتساب  في  مبسط  نهج  بتطبيق  المجموعة  قامت  األخرى،  والذمم  المدينة  التجارية  للذمم  بالنسبة 
بإثبا قامت  ذلك  عن  عوضاً  ولكنها  االئتمانية،  المخاطر  في  التغيرات  بتتبع  المجموعة  تقم  لم  على  ولذلك،  خسارة  مخصص  ت 

العمر بتاريخ  ئتمان الخسائر اال المتوقعة على مدى  التي تستند على واقع  ية  المجموعة مصفوفة  المالي. وقد أنشأت  التقرير  إعداد 
 خبرتها للخسارة االئتمانية السابقة، والتي تم تعديلها لعوامل النظرة المستقبلية. 

 
فاض في  كانخ مباشرةً   ضمحاللهار االيتم إظه  إن، فن خالل الحقوقعادلة مال  قيمةأسهم حقوق الملكية المدرجة بالفي حالة أدوات  
ا الموجود  االلمالي.  قيمة  الملكية  أدوات  في    لضمحالخسائر  حقوق  الحقأسهم  خالل  من  العادلة  بالقيمة   يتمال  وق  المدرجة 

 .المالك قوقحي ا العادلة مباشرةً فهتميقفي حقة الزيادة أية وإنما يتم إثبات  ،القائمة الموحدة للدخل من خالل استرجاعها
 
 ما بعد تاريخ قائمة المركز المالياث أحد  ق.
التي القوائم  تعديل  لتعكس  ليمام  الموحدة  المركزة  قائمة  تاريخ  بين  ما  التي وقعت  وت  األحداث  اعتماالمالي  القوائم  اريخ  إصدار  د 

يتم اإلفصاح عن   ي.المركز المقائمة الخ  رياتاعتباراً من    سائدة  نت اكتي  ف الشريطة أن يقدم الدليل على الظروالمالية الموحدة،  
 تعديل القوائم المالية الموحدة.ها ال تؤدي إلى ، ولكنلماليا كزقائمة المرعد تاريخ األحداث التي تنتج ب

 
 الزكاة   .ر

 .أنفسهم المجموعةتقع مسئولية دفع الزكاة على عاتق مساهمي 
 
 جب عقد اإليجار موب عالدف يجارات مستحقة اال .ش
وزارة الصناعة والتجارة  إلى  ستحق الدفع  يجار المعلية لعقد اإلبالتكلفة الف  اإليجار  الدفع بموجب عقد  االيجارات مستحقة  جراإد  يتم

ً ، وفقوالسياحة  سالمية. لمبادئ الشريعة اإل ا
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 دة  حموال  يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 2021مبر ديس  31في كما 

 
 

 ة(تم)تالسياسات المحاسبية ألهم ملخص  3
 

 ة يدد جوتعديالت ير وتفسيرات معاي 3,1
 : حدةالمو  الماليةالقوائم المطبقة في إعداد هذه  ةاليمال سبةلمحاير ايمعاه أدنافيما يلي 

 
   ار(مثستبااللة )الوكا "باالستثماربالوكالة "المتعلق  31م يار المحاسبة المالي رق عم

المحاسبية ومت المبادئ  إلى تحديد  ا  طلباتيهدف هذا المعيار  المالتقاريإعداد    ( رامثستباال  لةكاو)الار  ثماالست  ة بوكالخاصة  لية الر 
باعتباره  ر  امتث سعة االم طبيييتقرب المال  يتطلب المعيار من  يل.  ب المال والوكة، من جانب كل من رليمات الت واألدوامالللمعا
 . أو ب( مشروع الوكالة ماراالستث بتمرير إما أ(
 

   2021ديسمبر   31في   ةالمنتهي للسنة ة وعجمللم الموحدةالمالية م ائقوال  ي تأثير علىه أمذكور أعالار الالمعيلتطبيق لم يكن 
 

  رةاجإلبا علقالمت 32سبة المالي رقم حالممعيار ا
ا  يستبدل المحاسبة اهذا  المنتهجارة واإلجاإل با" لمتعلق  ا  8لي رقم  لمالمعيار معيار  اليهدف    ." ليك بالتم  ةيرة  البساحممعيار  الي مة 

لمختلفة  ها اأشكال  كلذفي    ماب  جارةاإلع  ون  تواإلفصاح في معامال  العرضياس وقبات والثاإلئ التصنيف ومباد  يدإلى تحد  32قم  ر
  .مستأجرأو مؤجر فتها صب، سواء هافاً فيطروتكون التي تنفذها المؤسسة 

 
رة  جااإل  أ( ى  إلبها  ة  اصجارة الخاإلن  كل مف  تصنيب  رجأؤجر أو مستها مبصفت  سواءً ة  مؤسسعلى ال، يجب  رالمعياب هذا  جبمو

وج(    ةع أو الهبق البيعن طريإما    –جارة  رة عقد اإلفتبعد نهاية    يةكلمللقع  متوال  نقللامليك مع  اإلجارة المنتهية بالت  (بالتشغيلية و
 . جارةإلا عقدلمتناقصة لاركة االمش كلذ ارة بما فياإلجعقد  فترةل خال للملكيةل التدريجي نق مليك مع الية بالتنتهرة الماجاإل
 
هضمتي لإلثبات  فاعإ على  المعيار    اذن  القيمةجودات  وملل"   ةجاراإلعقود    –لإلجارة  بالنسبة  ءين  الحواسيب منخفضة  )مثل   "

، ةراجاإلبدء عقد  ريخ  ي تافو  .أقل(أو    شهراً   12فيها  جارة  مدة اإلجار  اإل  )أي عقود  لجقصيرة األاإلجارة ال( وعقود  الشخصية
  استخدام  يف  قحالأي  )  ارةجاإلعقد  فترة  خالل  سي  األساالموجود  م  خدااستق في  لحا  د الذي يمثلوجولما  بإثبات  رتأجمسالم  قوسي

ى  نة علبيالم)مؤجلة  اإلجارة ال  فةكلب( توارة  جعقد اإل  التزامإجمالي    أ(  منوالذي يتكون    ،التزام عقد اإلجارةصافي  ( والموجود
ً قدم  المستلمة  اتجارابل مدفوعات اإليقمة  اراإلجعقد    اتصافي التزاماصة  قم  ، ينبغيلى ذلكع الوة  (. وعبلاقمال  لتزاماالا  أنه  ما
 . ةجاراإلعقد  ةرفت ل بدءبق

 
التزام  المجموعةقامت   اإلجاربإثبات  عقد  مدفو ة  ات  اإلجارعا لسداد  وت  يمثل  ة  الذي  الموجودات  استخدام  في  في الحق  الحق 
 : 32فيما يلي السياسات المحاسبية للمجموعة عند تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم   .ةسيساألا وجوداتالمام استخد

 
 داتالموجو ستخداماالحق في  أ( 
 األساسي  ودجكون فيه الموي يالذتاريخ  الي،  أ د اإليجار )قع  ءبدفي تاريخ    داتوجومال  م خداستافي  حق  الات  بإثب  المجموعة  ومتق

ل قي  (.ستخدامالمتاحاً  االضمحمتراكم    إطفاءي  أ  منها  ماً سومح  لفة،كتلبا  داتوجوالم  مداستخافي  حق  ال اس  يتم  الل وخسائر 
لي  ألتعديلها    ويتم،  المتراكمة اإلتقييم  دة  عاإو  أل  ديتعتأثير  العادل   تالموجودا  امخدستا في  حق  الة  فلتكل  تمث.  ةجارعقد  ة  القيمة 
تقوم .  تشغيلهااف  إيقتكاليف لتفكيكها أو    وأي  دئيةبرة الممباشالف  ياللتكى امدفوع / المستحقة الدفع ويتضمن عللال  بالمقاإلجمالي  
استخداحق  البإطفاء    المجموعة الموجودات  في  نهايةاإلجارة  عقد  دء  ب  تاريخ  من م  االالعم  إلى  اإلر  في   حق للنتاجي  قتصادي 
حق في ال  نالمنافع م  متخدااسط  م كس نعيمنهجي  باستخدام أساس  عقد اإلجارة    رةفتة  تزامن مع نهايموجودات الذي يلاستخدام ا

بة  ر المحاسات معياع متطلبشى مفي القيمة بما يتما ضمحالل  اللالحق في استخدام الموجودات  خضع  كما ي.  استخدام الموجودات
 . 30قم ر ليالما
 

 اإلجارةد عقالتزامات ب( 
ت عقد  ات التزاماإثبب  ةعالمجمووم  تق،  (مستخدااللاً  احمت  لذي يكون فيه الموجود األساسيايخ  تارال)أي،   يجارقد اإلدء عخ بيرفي تا

جارة، يتم قد اإلع  بدءريخ  ابعد ت.  ةجاراإل  عقد  رةعلى مدى فتالدفع  ستحقة  المات  اإليجارإلجمالي    العادلةة  ة بالقيماسمقلا  جارةإلا
 ايضهفوتخجلة  المؤارة  فة اإلجلكاء ت طريق إطفعن    –مات عقد اإلجارة  التزا  علىد  كس العائيعقد اإلجارة لع  التزاماتلغ  دة مبياز

المسددة.    اترإيجالتعكس مدفوعات   إلى ذلك، يتعقد اإلجارة  المدرجة ال  م إعادة باإلضافة  القيمة  ذا إ  اإلجارة ت عقد  لتزاماقياس 
 . بتةر الثاإليجامدفوعات ا يير في مضمونغتأو  ةجارعقد اإل دةديل أو تغيير في متعحدث 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية ألهم ملخص  3
 

 ( ةتتم) ةيدد جوتعديالت ير وتفسيرات معاي 3,1
 

 " املي الصكوكلمالية لحر ايداد التقارعبإ" المتعلق 34الي رقم الممعيار المحاسبة 
 الجهةن م يتطلبوهو الصكوك. داة ألوجودات األساسية مة للالماليإعداد التقارير  ومتطلبات المحاسبية لمبادئهذا المعيار ايحدد 
 ذا المعيار.جب هبمو دادها حسب الحاجة عإل الدعوةتمويل أو تقارير الإعداد صدرة الم
 
 . 2021ديسمبر   31في   لمنتهيةا للسنة عة جموللمالموحدة المالية قوائم ال  المعيار المذكور أعاله أي تأثير علىلتطبيق يكن  لم
 

   "رط مخاي الاحتياطب"المتعلق  - 35رقم  المالي بةالمحاسمعيار 
الموضوعة  خاطر مالحتياطيات الوإعداد التقارير المالية وضع مبادئ المحاسبة   ىإلهدف ي  35رقم  بة المالي حاسممعيار ال

رة، في  والخسا حن الربيستثمروين ثمرين الذتمسالوباألخص   حة، المصل باحأص هاواجهيلتي االمختلفة خاطر من الم تخفيفلل
 .مالية اإلسالميةات الؤسسلما
 
 . 2021ديسمبر   31في   لمنتهيةا للسنة للمجموعة الموحدة المالية قوائم ال  المعيار المذكور أعاله أي تأثير علىلتطبيق يكن  مل
 

 المحاسبية الهامة راضات فتواالرات يالتقدو اآلراء 4
 

يتطيتطلب   الموحدة  المالية  القوائم  من  إعداد  آراء  اإلدارة  لب  التي  ووتقديرات  إصدار  المبالغ  عل  ثرتؤافتراضات  ة المدرجى 
والمرإليل الماجودلمووا  صروفاتادات  والمطلوبات  اإلواإلفصا  ليةات  عن  اإلفصاح  وكذلك  المرفقة  المحتملةحات  د ق  .لتزامات 

التيقن بشأن هذه  يؤدي   إلى نتائج قد تتطلب    راضاتاالفت عدم  للموجودات  جوهر  تعديل  إجراءوالتقديرات  المدرجة  للمبالغ   و أي 
 قبلية.تت المسالفتراتتأثر في  التي المطلوبات

 

 آلراء ا
بتة على المبالغ المثم  ري األهر الجوهثتتميز باأل التي  والتالية،  اآلراء  عة، اتخذت اإلدارة  ة للمجموسبيق السياسات المحاتطبي   أثناء

 لمالية الموحدة. في القوائم ا 
 

 ات  رستثمااالتصنيف 
القائمة    لمن خالبالقيمة العادلة كية المدرجة حقوق المل ت أسهمكأدوا تصنيفهاجب يتو ذتقرر اإلدارة ما إ اتستثماراال اقتناءعند 

 .أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة وأالحقوق من خالل لعادلة لقيمة ااأدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة ب وأالموحدة للدخل 
 
 ت والفرضيا تاديرتقال

 إعداد كل تقريربتاريخ  غير المؤكدة  ى للتقديرات  ة األخراألساسي  والمصادر  المتعلقة بالمستقبلالفرضيات األساسية  فيما يلي أدناه  
تكون سبباً  مخاطر  ال  ذات،  مالي قد  التي  إحداث  الجوهرية  والمطلوالموجودلدرجة  الملقيم  ا  في جوهري  تعديل  في  بات خالل  ت 
االس المجموعة في فرضياتها وتقديرات   .القادمة   ية لمالنة  الموحدة. قد تتغير ة عند إر متوفريها على معايتعتمد  المالية  عداد القوائم 

القائمة  الظروف   المستقبليةواالفتراضات  التطورات  قد بشأن  ذلك،  مع  نتيجة    .  التتغير  عن خظروف    و أسوق  لتغيرات  ارجة 
  الفرضيات عند حدوثها.على ت راغييتوتنعكس مثل هذه الة. موعيطرة المجس
 

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

غير جوهرية  ور  أم  ةأيب  علم  فإن اإلدارة ليست علىوة على ذلك،  ظور. وعالنبل المقالمستعمالها في  المصادر لالستمرار في أ
ً الومؤكدة   ة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم حول قدرجوهرية    تي من الممكن أن تسبب شكوكا

 ة.إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمراري
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 ( )تتمة لهامةمحاسبية االوالفرضيات قديرات التو اآلراء 4
 

 ()تتمة توالفرضياات التقدير
 

 اتستثماردل لالام العالتقيي
اتطلب  ي التحديد  لاللقيم  اإلدارة  درجة  المغير    اتستثمارعادلة  ووضع  من  على  افتراضات  تقديرات  تؤثر   المدرجة   لمبالغ اقد 

 حدة.  لموللموجودات بتاريخ القوائم المالية ا
 

يمة العادلة والتي ال لحالي للقاتقدير  لعن ا  ة قد يختلفلمبلغ الفعلي الذي سيتحقق من المعامالت المستقبليعلى الرغم من ذلك، فإن ا
 . رجةدالمير غات ستثمارالحول تقييم االكامن رة نظراً لعدم التيقن ات اإلداديرتقخارج تزال 

 
 من خالل الحقوق  دلةمدرجة بالقيمة العا استثماراتإضمحالل 

 كمضمحلة عندما يكون هناك انخفاض هام أو طويل األمدالحقوق   المدرجة بالقيمة العادلة من خاللاإلستثمارات    تعامل المجموعة
"  األمدطويل  " أو    " هام" ا هو  تحديد مطلب  يت.  ضمحاللالفي القيمة العادلة أدنى من تكلفتها أو إذا وجد دليل موضوعي آخر يثبت ا

إ  بتقييم    ياً.أر ر  صداعلى  المجموعة  الملكية  تقوم  حقوق  ألسهم  السهم  سعر  في  اإلعتيادية  التقلبات  ذلك  في  بما  أخرى  عوامل 
 .جة القابلة للمقارنةالمدرأسهم حقوق الملكية غير خصم  والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل درجة الم
 

 أغراض خاصة  شركات ذات
ا   اتاستثمارللعمالء بامتالك    ي لغرض السماحساسأبشكل  خاصة  اض  غرأذات  ت  بتأسيس شركاالمجموعة  تقوم   .  لمجموعةفي 

خد  مجموعةلاقوم  ت ومات  بتقديم  الشركات  واستثماراالإدارة  اإلدلخدات  لهذهارية  مات  االستشارية    والتي .  الشركات  والخدمات 
ا  تتضمن الشركات.  القرارا   لمجموعةاتخاذ  هذه  نيابة عن  تقوم  ت  نيابة عن عمالئهرة  إدابموعة  المجكما  الشركات  الذين  هذه  ا، 

ذات توحيد الشركات  مجموعة بال  ات االقتصادية القائمة. ال تقومستثمارمن اال  تفيدونسم الموه  ثالثرف  كطيعتبرون إلى حد كبير  
ذات األغراض  ات  الشرك  ا إذا كانت المجموعة تمتلك السيطرة على عند تحديد م.  طرة عليهايالتي ال تمتلك السالخاصة  األغراض  
ا القرارات  اتخاذ  يتم  الخاصة،   أهداف وأنشطة هذه  للمخاطضدى تعرمحديد  وت،  لشركاتحول  نية  ، وكذلك  المكافآتور  ها  حول 
المنافع من تحصل على  وعة  إذا كانت المجمحديد ما  تالتشغيلية نيابةً عن تلك الشركات وى اتخاذ القرارات  جموعة علالموقدرة  

 هذه القرارات. 
 

 لماليةالموجودات اقابلية تحصيل  وعدم  اللاضمح
المجموعة   المصفوفةتستخدم  االالخحساب  ل  أحكام  المتوقعة  سائر  المديذملئتمانية  و  اءً بنالمقدرة  نة  ها  الخبرة  اعلى  السابقة قع 

تعكس   بحيث  حالمقتضى الحسب  معدلة    ،العميل في سداد مستحقاتهاستناداً إلى وضع تأخر    حساب الخسارة االئتمانيةلللمجموعة  
 .ف االقتصادية المستقبليةالوضع الحالي والظرو

 
السابقة    ةالمصفوف  أحكامستند مبدئياً  ت الخبرة  التي تمت  الخلمعدالت  للمجموعة  على واقع  المجموعة. ستقوم سارة  مالحظتها في 

ثال، إذا نظرة المستقبلية. فعلي سبيل المال  لخبرة السابقة للخسارة االئتمانية مع معلوماتلتعديل واقع االمصفوفة    ة المجموعة بمعاير
 الخسارة تعديل معدالت    سيتمإنه  ، فاتبالتوقع  لةالمشموالفترة  خالل    كلي المتوقعةال  تصاداالق  متغيراتكان من المتوقع أن تتدهور  

الظروف    السابقة لتعكس  المتوقعةصعوداً  في االقتصادية  تق  .  كل  إعداد  تحديث  تاريخ  يتم  مالي،  السابقة   لخسارةات  معدالرير 
 النظرة المستقبلية. معلوماتحليل التغييرات في الملحوظة ويتم ت

 
قتصاد االجتهادات فيما يتعلق بكيفية تأثير التغيرات في متغيرات اال  توىى زيادة مس دراج معلومات النظرة المستقبلية إلاسيؤدي  

الخسائ على  المتوقعةالكلي  االئتمانية  ال  .  ر  الخستمثل  قد  للمجموعة  الا  ارةخبرة  السابقة  المتوقعوئتمانية  االقتصادية    ة الظروف 
 عميل في المستقبل.فعلي للالتعثر في السداد ال

 
 السيولة 

سي المجموعة  إستحقاق  ولتتدير  بيان  االعتبار  في  األخذ  خالل  من  و بومطلوموجوداتها  ها  تواتها  تم  فالتي  إفصاحات ضيحها  ي 
السيولة في   الماالقوائهذه  مخاطر  استحعنإصدار رأياَ  . يتطلب  الموحدة  ليةم  يد تحديد  التي ال  الموجودات والمطلوبات  وجد قاق 

 .ها استحقاقات محددةلدي
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   بنوك وأرصدة لدىنقد  5
2020 2021  
 ألف  
 ر أمريكي دوال

 ألف 
  دوالر أمريكي 

   
 وماً أو أقل( ي 90حقاق أصلية لفترة األجل )بتواريخ است ائع قصيرةود 9,087 9,628

  لدى بنوك  ةجاريال اتحسابالأرصدة  9,542 7,929

 نقد في الصندوق  13 11
───────── ─────────  

 ي حكمه  وما فموع النقد مج 18,642 17,568
   

 يوماً( 90من ثر لية ألكصودائع قصيرة األجل )بتاريخ استحقاق أ 7,895 5,973

 ة الخسائر االئتمانية المتوقع مخصص : منهااً سوممح ( 161) ( 142)
───────── ─────────  

 األرصدة لدي البنوكوع النقد ومجم 26,376 23,399
═════════ ═════════  

 : ةعتوقتمانية المئر االئالخسافي مخصص  تاغيرالت
2020 2021  

 ألف  
 أمريكي الر دو

 ألف 
  يكي أمرالر دو

   
  يناير 1في  142 475

 السنة مخصص / )استرجاع مخصص( خالل  19 ( 333)
───────── ─────────  

142 161  
═════════ ═════════  

 ذمم مدينة   6
 2021 2020 

 
 ألف 
 أمريكي  دوالر

 ألف  
 أمريكي  روالد

   
 12,797 12,830 ( 28  رقم عالقة )إيضاح أطراف ذات منتحقة لغ مسمبا

 13,809 8,729 مدينة ذمم تجارية 
 1,980 1,296 إيجار مستحق القبض 

 18,391 21,028 ى  ذمم مدينة أخر
 ─────── ─────── 
 43,883 46,977 
 (23,905) ( 23,472)  الخسائر االئتمانية المتوقعةوماً منها: مخصص محس   
 ─────── ─────── 
 20,411 23,072 
 ═══════ ═══════ 
 

ويتم داد سلل ددةلها شروط محال يوجد ووال تستحق عليها أرباح  ر مضمونة، غيهي  عالقة الات ذطراف األتحقة من المبالغ المسإن 
   التصريح بها من قبل إدارة المجموعة.

 

 عة: و للمجمالمتوقعة  ةاالئتمانيمخصص الخسائر فيما يلي التغير في 
 2021 2020 

 
 ف أل

 دوالر أمريكي 
 ألف  
 ريكي أم دوالر

   
 27,397 23,905 يناير  1في

 ( 6,038) ( 433) خالل السنة حاجة إليه مخصص انتفت ال
 2,546 -   30المحاسبة المالي رقم  ارق معيتأثير تطبي

 ──────── ──────── 
 23,472 23,905 
 ════════ ════════ 
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 ات استثمار  7
 2021 2020 

 
 ألف 

 مريكي دوالر أ
 ألف  

 مريكي دوالر أ
   
    المدرجةغير  –ن خالل الحقوق ة العادلة مبالقيم ةقوق الملكية المدرجدوات أسهم حأ

 12,593 12,964 رات  لة بالعقاصالذات ملكية ات حقوق الاستثمار
 ══════ ══════ 
 
الملكيحقوات أسهم  استثمارتضمن  ت العادلةلمدرجة  اة  ق  في  شركات غير مدرجة  في  ات  اراستثمعلى  حقوق  الل  من خال  بالقيمة 

يالتي  صة  البور أستتم  ال  النشطةداول  األسواق  في  كثب ات  ستثماراالهذه  إن    . همها  بها عن  محتفظ  في شركات  باألساس  هي 
في اإليضاح   خالل الحقوق كما هو مفصح عنهامن  العادلة  مة  بالقيات  ستثماررج االتدلخليجي.  ون اتعاالموجودة في دول مجلس ال

 .حول القوائم المالية الموحدة ج 3رقم 
 

 وشركات زميلة  ةتركمش  مشاريعات في استثمار  8
 2021 2020 

 
 ألف 
 مريكي والر أد

 ألف  
 مريكي والر أد

   
 87,387 95,681  يناير 1في 

 9,265 - ت خالل السنة ءااقتنا

 (10,173) ( 223)  رةخسافي الموعة صة المجصافي ح

 9,574 - صفقة شراءب من مكس

 ( 372) ( 410) توزيعات خالل السنة 
 ─────── ─────── 

 95,681 95,048 ديسمبر  31في 
 ═══════ ═══════ 
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 لموحدة  ا  يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 2021مبر سدي   31كما في 

 
 )تتمة(ركات زميلة ششترك وفي مشروع م اتستثمارا 8
 

 التالي: المشترك  المشروعفي  استثمارالمجموعة  لدى
 

 القيمة المدرجة   بلد التأسيس   ية نسبة الملك  األنشطة الرئيسية   االسم 
   2021 2020  2021 2020 

      
 ف  أل

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
        

 ذ.م.م. جية للعقار ي لألولى الخشركة ا
 تطوير   ركة تسب نتيجة لدمج شكم استثمار)

 ( ات المحدودةمنتجع دان 

من   ستثمارشراء األراضي وتشييد المباني عليها لغرض اال   
 الل بيع أو تأجير وإدارة وصيانة العقارات خ

 عربية  ال كةالممل % 55,56 55,56%
 السعودية 

40,174 40,259 

 2,634 2,971 ة الكويت لدو % 45 % 45 الخشب والبالستيك من  لمواد المكونةا نتاجإلشركة تصنيع   م.م. بضة ذ.اتقدمة القمجموعة المشاريع الم
      ────── ────── 
      43,145 42,893 
      ══════ ══════ 

 ك للمشروع المشتر   المعلومات المالية ملخص 
 على حسابات اإلدارة: ًء نالمشترك ب لومات المالية للمشروع ايما يلي أدناه ملخص المعف
  2021 2020 

  
 ألف  
 ر أمريكي دوال

 ألف  
 ر أمريكي دوال

 61,299 62,245  ت لموجودا مجموع ا    

 2,184 2,476  مجموع المطلوبات 

 ( 81) 649  ( سارة الخ) / الربح مجموع صافي 
 

 .2020و  2021ديسمبر  31كما في ة رأسمالي  ت ملة أو إرتباطاأية إلتزامات محت  ةك المشترالمشاريع لدى  ال يوجد 
 

 لزميلة للمجموعة هي: ة اركات الرئيسي الش
 

 القيمة المدرجة   بلد التأسيس   ة الملكية نسب  ية نشطة الرئيساأل  ميلة ركة الزالشاسم 

  

2021 2020 

 

2021 
 ألف  

 دوالر أمريكي 

2020 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
       

 45,166 44,498 جزر الكايمن  % 46,49 %46,49 نية لسكع العقارات التجارية واطوير وبي ت  ية المحدودة ستثمارنا االشركة درة ماري 
 4,580 4,371 لبحرينمملكة ا % 37,24 %37,24 تودعات  إدارة وصيانة المس المخازن ش.م.ب.)مقفلة( ودعات وت شركة تخزين للمس       
المملكة  لظهران، ا العقارات في تطوير وت المهندسين للمقاوالت  شركة بي        

 3,042 3,304 بية السعودية لعرلمملكة اا % 23,17 %23,17 العربية السعودية 
     ────── ────── 
     51,903 52,788 
     ══════ ══════ 
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 الموحدة    يةلامالم ائ ل القو وح تحااضإي 
 2021مبر يسد  31في كما 

 
 
 )تتمة(  وشركات زميلة ة مشترك شاريعمفي  اتاستثمار 8
 

 إلدارة: ت اابات الزميلة بناًء على حسركا اه عرض لملخص المعلومات المالية للشما يلي أدن في 
  2021 2020 

  
 ألف  
 يكي الر أمردو

 ألف  
 يكي دوالر أمر

    للشركات الزميلة  لماليةملخص المعلومات ا 
 132,428 130,452  مجموع الموجودات 

 9,312 9,275  وع المطلوبات مجم
 (20,316) ( 839)  الخسارة  موع صافيمج 
 

 .2020و 2021يسمبر د 31ية كما في مالرأس  تو إرتباطاات محتملة أأية إلتزاميلة لزمشركات االال يوجد لدى 
 

 ات عقارية استثمار 9
 2021 2020 

 
 ألف  

 مريكي دوالر أ
 ألف  

 مريكي دوالر أ
   
 77,402 76,824 يناير 1في 

 1,776 2,700 ل السنة خال اضافات
 (2,354) - إستبعادات خالل السنة 

 ──────── ──────── 
 76,824 79,524 سمبر دي 31في 
 ════════ ════════ 
 

م اعتماد مستقلين معتمدين. ت   تمنين عقاراها بناًء على تقييمات تم اجرؤها من قبل مث عادلة التي تم تحديدقارية بالقيمة الات العستثمارج االم إدرات ي 
وبائعين دون  شترين  م ن  المعاملة م  اف ملمة بتفاصيلبادلها بين أطرلتي يمكن ت اات   على قيم السوق المفتوحة والتي تمثل أسعار العقارلتقييمات بناءً ا

 تفضيلية. شروط 
 

ديسمبر  31) يكيدوالر أمريون مل 106,64 منين عقارات خارجيينا من قبل مث قارية بناًء على التقييمات التي تم إجراؤهات العستثماريمة اال بلغت ق
اإلدارة صادية، تعتقد  ؤ في البيئة االقت والتباطات  وق العقارعة غير السائلة لسداً إلى الطبي ذلك، استناع  وم  .مليون دوالر امريكي(  103,45:  2020

الم القيم  لال بأن  الحالية  العقارية  ستثماردرجة  )  مليون  79,52قيمتها    لغالباات  أمريكي  أمريكي(   76,8:  2020يسمبر  د  31دوالر  دوالر  مليون 
 .تقارب قيمها العادلة

 

( كضمان مليون دوالر امريكي  18,7: 2020ديسمبر   31ريكي )والر ام يون د مل  18,7سجلة بقيمه مدرجة قدرها  ية الم ات العقارستثماراال   هنرتم  
 (.15 رقم يضاحاال)م الحصول عليها التي ت مقابل تسهيالت التمويل 

 

 الت ومعدات ممتلكات وآ 10

 

 مباني 
على أراضي 

 مستأجرة 

 مكائن 
ث  ومعدات وأثا

 يباتركت و
امج أجهزة وبر
 المجموع  ات مركب  اآللي  الحاسب

 
 ألف  
 مريكي ر أدوال

 ألف  
 الر أمريكي دو

 ألف  
 أمريكي  والرد

 ألف  
 ي دوالر أمريك

 ألف  
 دوالر أمريكي 

      التكلفة 
 24,380 2,203 1,585 10,470 10,122   2021يناير  1في 
 282 51 7 224 - ضافات  إ
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 24,662 2,254 1,592 10,694 10,122  2021 ديسمبر 31في 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      هالك المتراكم االست
 15,335 1,885 1,463 9,257 2,730   2021ير ينا 1 في
 966 75 70 470 351 صص المخ
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 16,301 1,960 1,533 9,727 3,081  2021 رديسمب 31 في

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      :فتريةالد صافي القيمة

 8,361 294 59 967 7,041  2021 ديسمبر 31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 9,045 318 122 1,213 7,392  2020 ديسمبر 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 الموحدة    يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 2021مبر ديس  31كما في 

 
 

 ( تتمة) تلكات وآالت ومعداممت 10
 

 ة للدخل: ائمة الموحدي القوالمعدات ف الستهالك المحتسب على الممتلكات واآلالت فيما يلي ا
 2021 2020 

 

 ألف  
 أمريكي دوالر

 ألف  
 ريكي أمدوالر 

   
 150 238 (19رقم محتسب على تكاليف العقد )إيضاح ك ال االستهال

 872 728 على المصروفات االستهالك المحتسب 
 ─────── ─────── 
 966 1,022 
 ═══════ ═══════ 

  الحق في استخدام الموجودات 11

 2021 

 
 ألف  

 يكيدوالر أمر
  ة التكلف

 - حي الفتتاالرصيد ا
 328 إضافات  

 ──────── 
 328 
 ──────── 

  تراكم ء الماإلطفا
 - ير ينا 1في 

 64 المخصص  
 ──────── 
 64 
 ──────── 

 264 قيمة الدفترية  ال ي صاف
 ════════ 

 موجودات أخرى 12
 2021 2020 

 
   لفأ

 يكدوالر أمري 
   ألف

 ي دوالر أمريك
   

 450 274 ين لمقاو للمبالغ مدفوعة مقدماً 

 368 257 ة مقدماً  وع مدف غلمبا
 ──────── ──────── 

 531 818 
 ════════ ════════ 

 ذمم دائنة و أخرىمطلوبات  13

 2021 2020 

 
 ألف  
 ر أمريكيالدو

 ألف  
 الر أمريكي دو 

   
 50,105 50,105 ( 13,1 رقم إيضاح)  عالدف  ر المستحقإيجار عقد التأجي

 6,737 7,992 ى ئنة أخرادمستحقات وذمم 

 455 4,970 ت  من عمالء المقاوالة مقدماً لغ مدفوع مبا

 7,672 3,389 (13,2 رقم  إيضاح)وااللتزامات األخرى صص القضايا القانونية القائمة مخ

 2,329 1,469 ائنة  ذمم تجارية د

 1,839 1,046 فع لدحقة امحتجزة مستمبالغ 

 126 152 ( 28و  13,3 رقم ن ي)ايضاحف ذات عالقة مبالغ مستحقة ألطرا
 ──────── ──────── 

 69,123 69,263 
 ════════ ════════ 

 13,1إيضاح 
من   اً تباراعد نافذ  إن العق،  2005ديسمبر  شهر  في  والسياحة  رة  اعة والتجامع وزارة الصناألجل  ر طويل  لمجموعة في عقد إيجاادخلت  

 . سنة 50دة لمو  2006و مايهر ش
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 وحدة  لما  يةلامالم ائ ل القو وحإيضاحات 
 2021مبر ديس  31كما في 

 
 

 ( تتمة) ذمم دائنة و أخرىمطلوبات  13
 

 ( تتمة) 13,1إيضاح 

 ً تين األوليتين إيجار للسنال يستحق دفع ، االتفاقيةمن تاريخ التوقيع على  والصناعة والسياحة، التجارة ع وزارةاالتفاقية م دلبنو وفقا
الف المشمولة  من  عقترة  سنة  ر،  اإليجاد  في  التأجيرإيجار  إن  .  2007نة  سإلى    2006من  الدفع،    عقد  س)  للفترةمستحق  نة من 
تلتزم بعد ذلك،  وستصالح األرض المستأجرة.  الالمجموعة  تحملتها  التي    النفقاتمقابل  ايضتها  مق، وقد تم  (2025ى سنة  إل  2008

 (. 2056إلى سنة   2026نة من س)سنة ثالثين ى التأجير على مد در عقإيجادفع ب المجموعة
 

 13,2ح إيضا
ل  المجموعةى  لد تاريخي  القانسجل  اللمطالبات  ضفومرونية  وعة  أجرتدها.  القانونية  المطالبات  لسجل  تاإلدار  نتيجة  قييم ة 

الللمطالبا لذلك، قامت    الشركةلة ضد  حتمملالية  مستقبت  ل  خال  ة.المحتملة المستقبلي  تاااللتزاممقابل تلك    اتمخصص  بأخذووفقاً 
نازعات بشأن نزاع يتعلق الم  يةحرين لتسوكة في غرفة البمشروع برفع دعوى ضد الشرالي شركة  تثمر فمس، قام  2020نة  س

الشركةالتي  مشروع  البشركة   القضيت غمالحالية، حك  السنةفي  . وتديرها  المنازعات في  لتسوية  البحرين  ضد المرفوعة  ة  رفة 
لنهاية السنة، حكمت محكمة النقض في القضية النقض  مة محكد ذلك أمام  بع  حكم الشركة، ومع ذلك، استأنفت الشركة ال . والحقاً 

 . ، تم استرجاع المخصصوبناًء على ذلكة، كلصالح الشر
 

قامت المجموعة بإثبات مخصص ،  ةالقضيوتقييم  واستناداً إلى التقرير  ،  عةالمجموقضائية ضد  رفعت دعوى  ،  2020خالل سنة  
 .نفسها نية القائمةية القانومقابل القض

 

 والتغيرات خالل السنة:  ألخرىاايا القانونية القائمة وااللتزامات أدناه هي القيم المدرجة للقض ما يليفي
 

 2021 2020 

 
 ألف 
 ر أمريكي الدو

 ألف  
 الر أمريكي دو

   
 8,497 7,672 يناير  1كما في 
 284 2,122 * ت إضافا

 - ( 476) تسويات 
 ( 1,109) ( 5,929) استرجاع 

 ──────── ──────── 

 7,672 3,389   ديسمبركما في 
 ════════ ════════ 
 

 . المجموعةضد   افية للمطالبة في حالة إصدار المحكمة العليا حكماً كمخصصات يها ن لدأ ت اإلدارةقد قيمل* 
 

 13,3يضاح إ
ال  دة للسداد وهي روط محدش  جد لهاوال يو  حأربا  ليهامضمونة وال تستحق عهي غير    عالقةإن المبالغ المستحقة لألطراف ذات 

 من قبل إدارة المجموعة.  معتمدة
 

 اإلجارة ت عقد امازالت 14
 2021 

 
 ألف 
 ر أمريكي الدو

  
 - يناير  1كما في 
 330 إضافات  

 11 إطفاء تكلفة اإلجارة المؤجلة 
 ( 67) مدفوعات 

 ──────── 

 274 ديسمبر  31في  كما
 ════════ 
  

 117   نة واحدةخالل س
 157 سنوات  ست أكثر من خمس عد سنة واحدة ولكن ليب
 ──────── 

 274 المجموع 
 ════════ 
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 الموحدة    يةلامالم ائ ل القو وحإيضاحات 
 2021مبر ديس  31كما في 

 
 تمويل من بنك  15
 2021 2020 

 
 ألف  

 كيدوالر أمري 
 ألف  

 كي أمريدوالر 
   

 5,439 5,757 تمويل سلع المرابحة 
  ══ ══════ ══ ═ ═══════════ 
 

من    حصلت تمويل  على  لالمجموعة  و استثمار  ءاقتنا  غرضبنك  المال  شراء  ات  رأس  متطلبات  وتلبية  هذه  العاملعقارات  تحمل   .
 البنك المعني.   مع متفق عليهاادها وفقاً لشروط السداد ال معدالت السوق ويتم سدالمطلوبات أرباح ب

 

 رأس المال 16
 2021 2020 

 
 ف  أل

 ريكيأمدوالر 
 ف  أل

 كي دوالر أمري
   المصرح به

 ( أسهم عادية بقيمة 375,000,000: 2020ر بديسم 31) 375,000,000
 150,000 150,000 دوالر أمريكي للسهم   0,40إسمية قدرها  
  ═══ ══════ ═  ═══ ══════ ═ 

   وع بالكامل الصادر والمدف
   الرصيد االفتتاحي 
 قيمة  ة بسهم عاديأ  (300,836,787:  2020 مبرديس  31)  300,836,787
 120,334 120,334 هملسيكي لر أمردوال 0,40إسمية قدرها 

   أسهم خزانة   
 ( 1,309)  ( 1,309)  ( أسهم خزانة  3,675,000: 2020ديسمبر   31) 3,675,000محسوم منها: 

 ───────── ───────── 
   يد الختامي رصال

 119,025 119,025 عادية م أسه( 297,161,787: 2020ديسمبر  31) 297,161,787
 ═════════ ═════════ 

  لكية نمط الم عن  فيةإضات معلوما
األس وعدد  الرئيسيين  المساهمين  وجنسيات  أسماء  عن  اإلفصاح  يمتلكونها،يتم  التي  أسهم  دو   هم  االعتبار  في  األخذ  و ن   هيالخزانة، 

   قائمة(:لسهم ااألثر من أك% أو 5بلغ مساهمتهم أكثر من موضحة أدناه )حيث ت
 

 2021ديسمبر   31في 
 نسبة عدد بلد   
 كية %المل األسهم     تأسيسال سم اال
    

 % 14,27 42,930,670 الكويت الخليجي  ستثماربيت اال
 % 8,71 26,197,500 الكويت امة ميكانيزم للتجارة الع شركة

 % 8.65 26,025,257 الكويت سهم والسنداتلبيع وشراء األ شركه سند
 % 6,89 20,736,327 العربية المتحدة  ات االمار السالمي دبي ا نكب

 % 61,48 184,947,033 متعدد أخرى
  ─────────── ────────── 
  300,836,787 100 % 
  ═══════════ ══════════ 

 2020ديسمبر  31في 
 نسبة  عدد  بلد  

 ة % الملكي األسهم  س تأسيلا االسم
    

 %14,27 42,930,670 الكويت ي الخليج ستثماربيت اال
 %8,71 26,197,500 الكويت شركة ميكانيزم للتجارة العامة 

 %6,89 20,736,327 ة المتحدالعربية  االمارات  سالمي بنك دبي اال
 %70,13 210,972,290 متعدد أخرى

  ─────────── ────────── 
  300,836,787 100% 
  ═══════════ ═════════ 
 

تم دفع قيمة ك،  وعالوة على ذلذه األسهم لديهم حقوق تصويت متساوية،  ة وحاملي ههم حقوق الملكيفئة واحدة فقط من أس  كة ك الشرتمتل
 لصادرة بالكامل. ا سهمميع األج
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 الموحدة    يةلامالم ائ ل القو وحإيضاحات 
 2021مبر ديس  31كما في 

 
 

 )تتمة(ال س المرأ 16
 

 ( ة تتم) ةنمط الملكيعن  إضافيةات معلوم
 

 2021ديسمبر  31في 

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

    

 % 17,47 656 52,555,199    %1أقل من

 % 44,01 17 132,391,834 %5الى أقل من  %1 من

 % 24,25 3 72,959,084 %10قل من الى أ %5من 

 % 14,27 1 42,930,670 %50الى أقل من  %10من 
 ────────── ──────── ───────── 
 300,836,787 677 100 % 
 ══════════ ════════ ═════════ 

 2020ديسمبر  31في 

 مساهمينالعدد  ألسهم عدد ا الفئات:
%من اجمالي  
 األسهم القائمة

    

 % 25,15 652 75,651,956    %1أقل من

 % 44,98 16 135,320,334 %5أقل من  الى %1من 

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

 % 14,27 1 42,930,670 %50أقل من  الى %10ن م
 ────────── ──────── ───────── 

 300,836,787 671 100 % 
 ══════════ ════════ ═════════ 

 
 إدارة المجموعة:مجلس  فاصيل األسهم المملوكة من قبل أعضاء لي تفيما ي

  2021ديسمبر  31
%من اجمالي  

 لقائمة ا األسهم
 عدد  

 ألسهم ا
    

 5,508,188 % 1,83  دسعد السنأعبد العزيز 

 600,000 % 0,20  عبدالعزيز فهد الدخيل
   ───────── 

   6,108,188 
   ═════════ 

   اتاالحتياطي 17
 

 قانوني  احتياطيأ.  
إلى   سنة للربح ال  ي صافمن    % 10يل الشركة تحون  تطلب منه يوالنظام األساسي للشركة فإ  رينية البحالتجاري  الشركاتقانون  قاً لوف

لل.  القانوني  االحتياطي الشركة  ويجوز  هذا  مثل  إيقاف  تقرر  اإلحتياطي    ويالسنيل  تحوأن  يبلغ  المال    %50عندما  رأس  من 
إن  قاب  المدفوع.  غير  اإلحتياطي  للتهذا  إل  اوزيع  في  الفي  عليها  منصوص  الألوجه  ال  التجارية  الشركات  بعد و  بحرينيقانون 
ل خالوني  قانال  ألف دوالر أمريكي إلى االحتياطي  75تم تحويل مبلغ وقدره    ن المركزي.رف البحريصة معلى موافق  الحصول 

 .يكي(ألف دوالر أمر 503:  2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31لسنة المنتهية في ا
 

 حقوق  من خالل الدلة العاقيمة التياطي ب.  اح
 تحديد  ، إذا لم يتمحقوقالات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ستثماراال  نعحققة الناتجة  غير المر  الخسائو  سبالمكا  تسجيليتم  
 ذات   تالموجوداعند استبعاد    .متاحة للتوزيع  وهي غيراحتياطي القيمة العادلة من خالل الحقوق    في،  يمتهاقة في  مضمحل  بأنها
المترا  يتم تحويل،  الصلة الخسائر  أو  ذاالمكاسب  إ ت  كمة  األرباح  الصلة  للتوزيع.  وتصب  تبقاةسماللى  متاحة  احتياطي   نيتضمح 

منتهية في للسنة ال ألف دوالر أمريكي 718 بإجماليات ستثمارمن االناتج ق  ير محقغ مكسب علىالقيمة العادلة من خالل الحقوق 
 (. ألف دوالر أمريكي 1,495:  2020بر مديس 31) 2021ديسمبر  31
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 دة  الموح  يةلامالم ائ القو ل  وححات إيضا
 2021مبر ديس  31في  كما
 
 

 أسهم خزانة   18
 

:  2020ر  ديسمب   31دوالر أمريكي )  1,308,680( سهم وبإجمالي  3,675,000:  2020ديسمبر    31)  3,675,000خزانة  الم  تهسأتمثل  
 موعة.  قبل المج ظ بها منحتفلمادر، االصل أس الما ( من ر%1,22 :2020ديسمبر  31) %1,22ل (، التي تمث مريكيوالر أد 1,308,680

 

 ود المقاوالتلدخل من عقصافي ا 19
 2021 2020 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 4,595 5,361 العقد دخل 

 (1,529) ( 4,952) تكاليف العقد

 ──────── ──────── 
 410 3,066 

 ════════ ════════ 
 

 دوالر أمريكي(.  ألف  150: 2020ديسمبر  31يكي ) دوالر أمرألف  238لي ماك بإجاليف العقد على استهالتتضمن تك
 

 ات عقاريةاستثماردخل من  20

 2021 2020 

 
 ألف  

 يكي دوالر أمر
 ألف  

 يكي دوالر أمر
   

 5,017 3,140 دخل إيجار 

 (157) - ارية  ت عقااستثمارمحققة من بيع غير  خسائر

 ──────── ──────── 
 3,140 4,860 
 ════════ ════════ 

 ات استثمار مندخل  21

 2021 2020 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 (1,954) ( 24) ات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق استثمارعلى  اضمحاللخسارة 
 6 - تابعة شركة تصفية  / عمكسب محقق من بي 

 ──────── ──────── 
 (24 )  (1,948 ) 
 ════════ ════════ 

 دمات اإلدارة والخدمات األخرىأتعاب خ 22
 2021 2020 

 
 ألف  

 كي دوالر أمري
 ألف  

 كي دوالر أمري 
   

 1,269 978 دخل إدارة المرافق والممتلكات  

 63 63 االستشارية  رسوم الخدمات المالية 

 79 80 أخرى  إدارية مات خد
 ──────── ──────── 
 1,121 1,411 
 ════════ ════════ 

 دخل أخر  23
 2021 2020 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 573 569 ربح من ودائع قصيرة األجل 

 523 119 ه والكهرباء الميا خدمات 

 1,100 456 * أخرى

 ──────── ──────── 
 1,144 2,196 

 ════════ ════════ 
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 الموحدة    يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاي إ
 2021ديسمبر   31ا في كم

 
 

 ( تتمة) أخر دخل 23
 

الحكوميعلى    األخرى  يتضمن * المستلمة  المنحة  الموظفين    بلمقاة    2021ديسمبر    شهر  لىإيناير    شهر  البحرينيين منرواتب 
كي ألف دوالر أمري  87  بمبلغ وقدره  ورسوم الكهرباء  (كيألف دوالر أمري  653:  2020)ألف دوالر أمريكي    161  وقدره  بمبلغ

 .(1 رقم احيضاإل) (كيألف دوالر أمري 313: 2020)
 

 ليف الموظفين تكا 24
 2021 2020 

 
  ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 4,539 3,318 فآت  ب ومكاروات

 319 705 مصروفات الموظفين األخرى 
 ──────── ──────── 
 4,023 4,858 
 ════════ ════════ 

 يةوإدار  مصروفات عمومية 25
 2021 2020 

 

 ألف 
 والر أمريكي د

 ألف  
 دوالر أمريكي 

   
 791 668 مهنية  األتعاب القانونية وال

 648 507 ئبواألسعار والضراجار إليا

 208 249 مصروفات أعضاء مجلس االدارة

 187 215 التنظيمية األتعاب

 143 214 بتكنولوجيا المعلومات   علقةمصروفات مت

 111 95 إعالن وتسويق

 58 55 اإلدارةمهنية ألعضاء مجلس تأمين االلتزامات ال

 32 10 مالالعمصروفات سكن 

 22 2 السفر والنقل  

 502 369 مصروفات أخرى 

 8 - الت أجنبية صرف عمن خسارة ناتجة م
 ──────── ──────── 

 2,384 2,710 

 
 
 

════════ ════════ 

   صافي تكلفة اإلجارة 26
 2021 2020 

 
  ألف
 الر أمريكي دو

 ألف  
 ر أمريكي الدو

   

 - 64 م الموجودات استخدا  في قإطفاء الح

 - 11 زامات عقد اإلجارة إطفاء تكلفة الت

 ──────── ──────── 
 75 - 
 ════════ ════════ 
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 الموحدة    يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاي إ
 2021سمبر ي د  31ي كما ف

 
 

 في األرباح م لسهل   ضوالمخف األساسيب النصي 27
 

 كة األملي أسهم الشرالعائد إلى حقوق حام  الدخلن األرباح بقسمة صافي  سهم ملوالمخفض ل  اب مبالغ النصيب األساسييتم احتس
 :يليكما السنة متوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل لعلى ا 

 2021 2020 

 

  ألف
 ي دوالر أمريك

 ألف  
 ي دوالر أمريك

   
 5,026 746 للسنة   ماأل الشركة مساهميقوق ح د إلىئعاال  الدخل

 ═════════ ═════════ 

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

   

 1,69 0,25 ة تات أمريكيسن – الموزعة للسهماألرباح 

 ═════════ ════════ 

 
تكوأ  الشركةلدى  توجد    ال قد  عادية  أسهم  عرض ية  ف  ةن  وبالتالي  مماثلاألرباح  ن  إللتخفيض،  المخفض  للسهم لألرباح    ةللسهم 
 ساسي.األ
 

 ة  قعال ال يو ذ فطرالعامالت ومصدة أر 28
 

ال من  العالقة  ذات  األطراف  وأعتتألف  الرئيسيين  مجلس  مساهمين  اضاء  والشركات  المجموعة  المسيطر إدارة  أو  لهم  لمملوكة 
  ة شرعيلرقابة اليئة ا هعضاء  أمجموعة ولاك  مع تلة  مشتركالمساهمة  النتيجة  ت الحليفة  هم والشركاؤثر من قبلذو نفوذ م  أوعليها  
   .رجيينخاال دققي الحساباتوم
 

   العالقة ذات األطراف  مع التي تمت شروط وأحكام المعامالت 
 مدة من معتوط وأحكام  بشر  ياديةعتاإل  مالهاأع  ضمنقة  الات العجموعة في معامالت وترتيبات واتفاقيات مع أطرافها ذتدخل الم

غير هي  األرصدة القائمة في نهاية السنة  إن    .ل االعتيادية للمجموعةاألعما  ضمنصدة  رواأل  تالمعامال  تنتج  .مجلس اإلدارة  قبل
  .نةمضمو
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 الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 2021ديسمبر  31في كما 

 
 ( تمةت)عالقة لا ويذ طرافألاامالت ومعأرصدة  28

 

 موحدة: ال لقوائم الماليةانة في  ة المتضمالعالقذات  األطرافمع  لتي تمت ا رصدة األ يلي فيما 

  2021يسمبر د 31  2020ديسمبر  31

  المجموع 

 أطراف أخرى  

  عالقة  ذات 

  موظفي اإلدارة

ين/ الرئيسي 

أعضاء مجلس 

اإلدارة / مدققي  

الحسابات  

  ن الخارجيي

 ميلة ز شركات

 روعومش

  المجموع     مشترك 

 أطراف أخرى  

  ذات عالقة 

دارة  موظفي اإل

  يسيين/الرئ

لس جم عضاءأ

دققي م / ةداراإل

الحسابات 

  الخارجيين 

 كات زميلة  شر

  ومشروع مشترك 

 ألف 

  كيدوالر أمري

 ألف 

  دوالر أمريكي

 ألف 

  ر أمريكيدوال

 ألف 

  دوالر أمريكي

 ألف

  دوالر أمريكي 

 لفأ

  ريكي مأدوالر 

 ألف

  مريكي دوالر أ

 ألف

  دوالر أمريكي 

               
 ماليإج - ذمم مدينة 9,810  -  3,020  12,830  9,815  -  2,982  12,797

 خصصم ( 2,997)  -  ( 2,409)  ( 5,406)  (2,997)  -  (2,409)  (5,406)
                

 صافي -مدينة  ممذ 6,813  -  611  7,424  6,818  -  573  7,391

 دائنة  وذمم   أخرىمطلوبات  15  15  122  152  19  1  106  126
 

 مالية الموحدة: العالقة المتضمنة في القوائم ال ف ذاتاألطرا التي تمت مع  التمعامال  يلي  فيما

  2021يسمبر  د  31  2020ديسمبر  31

 المجموع 

 أطراف أخرى  

 ذات عالقة  

موظفي اإلدارة  

ء ضان/أعئيسييالر

لس اإلدارة /  مج

مدققي الحسابات  

 الخارجيين 

شركات زميلة  

 ع المجمو روع مشترك  ومش

ف أخرى  أطرا

 عالقة  ذات

موظفي اإلدارة  

أعضاء  الرئيسيين/

  / ةدارمجلس اإل

الحسابات مدققي 

 جيين الخار

شركات زميلة  

  وع مشتركومشر

 لف أ

 دوالر أمريكي

 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف 

 يدوالر أمريك

 ألف 

 يكيأمرر دوال

 ألف

 أمريكي  دوالر

 ألف

 والر أمريكي د

 ألف

 ي دوالر أمريك 

 ألف

  ي ر أمريك دوال

 خلالد        

 أتعاب اإلدارة والخدمات األخرى  208 - - 208 181 - - 181

(599) - - (599) (223 ) - - (223 ) 
  مشروعات في  استثمارمن  ةناجم خسارة نم الشركةحصة صافي 

   زميلة شركاتمشترك و
───────── ──────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── ─────────  

(418) - - (418) (15 ) - - (15 )  
───────── ──────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── ─────────  

 المصروفات        
 ن الموظفي يفتكال - 1,821 - 1,821 - 1,691 - 1,691
 ت عمومية وإدارية مصروفا 11 213 247 471 17 338 53 408

───────── ──────── ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── ─────────  
2,099 53 2,029 17 2,292 247 2,034 11  

═════════ ════════ ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ ═════════  
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 الموحدة    ةيلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 2021مبر ديس  31في كما 

 
 

 )تتمه( العالقة  يو اف ذالطر ت ومعامالة أرصد 28
 

 فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين: 

 2021 2020 

 

  ألف
 والر أمريكي د

   ألف
 والر أمريكي د

   

 1,691 1,821 ايا أخرىرواتب ومز

 ════════ ════════ 

   القطاع األعم لومات مع 29
 

طاعات األعمال هي مجموعة من الموجودات والعمليات . إن قلمجموعةا  أعمالاع فيما يتعلق بقطاعات  رض معلومات القطتم ع
المنتجات تقديم  في  الخدم  المستخدمة  وأو  لمخاطر  تخضع  التي  مختلات  في  عوائد  التي  تلك  عن  األعمال فة  األخرى.   قطاعات 

 . يسيةرئ أعمال   تقطاعالى أربعة إالمجموعة تقسيم م ت اإلدارة،غراض أل
 

هو موضح    مال هي نفسها التي تم اتباعها في إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كمات األعلقطاعا   يةمحاسبإن السياسات ال
الالقوائحول    3  رقم   يضاحاإلفي   القالمعامالت فيم  يتم إجراء  .مالية الموحدةم  دون شروط  رية  سوق التقديالر  اعات بأسعاطا بين 

 ة.تفضيلي
 

 تالي: لنحو الا على ل قطاع األعماعن معلومات تم اإلفصاح 
 

 2021ديسمبر  31 

 

خدمات 
االستثمار  
  وخدمات

 ذات الصلة

عقود  
 المقاوالت

التطوير وبيع  
قطع األراضي  

 المجموع عاداتاالستب الصناعية

 

 ألف
 يكي دوالر أمر

 ألف
 ي ريكمر أوالد

 ألف
 أمريكي ر دوال

 ألف
 أمريكي  دوالر

 ألف
 أمريكي ر والد

لعمالء إليرادات من اا صافي
 4,671 ( 704) 4,193 518 664 الخارجيين

 - ( 345) 128 173 44 ات قطاعلمعامالت فيما بين الا

 (24) - - - (24) ات استثمارمن  خسارة
ن سارة ناجمة ممن خ ةلشركا حصة 

 ةكمشتر  مشاريعفي  اتاستثمار
 ( 223) (38) - - ( 185) (8إيضاح رقم )يلة مزات كوشر

 1,144 - 522 514 108   خل آخرد
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 5,568 ( 1,087) 4,843 1,205 607 (الخسارة) / مجموع اإليرادات
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 877 ( 111) 2,703 ( 4,300) 2,585  القطاع)خسارة(  /ربح 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 243,479 ( 305,568) 122,708 40,124 386,215 موجودات القطاع 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 75,154 ( 128,850) 53,071 13,156 137,777 مطلوبات القطاع 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 الموحدة    يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 2021مبر يسد  31في كما 

 
 )تتمة( مال مات قطاع األعمعلو 29

 2020ديسمبر  31 

 

خدمات 
  ستثماراال

 وخدمات 
 ذات الصلة 

عقود 
 المقاوالت 

التطوير وبيع  
طع ق

األراضي  
 المجموع  االستبعادات  الصناعية 

 

 ألف 
 ريكي والر أمد

 لف أ
 والر أمريكي د

 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ف أل
 ي أمريكر دوال

 ألف 
 ريكي الر أمدو

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

 - ( 465) 314 - 151 فيما بين القطاعات المعامالت 

 ( 1,948)  - - ( 1,948) ات ماراستثمن  دخل

 خسارة من  الشركةحصة صافي 
 روعمشفي  تاستثمارا ناجمة من

 يضاحاإل)يلة ات زمك وشركمشتر
 ( 599) (38) - - ( 561) ( 8 رقم

 2,196 (98) 1,121 914 259 دخل آخر 
 ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── 

 8,986 ( 955) 7,320 3,980 ( 1,359)   اإليرادات / (الخسارة)  وعمجم
 ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ 

 5,690 34 4,141 255 1,260 عالقطا ربح
 ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ 

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

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

 74,702 ( 129,439) 52,012 7,094 145,035 القطاع وبات مطل
 ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ 
 

   حتملة وارتباطات التزامات م 30
 

 مالء علبات  متط  لتلبية  المصممةضمانات وخطابات قبول  قديم  على إرتباطات بت  تمانيةاالئ يالت  بالتسهلقة  المتع  االرتباطاتتشتمل  
 . لظروففي بعض اتالء عن العم ابةنيراف األخرى لألط  بالدفع لمجموعةاإن الضمانات وخطابات القبول تلزم  .المجموعة

 

 : تمانيةاالئالتالية المتعلقة بالتسهيالت االلتزامات  المجموعةتتحمل 
 2021 2020 

 
 ألف 

 كي دوالر أمري
 ألف  

 كي دوالر أمري
   

 2,294 2,200  ضمانات
 ════════ ════════ 

 انة  موجودات األم 31
 

مركز المالي.  للالموحدة  حق قانوني في القائمة  فيها  المجموعة    لتي ال تملكالعمالء، وان  ع  لمدارة نيابةً وجودات االمن  يضم يتم تال
القيمة   إجمالي  الموجودات    ترية الدفبلغ  أمل  98,21لهذه  دوالر  في  كمريكي  يون  : 2020ديسمبر    31)  2021ديسمبر    31ما 

سيطرين في الشركات التابعة الموحدة في  المتعلقة بالمساهمين غير الم  الموجوداتبلغت حصة    مريكي(. مليون دوالر أ  99,09
 مليون دوالر أمريكي(. 25,9:  2020ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 26,4المالية   القوائم

 

 رة المخاطر  إدا 32
 

 كن يمو  ة المجموعة. عين وهي كامنة في أنشطمني مة المحتملة خالل إطار زوتكرار الخسارة  مج بين شددلالمخاطر بأنها اتعرف  
المحتملة ) المخاطر من خالل أبعاد حدة الخسارة  التأثير( والتعبير عن  المحت  ل تكرارمن خالحجم  ة )إمكانية ملحدوث الخسارة 

ءات مخاطر إجرا  ضعالمخاطر األساسية وو  حديدمجموعة بتالبها تقوم  جوالعملية التي بمارة المخاطر بأنها  حدوثها(. وتعرف إد
ر  ز المخاطمراك جراءات لمراقبةضع اإلوووسيلة أية التي يجب تخفيضها أو زيادتها باستخدام  طرلمخاوتختار ا ،ةواضحمستمرة  

إدارة االنضداالناتجة. وتعتبر إ المخاطر بأنها  الجوهرية ضمن كرة  التي تؤاألشمل جميع  تول مؤسسة مالية،  باط  ثر على  نشطة 
بناء حد أقصى للقيمة عند المساهمين من خالل   لضمانخاطر لمرة امراقبة وسيطضمن على تحديد وقياس وهي تت. وبيان المخاطر

 ن المخاطر والعوائد.  بين من خالل الموازنة المساهميحقوق يق أقصى عائد لتحق
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 الموحدة    يةلامالم ائ ل القو وح تاحضاإي 
 2021ر مب ديس  31في ا كم

 
 

 ( تتمة)رة المخاطر إدا 32
ة جميع جوانب المخاطر  معالجرؤية إدارة المخاطر في  تتمثل  المال. و  لهيكل رأس  سحجر األساالفعالة تشكل  رة المخاطر  إداإن  

تتع قد  لالتي  ويعتبر  هارض  في    وظيفة  المجموعة.  المخاطر  عن  مستقالً   المجموعةإدارة  األوحدا   تعيين وى  األخرعمال  ت  يتم 
لدور الرئيسي ايتمثل    إلدارة.إلى مجلس اتقاريره  ه يقدم  روبدة للمجلس والذي  المخاطر التابعالتدقيق ومن قبل لجنة    لتزاماإلرئيس  
 عية. تعد مستقلة وموضو تيوال يل المخاطر،هو تعريف وتحديد وتقل مخاطرإلدارة ال

 

متمثلة مخاطر  لعدة  المجموعة  مخاطر  تتعرض  وان  تماالئ  في  وموالسوق  السمعةالسيولة  اإللتزام    خاطر  والمخاطر ومخاطر 
ر تبر قبول وتحمل المخاطويع. سهم ومخاطر معدل الربح مخاطر أسعار األوطر العملة تضمن مخاطر السوق على مخاتتشغيلية. ال

ي يمكن أن  لسلبية التاآلثار ايل  قلئد وتطر والعواهدف المجموعة إلى تحقيق موازنة بين المخاعمال المالية. وتاألفي    أساسيأمر  
 عة.  ؤثر على األداء المالي للمجموت
 

 حوكمة المخاطر
إدا مجلس  المجموعيتولى  المسئولية  رة  إطا  امةالعة  على  اإلشراف  إداعن  سير  ومراجعة  المخاطر  وإجراءرة  إاسات  رة  داات 
   .للمجلسالتابعة  طرمخالجنة ال من خالل ت مالالمعاالمحافظ وكال المستويين المخاطر على ومراقبة دارة مخاطرها. يتم إ

 

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

اعمهدف  وت إدارة مخاطر  معدل  لية  أقصى  تحقيق  إلى  بالنسبالئتمان  للمخاطرعائد  خ  ة  االمن  مستويات  عل  اظفلحل  االئتمان ى 
 ومراقبة مخاطر االئتمان ومتابعة  وقياس    يام بتحديدالمجموعة سياسات وإجراءات محددة للقن حدود ومعايير مقبولة. ولدى  ضم
   افة أنشطة المجموعة.في ك

 

 ى ة أخرت ائتمانيدون األخذ في االعتبار أي ضمانات وتعزيزالمخاطر االئتمان  وىالقصالتعرضات   (1
التعرتظ القصوىهر  الاالمخاطر  ل  مجموعةلل  ضات  البنود  القيممدرئتمان على  المالية في  للموجودات  المدرجة    جة بالميزانية في 

الت. إ للمركز المالي   الموحدة  القائمة محتملة ال  يةئتمان االمخاطر  للتعرض للمطلوبات لتقليل ااودات  لموجوأثير المحتمل لمقاصة ان 
   ر جوهرية.هي غي

 

ائتممخ  رفعت األدواتاطر  غي  ان  بإمكانية  المالية  بالميزانية  المدرجة  ل  راراستمر  نتيجة  خسارة  التكبد  أعدم  أحد  طراف تزام 
 العقد.   شروطلفقاً ومن الوفاء بالتزاماته ألدوات المالية ا
 

الي األقصى إجمضح الحد  يو  ي.المال مركز  ة للالموحدقائمة  الرض لمخاطر االئتمان لبنود  الحد األقصى للتع  اهأدن  لجدوليوضح ا
 ذلكن  ، حيثما يكوضمحاللت االصصالكن بعد مخو  ،الضماناتاستخدام إتفاقيات  ، قبل تأثير تقليل المخاطر من خالل  المخاطر

 قابالً للتطبيق: 

 

الي إجم
التعرضات  
 القصوى 
2021 

الي  مإج
التعرضات 

 ى القصو
2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 مريكي دوالر أ
   

 23,388 26,363 لدى بنك ةدصأر

 23,072 20,411 ة مدين ذمم

 2,294 2,200 لتزامات محتملةارتباطات وا
 ──────── ──────── 

 48,754 48,974 المجموع 
 ════════ ════════ 

 
 مخاطر التركز  ( 2
عندتركزاالمخاطر    ظهرت تجارية  من    ددعدخل  يما  ت  أنشطة  في  المتعاملة  في  متشابهةاألطراف  نأ  أو  في  اإلقليم نشطة   فس 
في   ثر بشكل متشابهتتأ  ديةا التعاقلتزاماتهفاء بالويجعل مقدرتها على امما    صاديةاالقتلجغرافي أو عندما تكون لها نفس السمات  ا

 اطر ة مخاالئتمان إلى مراقبجموعة في إدارتها لمخاطر  لمتسعى ا  .ىت أخرتغيراية أو أي  ياستغيرات إقتصادية أو س  ظهور  حالة
 ناعي.  الصوركزات حسب اإلقليم الجغرافي حدود للت ضعومستمرة و  بصورة ركزلتا
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 الموحدة    يةلامالم ائ ل القو وح تحااضإي 
 2021مبر يسد  31في كما 

 
 )تتمة( لمخاطر إدارة ا 32

 

 )تتمة( مخاطر االئتمان  (أ
 

 ()تتمة مخاطر التركز ( 2

 : الصناعية  لقطاعاتواية جغرافالألقاليم  عة حسب االمجمو فيما يلي تحليل تعرضات 
 

  2021ر  ديسمب  31  2020ديسمبر  31

 زاماتالت 
 موجودات  مطلوبات  لةمحتم

 التزامات 
  موجودات  مطلوبات  محتملة  

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 لف  أ
 أمريكي دوالر 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 لف  أ
 الر أمريكي دو 

 ألف  
  ريكي دوالر أم

 :  غرافي لجإلقليم اا      
 مملكة البحرين 196,527 75,123 2,200 182,063 74,702 2,294

- - 59,369 - 31 46,952 
تعاون  لس الدول مج

 الخليجي األخرى  
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

2,294 74,702 241,432 2,200 75,154 243,479  
════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════  

 

  2021  ديسمبر  31  2020سمبر ي د 31

 التزامات
 ات موجود مطلوبات  محتملة

 التزامات 
  ت وجودام مطلوبات  تملة مح

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 الر أمريكي دو

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

   ألف 
 يكي دوالر أمر

 ألف  
  دوالر أمريكي 

 : الصناعي  طاعالق      
 عقاري 189,136 62,501 2,200 186,423 62,724 2,294

 عقاريغير  54,343 12,653 - 55,009 11,978 -
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

2,294 74,702 241,432 2,200 75,154 243,479  
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

 

 السوق  مخاطر (ب
انت ت  من  السوق  مخاطر  وأسعار صرف  ج  الربح  أسعار  في  وأسعلتقلبات  األجنبية  األالعمالت  أن  ار  مخاطر  السوق هي  مخاطر  تؤثر  سهم. 

ألدوات  قيمة اعلى دخل المجموعة أو    ملة ومخاطر أسعار الربح ومخاطر أسعار األسهم ر العل مخاطالسوق مث ر  التغيرات في عوامل مخاط
 . حتفظ بهاالمالية التي ت 

 

إد من  الهدف  ت يتمثل  ومراقبة  إدارة  في  السوق  مخاطر  السوق ضمنارة  مخاطر  مجالمعا  عرضات  عائد  تحقيق  مع  المقبولة  على  يير  زي 
 المخاطر. 

 

 لربح ا معدلمخاطر  (1
ً سلبي ثراً  تألية  دواتها الماالعادلة ألأو القيمة    ة مجموع الربحية  تأثر  هي مخاطر  بح  الر  ل معدطر  امخ ال تعتبر  الربح.    تمعدال في    التغيرات ب   ا
 . بل اإلدارةمن ق حالرب  معدلساسة لمخاطر ح هاومطلوبات  هابأن موجودات  لمجموعة ا
 

 العملةمخاطر  (2
العم قيممخاطر  تقلب  اة  لة هي مخاطر  لنتيج  لماليةاألداة  أسعار ة  في  األجنبية.   تغيرات  العمالت  يني  بحرال  الدينار  المجموعةر  عتب ت   صرف 

و الوظيفية  إعداد    مريكياألالدوالر  عملتها  الماليةعملة  في  تقاريرها  كما  تعرضات  ص  موعةالمجلدى  ،  2020و  2021  ديسمبر  31.  افي 
مخاطر  ذات  تعتبر    الوبالتالي  ،  حريني مثبت بالدوالر األمريكي.الدينار الب   .ر الكويتييناوالد  الدينار البحرينيب لق  ت األجنبية فيما يتعالعمال

 . هامشيةالدينار الكويتي تغير في اطر اللمجموعة لمخا تعرضاتصافي ر تعتب  عملة جوهرية. 
 

 طر أسعار األسهممخا (3
ل سهم  مؤشرات األسهم وقيمة ك ات  توي يجة للتغيرات في مسنت   يةعادلة ألسهم حقوق الملكانخفاض القيم الطر  ي مخا سهم هأسعار األر  مخاط

المصنفة    مسعرة   غير استثمارات أسهم حقوق ملكية  ولديها  عرة،  مسملكية    ات أسهم حقوق استثمارد لدى المجموعة  ال يوج  ه . بما أن على حده
   من خالل األرباح أو الخسائر.كمدرجة بالقيمة العادلة 

 

العادلة من خالل  احتياطي  التأثير على  إن   للتغي ك)حقوق  الالقيمة  قيمة  نتيجة  في صافي  الملكية(  أسهم  ستثمارات  إل  الموجود ر    نتيجة حقوق 
 648  مبلغ وقدره   هو   ةثابت   ، مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ستثمارات الفردية%( في قيمة اإل5+)أي    الممكنل  قو المعاإليجابي    للتغير

 ألف دوالر أمريكي(.   630: 2020يكي )ألف دوالر أمر
 

  المعقول سلبي  اللتغير  لنتيجة    ة(حقوق الملكي   أسهم رات  ستثماإل  موجود ل اير في صافي قيمة  نتيجة للتغك)  للدخل  القائمة الموحدة التأثير على  ن  إ
الفردية ، مع  5-)أي    الممكن المتغيرات األخرىب   ظاالحتفا%( في قيمة االستثمارات  ألف دوالر أمريكي    648  هو مبلغ وقدره   ثابتة  جميع 

 (. ت)إن وجد حقوق  الألف دوالر أمريكي( بعد استنفاد القيمة العادلة من خالل احتياطي   630: 2020)
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   الموحدة   يةلامالم ائ قو الل  وح تحاضاإي 
  2021ديسمبر   31في كما 

 
 

 ة( )تتمإدارة المخاطر  32
 

 لسيولة مخاطر ا  ج(
القدرة،   الديه  وعةجمالملى التأكد من أن  ولة إر السيارة مخاطإدستحقاقها. وتسعى  ات النقدية تجاه طرف آخر عندما يحين موعد  لتدفقاعلى الوفاء با  مجموعةلاطر احتمال عدم قدرة  ي مخاالسيولة همخاطر  
 سيولتها. مخاطري المسئولة عن إدارة ه إن إدارة المجموعة . قاقهاستحاموعد ت عندما يحين لتزاماوفاء بااليادة في الموجودات واللزيل الف الظروف على تمومخت تحت

 

 مركز المالي:  يخ القائمة الموحدة للتارمن لمتوقعة لتحويل النقد اترات الفعلى أساس   2021مبر ديس  31ة كما في  مجموعلللية المابات لوطالمالموجودات و استحقاقبيان لخص الجدول أدناه ي
 

 

 لغاية 
 شهر  

 احد و

 شهر  
 واحد إلى  

 أشهر  3

 أشهر   3
   6 إلى

 أشهر 
 أشهر   6
 واحدة   لى سنةإ

 واحدة   سنة
 سنوات   5إلى 

سنوات إلى   5
 سنوات  10

 أكثر
 10نم

 سنوات 

خ  تاري
  اق استحق
 مجموع ال ثابتغير 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي

 لف  أ
 دوالر أمريكي

 ألف  
 أمريكي دوالر

 ألف  
 ريكيدوالر أم

 ألف  
 دوالر أمريكي

 ألف  
 دوالر أمريكي

 ألف  
 دوالر أمريكي

   ألف
 دوالر أمريكي

 ألف  
 مريكيوالر أ د

          جودات المو

 26,376 - - - - 4,024 1,425 793 20,134 ك ووأرصدة لدى بننقد 

 20,411 6,039 - - 2,242 319 735 1,449 9,627 دينة ذمم م

 12,964 - - - 12,964 - - - - ات  استثمار

 95,048 2,929 - - 92,119 - - - - وشركات زميلة   ةمشترك اريعمشات في استثمار

 79,524 - 27,337 3,957 48,230 - - - - رية عقاات استثمار

 8,361 8,361 - - - - - - - ت  ت ومعداآال ت وممتلكا

 264 - - - 155 109 - - - لموجودات ا م استخداالحق في 

 531 - - - 132 127 57 176 39 موجودات أخرى 
 ────── ────── ────── ────── ────── ───── ────── ────── ────── 

 243,479 17,329 27,337 3,957 155,842 4,579 2,217 2,418 29,800 مجموع الموجودات 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ ══════ 

          ت المطلوبا

 69,123 2,748 46,789 3,316 4,905 2,245 1,058 4,439 3,623 ذمم دائنة لوبات أخرى ومط

 274 - - - 154 60 30 20 10 التزامات عقد اإلجارة  

 5,757 - - - 1,572 2,107 1,030 - 1,048 تمويل من بنك  
 ────── ────── ────── ────── ────── ───── ────── ────── ────── 

 75,154 2,748 46,789 3,316 6,631 4,412 2,118 4,459 4,681 بات  ومجموع المطل
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ ══════ 

 168,325 14,581 ( 19,452) 641 149,211 167 99 ( 2,041) 25,119 السيولة  فرقصافي 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ ══════ 

  168,325 153,744 173,196 172,555 23,344 23,177 23,078 25,119 مة  اكمترولة اللسيا فرق
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════  

 2,200 - - - 2,200 - - - - ملة  المحت لتزاماتإلرتباطات وااال
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ ══════ 
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 الموحدة    يةلامالم ائ لقو ل اوح تحاضاإي 
  2021ديسمبر   31في ا كم

 
 

 )تتمة(طر المخا إدارة  32

 
 )تتمة(مخاطر السيولة   ج(

 المالي:  مركز حدة للالمو لقائمةريخ اتا منويل النقد حترات المتوقعة لتعلى أساس الف 2020ديسمبر   31ي  ا فكم المالية للمجموعة توباالمطلالموجودات و استحقاقبيان يلخص الجدول أدناه 
 

 

 لغاية 
 شهر 
 واحد 

 شهر 
 واحد إلى  

 أشهر 3

 أشهر  3
   6 إلى

 أشهر
 أشهر  6
 لى سنة واحدة إ

 واحدة  سنة
 سنوات  5إلى 

سنوات إلى   5
10 

 سنوات 

 أكثر
 10نم
 نوات س

  استحقاقخ تاري
 ير غ

 مجموع ال ثابت 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي

 ألف  
 أمريكيدوالر 

 ألف  
 أمريكي والرد

   فأل
 الر أمريكيدو

 ألف  
 دوالر أمريكي

 ألف  
 دوالر أمريكي

 ألف  
 دوالر أمريكي

   ألف
 دوالر أمريكي

 ألف  
 والر أمريكيد

          جودات المو

 23,399 - - - - - - 5,137 18,262 ك ووأرصدة لدى بن نقد 

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

 12,593 - - - 12,593 - - - - ات  استثمار

 95,681 - - - 95,681 - - - - ات في مشروع مشترك وشركات زميلة  استثمار

 76,824 - - 29,174 47,650 - - - - رية عقاات استثمار

 9,045 9,045 - - - - - - - ت  آالت ومعدات وممتلكا

 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 لمطلوباا

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

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

  166,730 158,231 208,336 179,162 28,853 28,791 29,990 15,101 متراكمة  لولة السي ا فرق 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════  

 2,294 - - - 2,294 - - - - ملة  المحت  لتزامات إلرتباطات وااال
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ ══════ 
 

 شغيلية  لتاطر ا المخ ( د
التشغيلية  تعرف   الخمخ بأنها  المخاطر  ف أ  عن عدم مالئمة  لناتجةا  ةرسا اطر  وا  شل و  الداخلية  أحالعمليات  أو  واألنظمة  البشرية  خاألخطاء  المخاطر    رجية. داث  بإستثناء  ولكن  القانونية،  المخاطر  التعريف  هذا  ويتضمن 

 طر السمعة. ومخا  االستراتيجية



 .  ب. م .شست إنوف
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 ة  الموحد   يةلامالم ائ قو لل اوح تاحضاإي 
  2021ديسمبر   31في  كما

 
 

 )تتمة( طر المخا  إدارة  32
 
 األخرى  طرالمخا هـ(
 

 ر التنظيمية المخاط
 تقع علىالبحرين ودولة الكويت.  والتنظيمية في مملكة    يةنونقال للمتطلبات الالمتثام امخاطر عدا  نهبأالمخاطر التنظيمية  تعرف  
 االمتثال بجميع األنظمة.ضمان ة يمسئول حالياً وعة  مالمجفي إدارة التزام عاتق 

 
 نيةلقانوالمخاطر ا
قوانين  للاً  فقيتم إجراؤها و  لتي الد ا الت والعقوامالخسائر غير المتوقعة من المعوقوع  اطر  مخأنها  على  نية  نوالمخاطر القاتعرف  

الشركات القانونية الخارجية التي تقدم لها الدعم  العديد من ع. تتعامل المجموعة مكافية  ذ أو ليست لها مستندات قانونيةالقابلة للتنفي
 ة المخاطر القانونية.  إلدار
 

 سمعةمخاطر ال
كانت صحيحة  اخلية، سواء  رقابة الدالأو  ة  تجارية للمجموعسات الماريتعلق بالم ا  اطر السمعة هي مخاطر التصور السلبي فيممخ

ير السلبي  التأثما له أثر على زيادة األعباء لدى المجموعة ومن ثم  لمجموعة، ما ظرة المستثمرين لدى  على ن  تؤثرسنها  أم ال، فإ
ته بهذا هاوجيت  مجموعة ثم يصدر معة ال ى سعل  تتداعياا  س اإلدارة المسائل التي تعتبر بأن لديهبحث مجلجموعة. يلمعلى سيولة ا 
 الخصوص. 

 

 االجتماعية  وليةالمسئ 33
 

 .لخيريةاؤسسات والمعمال ل التبرعات لأل من خالة عياالمجموعة بمسئولياتها االجتمتلتزم 
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لتصنيفات تلك عادة ا ولم تؤثر إ  لتتوافق مع العرض المطبق في السنة الحالية. ابقة  ارنة للسنة السرقام المقض أصنيف بعتم إعادة ت
 قاً.ة المسجلة مسبللمجموع يةكحقوق المل على صافي الربح ومجموع الموجودات ومجموع المطلوبات أو مجموع


