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شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
تقرير رئيس مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
أعزائي المساهمين،
نيابةً عن أعضاء مجلس اإلدارة ،يسعدني أن أشارككم البيانات المالية السنوية لشركة استيراد االستثمارية ش.م.ب .للسنة المالية المنتهية في
عام  .2021وعلى الرغم من بيئة األعمال غير المؤكدة ،يسرني أن أبلغكم بأداء شركة استيراد اإليجابي في عام .2021
تحسنت ثقة األعمال التجارية خالل عام  2021مع بدء العمل على الصعيد العالمي باللقاحات ضد جائحة فيروس كورونا ،لكن الموجات
المتكررة من طفرات الفيروس تسبب تقلبات ومخاطر على االقتصاد العالمي .مع التحفيز المالي الهائل والدعم الحكومي إلى جانب نقص
اإلمدادات وعمليات اإلغالق اإلقليمية المرتبطة بالفيروس ،ارتفعت أسعار األصول مما أدى إلى حدوث تضخم في االقتصاد العالمي .تسعى
الحكومات للسيطرة على التضخم من خالل زيادة أسعار الفائدة حتى ال يتباطأ االقتصاد العالمي .إقليمياً ،سجلت أسواق دول مجلس التعاون
الخليجي أدا ًء قياسيا ً في عام  2021مدفوعا ً بارتفاع أسعار النفط الخام .بالنظر إلى اإلنفاق الرأسمالي المحدود على النفط الخام على المدى
القريب ،تشير التقديرات إلى أن أسعار ا لنفط الخام ستكون عند مستويات ستحافظ على معدالت نمو متوسطة إلى عالية القتصادات دول
مجلس التعاون الخليجي ،مما يؤدي إلى تحسن كبير في المعنويات التجارية على المستوى اإلقليمي.
خالل العام ،ركزت "استيراد" على إعادة توجيه استراتيجيتها واالستثمارات غير األساسية القائمة .كانت استثمارات "استيراد" في األسواق
المالية مجزية بسبب ازدهار األسواق والتي أدت الى تسجيل مكاسب لمحفظة تداول "استيراد" عبر استثماراتها المختلفة.
أداء الشركة
تعكس نتائج "استيراد" عام  2021على تركيز وتعزيز أعمالها وزيادة عوائد المساهمين .حيث بلغ صافي الربح العائد للمساهمين خالل العام
 1,707,221دينار بحريني مقارنة بـ  753,827دينار بحريني في عام  .2020كما ارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين إلى
سا في عام  2020إلى
 1,074,532دينار بحريني من ( 801,770دينار بحريني) .وعليه ،ارتفعت ربحية السهم في استيراد من  5.40فل ً
سا في عام .2021
 12.24فل ً
نظرا
خالل العام ،بدأت "استيراد" أعمال التطوير في مشروعها العقاري الرائد  -أمواج بيتشفرونت وحققت استجابة جيدة جدًا من المشترين ً
لموقعها الفريد وكونها المشروع السكني الوحيد في البحرين الذي يتمتع بشاطئ خاص.لقد تمكنا من الخروج من استثمار طويل األمد في
شركة لفيفر الخليج ،والذي جلب عائدًا مرب ًحا للشركة،كما استحوذت "استيراد" على حصة في األصول العقارية الفندقية ذات العائد المرتفع
"شقق ماريوت التنفيذية" في البحرين .حققت استثمارات "استيراد" في األسواق العامة مكاسب كبيرة من االستثمار في االكتتابات العامة
اإلقليمية ومحافظ الدخل الثابت خالل العام.
ال تزال الميزانية العمومية لشركة استيراد تتمتع بالجودة والسيولة ،حيث يتم استثمار حوالي  ٪50من الميزانية العمومية في استثمارات قابلة
للتسييل .أرتفع إجمالي األصول من  46,878,306دينار بحريني في عام  2020إلى  50,300,119دينار بحريني في عام .2021
وارتفعت حقوق المساهمين من  33,863,044دينار بحريني إلى  34,240,946دينار بحريني.
األرباح النقدية المقترحة
نظرا للميزانية العمومية التي تتمتع بالسيولة واألداء التشغيلي القوي خالل العام ،يوصي مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين
ً
بواقع  ٪6لعام .2021
شكر وتقدير
أخيرا ،يسرني بالنيابة عن مجلس اإلدارة ،أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر القيادة الحكيمة لمملكة البحرين التي وجهتنا ونفذت سياسات تجارية
ً
صديقة الستدامة واستمراركل شيء خالل هذه األوقات الصعبة .كما أود أن أشكر مساهمينا على ثقتهم المستمرة في استيراد ولموظفينا الكرام
الذين ساهموا في هذا األداء التشغيلي المرن .ونحن نتطلع إلى أن يكون عام  2022عا ًما تحويليًا لشركة استيراد بينما نعمل على تكثيف
إستراتيجيتنا للنمو.
الجدول أدناه يوضح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2021
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شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني

المنسوب لمساهمي الشركة

2021
عالوة إصدار
أسهم

رأس
المال

أسهم
خزينة

احتياطي
قانوني

احتياطي
تحوط

احتياطي
عام

األرباح
المستبقاة *

حصة غير
مسيطرة

المجموع

مجموع
حقوق الملكية

الرصيد كما في  1يناير 2021

14,000,000

7,966,301

()93,961

7,556,291

460,241

()246,619

4,220,791

33,863,044

486,714

34,349,758

الدخل الشامل للسنة:
ربح السنة
مجموع الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

197,180

1,707,221
()829,869

1,707,221
()632,689

()3,076
-

1,704,145
()632,689

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

-

197,180

877,352

1,074,532

()3,076

1,071,456

-

-

-

-

-

-

()697,521

()697,521

-

()697,521

-

-

-

()114,065
11,659

-

-

114,956
()11,659

891
-

()21,422
-

()20,531
-

14,000,000

7,966,301

()93,961

7,453,885

460,241

()49,439

4,503,919

34,240,946

462,216

34,703,162

أرباح أسهم معلنة لسنة 2020
(إيضاح )12
فقدان السيطرة على شركة تابعة
(إيضاح )9
المحول لالحتياطي القانوني
في  31ديسمبر 2021

* تشمل االرباح المستبقاة على صافي احتياطي القيمة العادلة سالب بمبلغ  8,467,051دينار بحريني ( :2020سالب  7,854,441دينار بحريني) ألسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة واحتياطي موجب للقيمة العادلة لسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بمبلغ  443,615دينار بحريني ( 660,873 :2020دينار بحريني)
سوف يعاد تصنيفه الحقا إلى الربح أو الخسارة في حالة البيع اواالستحقاق.

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جزءا ً أساسيا ً من هذه البيانات المالية الموحدة.
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شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2021تابع)

بالدينار البحريني

المنسوب لمساهمي الشركة

2020
عالوة إصدار
أسهم

رأس
المال

أسهم
خزينة

احتياطي
قانوني

احتياطي
تحوط

احتياطي
عام

األرباح
المستبقاة *

حصة غير
مسيطرة

المجموع

مجموع
حقوق الملكية

الرصيد كما في  1يناير 2020

14,000,000

7,966,301

()93,961

7,556,291

460,241

-

6,220,984

36,109,856

487,627

36,597,483

الدخل الشامل للسنة:
ربح السنة
مجموع الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

()246,619

753,827
()1,308,978

753,827
()1,555,597

()913
-

752,914
()1,555,597

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

-

()246,619

()555,151

()801,770

()913

()802,683

أرباح أسهم معلنة لسنة 2019
(إيضاح )12
محول لألعمال الخيرية (إيضاح )12

-

-

-

-

-

-

()1,395,042
()50,000

()1,395,042
()50,000

-

()1,395,042
()50,000

في  31ديسمبر 2020

14,000,000

7,966,301

()93,961

7,556,291

460,241

()246,619

4,220,791

33,863,044

486,714

34,349,758

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جزءا ً أساسيا ً من هذه البيانات المالية الموحدة.
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شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني
2020

2021
أنشطة التشغيل
أرباح أسهم مستلمة
فوائد مستلمة
بيع استثمارات في أوراق مالية
شراء استثمارات في أوراق مالية
مدفوعات رسوم وصاية ومصروفات استثمارية
وديعة بنكية
شراء عقارات للتطوير
مقبوضات من بيع موجودات عقارية
رواتب ومنافع مدفوعة
مدفوعات تشغيلية أخرى
مقدم لمساهم حقوق األقلية
إيجارات وإيرادات أخرى مستلمة ،صافي مدفوعات المصروفات
وديعة مرهونة
تبرعات خيرية مدفوعة

358,852
784,169
15,604,340
()19,754,116
()13,994
31,248
()1,866,308
942,500
()841,489
()902,247
()245,822
5,010
()297,375
()45,108

284,309
1,003,123
17,383,102
()14,776,485
()11,966
1,000,000
843,883
()675,419
()642,593
25,064
()140,733

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من أنشطة التشغيل

()6,240,340

4,292,285

أنشطة االستثمار
عوائد من بيع معدات
شراء معدات

2,100
()51,404

200
-

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من أنشطة االستثمار

()49,304

200

أنشطة التمويل
قروض مستلمة ،صافي
فوائد مدفوعة
أرباح أسهم مدفوعة

2,987,879
()176,721
()701,278

1,318,566
()275,534
()2,315,208

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) أنشطة التمويل

2,109,880

()1,272,176

صافي (النقص)  /الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة
النقد وما في حكمه في  1يناير

()4,179,764
8,401,903

3,020,309
5,381,594

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر* (إيضاح )4

4,222,139

8,401,903

* النقد وما في حكمه كما في  31ديسمبر 2021هو قبل خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ  5,302دينار بحريني (:2020
 5,302دينار بحريني).

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جزءا ً أساسيا ً من هذه البيانات المالية الموحدة.
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شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني

 .1تقرير المنشأة
شركة استيراد االستثمارية (ش.م.ب) ("الشركة") هي شركة مساهمة بحرينية عامة تأسست في  1973بوجب المرسوم
األميري رقم  1973/9وهي مدرجة في بورصة البحرين .تم تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحت
قيد رقم .1545-1 :النشاط األساسي للشركة هو االستثمار في مجموعة واسعة من األدوات االستثمارية في األسواق المحلية
والدولية .تشتمل البيانات المالية الموحدة للشركة والشركات التابعة (يطلق عليها مجتمعة "المجموعة").
 .2أساس اإلعداد
)1

بيان االلتزام

أعدت البيانات المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولي ووفقا ً
لقانون الشركات التجارية البحريني (وتعديالته).
)2

أساس القياس

أعدت البيانات المالية الموحدة وفقا ً لفرضية االستمرارية وقاعدة التكلفة التاريخية ،ماعدا:
•

االستثمارات المصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة واالستثمارات المصنفة كاستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي تقاس وفقا ً للقيمة العادلة؛

•

االستثمارات العقارية التي تقاس وفقا ً للقيمة العادلة؛ و

•

األدوات المالية المشتقة التي تقاس وفقا ً للقيمة العادلة.

يتم عرض بيان المركز المالي الموحد بحسب السيولة ويتم عرض البنود في بيان الدخل الشامل الموحد على أساس
طبيعتها.
)3

العملة المستعملة في انجاز المعامالت وإعداد البيانات المالية

يتم قياس بنود البيانات المالية لكل من منشآت المجموعة باستخدام العملة االقتصادية الرئيسية للبيئة التي تعمل فيها هذه
الوحدة ("عملة التعامل") .يتم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة بالدينار البحريني وهي العملة المستعملة من قبل
الشركة في إنجاز معامالتها والمستعملة في عرض البيانات.
 )4استخدام التقديرات واألحكام
إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد البيانات المالية يتطلب من اإلدارة استخدام بعض التقديرات،
واألحكام ،والفرضيات المحاسبية الهامة التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية واألرقام المعلنة للموجودات،
والمطلوبات ،واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الحقيقية عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات والفرضيات العامة بصورة مستمرة .يتم احتساب التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي
يتم فيها تعديل هذه التقديرات ،وفي أي فترات مستقلبية متأثرة.
أن المعلومات بخصوص األحكام والتقديرات المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية التي يكون لها تأثير جوهري على
األرقام المحتسبة في البيانات المالية الموحدة مبينة في اإليضاحات التالية:
 تصنيف االستثمارات في أوراق مالية :تقييم نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ بالموجودات – راجع إيضاح 3ح()3؛
 قياس القيمة العادلة ألوراق مالية على أساس المدخالت الهامة غير القابلة للرصد – راجع إيضاح 3ح ( )5وإيضاح24؛
 تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات للتطوير (راجع إيضاح ( 3ي) وإيضاح )6؛ -قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية (راجع إيضاح (3ك) وإيضاح .)7
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شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني

 .2أساس اإلعداد (يتبع)
 )5المعايير الصادرة الجديدة والسارية المفعول ابتداء من  1يناير 2021
المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية أصبحت سارية المفعول في  1يناير  2021ذات عالقة بأنشطة المجموعة:
إصالح معيار معدل الفائدة القياسي  -المرحلة الثانية (التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9
ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)39والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)7والمعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم ( ، )4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ())16
التعديالت التي تمت على المعيارالدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)9ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)39والمعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)4والمعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم ( )16توفر بعض اإلعفاءات فيما يتعلق بإصالحات معدل الفائدة القياسيالتعديالت سارية المفعول للفترات المالية
التي تبدأ من أو بعد  1يناير .2021
طبقت المجموعة مبدئيا ً إصالح معيار معدل الفائدة القياسي  -المرحلة الثانية (التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم ( )9ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)39والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)7والمعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم ( ، )4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ))16اعتباراً من  1يناير .2021
طبقت المجموع تعديالت المرحلة الثانية بأثر رجعي .مع ذلك ،ووفقا ً لالستثناءات المسموح بها في تعديالت المرحلة الثانية،
اختارت المجموعة عدم تعديل أرقام المقارنة للفترات السابقة لتعكس تطبيق هذه التعديالت .بما أنه لم يكن لدى المجموعة
أي معامالت تم فيها استبدال المعدل القياسي بمعدل قياسي بديل كما في  31ديسمبر  ،2020فال يوجد أي أثر على األرصدة
االفتتاحية لحقوق الملكية نتيجة للتطبيق بأثر رجعي.

سياسات محددة واجبة التطبيق اعتباراً من  1يناير  2021إلصالح معدل الفائدة القياسي

توفر تعديالت المرحلة الثانية تخفيفا ً عمليا ً من بعض متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .تتعلق هذه التخفيفات
بتعديالت األدوات المالية وعقود اإليجار أو عالقات التحوط الناتجة من استبدال معدل الفائدة القياسي في العقد بمعدل قياسي
بديل.
في حال تغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي أو االلتزام المالي المقاس بالتكلفة المطفأة نتيجة إلصالح
معدل الفائدة القياسي ،يجب على المجموعة تحديث معدل الفائدة الفعلي ليعكس التغيير المطلوب من بموجب اإلصالح .إن
التغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية مطلوب بموجب معدل الفائدة القياسي في حال استيفاء الشروط التالية:
 التغيير ضروري كنتيجة مباشرة لإلصالح؛ األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية يعادل اقتصاديا ً األساس السابق ،أي األساس قبل التغيير مباشرة.في حال وجوب إجراء تغييرات على األصل المالي أو االلتزام المالي باإلضافة للتغييرات في أساس تحديد التدفقات النقدية
التعاقدية التي يتطلبها إصالح معدل الفائدة القياسي ،ستقوم المجموعة أوالً بتحديث معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي أو
االلتزام المالي لتعكس التغير الذي يتطلبه إصالح معدل الفائدة القياسي .بعد ذلك ،ستقوم المجموعة بتطبيق السياسات
المحاسبية للتعديالت على التغييرات اإلضافية.
كما تنص التعديالت على استثناء الستخدام معدل خصم معدل والذي يعكس التغير في معدل الفائدة عند إعادة قياس التزام
اإليجار ،نتيجة لتعديل اإليجار الذي يتطلبه إصالح معدل الفائدة القياسي.
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شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني

 .2أساس اإلعداد (يتبع)
أخيراً ،فإن تعديالت المرحلة الثانية تقدم سلسلة من االستثناءات المؤقتة من بعض متطلبات محاسبة التحوط ،وذلك عند
حدوث تغير مطلوب يتطلبه إصالح معدل الفائدة القياسي ،على بند متحوط و/أو أداة تحوط والتي تسمح لعالقة التحوط
باالستمرار دون تعطيل .طبقت المجموعة التخفيفات التالية ،عند ومتى انتفت عدم اليقينية الناتجة من إصالح معدل الفائدة
القياسي ،فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية التي تستند إلى معدل الفائدة القياسي للبند المتحوط و/أو أداة التحوط:
-

المجموعة في طور تعديل تصنيف عالقة التحوط لتعكس التغيرات التي يتطلبها إصالح معدل الفائدة القياسي،
بدون توقف عالقة التحوط؛

-

عند تعديل البند المتحوط في تحوط التدفقات النقدية لتعكس التغييرات التي يتطلبها اإلصالح ،فإن المبلغ المتراكم
في احتياطي تحوط التدفقات النقدية سيعتبر على أنه على أساس معدل الفائدة القياسي البديل ،الذي تم على أساسه
تحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتحوطة؛

تم اإلفصاح عن تفاصيل السياسات المحاسبية في إيضاح رقم ( 3ح)( .)8يرجى أيضا ً مراجعة إيضاح  21لإلفصاحات ذات
العالقة بالمخاطر والموجودات المالية والمطلوبات المالية المربوطة بمعدل الاليبور ،ومحاسبة التحوط.
 )6المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة بعد
يوجد عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات السارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1
يناير  2021مع السماح بالتطبيق المبكر .مع ذلك ،لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة
التالية في إعداد البيانات المالية الموحدة.
من غير المتوقع أن يكون للمعايير الجديدة والمعدلة التالية ذات الصلة بالمجموعة ،أي تأثير جوهري على البيانات المالية
الموحدة للمجموعة.
 اإلشارة إلى إطار المفاهيم (التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ())3 تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ())1 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1وبيان ممارسة المعايير الدوليإلعداد التقارير المالية رقم ())2
 تعريف التقديرات المحاسبية (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ())1 البيع أو المساهمة بموجودات بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك (تعديالت المعيار الدولي إلعدادالتقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ())28
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شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني

 .3السياسات المحاسبية الهامة
أ) أساس التوحيد
 )1الشركات التابعة
الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة .تسيطر المجموعة على المنشأة عندما تتعرض ،أو لديها
الحق في العوائد المتغيرة من مشاركتها مع المنشأة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل هيمنتها عليها.
يتم تضمين البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى فقدانها.
 )2الحصة غير المسيطرة
يتم قياس الحصة غير المسيطرة بحصتها النسبية من صافي الموجودات المحددة للشركة المستحوذ عليها في تاريخ
االستحواذ .يتم احتساب التغيرات في حصة المجموعة في الشركة التابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعاملة في
حقوق الملكية.
 )3فقدان السيطرة  -الحصة غير المسيطرة
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تستبعد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة ،وأية حصة غير
مسيطرة ذات صلة وغيرها من عناصر حقوق الملكية .يتم إحتساب أي ربح أو خسارة ناتجة في بيان الربح أو الخسارة
الموحد .يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.
 )4الشركات الزميلة
الشركات الزميلة هي مؤسسات تمارس المجموعة عليها سلطة مؤثرة من دون التحكم أو المشاركة في في سياستها
المالية والتشغيلية .يكون للمجموعة تأثير مهم على الشركات الزميلة عندما تمتلك المجموعة نسبة تتراوح بين  % 20و
 % 50من حقوق التصويت في الشركات الزميلة.
عند االحتساب المبدئي لالستثمار في شركة زميلة ،تقوم المجموعة باختيار السياسة المحاسبية إما باحتساب االستثمار
بطريقة حقوق الملكية أو كاستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في البيانات المالية الموحدة .المجموعة،
كونها كشركة رأس مال استثماري تستثمر في استثمارات أسهم حقوق ملكية خاصة ،تقوم بتصنيف بعض استثماراتها
في الشركات الزميلة كما هو مسموح به من قبل المعيار المحاسبي الدولي رقم ("( - )28االستثمار في الشركات
الزميلة") كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .حاليا ً ،اليوجد شركات زميلة يتم احتسابها بطريقة
حقوق الملكية ،وأن كل الشركات الزميلة يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 )5معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية
تم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة وأي خسائر وأرباح غير محققة والناتجة عن عمليات بين شركات المجموعة عند
إعداد البيانات المالية الموحدة.
تستبعد األرباح الغير محققة مع الشركات التابعة بنسبة حصة المجموعة في رأس مال الشركة .يتم استبعاد الخسائر
غير المحققة بالطريقة نفسها فقط لحد أن ال تكون هناك دالئل على انخفاض القيمة.
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شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ب) العمالت األجنبية

المعامالت
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء
المعاملة في شركات المجموعة.
يت م تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية إلى الدينار البحريني بأسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي
الموحد .تحول المعامالت بالعمالت األجنبية خالل السنة بالسعر السائد في ذلك الوقت .يتم تسجيل أرباح وخسائر صرف
العمالت األجنبية بشكل عام في بيان بيان الربح أو الخسارة الموحد ويتم عرضها في "دخل االستثمار".
ومع ذلك  ،يتم تسجيل فروق العمالت األجنبية الناشئة عن تحويل البنود التالية في الدخل الشامل اآلخر:
-

استثمار في أوراق مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (باستثناء انخفاض القيمة  ،وفي
هذه الحالة يتم إعادة تصنيف فروق العمالت األجنبية التي تم تسجيلها في الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الربح أو
الخسارة الموحد) ؛
تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة إلى الحد الذي تكون فيه التحوطات فعالة.

شركات المجموعة
عملة العرض للشركات األخرى في المجموعة هي الدينار البحريني ،وبالتالي ال ينتج عن تحويل البيانات المالية
لشركات المجموعة أي فروقات في صرف العمالت األجنبية.
ج) إيرادات ومصروفات الفوائد
يتم احتساب إيرادات ومصروفات الفوائد في بيان الدخل الموحد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .تحتسب
الموجودات والمطلوبات المالية التي تتحمل فوائد ،عدا تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة ،باستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي .إن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة ألصل أو التزام مالي
وتخصيص إيرادات الفوائد أو مصروفات الفوائد خالل العمر المتوقع لألصل أو االلتزام .معدل الفائدة الفعلي هو المعدل
الذي يخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع لألصل المالي أو االلتزام ،أو كلما كان مناسبا ً ،فترة
أقصر ،إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية بالضبط .تطبيق طريقة معدل الفائدة الفعلي له تأثير
احتساب إيرادات الفوائد أو مصروفات بالتساوي بما يتناسب مع المبلغ المستحق خالل الفترة حتى تاريخ االستحقاق أو
السداد.
د) إيرادات اإليجار
إيرادات اإليجار من العقارات المستأجرة من الباطن تحتسب وفقا ً لعقود اإليجار المبرمة بين الشركة والمستأجرين وفقا ً
لقاعدة االستحقاق على مدة العقد .إيرادات اإليجار يتم احتسابها ضمن اإليرادات األخرى في البيانات المالية الموحدة.
هـ) أرباح األسهم
تحتسب أرباح األسهم عند نشوء حق االستالم وهو عادة تاريخ الفصل الستالم أرباح أسهم بالنسبة إلى األوراق المالية
باألسهم.
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شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني

 .3السياسات المحاسبية (يتبع)
و)

النقد وأرصدة البنوك
يتم تسجيل النقد وأرصدة البنوك في البيانات المالية الموحدة بالتكلفة المطفأة ناقصا ً خسارة االئتمان المتوقعة .يشمل النقد
وما في حكمه النقد في الصندوق واالرصدة لدى البنوك والودائع البنكية التي تستحق خالل  90يوما ً ،والتي تتعرض
لمخاطر تذبذات غير جوهرية في قيمتها القابلة للتحقق.

ز)

الذمم التجارية المدينة
تظهر الذمم التجارية المدينة بقيمة الفاتورة األصلية ،مطروحا ً منها أي مخصصات النخفاض القيمة .الذمم المدينة
األخرى تظهر بالتكلفة المطفأة مطروحا ً منها أي مخصص لالنخفاض في القيمة.

ح) األدوات المالية
األدوات المالية في هذه البيانات المالية الموحدة تشمل الموجودات المالية والمطلوبات المالية .تتكون الموجودات المالية
بشكل رئيسي من استثمارات األوراق المالية ،والنقد وأرصدة البنوك (شامالً الودائع) وذمم مدينة أخرى .تتكون
المطلوبات المالية من القروض ،وذمم دائنة أخرى ،وأدوات مالية مشتقة.
استثمارات األوراق المالية تتكون من أسهم حقوق ملكية مدرجة وغير مدرجة ،وسندات دين مدرجة ،وسندات مركبة.
 )1التصنيف
الموجودات المالية
تصنف الموجودات المالية ضمن أحدى الفئات الثالث التالية:
• موجودات مالية بالتكلفة المطفأة؛
• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛
• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
المطلوبات المالية
تصنف المطلوبات المالية ضمن أحدى الفئتين التاليتين:
• مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة؛
• مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 )2االحتساب والقياس المبدئي
يتم مبدئيًا احتساب الذمم المدينة التجارية وسندات الدين المصدرة عند نشأتها .يتم مبدئيًا احتساب جميع الموجودات
والمطلوبات المالية األخرى عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة.
الموجودات المالية
تحتسب الموجودات المالية (غير الذمم التجارية المدينة) مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،بما في ذلك تكاليف المعامالت التي
يمكن نسبها مباشرة إلى شراء الموجودات المالية ،ما عدا تكاليف المعامالت لألدوات المالية المحتسبة بالقيمة
العادلة من خالل الربح والخسارة ،والتي تسجل كمصروفات في بيان الربح والخسارة الموحد .يتم قياس الذمم
التجارية المدينة التي ليس لها عنصر تمويلي هام مبدئيًا بسعر المعاملة.
يتم احتساب جميع المشتريات والمبيعات العادية للموجودات المالية المدرجة و/أو غير المسعرة في تاريخ المتاجرة.
يتم احتساب جميع المشتريات والمبيعات العادية للموجودات والمطلوبات المالية األخرى في تاريخ السداد.
المطلوبات المالية
ً
يتم احتساب المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،والتي تمثل صافي المقبوضات بعد احتساب العالوات،
والخصومات وتكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة بااللتزام المالي.
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بالدينار البحريني

 .3السياسات المحاسبية (يتبع)
ح) األدوات المالية (يتبع)
 )3القياس الالحق
الموجودات المالية
بعد القياس المبدئي ،يتم قياس الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة .يخضع تصنيف وأساس
القياس لنموذج األعمال التجارية للمجموعة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية
للموجودات المالية  ،كما هو مفصل أدناه:
أ) موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي في حالة:
 )1االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل استالم
التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
 )2الشروط التعاقدية لألصل المالي تزيد بتواريخ محددة من التدفقات النقدية التي تعتبر دفعات كمبلغ األصل
والفوائد على المبلغ األصلي القائم.
إذا كان الهدف من نموذج األعمال هو االحتفاظ بأدوات الدين لجمعها وبيعها ،فإنه يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر.
إذا لم يتحقق أي من هذين المعيارين للتصنيف ،يتم تصنيف الموجودات المالية ،وقياسها بالقيمة العادلة ،إما من
خالل الربح أو الخسارة  ،أو من خالل الدخل الشامل اآلخر.
باإلضافة إلى ذلك ،حتى لو كان الموجود المالي يفي بمعايير التكلفة المطفأة ،قد تختار الشركة تصنيف الموجودات
المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .إن مثل هذا االختيار أمر ال رجعة فيه وقابل للتطبيق فقط إذا كان
التصنيف بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة يقلل بشكل ملحوظ التناقض في القياس أو االحتساب.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات لمبلغ األصل وللفوائد
ألغراض هذا التقييم ،يعرف "مبلــغ األصــل" بأنــه القيمــة العادلـة لألصــل المــالي عنــد االحتسـاب المبــدئي .تعــرف
"الفائدة" بأنها مقابل للقيمة الزمنية للنقد وللمخــاطر االئتمانيــة ذات العالقــة بمبلـغ األصــل القـائم خــالل فتــرة زمنيــة
محددة ،وغيرها من المخاطر والتكاليف األساسية لإلقراض (مثل مخاطر السـيولة والتكــاليف اإلداريــة) ،باإلضـافة
لهامش الربح.
إذا تغير نموذج العمل الذي تحتفظ المجموعة بموجبه بالموجودات المالية ،فإن يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية
المتأثرة .إن متطلبات التصنيف والقياس الجديدة المتعلقة بالفئة الجديدة تطبق بأثر مستقبلي ابتداء من اليوم األول
لفترة التقرير األولى بعد تغيير نموذج العمل ،الذي نتج عنه إعادة تصنيف الموجودات المالية للمجموعة.
ب) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند االحتساب المبدئي ،يمكن للمجموعة القيام باختيار ال رجعة فيه بتصنيف االستثمار في األسهم الغير محتفظ بها
لغرض المتاجرة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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بالدينار البحريني

 .3السياسات المحاسبية (يتبع)
ح) األدوات المالية (يتبع)
ب) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (يتبع)
لهذا الغرض ،تعتبر الموجودات المالية محتفظا ً بها لغرض المتاجرة إذا كان االستثمار في األسهم يستوفي أيا ً من
الشروط التالية:
 )1تم شراؤها بصفة أساسية لغرض بيعها في المدى القريب؛
 )2عند االحتساب المبدئي ،تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معينة يتم ادارتها معا ً ،ويوجد دليل على وجود
نمط فعلي من الربحية على المدى القصير؛ أو
 )3أنه مشتق وليس مصنف ،وفعال كأداة تحوط أو ضمان مالي.
إن االختيار الذي ال رجعة فيه هو على أساس كل أداة مالية على حدة .إذا تم تصنيف االستثمار في األسهم
كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن جميع األرباح والخسائر ،باستثناء أرباح األسهم ،يتم
احتسابها في بيان الدخل الشامل اآلخر وال يعاد تصنيفها الحقا ً في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
ج) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية غير المصنفة كما هو مذكور أعاله بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة ،والتغيرات فيها ،بما في ذلك أية فوائد أو أرباح أسهم ،وتحتسب في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
المطلوبات المالية
تصنف جميع المطلوبات المالية ،عدا تلك التي تصنف وتقاس كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة ،على أنها مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
تشمل المطلوبات المالية المصنفة كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على مشتقات األدوات
المالية.
 )4إلغاء االحتساب
الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية واستبعادها من بيان المركز المالي الموحد عند إنتهاء حق استالم
التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية ،أو عندما تحول حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية في صفقة ،يتم
بموجبها تحويل ملكية كل المخاطر والمكافآت للموجودات المالية ،أو عند عدم االحتفاظ بالسيطرة على الموجودات
المالية.
المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية واستبعادها من بيان المركز المالي الموحد عند الوفاء بااللتزامات
التعاقدية ،أو إلغائها ،أو انتهائها .تقوم المجموعة أيضًا بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها
وتكون التدفقات النقدية لاللتزام المعدل مختلفة اختالفًا جوهريًا ،وفي هذه الحالة يتم احتساب التزام مالي جديد قائم
على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة .عند استبعاد االلتزام المالي ،يتم تسجيل الفرق بين مبلغ القيمة الدفترية المطفأ
والمقابل المدفوع (بما في ذلك أي موجود غير نقدية محولة أو مطلوبات متحملة) في الربح أو الخسارة.
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بالدينار البحريني

 .3السياسات المحاسبية (يتبع)
ح) األدوات المالية (يتبع)
 )5قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ الذي سيتم استالمه عند بيع أصل أو سداده عند تحويل إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة
وعلى أسس تجارية بتاريخ القياس في السوق الرئيسي ،أو عند غيابه ،في السوق األكثر فائدة الذي يمكن للمجموعة
الوصول إليه بذلك التاريخ .القيمة العادلة للمطلوبات ،تعكس مخاطر عدم أدائها.
يتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة قياس القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
وغير المالية .تقيس المجموعة القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق النشط لذلك األداة ،متى ما
توافرت هذه األسعار .يعتبر السوق نشطا ً عندما تكون المعامالت للموجودات أو المطلوبات تجري مع وتيرة وحجم
كاف لتوفير المعلومات والتسعير على أساس مستمر.
إذا لم يكن هناك سعر مدرج في سوق نشط ،تستخدم المجموعة نماذج التقييم المعروفة ،بما في ذلك تحليل التدفقات
النقدية المخصومة ،وعائد السعر ،والمضاعفات ،وأحدث معامالت السوق .تراعي نماذج التقييم المختارة جميع
العوامل التي تأخذ بعين االعتبار من قبل المشاركين في السوق في تسعير المعاملة .يتم عمل تقديرات القيمة العادلة
في فترة زمنية معينة ،بنا ًء على ظروف السوق والمعلومات حول الشركات المستثمر فيها .تشمل هذه التقديرات
على عدم اليقينية ومسائل تعتمد على التقديرات بصورة جوهرية ،وبالتالي ال يمكن تحديدها بدقة متناهية.
ال يوجد يقين بشأن األحداث المستقبلية (مثل األرباح التشغيلية المستمرة ،والقوة المالية) .من المعقول بناء على
المعرفة الحالية ،أن النتائج خالل السنة المالية القادمة والتي تختلف عن االفتراضات ،قد تتطلب تعديالً جوهريا ً
على القيمة الدفترية لالستثمارات.
أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند االحتساب المبدئي هو عادة سعر المعاملة  -وهي القيمة العادلة
للمقابل المدفوع أو المستلم .إذا قررت المجموعة أن القيمة العادلة عند االحتساب المبدئي تختلف عن سعر المعاملة،
وأنه ال يمكن تحديد القيمة العادلة ال من سعر تداولها في سوق نشطة لموجود أو مطلوب مماثل ،وال تستند إلى
نماذج التقييم التي تستخدم البيانات فقط من األسواق القابلة للرصد ،فإنه يتم قياس األداة المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة،
ويتم تعديلها لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند االحتساب المبدئي وسعر المعاملة .الحقا ً ،يتم احتساب الفرق في
بيان الربح أو الخسارة الموحد على أسس مناسبة وعلى مدى ال يتجاوز عمر األداة ،وفي موعد أقصاه دعم التقييم
بالكامل من قبل مدخالت يمكن رصدها ،أو اتمام المعاملة.
إذا كانت أحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة ولها سعر طلب وسعر عرض ،عندئذ تقوم
المجموعة بقياس الموجودات والمراكز المالية الطويلة بسعر الطلب والمطلوبات والمراكز المالية المكشوفة بسعر
العرض .إذا كان نطاق سعر العرض والطلب لموجود أو مطلوب معين واسعاً ،تقوم المجموعة باستخدام سعر
ضمن نطاق سعر العرض والطلب الذي يعتبر أكبر تمثيالً للقيمة العادلة في ظل هذه الظروف.
القيمة العادلة إليداع مستحق عند الطلب ليست أقل من المبلغ المستحق على الطلب ،مخصومة من أول تاريخ يمكن
طلب المبلغ الواجب دفعه.
تحتسب المجموعة التحويالت بين مستويات تراتبية القيمة العادلة في نهاية فترة تاريخ المركز المالي التي حدث
خاللها التغيير.
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بالدينار البحريني

 .3السياسات المحاسبية (يتبع)
ح) األدوات المالية (يتبع)
 )6انخفاض قيمة الموجودات المالية
تحتسب المجموعة مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة
المطفأة ،وسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)9يتم قياس مخصصات الخسارة على األسس التالية:
 الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرا ً :هي خسائر ائتمانية متوقعة تنتج عن أحداث افتراضية محتملة فيغضون  12شهرا ً بعد تاريخ المعلومات المالية ؛ و
 الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة :هي خسائر ائتمانية متوقعة تنتج عن جميع األحداث االفتراضيةالمحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
الفترة القصوى التي يتم أخذها في االعتبار عند تقدير الخسائر اإلتمانية المتوقعة هي الحد األقصى للفترة التعاقدية
التي تتعرض فيها المجموعة لمخاطر االئتمان.
تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بالقيمة المساوية للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع
لألداة المالية ،باستثناء ما يلي ،والتي يتم قياسها كخسائر ائتمانية متوقعة لمدة  12شهراً:
 سندات الدين التي تقرر أن يكون لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ بيان المركز المالي .و سندات الدين األخرى واألرصدة لدى البنوك التي لم تزداد فيها المخاطر اإلئتمانية (أي مخاطرعدم التحصيلالتي تحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالية) بشكل كبير منذ االحتساب المبدئي.
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان للموجودات المالية قد ازدادت بشكل كبير منذ االحتساب المبدئي وعند تقدير
الخسائر اإلتمانية المتوقعة  ،فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار معلومات معقولة وقابلة للدعم ذات صلة ومتاحة
بدون تكلفة أو مجهود غير ضروري .ويشمل ذلك ،المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية على حد سواء ،استناداً
إلى الخبرة التاريخية للمجموعة والتقييم االئتماني المدروس  ،بما في ذلك المعلومات التطلعية.
تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على الموجود المالي قد زادت بشكل جوهري إذا تجاوزت مدة استحقاقها
أكثر من  30يو ًما.
تعتبر المجموعة أن الموجود المالي متعثر عندما:
 يكون من غير المحتمل أن يقوم المقترض بدفع التزاماته اإلئتمانية إلى المجموعة بالكامل ،دون الرجوع منقبل المجموعة إلى إجراءات مثل استخدام الضمان (إن وجد) .أو
 تجاوز استحقاق الموجودات المالية أكثر من  90يو ًما.قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح لخسائر االئتمان .يتم قياس خسائر االئتمانية علﯽ أنها القيمة الحالية
لجميع العجوزات النقدية (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقا ً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع
المجموعة تحصيلها) .يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي للموجودات المالية.
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 .3السياسات المحاسبية (يتبع)
ح) األدوات المالية (يتبع)
 )6انخفاض قيمة الموجودات المالية (يتبع)
الموجودات المالية الضعيفة ائتمانيا ً
في تاريخ كل بيان مركز مالي ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المحتسبة بالتكلفة المطفأة،
وسندات الدين ضعيفة ائتمانيا ً .يعتبر الموجود المالي "ضعيف االئتمان" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار
على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجود المالي.
األدلة على أن الموجود المالي ضعيف ائتمانيا ً تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية:
 صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو المصدر؛ خرق للعقد ،مثل العجز أو التأخر في السداد ،أو استحقاق األصل المالي لفترة تفوق  90يوما ً ؛ من المحتمل أن المقترض أو المصدر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى؛ ركود أو اختفاء سوق نشط لألداة المالية بسبب الصعوبات المالية.عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي الموحد
يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
الشطب
تقوم المجموعة بشطب إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية (إما كليا ً أو جزئيا ً) وتسجيلها في الدخل الشامل،
عندما ترى أنه ال توجد أسس واقعية لالسترداد .ومع ذلك ،فإن المبالغ المشطوبة يمكن أن تخضع إلجراءات تنفيذية
بغرض االمتثال إلجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.
 )7مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما يوجد
حق قانوني قابل للتنفيذ الجراء مقاصة للمبالغ المحتسبة وعند وجود نية للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تسييل
الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
 )8األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط
يتم إظهار األدوات المالية المشتقة مبدئيا ً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام العقد ويتم إعادة قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة.
القيمة العادلة لألداة المشتقة تعادل أسعار السوق السائدة أو تستند على تسعيرة الوسيط .يتم اإلفصاح عن األدوات
المالية المشتقة بقيمة سوقية موجبة ضمن الموجودات ،واألدوات المالية المشتقة بقيمة سوقية سالبة يتم اإلفصاح
عنها ضمن المطلوبات في بيان المركز المالي الموحد.
تقوم المجموعة في بعض الحاالت بالدخول في أدوات مالية مشتقة بغرض التحوط لمخاطر صرف العمالت
األجنبية .التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة والمحددة والمؤهلة الستخدامها كتحوط للقيمة العادلة
تحتسب في بيان الدخل ،باإلضافة للتغير المقابل في الموجودات والمطلوبات المرتبطة بالمخاطر المتحوطة.
األرباح والخسائر غير المحققة على الموجودات المتحوطة المنسوبة للمخاطر التي تم التحوط بشأنها يتم تسويتها
مقابل القيمة الدفترية لهذه الموجودات أو المطلوبات المتحوط لها .أما بالنسبة إلى األدوات المشتقة غير المحددة
لعالقة تحوط ،فانه يتم فورا ً احتساب كل تغيرات القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل الموحد.
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ح) األدوات المالية (يتبع)
 )8األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط (يتبع)
التحوطات المتأثرة مباشرة بمعدل الفائدة القياسي
طبقت المجموعة تعديالت المرحلة الثانية بأثر رجعي اعتبارا ً من  1يناير ( 2021أنظر إيضاح رقم ))5(2
عند تغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للبند المتحوط أو أداة التحوط نتيجة إصالح معدل الفائدة
المعروض بين البنوك ،وبالتالي لم يعد هناك عدم يقينية ناتجة حول التدفقات النقدية للبند المتحوط أو أداة التحوط،
عندئذ تقوم المجموعة بتعديل توثيق التحوط لعالقة التحوط تلك ،لتعكس التغير (التغيرات) التي يتطلبها إصالح
معدل الفائدة المعروضة بين البنوك (كما تم تعريفه في إيضاح رقم  .))5(2لهذا الغرض ،يتم تعديل تصنيف
التحوط فقط إلجراء واحد أو أكثر من التغييرات التالية:
-

تصنيف المعدل القياسي البديل كالمخاطر المتحوطة؛

-

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

-

تحديث وصف أداة التحوط.

تقوم المجموعة تحديث وصف أداة التحوط ،فقط في حال استيفاء الشروط التالية:
-

عند إجراءها تغيير يتطلبه إصالح معدل الفائدة المعروض بين البنوك من خالل تغيير أساس تحديد
التدفقات النقدية ألداة التحوط ،أو باستخدام أسلوب جديد مساوي اقتصاديا ً لتغيير أساس تحديد التدفقات
النقدية ألداة التحوط األصلية؛

-

عدم إلغاء احتساب أداة التحوط األصلية.

ستقوم المجموعة بتعديل التوثيق الرسمي للتحوط ،بحلول نهاية فترة إعداد التقارير المالية ،والتي يتم خاللها إجراء
التغيير الذي يتطلبه إصالح معدل الفائدة المعروض بين البنوك على المخاطر المتحوطة ،أو البند المتحوط ،أو أداة
التحوط .هذه التعديالت في التوثيق الرسمي للتحوط ال تشكل وقفا ً لعالقة التحوط ،أو تصنيفا ً لعالقة تحوط جديدة.
في حال إجراء تغييرات باإلضافة للتغييرات التي يتطلبها إصالح معدل الفائدة المعروض بين البنوك المشروحة
أعاله ،فإن المجموعة تنظر أوالً فيما إذا كانت التغييرات اإلضافية تؤدي لوقف عالقة محاسبة التحوط ،وإذا لم
تكن تؤدي لذلك ،تقوم المجموعة بتعديل التوثيق الرسمي للتحوط للتغييرات التي يتطلبها إصالح معدل الفائدة
المعروض بين البنوك المذكورة أعاله.
عند تغيير معدل الفائدة القياسي الذي استندت عليه التدفقات النقدية المتحوطة كما يتطلب إصالح معدل الفائدة
المعروض بين البنوك ،ولغرض تحديد ما إذا كان من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المستقبلية المتحوطة ،ترى
المجموعة أن احتياطي التحوط المحتسب في الدخل الشامل اآلخر لعالقة التحوط يستند على معدل الفائدة القياسي
البديل الذي ستستند عليه التدفقات النقدية المستقبلية المتحوطة.
تحوط التدفقات النقدية
تحوط التدفقات النقدية المنسوب إلى ارتباط معين بموجود أو التزام محتسب ،أو معاملة متوقعة محتملة بشكل كبير
والتي يمكن أن تؤثر على بيان الربح او الخسارة الموحد ،يتم احتساب الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة
لألداة المشتقة في الدخل الشامل اآلخر ،ويتم عرضه في احتياطي التحوط في حقوق الملكية .يتم احتساب أي جزء
غير فعال من تغيرات القيمة العادلة لألداة المشتقة فورا ً في على بيان الربح او الخسارة الموحد.
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ط) إيرادات من العقود مع العمالء
تحتسب المجموعة اإليراد من العقود مع العمالء استناداً إلى نموذج الخمس خطوات كما هو موضح في المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم (:)15
 .1تحديد العقد (العقود) مع العميل :يتم تعريف العقد على أنه اتفاق بين طرفين او أكثر ،والذي ينشأ حقوقا ً وواجبات
واجبة التنفيذ ،ويحدد المعايير التي يجب الوفاء بها في كل عقد.
 .2تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل لتحويل سلعة أو خدمة إلى العميل.
 .3تحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل تحويل السلع أو
الخدمات الموعودة إلى العميل ،باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف أخرى.
 .4تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد :بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء واحد،
ستقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يوضح مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة ان
تستحقه مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
 .5احتساب اإليراد متى (أو عندما) تفي المنشأة بالتزام األداء.
تستوفي المجموعة التزام األداء ،وتحتسب اإليراد بمرور الوقت ،إذا تم استيفاء أي من المعايير التالية:
 .1يستلم ويستهلك العميل معا ً المنافع المقدمة من خالل أداء المجموعة أثناء أداء المجموعة؛ أو
 .2أداء المجموعة ينشئ أو يحسن األصل الذي يتحكم به العميل ،عند إنشاء أو تحسين األصل؛ أو
 .3أداء المجموعة ال ينشئ أي أصل ذو استخدام بديل للمجموعة ،وللمنشأة حق قابل للتنفيذ في المدفوعات لألداء
المنجز حتى تاريخه.
يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق وفقا ً للعقد المبرم مع العميل .يحتسب اإليراد بمرور الوقت
استنادا ً إلى تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه كنسبة من إجمالي التكلفة المقدرة .تحتسب التكاليف البيع ذات الصلة في
بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها ،وتم تسجيل صافي الهوامش تحت بند "ايرادات من موجودات عقارية" في
بيان الربح والخسارة الموحد .يتم إدراج المبالغ المستلمة مقدما ً ضمن بند "موجودات/مطلوبات العقود".
ي) عقارات للتطوير
هي العقارات المحتفظ بها للبيع ،أو للتطوير والبيع في سياق العمل االعتيادي .يتم قياس العقارات للتطوير بالتكلفة
وصافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .صافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية
ناقصا ً التكاليف التقديرية لإلكمال والتكاليف المقدرة الالزمة إلجراء البيع.
ك) عقارات استثمارية
العقارات االستثمارية هي عقارات محتفظ بها لغرض التأجير أو ارتفاع قيمتها ،أو كليهما .يتم قياس العقارات
االستثمارية مبدئيا ً بسعر الشراء ،والحقا ً يتم قياسها بالقيمة العادلة مع احتساب أي تغيير بالقيمة العادلة في بيان الربح أو
الخسارة الموحد .أي ربح أو خسارة من بيع عقار استثماري (محتسب بالفرق بين صافي المقبوضات من البيع والقيمة
الدفترية للعقار) يتم احتسابه في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
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ل) المعدات
تظهر المعدات التي يحتفظ بها ألداء األعمال بسعرالتكلفة بعد طرح االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة.
يتم رسملة تكاليف اإلضافات والتحسينات الرئيسية وتضاف على الموجودات.
تحمل االستهالكات على بيان الربح أو الخسارة الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االفتراضي كما يلي :
أجهزة حاسب آلي
سيارات وأثاث
حق استخدام األصول

 3سنوات
 5سنوات
على مدى فترة اإليجار

يتم مراجعة القيمة الباقية للموجودات وأعمارها االفتراضية في تاريخ كل بيان مركز مالي ،ويتم تعديلها إذا تطلب ذلك.
عند بيع أو استبعاد أي جزء من العقارات والمعدات يتم استبعاد التكلفة واالستهالكات المتراكمة المتعلقة من بيان المركز
المالي الموحد وإن أية أرباح أو خسائر يتم تسجيلها في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
م) المخصصات
يتم احتساب المخصصات في بيان المركز المالي الموحد عندما يكون على المجموعة التزام قانوني أو إعتباري نتيجة
ألحداث سابقة ،ويمكن قياسه بطريقة موثوقة ،وإن هناك احتمال باستخدام منافع اقتصادية لسداد هذا االلتزام .يتم تحديد
المخصصات بخصم التدفقات المالية المستقبلية بمعدل يعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الوقتية للنقد ،كلما كان ذلك
مناسباً ،مع األخذ في االعتبار المخاطر المتعلقة بالمطلوب.
ن) االحتياطي القانوني
حسب متطلبات قانون الشركات التجارية فإنه يجب تخصيص  ٪10من صافي الربح لالحتياطي القانوني حتى يبلغ
مجموع االحتياطي  ٪50من رأس المال المدفوع .االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في حالة التصفية.
س) االحتياطي العام
يتم تخصيص االحتياطي العام من األرباح المستبقاة ،وهو قابل للتوزيع.
ع) أسهم خزينة
عندما تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها ،فإن التكلفة المدفوعة تحتسب كتغير في حقوق الملكية .يتم تصنيف األسهم
المعاد شراؤها كأسهم خزينة وتظهر بالتكلفة ويتم عرضها كتخفيض في حقوق الملكية .األرباح /الخسائر الناتجة من بيع
أسهم الخزينة تحتسب في حقوق الملكية.
ف) القطاعات
القطاعات هي أجزاء رئيسية مميزة من المجموعة تقوم بنشاط تقديم المنتجات والخدمات (القطاع التجاري) أو تقوم تقديم
المنتجات والخدمات ضمن مناخ اقتصادي معين (القطاع الجغرافي) ،والتي تتعرض لمخاطر ومنافع تختلف عن
القطاعات األخرى.
تقسم المجموعة أنشطتها التجارية إلى محفظة تملك أسهم حقوق ملكية استراتيجية ،ومحفظة دخل ثابت ،ومحفظة متاجرة
وعقارات ،محافظ أخرى مولدة للدخل ،ويتم رفع تقرير عن إيرادات هذه القطاعات لصانع القرارات التشغيلية الرئيسي
للمجموعة.
بالرغم من ذلك ،يتم مراجعة المصروفات والنتائج على مستوى المجموعة ،وبالتالي ال يتم تقديم إفصاحات عن
القطاعات التشغيلية في هذه البيانات المالية الموحدة.
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ص)

منافع الموظفيين

مزايا الموظفين قصيرة األجل
يتم تسجيل مزايا الموظفين قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة .يتم تسجيل االلتزام بالمبلغ المتوقع
دفعه إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي حالي بدفع هذا المبلغ نتيجة الخدمة السابقة التي قدمها الموظف
ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.

مزايا ما بعد انتهاء الخدمة
يتم تغطية معاشات التقاعد والمزايا االجتماعية األخرى للموظفين البحرينيين من خالل نظام الهيئة العامة للتأمين
االجتماعي  ،وهو عبارة عن "نظام اشتراك محدد" بطبيعته  ،يساهم فيه الموظفون وأصحاب العمل شهريًا على أساس
نسبة مئوية ثابتة من الرواتب .يتم تسجيل مساهمات المجموعة كمصروف في بيان الربح أو الخسارة الموحد عند
استحقاقها.
يحق للموظفين األجانب بعقود ثابتة الحصول على تعويضات نهاية الخدمة بموجب قانون العمل البحريني ،بنا ًء على مدة
الخدمة واألجر النهائي .تم عمل مخصص لهذا االلتزام غير الممول عن طريق حساب االلتزام االفتراضي لو ترك
جميع الموظفين في تاريخ التقرير .هذه المزايا هي في طبيعة "نظام المزايا المحددة" وأي زيادة أو نقص في التزام
المزايا يتم تسجيلها في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
يتم احتساب منافع إنهاء الخدمة كمصروفات في أي وقت لم يعد بإمكان المجموعة سحب عرض تلك المنافع وعندما
تسجيل المجموعة لتكاليف إعادة الهيكلة ،أيهما أقرب .إذا لم يكن من المتوقع أن تتم تسوية المزايا بالكامل خالل 12
شهرا من تاريخ التقرير ،يتم خصمها.
ً
ق) العائد على السهم
تعرض المجموعة بيانات العائد على السهم االساسي والمخفض ألسهمها العادية .يتم احتساب العائد على السهم االساسي
عن طريق قسمة الربح أو الخسارة المنسوبة للمساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة خالل السنة .العائد على السهم المخفض يعادل العائد على السهم األساسي ،حيث ال توجد أسهم مخفضة محتملة.
ر) منحة حكومية
تحتسب المجموعة المنحة الحكومية غير المشروطة التي تعوض المجموعة عن المصاريف المتكبدة في بيان الربح أو
الخسارة الموحد من خالل مقاصة المنحة مقابل المصاريف ذات الصلة .يتم احتساب المنحة أو المساعدة عندما تصبح
مستحقة القبض.
 .4النقد وأرصدة البنوك
نقد وما في حكمه
وديعة مرهونة*
مطروحا ً منه :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2021

2020

4,222,139
297,375
)(5,302

8,401,903
()5,302

4,514,212

8,396,601

*النقد وأرصدة البنوك المفصح عنها أعاله تشمل حساب بنكي مقيد بمبلغ  297,375دينار بحريني ( :2020ال شيء) والذي يتم
االحتفاظ به كضمان لتسهيل ائتماني من بنك محلي.
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بالدينار البحريني

 .5استثمارات في أوراق مالية
تتكون االستثمارات في األوراق المالية مما يلي:

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
سندات دين مدرجة ()5.1
أسهم حقوق ملكية مسعرة ()5.1
أسهم حقوق ملكية غير مسعرة

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2021

2020

12,677,826
4,199,731
1,459,106

10,636,669
5,722,400
1,517,197

18,336,663

17,876,266

1,569,697
6,000,000
849,814

728,877
1,711,053
391,694

8,419,511

2,831,624

26,756,174

20,707,890

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أسهم حقوق ملكية مسعرة
أسهم حقوق ملكية غير مسعرة ( 5.3و)9
أوراق مالية مركبة * ()5.2

 - 5.1تم رهن أسهم حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمة  4,199,731دينار بحريني
( 5,722,400 :2020دينار بحريني) مقابل تسهيل سحب على المكشوف مع حد ائتماني يبلغ  2,100,000دينار بحريني
( 2,350,000 :2020دينار بحريني) .كما تم رهن سندات دين مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مقابل
قروض بقيمة  7,012,124دينار بحريني ( 5,619,340 :2020دينار بحريني).
 5.2األوراق المالية المركبة تتضمن مكونا ً مشتقا ً ضمنيا ً والذي يعدل بيان المخاطر والعوائد لألوراق المالية .تنوي الشركة
االحتفاظ باألدوات حتى تاريخ االستحقاق .يتم احتساب أرباح األسهم من األوراق المالية المركبة عند اإلعالن عنها
واستالمها.
 5.3بتاريخ  28نوفمبر  ،2021أبرمت المجموعة اتفاقية استحوذت بموجبها على حصة تبلغ  ٪33.33من شركة الخليج
للمشاريع السياحية ذ.م.م والتي بلغت قيمتها  6,000,000دينار بحريني ،وتخارجت من حصتها في شركة الفيفر الخليج
ش .م.ب .مقفلة البالغة .٪38.92
 5.4لدى المجموعة استثمارات جوهرية في شركات زميلة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (أسهم ملكية
غير مدرجة):

شركة الخليج للمشاريع السياحية ذ.م.م

بلد التأسيس

النشاط الرئيسي

نسبة الملكية

البحرين

إدارة الضيافة

٪33.33
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 .5استثمارات في أوراق مالية (يتبع)
يلخص الجدول التالي المعلومات المالية للشركات الزميلة الجوهرية كما في حساباتها اإلدارية (بالدينار البحريني):
2021
16,408,875
2,018,045
)(153,800
)(321,574

الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
صافي الموجودات ()%100

17,951,546

اإليرادات
الربح للسنة
مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة

2,711,439
278,258
5,864,245
6,142,503

القيمة الدفترية

6,000,000

 .6عقارات قيد التطوير
مترا مرب ًعا .تم
تمثل العقارات للتطوير مشروع تطوير متعدد االستخدامات مبني على أرض بمساحة إجمالية تبلغ ً 33,291
شراء العقارات من قبل الشركة في حالة مطورة جزئياً .المشروع كما تم تصميمه حاليًا  ،يتكون من أربعة مكونات مميزة -
 3أبراج سكنية وتاون هاوس ،وستشمل األبراج السكنية الثالثة عند اكتمالها  618وحدة بمساحة قابلة للبيع  81,204متر
مربع ،وستضم التاون هاوس  94وحدة بمساحة  31,540مترا ً مربعًا قابلة للبيع .سيتم إطالق المشروع وتطويره على
مراحل متعددة .وقد تم البدء في المرحلة األولى من التطوير (تطوير  52منزالً) والبدء في عملية تعهدات ما قبل البيع خالل
هذه الفترة وتتضمن تطوير وبيع المنازل .وتم تأجير المنازل المتبقية والبالغة  34منزالً إلى طرف ثالث.
2021
في  1يناير
االستحواذات الناتجة من توحيد شركة تابعة
إضافات خالل السنة
تكلفة المبيعات خالل السنة
ربح من إعادة التصنيف إلى عقارات استثمارية
معاد تصنيفه إلى عقارات استثمارية
في  31ديسمبر

2020

17,343,920
763,190
)(2,099,167
503,000
)(3,234,080

17,300,000
43,920
-

13,276,863

17,343,920

العقارات المشتراة ،أو المشيدة في سياق اإلنشاءات للبيع في سياق العمل االعتيادي تصنف كعقارات قيد التطوير ،وتشمل
التكاليف التالية:
• تكلفة شراء العقارات للتطوير المستحوذة؛
• المبالغ المدفوعة للمقاولين لإلنشاء ،بما في ذلك تكلفة إنشاء البنى التحتية؛
• ضريبة القيمة المضافة ،غير القابلة لالسترداد؛
• رواتب مدير المشروع؛
• تكاليف االقتراض ،وتكاليف التخطيط والتصميم ،وتكاليف تهيئة الموقع ،والرسوم المهنية للخدمات القانونية ،وضرائب
تحويل العقارات ،والنفقات العامة لإلنشاءات ،والتكاليف األخرى ذات العالقة.
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 .6عقارات تطويرية (يتبع)
تم تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات كما في  31ديسمبر  2021من قبل اإلدارة على افتراض أن الوحدة الحسابية
ستكون وحدات فردية قابلة للبيع .تضمنت المدخالت الرئيسية التي يمكن مالحظتها أسعار البيع المتوقعة في السوق لوحدات
مكتملة مماثلة ،وتكلفة اإلنتهاء وتكلفة التمويل المطلوب لإلنتهاء من التطوير .قد ينتج عن أي تغييرات في هذه االفتراضات
انخفاض  /ارتفاع صافي القيمة القابلة للتحقق لهذه الموجودات .صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات للتطوير كما هو محدد
من قبل استشاري عقارات خارجي للمجموعة كما في تاريخ التقرير أعلى من قيمتها الدفترية .ال يؤدي التغيير النزولي في
االفتراضات الرئيسية بنسبة  ٪5إلى مخصص انخفاض القيمة على القيمة الدفترية للعقارات قيد التطوير.
خالل السنة تم تسجيل ايرادات بمبلغ  2,326,699دينار بحريني .تحتسب التكاليف البيع ذات الصلة في بيان الربح أو
الخسارة الموحد عند تكبدها وتم تسجيل صافي الهوامش تحت بند "ايرادات من موجودات عقارية" في بيان الربح والخسارة
الموحد .يتم إدراج المبالغ المستلمة مقدما ً ضمن بند "موجودات/مطلوبات العقود".
خالل السنة ،تم احتساب مبلغ  704,200دينار بحريني كأرباح من القيمة العادلة عند إعادة تصنيف الوحدات من العقارات
قيد التطوير إلى عقارات استثمارية عند بداية عقد اإليجار التشغيلي (إيضاح رقم .)7
 .7عقارات استثمارية
االستثمارات العقارية تمثل 34منزالً قيد التطوير بمساحة إجمالية تبلغ  12,414مترا ً مربعاً ،وإطاللة على شاطيء البحر.
أستطاعت المجموعة تأجير هذه العقارات على طرف ثالث مستقل.
2021
معاد تصنيفها من عقارات قيد التطوير (إيضاح )6
أرباح القيمة العادلة

3,234,080
201,200

في  31ديسمبر

3,435,280

االستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها لغرض اإليجار أو لغرض االستفادة من الزيادة في قيمتها ،أو لكليهما .يتم
قياس اإلستثمارات العقارية مبدئيا ً بتكلفة الشراء ،ويتم قياسها بعد ذلك بالقيمة العادلة ،مع احتساب أي تغيير في بيان الربح
أو الخسارة الموحد .يتم احتساب أي ربح أو خسارة من استبعاد االستثمارات العقارية (محسوبة كالفرق بين صافي العوائد
من االستبعاد والقيمة الدفترية للبند) في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
تتم جميع عمليات إعادة التصنيف من العقارات للتطوير إلى االستثمارات العقارية بقيمتها العادلة كما في تاريخ التحويل.
العقارات االستثمارية هي قيد اإلنشاء .يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية قيد اإلنشاء من قبل مقيم خارجي مستقل
باستخدام منهجية الدخل ( مقياس المستوى .)3
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 .8موجودات أخرى

ذمم مدينة من موجودات عقارية
ذمم مدينة من حصة غير مسيطرة
فوائد مستحقة
حق استخدام األصول والمعدات
مقدم لالستحواذ على أصول
مصروفات مدفوعة مقدما ً
قروض الموظفين
ذمم مدينة أخرى

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2021

2020

1,384,199
419,276
211,059
152,044
104,150
26,036
20,826

173,460
169,582
19,847
22,999
11,024
32,983

2,317,590

429,895

 .9بيع شركة تابعة
كانت المجموعة تحتفظ بحصة في شركة الفيفر الخليج ش.م .ب (مقفلة) تساوي ( ٪38.92شركة زميلة محتسبة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة) من خالل شركة األغراض الخاصة للتمرير ،شركة إستيراد البحرين إنفست تو ذ.م.م
تحتفظ المجموعة بحصة تبلغ  ٪98.14ويتم االحتفاظ بالرصيد المتبقي من قبل موظفين وتم عكسه ضمن بند "حصة غير
مسيطرة" .خالل السنة ،تم بيع االستثمار مما نتج عن ربح بمبلغ  619.370دينار بحريني .تم إلغاء احتساب االستثمار
والحصة غير المسيطرة ذات الصلة .خالل السنة ،باعت المجموعة حصتها الباغة  ٪98.14في شركة إستيراد البحرين
إنفست تو ذ.م.م  ،مما أدى لفقدان السيطرة على الشركة التابعة.
2021

أثر البيع على بيان المركز المالي الموحد للمجموعة
صافي الموجودات
نسبة حصة الملكية التي تحتفظ بها المجموعة

1,712,481
%98.14

حصة المجموعة في صافي الموجودات (أ)

1,680,629

المقابل المستلم (ب)

2,300,000

ربح من بيع الشركة التابعة (ب  -أ)

619,371
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 .10الشركات التابعة الجوهرية
الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة في  31ديسمبر  2021مبينة أدناه .ما لم ينص على خالف ذلك ،يتكون رأس مال
الشركات التابعة من األسهم االعتيادية ،والتي تمتلكها المجموعة بصورة مباشرة وغير مباشرة ،ونسبة حصص الملكية
تساوي حقوق التصويت التي تمتلكها المجموعة .تشتمل االستثمارات في الشركات التابعة بشكل رئيسي على أدوات ذات
أغراض خاصة تم إنشاؤها لالحتفاظ باستثمارات وموجودات األسهم االستراتيجية والخاصة للشركة .ال تشارك هذه الكيانات
في أي أنشطة أخرى .تم تأسيس جميع الشركات التابعة ولها مكان عملها الرئيسي في البحرين وتستخدم نفس تاريخ التقارير
المالية للمجموعة.
نسبة حصة الملكية التي تحتفظ بها المجموعة
2020
2021

إسم الشركة

٪100
٪97.03
٪51.00
٪100
٪100
٪100

شركة استيراد بحرين انفست ( 2ذ.م.م) (إيضاح )9
شركة استيراد لاير انفست ( 1ذ.م.م)
شركة استيراد العقارية القابضة (ذ.م.م) *
شركة الباك  -االمارات العربية المتحدة ( 1ذ.م.م) *
شركة استيراد أمواج بارتنرشب
شركة استيراد أمواج (ذ.م.م)
شركة أسهم استيراد  1ذ.م.م

٪98.14
٪100.00
٪97.03
٪51.00
٪100
٪100
٪100

قرر المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية العادية تصفية شركة استيراد العقارية القابضة (ذ.م.م) ،وشركة الباك -
االمارات العربية المتحدة ( 1ذ.م.م) في أغسطس .2021
يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بشركة الباك  -االمارات العربية المتحدة ( 1ذ.م.م) التابعة للمجموعة التي لديها
حصص جوهرية غير مسيطرة ،قبل إلغاء المعامالت بين شركات المجموعة.

نسبة الحصة غير المسيطرة
موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة

 31ديسمبر
2021

 31ديسمبر
2020

%49

٪49

905,293
)(14,973

908,694
()25,020

صافي الموجودات

890,320

883,674

صافي الموجودات المنسوبة للحصة غير المسيطرة

436,257

433,000

2021
()5,831
()5,831
()2,857
-

اإليرادات
الخسارة
مجموع الدخل الشامل
خسارة مخصص للحصة غير المسيطرة
الدخل الشامل اآلخر المخصص للحصة غير المسيطرة
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8,015
()1,712
()1,712
()839
-
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 .11قروض بنكية

قروض قصيرة األجل
سحب على المكشوف
قروض طويلة األجل

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2020

2021

7,012,124
1,304,787
290,308

5,619,340
-

8,607,219

5,619,340

استخدمت القروض قصيرة األجل بمبلغ  7,012,124دينار بحريني ( 5,619,340 :2020دينار بحريني) لشراء سندات
الدين وهي مضمونة مقابل سندات دين بقيمة والتي تبلغ قيمتها العادلة  12,677,826دينار بحريني (:2020
 10,639,842دينار بحريني) كما هو مبين في اإليضاح رقم (.)5
تمويل السحب على المكشوف بمبلغ  1,304,787دينار بحريني مضمون مقابل أوراق مالية مدرجة تظهر بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،والتي تبلغ قيمتها العادلة  4,199,731دينار بحريني ( 5,722,400 :2020دينار
بحريني) كما هو مبين في اإليضاح رقم (.)5
استخدمت القروض طويلة األجل للعقارات قيد التطوير وهي مضمونة كما هو مبين في إيضاح رقم (.)4
القروض لها استحقاقات تعاقدية تصل حتى  7سنوات ،وعلى أساس معدالت فائدة مختلفة تتراوح من  ٪0.33إلى ٪5.75
( ٪0.82 :2020إلى .)٪1.28
 .12التخصيصات
يقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح أسهم بنسبة  )٪5 :2020( ٪5من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) لسنة
 .2021هذا المبلغ يساوي  697,521دينار بحريني ( 697,521 :2020دينار بحريني) .في اجتماع الجمعية العمومية
الذي عقد بتاريخ  17مارس  ،2021وافق المساهمون على أرباح األسهم المقترحة بنسبة  ٪5بمبلغ  697,521دينار
بحريني ( 697,521 :2020دينار بحريني) لسنة  ،2020ودفع تبرعات خيرية بمبلغ ال شيء ( 50,000 :2020دينار
بحريني).
 .13المطلوبات األخرى

مبلغ مستحق الدفع لالستحواذ على شركة تابعة *
مبلغ مستحق الدفع لشراء استثمار (راجع إيضاح رقم )5.3
مبلغ مستحق الدفع إلضافات على العقارات قيد التطوير
فوائد مستحقة الدفع
التزام إيجار
التزام مالي مشتق
ذمم دائنة أخرى

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2020

2021

4,100,000
1,508,720
357,520
295,482
135,159
129,438
463,419

5,676,000
300,000
30,877
13,132
323,849
565,350

6,989,738

6,909,208

* مستحق الدفع لشراء شركة تابعة (يتعلق بعقارات قيد التطوير) بمبلغ  4,100,000دينار بحريني (5,676,000 :2020
دينار بحريني) والذي سيتم دفعه كأقساط على فترة  3سنوات ،والتي سيتم سدادها على أقساط على مدى  3سنوات ابتداء من
تاريخ بيان المركز المالي مع تكلفة تمويل  ٪6.5سنويا ً.
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شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني

 .14رأس المال

2021
العدد

2020
القيمة

القيمة

العدد

المصرح به  :قيمة السهم الواحد  100فلس

200,000,000

20,000,000

200,000,000

20,000,000

الصادر والمدفوع بالكامل :قيمة السهم الواحد
 100فلس
مجموع أسهم الخزينة بالتكلفة

140,000,000
()495,847

14,000,000
()93,961

140,000,000
()495,847

14,000,000
()93,961

صافي األسهم المتداولة في  31ديسمبر

139,504,153

13,906,039

139,504,153

13,906,039

سعر التداول للسهم قيمة  100فلس كما في  31ديسمبر
القيمة السوقية للشركة كما في  31ديسمبر
العائد األساسي على السهم بقيمة  100فلس

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2020

2021

 145فلس
20,300,000
 12.24فلس

 150فلس
21,000,000
 5.40فلس

يحتسب العائد على السهم بقسمة صافي األرباح المنسوبة لحاملي األسهم العادية والبالغة  1,707,221دينار بحريني
( :2020صافي ربح بقيمة  753,827دينار بحريني) على المعدل الموزون لعدد األسهم القائمة في نهاية السنة والبالغة
 139,504,153سهما ً ( 139,504,153 :2020سهما ً) بعد خصم أسهم الخزينة.
معلومات إضافية عن حملة أسهم الشركة
 )1فيما يلي بيان بأسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم التي يملكونها والتي تمثل نسبة  ٪5أو أكثر من عدد
األسهم المتداولة:
الجنسية
شركة منارات االستثمارية القابضة
بنك البحرين الوطني

جزيرة كايمن
البحرين

عدد االسهم
29,682,057
16,331,219

النسبة المئوية
٪21.20
٪11.67

 )2اآلتي يمثل توزيع األسهم العادية حسب جنسية المساهمين:
عدد االسهم

عدد المساهمين

النسبة المئوية

بحريني
دول مجلس التعاون األخرى
أخرى

106,466,878
3,239,217
30,293,905

4,137
54
18

% 76.05
% 2.31
% 21.64

المجموع

140,000,000

4,209

%100.00

 )3لدى المجموعة فئة واحدة من األسهم فقط وحاملي هذه األسهم لديهم حقوق تصويت متساوية.
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شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني

 .14رأس المال (يتبع)
 )4توزيع ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة
بين صفر و
 99.999سهم

عدد االسهم
عــدد أعضاء مجلس االدارة

2

بين  100,000و
 499,999سهم
4

بين  500,000و
 2,000,000سهم
2

أكثر من
 2,000,000سهم
-

 )5يوضح الجدول توزيع األسهم وعدد حاملي األسهم ونسبة ملكيتهم في الفئات التالية:
عدد االسهــــم

الـنــــــــــوع*

عــدد المســــاهمين

النسبة لمجموع االسهم
المصدرة

اقل من ٪1
من . ٪1اقل من ٪5
من . ٪5اقل من ٪10
من . ٪10اقل من ٪20
من . ٪20اقل من ٪30

80,944,971
13,041,753
16,331,219
29,682,057

4,202
5
1
1

٪57.82
٪9.31
٪11.67
٪21.20

المجموع

140,000,000

4,209

%100

* مبينة كنسبة من مجموع األسهم الصادرة للشركة.
 .15منافع الموظفين
ان حقوق التقاعد الخاصة بالموظفين البحرينيين يتم تغطيتها حسب أنظمة الهيئة العامة للتأمين االجتماعي والتي يتم
بموجبها تحصيل اشتراكات شهرية من الشركة والعاملين على أساس نسبة مئوية ثابتة من الرواتب .بلغ مجموع مساهمة
المجموعة في هذا البرنامج والذي يمثل برنامج مساهمات محددة حسب معيارالمحاسبة الدولي رقم ( )19مبلغ 43,706
دينار بحريني في سنة  39,233 :2020( 2021دينار بحريني).
وفقا ً لسياسة المجموعة ،يستحق جميع الموظفون مكافأة نهاية الخدمة على أساس مدة الخدمة والراتب األخير .لقد تم عمل
مخصص لهذه االلتزامات غير الممولة والذي يمثل برنامج منافع محددة حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )19على
افتراض إنهاء خدمات جميع الموظفين بتاريخ بيان المركز المالي .كما في  31ديسمبر  ،2021يعمل لدى المجموعة 9
موظفين بحرينين و 3موظفين أجانب.
كانت الحركة في مخصص نهاية خدمة الموظفين كما يلي:
مخصص نهاية الخدمة للموظفين

2021
231,795
23,184
)(246,313

في  1يناير
مخصص السنة
المدفوع خالل السنة

8,666

المخصص في  31ديسمبر
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2020
179,319
52,476
231,795

شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني

 .16إيرادات االستثمارات

2021

إيرادات من أسهم حقوق الملكية
أرباح أسهم مستلمة*
خسائر القيمة العادلة على استثمارات األوراق المالية المدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة
خسائر القيمة العادلة على األوراق المالية المركبة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة
أرباح محققة على استثمارات األوراق المالية المسعرة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة
أرباح محققة على استثمارات األوراق المالية غير المسعرة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أرباح محققة على األوراق المالية المركبة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة

358,852

284,309

)(19,887

93,188

)(92,686

)(187,969

297,295
619,371

288,852
701

1,162,948

إيرادات من سندات الدين
إيرادات الفوائد
أرباح من بيع استثمارات في أدوات الدين
الخسائر االئتمانية المتوقعة

2020

716,654
470,605
)(31,766

1,155,493

479,081
744,696
742,737
()29,049
1,458,384

خسائر محققة من أدوات مالية مشتقة

()11,752

()88,250

إيرادات االستثمارات األخرى
فوائد البنوك
إيرادات الفوائد على االستثمارات
خسائر تحويل عمالت

66,310
66,691
)(3,262

124,944
38,006
()44,478

رسوم عهدة
مجموع إيرادات االستثمارات

129,739

118,472

()13,693

()10,958

2,422,732

1,956,729

* يشمل اإليراد من أسهم حقوق الملكية على أرباح أسهم مستلمة من استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل بمبلغ  312,364دينار بحريني ( 6,549 :2020دينار بحريني).
2021

 .17مصروفات التشغيل
تكلفة الموظفين
مكافأة وأتعاب حضور لجان مجلس اإلدارة
مصروفات المكتب
أتعاب مهنية وقانونية
مصروفات أخرى
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2020

785,777
119,000
148,998
83,082
113,945

654,356
111,750
105,091
95,668
86,605

1,250,802

1,053,470

شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني

 .18مصروفات الفوائد
2021
فوائد على مبلغ مستحق الدفع لشراء شركة تابعة (إيضاح رقم )13
فوائد على قروض بنكية *
فوائد على التزام اإليجار

2020

266,500
138,973
1,154

154,936
2,779

406,627

157,715

* الفوائد على القروض البنكية تستحق على أساس شهري وربع سنوي ،وبمعدالت فائدة تتراوح بين  ٪0.33إلى ٪5.75
( ٪0.82 :2020إلى .)٪1.28
 .19األطراف ذوي العالقة
المعامالت مع فريق اإلدارة العليا

يتكون فريق اإلدارة العليا بالشركة الرئيسيين من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا بالشركة الذين لهم
الصالحيات والمسئوليات للتخطيط والتوجيه ومراقبة أعمال الشركة .كانت المكافآت في المزايا المدفوعة لفريق اإلدارة
العليا كما يلي :
2021
64,000
55,000
181,500

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
أتعاب حضور لجان مجلس اإلدارة
رواتب ومكافآت أعضاء اإلدارة الرئيسيين

2020
49,000
62,750
105,808

احتسبت المجموعة مبلغ  40,000دينار بحريني ( :2020ال شيء) كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في
 31ديسمبر  ،2021والتي تخضع لموافقة المساهمين والسلطات التنظيمية .خالل السنة ،دفعت المجموعة مكافآت ألعضاء
مجلس اإلدارة بمبلغ  24,000دينار بحريني بالتساوي بين أعضاء مجلس اإلدارة.
المعامالت مع المساهمين والمؤسسات التي يملك أعضاء مجلس االدارة حصص فيها
المعامالت مع المساهمين والمؤسسات التي تدار من قبل أعضاء مجلس اإلدارة ،أو تلك التي لهم تأثير فعال في إدارتها تتم
حسب الشروط المعتمدة من قبل اإلدارة .ال توجد معامالت جوهرية أخرى مع مؤسسات ألعضاء مجلس اإلدارة حصص
فيها .المعامالت خالل السنة ،واألرصدة كما في نهاية السنة كانت كالتالي:

أرصدة لدى أطراف ذوي عالقة
ذمم مدينة من حصة غير مسيطرة
ذمم دائنة لعضو بمجلس اإلدارة وعضو إدارة رئيسي

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2021

2020

419,276
-
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173,460
76,000
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بالدينار البحريني

 .19األطراف ذوي العالقة (يتبع)
2021
معامالت مع أطراف ذوي عالقة
إيرادات العقارات االستثمارية من شركة زميلة
شراء استثمار من عضو بمجلس اإلدارة وعضو إدارة رئيسي

2020
7,290
76,000

-

تمت الموافقة على بعض المعامالت من قبل مجلس اإلدارة بموجب المادة ( 189ب) من قانون الشركات التجارية في السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2021إذا كان لرئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة في العقود أو المعامالت التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس.
 .20األدوات المشتقة المحتفظ بها لغرض إدارة المخاطر
اعتبارا من  1يناير  ، 2020بدأت المجموعة في استخدام المشتقات ،إلدارة تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة ،والتي تم
ً
تصنيفها في عالقة تحوط .حتى عام  ،2019بينما تم االحتفاظ بمراكز التحوط االقتصادي ،لم يتم اتباع محاسبة التحوط.
القيمة العادلة لألدوات المشتقة كما في  31ديسمبر كما يلي:
 31ديسمبر 2021
القيمة
المبلغ
العادلة
االسمي

أنواع األدوات
مقايضات أسعار الفائدة

 31ديسمبر 2020
القيمة
المبلغ
العادلة
االسمي

3,430,700

)(126,668

3,807,700

()323,849

3,430,700

)(126,668

3,807,700

()323,849

القيمة العادلة الموجبة لألدوات المشتقة أعاله تبلغ  2,770دينار بحريني ( :2020ال شيء) ،والقيمة العادلة السلبية
 129,438دينار بحريني ( 323,849 :2020دينار بحريني).
تحوط التدفقات المالية
 31ديسمبر 2021
أكثر من سنة
اقل من سنة

مقايضات أسعار الفائدة
صافي التعرض للمخاطر
متوسط سعر الفائدة الثابت

3,430,700
٪1.76

3,807,700
٪1.74

 31ديسمبر 2021
أكثر من سنة
اقل من سنة

مقايضات أسعار الفائدة
أدوات ذات معدل فائدة متغيير

)(126,668
٪1.76

 31ديسمبر 2020
أكثر من سنة
اقل من سنة

()49,439

-

()323,849
٪1.74

 31ديسمبر 2020
أكثر من سنة
اقل من سنة
-

)(246,619

خالل السنة الحالية  ،تم احتساب التغيرات في قيمة أداة التحوط بمبلغ  185,428دينار بحريني ()246,619( :2020
دينار بحريني) في الدخل الشامل اآلخر وتم إعادة تصنيف مبلغ ( )11,752دينار بحريني ( )88,250( :2020دينار
بحريني) من احتياطي التحوط إلى بيان الربح والخسارة الموحد خالل السنة .تم احتساب ال شيء على عدم فعالية التحوط في
بيان الربح والخسارة الموحد.
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 .21األدوات المالية وإدارة المخاطر
مقدمة
تشمل األدوات المالية للمجموعة النقد وأرصدة البنوك والذمم التجارية المدينة ،واالستثمارات في األوراق المالية ،والذمم
المدينة األخرى واألدوات المالية المشتقة المحتفظ بها إلدارة المخاطر ،وذمم تجارية دائنة والمطلوبات المستحقة وأرباح
األسهم غير المطالب بها عن سنوات سابقة.
السياسات المحاسبية لألدوات المالية موضحة في إيضاح رقم ( .)3تتعرض المجموعة للمخاطر التالية بسبب أدواتها المالية:
•

مخاطر اإلئتمان

•

مخاطر السيولة

•

مخاطر السوق

يستعرض هذا االيضاح معلومات عن تعرض المجموعة للمخاطر المذكورة أعاله وأهداف وسياسات وطرق المجموعة
لقياس وإدارة المخاطر .تشتمل هذه البيانات المالية على إفصاحات نوعية إضافية.
إطار إدارة المخاطر
لمجلس االدارة المسئولية العامة إلنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للشركة .أنشأ المجلس لجنة التدقيق ،المسئولة
عن تطوير ومراقبة سياسات المجموعة إلدارة المخاطر .تقدم اللجنة تقريرا ً دوريا ً عن أنشطتها لمجلس اإلدارة.
تم إعداد سياسات إدارة المخاطر للمجموعة للتعرف على وتحليل المخاطر التي تواجه المجموعة ،لوضع حدود وضوابط
مناسبة ،ولمراقبة المخاطر والتقيد بالحدود .يتم مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات في
أوضاع السوق وأنشطة المجموعة .تسعى المجموعة من خالل التدريب واالجراءات والمعايير اإلدارية ،إلى تطوير بيئة
رقابية منضبطة وبناءة بحيث يكون كل الموظفين على دراية بأدوارهم وواجباتهم.
تراقب لجنة التدقيق في المجموعة مدى التزام اإلدارة بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة ،كما تراجع
مدى كفاية أطر إدارة المخاطر للمخاطر التي تواجهها .يقوم قسم التدقيق الداخلي المستعان به من قبل شركة مهنية خارجية
بمساعدة لجنة التدقيق ألداء مهامها .يقوم قسم التدقيق الداخلي بالقيام بمراجعة دورية وعرضية ألنظمة وإجراءات إدارة
المخاطر ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز أحد طرفي األدوات المالية بالوفاء بااللتزامات المتفق عليها ،مما يسبب خسارة مالية
للطرف اآلخر.

التعرض لمخاطر االئتمان
التعرض األقصى لمخاطر االئتمان للمجموعة كما يلي:

النقد وأرصدة البنوك
سندات دين
موجودات أخرى
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 31ديسمبر

 31ديسمبر

2021

2020

4,514,212
12,677,826
2,035,360

8,396,601
10,636,669
387,051

19,227,398

19,420,321
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني

 .21األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
سندات دين
تنشأ مخاطر االئتمان أيضا ً من األنشطة االستثمارية للمجموعة ،وبخاصة في سندات الدين .سندات الدين إما سيادية ،او
مدعومة من الجهات السيادية ،وبالتالي فإن مخاطر االئتمان عليها محدودة.
الحركة في مخصص انخفاض القيمة ( الخسائر االتمانية المتوقعة الثني عشر شهرا ً) ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر خالل السنة كانت كما يلي:
2020

2021
الرصيد في  1يناير
المخصص خالل السنة

61,605
31,766

32,556
29,049

الرصيد في  31ديسمبر

93,371

61,605

الجدول التالي يعرض تحليالً لجودة ائتمان سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .يشير هذا التحليل إلى
ما إذا كانت الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خاضعة لمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
لفترة  12شهرا ً أو الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة ،وفي الحالة األخيرة ،ما إذا كانت منخفضة ائتمانياً.
 31ديسمبر
2020

 31ديسمبر
2021
 -Aإلى +AA
 - Bإلى +BB
 -Bإلى +B
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

1,289,829
2,632,616
8,405,137
)(93,371

1,639,861
3,545,181
4,077,560
()61,605

التكلفة المطفأة

12,234,211

9,200,997

القيمة الدفترية

12,677,826

10,636,669

ذمم مدينة
الجدول التالي يوضح الموجودات المالية المستحقة للمجموعة ولكن غير منخفضة القيمة:
 31ديسمبر
2021

 31ديسمبر
2020

غير مستحقة السداد
مستحقة السداد أقل من  6أشهر
مستحقة السداد أكثر من  6أشهر

2,014,509
20,851
-

385,769
1,282
-

المجموع

2,035,360

387,051

تعتقد اإلدارة أنه ال توجد ضرورة لعمل مخصص انخفاض القيمة فيما يتعلق بالذمم المدينة غير المستحقة.
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 .21األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
النقد وأرصدة البنوك
يتم االحتفاظ بالنقد وأرصدة البنوك لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد .تعتبر مخاطر االئتمان على النقد وأرصدة البنوك
محدودة ،وذلك لطبيعتها قصيرة األجل ،ولجودة العمالء المحليين المحدودين الذين تتعامل معهم المجموعة.
تم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على النقد وأرصدة البنوك على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة ألثني عشر شهراً،
وتعكس فترات االستحقاق القصيرة للمخاطر .تستخدم المجموعة منهجية لتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على النقد
وأرصدة البنوك ،مماثلة لتلك المستخدمة لسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل دخل الشامل اآلخر .كما في  31ديسمبر
 ،2021بلغ المخصص للنقد وأرصدة البنوك مبلغ  5,302دينار بحريني ( 5,302 :2020دينار بحريني).
استحقاق الموجودات المالية المعرضة لمخاطر االئتمان
تقوم المجموعة بمراقبة التمركز في مخاطر االئتمان حسب االستحقاق .الجدول التالي يبين تحليل لتمركز مخاطر االئتمان
كما في تاريخ بيان المركز المالي:
 31ديسمبر 2021

5-1
سنوات

أقل من
سنة

10 - 6
سنوات

المجموع

النقد وأرصدة البنوك
سندات دين
موجودات أخرى

4,514,212
2,035,360

3,793,762
-

8,884,064
-

4,514,212
12,677,826
2,035,360

المجموع

6,549,572

3,793,762

8,884,064

19,227,398

 31ديسمبر 2020

5-1
سنوات

أقل من
سنة

10 - 6
سنوات

المجموع

النقد وأرصدة البنوك
سندات دين
موجودات أخرى

8,396,601
387,051

3,750,943
-

6,885,726
-

8,396,601
10,636,669
387,051

المجموع

8,783,652

3,750,943

6,885,726

19,420,321

التمركز الجغرافي لتوزيع الموجودات المالية
تقوم المجموعة ايضا ً بمراقبة التمركز في مخاطر االئتمان حسب المناطق الجغرافية .التالي يبين تحليل تمركز مخاطر
االئتمان كما في تاريخ بيان المركز المالي:
 31ديسمبر 2021

مملكة البحرين ودول مجلس التعاون
الواليات المتحدة وأوروبا وأخرى

النقد وأرصدة
البنوك

سندات
دين

موجودات
أخرى

المجموع

3,685,039
829,173

12,677,826
-

2,035,360
-

18,398,225
829,173

4,514,212

12,677,826

2,035,360

19,227,398
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 .21األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
 31ديسمبر 2020

النقد وأرصدة
البنوك

مملكة البحرين ودول مجلس التعاون
الواليات المتحدة وأوروبا وأخرى

سندات
دين

المجموع

موجودات
أخرى

4,827,599
3,569,002

9,862,786
773,883

387,051
-

15,077,436
4,342,885

8,396,601

10,636,669

387,051

19,420,321

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة في الحصول على األموال الالزمة لسداد التزاماتها المالية عند حلول أجلها.
تهدف طريقة المجموعة في إدارة السيولة إلى التأكد من توافر السيولة في كل األحوال لسداد التزاماتها عند حلول أجلها
سواء في الظروف االعتيادية أو الصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو خسارة السمعة التجارية للمجموعة.
االستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية هي كالتالي:
 31ديسمبر 2021

القيمة
الدفترية

إجمالي
التدفق النقدي

3-1
شهر

أقل من
شهر

أكثر
من سنة

 3أشهر
لسنة

قروض بنكية
مطلوبات أخرى

8,607,219
6,851,634

8,683,394
7,273,395

8,328,351
3,616,475

8,190

24,570

355,043
3,624,160

مجموع المطلوبات

15,458,853

15,956,789

11,944,826

8,190

24,570

3,979,203

التزامات

6,530,986

6,530,986

578,361

-

5,952,625

-

المجموع

21,989,839

22,487,775

12,523,187

8,190

5,977,195

3,979,203

القيمة
الدفترية

إجمالي
التدفق النقدي

أقل من
شهر

 31ديسمبر 2020

3-1
شهر

أكثر
من سنة

 3أشهر
لسنة

قروض
مطلوبات أخرى

5,619,340
6,664,281

5,633,789
7,340,281

5,633,789
2,264,281

-

1,266,500

3,809,500

مجموع المطلوبات

12,283,621

12,974,070

7,898,070

-

1,266,500

3,809,500

التزامات

582,234

582,234

-

582,234

-

-

المجموع

12,865,858

13,556,304

7,898,070

582,234

1,266,500

3,809,500
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 .21األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل أسعار معدل الفائدة وأسعار األسهم ومعدل صرف العمالت األجنبية،
والتي لها تأثير على دخل المجموعة أو قيمة أدواتها المالية .تتألف مخاطر السوق من ثالثة أنواع وهي :مخاطر العملة
ومخاطر معدالت الفائدة ومخاطر األسعار األخرى .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة تعرضات مخاطر
السوق في حدود األطر المقبولة ،مع تحقيق عائد مجزي على االستثمارات.
تتعرض المجموعة لمخاطر السوق فيما يتعلق بالنقد وأرصدة البنوك ،وودائع البنوك ،واالستثمارات في سندات الدين .تتم
جميع هذه المعامالت ضمن إطار التوجيهات التي تحددها سياسات وإجراءات االستثمار.
تقيم المجموعة هذه المخاطر بانتظام ،ووضعت سياسات وممارسات تجارية للحماية من اآلثار السلبية لحركة السوق
وغيرها من المخاطر المحتملة.
إدارة إصالح معدل الفائدة القياسي المخاطر المصاحبة
نظرة عامة
يتم إجراء إصالح أساسي للمقاييس الرئيسية لمعدالت الفائدة على مستوى العالم ،بما في ذلك استبدال بعض معدالت الفائدة
المعروضة بين البنوك ( ،)IBORبمعدالت بديلة خالية تقريبا ً من المخاطر (يشار لها باسم "إصالح معدل الفائدة المعروض
بين البنوك) .تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة المعروضة بين البنوك ( )IBORعلى أدواتها المالية التي سيتم
استبدالها أو إصالحها كجزء من هذه المبادرات على مستوى السوق ككل .كما في  31ديسمبر  ،2021تم ربط التعرض
المجموعة الرئيسي لمخاطر معدالت الفائدة المعروضة بين البنوك ( )IBORمع معدل الاليبور ( )LIBORبالدوالر
األمريكي .المعدل المرجعي البديل لمعدل الاليبور ( )LIBORبالدوالر األمريكي هو معدل التمويل المضمون لليلة واحدة
) .(SOFRهناك دعم واسع من قبل الجهات التنظيمية والهيئات الصناعية الستبدال معدل الاليبور ( )LIBORببديل
يسمى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ) (SOFRلمعدل الاليبور ( )LIBORبالدوالر األمريكي ،والذي يتوقع أن يتيح
ثقة أكبر ،ومخاطر أقل .باإلضافة لذلك ،سيتم تطبيق هامش ائتماني إضافي يفوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة كجزء
من معدل العائد على االستثمار ( .)APRفيما يلي تواريخ التوقف المحددة الموصى بها للعمالت والفترات النتقال معدل
الاليبور ( ،)LIBORعلى النحو الموصى به والمقبول من قبل الجهات التنظيمية:
  31ديسمبر  ،2021في حال جميع إعدادات الجنيه اإلسترليني ،واليورو ،والفرنك السويسري ،والين الياباني،باإلضافة إلعدادات الاليبور بالدوالر األمريكي ألسبوع واحد وشهرين؛
  30يونيو  ،2023في حال إعدادات الاليبور بالدوالر األمريكي المتبقية ( لليلة ،لشهر واحد 3 ،أشهر 6 ،أشهر ،و12شهراً).
مع ذلك ،فإن المجموعة بصدد تطبيق مخصصات احتياطية مناسبة لجميع التعرضات المربوطة بمعدل الاليبور بالدوالر
األمريكي.
تقوم لجنة التدقيق بمراقبة وإدارة انتقال المجموعة لمعدالت بديلة .تقوم اللجنة بتقييم مدى إشارة العقود للتدفقات النقدية
لمعدالت الفائدة المعروضة بين البنوك ،ما إذا كانت هذه العقود ستحتاج للتعديل نتيجة إلصالح معدل الفائدة المعروض
بين البنوك ،وكيفية إدارة االتصاالت حول إصالح معدل الفائدة المعروض بين البنوك مع األطراف المقابلة .ترفع اللجنة
تقاريرها لمجلس اإلدارة ،وتتعاون مع اإلدارات األخرى ،حسب الحاجة.
األدوات المشتقة
تحتفظ المجموعة بمعامالت مبادلة أسعار الفائدة ألغراض إدارة المخاطر ،والتي تم تحديدها في عالقات التحوط للتدفقات
النقدية .إن معاملة مبادلة أسعار األسهم لها معدل عائم مرتبط بمعدل الاليبور ( )LIBORبالدوالر األمريكي .تخضع األدوات
المالية المشتقة للمجموعة ألحكام االتفاقية الرئيسية للجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات (.)ISDA

43

شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني

 .21األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)

محاسبة التحوط
كما في تاريخ نهاية السنة ،فإن البنود المتحوطة وأدوات التحوط الخاصة بالمجموعة مرتبطة بمعدل الاليبور ()LIBOR
بالدوالر األمريكي ومعدل عرض البينك ( .)BORتدرج هذه المعدالت القياسية كل يوم ،ويتم مبادلة التدفقات النقدية لمعدل
الفائدة المعروضة بين البنوك مع األطراف المقابلة كالمعتاد.

المبالغ اإلجمالية للعقود التي لم يتم إصالحها ،بما في ذلك تلك التي تحتوي على شروط احتياطية مناسبة
تراقب المجموعة التقدم المحرز في االنتقال من معدالت الفائدة المعروضة بين البنوك إلى معدالت قياسية جديدة من خالل
مراجعة إجمالي مبالغ العقود التي لم تنتقل بعد لمعدالت قياسية بديلة ،ومبالغ هذه العقود التي تشمل شروطا ً احتياطية
مناسبة .تعتبر المجموعة أن العقد لم ينتقل بعد لمعدالت قياسية بديلة عندما تكون الفائدة بموجب العقد مرتبطة بمعدل قياسي
ال يزال خاضعا ً إلصالح معدل الفائدة المعروض بين البنوك ،حتى لو كان يشمل شرطا ً احتياطيا ً يتعامل مع توقف معدل
الفائدة الحالي المعروض بين البنوك (يشار إليه باسم "عقد لم يتم إصالحه").
يعرض الجدول التالي إجمالي مبالغ العقود التي لم يتم إصالحها ،وتلك التي تحتوي على لغة احتياطية مناسبة كما في 1
يناير  2021وكما في  31ديسمبر 2021
 31ديسمبر 2021

اليبور بالدوالر األمريكي
إجمالي مبالغ
العقود التي
لم يتم إصالحها

مطلوبات مالية
قروض بنكية
أدوات مشتقة
مقايضات معدالت الفائدة

مبلغ يحتوي على
فقرة احتياطية
مناسبة

-

4,437,214

-

3,430,700

كما في  31ديسمبر  ،2021كان لدى البنوك قروض بنكية بمبلغ  2,009,410دينار بحريني مرتبطة بالمعدل المعروض
من البنك ،والذي هو يمثل معدل ملكية خاصة يديره البنك.
 1يناير 2021

اليبور بالدوالراألمريكي
إجمالي مبالغ
العقود التي
لم يتم إصالحها

مطلوبات مالية
قروض بنكية
أدوات مشتقة
مقايضات معدالت الفائدة
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مبلغ يحتوي على
فقرة احتياطية
مناسبة

5,619,340

-

3,807,700

-
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 .21األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
مخاطر معدل الفائدة
مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة تغيير معدالت الفائدة في السوق .المجموعة معرضة
لمخاطر معدل الفائدة بشكل أساسي من القروض البنكية ذات معدالت الفائدة العائمة .تدير المجموعة مخاطر معدل الفائدة
من خالل المراقبة المستمرة لحساسية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة باستخدام معدل فائدة معياري وغير
معياري لسيناريوهات عدة.
تتعرض المجموعة لمخاطر معدل الفائدة للموجودات والمطلوبات المالية التالية :
 31ديسمبر 2021
معدالت الفائدة
القيمة
الفعلية
الدفترية
%

 31ديسمبر 2020
معدالت الفائدة
القيمة
الفعلية
الدفترية
%

الموجودات
النقد وأرصدة البنوك
سندات دين

4,514,212
12,677,826

٪2.00
٪6.35

8,396,601
10,636,669

٪20.00
٪6.44

المطلوبات
قروض بنكية
مطلوبات أخرى

8,607,219
4,235,159

٪1.63
٪6.50

5,619,340
5,600,000

٪1.2
٪6.50

إن تغيرا ً بنسبة  ٪1في معدالت الفائدة يمكن أن يؤدي لزيادة ( /نقص) في حقوق الملكية وبيان الربح أو الخسارة الموحد
بقيمة  43,497-/+دينار بحريني ( 77,291 -/+ :2020دينار بحريني) .إن هذا التحليل يفترض أن كل المتغيرات،
وباألخص معدل صرف العمالت األجنبية ،تبقى ثابتة.
تحدد المجموعة وجود عالقة اقتصادية بين أداة التحوط والبند المتحوط استناداً إلى معدالت الفائدة ،والفترات ،وتواريخ
إعادة التسعير واالستحقاق ،والمبلغ اإلسمي أو المبلغ األصلي .إذا تأثرت عالقة التحوط بشكل مباشر من عدم التيقن الناتج
عن إصالح معدل الفائدة المعروض بين البنوك ،فإن المجموعة تفترض لهذا الغرض أن معدل الفائدة القياسي لن يتغير
نتيجة إلصالح معدل الفائدة القياسي.
عالقات التحوط المتأثرة بإصالح معدل الفائدة القياسي بين البنوك قد تعاني من عدم الفعالية نتيجة لعدم تطابق التوقيت بين
البند المتحوط وأداة التحوط فيما يتعلق بانتقال معدل الفائدة المعروض بين البنوك.
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 .21األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
التعرض إلى مخاطر العملة
مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية .كان
للمجموعة صافي التعرضات التالية بالعمالت األجنبية كما في  31ديسمبر:

دوالر أمريكي
الدينار الكويتي
عمالت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى (*)
اليورو
دوالر هونج كونج
الجنية االسترليني

 31ديسمبر
2021

 31ديسمبر
2020

15,775,241
1,150,290
638,489
124
50,421
4,591

13,583,170
1,116,535
521,824
101,409
4,640

(*) هذه العمالت مرتبطة بالدوالر األمريكي.

إن الدينار البحريني مرتبط بالدوالر األمريكي ،وبالتالي مخاطر العملة تنشأ من العمالت األخرى .تستخدم المجموعة عادة
عقود الصرف اآلجلة للتحوط من مخاطر العملة األجنبية المحددة .بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالعملة
األجنبية ،تتأكد المجموعة بأن صافي التعرض سيبقى ضمن الحدود المقبولة من خالل بيع وشراء عمالت أجنبية بالمعدل
الفوري إذا اقتضت الضرورة لمواجهة االختالفات قصيرة األجل.
مخاطر أسعار األسهم – الحساسية
جميع استثمارات األسهم المدرجة للمجموعة مدرجة في بورصات إقليمية وعالمية معترف بها .بالنسبة لمثل هذه
االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن زيادة المؤشر بنسبة  ٪2في تاريخ التقرير كان
من شأنها زيادة حقوق الملكية بمقدار 83,995دينار بحريني ( 110,328 :2020دينار بحريني)؛ تغيير مسا ٍو في االتجاه
المعاكس من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض حقوق الملكية بمقدار  83,995دينار بحريني ( :2020انخفاض بمقدار
 110,328دينار بحريني) .بالنسبة لمثل هذه االستثمارات المصنفة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة  ،فإن تأثير زيادة بنسبة  ٪2في المؤشر في تاريخ التقرير على بيان الربح أو الخسارة الموحد قد يكون زيادة
قدرها  33,476دينار بحريني ( 11,502 :2020دينار بحريني) .أي تغيير مسا ٍو في االتجاه المعاكس من شأنه أن يؤدي
إلى انخفاض الربح أو الخسارة بمقدار  33,47694دينار بحريني ( 11,502 :2020دينار بحريني).
 .22إدارة رأس المال
إن سياسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق
والمحافظة على التطورات المستقبلية للشركة.
يسعى مجلس اإلدارة للمحافظة على توازن بين أعلى عوائد الممكن تحقيقها مع أعلى مستويات االقتراض ،ومميزات
والضمان المحقق بوضع رأسمالي سليم.
تهدف المجموعة لتحقيق عائد على حقوق المساهمين بهامش أكبر من المعدل الخالي من المخاطر ومناسب لمخاطر
االستثمار .في سنة  2021بلغ مجموع العائد .)٪2.23 :2020( ٪4.99
ليس للمجموعة خطة محددة إلعادة شراء أسهمها ،ويتم شراء أسهم الخزينة بأسعار السوق المواتية .لم يكن هناك تغير في
إدارة رأس مال المجموعة خالل السنة .كما ال يوجد على الشركة أو الشركات التابعة أية متطلبات رأسمالية مفروضة
خارجيا ً.
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 .23االلتزامات والمطلوبات الطارئة
كما في  31ديسمبر  2021كان على المجموعة صافي التزام باالستثمار في الصناديق المدارة بمبلغ  578,361دينار
بحريني ( 582,234 :2020دينار بحريني) .باإلضافة لذلك ،تلتزم المجموعة تجاه المقاول بمبلغ  5,952,625دينار
بحريني مقابل تنفيذ وإكمال العقارات قيد التطوير( :2020ال شيء).
 .24القيمة العادلة وفئات األدوات المالية
القيمة العادلة
تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي يتم تداولها في األسواق النشطة على أسعار السوق المدرجة أو
عروض أسعار الوسطاء .لجميع األدوات المالية األخرى ،فإن المجموعة تحدد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم
األخرى.
بالنسبة لألدوات المالية التي تتاجر بشكل غير منتظم ،وتكون شفافية أسعارها قليلة ،فإن القيمة العادلة أقل موضوعية،
وتتطلب درجات متفاوتة من الحكم اعتمادا على السيولة ،والتمركز ،وعدم اليقين من عوامل السوق ،وافتراضات التسعير
وغيرها من المخاطر التي تؤثر على األداة المحددة.
تقيس المجموعة القيم العادلة باستخدام تراتبية القيمة العادلة التالية ،والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في القيام بهذه
القياسات:
▪

المستوى :1أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط ألداة مالية مماثلة.

▪

المستوى :2نماذج تقييم مبنية على مدخالت قابلة للرصد ،مباشرة (أي السعر) أو غير مباشرة (أي مشتقة من
األسعار) .هذه الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخدام :أسعار السوق المدرجة في سوق نشط ألدوات مالية مماثلة ،وأسعار
مدرجة ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة ،و أسعار السوق المدرجة في سوق ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة في سوق
يعتبر أقل من نشط ،أو طرق تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للرصد مباشرة أو غير مباشرة من
معلومات السوق.

▪

المستوى :3نماذج تقييم مبنية على مدخالت غير قابلة للرصد .تشمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشمل تقنيات تقييمها
مدخالت غير مبنية على معلومات قابلة للرصد ،حيث يكون للمدخالت الغير قابلة تأثير جوهري على تقييم األدوات
المالية.

الهدف من تقنيات التقييم هو الوصول لمقياس القيمة العادلة الذي يعكس السعر الذي سيتم استالمه لبيع األصل ،أو دفعه
لتحويل االلتزام في معاملة اعتيادية بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.
تستخدم المجموعة نماذج تقييم معترف بها على نطاق واسع لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية الشائعة واألكثر بساطة ،
مثل األسهم المدرجة ومقايضات سعر الفائدة التي تستخدم فقط بيانات السوق التي يمكن مالحظتها وتتطلب القليل من
األحكام والتقديرات اإلدارية .للنماذج المعقدة يقوم فريق التقييم بانتظام بمراجعة المدخالت الهامة غير القابلة للرصد
وتعديالت التقييم .إذا تم استخدام معلومات الطرف الثالث  ،مثل عروض أسعار الوسيط أو خدمات التسعير  ،لقياس القيم
العادلة  ،يقوم فريق التقييم بتقييم األدلة التي تم الحصول عليها من األطراف الثالثة لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تلبي
متطلبات المعايير  ،بما في ذلك المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يجب أن تصنف فيه التقييمات.
يتم موافاة لجنة التدقيق بالمواضيع المهمة المتعلقة بالتقييم.
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 .24القيمة العادلة وفئات األدوات المالية (يتبع)
الجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة بتاريخ نهاية السنة ،من خالل مستوى تراتبية القيمة العادلة ،حيث
تم تصنيف مقياس القيمة العادلة:
المستوى 1

 31ديسمبر 2021
استثمارات في أوراق مالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
سندات دين
أسهم حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أسهم حقوق ملكية
أوراق مالية مركبة
موجودات مالية مشتقة

موجودات مالية مشتقة

موجودات مالية مشتقة

المستوى 2

12,677,826
-

4,199,731

4,459,106

12,677,826
5,658,837

1,569,697
-

2,770

6,000,000
849,814
-

7,569,697
849,814
2,770

14,247,523

4,202,501

8,308,920

26,758,944

-

129,438

-

129,438

المستوى 1

 31ديسمبر 2020
استثمارات في أوراق مالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
سندات دين
أسهم حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أسهم حقوق ملكية
أوراق مالية مركبة

المستوى 3

المجموع

المستوى 3

المستوى 2

المجموع

5,722,400

10,636,669
-

1,517,197

10,636,669
7,239,597

728,877
-

-

1,711,053
391,694

2,439,930
391,694

6,451,277

10,636,669

3,619,944

20,707,890

-

323,849

-

323,849

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى  2والمستوى  3من تراتبية القيمة العادلة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر
 .2021خالل السنة الحالية  ،وبسبب التغيرات في ظروف السوق لبعض األوراق المالية االستثمارية ،لم تعد األسعار
المدرجة في األسواق النشطة وأحجام التداول الكافية متاحة لهذه األوراق المالية في تاريخ القياس أو أقرب منه .ومع ذلك،
كانت هناك معلومات كافية متاحة لقياس القيمة العادلة لهذه األوراق المالية بنا ًء على مدخالت السوق التي يمكن مالحظتها.
لذلك ،تم تحويل هذه األوراق المالية ،التي تبلغ قيمتها الدفترية  4,199,731دينار بحريني ،من المستوى  1إلى المستوى 2
من تسلسل القيمة العادلة .باإلضافة لذلك ،خالل السنة الحالية ،وبسبب التغيرات في ظروف السوق لبعض األوراق المالية
االستثمارية ،كانت األسعار المدرجة في األسواق النشطة وأحجام التداول الكافية متاحة لهذه األوراق المالية في تاريخ
القياس أو أقرب منه .لذلك ،تم تحويل هذه األوراق المالية ،التي تبلغ قيمتها الدفترية  12,677,826دينار بحريني ،من
المستوى  2إلى المستوى  1من تسلسل القيمة العادلة.
يتم احتساب األدوات المالية المشتقة للمستوى  2مبدئيا ً بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد األداة المشتقة ،ويتم إعادة قياسها
الحقا ً بالقيمة العادلة .القيمة العادلة لألداة المشتقة هي ما يعادل أسعار السوق السائدة ،أو تستند إلى عروض أسعار وسيط
التقييم المقدمة من الطرف المقابل المشتق.
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 .24القيمة العادلة وفئات األدوات المالية (يتبع)
تحتسب المجموعة التحويالت بين مستويات تراتبية القيمة العادلة كما في تاريخ بيان المركز المالي خالل الفترة التي حدثت
فيها التحويالت.
الجدول التالي يوضح التسويات بين األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لقياسات القيمة العادلة في المستوى  3من
تراتبية القيمة العادلة:
2021
الرصيد في  1يناير

2020

3,619,944

مجموع األرباح أو الخسائر:
 في الربح أو الخسارة في الدخل الشامل االخرالبيع  /توزيعات
المشتريات
أصبحت شركة تابعة
محول من المستوى 2
الرصيد كما في  31ديسمبر

11,745,595

)(92,686
)(58,091
)(2,102,747
6,942,500
-

()148,328
46,584
()815,857
362,945
()8,330,000
759,005

8,308,920

3,619,944

يبين الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في قياس المستوى  2والمستوى  3للقيمة العادلة ،فضال عن المدخالت الهامة
غير قابلة للرصد المستخدمة:
النوع
استثمارات
أسهم حقوق
ملكية غير
مدرجة بالقيمة
العادلة
أوراق مالية
المركبة

المدخالت الهامة
غير القابلة للرصد

طريقة التقييم
أسعار أحدث المعامالت

غير قابل للتطبيق

العالقة المتبادلة بين المدخالت
الهامة غير القابلة للرصد
وقياس القيمة العادلة
غير قابل للتطبيق

القيمة العادلة للمحفظة المرجعية مخاطر ائتمان الطرف المقابل ،قدرة الشركة على االحتفاظ
لوقت باألوراق المالية المركبة لغاية
التذبذب
األساسية معدلة من المشتقات وفرضية
تاريخ االستحقاق وأثر قيمة
المتضمنة التي تحمي الحد األدنى االستحقاق.
األداة المشتقة المتضمنة (أسعار
للمخاطر والحد األقصى المحتمل
الممارسة)
على مدى فترة العقد.

49

شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني

 .24القيمة العادلة وفئات األدوات المالية (يتبع)
النوع
مقايضات
أسعار الفائدة

المدخالت الهامة
غير القابلة للرصد

طريقة التقييم

نماذج المقايضة :يتم احتساب غير قابل للتطبيق.
القيمة العادلة على أنها القيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة .تستند تقديرات التدفقات
النقدية المستقبلية ذات السعر العائم
إلى معدالت المقايضة المدرجة
وأسعار العقود اآلجلة ومعدالت
االقتراض بين البنوك .يتم خصم
التدفقات النقدية المقدرة باستخدام
منحنى العائد الذي تم إنشاؤه من
مصادر مماثلة والذي يعكس السعر
المعياري بين البنوك ذي الصلة
المستخدم من قبل المشاركين في
السوق لهذا الغرض عند تسعير
مقايضات أسعار الفائدة .يخضع
تقدير القيمة العادلة لتعديل مخاطر
االئتمان التي تعكس مخاطر
االئتمان للمجموعة وللطرف
المقابل ؛ يتم حساب هذا على
أساس هوامش االئتمان المشتقة من
مقايضة التخلف عن سداد االئتمان
الحالية أو أسعار السندات.

العالقة المتبادلة بين
المدخالت الهامة غير القابلة
للرصد وقياس القيمة العادلة
غير قابل للتطبيق.

على الرغم من ثقة المجموعة بأن تقديراتها للقيمة العادلة مناسبة ،إال أن استخدام منهجيات أو فرضيات مختلفة قد يؤدي إلى
قياسات مختلفة للقيمة العادلة .لقياسات القيمة العادلة في المستوى  ،3فإن تغيير واحد أو أكثر من الفرضيات المستخدمة
للفرضيات البديلة الممكنة المعقولة سيكون له التأثيرات التالية:
 31ديسمبر 2021
الدخل الشامل
الربح أو
اآلخر
الخسارة

معدل متوسط تكلفة رأس المال ( ٪1زيادة)
معامل عدم سوقية االستثمار ( ٪10زيادة)
صافي قيمة الموجودات ( ٪10زيادة)
سعر أحدث معاملة ( ٪10زيادة)
التسييل المبكر ألوراق مالية مركبة

600,000
()92,686
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105,836
-

 31ديسمبر 2020
الدخل الشامل
الربح أو
اآلخر
الخسارة
()119,815
()213,882
()196,038

111,645
-

شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني

 .24القيمة العادلة وفئات األدوات المالية (يتبع)
 31ديسمبر 2021
الدخل الشامل
الربح أو
اآلخر
الخسارة

معدل متوسط تكلفة رأس المال ( ٪1نقصان)
معامل عدم سوقية االستثمار ( ٪10نقصان)
صافي قيمة الموجودات ( ٪10نقصان)
سعر أحدث معاملة ( ٪10نقصان)

()600,000

51

()105,836
-

 31ديسمبر 2020
الدخل الشامل
الربح أو
اآلخر
الخسارة
137,986
213,882
-

()111,645
-

شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
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 .24القيمة العادلة وفئات األدوات المالية (يتبع)
التصنيف
الجدول أدناه يوضح تصنيف المجموعة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها العادلة.
بالقيمة العادلة
من خالل الربح
والخسارة

 31ديسمبر 2021

بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل االخر

بالتكلفة
المطفأة

مجموع القيمة
الدفترية

القيمة
العادلة

النقد وأرصدة البنوك
استثمارات في أوراق مالية
 أسهم حقوق ملكية أوراق مالية مركبة سندات الدينموجودات مالية مشتقة
موجودات مالية أخرى

-

-

4,514,212

4,514,212

4,514,212

7,569,697
849,814
2,770
-

5,658,837
12,677,826
-

2,029,820

13,228,534
849,814
12,677,826
2,770
2,029,820

13,228,534
849,814
12,677,826
2,770
2,029,820

مجموع الموجودات المالية

8,422,281

18,336,663

6,544,032

33,302,976

قروض بنكية
مطلوبات مالية مشتقة
مطلوبات مالية أخرى

129,438
-

-

8,607,219
6,722,196

8,607,219
129,438
6,722,196

مجموع المطلوبات المالية

129,438

-

15,329,415

15,458,853
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8,607,219
129,438
6,722,196
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بالدينار البحريني

 .24القيمة العادلة وفئات األدوات المالية (يتبع)
بالقيمة العادلة
من خالل الربح
والخسارة

 31ديسمبر 2020

بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل االخر

بالتكلفة
المطفأة

مجموع القيمة
الدفترية

القيمة
العادلة

النقد وأرصدة البنوك
استثمارات في أوراق مالية
 أسهم حقوق ملكية أوراق مالية مركبة سندات الدينموجودات مالية أخرى

-

-

8,396,601

8,396,601

8,396,601

2,439,930
391,694
-

7,239,597
10,636,669
-

387,051

9,679,527
391,694
10,636,669
387,051

9,679,527
391,694
10,636,669
387,051

مجموع الموجودات المالية

2,831,624

17,876,266

8,783,652

29,491,542

قروض بنكية
مطلوبات مالية مشتقة
مطلوبات مالية أخرى

323,849
-

-

5,619,340
6,340,432

5,619,340
323,849
6,340,432

مجموع المطلوبات المالية

323,849

-

11,959,772

12,283,621

5,619,340
323,849
6,340,432

القيمة الدفترية للنقد وأرصدة البنوك ،والموجودات األخرى ،والقروض ،والمطلوبات األخرى تقارب القيمة العادلة لها ،نتيجة لطبيعتها قصيرة األجل .يتم تسعير القروض البنكية والمطلوبات التي تزيد عن
شهرا ضمن الذمم الدائنة األخرى أقرب إلى معدالت السوق لألدوات المماثلة ،وبالتالي يتم تقييم القيمة الدفترية على أنها تقريب معقول للقيمة العادلة.
12
ً

53

شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني

 .25تسوية التغييرات في المطلوبات مع التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
المطلوبات
قروض

حقوق الملكية
مطلوبات
أخرى

عالوة إصدار
أسهم

رأس
المال

أسهم
خزينة

اإلحتياطيات

حصة غير
مسيطرة

أرباح
مستبقاة

المجموع

الرصيد كما في  1يناير 2021
قروض إضافية ،صافي
فوائد مدفوعة
أرباح أسهم مدفوعة
صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في)
أنشطة التمويل

5,619,340
2,987,879
-

6,909,208
)(176,721
)(701,278

14,000,000
-

7,966,301
-

)(93,961
-

7,769,913
-

4,220,791
-

486,714
-

46,878,306
2,987,879
)(176,721
)(701,278

2,987,879

()877,999

-

-

-

-

-

-

2,109,880

تغييرات أخرى:
مصروفات فوائد على القروض ومقايضات
معدالت الفائدة
تغييرات أخرى – المطلوبات

-

441,326
517,203

-

-

-

-

-

-

958,529

التغيرات األخرى المتعلقة بالمطلوبات

-

958,529

-

-

-

-

-

-

958,529

التغيرات األخرى المتعلقة بحقوق الملكية

-

-

-

-

-

94,774

283,128

)(24,498

353,404

الرصيد كما في  31ديسمبر 2021

8,607,219

6,989,738

14,000,000

7,966,301

)(93,961

7,864,687

4,503,919

462,216

50,300,119
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 .26أثر جائحة كورونا (كوفيد )19
أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد  )19في  11مارس  ،2020وقد تطور إنتشار الفيروس
ضا شكو ًكا كبيرة في بيئة
بسرعة على الصعيد العالمي ،والذي استمر خالل سنة  .2021وقد أحدث فيروس كورونا أي ً
االقتصاد العالمي .اتخذت السلطات تدابير مختلفة الحتواء االنتشار بما في ذلك تطبيق قيود السفر وتدابير الحجر الصحي.
وعلى وجه الخصوص ،لوحظت تقلبات شديدة في أسواق المال والسلع ،والتي كان لها أثر مبائر على أداء المجموعة وبيئتها
التشغيلية.
تقوم اإلدارة ومجلس اإلدارة بمراقبة أثر تطورات كوفيد  19على عمليات الشركة ومركزها المالي ،بما في ذلك التأثير على
تقييمات األصول ،واالنخفاض في القيمة ،ومراجعة العقود المثقلة باألعباء ،وغيرها من األمور .كما وضعت الشركة تدابير
طوارئ تشمل على سبيل المثال ال الحصر تعزيز واختبار خطط استمرارية العمل .قامت اإلدارة بعمل تقييم لألمور المتعلقة
بفرضية االستمرارية ،وخلصت إلى أن الشركة ستستمر في العمل كمنشأة مستمرة لألشهر االثنى عشر القادمة.
عند إعداد البيانات المالية الموحدة ،فإن التقديرات التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية ومصادر التقدير
خاضعة لعدم اليقينية وذلك بسبب التأثيرات المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية ،وان هذه التقديرات تمثل أفضل تقييم من
قبل اإلدارة بنا ًء على المعلومات المتاحة أو الملحوظة.
أعلنت حكومة مملكة البحرين عن العديد من برامج التحفيز االقتصادي ("الحزم") لدعم األعمال التجارية في هذه األوقات
الصعبة .حصلت الشركة على بعض المزايا من هذه الحزم خالل الفترة في شكل تعويض جزئي لرواتب الموظفين
البحرينيين .تظهر تكاليف الموظفين للسنة ضمن بند المصروفات التشغيلية صافي من هذه المنح من الحكومة بمبلغ
 57,785دينار بحريني ( 117,782 :2020دينار بحريني).
 .27عرض استحواذ
في  29نوفمبر  ، 2021وقعت الشركة خطاب نوايا غير ملزم للحصول على حصة تصل إلى  ٪100في فينشر كابيتال بنك
ش.م.ب .رهنا باستكمال إجراءات العناية الواجبة القانونية والمالية المرضية والحصول على الموافقات من السلطة
اعتبارا من تاريخ الموافقة على البيانات المالية  ،لم يتم إبرام أي شروط معاملة حيث
التنظيمية والشركات ذات الصلة.
ً
استمر األطراف في المناقشات وهم في طور استكمال إجراءات العناية الواجبة المطلوبة.
 .28أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة وذلك إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية .ان إعادة التصنيف
هذه لم تؤثر على الدخل الشامل اآلخر للسنة ،أومجموع حقوق الملكية المعلنة سابقاً.

55

(المعلومات المالية اإلضافية المرفقة ال تعتبر جزء من
البيانات المالية الموحدة )

شركة استيراد االستثمارية (ش.م.ب)
معلومات مالية إضافية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

بالدينار البحريني

اإلفصاح عن األثر المالي لجائحة الكورونا

وفقا ً لتوجيهات مصرف البحرين المركزي حسب التعميم المؤرخ بتاريخ  14يوليو ( 2020المرجع أوجي ،)2020/259/تفصح
شركة استيراد االستثمارية (ش.م.ب) عن معلومات إضافية تتعلق بالتأثير المالي لجائحة الكورونا على البيانات المالية الموحدة.
في مارس  ،2020اعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد  )19وتطور بسرعة على الصعيد العالمي،
والذي استمر خالل سنة  .2021وقد أدى ذلك إلى تباطؤ االقتصاد العالمي مع عدم اليقين في البيئة االقتصادية ،ويشمل ذلك
تعطيل العمل في أسواق المال.
كان للوباء بعض التأثير المالي على الشركة فيما يتعلق ببعض تدفقات اإليرادات وبند النفقات ،منذ بداية الجائحة ،ومع ذلك ،فهناك
تحسن مقارنة بالعم الماضي .بلغ صافي الربح للسنة  1,704,145دينار بحريني مقارنة مع  752.914دينار بحريني للعام
الماضي ،بارتفاع قدره  .٪126بلغ إجمالي الدخل الشامل الموجب للسنة  1,071,456دينار بحريني مقارنة مع إجمالي الدخل
الشامل السالب  802.683دينار بحريني للعام الماضي ،كما بلغ إجمالي اإليرادات للسنة  3,361,574دينار بحريني مقارنة مع
 1.964.099دينار بحريني للعام الماضي ،بارتفاع قدره  .٪71خالل السنة ،استلمت المجموعة مبلغ  57,786دينار بحريني
تتعلق بالمساعدة المالية (تمثل تعويضا ً محددا ً لجزء من رواتب الموظفين) من حكومة مملكة البحرين ،كجزء من تدابير مكافحة
جائحة الكورونا (كوفيد ،)19-وتم احتسابها في بيان الربح أو الخسارة الموحد كخصم من تكلفة الموظفين.
كما أن وضع السيولة لدينا قوي ،ولم نلحظ أي انخفاض جوهري في أرصدتنا النقدية.
لم تخضع هذه المعلومات لمراجعة رسمية من قبل المراجعين الخارجيين.
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