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                                                                                    ب .م.ش االستثمارية  استيراد شركة 
 

    2021 ر بديسم 31في  المنتهية  للسنة مجلس اإلدارة رئيس  تقرير  

 
 ، أعزائي المساهمين

 
  للسنة المالية المنتهية في   ية ش.م.ب. االستثمار  السنوية لشركة استيرادالمالية  البيانات  أن أشارككم  سعدني  مجلس اإلدارة، ي    أعضاء  عن  نيابةً  
 . 2021اإليجابي في عام شركة استيراد  أداءأن أبلغكم ب  رنيس  غير المؤكدة، ي . وعلى الرغم من بيئة األعمال 2021 عام
 

ثقة العالمي    مع  2021عام    خاللالتجارية  األعمال    تحسنت  العمل على الصعيد  ابابدء  لموجات  للقاحات ضد جائحة فيروس كورونا، لكن 
الفيروس   نقص  المتكررة من طفرات  إلى جانب  الحكومي  الهائل والدعم  المالي  التحفيز  العالمي. مع  االقتصاد  تقلبات ومخاطر على  تسبب 

اإلمدادات وعمليات اإلغالق اإلقليمية المرتبطة بالفيروس، ارتفعت أسعار األصول مما أدى إلى حدوث تضخم في االقتصاد العالمي. تسعى  
دة أسعار الفائدة حتى ال يتباطأ االقتصاد العالمي. إقليمياً، سجلت أسواق دول مجلس التعاون  ات للسيطرة على التضخم من خالل زياالحكوم

مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط الخام. بالنظر إلى اإلنفاق الرأسمالي المحدود على النفط الخام على المدى    2021الخليجي أداًء قياسياً في عام  
االقر أسعار  أن  إلى  التقديرات  تشير  دول  يب،  عالية القتصادات  إلى  متوسطة  نمو  معدالت  ستحافظ على  مستويات  ستكون عند  الخام  لنفط 

 مجلس التعاون الخليجي، مما يؤدي إلى تحسن كبير في المعنويات التجارية على المستوى اإلقليمي. 
 

في األسواق    " استيراد"استثمارات  كانت  .  قائمة الساسية  يتها واالستثمارات غير األعلى إعادة توجيه استراتيج  "استيراد"خالل العام، ركزت  
 . عبر استثماراتها المختلفة " استيراد"تداول   ةتسجيل مكاسب لمحفظ الى دت أية مجزية بسبب ازدهار األسواق والتي لالما
 

 أداء الشركة 
بلغ صافي الربح العائد للمساهمين خالل العام  حيث  وائد المساهمين.  ادة عا وزي هتعزيز أعمالوتركيز  على    2021عام    " استيراد"تعكس نتائج  
بـ    1,707,221 مقارنة  بحريني  عام    753,827دينار  في  بحريني  إلى  كما  .  2020دينار  للمساهمين  العائد  الشامل  الدخل  إجمالي  ارتفع 
إلى    2020فلًسا في عام    5.40في استيراد من    السهمبحية  ر  ارتفعتدينار بحريني(. وعليه،    801,770دينار بحريني من )  1,074,532

 . 2021فلًسا في عام  12.24
 

أمواج بيتشفرونت وحققت استجابة جيدة جًدا من المشترين نظًرا    -ا العقاري الرائد  هأعمال التطوير في مشروع  " استيراد"خالل العام، بدأت  
البحرين   الوحيد في  السكني  المشروع  الفريد وكونها  ب لالموقعها  يتمتع  في  ذي  األمد  استثمار طويل  الخروج من  تمكنا من  شاطئ خاص.لقد 

في األصول العقارية الفندقية ذات العائد المرتفع    حصة على    "استيراد"   وذتاستحكما  ،جلب عائًدا مربًحا للشركة  ذي ر الخليج، والفيفشركة ل
البحرين. في  التنفيذية"  ماريوت  استثمارات    "شقق  ا  " استيراد"حققت  العامة  ألسوا في  االكتتابات  في  االستثمار  من  كبيرة  مكاسب  العامة  ق 

 اإلقليمية ومحافظ الدخل الثابت خالل العام. 
 

قابلة  ٪ من الميزانية العمومية في استثمارات  50، حيث يتم استثمار حوالي  استيراد تتمتع بالجودة والسيولة  ال تزال الميزانية العمومية لشركة 
إأ .  للتسييل من  األص  جمالي رتفع  عام    46,878,306ول  في  بحريني  عام    50,300,119إلى    2020دينار  في  بحريني  .  2021دينار 

 دينار بحريني.   34,240,946دينار بحريني إلى  33,863,044وارتفعت حقوق المساهمين من 
 

 المقترحة  النقدية األرباح
نقدية على المساهمين  يوصي مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح  القوي خالل العام،  واألداء التشغيلي    التي تتمتع بالسيولة نظًرا للميزانية العمومية  

 . 2021عام ل٪ 6 بواقع
 

 تقدير شكر و
أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر القيادة الحكيمة لمملكة البحرين التي وجهتنا ونفذت سياسات تجارية    بالنيابة عن مجلس اإلدارة،  يس رني  أخيًرا،
أشكر مساهمينا على ثقتهم المستمرة في استيراد ولموظفينا الكرام    أود أن  خالل هذه األوقات الصعبة. كما   شيء   واستمراركل   الستدامة صديقة 

يكون عام  ونحن  رن.  مالتشغيلي  الداء  األ  هذا   الذين ساهموا في أن  إلى  تكثيف    2022نتطلع  نعمل على  بينما  استيراد  لشركة  تحويليًا  عاًما 
 .إستراتيجيتنا للنمو

 
 .2021ديسمبر  31ح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في دناه يوضالجدول أ
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                                                                                                                                                                                     ب .م.ش ارية تثمساال يرادتسا ة شرك
 
   حد موال ملكيةلافي حقوق  تغيرات لن ابيا
 ي ني حربالدينار الب                                                                                                                                       2021  ر بديسم 31ي ف  تهية  لمنا ةسنلل
 
 

   المنسوب لمساهمي الشركة    2021

 ع وممج ر غي  ةصح  األرباح  ي ياطتاح تياطي حا احتياطي  أسهم  عالوة إصدار  رأس  
 لكيةالم حقوق يطرة سم المجموع  *  تبقاة مسال وط حت عام  قانوني  خزينة  أسهم  ل ما ال 

           
 34,349,758 486,714 33,863,044 4,220,791 ( 246,619) 460,241 7,556,291 ( 93,961) 7,966,301 14,000,000 2021 يناير 1في الرصيد كما  

           

           :  للسنة شامل دخل اللا

 1,704,145 ( 3,076) 1,707,221 1,707,221 - - - - - - ة السن  حب ر

 ( 632,689) - ( 632,689) ( 829,869) 197,180 - - - - - خر اآل  ملشامجموع الدخل ال

           

 1,071,456 ( 3,076) 1,074,532 877,352 197,180 - - - - - للسنة الدخل الشامل  مجموع  

           

           2020 ة لسنةن لم معهأسأرباح 

 ( 697,521) - ( 697,521) ( 697,521) - - - - - - ( 12ح )إيضا 

             سيطرة على شركة تابعة الن فقدا

 ( 20,531) ( 21,422) 891 114,956 - - ( 114,065) - - - ( 9 )إيضاح  

 - - - ( 11,659)   11,659    ونيالمحول لالحتياطي القان 

           

 34,703,162 462,216 34,240,946 4,503,919 ( 49,439) 460,241 7,453,885 ( 93,961) 7,966,301 14,000,000 2021ديسمبر    31في 

 
 
ل  امل الشخالدخالل    دلة من بالقيمة العاملكية  ق  سهم حقوأل  (دينار بحريني  7,854,441سالب     : 2020)  رينيبحدينار    8,467,051بمبلغ    سالب  لقيمة العادلة  ا  احتياطيصافي  تبقاة على  ح المساالربا  لمش* ت

  ( دينار بحريني  660,873 :2020)  بحريني  ار  دين  443,615بمبلغ  امل اآلخر  من خالل الدخل الش  لسندات الدين بالقيمة العادلة  لقيمة العادلةل  موجب   تياطياحو  رةاسأو الخح  إلى الرب  فهيصند تلن يعا  اآلخر
 . حقاقست واالا البيع في حالة   إلى الربح أو الخسارة الحقا   تصنيفهاد سوف يع

 
 
 
 

 ية الموحدة.نات الماله البياذه اسياً من أساً ءزج 28  ىإل 1 نرفقة ملما تاحيضاتشكل اإل
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                                                                                                                                                                                  ب .م .ش  ية االستثمار  ادتيراس ة كشر
 
   موحد لاالملكية ق حقو يف  يرات غتالان بي

 ي نالبحري بالدينار                                                                                                                                      )تابع( 2021  مبر سي د 31في  للسنة المنتهية  
 
 

   كة  ب لمساهمي الشرنسوالم   2020

 ع وممج ر غي  ة صح  األرباح يياطاحت  احتياطي احتياطي همأس عالوة إصدار  رأس  
 لكية الم حقوق  طرة مسي  المجموع  * ةتبقامسال تحوط  عام قانوني خزينة أسهم لماال 

           
 36,597,483 487,627 36,109,856 6,220,984 - 460,241 7,556,291 ( 93,961) 7,966,301 14,000,000 2020 يناير 1في   الرصيد كما

           

           :  للسنةشامل الدخل ال

 752,914 ( 913) 753,827 753,827 - - - - - - ة السن  حب ر

 ( 1,555,597) - ( 1,555,597) ( 1,308,978) ( 246,619) - - - - - خر شامل اآل ال مجموع الدخل 

           

 ( 802,683) ( 913) ( 801,770) ( 555,151) ( 246,619) - - - - - سنة ل لمل الشادخل لامجموع 

           

           2019 ة لسنةن لم معهأسأرباح 

 ( 1,395,042) - ( 1,395,042) ( 1,395,042) - - - - - - ( 12)إيضاح  

 ( 50,000) - ( 50,000) ( 50,000) - - - - - - (12 )إيضاح يرية محول لألعمال الخ

           

 34,349,758 486,714 33,863,044 4,220,791 ( 246,619) 460,241 7,556,291 ( 93,961) 7,966,301 14,000,000 2020 ديسمبر 31في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لموحدة.ا يةات الماله البيانهذجزءاً أساسياً من  28  إلى 1 من فقةالمر يضاحاتتشكل اإل
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                                                                                     ب .م .ش  ستثمارية اال يراداست شركة 
 
    وحدلما ية النقدالتدفقات  نابي
  ي ينار البحربالدين                                                         2021مبر  سدي  31في    لمنتهيةسنة الل
 
     

2020  2021   

     
 ل غي شتة الشطأن    

 ستلمة مأسهم  حأربا  358,852  284,309
 د مستلمة ائ فو  784,169  1,003,123
 ة مالي  قأورا  استثمارات في عي ب   15,604,340  17,383,102

 ة لي اماق ارات في أورمث است  شراء  (19,754,116)  (14,776,485)
                            وفات استثمارية مدفوعات رسوم وصاية ومصر  (13,994)  (11,966)

 يةنكوديعة ب   31,248  1,000,000
   شراء عقارات للتطوير  ( 1,866,308)  -

 موجودات عقارية من بيع  قبوضاتم  942,500  843,883
    مدفوعة  ومنافعرواتب    ( 841,489)  ( 675,419)
    أخرى  ةيلي تشغ ت وعامدف  ( 902,247)  ( 642,593)
 قلية األ م حقوق مقدم لمساه  ( 245,822)  -

 فات لمصرو عات امدفو فيصا  ،مستلمة خرى ت أوإيرادارات  إيجا  5,010  25,064
 ة ن ورهوديعة م  ( 297,375)  -
 مدفوعة تبرعات خيرية   (45,108)  ( 140,733)

     
   تشغيلة الأنشط الناتج من )المستخدم في( / نقد ال صافي  ( 6,240,340)  4,292,285

     
 ر ا مثتسالا  أنشطة    

 عدات مبيع  عوائد من  2,100  200
 ت ا دعشراء م  (51,404)  -

     
  راثم االست أنشطة الناتج من )المستخدم في( / النقد  فياص  ( 49,304)  200

     
 التمويل  ةشطأن    

 ، صافي مةستلقروض م  2,987,879  1,318,566
 ة مدفوع  فوائد    ( 176,721)  ( 275,534)
    مدفوعة أسهم  حبارأ  ( 701,278)  ( 2,315,208)

     
 ل التموي  طة أنش ( يدم فمستخالتج من / )االن  النقد  صافي  2,109,880  ( 1,272,176)

     
 ه خالل السنة ي حكموما ف قد الن في   الزيادة /  ( النقص)ي  فاص  ( 4,179,764)  3,020,309
 ايرين  1 في في حكمها وم النقد  8,401,903  5,381,594

     
  (4اح ضي إ) *ر مبديس  31 في  مه في حكوما  النقد  4,222,139  8,401,903

 
 
  :2020)  يدينار بحرين  5,302غ  المتوقعة بمبلتمانية  ئاالبل خصم الخسائر  ق  هو   2021رديسمب  31في    كما  وما في حكمه   دقلنا  *

 .(يدينار بحرين 5,302
 
 
 
 
 
 
 
 
 دة.موحت المالية الابيانه ال هذن م اً ساسيأ اً زءج 28  إلى 1رفقة من مكل اإليضاحات الشت
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                                                                                     ب .م .ش  ة ريمااالستث  دستيراا ة شرك
 

   الموحدة  لماليةالبيانات ا ل وح إيضاحات
  ني نار البحري ديلاب                                                        2021سمبر  دي  31 نتهية في للسنة الم  

  
   أةنشمالرير قت . 1

)"ال  ةاريتثمساال  درايتاسة  شرك هيشركة)ش.م.ب(  تأ  همةمساشركة    "(  عامة  في  بحرينية  المرسوم    بوجب  1973سست 
تحت   كة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحةل الشرم تسجيت  ن.وهي مدرجة في بورصة البحري  9/1973  ميري رقمألا
ة  لمحليفي األسواق ا  ريةماستثاال  دوات ألا  نم  عة ة واسعمجموفي    االستثمارركة هو  للش  ساسيالنشاط األ  .1545-1  م: رق  دقي

 .(وعة" مجم "الها مجتمعة ليع لقيط)ات التابعة لشركوحدة للشركة وا المية  لالماات نالبياتشتمل  والدولية. 
 
 

   داأساس اإلعد.  2

   ماللتزابيان ا    (1

ً وولي  ية الدومعايير المحاسبمن قبل مجلس ال  ليةماالر  اريلتقلية إلعداد الدور امعاييلل  وفقاً حدة  وية المالمال  تالبيانأعدت ا    فقا
  .)وتعديالته( البحريني الشركات التجارية ونانلق

 
 قياسأساس ال    (2

 : ماعدا ،ريخيةة التاالتكلفدة  عقاواالستمرارية ية ضرف لة وفقاً موحدة الاليالم تلبياناات أعد

ارات  مثستامصنفة كال  االستثماراتوسارة  لخواح  ب رلال  الخ  لة منقيمة العادارات بالة كاستثمنفمصال  االستثمارات •
ً ت تيلاالشامل اآلخر   دخلال  لمن خال  ةليمة العادلقبا  ؛ لةداعة الللقيم قاس وفقا

 و  ؛لةالتي تقاس وفقاً للقيمة العادقارية مارات العستثاال •

 . لةادللقيمة العالتي تقاس وفقاً  المشتقة ةيلاملاألدوات ا •

على أساس   لدخل الشامل الموحدايان لبنود في بويتم عرض ا حسب السيولةب الموحد  ليلماا كزالمر يتم عرض بيان
 طبيعتها. 

 
 لمالية انات ايلبا إعدادو تامالعمللة في انجاز المستعمالعملة ا  (  3

بنود قياس  من  لالمانات  البيا  يتم  لكل  ا ابة  وعمجمال  تشآمنية  االستخدام  الصقتلعملة  تعبيللية  ئيسرادية  التي  هذهيفمل  ئة  ه  ا 
)ال إعداد" تعاملال  عملة" وحدة  يتم  ال  (.  لل  ليةماالبيانات  بمجموالموحدة  الالعة  ودينار  العبحريني  المستعملةهي  ل  قب  نم  ملة 

 ت.البيانا  ضستعملة في عروالم  التهااممعإنجاز  في الشركة 
 

 ألحكامات واديرقتال ماداستخ(   4

ً   حدةالمو  ةليمالات  إعداد البيانا  نإ ،  بعض التقديرات دام  تخاسة  اإلدار  نملمالية يتطلب  ا  اناتيالب  ية إلعدادلودال  رييللمعا  وفقا
الهامةسبيمحالالفرضيات  اوواألحكام،   تؤثر    ة  تطبالتي  الايق  في  المواألرق  يةحاسبلمسياسات  ،  للموجوداتعلنة  ام 

 .ديراتقالتن هذه يقية ع حقال جائالنت قد تختلف لمصروفات.ات واادريإلوا ،توباوالمطل

ترة التي  في الية فت المحاسباراحتساب التعديالت على التقديم  يترة.  ورة مستمضيات العامة بصفروال  تاجعة التقديرامر  يتم
 تأثرة. ية ممستقلب ي فتراتأ يوف ،تايرالتقدهذه  تعديل م فيهايت

ى  لعتأثير جوهري    اهلون  ك ي  التي  ةلمحاسبيسياسات االق  يبتطتخدمة في  لمست االتقديراو  كامحألاص  وصخبلومات  عالم  نأ
 : ت التاليةاحيضاية الموحدة مبينة في اإلمالالنات في البيا المحتسبةرقام ألا

أور االف  نيتص - في  ماليةستثمارات  انمو  يميقت  :اق  الذيعمألذج  في  ال   ح3  إيضاح  جع را  –  وجوداتلمباظ  االحتفا  ه يتم 
 ؛(3)

ضاح  يإ( و5) ح3إيضاح راجع   – لرصدة غير القابلة لهامالت اس المدخالأس  علىة مالي دلة ألوراقيمة العاقياس الق -
 ؛ 24

 ؛ (6وإيضاح  (ي) 3ضاح جع إيللعقارات للتطوير )را ققحتلل القابلةفي القيمة م صاتقيي -

 . (7ضاح ك( وإي)3ستثمارية )راجع إيضاح لة للعقارات اال قياس القيمة العاد -
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                                                                                      ب .م.ش ية االستثمار  تيراداس كة رش
 

   الموحدة  البيانات المالية حول  اتاحإيض
  ي حرينبل ا  ناربالدي                                                      2021مبر  ديس 31في ية ه المنتنة للس 
 

   
 )يتبع(  إلعدادأساس ا.  2

 
 2021 يناير 1 بتداء منا وللمفعاة الساريو الجديدة الصادرة ر ييعاالم ( 5

 : ةجموعلما ةذات عالقة بأنشط 2021ناير ي 1في  الية أصبحت سارية المفعولفسيرات التلتديالت واعالتر والمعايي
 

القياسي   الفائدة  معدل  معيار  ا  -إصالح  )اثلالمرحلة  المالتعدنية  على  التيالت  إلعداد  الدولي  )الما  قاريرعيار  رقم  (  9لية 
الدولي رقم )  المالية رقم )39ومعيار المحاسبة  التقارير  الدولي إلعداد  التقارير    (، والمعيار7(، والمعيار  الدولي إلعداد 

 (( 16م ) والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق  ( ،4المالية رقم )
 
المعيا   تيالت  الديالتع على  التقتمت  إلعداد  المرالدولي  )ارير  رقم  )9الية  رقم  الدولي  المحاسبة  ومعيار  والمعيار   (،39(، 

عيار الدولي إلعداد التقارير م(، وال4(، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )7الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
الت سارية المفعول للفترات المالية  عديالتقياسيحات معدل الفائدة اليما يتعلق بإصالف  اتاءعفإل( توفر بعض ا16المالية رقم ) 
 .  2021يناير  1ن أو بعد التي تبدأ م

 
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير لالمرحلة الثانية )ا  -إصالح معيار معدل الفائدة القياسي  مبدئياً  طبقت المجموعة  

رقم  ومعي9)  المالية  الم(  الدولار  )حاسبة  رقم  ال 39ي  والمعيار  )  دولي(،  رقم  المالية  التقارير  والمعيار7إلعداد  الدولي    (، 
 . 2021ناير ي 1اعتباراً من   ((16( ، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )4إلعداد التقارير المالية رقم )

 
ت المرحلة الثانية، ها في تعديالثناءات المسموح ب لك، ووفقاً لالستذمع    ي.جعية بأثر رطبقت المجموع تعديالت المرحلة الثان

ة  مقارنة للفترات السابقة لتعكس تطبيق هذه التعديالت. بما أنه لم يكن لدى المجموع ال  ت المجموعة عدم تعديل أرقامرااخت
  رصدة على األ فال يوجد أي أثر ،2020ر بمديس 31ا في قياسي بمعدل قياسي بديل كما استبدال المعدل الهأي معامالت تم في

   .ملكية نتيجة للتطبيق بأثر رجعيوق الة لحقاالفتتاحي
 

 سي اصالح معدل الفائدة القيإل 2021يناير  1باراً من سياسات محددة واجبة التطبيق اعت
تخفيفات  ال  هذه  تتعلق.  اليةلمير اارتقالمعايير الدولية إلعداد ال  فيفاً عملياً من بعض متطلباتختنية  المرحلة الثاتعديالت  توفر  

بمعدل قياسي  في العقد  قياسي  الفائدة الل معدل  وعقود اإليجار أو عالقات التحوط الناتجة من استبدا  المالية   بتعديالت األدوات
  .بديل
 

ة نتيجة إلصالح أفلمطا  فةبالتكل  سمقاال  المالي  االلتزاماقدية لألصل المالي أو  التع  تحديد التدفقات النقديةفي حال تغير أساس  
إن    ب من بموجب اإلصالح.وليعكس التغيير المطللفائدة الفعلي  معدل اى المجموعة تحديث  ة القياسي، يجب علعدل الفائدم

 الشروط التالية: يفاء ست ائدة القياسي في حال افمطلوب بموجب معدل ال اقديةالتعتحديد التدفقات النقدية التغيير في أساس 

 لإلصالح؛ باشرة ة منتيجك ريالتغيير ضرو -

ً ااقتصدل يعا اقديةالتع قات النقديةتحديد التدفاألساس الجديد ل -  ل التغيير مباشرة. ساس قب، أي األاألساس السابق ديا
 

النقدية ضافة للتغييرات في أساس تحديد التدفقات  إلعلى األصل المالي أو االلتزام المالي بافي حال وجوب إجراء تغييرات  
ي  ةالتعاقدي ال  إصالح معدل  تطلبهاالتي  المالفائدة  بتحقياسي، ستقوم  أوالً  لجموعة  الفعلي  الفائدة  أو  ديث معدل  المالي  ألصل 

المالي ال  االلتزام  يتطلبه  الذتغير  لتعكس  القياسيي  الفائدة  معدل  المجموعة  إصالح  ستقوم  ذلك،  بعد  السياسات  ب.  تطبيق 
 . يةتعديالت على التغييرات اإلضافالمحاسبية لل

 
عند إعادة قياس التزام  معدل الفائدة  التغير في  والذي يعكس    معدل  ستخدام معدل خصم الثناء  ستا  ىص التعديالت علتن  كما

  .ح معدل الفائدة القياسيإصال هي يتطلبالذيجار اإليجار، نتيجة لتعديل اإل
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                                                                                         ب .م.ش االستثمارية  داستيرا ة شرك
 

   دة موحال لبيانات الماليةا ل حو إيضاحات
  ني ري ر البحناديالب                                                  2021ر  ديسمب 31في  تهية نلم ا للسنة 

   
 )يتبع(  دا داإلع  اسأس.  2
 

فإن  أخي سلسلراً،  تقدم  الثانية  المرحلة  اال  ةتعديالت  المؤقتة  ستثمن  متطلباتناءات  بعض  التحو  من  عند  ذلك  و،  طمحاسبة 
تغير مطلوب   ا  يتطلبهحدوث  الفائدة  معدل  تسمحلقياسيإصالح  والتي  تحوط  أداة  و/أو  متحوط  بند  على  التحوط ل  ،  عالقة 

  معدل الفائدة صالح  من إ  ةج تات التالية، عند ومتى انتفت عدم اليقينية الناوعة التخفيفمطبقت المج  باالستمرار دون تعطيل.
 :تحوطالأداة  متحوط و/أوالبند لل معدل الفائدة القياسيالتدفقات النقدية التي تستند إلى ومبلغ  فيما يتعلق بتوقيت ،القياسي

ل - التحوط  تعديل تصنيف عالقة  في طور  التغيرات  المجموعة  الفائديتطلبها  لتي  اتعكس  القياسيإصالح معدل  ،  ة 
 ؛طتحولا بدون توقف عالقة 

ح، فإن المبلغ المتراكم  لنقدية لتعكس التغييرات التي يتطلبها اإلصالط التدفقات االمتحوط في تحو عند تعديل البند  -
، الذي تم على أساسه  لفي احتياطي تحوط التدفقات النقدية سيعتبر على أنه على أساس معدل الفائدة القياسي البدي

 حوطة؛تملتحديد التدفقات النقدية المستقبلية ا
 

ت ذات  لإلفصاحا  21ضاح  إي   عةاجيرجى أيضاً مر  .(8)(ح) 3 رقم إيضاح    المحاسبية في  فاصيل السياساتم اإلفصاح عن تت
 التحوط. ةمحاسببالمخاطر والموجودات المالية والمطلوبات المالية المربوطة بمعدل الاليبور، وعالقة ال

 
 عد ير نافذة بغ كنلو درة اص لا دةيالجد تفسيراوالت والتعديالت المعايير(  6

  1  بعد  ي أوف  لتي تبدأا  لماليةرات اارية المفعول للفتلسا  سيراتايير والتفلمعلى اع  تة والتعدياليير الجديدالمعا  نمد  عد  يوجد
الس  2021ر  ايين الملتاماح بمع  لذلبكر. مع  طبيق  ا م تقك،  المبكر ألي   عةومجملم  الجديدة أو  من ابالتطبيق  لة  دلمعالمعايير 
 موحدة.ل ا اليةالم اناتداد البيإع  فيية التلا
 

لية لماا  اتتأثير جوهري على البيان  ، أيوالمعدلة التالية ذات الصلة بالمجموعةون للمعايير الجديدة  ن يكلمتوقع أمن غير ا
 جموعة. موحدة للمال

 ((3)م رقولي إلعداد التقارير المالية لتعديالت على المعيار الد)ا مار المفاهياإلشارة إلى إط -

 ((1) على معيار المحاسبة الدولي رقم ت  اولة )التعدياللة أو غير متدعلى أنها متداو لوباتالمط تصنيف -

ولي  لدار يياالمعوبيان ممارسة  (1) على معيار المحاسبة الدولي رقمالتعديالت )سبية عن السياسات المحاإلفصاح ا -
 ((2رقم ) إلعداد التقارير المالية

 ( (1) ر المحاسبة الدولي رقممعياعلى التعديالت ة )اسبيمحالتقديرات تعريف ال -

المساهملا - أو  ابيع  بين  بموجودات  المستثة  والشركة  الزمر  المشروع  أو  )تميلة  اللمشترك  إلعداد  عديالت  الدولي  معيار 
 (( 28ولي رقم )الدبة سحاومعيار الم( 10ة رقم )مالير الالتقاري
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                                                                                      ب .م.ش ة ريماستث اال ادستيرا ة شرك
 

   دة موحال ةلبيانات الماليا ل حو تإيضاحا
  ني ري حلبر انابالدي                                                  2021ر  ديسمب 31تهية في نلم ا للسنة 
 

 
 امةلها بيةمحاسات السلسيا.  ا3

  
 يد س التوحاأس (أ

 تابعة ات الكالشر (1

التركاالش ا  عةابت  المجموعة.  ر  التي تسيط  اتركلشهي  المجموعةعليها  لديهتما  عند  شأةنمال  ى عل  تسيطر    اتعرض، أو 
. يهالها عنتهيم  ن خاللعوائد م تلك ال  لتأثير علىا   لىع  ةدرلقاولديها    المنشأةمع    اكتهمشار  نممتغيرة  الد  عوائال  ق فيلحا

 .حتى فقدانها السيطرة بدءخ ريدة من تالموحية االمالت نايالبفي ابعة شركات التاللية لمابيانات اللضمين ات يتم
 

 المسيطرة  غير الحصة (2

الحصة غير   قياس  ال  النسبيةا  تهبحص  رة  المسيطيتم  المن صافي  للشددمحموجودات  في    ذوتحمس لا  كة رة  تاريخ  عليها 
 فياملة معة  كرلسيطدان افقى إلي تؤد ي التابعة والتلركة الشموعة في اجمالصة ح يات فتغيرب السااحت ذ. يتمالستحواا

 .ملكيةالحقوق 
 

 يطرةير المسغ صةحلا -فقدان السيطرة  (3

التعندما   فإنها تستبعد موجودعبتاشركة  ى  علطرة  يلسا  عةمومجفقد  ر  غي   حصةأية  التابعة، و  ةركلشات  باو ات ومطلة، 
  خسارة و البح ألرابيان  ي  ف  جةاتنسارة  أو خ  حربأي    سابتحإم  يتكية.  المل  حقوق  رصامن عنغيرها  ة ولص  اتذ  مسيطرة
 ة.يطر الس دان ند فقالقيمة العادلة عابقة بعة السباتال ةبها في الشرك قياس أي حصة محتفظ تم. يالموحد

 

 ت الزميلةركاالش (4

ال م  عليها  المجموعةس  ارمت  ؤسسات مهي  لة  يزمالشركات  مسلطة  دون  ؤثرة  فيملا أو    مكحالتن  سيا  شاركة  ستها في 
  %  و 20ح بين وارتت ةتلك المجموعة نسبلزميلة عندما تم ا على الشركات مير مهة تأثوعجم للم ونيكية. والتشغيل ةليماال

   .لةيزمات الكلتصويت في الشر% من حقوق ا 50
 

ا الختيابا  موعةمجاليلة، تقوم  زم  ة كشري  فمار  ثستلال  يئدالمب  حتسابالعند  إمالمحاسة  اسسير  اا  بية   ار الستثمباحتساب 
المجموعة،    .دةالموح  ةيللماافي البيانات    ةل الربح أو الخسارالادلة من خالعمة  لقيبا  ارثم ستأو كا  ةلملكية حقوق اقيطرب

  ا ه استثمارات  بعض  صنيفتم بوتق،  خاصةة  يكقوق ملحأسهم  استثمارات  ي  مر فتستثثماري  أس مال استركة  رشككونها  
المق  نمه  ب  مسموحهو    كمايلة  مزل ات  كاشرالفي   المبل  ر الدوحاسبي  عيار  )لي  الشرف  ارستثمالا" )  -  (28قم  كات ي 
أو  الب  ثماراتكاست  (" ةيلزمال الربح  العادلة من خالل  ً ليحا  .الخسارةقيمة  احتسابها بطريقة يتم  يلة  ت زمكاشر  وجديال  ،ا
 ة. الخسارل الربح أو المن خدلة اعالة ا  بالقيماسهقي ة يتمكات الزميلالشر وأن كل ،يةكملق الوقح

 
 لية حيد البيانات الماعند تو هادابعاستامالت تم عم (5

ند  لمجموعة عت اكاشر نبي  تيالناتجة عن عملققة واغير محخسائر وأرباح    ة وأي ألرصدجميع المعامالت وا  عادستبا  تم
   الموحدة.ة ليماال تاإعداد البيان

 
الاألرب  دعتب تس الش  سأوعة  في رجملمة حصة اعة بنسببتاال  تاكشرالع  غير محققة ماح  ستبعاد الخسائر  ا  تمي.  ركةمال 

 يمة. ناك دالئل على انخفاض القهد أن ال تكون ة نفسها فقط لحلطريقباة قحقلمغير ا
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                                                                                       ب .م.ش تثمارية ساال دستيراا كة رش
 

   الموحدة  ليةلماا اتنالبيا حول  حاتإيضا
  ريني ار البحبالدين                                                     2021مبر س يد  31في للسنة المنتهية  

 
 يتبع( ) الهامة يةمحاسبات السلسيا.  ا 3

  
   ةنبيجاأل العمالت (ب

   ت امالعالم

ال تحويل  بتت  تيلا  تمعاماليتم  عملةاألجنب ت  العمالم  إلى  بمل  التعا  ية  وحدة  الصرفأسعالكل  ء  ارإج  توق  دةسائال  ر 
 .  المجموعة في شركات ملةالمعا
 

الساتي الصرف  بأسعار  البحريني  الدينار  إلى  النقدية  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  الم  المركز  بيان  بتاريخ    ليامئدة 
 صرف ائر وخس أرباح تسجيليتم  قت.سائد في ذلك الوالالسعر ب الل السنةبالعمالت األجنبية خت  امالالمع لتحو .الموحد

 ." دخل االستثمار" ا في ضهتم عرويبيان الربح أو الخسارة الموحد بيان  ية بشكل عام فيالعمالت األجنب 
 

 آلخر:خل الشامل االبنود التالية في الد ويلحتعن  فروق العمالت األجنبية الناشئة جيلتسومع ذلك ، يتم 
 
العادلة من  مالية مصنفة بال  قي أوراف  تثمارسا - انخفا تثناشامل اآلخر )باسالل  خالل الدخ قيمة  القيمة ، وفي  ء  ض 

الربح أو  بيان  في الدخل الشامل اآلخر إلى    تسجيلها  مالت األجنبية التي تملعروق اتصنيف فإعادة    هذه الحالة يتم
 ( ؛ الموحد لخسارةا

 فعالة.  فيه التحوطاتن تكوذي ال  حدال ىلة إلالمؤهتحوطات التدفقات النقدية  -
 

 شركات المجموعة
اعمل وبالتالي  لعرة  البحريني،  الدينار  هي  المجموعة  في  األخرى  للشركات  عنض  ينتج  الما  ال  البيانات  لية تحويل 

 . العمالت األجنبيةصرف  أي فروقات في لشركات المجموعة 
 
 ومصروفات الفوائد   اتدراإي (ج

البيفي    وائدفلا  فاتمصروو  إيرادات  باحتسام  تي افائال  دلمع  طريقة  مخدااستبحد  موالدخل  ان    تحتسب  .يلعفلدة 
باستخدام    ، الخسارةالربح و لة من خالل  العادبالقيمة    ةنفصمال  تلكعدا    ،التي تتحمل فوائد  المالية  موجودات والمطلوباتال

الفاطريقة   االتكلف  بتساة إلحقيطري  ه  الفعليدة  فائلادل  طريقة معإن  الفعلي.    دةئمعدل    ي مال  التزام  أو  ألصلطفأة  ملة 
ل  هو المعدالفعلي    ةائدفال  لدع. مااللتزام أو   صللألفوائد خالل العمر المتوقع  الفوائد أو مصروفات الت  دارايإ  صيصتخو

ً بسمنان  ما كالكأو    ،االلتزامأو  لمالي  ا  صل لألالعمر المتوقع    لالالمتوقعة خالنقدية المستقبلية   تدفقالتا  الذي يخصم  ةتر، فا
 تطبيق طريقة معدل الفائدة الفعلي له تأثير  .طبالضب  ت أو المطلوبات الماليةداجووملرية لة الدفتقيمالي  ى صاف لإ أقصر،  
  ق أو حقاستحتى تاريخ اال  رةالفت  خالل  سب مع المبلغ المستحقيتنا  مابوي  التسافات بمصرو  و ألفوائد  ا  داتاإير  بااحتس

 لسداد. ا
 

 رااإليج داتراإي   (د

بين الشركة والمستأجرين وفقاً   المبرمة  اً لعقود اإليجارفق و  تحتسب  اطنالب  نمأجرة  المست  تاراالعقمن  ر  يجاإلت اايرادإ
 حدة. الية الموالمت ناياالب ى فياألخر اداتريإلا نضم ااحتسابه متييجار إلا داتيراإ د. قعال ةحقاق على مداالست لقاعدة

 
 سهم باح األرأ  ( هـ

راق المالية  بالنسبة إلى األوباح أسهم  أرم  ستالالل  صلفا  ة تاريخعادو  وهم  االستال  نشوء حق دنع  سهماأل أرباح سبتحت
 . مهسألبا
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                                                                                        ب .م.ش تثمارية ساال اديرتسا ة كشر
 

   دة حولما ليةماال البيانات حول  إيضاحات
  بالدينار البحريني                                                    2021ر مبديس  31في   لمنتهيةا ةسنلل
 
 )يتبع(  بيةاسمحلا تاسايس.  ال3

 
  كدة البنو رصوأالنقد    ( و

ً ناالمطفأة  التكلفة  ب  ات المالية الموحدةبيانلفي ا  وأرصدة البنوكد  نقال  ليتسج  يتم قد  مل النشي  .قعةومتالان  متة االئارخس  قصا
الودوا  بنوكالى  ة لدرصداالو  قندو الص  النقد في  هموما في حك الينكلبائع  ً يوم  90خالل  ق  ستحتي تة  ، والتي تتعرض ا
 .قللتحققابلة الفي قيمتها وهرية غير ج تذبذات لمخاطر

 
  مدينةلاة رياالتجم ذملا(    ز

ال  ينةمدالية  ر التجاذمم  لاتظهر   انخالصات  صخم  أي  منها  روحاً طم  ،يةصلألا  فاتورةبقيمة  ينة المدمم  ذال  لقيمة.فاض 
  .في القيمة مخصص لالنخفاضأي ا وحاً منهمطر طفأةالمفة تكلتظهر بال ىاألخر

 
 األدوات المالية(   ح

لية  ات المادوالموج  نوالموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتك  تشملدة  حاألدوات المالية في هذه البيانات المالية المو
منبشكل   المالا  رئيسي  األوراق  البنستثمارات  وأرصدة  والنقد  )شامالً ية،    نتتكو  ى.أخرمدينة  ذمم  و  الودائع(  وك 

 .وأدوات مالية مشتقة ، وذمم دائنة أخرى،من القروض ات الماليةطلوبالم
 
 .ة، وسندات مركب  جةدر دين م تة، وسندامدرجة وغير مدرجكون من أسهم حقوق ملكية تت المالية قستثمارات األوراا
 
 نيف التص (1

 ليةاموجودات الملا
 الثالث التالية: ضمن أحدى الفئات  ليةاالمت داجوتصنف المو

 ؛ ت مالية بالتكلفة المطفأةوداموج •

 ؛رلشامل اآلخاالل الدخل ن خادلة م مة العلقيبا  ةيلات ماجودوم •

 . خسارةالأو   الربح للة من خالعادلبالقيمة ا موجودات مالية •
 
 ةالمالي اتمطلوبلا

 :نيتليالتا ينتفئى الضمن أحد ةماليالت باطلولما تصنف

 ؛طفأةات مالية بالتكلفة الموبلطم •

 . ةرالخسا أو  ربح ال بالقيمة العادلة من خاللات مالية طلوبم •
 

 بدئي الموالقياس  تسابحاال (2

موجودات  لع اجمي  احتسابئيًا  دبميتم  .  اهشأتد نعنة  رية وسندات الدين المصدرالذمم المدينة التجا  ابتسحامبدئيًا  يتم  
 ا في األحكام التعاقدية لألداة. األخرى عندما تصبح المجموعة طرفً  لماليةوبات اطللموا

 ماليةدات الجوومال

ً مبد  المدينة(التجارية  )غير الذمم    ليةات الماالموجودتحتسب     تييف المعامالت اللاذلك تكبما في  ،  لة داة العقيملاب  ئيا
ن يمك تكاليعد  ما  ،المالية  اتجودموال  ءشراإلى    ة اشرمب  اهسبن  المعاا  اللما  اتدولأل  مالت ف  بالقالية  يمة محتسبة 

من   ال العادلة  والتخسارةلاوبح  رخالل  تسجل،  والخسارة   بيان  في  صروفاتكم  ي  الذمم    .الموحد  الربح  قياس  يتم 
 لة.مامعسعر الليس لها عنصر تمويلي هام مبدئيًا ب ة المدينة التييراجالت

. المتاجرة  اريخفي ت  عرةلمسا غير    أو/و  ةالمدرج لية  المادات  جوللمودية  اعلامبيعات  ات واليرتمشلا  جميع  ساباحت  يتم
   .ادد سال خي مالية األخرى في تارت اللوباالعادية للموجودات والمطت مبيعال اوات يجميع المشتر احتسابيتم 
 
 اليةلما باتطلوالم
الماليالمطلوبا اب  احتسم  تي ً مبد  ةت  العادبالقيم  ئيا تماو  لة،ة  صلتي  المقبوضثل  ا   تاافي  ت،  العالوا  ابحتسبعد 

 المالي.  لتزامالمرتبطة مباشرة باالملة يف المعالتكاو تاصوموالخ
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                                                                                         ب .م.ش االستثمارية  اداستير شركة 
 

   ة دحالمو ت الماليةانالبيا ل وح إيضاحات
  يني بالدينار البحر                                                  2021ر مبديس  31ي ف  منتهيةة السنلل
 
 )يتبع(  سبيةالمحا اتالسياس  .3

 
 )يتبع(  األدوات المالية(   ح

 
 ق ح لالا ياسقال (3

 ةالمالي تالموجودا

يتم  قياسال  بعد المق  المبدئي،  إمااليالم  تادوجوياس  الق  كلفةبالت  ة  أو  وأساس نيف  صتيخضع  .  لةعادال  يمةالمطفأة 
لقلا إلدارةجموللملتجارية  ا  العمألا  جنموذياس  وخلما  تا دوجوالم  عة  التدفقصاالية  النقديئص  التعاقدية  ات  ة 

 اه:أدن صلفمهو  ة ، كمااليللموجودات الم
 
 : لةا ح ي فيلفائدة الفعلال معد مادخباست  ةفأالمط بالتكلفة مقاسة ماليةات جودومأ( 

ان  منض  داتوجوملاب  االحتفاظ (1 يهدف    مالألعموذج  بحالاإلى  الذي  أجل    الموجوداتتفاظ    تالم سامن 
 ية؛ و تعاقدقدية القات النفدلتا

 
ألصل  ر دفعات كمبلغ التي تعتبالتدفقات النقدية ا   نتزيد بتواريخ محددة مة لألصل المالي  الشروط التعاقدي (2

 .األصلي القائملغ لمبا  لىعلفوائد وا
 

ادلة من  قيمة العها بالف ينصت  نه يتمإ، فهاوبيع   هاجمعل   نيدت الأدواباالحتفاظ  هو  مال  عألج انموذ  نمهدف  الن  كا  اذإ
 مل اآلخر.   الشا دخلال خالل
 
الموفنيصللت  ينالمعيارين  ذأي من هقق  يتح  لما  إذ يتم تصنيف  ال،  إمةدلالعا  مةلقيبا  اسهاوقي  ،ماليةجودات  ن  م  ا، 
 امل اآلخر. شالالدخل  لالمن خ وأ ،رة  لخساالل الربح أو اخ
 

 اتدوجوالم  صنيفلشركة ت تختار اقد  لتكلفة المطفأة،  يير ابمعا  يفي  لي امال  الموجودكان    لو  حتىلك،  إلى ذ باإلضافة  
 ناإذا ك فقط  يقتطبلل بلقاو فيهرجعة  ر الأم يارختال ا امثل هذإن . ةالخسارأو الربح  لالخمن بالقيمة العادلة الية لما
 . حتساباالقياس أو لا في قض تنااليقلل بشكل ملحوظ  ارة سربح والخال لخال من لة عادبالقيمة التصنيف ال
 
 دوللفوائ األصل بلغمل  دفعات تمثل  التعاقدية النقدية  التدفقات كانت اإذ ما  ميتقي

ف  ،التقييم  اهذ  ألغراض ف.  المبــدئي  باســ تاالح  عنــد  يالمــال  صــلألل  ةلــ دعاال  يمــةالق  بأنــه"  صــلاأل"مبلــغ    يعر   تعــر 
 زمنيــة فتــرة خــالل ائمالقــ  صــلألا  غلــ بمب  العالقــة  ذات  نيــةاالئتما  وللمخــاطر  للنقد  الزمنية  مةيللق  مقابل  اهبأنة"  الفائد" 

ة افاإلضــ (، باإلداريــةيولة والتكــاليف  ســ لل مخاطر اراض )مثقإللاليف األساسية  التكمن المخاطر و  غيرهاو  محددة،
 ح. بالر مشاهل
 

لموجودات المالية  صنيف اتدة  إعا  ة، فإن يتمات الماليده بالموجوبجوموعة بالمجم  عمل الذي تحتفظج الوذمنإذا تغير  
التطلباإن م  .ةرتأثمال الجديدة  ت  بالج  المتعلقة بالفئةتصنيف والقياس  ول وم األيلاتداء من  تقبلي ابسم   أثرديدة تطبق 

 وعة.للمجم ةيلالما وجوداتدة تصنيف المنه إعاع جنت الذي  ،لالعم جنموذر ييتغ  ى بعدلاألوقرير التلفترة 
 

 رخآلل اممن خالل الدخل الشا ادلةالعمة لقيالية بات ماموجود (ب

ا محتفظ بهالغير    م هسر في األاالستثما  فيتصنبجعة فيه  ر  الر  اختياالقيام بللمجموعة  ، يمكن  حتساب المبدئياال  عند
 خر.ل اآلالشامل الدخل خال دلة من العا قيمةلت باراامثستكا جرةلمتارض اغل
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                                                                                        ب .م.ش االستثمارية  اداستير شركة 
 

   حدة مولا ت الماليةانالبيا حول  إيضاحات
  يني بالدينار البحر                                                     2021ر مبديس  31ي ف  منتهيةة السنلل
 
 )يتبع(  سبيةالمحا اتالسياس  .3

 
 )يتبع(  الماليةاألدوات (   ح

 
 ( )يتبع  رخآلا ل ممن خالل الدخل الشا مة العادلةلقي ابلية ام اتموجود (ب

 
ً فظتالمالية مح  دات وجمولا  تعتبر،  رضغلالهذا   ً يستوفي أيسهم  ألفي ا  ارمثتان االسلمتاجرة إذا كا  غرضبها ل  ا ن م  ا
   لية:  التا وطرالش

 ب؛المدى القري بيعها فيرض لغ  ة أساسيةبصفها ؤارشتم  (1

ً هترادا  تمة ية معين وات ماليدمحفظة أجزء من    مثلتبدئي،  لما  بساتاالحعند   (2 د  وجو  ىلوجد دليل عيو  ،ا معا
 و أ ؛القصير مدىلبحية على االرمن ي لفعنمط 

 . ليماوط أو ضمان ة تحال كأداعفو ،صنفم أنه مشتق وليس (3
 

ر  الذي  راالختياإن   فال  أهو    ه يجعة  مال  كل   ساسعلى  حأداة  على  األسهم االستثمار    فتصنيتم  ا  إذ.  دةية  في 
 متي ، هماألس تثناء أرباحس با ئر،خساالو األرباحجميع ن إف، خراآل شاملل الخدلال الة من خ دلقيمة العاالات بثمارستاك
 وحد.الم و الخسارةبح أالر في بيانالحقاً فها نيتصد يعاوال  خرل اآلالشامل خدلان ابي ها فيحتسابا
 

 ارة ح أو الخسربلاخالل  منة لقيمة العادلدات مالية باجووم (ج

غت  جوداالمووقياس  ف  ين تص  يتم العلباأعاله  كور  مذهو    كماة  فالمصنير  المالية  أو  قيمة  الربح  خالل  من  ادلة 
 . الموحد سارةلخا ربح أولابيان في  سبتحتوأسهم،  باحو أرأ ئدفوا  أيةك ذل ا فيم، باهت فيغيراتالوالخسارة، 

 
 المطلوبات المالية

  و أربح  الادلة من خالل  العلقيمة  ابية  لمابات  مطلوك   استقوتلك التي تصنف    عدا،  اليةالم  لوبات طمال  جميع   نفتص
 . عليائدة الفدل الفع م قةطري استخدامبفأة المط تكلفةالب اسهقيا متمطفأة ويلاة لفتكة بالمالي بات مطلو أنها ، علىرةاسالخ
 

  ت دوااألتقات  شعلى مالربح أو الخسارة   لالعادلة من خال  ةالقيمبة  ليات ماتشمل المطلوبات المالية المصنفة كمطلوب
 . اليةمال

 
  تسابحاالإلغاء  (4

 ليةاالم تداوجالمو

م التد إنتهاء حق اسعن  دوحي الملالمكز اان المريبمن    اهدااستبعو  ةيلماال  اتدموجول ااب  حتساء اة بإلغعمومجال  تقوم
يتم    ،صفقة  يفة  يداقعتالالنقدية    اتفقاستالم التددما تحول حقوق  عن  أو  ،ةالمالي  تادللموجولتعاقدية  التدفقات النقدية ا

  ات ودجلموا  لى ع  بالسيطرة  اظاالحتفد عدم  عن  أو   ة،يلالما   اتودللموجت  لمكافآااطر ول المخية كملك  جبها تحويلبمو
   .ةاليالم

 اليةت الممطلوبالا

عند الوفاء بااللتزامات    الموحدلي  امال  ركزلما  من بيانادها  تبعواسالية  المطلوبات الم  احتساب  بإلغاء  عةموجملوم اقت
ها وط رعديل شم تيت   ة عندماات الماليالمطلوب  بسااحت   أيًضا بإلغاء  ةتقوم المجموع  أو انتهائها.  أو إلغائها،التعاقدية،  

ديد قائم لي جم ماالتزااحتساب  ، وفي هذه الحالة يتم  جوهريًا  اختالفًا  المعدل مختلفةم  لتزاية لالد قفقات النلتدكون اوت
 المطفأ   يةلقيمة الدفترامبلغ  ين  بالفرق    تسجيل، يتم  د االلتزام الماليستبعاعند ا  على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. 

 لربح أو الخسارة.ا ت متحملة( فيأو مطلوبا ولةمح نقديةغير  جودومك أي لذا في )بم مدفوعال المقابلو
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                                                                                        ب .م.ش االستثمارية  اداستير شركة 
 

   حدة المو ت الماليةانابيلا حول  إيضاحات
  يني البحر  لديناربا                                                   2021ر مبديس  31ي ف  منتهيةة السنلل
 
 )يتبع(  سبيةالمحا اتالسياس  .3

 
 )يتبع(  اليةاألدوات الم(   ح

 
 لعادلةا يمةقلس ااقي (5

لة املمعبا  نيممل  ن طرفينلتزام بيحويل إعند ت  هو سدادأ  أصل  يعبد  عن  المهاست  سيتملذي  ا  غبلالم  ة هيلقيمة العادلا
 مجموعةالذي يمكن لل  فائدةر  غيابه، في السوق األكث  عندأو    لرئيسي،اوق  سال  يف  ياسقخ البتارية  تجاري  لى أسسعو

 .   ئهااأدم  عدر خاط، تعكس مباتللمطلودلة  العا يمةقخ. الالتاري  كليه بذلالوصول إ 
 

السيا من  عدد  المحاسيتطلب  واإلفصاحات  القيم  ات  قياس  للمجموعة  للموسبية  واجالعادلة  المالية ودات  لمطلوبات 
متى ما  ،  األداة  ذلكل  ط  نشال  قسو  في  المعروضم السعر  استخداداة بلأللة  لعادمة اقيل ا  ةمجموعلا  تقيس.  وغير المالية

حجم  و  رةمع وتيوبات تجري  مطلالأو    توجوداللم  المعامالتتكون    عندما  طاً وق نشر الس بتع . يرااألسعهذه    فرتتوا
 .تمرأساس مس  لىسعير عتلوا تالومعلمار وفياف لتك
 
التدفقات تحليل  ي ذلك  ا ف، بمةفورمعلاالتقييم    نماذج  مجموعةم الستخدت  شط،ق نسو  يج ف مدرر  ن هناك سعكلم يا  ذإ

ا ومخصولالنقدية  وأحداعلمضوا  ،رعلسا   عائدمة،  السوق.ث  فات،  ا  جذامن  تراعي   معامالت  ع ميج  ارةختلمالتقييم 
ادلة  عالقيمة ال  تيراتقد  لمعم  تي  .املةالمعير  عفي تس  قالسون في  يكرالمشامن قبل    ارتباالع  عينذ بتأخي  ل التعوامال

اعل  اءً نب،  نةعيم  فترة زمنيةفي   اللمعلومات حووا  سوقلى ظروف  اذهتشمل    .اهيف  المستثمر  تركاشل  لتقديرات  ه 
  .يةمتناه قةدا بهيدكن تحدم يالي الالت، وبهريةوجرة صوب تديراالتق على تعتمد ومسائل ةاليقيني عدمعلى 

 

الشأب  يقين  دوجي  ال األحداث  المستممث)  ةبليمستقن  التشغيلية  األرباح  المالو  ،رةل  ا .  (اليةقوة  بلمعقومن  على   ناءل 
ال النتة،  اليحالمعرفة  السال خ  جئاأن  القادمة    ةنل  تختلوالمالية  االالتي  تاتاضترفف عن  قد  هرياً  جو  الً عديت  لبتط، 

    .ثمارات تسالترية لفالدالقيمة  على
 
لألدا  ةالقيم  ىل علدلي  ضل أف الالعادلة  الوه  -  املةمعالة سعر  هو عاد  المبدئي  االحتسابعند    ليةماة  العقي  ة  ادل يمة 
  ، ةمعامللا ن سعرتلف عختئي  بدمال حتسابالا العادلة عندوعة أن القيمة مجرت المرق اذإ م.ستلالمو أفوع لمقابل المدل
ت  أنه الو إلى  ل،  اث مم  مطلوبأو    لموجودنشطة  سوق    يفولها  تداعر  س  نم  الدلة  اعلاالقيمة    دحدييمكن  وال تستند 

،  ةدلبالقيمة العامبدئياً    الية مداة الألا  سايتم قي  نه فإ  د،ص القابلة للر سواق ألات فقط من  نابيام الي تستخديم التالتقي  نماذج
ي  حتساب الفرق فايتم    ،حقاً ال  .ملةعاالمر  ي وسعئد بمال  تسابحااللة عند  دقيمة العان البيق  الفر  تأجيلل  ها  يلد تع  ويتم
 مالتقييأقصاه دعم  د  وعفي مو  ،ةاألداعمر  اوز  يتجال  مدى  على  وعلى أسس مناسبة  الموحد  الخسارة    الربح أوبيان  
 . أو اتمام المعاملة ،ن رصدهاالت يمكخمد لامل من قببالك
 

ا  اسةالمق  باتطلوالمأو    الموجودات  أحد   كانتإذا   وم  قتذ  دئعن،  ضر ع  وسعر  طلب  ر عسا  هلودلة  اعلبالقيمة 
بسعر  المكشوفة  ة  لياكز المالمروابات  المطلووالطويلة بسعر الطلب  المالية  المراكز  و  الموجودات  اسقيب  جموعة  الم
نط  ذاإ   .رضعال اعس  قاكان  تقوم  نيمع  مطلوبأو    لموجودطلب  وال  لعرضر  سعر باستخداالمجموعة    واسعاً،  م 

 .  الظروفهذه  في ظل   لةادة العللقيمثيالً تم كبر بر أيعت ذيللطلب ااو سعر العرضطاق ضمن ن
 

 نمكي  تاريخ أول  من    ةممخصو،  لطلبعلى ا  حقستملمبلغ ا لمن اأقل    تب ليسالطل  مستحق عند   القيمة العادلة إليداع
 واجب دفعه. بلغ الملطلب ا

 
املا  تحتسب بي لتحويالجموعة  اللقيمابية  اتترويات  ن مستت    دث لتي حا مالي  الكز  مرال  خريات  ةفتر  يةاهن  عادلة في ة 
 . يرالتغي هاخالل
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                                                                                        ب .م.ش االستثمارية  اداستير شركة 
 

   حدة المو يةت المالانالبيا حول  إيضاحات
  ي ني بالدينار البحر                                                      2021ر مبديس  31ي ف  منتهيةة السنلل
 
 )يتبع(  سبيةالمحا اتالسياس  .3

 
 )يتبع(  األدوات المالية(   ح

 
 لماليةموجودات اانخفاض قيمة ال (6

ا اال  الخسارة  اتخصصم  ةعومجملتحتسب  ال  ىعلة  قعوتالم  ةيئتمانللخسائر  المقالموجودات  فة تكلبالسة  امالية 
 .رآلخمل االشاخل د ل الخالمن ة دللعابالقيمة ا نديال تاوسند ،أةلمطفا
 

 س التالية: ساأل لى ع  رةساات الخس مخصصم قيايت، (9) رقم   اليةرير المقالتا د دا عإل ولييار الدبموجب المع 

لة في  حتمة مضيراافتاث  دأح  تنتج عنمتوقعة  مانية  تئر اسائ: هي خشهراً   12عة لمدة  قمتوال  يةنامئتالالخسائر ا -
 ؛ و يةلالماات لوممعال خيبعد تاراً شهر 12  نغضو

ائخسا  هية:  الحيامدى  قعة  متوال  يةتمان االئ  خسائرال - متوقتمانيئر  ت ة  عن  عة  ااألحداجميع  نتج   تراضيةالفث 
 الية. الم ةدالأل قعوتمال رملة على مدى العمالمحت

 
اقدية  التع  ترةللفى  قصاألحد  ال  هي  ةتوقعملا  تمانيةئر اإلالخسار  قديد تعن  رعتبااالفي  ها  تي يتم أخذالوى  لقصالفترة ا

 مخاطر االئتمان.عة لمجمولض فيها التي تتعرا
 

المج قع متوال  عمرلالى مدى  ععة  قمتوال  انيةئتماالسائر  خللمساوية  ال  مةقي لابر  ائخسالت  ا مخصصة بقياس  عومتقوم 
 هراً: ش 12 لمدة ةعقائتمانية متو كخسائرسها ياق تملتي يوا ي،يلباستثناء ما   ، يةماللألداة ال

 و . ز الماليركبيان الميخ منخفضة في تار ةمانيائت ريها مخاطيكون لد تقرر أنن التي يدالت سندا -

  صيلتحلا م  عد)أي مخاطر  يةن ئتمااإل  مخاطرال  يهافتزداد  لم    التيالبنوك    رصدة لدىاألوى  خراألدين  ت الدانس -
 .ئيدمبال باحتسالامنذ كبير  لكالمالية( بش داةألل توقعلما مرى العمد لىع التي تحدث

 
د تقدير  ي وعنبدئلما  اباالحتس نذم  بشكل كبيرت قد ازداد ةيالمال موجوداتللن مائت إلااطر ت مخإذا كان ماحديد عند ت

ا  ،ة  عقمتوال  يةانتمإلاخسائر  لا لمعقولة وقا  وماتمعلار  خذ بعين االعتبأت  موعةجملفإن  احة  تلة ومصت  ذالدعم  بلة 
داً حد سواء، استنا  على  وعيةنكمية والليالت الت والتحالمعلوما  ،كذلشمل  ري. وير ضروهود غيجمفة أو  ون تكلبد

 .ةيعطلالت توماللمعلك اي ذا فمبدروس ، تماني الماالئ  ييمتقوال  مجموعةلية لة التاريخبرإلى الخ
 
اقها  قاستحت مدة  زو إذا تجا  وهريبشكل ج  زادتد  ق  ليماال  جودموال  ان علىاالئتمطر  مخاالمجموعة أن  رض  تفت
 .يوًما 30 منكثر أ
 

 : عندما متعثر اليلما ودالموجن  أ عةالمجموتعتبر 

رجوع من ون المل، داكلاب  موعةجالم  إلىية  تماناإلئ  تزاماتهض بدفع اللمقترم اقويأن  محتمل  لير امن غيكون   -
 )إن وجد(. أو  الضمانم دااستخ ت مثلاءجرال المجموعة إلى إقب

 . يوًما 90ر من أكث اليةملا وداتجالمو استحقاق تجاوز -
 

 ةمتوقعالانية متئاال ائرس خالياس ق 

اال   لحالية ا  ةيملقا  نهاأ   علی   يةن اتمئالا  رخسائ  سقيا  ميتمان.  ائر االئتح لخسمرجر  قديتعة هي  قتولما  يةئتمانالخسائر 
ا)أ  ةيدلنقا  اتزولعجا  يعلجم ً و  ةأللمنش  لمستحقةا  يةدقنلا  تاقفدلتا  نبي  رقلفي   عقوتت  يتلا  يةدلنقا  تاقفدلتوا  دللعق  فقا
 مالية.ال جوداتلمول  عليفلئدة ااالف معدل ب ةقعتوالم يةانئتماالخسائر الخصم م يت(. اتحصيله عةولمجما
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                                                                                        ب .م.ش االستثمارية  اداستير شركة 
 
   حدة المو ليةلمات اانيابال حول  حاتضاإي
  يني لبحربالدينار ا                                                  2021ر بمديس  31ي ف  منتهيةة السنلل
 
 )يتبع(  سبيةالمحا اتالسياس  .3

 
 )يتبع(  األدوات المالية(   ح

 
 )يتبع(  لماليةجودات امولا ة مياض قخفان   (6

 
ً نيامتئا يفةعضالة ماليال داتوالموج  ا

تقومكز ماليمربيان    يخ كلارت  في إذا كانت  قييمتبة  وعالمجم  ،  المطبالتكلفبة  حتسالملية  الماموجودات  لا  ما   ،أةفة 
الدين  ً   وسندات  ائتمانيا الموجود.  ضعيفة  االئتمايالمالي "ضع  يعتبر  ر ضار  تأثي  له   ثرأكأو    دث ح  وقوع  دعن  ن" ف 

 . يلمالا موجودلل رةقدلما يةستقبلالتدفقات النقدية الم على
 

 ة: التاليلرصد لقابلة ل ا ل المعلومات مياً تشئتمان ضعيف االي  الم جودموالأن   ىللة عدألا

 در؛ المصترض أو مقللية رهوة جيصعوبات مال -

 وماً ؛ ي 90ترة تفوق فل ياللمصل ا ألا حقاقتسو اأ  في السداد،مثل العجز أو التأخر  قد،للعق خر -

 أخرى؛ الية م لةيكة هداعأي إ   أوسه الفإ  نلسيعر د  صلم  ا أوض ترالمق من المحتمل أن -

 مالية. بات الالصعو بسبب ماليةال اةوق نشط لألدسختفاء اأو  ركود -
 

   دالموح لماليفي بيان المركز ا قعةمتوال ئتمانيةخسائر االلا مخصص ضعر

 .تادووجلملترية مة الدفيقالإجمالي ن مطفأة مالتكلفة الب لية المقاسةاملا موجوداتلل  سائرالخ صصاتخمخصم يتم 
 

 الشطب 

ً   ية الات المجودموللرية  لدفتة االقيم  إجمالي  وعة بشطبالمجمتقوم   ً   )إما كليا ،  لموتسجيلها في الدخل الشا  (أو جزئيا
تنفيذية    تاإلجراءع  يمكن أن تخض  شطوبةغ الملمبافإن ال   ترداد. ومع ذلك، ية لالسال توجد أسس واقعأنه    رىا تمدنع

 تحقة. سلمالمبالغ ا  اددرالست وعةجملمات اجراءإل لاتثبغرض االم
 

 الماليةوالمطلوبات   داتجوموة الاصمق (7

د ندما يوجد فقط عركز المالي الموحن المياي بف غمبلل اي والمطلوبات ويدرج صاف اتودالموج نبية ء مقاصاإجرم تي
 أو تسييل   غلالمبافي  أساس ص  ىلسوية عتية للن  وجود  وعند  المحتسبةالغ  مباء مقاصة للرجالذ  لتنفيلل  بنوني قاحق قا

 في آن واحد.  لوباتالمط دوجودات وسدالما
 
 ة التحوطاسبومحة تقمشلاة ماليال األدوات (8

ً   لية المشتقةت المااألدوا  رظهاإيتم   لعادلة.  ا  حقاً بالقيمةال  هاياسقة  ادعم إيتو  عقدال مابرريخ إة في تابالقيمة العادل  مبدئيا
ات  وداأل  عناح  فصإلام  يتالوسيط.  يرة  تسع  علىستند  أو ت  ةسائدق الالسو  ارأسعل  تعاد   مشتقةال  ةة لألداعادلقيمة الال
الماألو  ،وداتالموج  نمة ضبيمة سوقية موجبقة  المشتق  ةيالمال المشدوات  بقيمة سوقيالية  سالبةتقة  ح صافإلايتم    ة 
   . الموحد اليلميان المركز اي بات فوبطللماضمن  اهنع

الح  يفجموعة  الم  تقوم بابعض  أف  وللدخاالت  مادواي  مشت  بغلية  صرف  ل  طوحالترض  تقة   مالتالعمخاطر 
  ادلة لعيمة القل  تحوطالستخدامها ك   ؤهلةوالممحددة  ل اوشتقة  ة الميلاالم  لألدواتالعادلة  القيمة    في  راتالتغية.  بيجناأل
فتسحت ا  يب  الموف  المقابل  تغيرلل  افةباإلض  ل،دخلبيان  واي  الملمطلوباجودات  باتر ت   .ةطحوتالم  لمخاطربطة 

المتحوطةعقة  لمحقغير اخسائر  األرباح وال ل  لى الموجودات  الالمنسوبة  الت  تي لمخاطر    هاتي سويتم ت  نهاشأب  تحوطم 
الدالق  مقابل لهيمة  ا ذفترية  ا   جوداتومله  الطللمأو  لهاحومتوبات  بالن  .ط  األدوإل  سبةأما  المى    حددة لما  غير  قةشتات 
 . الموحد  ملشاال  لادلة في بيان الدخيمة العلقكل تغيرات ا تسابحا اً فور نه يتمفا، طوتح لعالقة
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                                                                                         ب .م.ش االستثمارية  اداستير شركة 
 

   حدة المو ت الماليةاناالبي حول  إيضاحات
  يني نار البحربالدي                                                    2021ر مبديس  31ي ف  منتهيةة السنلل
 
 )يتبع(  سبيةالمحا اتالسياس  .3

 
 )يتبع(  األدوات المالية(   ح

 
 ( بع يت) ة التحوطاسبومحة تقمشالة  ماليال األدوات( 8

 
  معدل الفائدة القياسيب ةوطات المتأثرة مباشرتحال

 (( 5)2ح رقم إيضا)أنظر  2021يناير  1من عي اعتباراً ثر رجية بأانثلت المرحلة ا موعة تعديال طبقت المج

ا التدفقات  تحديد  أساس  تغير  نتيعند  التحوط  أداة  أو  المتحوط  للبند  التعاقدية  الفائدة  لنقدية  معدل  إصالح  جة 
، وطالتح  أو أداة  بند المتحوطلل النقدية  ات  يقينية ناتجة حول التدفق  اك عدمهن  لم يعد  اليتالمعروض بين البنوك، وبال

تق ا  المجموعةوم  عندئذ  توثيق  التغيبتعديل  لتعكس  تلك،  التحوط  لعالقة  يتطلبها إصالح لتحوط  التي  )التغيرات(  ر 
المعر الفائدة  رقم  معدل  إيضاح  في  تعريفه  تم  )كما  البنوك  بين  ل5)2وضة  الغرض،  ((.  تصنيف    يتمهذا  تعديل 

 ية: التال تاتغييرر من الأو أكث احدط إلجراء ولتحوط فقا

 متحوطة؛البديل كالمخاطر ال القياسيالمعدل تصنيف  -

بما في ذلك وصف الجزء المخصص من التدفقات النقدية أو القيمة العادلة  تحديث وصف البند المتحوط،   -
 التي يتم التحوط بشأنها؛ 

 تحديث وصف أداة التحوط.  -

 
 الية: وط التشرال فاءيحال است تحوط، فقط فيالمجموعة تحديث وصف أداة ال تقوم

إجراءها  - إصالح  تغيير    عند  امعديتطلبه  تل  خالل  من  البنوك  بين  المعروض  تحديد لفائدة  أساس  غيير 
النقدية أل باستختحوطال  داة التدفقات  أو  م،  جديد  أسلوب  لدام  اقتصادياً  التدفقتساوي  تحديد  أساس  ات  غيير 

 ؛ ليةاألص تحوطال داةالنقدية أل

 . ةلياألص طوحتال أداةتساب دم إلغاء احع -
 

إجراء داد التقارير المالية، والتي يتم خاللها  بحلول نهاية فترة إعط،  للتحو  الرسميتوثيق  ال  ة بتعديلوم المجموعستق
، أو البند المتحوط، أو أداة  وطةخاطر المتحعلى الم  معدل الفائدة المعروض بين البنوك  الذي يتطلبه إصالحتغيير  ال

 عالقة تحوط جديدة.و تصنيفاً لعالقة التحوط، أوقفاً ل ال تشكل لتحوطمي لالرسق ثيتوال في تعديالتهذه ال .التحوط

الفائدة المعروض بين البنوك  إصالحللتغييرات التي يتطلبها    ضافةإلفي حال إجراء تغييرات با المشروحة   معدل 
المجموعة  فإن  التغييراتتن  أعاله،  إذا كانت  فيما  أوالً  لوقإلضافية  ا  ظر  لم  التحوطمحاسبة    قةف عالتؤدي  ، وإذا 

لذلت تؤدي  المجكن  تقوم  بتعديك،  للتحوطموعة  الرسمي  التوثيق  يتطلبها    ل  التي  الفائدة    إصالحللتغييرات  معدل 
 .ة أعالهذكورالم المعروض بين البنوك

ا الذي  القياسي  الفائدة  معدل  تغيير  يتستنعند  كما  المتحوطة  النقدية  التدفقات  عليه  دة  ئفاالمعدل    إصالحب  طلدت 
ت النقدية المستقبلية المتحوطة، ترى من المتوقع حدوث التدفقا  ولغرض تحديد ما إذا كان   ،بين البنوك  معروضال

ة القياسي  ائدمعدل الف  ىلع مل اآلخر لعالقة التحوط يستند  الدخل الشاالمجموعة أن احتياطي التحوط المحتسب في  
      .تحوطةة الميبلتقالمس النقدية التدفقات هبديل الذي ستستند عليال
 

 نقديةلتدفقات الاتحوط 

كبير  ل  وقعة محتملة بشكالتزام محتسب، أو معاملة مت و  أ  موجودب  معين  ارتباطالمنسوب إلى    يةدنقدفقات اللتتحوط ا
يمكن  وال الخسارةرلا  بيان  تؤثر على  أنتي  او  احتساب  ،دالموح  بح  القالجزء    يتم  تغيرات  ادلة  لعا  ةميالفعال من 

جزء  أي  يتم احتساب  .  وق الملكيةقح  طي التحوط فيار، ويتم عرضه في احتيخلشامل اآلدخل اال  يفة  شتقلما  لألداة
 . الموحد بح او الخسارةرلا بيان  على فوراً في   مشتقةلألداة ال  مة العادلةقيرات المن تغي غير فعال
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                                                                                            ب .م.ش االستثمارية  دايراست شركة 
 

   حدة المو ت الماليةانالبيا حول  حاتإيضا
  يني بالدينار البحر                                                  2021ر مبديس  31ي ف  منتهيةة السنلل
 
 )يتبع(  سبيةحاالم اتياسلسا   .3
 

 مع العمالء العقودإيرادات من    (ط

طوات كما هو موضح في المعيار الدولي  نموذج الخمس خ  ء استناداً إلى مع العمالد من العقود  اإليرعة امومجالتحتسب  
 (:   15إلعداد التقارير المالية رقم )

طرفين او أكثر، والذي ينشأ حقوقاً وواجبات ين  تحديد العقد )العقود( مع العميل: يتم تعريف العقد على أنه اتفاق ب . 1
 في كل عقد. وفاء بها التي يجب ال رعاييالم دديحو تنفيذ،واجبة ال

 التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل لتحويل سلعة أو خدمة إلى العميل.يد تحد . 2

المقاب . 3 مبلغ  هو  المعاملة  سعر  المعاملة:  سعر  اتحديد  أو  ل  السلع  تحويل  مقابل  استحقاقه  المجموعة  تتوقع  لذي 
 خرى. ابة عن أطراف أالغ المحصلة نيثناء المبالعميل، باست إلى عودةموالت الخدما

تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء واحد،   . 4
بتخصيص سعر المجموعة  الال  ستقوم  المقابل  مبلغ  يوضح  بمبلغ  أداء  التزام  لكل  تتومعاملة  ان جموعلما  قعذي    ة 

 . كل التزام أداءالوفاء ب تستحقه مقابل

 احتساب اإليراد متى )أو عندما( تفي المنشأة بالتزام األداء. . 5
 

 لتالية:   ر اتستوفي المجموعة التزام األداء، وتحتسب اإليراد بمرور الوقت، إذا تم استيفاء أي من المعايي
 

 وعة؛ أو داء المجمموعة أثناء أجالم  أداءل  الخ دمة منيستلم ويستهلك العميل معاً المنافع المق . 1

 ة ينشئ أو يحس ن األصل الذي يتحكم به العميل، عند إنشاء أو تحسين األصل؛ أو  لمجموعأداء ا . 2

ق . 3 وللمنشأة حق  للمجموعة،  بديل  استخدام  ذو  أي أصل  ينشئ  ال  المجموعة  لألداء    ابلأداء  المدفوعات  في  للتنفيذ 
 المنجز حتى تاريخه.

 
للعقلمستلم أو المسللمقابل ايمة العادلة  قبال  يرادإل ا  اسيتم قي د المبرم مع العميل. يحتسب اإليراد بمرور الوقت  تحق وفقاً 

ت الصلة في  يف البيع ذاكالحتسب التت  استناداً إلى تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه كنسبة من إجمالي التكلفة المقدرة.
في    " قاريةموجودات ع  ايرادات منبند " ت  امش تحي الهويل صافتسج  متو  ،هابدتكعند  الموحد  بيان الربح أو الخسارة  
 . يتم إدراج المبالغ المستلمة مقدماً ضمن بند "موجودات/مطلوبات العقود".الموحد  بيان الربح والخسارة

 
 عقارات للتطوير  ( ي

الع للبحتالمقارات  هي  بها  أيفظ  للع،  فو  والبيع  التطوير  سياق  االعمي  قي.  ديعتيال  للتطوالعقار  اسيتم  بالتكلفة    يرات 
االعتيادية   لسعر البيع المقدر في سياق األعما  وهللتحقق    القابلةلقيمة  صافي ا   ا أقل.ابلة للتحقق، أيهمة القالقيم  وصافي
 بيع.ء الإلجراة الالزمة درلمقوالتكاليف ا ل اليف التقديرية لإلكماتكناقصاً ال

 
 ةيرتثماعقارات اس  (ك

ع  يةرالستثماا  تالعقارا محتقاراهي  بهت  أفظ  التأجير  لغرض  قيمتهاتفاارو  ا  كلي  ،ع  قياس    .اهم أو    العقارات يتم 
ً دبم  يةار االستثم بح أو  الران  يب  يف  دلةاعمة اليبالق   رغييأي تب  دلة مع احتساعايمة السها بالق قيام  حقاً يتوال  ،شراءسعر الب  ئيا

يع والقيمة وضات من البي المقبصافن  بيق  فرسب بالتحم)  ريتثماسار  قاعمن بيع    أو خسارةح  . أي ربالموحد  لخسارةا
 . الموحد لخسارةابح أو  الربيان ه في باتسيتم اح للعقار( لدفتريةا

 
 
 
 
 
 
 



26 

 

                                                                                           ب .م.ش االستثمارية  اداستير شركة 
 

   حدة المو اليةت المانابيال حول  إيضاحات
  يني بالدينار البحر                                                  2021ر مبديس  31ي ف  منتهيةة السنلل
 
 )يتبع(  سبيةالمحا اتياسلسا   .3
 

 دات المع   (ل

القيمة. في  نخفاض  الا  رئاخسوكم  ستهالك المترااال  طرح  عدب  فةلالتكسعرل بمااألع  ءداألتفظ بها  يح  لتياالمعدات    تظهر
  .الموجودات  وتضاف على ئيسيةت الراسينتحالو ضافاتإلا فلياملة تكيتم رس

 
 :  كما يلي اضيرتالف العمر ا ىبت على مدطريقة القسط الثاب الموحد لخسارةابح أو الر بيان  لىع هالكاتاالست لتحم
 
   سنوات 3               ليآ حاسبة زهأج
 سنوات 5 أثاث وارات يس
 إليجاررة اى فتمدلى ع األصول استخدام  قح
 
  ب ذلك. لز مالي، ويتم تعديلها إذا تطن مركل بياتاريخ ك  في الفتراضية  ا  دات وأعمارهاية للموجويمة الباقالق  ةعجتم مراي

كز مرلا نبيا ة منقالمتراكمة المتعل هالكات ت الساوفة تكلال د اعباست يتم والمعدات اتمن العقاري جزء د أبعاأو است  عند بيع
 . الموحد لخسارةا بح أو الربيان ا في هجيل تسم أرباح أو خسائر يت أية ن وإ د الموحي لمالا
 

  مخصصاتلا ( م

نتيجة   ريباتعإ  ني أولتزام قانوعندما يكون على المجموعة االموحد    كز الماليالمر  بيان  يفصصات  مخلاساب  احتيتم  
  يتم تحديد   ام. زتهذا االل  ادية لسداد قتصنافع ام  دامباستخ  احتمال ناك  إن ه، وثوقةمو  ن قياسه بطريقةيمك، وسابقة  حداثأل

يع  ةيتقبلمساللية  ماال   اتلتدفقا   بخصمصصات  المخ الحسولاييم  تق  سكبمعدل  للنقدالوقتمة  لقيللي  اق  ذلك  ية  كان  كلما   ،
 .وببالمطلقة المتعل مخاطرلا اربعتفي االمع األخذ  مناسباً،

 
  يالقانون طياالحتيا   (ن

تإف  ريةتجاال كاتشرال قانون تطلباتم بسح يجب  صافي م  ٪ 10  خصيص نه  يبلغ ي  قانونالاطي  الحتيل  ربح ال  ن   حتى 
 . حالة التصفيةي ف الإ زيعللتو غير قابلاالحتياطي القانوني  فوع.مد لال املأس ان رم ٪50ياطي مجموع االحت

 
 لعام طي االحتياا   (س

 ع. وزيللت بلاق ووه ،قاةبمستال حربامن األم االحتياطي العاص يتم تخصي
 

  نةيخز أسهم  ( ع

بالشرم  قوت  ماعند فإنأسادة شراء  عإكة  كتغيالتكلفة    همها،  تحتسب  الملالمدفوعة  حقوق  في  يتمر  م األسه  صنيفت  كية. 
ع بية من  تجناالالخسائر  / األرباح    حقوق الملكية.فيض في  كتخ  هاضرم عيتبالتكلفة و هر  ظت أسهم خزينة وك  لمعاد شراؤهاا

 لكية.ق المحقو فيب تستحخزينة ال مأسه
  
 ات عاطقال  ( ف

تقديم  تقوم   لتجاري( أوا )القطاع  الخدماتالمنتجات وتقديم وم بنشاط قتة مجموعمن المميزة ء رئيسية اأجز ت هيطاعالقا
و )امعياقتصادي  مناخ  ضمن    الخدماتالمنتجات  الجغرافين  والتي  لقطاع  لمتتعر(،  ومنافعخاض  ع  طر    ن تختلف 

   .األخرى تقطاعاال
 

متاجرة   محفظةو  ومحفظة دخل ثابت،تيجية،  لك أسهم حقوق ملكية استراة تمفظمح  إلى   ةريجاالت  هاشطتمجموعة أنال  تقسم
 ية الرئيسيقرارات التشغيلع الصانقطاعات لذه الإيرادات ه  عن  ريويتم رفع تقر  ولدة للدخل،افظ أخرى ممحعقارات،  و
   وعة.مجملل
 

مبالرغ ذلكم  مرا  ، ن  والنجيتم  المصروفات  مستتعة  على  ال  للتاوبا  ، عةالمجمو  وىائج  عن  ي  إفصاحات  تقديم  يتم 
   . الموحدة المالية بياناتلتشغيلية في هذه ااعات الالقط
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                                                                                      ب .م.ش ستثمارية اال استيراد شركة 
 

   وحدة الم اليةلمابيانات ال حول  اتإيضاح
  يني البحربالدينار                                                      2021 سمبر دي 31في المنتهية  سنة لل
 
 )يتبع(  يةالمحاسب .  السياسات3

 
 منافع الموظفيين     (ص
  

 قصيرة األجل  ينوظفمزايا الم

ام بالمبلغ المتوقع زاللتا  تسجيليتم    الصلة.  دمة ذاتد تقديم الخصروفات عنقصيرة األجل كم  مزايا الموظفين  لتسجييتم  
ظف  قدمها الموسابقة التي  دمة الخ ع هذا المبلغ نتيجة الدفوني أو استداللي حالي بدفعه إذا كان لدى المجموعة التزام قان

 .موثوق تزام بشكلقدير االلكن ت ويم
 

 ةعد انتهاء الخدمبمزايا ما 
معا تغطية  التقايتم  والمزاياشات  للموظفياالجتم  عد  األخرى  الاعية  للتأمين بن  العامة  الهيئة  نظام  خالل  من  حرينيين 
ى أساس ا علشهريً   صحاب العملوظفون وأم فيه المهك محدد" بطبيعته ، يساراوهو عبارة عن "نظام اشتاالجتماعي ،  
مئوية   الرواتب.نسبة  من  كمصرمساهما  تسجيلتم  ي  ثابتة  المجموعة  بيات  في  أو  ن  وف  عند    الموحد  الخسارةالربح 

 ها.استحقاق
 

ناًء على مدة ب ،قانون العمل البحرينيبموجب  نهاية الخدمةبعقود ثابتة الحصول على تعويضات  جانبأليحق للموظفين ا
و لم  عمل تم    النهائي.  ألجراالخدمة  االخصص  االلتزام  لتزهذا  حساب  طريق  عن  الممول  غير  تركاام  لو    الفتراضي 
الم تاجميع  في  التوظفين  ه  قرير.ريخ  المزايا  فيهذه  الم  ي  "نظام  التزام طبيعة  في  أو نقص  وأي زيادة  المحددة"  زايا 
 رة الموحد. الربح أو الخسافي بيان  جيلهاتسالمزايا يتم 

 
إنهاء  يت ل  كمصروفات  ةخدملام احتساب منافع  المم يعد بإمكفي أي وقت  المنافع وعنجموعان  دما ة سحب عرض تلك 

الهيكلةتكاليف  لمجموعة  لا  تسجيل أيهمإعادة  أق،  الم   رب. ا  تتم تسوية  المتوقع أن  لم يكن من  بالكامل خالل  إذا    12زايا 
 ، يتم خصمها.شهًرا من تاريخ التقرير

  
 السهم  عائد علىال (ق

  اسي االسهم  سلعلى ائد  يتم احتساب العاعادية.  ال  هاسهم ألي والمخفض ساسى السهم االلت العائد عبيانا موعة  تعرض المج
قسمة  ريطعن   أق  الخ الربح  اللمل  بةوسمنال  سارةو  لعدد المتو  على   ركةللشعاديين  ساهمين  المرجح  لعادية  ااألسهم    سط 
 .ةتملحمخفضة مسهم أتوجد  حيث ال ،يساساألهم الس ئد على العا عادليمخفض لالسهم ا العائد على. ة نسل الة خالقائمال

 
 ية وممنحة حك  (ر

الربح أو  بيان  مصاريف المتكبدة في  جموعة عن الالمشروطة التي تعوض الم  يرمية غمنحة الحكولالمجموعة  ا  تحتسب
تصبح   ماالمساعدة عند  والمنحة أ  حتسابيتم ا  .لةت الصمقابل المصاريف ذامن خالل مقاصة المنحة  الموحد  الخسارة  
 . قة القبضمستح
 

 

 وك نبلأرصدة اوالنقد .  4 مبرديس 31  برديسم 31
2020  2021  

    
 في حكمه  وماقد ن  4,222,139  8,401,903

 * ةوديعة مرهون  297,375  -
 ة المتوقعة ي الخسائر االئتمان مخصص طروحاً منه: م (5,302)  (5,302)
    

8,396,601  4,514,212    

 
يتم الذي و: ال شيء( 2020) يرينحنار بدي 297,375حساب بنكي مقيد بمبلغ  شملتا أعاله أرصدة البنوك المفصح عنهالنقد و*

 مان لتسهيل ائتماني من بنك محلي.ه كضب االحتفاظ
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                                                                                       ب .م.ش ثمارية ستاال استيراد شركة 
 

   لموحدة ا الماليةلبيانات ا حول  إيضاحات
  البحريني بالدينار                                                         2021 سمبر دي 31المنتهية في سنة لل
 

 تثمارات في أوراق ماليةاس  .5

 ي: ة مما يلماليالق األورا ت فيستثماراالا نوتتك
 

  مبرديس 31  برديسم 31
2020  2021  

 ر آلخا  خل الشاملدلالل ا بالقيمة العادلة من خ   
 ( 5.1) درجة ت دين مسندا 12,677,826  10,636,669
 ( 5.1)  مسعرةقوق ملكية م حسهأ 4,199,731  5,722,400
 مسعرة  غير ملكية أسهم حقوق  1,459,106  1,517,197

17,876,266  18,336,663  
    

   ة أو الخسار بح الر لة من خال لعادلمة ا لقيبا   
 مسعرة لكية حقوق م أسهم 1,569,697  728,877

 ( 9و 5.3)  مسعرةر ي غة سهم حقوق ملكي أ 6,000,000  1,711,053
 (5.2)  *  مرك بةاق مالية رأو 849,814  391,694

2,831,624  8,419,511  
    

20,707,890  26,756,174  

 
دينار بحريني    4,199,731بقيمة  خل الشامل اآلخر  خالل الد  نلعادلة ممصنفة بالقيمة اوق ملكية  قهن أسهم حتم ر  -  5.1
 حرينيدينار ب  2,100,000غ  ني يبلمع حد ائتما كشوف  قابل تسهيل سحب على المم  (دينار بحريني  5,722,400:  2020)
مقابل  اآلخرل امالل الدخل الشمن خلة قيمة العادلمصنفة بام رهن سندات دين . كما ت(حرينينار بدي 2,350,000: 2020)

   .(نيينار بحريد 5,619,340:  2020) بحرينيدينار  7,012,124 ةقروض بقيم

ً مكون  المالية المركبة تتضمن  األوراق  5.2 ة  شركمنياً والذي يعد ل بيان المخاطر والعوائد لألوراق المالية. تنوي ال ضاً مشتقا
االستحقاق. تاريخ  حتى  باألدوات  احتسا  االحتفاظ  األوأربا ب  يتم  من  األسهم  المركح  المالية  اإل  ةب  راق  عنها  الععند  ن 

 . واستالمها

من شركة الخليج    ٪33.33حصة تبلغ  لى  ت بموجبها عستحوذرمت المجموعة اتفاقية ا، أب2021نوفمبر    28بتاريخ      5.3
الخليج    فيفرالكة  حصتها في شر  ، وتخارجت مندينار بحريني  6,000,000والتي بلغت قيمتها     .مللمشاريع السياحية ذ.م

 .٪ 38.92البالغة  مقفلة ش. م.ب.
 

ملكية )أسهم    سارةربح أو الخلا ن خالل  ة مالعادلة  بالقيم  ةصنفم  ةليفي شركات زمرية  هجو  ثماراتلدى المجموعة است  5.4
 : مدرجة(غير 

 
  يس التأس بلد  يسي ئالر نشاطال لكية نسبة الم

    

   للمشاريع السياحية ذ.م.م شركة الخليج البحرين إدارة الضيافة  ٪ 33.33
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                                                                                      ب .م.ش ية ار االستثم يراداست شركة 
 
   موحدة ال ةاليالم البيانات حول  تضاحاإي

  بحريني ل ر ابالدينا                                                   2021سمبر دي 31في   ةي منتهة الللسن
 

 بع( يت )  يةوراق مالتثمارات في أ اس . 5
  
 : يني(لبحرر ابالدينا) ها اإلداريةحساباتفي  كما ةلجوهريا  ةيلات الزمكشرمالية للالمعلومات لتالي الول اجدص الخيل
 

2021    
    

 ولة االمتدغير موجودات ال   16,408,875
 متداولة ت الجودا المو   2,018,045

 لة داوالمت  المطلوبات غير   (153,800)
 ولة دامت ات الطلوب الم   (321,574)

    

 ( %100الموجودات )  فيصا   17,951,546

      
 ت اداراإلي    2,711,439
 الربح للسنة    278,258

 مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة    5,864,245
 للسنة  مجموع الدخل الشامل   6,142,503

    

 القيمة الدفترية    6,000,000     
 
 

 قيد التطوير عقارات   .6

متًرا مربعًا. تم   33,291ة تبلغ  ماليي على أرض بمساحة إجوير متعدد االستخدامات مبنللتطوير مشروع تطت  ل العقاراتمث
  -ن من أربعة مكونات مميزة  شراء العقارات من قبل الشركة في حالة مطورة جزئياً. المشروع كما تم تصميمه حاليًا ، يتكو

متر   81,204للبيع    وحدة بمساحة قابلة  618لها  لثالثة عند اكتماا  ج السكنيةون هاوس، وستشمل األبراأبراج سكنية وتا  3
هاوس    ،ربعم التاون  بمساحة    94وستضم  على   31,540وحدة  وتطويره  المشروع  إطالق  سيتم  للبيع.  قابلة  مربعًا  متراً 

خالل  ات ما قبل البيع  هدعملية تع  منزالً( والبدء في  52ر  تم البدء في المرحلة األولى من التطوير )تطويمراحل متعددة. وقد  
 منزالً إلى طرف ثالث. 34أجير المنازل المتبقية والبالغة تم تو زل.المناوبيع  وير هذه الفترة وتتضمن تط

 

2020  2021  
    
 ير  ينا 1في   17,343,920   -

 د شركة تابعة  حي تو من تجة النااذات ستحواال  -   17,300,000
 ل السنة ت خال ضافاإ  763,190    43,920

 ل السنة تكلفة المبيعات خال  (2,099,167)   -
 من إعادة التصنيف إلى عقارات استثمارية  ربح 503,000  -
 معاد تصنيفه إلى عقارات استثمارية (3,234,080)  -
    

 ديسمبر   31في  13,276,863  17,343,920

 
وتشمل ،  لتطويرقيد اتصنف كعقارات    ي  اق العمل االعتياديلبيع في سنشاءات لياق اإلي سف   ةدمشيأو ال  المشتراة،العقارات  

   الية:تكاليف التال

 ة؛ المستحوذ ات للتطويرعقارلتكلفة شراء ا •

 ذلك تكلفة إنشاء البنى التحتية؛ا في م، بءلإلنشا  فوعة للمقاولينمدالغ الالمب •

 رداد؛ لالست ةقابلالغير ،  ريبة القيمة المضافةض •

 وع؛ تب مدير المشرروا  •

رائب دمات القانونية، وضهنية للخمال ومهيئة الموقع، والرست يفلاتكويط والتصميم، ف التخطتكاليوف االقتراض، تكالي •
   ، والتكاليف األخرى ذات العالقة. تنشاءاإلالعامة لنفقات الول العقارات، تحوي
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                                                                                       ب .م.ش ية ار االستثم يرادستا شركة 
 
   ة الموحد ةاليالمالبيانات  حول  تضاحاإي

  بحريني ل ر ابالدينا                                                     2021سمبر دي 31في   يةمنتهة الللسن
 

 )يتبع(  ةطويريتعقارات   .6
 

الحسابية    اإلدارة على افتراض أن الوحدة  من قبل  2021سمبر  دي  31ا في  مات كرللعقاللتحقق    قابلة تم تقييم صافي القيمة ال
 تلوحدا  متوقعة في السوقالأسعار البيع    مالحظتها  المدخالت الرئيسية التي يمكن  ضمنت ت.  ردية قابلة للبيعت فستكون وحدا
فتراضات  تغييرات في هذه اال  نتج عن أيقد ي  .التطويرمن    ءلإلنتها وتكلفة التمويل المطلوب    نتهاءلفة اإل، وتكمكتملة مماثلة

كما هو محدد   للتطوير  تعقارالل  قابلة للتحققللقيمة اي ا فصا.  موجوداتلهذه ال  حقققابلة للتالقيمة ال  انخفاض / ارتفاع صافي
ي في  لالنزو  يؤدي التغيير  ال  تاريخ التقرير أعلى من قيمتها الدفترية.كما في    للمجموعة   رجياارات خقبل استشاري عق  من
 لتطوير. قيد العقارات ية لة على القيمة الدفتر٪ إلى مخصص انخفاض القيم5سبة تراضات الرئيسية بناالف
 
الربح أو    دينار بحريني. تحتسب التكاليف البيع ذات الصلة في بيان   2,326,699ة تم تسجيل ايرادات بمبلغ   سنالل الخ

  في بيان الربح والخسارة  " ت عقاريةايرادات من موجودا"   بند  تحت  يل صافي الهوامشسجتم تعند تكبدها وموحد  الالخسارة  
ً . يتم إدراج المبالموحد  ضمن بند "موجودات/مطلوبات العقود".  الغ المستلمة مقدما

 
ارات يمة العادلة عند إعادة تصنيف الوحدات من العقدينار بحريني كأرباح من الق  704,200خالل السنة، تم احتساب مبلغ  

 (. 7م عقد اإليجار التشغيلي )إيضاح رقبداية  ارية عند رات استثمر إلى عقالتطويقيد ا
 

 

 ماريةستثعقارات ا  .7

ر.  متراً مربعاً، وإطاللة على شاطيء البح  12,414منزالً قيد التطوير بمساحة إجمالية تبلغ    34لعقارية تمثلاالستثمارات ا
 تقل. طرف ثالث مسستطاعت المجموعة تأجير هذه العقارات على أ

 
2021    

    
 ( 6)إيضاح  لتطويرقيد اعقارات   يفها منن معاد تص   3,234,080
 باح القيمة العادلة رأ   201,200

    
 ديسمبر   31في    3,435,280

 
 

م  هما. يتغرض االستفادة من الزيادة في قيمتها، أو لكلياالستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها لغرض اإليجار أو ل
احتساب أي تغيير في بيان الربح   مع  ادلة،ذلك بالقيمة العمبدئياً بتكلفة الشراء، ويتم قياسها بعد    ستثمارات العقاريةقياس اإل

كالفرق بين صافي العوائد    . يتم احتساب أي ربح أو خسارة من استبعاد االستثمارات العقارية )محسوبةالموحد  أو الخسارة 
 .الموحد و الخسارةد( في بيان الربح أترية للبنمة الدفمن االستبعاد والقي

 
ال  تتم جميع عمليات إعادة للعالتصنيف من  التحويل. إلى االستثمارا  تطويرقارات  العادلة كما في تاريخ  العقارية بقيمتها  ت 

خارجي مستقل    قبل مقيم  من  نشاءيد اإل قالقيمة العادلة للعقارات االستثمارية  يتم تحديد    يد اإلنشاء.العقارات االستثمارية هي ق
 (.   3دام منهجية الدخل ) مقياس المستوى باستخ
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                                                                                  ب .م.ش رية االستثما داستيرا ركة ش
 
   حدة موال يةانات المالالبي ل حو اتحيضاإ

  ني ي ينار البحرلد با                                                    2021 ر بديسم 31ي هية فت نلماللسنة 
 
 

 ىخرودات أجمو . 8
 

  مبرديس 31  برديسم 31
2020  2021  

    
 موجودات عقارية م مدينة من ذم      1,384,199  -

 ة  ة من حصة غير مسيطرمم مدين ذ 419,276  173,460
 ة مستحق ئد فوا 211,059  169,582
 ام األصول والمعدات حق استخد 152,044  19,847

 تحواذ على أصول سمقدم لال 104,150  -
ً ة ع وت مدففا مصرو 26,036  22,999  مقدما
 ني فوظض المروق -  11,024
 ذمم مدينة أخرى  20,826  32,983

    

429,895  2,317,590  

 
 

 بيع شركة تابعة   .9

تسا)مقفل  .م. بش  لخليج افر  يفال  حصة في شركة بتحتفظ  المجموعة  كانت   بالقي)شركة زميلة محت  ٪ 38.92وي  ة(  مة سبة 
  ذ.م.م    تو  ، شركة إستيراد البحرين إنفستريرللتم  ة غراض الخاصألخالل الربح أو الخسارة( من خالل شركة االعادلة من  
حصة غير " ن بند  ضم  م عكسهقبل موظفين وت  ويتم االحتفاظ بالرصيد المتبقي من  ٪98.14موعة بحصة تبلغ  تحتفظ المج 

ن. خالل  طرة" مسي مما  االستثمار  بيع  تم  ربالسنة،  بمبلغ  تج عن  ب  619.370ح  احتسحرينيدينار  إلغاء  تم  االستثمار   اب. 
الصلة.  ذات  المسيطرة  غير  السنة  والحصة  الباغة  خالل  المجموعة حصتها  باعت  ش  98.14٪،  البحرين    كةرفي  إستيراد 

 التابعة.على الشركة  لسيطرة فقدان ال ىأد، مما ذ.م.م  تو إنفست
 

 كز المالي الموحد للمجموعة بيان المرثر البيع على أ   2021
    
    

 موجودات ال فيصا   1,712,481
 نسبة حصة الملكية التي تحتفظ بها المجموعة    % 98.14

    
 )أ(   موجوداتلمجموعة في صافي الحصة ا     1,680,629

    
 ( )ب  ستلممقابل المال   2,300,000

    
 (أ   -  ربح من بيع الشركة التابعة )ب   619,371
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                                                                                    ب .م.ش رية االستثما استيراد ركة ش
 
   حدة موال يةلبيانات المالا ل حو اتحيضاإ

  ني بحري ينار ال لد با                                                  2021 بر سمدي 31ي هية فت نلمللسنة ا
 

 
 الجوهرية بعةتاالشركات ال  .10

االتابشركات  ال للرئيسعة  في  ية  لم  .هانأدبينة  م  2021ديسمبر    31لمجموعة  على خال   ما  ذلينص  يف   مال  رأسن  تكوك، 
اال   منابعة  لتا  كاتشرال تاو،  اديةتيعاألسهم  مباشروصب  جموعةمالها  متلكلتي  مباشرة  ةرة  الملكية   ،وغير  حصص   ونسبة 
ذات   دواتات التابعة بشكل رئيسي على أالشركتشتمل االستثمارات في  .  موعةمجلتصويت التي تمتلكها  الق اوحقوي  سات

ت ناالكيا  ذهتشارك هال    .ألسهم االستراتيجية والخاصة للشركةت وموجودات ااستثماراض خاصة تم إنشاؤها لالحتفاظ باأغر
رير  الرئيسي في البحرين وتستخدم نفس تاريخ التقا  هاا مكان عملولهلتابعة  أسيس جميع الشركات اتم  ت  شطة أخرى.في أي أن

 لمالية للمجموعة. ا
                                                                                                               

                                                                                            كةالشر سمإ مجموعة لبها افظ تحت التي  لملكيةسبة حصة ان

2020  2021  
    

 ( 9)إيضاح  .م( )ذ.م 2يراد بحرين انفست ست شركة ا -  ٪ 98.14
 )ذ.م.م( 1ت سنفلاير ا داستيراشركة  ٪ 100  ٪ 100.00
 *  ذ.م.م( القابضة )رية العقا دركة استيراش ٪ 97.03  ٪ 97.03
 *  .م(.م)ذ   1 دةتحاالمارات العربية الم -شركة الباك  ٪ 51.00  ٪ 51.00
 شب  ستيراد أمواج بارتنراة كشر ٪ 100  ٪ 100
 .م( )ذ.م   تيراد أمواجساشركة  ٪ 100  ٪ 100
 .م ذ.م 1 دستيراا أسهم شركة  ٪ 100  ٪ 100

 
ف المساهمون  اجتماع  قرر  العمومالجمعي  اية  استيراشتصفية    عاديةلية  العقاركة  )القارية  د  الباك  و  ،ذ.م.م(بضة   -شركة 
 . 2021ي أغسطس ف .م(.م )ذ 1 دةتحاالمارات العربية الم

 
ها  ي لديلمجموعة التة لعتابال  .م()ذ.م  1المتحدة    يةلعربااالمارات    -اك  شركة البب  قةمتعلال  تالي المعلومات ول الدالج  صلخي
   وعة.شركات المجم بين إلغاء المعامالتبل ر مسيطرة، قغيهرية صص جوح

 
 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2021  2020 

 ٪ 49  % 49 طرة غير المسي  ة حصنسبة ال

    
 -  - لة متداو يرموجودات غ

 908,694  905,293 ة متداول  تموجودا 
 -  - تداولة ير ملوبات غمط
 (25,020)  (14,973) ولة امتدات لوب مط

 883,674  890,320 الموجودات صافي  

 433,000  436,257 المسيطرة غير  ةللحص سوبة  منت الجودا صافي المو

 
 

 2021  2020 
    
 8,015  - ات ديراإلا

 (1,712)  (5,831) الخسارة 
 (1,712)  ( 5,831) ل ام الش خل لدع امجمو
 (839)  ( 2,857) ة رالمسيطير غ  ةللحص خصص م خسارة

 -  - لمسيطرة غير ا  ةاآلخر المخصص للحصل الشامل دخ ال
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                                                                                    ب .م.ش ة ستثمارياال استيراد شركة 
 

   وحدة الم ةالماليات يانلبا حول  احاتإيض
  ي لبحرينار اين بالد                                                        2021 بر سمدي 31ة في تهي لمنلسنة ال
 

  كية قروض بن .11
  

 مبرديس 31  برديسم 31 
 2020  2021 
    

 5,619,340   7,012,124  قروض قصيرة األجل 
 -   1,304,787  سحب على المكشوف 

 -   290,308  ض طويلة األجل قرو
    

   8,607,219  5,619,340 
 
 

لشراء سندات دينار بحريني(    5,619,340:  2020دينار بحريني )  7,012,124مبلغ  ب  جلقصيرة األ  ضالقرو  استخدمت
د  ابلمق  نةمضمو  هيو  الدين :  2020)  ينيبحردينار    12,677,826  عادلةال  تهاقيم  بلغت  التيو  قيمةبين  سندات 

 .  (5) ي اإليضاح رقم ( كما هو مبين فنيرير بحيناد 10,639,842
 

ة العادلة  بالقيمتظهر  الية مدرجة  قابل أوراق ممضمون مر بحريني  دينا  1,304,787  لغببملمكشوف  تمويل السحب على ا
خال اآلخر،  من  الشامل  الدخل  تبل  )  4,199,731العادلة  متها  قي لغ  والتي  بحريني  ينار د  5,722,400:  2020دينار 
 . (5)ي اإليضاح رقم كما هو مبين ف بحريني(

  
 (.4إيضاح رقم )مونة كما هو مبين في وير وهي مض لتطقيد اللعقارات قروض طويلة األجل استخدمت ال

  
  ٪ 5.75إلى    ٪0.33ن  مح  و تلفة تترامخائدة  ف  التمعدس  اأس   علىو  ،سنوات  7  تصل حتى  ةيدعاقت  اتتحقاقاس  الهالقروض  

 (. ٪1.28إلى  0.82٪: 2020)
 

 

        اتتخصيصال .12

اإلدقترح  ي بنسبة  رباحأ  عوزيت  ةرامجلس  المال  من ر(  ٪5:  2020)  ٪5  أسهم  الخزينسهأ  باستثناء)لمدفوع  اأس  لسنة    ة(م 
ال  .2021 يساويبمهذا  الاجتمفي    (.يحرينبدينار    697,521:  2020)  بحريني  دينار  697,521  لغ  الجمعية  ية عموماع 

علذا بتقي  بنسبةا  سهماأل  رباحأ على  مون  المساهافق  و،  2021س  مار  17اريخ  د  دينار    697,521  بمبلغ  ٪5  لمقترحة 
دينار    50,000:  2020)  دفع تبرعات خيرية بمبلغ ال شيء ، و2020ة  لسن  ي(دينار بحرين  697,521:  2020)  حرينيب

 بحريني(. 
 
 

     خرىات األالمطلوب .13
    
 مبرديس 31  برديسم 31 
 2020  2021 
    

  5,676,000    4,100,000  *  شركة تابعة  لالستحواذ على الدفع مستحق مبلغ 
    -    1,508,720    (5.3)راجع إيضاح رقم مار استث  لشراءالدفع ق مستحمبلغ 
 300,000   357,520  لتطويرا دقي رات  ضافات على العقاإل الدفع مستحق مبلغ 

  30,877    295,482  فوائد مستحقة الدفع 
  13,132    135,159  التزام إيجار 

  323,849    129,438  تق شزام مالي مالت 
 565,350  463,419 أخرى  ذمم دائنة

    

   6,989,738  6,909,208 

 
  5,676,000:  2020)  دينار بحريني  4,100,000لتطوير( بمبلغ  ا  قيد  )يتعلق بعقاراتمستحق الدفع لشراء شركة تابعة  *  

ء من تدااب ت  سنوا  3دى  ى أقساط على مادها علوالتي سيتم سد،  سنوات  3اط على فترة  بحريني( والذي سيتم دفعه كأقس  دينار
ً  ٪6.5مويل مع تكلفة ت ماليلمركز الابيان تاريخ   .سنويا
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                                                                                     ب .م.ش االستثمارية  استيراد شركة 
 

   وحدة الم ةيمالالات يانالب حول  إيضاحات
  يني رلبحار اين بالد                                                        2021ديسمبر  31 ة في تهي لمنلسنة ال
 
 

 . رأس المال14 2021  2020

  العدد  ة ميالق  عددال القيمة
      

 لس ف 100د واحال  سهملاقيمة :    ح بهلمصرا 200,000,000 20,000,000  200,000,000 20,000,000
      

 م الواحد  سهقيمة ال : لكاملوع باوالمدف  الصادر      
 فلس  100 140,000,000 14,000,000  140,000,000 14,000,000

 بالتكلفة  خزينةل ا أسهمموع جم ( 495,847) ( 93,961)  ( 495,847) ( 93,961)
      

 ديسمبر  31 في اولةدالمت  مسهاأل افيص 139,504,153 13,906,039  139,504,153 13,906,039

 
 مبرديس 31  برديسم 31 
 

2020 
 

2120 

    

 فلس  150  فلس  145  سمبر دي  31كما في  فلس  100مة قي  للسهم لداو الت  سعر
 21,000,000    20,300,000 ديسمبر 31كما في  للشركة السوقية  القيمة

 س فل 5.40  س فل 12.24 فلس  100  ةقيمب  م السه ي على العائد األساس
 

لا  األرباحصافي    قسمةبهم  ساللى  ع  ائدعاليحتسب   احا لمنسوبة  العادألسهملي  بحريني   1,707,221والبالغة  ية  م  دينار 
لعدد   753,827  ةقيمب  صافي ربح   :2020) الموزون  المعدل  نقال  األسهم  دينار بحريني( على  السنة والبالغة ائمة في    هاية 

   ة.نيلخزا  سهمأ خصم ( بعدماً هس 139,504,153 : 2020) هماً س 139,504,153
 
 

 لشركةا حملة أسهم مات إضافية عنمعلو

ن عدد  كثر مأو أ  ٪ 5ملكونها والتي تمثل نسبة  يم التي  يسيين وعدد األسهئالمساهمين الر  تيان بأسماء وجنسياي بليما يف(  1
 تداولة: لمألسهم اا

 
 ية وة المئ النسب سهم اال عدد ية الجنس 

    
 ٪ 21.20 29,682,057 نايمة كجزير بضة ية القاارتثمالسا  اراتمن  ركة ش
 ٪ 11.67 16,331,219 نالبحري  طني لوالبحرين ا بنك

 
 

 ة المساهمين:يحسب جنس األسهم العادية عتوزيمثل ياآلتي ( 2
1)   

 مئوية نسبة الال همين المساعدد  سهم عدد اال 

    
 % 76.05 4,137 106,466,878 يبحرين 

 % 2.31 54 3,239,217 خرى أل ا ونعات س الل ول مجد
 % 21.64 18 30,293,905 رى أخ

    
 % 100.00 4,209 140,000,000 موع جلما

 
 متساوية.  حقوق تصويته األسهم لديهم ذحاملي هن األسهم فقط وم ةواحدعة فئة لمجمولدى ا  (3
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                                                                                      ب .م.ش ة الستثماريا استيراد شركة 
 
   وحدة لما ةيالمالات ناالبي حول  تيضاحاإ
  يني ار البحرين بالد                                                         2021بر مديس  31ة في تهي ة المنلسنل

   
 

 )يتبع(  . رأس المال 14
 
 كةرالشهم ألساإلدارة مجلس ة أعضاء يع ملكيتوز (4

 

 عدد االسهم 
و   صفر  بين

 هم س  99.999
و   100,000  ينب

 م هس  499,999
و   500,000ن  بي

 هم س   2,000,000
من   ركثأ

 سهم  2,000,000

     

 - 2 4 2 الدارة مجلس ا أعضاء عــدد

 
 تالية: ئات الالف فيملكيتهم  بة سهم ونسضح الجدول توزيع األسهم وعدد حاملي األوي (5

 

 ين ــاهمســم ال عــدد  ـــم هـسالا دد ع *وعـــــالـنـــــ
  السهموع اجم مبة لالنس

 مصدرة ال
    

 ٪ 57.82 4,202 80,944,971 ٪1 مناقل 
 ٪ 9.31 5 13,041,753 ٪5.اقل من  ٪1من 
   - - - ٪10ل من .اق  ٪5من 
 ٪ 11.67 1 16,331,219 ٪ 20.اقل من  ٪10من 
 ٪ 21.20 1 29,682,057 ٪ 30.اقل من  ٪20 من

    
 %100 4,209 140,000,000 لمجموع ا

 
 . لشركةة لراألسهم الصادوع ممج من سبةن ك ةبينم* 

 
   

  ن ظفيالموع مناف   .15

 ميت لتيوا ماعياالجت لتأمينل امةالع يئةاله أنظمة بسح  طيتهاتغ يتم حرينيينالب بالموظفين الخاصة التقاعد قوقح ان
مة  اهمس  موعمج  بلغ  .اتبالرو  من ثابتة ةيمئو نسبة ساسأ ىعل  يناملوالع الشركة من شهرية راكاتاشت تحصيل بموجبها
  43,706  غمبل  (19ي رقم )حددة حسب معيارالمحاسبة الدولات ممساه ج منامل بر مثلذي يانامج ولبرا   ذاه  عة فيالمجمو
  (.ني ريبح ناردي  39,233: 2020) 2021نة في سني بحريدينار 

 
 لمع تم دلق  ألخير.ا  اتبالرة ولخدمدة امعلى أساس   خدمةلا نهاية ةافأكم  نووظف لما جميع   يستحق،  اسة المجموعةسيوفقاً ل
 على (19)  ولي رقمداسبي الب المعيار المحي يمثل برنامج منافع محددة حسوالذ  ولةلممر اغي تمااللتزاا لهذه صصمخ
 9  ةالمجموعى  لد  لعمي  ، 2021  ديسمبر  31كما في    .كز الماليمربيان ال بتاريخ نظفيلموا جميع خدمات إنهاء ضفتراا

  .بجانأظفين مو 3ين ونبحري موظفين
 

 يلي:خدمة الموظفين كما صص نهاية كانت الحركة في مخ
 

 فين وظلم دمة ل ة الخنهاي صصخم 2021  2020
    

 يناير 1في  231,795  179,319
 مخصص السنة  23,184  52,476

 خالل السنة فوع لمدا (246,313)  -

    
 ر مب ديس  31في  مخصص ال 8,666  231,795
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                                                                                      ب .م.ش ة الستثماريا استيراد شركة 
 
   وحدة لما ةالماليات انالبي ول ح تيضاحاإ
  ني ي ار البحرين لد اب                                                        2021بر مس دي 31ة في تهي لسنة المنل
 
 

 

   اتاالستثمار اداتيرإ . 16 2021  2020
    

   ة كيحقوق المل م سهأ  نيرادات م إ   
 * مةمستل هم سأ حأربا 358,852  284,309

 يمة العادلة بالقالمدرجة ت األوراق المالية القيمة العادلة على استثماراخسائر    
 رة امن خالل الربح أو الخس (19,887)    93,188 

 عادلة يمة البالق بةالية المرك  ماألوراق ال القيمة العادلة علىخسائر    
 من خالل الربح أو الخسارة  (92,686)   (187,969) 

 يمة العادلة بالقالمسعرة ت األوراق المالية ثمارااست محققة على  أرباح   
 من خالل الربح أو الخسارة   297,295    288,852 

 بالقيمة المسعرة غير  ألوراق المالية ت ااستثماراى لأرباح محققة ع   
 سارة خالل الربح أو الخ   لعادلة منا  619,371      - 

 يمة العادلة بالق بةالية المرك  ماألوراق ال أرباح محققة على   
 من خالل الربح أو الخسارة     -    701 

479,081  1,162,948  
    

    من سندات الدين  إيرادات   

 إيرادات الفوائد  716,654  744,696
 أدوات الدين ثمارات فيأرباح من بيع است  470,605  742,737

 متوقعة الخسائر االئتمانية ال (31,766)  (29,049)

1,458,384  1,155,493 
 

 
 

    

 من أدوات مالية مشتقة  محققة  خسائر  ( 11,752)  (88,250)
    

 ى خراألستثمارات االت  رادا إي   
 نوك ئد الب فوا 66,310  124,944
 اتاالستثمارإيرادات الفوائد على  66,691  38,006

 الت  عميل تحوسائر خ (3,262)  (44,478)

118,472  129,739  

 دة  عهرسوم  ( 13,693)  (10,958)

 ت االستثمارات دامجموع إيرا  2,422,732  1,956,729
 
 

  ل خ لعادلة من خالل الدا  ةميلقصنفة بام  اتستثماران  م  ستلمةمهم  أسح  ى أربالع  لملكيةقوق اح  سهمأمن    إليرادا  مليش*  
 . (نار بحرينيدي  6,549  :2020بحريني ) ردينا 312,364 غمبلبلشامل ا

 
 

    غيلتشالوفات مصر . 17 2021  2020
    

 وظفينالم تكلفة 785,777  654,356
 دارة ن مجلس اإللجاور ضب ح أتعاوة مكافأ 119,000  111,750
 مصروفات المكتب  148,998  105,091
 ونيةقان و  ةهني معاب أت  83,082  95,668
 ى ت أخر روفا مص 113,945  86,605

    
1,053,470  1,250,802  
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                                                                                    ب .م.ش ة الستثماريا تيراداس شركة 
 
   وحدة لما ةالمالي اتانالبي حول  تضاحايإ
  يني ار البحرين بالد                                                         2021بر مديس  31ة في تهي لسنة المنل
 

 

 د  فوائالات مصروف   . 18
 

2020  2021    
    
 ( 13)إيضاح رقم   لشراء شركة تابعةالدفع مستحق مبلغ فوائد على  266,500   -

 * ئد على قروض بنكية  فوا 138,973  154,936
 يجار فوائد على التزام اإل 1,154  2,779

    
157,715  406,627  

 
 
  ٪ 5.75ى  إل  ٪0.33ن  يح براوتت  ةدفائ  تعدالبم و  ،ربع سنويري وهش  على أساس  تحقست  ةيالبنكض  قروالعلى    ئدفوالا*  
 (. ٪1.28ى إل 0.82٪: 2020)

 
 
  ةق راف ذوي العالاألط . 19

 دارة العليا  اإل  يق الت مع فرملمعاا

فريق ا  يتكون  باللعاإلدارة  اشركليا  مجل  منين  يسئيلرة  بالشوأ  ارةاإلد  سأعضاء  العليا  اإلدارة  ارعضاء  لهم  لكة  ذين 
لليصالحال والمسئوليات  والتخطات  الأ  ةباقروم  وجيهتيط  في    نتاكشركة.  عمال  المدالمكافآت  اإلدارة  لفري  فوعةالمزايا  ق 
 ي :لما ييا كعلال
 

2020  2021  

    
 اإلدارة جلس ت أعضاء ممكافآ 64,000  49,000
 جلس اإلدارة ن م لجا حضور  بأتعا 55,000  62,750
 ين أعضاء اإلدارة الرئيسي  تب ومكافآت ارو 181,500  105,808

 
 

المن  دارة س اإلألعضاء مجل  ( كمكافآتال شيء:  2020)  ينيبحر  دينار  40,000  مبلغة  جموعالم  احتسبت في   ةهيتللسنة 
افآت ألعضاء  كم  دفعت المجموعة  ،السنة  لخال  .ميةظينتات الطلسمين والاهسالمفقة  لموا  التي تخضعو  ، 2021مبر  سدي  31

   .دارةجلس اإلضاء معدينار بحريني بالتساوي بين أ 24,000بلغ دارة بممجلس اإل
 

 ا فيه صحصس االدارة مجل ن والمؤسسات التي يملك أعضاءاهميسمع المت امالالمع

دارتها تتم إ في    لهم تأثير فعاللك التي  دارة، أو تإلمجلس ا  أعضاء قبل    من ر  ات التي تداوالمؤسس  المساهمينع  الت ملمعاما
حصص  ارة  دلس اإلمج  ضاءت ألعسامؤسمع    الت جوهرية أخرىامعد متوج  إلدارة. البل امن قمعتمدة  لشروط الا  حسب

 كالتالي:ت كان ية السنةنهاا في كم واألرصدة ،سنةل الخالفيها. المعامالت 
 

  مبرديس 31  برديسم 31

2020  2021 
 

 ة ي عالقأطراف ذو لدىصدة  أر   
 سيطرة ر مة غي ن حص مة مدين ذمم  419,276  173,460
 ارة رئيسي عضو إدو اإلدارة س بمجل و عض لة ذمم دائن  -  76,000
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                                                                                      ب .م.ش ستثمارية اال رادي است ركة ش
 
   دة الموح ليةاالم البيانات حول  تضاحاإي

  لبحريني بالدينار ا                                                          2021مبر س دي 31تهية في للسنة المن
 
 
 )يتبع( قةراف ذوي العالاألط . 19

 

2020  2021  

 قة ي عالف ذوأطرا مالت معمعا   
 زميلة  كة رة من شستثماري اال  اراتالعق تداإيرا -  7,290
  ي إدارة رئيسضو ع و اإلدارةو بمجلس ضعن م ستثمارا  شراء -  76,000

 

 

من قانون الشركات التجارية في السنة    )ب(  189ة  مادلجب ابمورة  اداإلبل مجلس  مالت من قالمعاى بعض  فقة علاموال  تمت
رة رين مصلحة مباشديأو الم  اإلدارةس عضاء مجلأأو  ئيس مجلس اإلدارةركان ل إذا ،2021ديسمبر  31تهية في ة المنليماال

 . بل المجلسمن ق عليها  موافقةلا متتت التي و المعامالأ دوعقلأو غير مباشرة في ا
 
 

 إدارة المخاطر رض غلبها ظ حتفمال شتقةم ال األدوات. 20

من   بد  2020يناير    1اعتباًرا  اس،  في  المجموعة  المشأت  لمخاطر  إلد  ،تقاتتخدام  تعرضها  تم  ،  ائدةفالأسعار  ارة  والتي 
التحوط االقت  ظتم االحتفا  نماي، ب2019حتى عام    .في عالقة تحوط  يفهاتصن التحوط. صاديبمراكز  اتباع محاسبة  لم يتم   ، 

 لي: ي بر كماسمدي  31 ا فيكم شتقةلمت ا ادوة لأللالقيمة العاد
 

  2021ديسمبر   31  2020ديسمبر  31

 األدوات ع أنوا بلغ الم القيمة   لمبلغ ا لقيمةا

  االسمي  ة للعادا  االسمي لعادلة ا

      
 الفائدة  سعار أ مقايضات 3,430,700 (126,668)  3,807,700 ( 323,849)
      

(323,849 ) 3,807,700  (126,668) 3,430,700  

 
المشتة  بجمولا  دلة العا  يمةالق ألألدوات  تبلغ  عالقة  شيء  : 2020)  نيريبح  ينارد   2,770ه  والال  بية سلالة  العادلمة  يق(، 

 ريني(. حر بدينا 323,849: 2020) دينار بحريني 129,438
 
 
 ة ماليالقات  التدف حوطت
 

  2021بر  ديسم  31  2020ديسمبر  31

 مقايضات أسعار الفائدة  اقل من سنة   من سنة  أكثر   سنة  اقل من  أكثر من سنة  

      

 خاطر  عرض للملت صافي ا 3,430,700 (126,668)  3,807,700 ( 323,849)
 بتمتوسط سعر الفائدة الثا ٪ 1.76 ٪ 1.76  ٪ 1.74 ٪ 1.74

 
  2021ديسمبر   31  2020ديسمبر  31

 ايضات أسعار الفائدة مق من سنة  اقل  من سنة  أكثر   من سنة  اقل  أكثر من سنة  
      

 أدوات ذات معدل فائدة متغيير  - (49,439)  - (246,619) 

 
الخ الحالية  سنالل  قيم  راتتغيال  اباحتستم  ،  ة  الفي  أداة  بمبلغ  حتة  بحدين  185,428وط  ( 246,619):  2020)ريني  ار 
اآلريني(  بحينار  د الشامل  الدخل  )في  مبلغ  تصنيف  إعادة  وتم  بحر11,752خر  دينار  دينار   (88,250):  2020) يني  ( 

في  التحوط    لية عدم فعاعلى يء  ال ش  احتسابم  ت  خالل السنة.الموحد الربح والخسارة بيان  لى  ي التحوط إطمن احتيابحريني(  
 . موحدالالربح والخسارة  بيان 
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                                                                                     ب .م.ش ستثمارية اال دراي است ركة ش
 
   دة الموح ليةالما البيانات حول  ضاحاتإي

  لبحريني بالدينار ا                                                          2021مبر ديس  31تهية في للسنة المن
 
 

   لمخاطر ا إدارةوية لمااألدوات ال.  21

 مة قدم

األدت الماشمل  للمجموعة  وات  المدينة،  جاريلتا   موالذم  كالبنو  صدةوأر  دالنقلية  ذمم  وال  ، اليةمال  وراقستثمارات في األالواة 
االمالية    تواألدوا  األخرى  المدينة تجاريةدارة  بها إلظ  فلمحتالمشتقة  و  المخاطر، وذمم  المستوباالمطلدائنة  وأرباح  ت  حقة 

 .ةقبسات واها عن سنب لمطالبر اغي مألسها
 

 الية:ا المواتهدب أة بسبالتالي للمخاطرة تتعرض المجموع. (3) قم رإيضاح  ضحة في مو اليةمت الحاسبية لألدوااسات المالسي

 نمخاطر اإلئتما •

 سيولة مخاطر ال •

 قسولطر امخا •
 
هيس عتعرض  معلومات  االيضاح  اذا  تعرض  أع  لمخاطرل عة  لمجمون  المت  وسياسااف  أهدواله  المذكورة  ة وعجموطرق 
 ة إضافية.   نوعيت حا اعلى إفصمالية ال اناتيالب طر. تشتمل هذهرة المخااس وإدايقل
        
 المخاطر  ر إدارةاإط

  ة ، المسئول قتدقيالنة  جل  ة. أنشأ المجلسشرك اطر للخة الماردار إ على إطواإلشراف  اء  شارة المسئولية العامة إلناالدلس  جلم
ً  اللجنة تقريراً ر. تقدم  خاطملاإلدارة  موعةالمج تاراقبة سياسر ومعن تطوي  . اإلدارةلمجلس ها طتنشأعن  دوريا

 

إدااد سياسإعد  تم لال  رةات  ل مخاطر  التي توف علرلتعلمجموعة  المخاطر  الاى وتحليل  وابط ضو ود  وضع حدل  ،مجموعةجه 
ت في  التغيرا  عكستل  رة دوريةبصو  لمخاطرنظم إدارة اات وعة سياسجاتم مرد. يوالحدب  قيدتالوسبة، ولمراقبة المخاطر  امن

وأنش السوق  اأوضاع  واالالتدري  الل خن  م  ةالمجموعتسعى    عة.مومجلطة  والمعاءاجرب  اإلدت  بيئة  ت  لىإ   ،ةاريايير  طوير 
 م.هاتلى دراية بأدوارهم وواجبع وظفينملكل ايكون   اءة بحيثوبن   ةرقابية منضبط

 

اجع تركما  ،  ة بالمجموعةلخاصإدارة المخاطر اات  جراءإو  ات بسياس  ارةام اإلدالتز  عة مدىمجموال  ق فيقيلجنة التد  اقبتر
  ة مهنية خارجية بل شركن قبه متعان  سمال  الداخلي  التدقيققسم  م  قوا. يهتواجهر التي  خاطر للمخاطة  المإدارر  أط  ى كفايةمد
لجنبمس مهامها.    ةاعدة  ألداء  دورية  ابمر  املقيبا  ي الداخل  التدقيقسم  ق  مويقالتدقيق  وألنظمضية  عروجعة  إإجة    رة ادراءات 
 . لجنة التدقيقإلى ويرفع تقاريره  اطرالمخ
 
 نمائتخاطر االم

يمم  ،عليها  لمتفقا اماتلتزباال وفاءل با ة ماليال دواتاأل ي طرف أحد عجز مخاطر هي مانالئت ا اطرمخ خسارةا  مالية    سبب 
 طرف اآلخر. لل

 
       ان   ئتماالر طلمخا  التعرض

 : يليكما  مجموعةللن ما تلمخاطر االئ رض األقصىتعلا
 

  مبرديس 31  برديسم 31

2020  2021  

    

 كنوالب  ة صدأروقد الن  4,514,212  8,396,601
 ن دي سندات  12,677,826  10,636,669

 رى جودات أخمو 2,035,360  387,051
    

19,420,321  19,227,398  
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                                                                                        ب .م.ش ة اريالستثما اديرتسا كة شر
 

   دة الموح اليةانات المالبي حول  تاحإيضا
  البحريني   ديناربال                                                     2021مبر س دي 31تهية في المنللسنة 

 
 

 ( تبع )ي لمخاطرا  إدارةو اليةلمادوات األ.   21
 
 يند تاندس

االئت مخاطر  متنشأ  أيضاً  لت ساال  ةنشطاألن  مان  ال  دين.الدات  سن  فيوبخاصة  ،  لمجموعةثمارية  سيسندات  إما  او اديةدين   ،
 حدودة.م ليهاان عر االئتمفإن مخاط يوبالتال دية،جهات السياالن مدعومة م

 

من خالل  لقيمة العادلة  بان  ألدوات الدي  (اً شهرنية المتوقعة الثني عشر  الخسائر االتما  )  قيمةالحركة في مخصص انخفاض ال 
 :يلي ماكانت ك نة  السل اآلخر خال  للشامال  الدخ
 
 2021  2020 
    
    

 32,556  61,605 يرينا 1ي الرصيد ف
 29,049  31,766 ة السن  خاللالمخصص 

    

 61,605  93,371 ديسمبر  31في    الرصيد

 
لتحليل إلى يشير هذا ا.  اآلخر  لشاملاخل  لدال  خال  قيمة العادلة منالبن  ديال  تسندان  ئتماة الجودض تحليالً  الجدول التالي يعر

ة  قعوالمت  تمانيةر االئصص الخسائلمخ  خاضعة   خرالشامل اآل  الدخل  خالل  لة من بالقيمة العادة  اسات المقجودالمو  ا كانتا إذم
   اً.نيائتمة اإذا كانت منخفض مايرة، األخلحالة في ا، وة لمدى الحياةعاالئتمانية المتوقئر خساراً أو الشه 12لفترة 

 
 ديسمبر 31  ديسمبر  31 
 2021  2020 
    
A- لى إAA + 1,289,829  1,639,861 
B -   إلىBB + 2,632,616  3,545,181 
B-   إلىB + 8,405,137  4,077,560 

 (61,605)  (93,371) االئتمانية المتوقعة  ئر خساالمخصص 

    
 9,200,997  12,234,211 لتكلفة المطفأة ا

    
 10,636,669  12,677,826 دفترية مة ال القي

 
 ة ذمم مدين
 ة: قيمالضة خفمن ريكن غول ة موعجللم المستحقةة اليات المموجودلضح ايو يلالتالجدول ا

 
 ديسمبر 31  ر ديسمب 31 
 2021  2020 

    
 385,769  2,014,509 السداد  غير مستحقة

 1,282  20,851 هر أش 6ن ل مقأ  السداد حقةمست 
 -  - أشهر  6أكثر من  السداد ةحقت مس
    

 387,051  2,035,360 المجموع 

 
 ة.المستحقغير مدينة الم مبالذعلق تيفيما ض القيمة مخصص انخفاعمل لضرورة توجد  ه الاإلدارة أند تعتق
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                                                                                         ب .م.ش رية امستث اال استيراد شركة 
 

   الموحدة  لماليةات انالبيا حول  اتإيضاح
  بالدينار البحريني                                                          2021بر ديسم 31 في نتهية  ملسنة الل

 
 

 )يتبع(  مخاطرال ةراإدوية ات المالاألدو   .21
 

 البنوك رصدة أوالنقد 

 لبنوك ا   دةوأرص النقد  ئتمان على  اال  ر مخاطربتعت  .ائتماني جيدف  ات تصنيذنوك  ب  دىل  لبنوكا  وأرصدةحتفاظ بالنقد  الم اتي
 م المجموعة. الذين تتعامل معهلمحدودين ا  ينالمحلي ءعمالالة دوجل، وجليرة األقص محدودة، وذلك لطبيعتها

 
هراً،  ش  رعش  ثنيأل  ية المتوقعةالخسائر االئتمانس  على أسا  كبنولا صدة  وأر   قدعلى الن  لخسائر االئتمانية المتوقعةا  قياس  مت
فتو االتعكس  للمرات  القصيرة  منهجتخدتساطر.  خستحقاق  المجموعة  لتقييم  الخسائر  ية  الاالئتمانيم  علمتوة  النقعة  قد  ى 
لسندات  ثلمما البنوك،    دةرصوأ المستخدمة  لتلك  الع  ينالدة  الشاملن خاللة مادبالقيمة  ديسمبر   31كما في    .رخاآل  ل دخل 

 ريني(. حدينار ب 5,302:  2020دينار بحريني ) 5,302  بلغم للنقد وأرصدة البنوك لمخصصا ، بلغ 2021
 
 الئتمان اطر اخملة لمعرضالموجودات المالية قاق احاست

 ن اتمطر االئمخا  كزمرتل  يلحلت  ينيب  التالي دول  الج.  قاقب االستححسبمراقبة التمركز في مخاطر االئتمان    مجموعةم التقو
 ركز المالي:الم انبييخ تار ما فيك
 

  10  -  6 5  -  1 من  أقل 2021ديسمبر  31

 المجموع  سنوات  ات وسن سنة 

     
 4,514,212 - - 4,514,212 كة البنووأرصد نقدال

 12,677,826 8,884,064 3,793,762  - سندات دين 
 2,035,360 - - 2,035,360 خرى جودات أ مو
     

 19,227,398 8,884,064 3,793,762 6,549,572     مجموعال

 
 

  10 - 6 5 - 1 من أقل  2020ديسمبر  31

 المجموع  سنوات  ات نوس سنة  

     
 8,396,601 - - 8,396,601 وكة البن وأرصد نقدال

 10,636,669 6,885,726 3,750,943 - سندات دين 
 387,051 - - 387,051 خرى جودات أ مو

     
 19,420,321 6,885,726 3,750,943 8,783,652   ع  مجموال

 
 ماليةموجودات الال وزيعلتفي ارجغال كزمرالت

بمراقبة  جلماتقوم   ايضاً  االئل اموعة  مخاطر  في  ر مخاطتمركز  تحليل    نبيي  التالي   الجغرافية.   قالمناط  حسب  ناتمتمركز 
 الي: ركز الملما بيانتاريخ في  اكمان ئتماال

 

 موع المج وجودات م سندات  صدة أر نقد وال 2021ر ديسمب 31
    ىأخر دين  البنوك  
     

 18,398,225 2,035,360 12,677,826 3,685,039 نمجلس التعاوودول  ينالبحرمملكة 

 829,173 - - 829,173 أخرى و  وأوروباة تحداليات المالو

     

 4,514,212 12,677,826 2,035,360 19,227,398 
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                                                                                       ب .م.ش تثمارية االس اداستير شركة 
 

   الموحدة  لماليةيانات ابال حول  إيضاحات
  بحريني بالدينار ال                                                       2021سمبر دي 31 في   هيةسنة المنت لل
 
 )يتبع( إدارة المخاطر لية ومااألدوات ال.   21
 

 المجموع  ات موجود ات سند أرصدة النقد و 2020ديسمبر  31
    خرى أ ين د البنوك 

     
 15,077,436 387,051 9,862,786 4,827,599 ودول مجلس التعاون رينلبحا مملكة

 4,342,885 - 773,883 3,569,002 أخرى و  بارووأو تحدة المت والياال

     

 8,396,601 10,636,669 387,051 19,420,321 

 
 

 السيولة  مخاطر

.  لهاأج   حلول عند  المالية تها  زمة لسداد التزاماموال الالألا  ىول عل مجموعة في الحصالة قدر  م طر عداولة هي مخالسي  اطرمخ
إ  ةجموعالمطريقة    دفهت إدارة  في  التأكلالسيولة  الى  توافر  التزاحوااأل  في كلسيولة  د من  لسداد  عنماتهل  أحلد  ا   جلهاول 

 جموعة.ملل جاريةارة السمعة التخسو لة أور مقبيد خسائر غتكب ن دو ة أو الصعبةعتياديفي الظروف االسواء 
 
 ي: كالتال يه المالية تلوباللمط لمتبقيةية التعاقدات استحقاقالا

 

 أكثر ر هأش  3 3-1 ن أقل م ي إجمال مة القي 2021ديسمبر  31

 سنة   نم لسنة  شهر  ر شه نقديال التدفق يةرالدفت 

       
 355,043 - - 8,328,351 8,683,394 8,607,219 كيةقروض بن 

 3,624,160 24,570 8,190 3,616,475 7,273,395 6,851,634 لوبات أخرى طم

 3,979,203 24,570 8,190 11,944,826 15,956,789 15,458,853 طلوبات ملاع  مجمو

       

 - 5,952,625 - 578,361 6,530,986 6,530,986 التزامات

       

 3,979,203 5,977,195 8,190 12,523,187 22,487,775 21,989,839 جموع الم

 
 

 أكثر شهرأ 3 3-1 من  لأق ي إجمال قيمة ال 2020ديسمبر  31

 سنة  نم لسنة  شهر شهر نقدي ال التدفق  دفترية ال 

       
 - - - 5,633,789 5,633,789 5,619,340 قروض 

 3,809,500 1,266,500 - 2,264,281 7,340,281 6,664,281 ى أخر ت بامطلو

 3,809,500 1,266,500 - 7,898,070 12,974,070 12,283,621 بات ولالمطع مجمو

       

 - - 582,234 - 582,234 582,234 اتالتزام

       

 3,809,500 1,266,500 582,234 7,898,070 13,556,304 12,865,858 ع المجمو
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                                                                                           ب .م.ش تثمارية االس ستيرادا شركة 
 
   دة وحلما ليةاانات المالبي حول  تاضاحإي

  ر البحريني بالدينا                                                     2021ديسمبر  31ية في المنته للسنة
 
 
 ( ع )يتباطر إدارة المخلية وت المادوااأل.   21
 

 السوق مخاطر 

،  ألجنبيةالعمالت ا  صرف  معدلو  األسهم  سعاروأ  دةائالف  معدل سعار  أ  سوق مثلالمخاطر تغير أسعار  هي    وقر السمخاط
لهااو أدواتهاثير  تأ  لتي  قيمة  أو  المجموعة  دخل  متت.  المالية  على  السوخاألف  ثق  طر  مخأنواع وه  الثةمن  العاطي:  ملة ر 

طر خات متعرضا  راقبةمارة وإد ارة مخاطر السوق هو  إد  نم  ف إن الهد  سعار األخرى.األ  خاطرلفائدة ومعدالت ار ماطومخ
 . ستثماراتاال ى عل مجزيق عائد تحقي مع ، ةبولالمق األطرفي حدود  السوق 

 
 ت في سندات الدين. تتمستثماراك، واالالبنو، وودائع  نوكبة ال صدوأرنقد  الب  علقا يتطر السوق فيمعرض المجموعة لمخاتت

 .مارالستثاءات اروإجسات التي تحددها سياهات وجيتالضمن إطار امالت عمال جميع هذه
 

المجموعة وممارسياسا  وضعتو  ،مبانتظار  خاطالم  هذه   تقيم  تجسات  اآلات  من  للحماية  ارية  السو  لسلبيةثار  ق لحركة 
 .  تملةالمحر من المخاط يرهاوغ
 

 المصاحبة خاطر المالقياسي  ح معدل الفائدةإصال إدارة

 رة عامةنظ
الفائدة  دالت  معبعض  ال  ية لمعدالت الفائدة على مستوى العالم، بما في ذلك استبدالرئيسإصالح أساسي للمقاييس    اءرإجيتم  
المعروض  صالح معدل الفائدة  سم "إ اار لها ب)يش  يباً من المخاطررخالية تقعدالت بديلة  (، بمIBOR)ن البنوك  وضة بيالمعر
المجالبنوبين   البنوكائفالخاطر معدالت  لم  موعةك(. تتعرض  بين  المعروضة  التي سيتم IBOR)  دة  المالية  أدواتها  ( على 

تعرض  تم ربط ال  ،2021ديسمبر    31كما في    ككل.وى السوق  لى مسته المبادرات عمن هذحها كجزء  استبدالها أو إصال
الرئيسي   معدالت  خاطلمالمجموعة  البنوائفالر  بين  المعروضة  مع  (IBOR)  كدة  الدوالر  ب  (LIBOR)  الاليبور  دلمع 

  ة واحدة لليل المضمون لالتموي  هو معدل  يالدوالر األمريكب  (LIBOR)  الاليبور  دل معل  لمرجعي البديلدل االمع  األمريكي.
(SOFR)هنا ق.  من  واسع  دعم  الصناعيةك  والهيئات  التنظيمية  الجهات  ببديل   (LIBOR)  الاليبور  دلمع  بدالالست  بل 

، والذي يتوقع أن يتيح  الدوالر األمريكيب  (LIBOR)   الاليبور  لدمعل  (SOFR)  ة واحدةلليل المضمون لمعدل التموي  مىيس
  كجزء   ة واحدةلليل المضمون لدل التمويمعفوق  ضافي يامش ائتماني إسيتم تطبيق هك،  اإلضافة لذلل. بومخاطر أقثقة أكبر،  

العائد على االستثمار ) ي  .(APRمن معدل  الفيما  المحددة  التوقف  للعمالت والفترات  لي تواريخ  بها   ل دمعالنتقال  موصى 
 :هات التنظيميةن قبل الجلنحو الموصى به والمقبول م، على ا(LIBOR) الاليبور
الجنيه  2021ديسمبر    31  - إعدادات  جميع  حال  في  وواليو  ،سترلينياإل،  الياباارو،  والين  السويسري،  ،  ينلفرنك 

  ؛وشهرين دألسبوع واحبالدوالر األمريكي   ريبوالال تاعداد افة إلباإلض
  12وأشهر،    6ر،  أشه  3شهر واحد،  ل،  ةل ة ) لليالمتبقي  بالدوالر األمريكي  ريبوالال  ات، في حال إعداد2023يونيو    30  -

 .شهراً(
 

ل الاليبور بالدوالر  بمعد  ات المربوطةالتعرضتياطية مناسبة لجميع  صصات احد تطبيق مخمع ذلك، فإن المجموعة بصد 
 األمريكي. 

 
النقدية  ة العقود  وم اللجنة بتقييم مدى إشاربمراقبة وإدارة انتقال المجموعة لمعدالت بديلة. تق  لجنة التدقيق  تقوم للتدفقات 

  معروضالللتعديل نتيجة إلصالح معدل الفائدة    انت هذه العقود ستحتاج، ما إذا كمعدالت الفائدة المعروضة بين البنوكل
ترفع اللجنة    . مع األطراف المقابلة  المعروض بين البنوكمعدل الفائدة    حول إصالح  ، وكيفية إدارة االتصاالتبين البنوك
             الحاجة.دارات األخرى، حسب ، وتتعاون مع اإلرةجلس اإلداتقاريرها لم

 
 شتقة لماألدوات ا

الفائدة ألغربمعامالت    عةفظ المجموتحت قات قات التحوط للتدفعالم تحديدها في  ارة المخاطر، والتي تاض إدمبادلة أسعار 
تخضع األدوات    .مريكيالدوالر األب  (LIBOR)  لاليبورا   لدمع ب  معدل عائم مرتبط  ابادلة أسعار األسهم لهم  ةملقدية. إن معاالن
 (.ISDA) اتشتقة للمبادالت والملجمعية الدولي رئيسية لألحكام االتفاقية ال مالية المشتقة للمجموعةال
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                                                                                      ب .م.ش ة تثمارياالس ستيرادا ة شرك
 
   وحدة لما يةلاات المانلبيا ول ح تاحايضإ

  يني البحربالدينار                                                        2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 ( ع )يتباطر خالم إدارةت المالية ودوااأل   .21

 
 محاسبة التحوط 
تاريخ   في  الكما  فإن  السنة،  التحنهاية  وأدوات  المتحوطة  الخاصة بنود  م  وط    ( LIBOR)  الاليبور  لدمعب  تبطةربالمجموعة 

  معدل قدية لكل يوم، ويتم مبادلة التدفقات الن  القياسية  هذه المعدالتتدرج  .  (BORمعدل عرض البينك )و   الدوالر األمريكيب
 .ادتعمألطراف المقابلة كالبنوك مع البين ا ةالفائدة المعروض

 
 ياطية مناسبة لى شروط احتلتي تحتوي عاما في ذلك تلك ، بم إصالحهاالتي لم يتالمبالغ اإلجمالية للعقود 

جديدة من خالل  قياسية    تعدالت الفائدة المعروضة بين البنوك إلى معدالب المجموعة التقدم المحرز في االنتقال من متراق
إجما الت  مبالغلي  مراجعة  بديلةالعقود  قياسية  لمعدالت  بعد  تنتقل  لم  ومبالغي  العقو  ،  تشهذه  التي  احتياطيةد  شروطاً   مل 

فائدة بموجب العقد مرتبطة بمعدل قياسي مناسبة. تعتبر المجموعة أن العقد لم ينتقل بعد لمعدالت قياسية بديلة عندما تكون ال
احتياطي، حتى لو كان يشمل شركوض بين البنوعرمالفائدة ال  ال خاضعاً إلصالح معدلال يز  معدل قف  عامل مع توتياً  طاً 
 . لم يتم إصالحه"( د"عق باسم)يشار إليه  كعروض بين البنومال الحالي  دةالفائ

 
التالي يعرض   العإجمالي مبال  الجدول  لم يتم  قود  غ  التي تحتوي، وتلصالحهاإ التي  ل  ك   1غة احتياطية مناسبة كما في  على 
 2021ديسمبر  31وكما في  2021 يناير
 

 2021  رديسمب 31 ور بالدوالر األمريكي اليب

  لغ ا إجمالي مب لى غ يحتوي عمبل
  التي   العقود  فقرة احتياطية 
    لم يتم إصالحها  مناسبة 

   
 وبات مالية مطل  

 قروض بنكية - 4,437,214
 ت مشتقة أدوا   

 دة ئ دالت الفامقايضات مع - 3,430,700

 
 

المعروض   معدلالمرتبطة ب  نار بحرينيدي  2,009,410روض بنكية بمبلغ  ، كان لدى البنوك ق2021ديسمبر    31ي  كما ف
 .يره البنكديدل ملكية خاصة ، والذي هو يمثل معالبنكمن 
 

 2021ير ينا 1 ريكيماألور بالدوالراليب

  لغاإجمالي مب  مبلغ يحتوي على 
  التي   العقود ة احتياطية فقر

    يتم إصالحها  لم مناسبة

   
 وبات مالية مطل  
 قروض بنكية 5,619,340 -
 قة ت مشتأدوا   
 دة ئ الت الفادمقايضات مع 3,807,700 -
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                                                                                       ب .م.ش ة تثمارياالس ستيرادا ة شرك
 
   وحدة لما ليةامات الانلبيا حول  تيضاحاإ

  البحريني دينار  بال                                                       2021ديسمبر  31ة المنتهية في للسن
 
 
 ( ع )يتباطر خالم إدارةت المالية ودوااأل   .21

 
   الفائدة لمخاطر معد

معد المخاطر  هيفائل  المالية  دوااألة  قيمر  تغيطر  مخا  دة  تغتيجنت  معدالة  المجمسوقال في  فائدة  ال  تيير  معرضة  .  وعة 
ة دئالفاوعة مخاطر معدل  لمجمتدير االعائمة.  فائدة  ت الالمعدات  ذ  يةنكالب  ضروالقمن    أساسي  كلالفائدة بش  اطر معدللمخ
المراقمن   المستمخالل  لحسابة  الموسرة  والمطية  الوبا جودات  للمجمت  فائدة    امخداستب  عةولمالية  ر  وغي   اريمعيمعدل 

  دة.اريوهات علسين معياري
 

 : تالية الة ليلمااات وبلمطلواودات الفائدة للموجمخاطر معدل لوعة المجمض تتعر
 

 2020ديسمبر  31  2021ر  ديسمب 31 

 الفائدة ت معدال القيمة  الفائدة ت المعد مة قيال 
 ةعلي الف فترية دال  ةالفعلي الدفترية  
  %   % 

      ودات وج لما
 ٪ 20.00 8,396,601  ٪ 2.00 4,514,212 نقد وأرصدة البنوكال
 ٪ 6.44 10,636,669  ٪ 6.35 12,677,826 دات دين سن 
      
      ات بمطلولا

 ٪ 1.2 5,619,340  ٪ 1.63 8,607,219 كيةبن قروض 
 ٪ 6.50 5,600,000  ٪ 6.50 4,235,159 مطلوبات أخرى 

 
 

الموحد لخسارة  ا  و أ  ربحالان  بيحقوق الملكية وفي    (نقص)   / فائدة يمكن أن يؤدي لزيادة  ال  تالمعدفي    ٪ 1بنسبة    إن تغيراً 
ب  43,497-+/  بقيمة بحنادي  77,291  -+/:  2020)ي  ين رحدينار  هر  إن  التحريني(.  ا  يفترض  ليلذا  كل   ،تغيراتملأن 
 ثابتة.  قىبت ،يةجنباأل تعمالالصرف ص معدل خوباأل
 

المجموعة  الماقتصة  د عالقوجو  تحدد  والبند  التحوط  أداة  بين  إلى معدالتادية  استناداً  والفائدةت  حوط  والفترات،  اريخ  تو، 
مباشر من عدم التيقن الناتج   لقة التحوط بشكاألصلي. إذا تأثرت عالبلغ  أو المي  إلسمغ امبللحقاق، واتعير واالسإعادة التس

ا  دةالفائ  عن إصالح معدل البنوك، فإن  التفتر  ةلمجموع المعروض بين  الفائدة  الغرض أن معدل  ياسي لن يتغير  قض لهذا 
 ي.  اسح معدل الفائدة القيصالنتيجة إل

 
تطابق التوقيت بين   لية نتيجة لعدمقد تعاني من عدم الفعا  بين البنوك   اسية القيئدالفادل  مع  ح رة بإصالثحوط المتأعالقات الت

 ين البنوك. وض بعردة الما يتعلق بانتقال معدل الفائيمتحوط فالبند المتحوط وأداة ال
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                                                                                          ب .م.ش االستثمارية  يراداست شركة 
 
   موحدة لا ليةت الماناالبيا ول ح تضاحاإي

  ي حريندينار البالب                                                      2021ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ف
 
 ( ع )يتبر اطإدارة المخالمالية و تااألدو.   21

 
 طر العملة خا م ىلعرض إالت

تذبذة  العملطر  امخ مخاطر  قهي  المااأليمة  ب  في  لية دوات  التغيرات  ات  معدال  بسبب  كان جنبيةاأل  مالتلعصرف   .
  ر:بسميد 31ي ما فعمالت األجنبية كبال يةتاللت ا التعرضاي صاف  للمجموعة

 
  ديسمبر  31  ديسمبر 31

2020  2021  
    

 ي ر أمريكدوال 15,775,241  13,583,170
 الدينار الكويتي 1,150,290  1,116,535
 )*(   لخليجي األخرىاس التعاون جلول م ت دعمال 638,489  521,824
 و ليورا 124  101,409

 والر هونج كونجد 50,421  -
 لينيترسة االالجني  4,591  4,640

 
 كي.ي مراأل رال مالت مرتبطة بالدولعهذه ا )*( 

 
عادة   المجموعة  دمتخت األخرى. تسال العمن  م  شأتنلة  خاطر العمالتالي مبر األمريكي، وبالدوال  لدينار البحريني مرتبط ن اإ

  خرى بالعملة األ  ةاليلماات  جودات والمطلوبللمو  نسبةبال  ددة.محلة ايجنبمخاطر العملة األن  ة للتحوط مجلاآل  صرفالعقود  
 ل معدلة بات أجنبيشراء عمالولة من خالل بيع  المقبو  عرض سيبقى ضمن الحدودتال  يفان صأبموعة  مجاألجنبية، تتأكد ال

  .جل األ يرةقصختالفات اال لمواجهة ةرروإذا اقتضت الضي لفورا
 

 ةيالحساس –أسعار األسهم مخاطر 
مدجم للمجموعة  المدرجة  األسهم  استثمارات  إقليم  رجةيع  بورصات  بهفي  معترف  وعالمية  لمثبالن  ا.ية  هذه سبة   ل 

في تاريخ التقرير كان ٪  2زيادة المؤشر بنسبة  ن  ، فإالشامل اآلخرل الدخل  االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خال
ه  مساٍو في االتجاير  تغي   ؛دينار بحريني(  110,328:  2020حريني )ر بادين  83,995لملكية بمقدارادة حقوق ازينها  شأ  نم

أن  شأنه  من  إلىيؤد  المعاكس  بمقدار    انخفاض  ي  الملكية  )  83,995حقوق  بحريني  انخفاض2020دينار  بمقدار   : 
لمثل هذه االستثمارلن با  نار بحريني(.دي  110,328 السبة  العادلة من  أنها مدرج  علىمصنفة  ات  بالقيمة  ال خال ة  أو  رل  بح 

بنسبة   تأثير زيادة  فإن   ، تاري٪  2الخسارة  المؤشر في  التقرير علىفي  أو    بيان  خ  يالموحد  ارة  الخسالربح  كون زيادة قد 
دي  المعاكس من شأنه أن يؤ  اهي تغيير مساٍو في االتجأ  يني(.دينار بحر  11,502:  2020ني ) يدينار بحر  33,476قدرها  
 ريني(. بح دينار  11,502:  2020حريني )ينار بد  33,47694الخسارة بمقدار   الربح أو ضخفاإلى ان

 
 
 المال إدارة رأس   . 22

مجلس    إن ق  حافظةملا  هيإلدارة  اسياسة  رأسمالية  قاعدة  ثفللمحاوية  على  على  والدظة  المستثمرين   وقلسوا  نئنياقة 
 المستقبلية للشركة. ت راعلى التطوحافظة لموا
 
تواز  افظة للمحدارة  اإل  مجلسى  سعي أعن  على  الممعوا  لىبين  تئد  محقيقهكن  أعلى  مع  ومميزات   ،القتراضايات  ستوا 

   م.الي سليمحقق بوضع رأسالمضمان وال
 
الهدت عمجف  عائد  لتحقيق  حموعة  الى  المعمساهمين  لقوق  من  أكبر  ادبهامش    طر لمخا  ومناسبر  اطالمخ  مني  الخلل 

 (. ٪2.23:  2020)  ٪4.99لعائد اوع مجم لغب 2021ثمار. في سنة االست
 
ي  ير ف ناك تغهكن  ي  . لم تيةار السوق الموسعانة بأشراء أسهم الخزيتم  يو  ،مهاأسهعادة شراء  ددة إلة محموعة خط للمج  سلي

مال   السنخموعة  المجإدارة رأس  يوجد عالل  اأ  كةالشر  لىة. كما ال  أية  بعالتات  لشركاو  مفروضة مالية  لبات رأسطمتة 
ً يخارج  .ا
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                                                                                        ب .م.ش االستثمارية  استيراد كة شر
 
   وحدة لما ليةلمانات اياالب ل وح ضاحاتإي

  ي ينحردينار الببال                                                     2021ديسمبر  31ة في ي للسنة المنته
 

 
 ارئة ات الطبووالمطلاللتزامات ا  .23

الصناديثمار  تاالسالتزام بصافي    وعةجمالم  ن علىكا  2021  ديسمبر  31  في  ماك المفي  بمبلق  نار  يد  578,361غ  دارة 
بحر  582,234:  2020)  ينيحرب تلتزم  باإل  ي(.ني دينار  لذلك،  تجضافة  المقاول  المجموعة  دينار   5,952,625بمبلغ  اه 

 : ال شيء(.2020)لتطويرقيد ال العقارات بل تنفيذ وإكمامقا بحريني 
 
 

 ةيمالات الألدواوفئات  القيمة العادلة.  24

 القيمة العادلة

العادلة  لقاتستند   وللمويم  التي  مال  لوباتالمطجودات  تداولالية  المدرجة  ارأسععلى  النشطة    قواساألفي    اهيتم  أو    السوق 
لعروض   الوسطاء.  الماليةاألدجميع  أسعار  تحممجال  فإن  رى،األخ  وات  القيمة  وعة  باستخداالعادل دد  أة  التقييم م  ساليب 
 األخرى.

 
لألدبال الاونسبة  المالية  تتاجر  ت  منتظمشكبتي  غير  شفاتكو  ،ل  العفإن  ليلة،  ق  هاأسعارفية  ون  وعية،  ضموأقل  ة  دلاالقيمة 
ير اضات التسعوافتر  ،وقالس امل  عو  ن مني، وعدم اليقزركموالت  ادا على السيولة،اعتم  لحكمت متفاوتة من اجادر  تطلبوت
 محددة. الة اد األلتي تؤثر على مخاطر ارها من الوغي

 

يام بهذه لقا  يمة فالمستخد  تاللمدخة ايم عكس أهتي  ت، والةتالي ة اللعادلمة االقي  ةراتبياستخدام تب  لةدلعاالقيم  س المجموعة ايقت
 سات:القيا

 .مماثلةلية داة ماأل نشطسوق في لة( دة )غير المعمدرجوق ال:  أسعار الس1توىالمس ▪
 

مدخال  اذجنم:  2ستوىالم ▪ على  مبنية  قاتقييم  للرصدت  ا  ،بلة  )أي  مشتقم  يرغأو    لسعر(مباشرة  )أي  من باشرة  ة 
عار  الية مماثلة، وأسوات مألد  رجة في سوق نشطمدال  لسوقأسعار ا   :امستخدبا  ةمأدوات مقي  الفئة تشملهذه  ار(.  ألسعا
ة في سوق شابهمألدوات مالية مماثلة أو    جة في سوقالمدر  السوق  سعارة، و أهابمش  ة أواثلة مميألدوات مال  درجةم
  باشرة من مر  و غية أرشللرصد مبا  هامة قابلةت المدخالع الون جمييم أخرى حيث تكقي ت  قطر  وشط، أتبر أقل من نعي

 السوق. ت ماومعل
 
تقييمها    مل تقنيات لتي تشدوات ااأل  ة جميعئلفه اتشمل هذقابلة للرصد.  ير  ت غمدخال  تقييم مبنية على  ماذجن:  3توىسالم ▪

الغخالمدلن لويث يكبلة للرصد، حقامعلومات    على   ت غير مبنيةمدخال قابلةت  ت  يم األدوايى تقي علر جوه  تأثير  ير 
 . اليةالم

 

ماله التقييم هدف  تقنيات  لمقين  الوصول  األصلو  لبيع  استالمه  الذي سيتم  السعر  يعكس  الذي  العادلة  القيمة  دفعه  اس  أو   ،
 ياس.سوق بتاريخ القي الالمشاركين فلتزام في معاملة اعتيادية بين لتحويل اال

 
ة ،  ثر بساطواألك  ات المالية الشائعةألدودلة لعة نماذج تقييم معترف بها على نطاق واسع لتحديد القيمة العاجمومتستخدم ال

و المدرجة  األسهم  الفائدة  مقايضات  مثل  تستخدسعر  التي  م  التي  السوق  بيانات  الق  كنيمفقط  وتتطلب  من  ليل  مالحظتها 
والتقاألحكا اإلدارية.اديرم  بمراجعيقوم    لمعقدةاللنماذج    ت  بانتظام  التقييم  القابلة  فريق  غير  الهامة  المدخالت    للرصد ة 
سعير ، لقياس القيم  لتيط أو خدمات ااستخدام معلومات الطرف الثالث ، مثل عروض أسعار الوستم    إذا  ييم.ديالت التقوتع
ات تلبي  عم االستنتاج بأن هذه التقييمف الثالثة لدالحصول عليها من األطراتم  ة التي  ييم األدل بتق   ، يقوم فريق التقييم  لة ادالع

 رمي للقيمة العادلة الذي يجب أن تصنف فيه التقييمات. اله لسلالتس المستوى فيذلك ا في متطلبات المعايير ، بم
 

 .التقييمعلقة بالمت مةمهاللتدقيق بالمواضيع ة اجنل م موافاة يت
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                                                                                       ب .م.ش ثمارية االست اديراست ة شرك
 
   الموحدة  ليةمانات الاالبي ل وح اتيضاحإ

  ني بحري ل ار ابالدين                                                       2021ديسمبر  31نتهية في لمللسنة ا
 
 
 )يتبع(  يةئات األدوات المالوف لةدعااليمة قال.   24

 
حيث   دلة،يمة العاالق  اتبيةترى  تول مسالخ، من  السنة  هايةيخ نربتاعادلة  ال  القيمةسة بت المالية المقاألدواالتالي يحلل ال  جدوال
 دلة: العا ةيمالق قياستصنيف متم 
 

 المجموع  3المستوى   2ى  المستو 1المستوى   2021ديسمبر  31

     
       اليةراق مأوفي  اترستثماا
     الشامل اآلخر  الدخل الل ن خلة مة العادالقيمب

 12,677,826 - - 12,677,826 سندات دين 
 5,658,837 4,459,106 4,199,731 - ة ملكي حقوق  أسهم
     ة سارأو الخربح الالل من خدلة العا يمة بالق 

 7,569,697 6,000,000 - 1,569,697 ة أسهم حقوق ملكي 
 849,814 849,814 - - بة مرك   ليةق ماارأو

 2,770 - 2,770 - الية مشتقة ات مدموجو
     

 14,247,523  4,202,501 8,308,920  26,758,944 

     
 129,438 - 129,438 - مشتقة  مالية  ات موجود

 

 

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  2020ديسمبر  31

     
       ليةاأوراق مفي  راتستثماا
     لشامل اآلخر ا الدخل الل لة من خة العادالقيمب 

 10,636,669 - 10,636,669 - سندات دين 
 7,239,597 1,517,197 - 5,722,400 ة كي ملق م حقوأسه
     سارة أو الخ الربحل خالمن  دلة العايمة بالق

 2,439,930 1,711,053 - 728,877 ة أسهم حقوق ملكي 
 391,694 391,694 - - بة مرك   ليةق ماراأو
     

 6,451,277 10,636,669 3,619,944 20,707,890 

     
 323,849 - 323,849 - مشتقة  موجودات مالية 

 
 

يكل بين  أي    هناك ن  م  ا خ  ة لالعادلقيمة  ا  تراتبيةن  م  3توى  مسالو  2مستوى  لاتحويالت  االل  ر ديسمب  31  في  هيةلمنتلسنة 
وب  .2021  ، الحالية  السنة  التغ خالل  في  سبب  لبظيرات  السوق  األسعار    ،االستثماريةلمالية  اق  ورااأل  عضروف  تعد  لم 

،  لكومع ذ.  لقياس أو أقرب منهي تاريخ افالمالية    األوراق  متاحة لهذه م التداول الكافية  أحجاشطة والمدرجة في األسواق الن
 ا.حظتهمال  كنيم  التيق  مدخالت السو  ىاًء علمالية بنلقياس القيمة العادلة لهذه األوراق المعلومات كافية متاحة    ككانت هنا

  2وى  إلى المست  1المستوى  ، من نير بحريدينا  4,199,731رية لدفتتها ا، التي تبلغ قيمحويل هذه األوراق الماليةت، تم  لذلك
المالية  ق  ورااأل  عضروف السوق لبظوبسبب التغيرات في    ،خالل السنة الحاليةباإلضافة لذلك،    ادلة. من تسلسل القيمة الع

ل  األسعار  كانت  ،االستثمارية متاحة  الكافية  التداول  وأحجام  النشطة  األسواق  في  تاريفالمالية    اقألورا  هذهالمدرجة  خ ي 
منها أقرب  أو  تم  لذلك.  لقياس  الماليةت،  األوراق  هذه  الدفترية  حويل  قيمتها  تبلغ  التي  بحري  12,677,826،  ، من  نيدينار 

    . ادلةن تسلسل القيمة العم 1وى ستإلى الم 2المستوى 
 
احي المشتقاب  تستم  المالية  للمستوى  األدوات  العا  2ة  بالقيمة  األدا  ام رإبخ  تاريب  دلة مبدئياً  إعاوي،  تقةالمش  ة عقد  قياتم  ها سدة 

ر وسيط  أسعاروض  عإلى    أو تستند  ،السائدةسعار السوق  دل أبالقيمة العادلة. القيمة العادلة لألداة المشتقة هي ما يعااً  قالح
 قابل المشتق.لممة من الطرف ا التقييم المقد
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                                                                                            ب .م.ش االستثمارية  استيراد ة شرك
 

   الموحدة  ات الماليةنبياال ول ح إيضاحات
  ي بحرينال نار  بالدي                                                       2021 ديسمبر  31ة في نتهي للسنة الم

 
 يتبع( ) دوات الماليةوفئات األ دلةقيمة العاال.   24

 
 ة التي حدثتمركز المالي خالل الفترالريخ بيان  لة كما في تاداية القيمة العات تراتبستويبين مالتحويالت  لمجموعة  سب اتحت
   يالت.لتحوا افيه
 
الويالتالي  ل  جدوال بيتسوضح  االفتتان األرصديات  لقياسات  مختالا  دةاألرصلى  إحية  ة  المة  قيمالية  من    3  ستوىالعادلة في 

 ة: للعادة اميالق يةتراتب
 

2020  2021  
    

 ريناي  1في  صيدالر 3,619,944  11,745,595
    
 : ئرخسااح أو الرب أل ا موعمج   
 الخسارة أو في الربح  - (92,686)  ( 148,328)

 ر االخ خل الشاملفي الد  - (58,091)  46,584
 يعات توز/  يعالب  (2,102,747)  ( 815,857)

 ترياالمشت  6,942,500  362,945
 ة تابعة ك شرأصبحت  -  ( 8,330,000)

 2مستوى محول من ال -  759,005

    
 مبر  ديس 31الرصيد كما في   8,308,920  3,619,944

 
  الهامة   ن المدخالتال عفض  لعادلة،القيمة  ل   3لمستوى  وا  2المستوى  ي قياس  ف  مةتخدمسيم اليتقأساليب الول التالي  ن الجديبي
 : ةمستخدمال للرصدة  ابلق غير

 

 التقييم  ريقةط عنولا
 ت الهامة   دخالالم
 صد للر ةر القابلغي

  تخالالمد بينة لمتبادلا ةق العال
  درصلل ةغير القابلمة لهاا

 لعادلةالقيمة اوقياس 

ثمارات  است
وق حقأسهم 
ير غ ةملكي
بالقيمة  ةمدرج
   ةدلعاال

 

 
 الت معامالث أحدأسعار 

 قطبيلتقابل ل غير قطبيلتقابل ل غير

  ماليةأوراق 
 ركبةلما

العادمقيال الملة  للمحفظة  عية رجة 
المشتقات األ من  معدلة  ساسية 

الالمتضمنة   تحمي  األدنى التي  حد 
والح األق للمخاطر  المد  حتمل صى 

 مدى فترة العقد. لى ع

 ،بلن الطرف المقائتمااطر امخ
ا  ت  وقل  لتذبذبوفرضية 
 االستحقاق. 

عل  قدرة االحتفاظ الشركة  ى 
  اية لغ    ةبمركالألوراق المالية  اب

االس قيمة   ثروأق  حقاتتاريخ 
أسعار ) لمتضمنةاألداة المشتقة ا

 ة(الممارس
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                                                                                          ب .م.ش ارية االستثم داستيرا ة شرك
 

   الموحدة  يةات المالنبياال ول ح إيضاحات
  بحريني ل بالدينار ا                                                       2021 سمبر دي 31 ية في نتهللسنة الم

 
 يتبع( ) لماليةوات اداأل وفئات دلةقيمة العاال.   24
 

 التقييم  يقةرط عنوال
 ت الهامة   الالمدخ

 للرصد  ةغير القابل

  بينة المتبادل ةالعالق 
  ةلير القابغة ملهاخالت االمد
 لة ادلعا لقيمةوقياس ا دلرص ل

مقايضات  
 الفائدةر أسعا

 

احتساب :  ةقايضالم  نماذج يتم 
العاد القيمالقيمة  أنها  على  ة لة 
لل االحالية  النقدية  ية لمستقبلتدفقات 
تقت  المقدرة. التدفقاستند  ت ديرات 
 عائماللمستقبلية ذات السعر  ا  النقدية

معدالت   المدرجة  ة  قايضالمإلى 
ومعدالعق  رأسعاو اآلجلة   التود 

البنوك.  راضتاالق صم  خيتم    بين 
باستخدام   المقدرة  النقدية  التدفقات 

الذ العائد  من منحنى  إنشاؤه  تم  ي 
عر الذي يعكس السادر مماثلة ومص

البنوك  المعيار بين  الصلي  ة  ذي 
المشم  المستخدم قبل  في ارن  كين 

الغر لهذا  تسعير   ضالسوق  عند 
أسعار     ضع يخ   الفائدة.مقايضات 

العاد  تقدير لتلالقيمة  مخاطر   عديلة 
ال مخاطر االئتمان  تعكس  تي 

و للمجموعة  لطرف لاالئتمان 
؛ على يتم    المقابل  هذا  حساب 

ن مان المشتقة مهوامش االئت  أساس
ان  االئتم   لتخلف عن سداد مقايضة ا
 دات. سنو أسعار الأ  الحالية

 ق.طبيلتقابل ل غير ق.طبيلتقابل ل غير

 
ؤدي إلى  قد يمختلفة    فرضياتمنهجيات أو    خداماست ال أنإة،  اسبنادلة ملعا  مةقيا للهيراتة بأن تقدمجموعلا  قةثلرغم من  على ا 

ال  العادلة.   يمةلقلفة  قياسات مختل الم  ةالعادل   مةقيلقياسات  ت،  3ستوى  في  أو و  غييرفإن   مةالمستخد  فرضياتلان  م  ركثأ  احد 
 لية: يرات التاالتأث  ن لهقولة سيكومكنة المعالبديلة الم فرضياتلل

 

 2020ديسمبر  31  2021بر  ديسم  31 

و  ح أبالر 
 لخسارة ا

لشامل  خل الدا
  اآلخر 

 ح أو الرب 
 لخسارة ا

الدخل الشامل  
 خر اآل

      

 - ( 119,815)  - - دة( ازي ٪1ل ) ماتكلفة رأس ال طمتوس لدمع

 - ( 213,882)  - - ( يادةز ٪10)ستثمار الا قيةسوم دعامل عم

 111,645 -  105,836 - ادة( زي  ٪10جودات )لموا في قيمة صا

 - -  - 600,000 يادة( ز ٪10) حدث معاملةسعر أ

 - ( 196,038)  - (92,686) ةبرك  م وراق ماليةألسييل المبكر الت
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                                                                                            ب .م.ش االستثمارية  يراداست ة شرك
 

   موحدة ال يةالمال اتنابيال ول ح إيضاحات
  يني بحرل نار ايبالد                                                     2021 يسمبر د  31ة في نتهي للسنة الم

 
 
 يتبع( ) لماليةدوات اوفئات األ دلةالعاقيمة ال   .24
 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر   31 

  الربح أو  
 لخسارة ا

لدخل الشامل  ا
  خر اآل

 أو الربح 
 ة خسارال

ل  ملدخل الشاا
 خر اآل

      

 - 137,986  - - ان( نقص ٪1)  الالمس سط تكلفة رأمتو عدلم

 - 213,882  - - ( ننقصا ٪10ر )تثماية االسمعامل عدم سوق

 ( 111,645) -  ( 105,836) - قصان( ن ٪10ت )وجودامة المي قيافص

 - -  - ( 600,000) (ننقصا  ٪10) سعر أحدث معاملة
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                                                                                                                                                                            ب .م.ش ثمارية تساال داراستي  شركة 
 
   ة الموحد ةيانات الماليالب ول ح تيضاحاإ

  بحريني ر الدينابال                                                                                                                                         2021يسمبر د  31ة في نتهي للسنة الم
 
 
 ع( )يتب ماليةلدوات اات األوفئ دلةالقيمة العا.   24

 
 يف التصن

 ة. لدالعا هاميوقالمالية ت لوباطوالمالموجودات   من ة فئل كل لمجموعةا ناه يوضح تصنيفالجدول أد
 

    العادلة  مةبالقي ة ة العادللقيمبا 2021ديسمبر  31

 ة قيملا القيمةوع  ممج فة بالتكل الدخل من خالل   من خالل الربح 
 لة ادالع فترية الد المطفأة  ر الخا مل الشا والخسارة  

      
 4,514,212 4,514,212 4,514,212 - - وكصدة البن وأرد النق
      ق مالية  ا أورت في ارماث است 
 13,228,534 13,228,534 - 5,658,837 7,569,697 حقوق ملكية م  أسه  -
 849,814 849,814 - - 849,814   بة مرك   ة راق مالي أو   -
 12,677,826 12,677,826 - 12,677,826 - سندات الدين  -

 2,770 2,770 - - 2,770 موجودات مالية مشتقة 
 2,029,820 2,029,820 2,029,820 - - رى أخ  ية مال اتدموجو

      
  33,302,976 6,544,032 18,336,663 8,422,281 ية لا ملا  وجوداتع الم مجمو

      
 8,607,219 8,607,219 8,607,219 - - بنكيةقروض 

 129,438 129,438 - - 129,438 ات مالية مشتقة طلوب م
 6,722,196 6,722,196 6,722,196 - - لوبات مالية أخرى مط

      
  15,458,853 15,329,415 - 129,438 الية ات المطلوب المع  مومج
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                                                                                                                                                                                 ب .م.ش االستثمارية  يرادستا شركة 
 
   حدة المو ماليةت الاانالبي ول ح تاحاضإي
  الدينار البحريني ب                                                                                                                                               2021ديسمبر  31ية في هسنة المنت لل
 
 
 ( بعتي) المالية اتدواأل اتئوف دلةالقيمة العا.   24
 

    العادلة  مةبالقي  ة ة العادلبالقيم 2020ديسمبر  31

 ةقيملا يمة القوع ممج بالتكلفة دخل المن خالل  من خالل الربح 
 ادلة الع فترية الد فأة لمطا االخر  ملالشا والخسارة  

      
 8,396,601 8,396,601 8,396,601 - - وكصدة البن وأرد قالن 
      ق مالية  ا روأفي ت ارامث است 
 9,679,527 9,679,527 - 7,239,597 2,439,930 حقوق ملكية م  أسه  -
 391,694 391,694 - - 391,694   بة ك  مر ة راق مالي أو  -
 10,636,669 10,636,669 - 10,636,669 - سندات الدين  -

 387,051 387,051 387,051 - - رى أخ  مالية  اتدموجو

      
  29,491,542 8,783,652 17,876,266 2,831,624 ية لاملا دات وجولم ع امجمو

      
 5,619,340 5,619,340 5,619,340 - - بنكيةقروض 

 323,849 323,849 - - 323,849 مالية مشتقة ات طلوب م
 6,340,432 6,340,432 6,340,432 - - ات مالية أخرى ب لوطم

      
  12,283,621 11,959,772 - 323,849 ية ات المالطلوب الم ع مجمو

 
 

ن  لتي تزيد ع ات  المطلوبوا  لبنكيةاعير القروض  م تسيت  .نتيجة لطبيعتها قصيرة األجل،  االعادلة له  ةتقارب القيماألخرى    وباتللمطواض،  رولقاوات األخرى،  دوالموجو  ،وكنة البوأرصدالدفترية للنقد    القيمة
 قيمة العادلة. للقريب معقول على أنها ت  ة، وبالتالي يتم تقييم القيمة الدفتريثلةمماللسوق لألدوات ات امعدال ب إلىدائنة األخرى أقرالذمم ال شهًرا ضمن 12
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                                                                                                                                                                             ب .م.ش الستثمارية ا استيراد ة كشر
 
   لموحدة ا ةياللبيانات الما حول  يضاحاتإ

  ني لدينار البحري اب                                                                                                                                     2021مبر يس د  31ية في تهنمللسنة ال
 
 
 ليون أنشطة التممت النقدية فقاع التدت ملوباالمط في اتيرالتغي سويةت .25
 

  ةكيللمحقوق ا  ات المطلوب 

  حصة غير  أرباح   أسهم  صدار إ عالوة  أس ر بات ومطل قروض  
 جموع الم ة سيطرم ستبقاة م اإلحتياطيات  زينة خ هم أس المال  أخرى  

          

 46,878,306 486,714 4,220,791 7,769,913 (93,961) 7,966,301 14,000,000 6,909,208 5,619,340 2021 يناير 1كما في يد الرص
 2,987,879 - - - - - - - 2,987,879 ، صافي يةفا إض قروض 
 (176,721) - - - - - - (176,721) - د مدفوعة فوائ 
 (701,278) - - - - - - (701,278) - وعة دفح أسهم مأربا

          ( في م دمستخ)ال  /من   ناتجال قد ن ال  صافي

 2,109,880 - - - - - - ( 877,999) 2,987,879 التمويل نشطة أ

          

          رات أخرى: ييتغ

          ت قايضامووض  على القرئد فات فوارومص

 - - - - - - - 441,326 - ائدة ت الفدالمع
 958,529 - - - - - - 517,203 - بات لومطلا – رى رات أخي ي تغ

          

 958,529 - - - - - - 958,529 - قة بالمطلوباتعلتمالى ألخرا  التغيرات

          

 353,404 (24,498) 283,128 94,774 - - - - - ة الملكيحقوق خرى المتعلقة باألات التغير

          
 50,300,119 462,216 4,503,919 7,864,687 (93,961) 7,966,301 14,000,000 6,989,738 8,607,219 2021 ر سمبدي  31  يلرصيد كما فا

 
 
 
 



55 

 

                                                                                          ب .م.ش ارية االستثم ادراستي  شركة 
 
   ة دالموح ةليالما ناتالبيا ل وح احاتيضإ

  بحريني ال بالدينار                                                      2021يسمبر د  31نتهية في نة المللس
 
 
 ( 19كورونا )كوفيد أثر جائحة . 26

الفيروس  ر  إنتشار  و، وقد تط2020مارس    11( في  19د  كوفي كورونا )  وسشي وباء فيرحة العالمية تفأعلنت منظمة الص
عربس سنة  ،  العالمي  الصعيد  لىعة  استمر خالل  أ  .2021والذي  كوروناوقد  فيروس  شكأيضً   حدث  في  اوكً ا   بيئة  كبيرة 

  الحجر الصحي. ابير  في ذلك تطبيق قيود السفر وتد  االنتشار بمااء  لفة الحتولطات تدابير مختسلاالقتصاد العالمي. اتخذت ا
والتي كان لها أثر مبائر على أداء المجموعة وبيئتها  ، عسلات شديدة في أسواق المال والقلبه الخصوص، لوحظت توعلى وج

  ة.يليالتشغ
 
لتأثير على  اك  بما في ذللمالي،  ا  كزهارالشركة وم  اتعملي  لى ع   19كوفيد  اقبة أثر تطورات  ربمرة  دامجلس اإلو  ةم اإلدارتقو
عت الشركة تدابير وضكما  ألمور.  ا  وغيرها من،  لمثقلة باألعباءا  ودعقلجعة ا، ومرافي القيمة  ضا، واالنخفمات األصولتقيي
تعلقة اإلدارة بعمل تقييم لألمور المقامت    ية العمل.استمرارط  ر خطاعزيز واختبت  حصر ال  اللى سبيل المثال ارئ تشمل عوط

 شر القادمة. ع ثنى لألشهر االنشأة مستمرة في العمل كم ة ستستمرأن الشرك وخلصت إلى ،االستمرارية بفرضية
 

إ العند  التقديراوحدةالمالمالية    تابيانعداد  فإن  في    ت،  اإلدارة  اتخذتها  المحايسال  يقطبتالتي  الومبية  ساسات  تقدير صادر 
للتقلبات االقتصادية الحا ت  م اليقينية وذلك بسبب التأثيراعة لعدخاض ضل تقييم من فديرات تمثل أهذه التقان  ية، ولالمحتملة 
 لحوظة. لمالمتاحة أو ابناًء على المعلومات رة اإلدا قبل
 
ي هذه األوقات ارية فعمال التجدعم األل  زم"(حتصادي )"القاال  يزحفترين عن العديد من برامج الححكومة مملكة البنت  أعل

ال حصلت  الحزم  الصعبة.  هذه  من  المزايا  بعض  على  الالخشركة  شكل  ةفترل  الموظفين رول  جزئي  تعويض  في  اتب 
التتظهر    .ننييلبحريا التشغيليةضم  ةللسن  فينظمو كاليف  المصروفات  بند  الحكومن  صافي    ن  من  المنح   غ بلبم  مةهذه 

  .(ينيحرار بندي 117,782 :2020حريني )دينار ب  57,785
 
 
 عرض استحواذ . 27

٪ في فينشر كابيتال بنك 100ا غير ملزم للحصول على حصة تصل إلى خطاب نواي، وقعت الشركة  2021نوفمبر  29في 
باست    ش.م.ب. والحصو رهنا  المرضية  والمالية  القانونية  الواجبة  العناية  إجراءات  الموال  كمال  السلطة  فقات  على  من 

الصلة.الت ذات  والشركات  أي شروط    نظيمية  إبرام  يتم  لم   ، المالية  البيانات  الموافقة على  تاريخ  معاملة حيث اعتباًرا من 
 جبة المطلوبة. ستكمال إجراءات العناية الوااستمر األطراف في المناقشات وهم في طور ا

 
 

 رنة ام المقأرقا .28

يف التصن ن إعادةية. ا حالرض السنة العمع  مقارنة عادلة اء وذلك إلعطة للسنة السابققارنة الم أرقامبعض صنيف إعادة تتم 
 معلنة سابقاً.لالملكية اوع حقوق مومج، أللسنةر آلخل ا الشام للم تؤثر على الدخ  هذه
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 نال تعتبر جزء م ةالمرفقضافية لية اإلومات الماالمعل)
 ( ة الموحدةالمالي البيانات
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                                                                                     ب(.م.)ش ستثمارية اال استيراد ة ركش
 

  فية ضامعلومات مالية إ
  ي بحرينال ر  بالدينا                                                  2021بر يسمد  31ي ة في هلسنة المنت ل
 

  
   رونا لكوجائحة اي لال ثر المألصاح عن ا فاإل
 

 (، تفصح 259/2020/أوجي  لمرجعا )  2020يوليو    14يخ  رخ بتارالمؤي حسب التعميم  رين المركزوفقاً لتوجيهات مصرف البح
 .موحدةلالمالية اات بيانالعلى نا  ئحة الكوروجافية تتعلق بالتأثير المالي لات إضامعلومعن  )ش.م.ب(ة اريمثيراد االستستركة اش
 

، لصعيد العالمية على ابسرع( وتطور  19فيد  كوفشي جائحة كورونا )مة الصحة العالمية عن تمنظ، اعلنت  2020س  في مار
سنة   استمر خالل  وقد2021والذي  تباطؤ    .  إلى  ذلك  اليي  عالملا   قتصاداالأدى  عدم  فقمع  ويشاالقتصاديالبيئة  ي  ين  ذلك  ة،  مل 

 لمال. اق افي أسوالعمل  تعطيل
 

هناك فذلك،  ع، ومئحةداية الجامنذ ب  ،ات اإليرادات وبند النفقاتتدفقببعض  يتعلق   ماالشركة في على يبعض التأثير المال كان للوباء
بالت مقارنة  الماضي حسن  بحرينيد  1,704,145  نة للس  ح الرب  في صابلغ  .  عم  مع    ينار  بحريني    752.914مقارنة  لعام لدينار 
ي الدخل إجمال  مع  قارنةم  ينار بحرينيد    1,071,456  سنةلل  موجبال  الشامل خل  الد  غ إجماليبل.  ٪126ه  قدررتفاع  با  ،ضياالم
مقارنة مع   ر بحرينيدينا  3,361,574  للسنةت  دايراإلإجمالي اغ  بلكما    ،يلعام الماضل  ينار بحرينيد  802.683  سالبال  املالش

الماضيل  دينار بحريني  1.964.099 السنة، اس  .٪ 71دره  ق  اعتفربا  ،لعام  المجموعة مبلغ  خالل   ريني حدينار ب  57,786تلمت 
، كجزء من تدابير مكافحة ة البحرين( من حكومة مملك لجزء من رواتب الموظفينتتعلق بالمساعدة المالية )تمثل تعويضاً محدداً 

 فة الموظفين. صم من تكلحد كخمو، وتم احتسابها في بيان الربح أو الخسارة ال(19-ائحة الكورونا )كوفيدج
 
 هري في أرصدتنا النقدية. فاض جوحظ أي انخولم نل ، يقو انلسيولة لديا وضعن أ كما
 

 رجيين.لخا المراجعين ابل  قراجعة رسمية من المعلومات لم لم تخضع هذه
 

 

 


