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تقرير مجـلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

يسرني بالنيابة عن مجلس إدارة شركة إنوفست أن أضع بين يديكم التقرير السنوي للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

أداء الشركة

ال يخفــى علــى أحــد اليــوم مــا يمــر بــه العالــم بأكملــه مــن أزمــة صحيــة عالميــة وعلــى نطــاق غيــر متوقــع وغيــر مســبوق والــذي أثــر بصــورة جذريــة علــى 
مالييــن مــن األفــراد واألســر والشــركات والــدول واألنظمــة وذلــك علــى كافــة األصعــدة ســواء االجتماعيــة أو االقتصاديــة أوالسياســية.  لقــد  كان عــام 
 19-Covid 2020 بــكل المقاييــس مختلًفــا تماًمــا حيــث تغيــرت معــه العديــد مــن مبــادئ األعمــال واألعــراف التجاريــة التقليديــة.  إن تفشــي فايــروس
فــي العالــم الزمــه حالــة اضطــراب وتوجــس بشــأن التوقعــات المســتقبلية للعديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة حيــث كشــفت تلــك الجائحــة عــدة عناصــر 
مهمــة يجــب أن تأخــذ فــي عيــن االعتبــار عنــد إدارة أعمــال المؤسســات.  إن الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها العالــم تصحبهــا  بارقــة أمــل مــع ظهــور 
عــدد مــن اللقاحــات  والعالجــات التــي ســتلعب دورا رئيســيا فــي كبــح جمــاح هــذه الجائحــة. ال شــك أن الجهــود التــي يبذلهــا العالــم ومــن ضمنهــم فريــق 
مملكــة البحريــن خــالل 2021 ســيكون لهــا الــدور الرئيســي فــي تحجيــم ضــرر هــذه الجائحــة وأخــذ العالــم بخطــوات نحــو التعافــي والعــودة التدريجيــة 

لالنتعاش.

ولقــد أدركنــا فــي أنوفســت تبعــات هــذه الجائحــة مبكــرًا، فقمنــا باتخــاذ حزمــة مــن إجــراءات التحــوط لمواجهــة متطلبــات العمــل للفتــرة القادمــة كان مــن 
أبرزهــا تخفيــض وضبــط المصاريــف التشــغيلية وإعــادة الهيكلــة للمــوارد البشــرية علــى مســتوى الشــركة وشــركاتها التابعــة.  كمــا قامــت المجموعــة 
بالتريــث فــي الدخــول فــي االســتثمارات الجديــدة وخصوصــا مــع بــروز أهميــة المحافظــة علــى مســتوى جيــد مــن الســيولة فــي الوقــت الراهــن.  كمــا 

ســتواصل المجموعــة فــي مراقبــة الحالــة االقتصاديــة عــن كثــب لتتخــذ اإلجــراءات والخطــوات الكفيلــة بالمحافظــة علــى أصــول المجموعــة وأداءهــا.

 لقــد واصلــت مجموعــة انوفســت تحقيــق الربحيــة فــي عــام 2020 وذلــك علــى الرغــم مــن األوضــاع والتغيــرات المتســارعة والمســتمرة التــي نعيشــها، 
حيــث حققــت المجموعــة صافــي ربــح عائــدة إلــى المســاهمين وقــدره 5 مليــون دوالر أمريكــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 
ممــا ســاهم فــي المحافظــة علــى أهــم المؤشــرات الماليــة لتســجل فــي ظــل الظــروف والتحديــات الحاليــة عائــدا جيــدا علــى حقــوق المســاهمين 
بنســبة  3.4% وعائــدا علــى األصــول بلــغ 2.4%.  وعليــة بلــغ صافــي الربــح لمســاهمي الشــركة األم للســهم الواحــد 1.69 ســنتا أمريكيــا.  وأمــا فيمــا 
يتعلــق بالمركــز المالــي، فقــد ارتفــع إجمالــي حقــوق مســاهمي الشــركة األم بنســبة 3% لتبلــغ 142 مليــون دوالر أمريكــي بنهايــة عــام 2020 مقارنــة 
بـــ  138مليــون دوالر أمريكــي بنهايــة عــام 2019.  كمــا واصلــت المجموعــة فــي االحتفــاظ علــى مســتوى جيــد مــن الســيولة النقديــة لتبلــغ 9.7% مــن 

إجمالــي األصــول.

لقــد اســتطعنا خــالل عــام 2020 معالجــة العديــد مــن التحديــات التــي كان مــن الممكــن أن تعيــق مواصلــة انطــالق الشــركة فــي المســتقبل القريــب، 
حيــث قمنــا بعمــل تســويات رئيســية مــع احــد المؤسســات االســتثمارية وأحــد البنــوك المحليــة حيــث كان لتلــك التســويات إنعكاســات إيجابيــة علــى 
ــد االســتثمارات ، فقــد قامــت أنوفســت وفقــا لخطــة العمــل الســابقة باالســتثمار فــي القطــاع الصناعــي مــن  ــي.  وأمــا علــى صعي ــز المال المرك
ــر  ــي تعتب ــى مــا نســبته 45% مــن شــركة مجموعــة الصناعــات المتطــورة المتخصصــة فــي صناعــة األخشــاب البالســتيكية والت خــالل االســتحواذ عل
ــر  ــب األكب ــة أخــرى، كان الســتثماراتنا القائمــة النصي ــدة وذات ســوق وطلــب واعــد.  ومــن ناحي ــة الرائ ــات واألفــكار الحديث مــن ضمــن سلســلة التقني
مــن الجهــد والوقــت حيــث قمنــا بالبــدء فــي توســعة مشــروع ســكن العمــال مــن خــالل إنشــاء ســتة مبانــي إضافيــة وبنــاء أداور إضافيــة لعــدد مــن 
المبانــي القائمــة وتنفيــذ عــدد مــن المحــال التجاريــة لتوفيــر الخدمــات والمرافــق الالزمــة للمشــروع ومنهــا أخــذ الموافقــات الرســمية لمشــروع تحليــة 
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د.عمر المطوع
رئيس مجلس اإلدارة   

د.عمر المطوع
رئيس مجلس 
اإلدارة   

الميــاه والــذى ســيخفض التكلفــة التشــغيلية لمشــروع ســكن العمــال.  وأمــا اســتثمارنا فــي القطــاع اللوجســتي والتخزيــن، فقــد واصلــت  شــركة تخزيــن 
أحــدى شــركاتنا الزميلــة أداءهــا اإليجابــي وذلــك مــع قــرب احتفالهــا بمــرور عشــر ســنوات منــذ بــدء عملياتهــا التشــغيلية.  كذلــك قامــت المجموعــة بعــدد 
مــن الخطــوات الرئيســية بخصــوص مشــروع درة المارينــا كان مــن أهمهــا تســوية مديونيــة الشــركة حيــث نتــج عــن هــذه التســوية تحريــر األصــول العقاريــة 
للمشــروع ورفــع الضغــط عــن ســيولتة.  عــالوة علــى ذلــك، تــم تخفيــض المصاريــف التشــغيلية بصــورة جوهريــة لمشــروع الــدرة والبــدء بإنشــاء محطــة 
الكهربــاء لسلســلة المحــال التجاريــة ومرســى المارينــا وتقديــم الدعــم الــالزم ألهــم المشــاريع الرئيســية فــي درة المارينــا.  ومــن جهــة أخــري وتحديــدا علــى 
الصعيــد التنظيمــي للمجموعــة، فقــد ركزنــا جهودنــا فــي دراســة وتطويــر أصــول الشــركة وتنميتهــا وإعــادة هيكلــة بعــض شــركاتنا التابعــة لتكــون منســجمة 

مــع رؤيــة المجموعــة واســتراتيجيتها للمرحلــة القادمــة.

النظرة المستقبلية

حقيقــة مــن الصعــب التنبــؤ بالمســار واألحــداث التــي تنتظرنــا فــي عــام 2021، ولكننــا مطمئنيــن بــأن اإلدارة التنفيذيــة للمجموعــة ســتبذل أقصــي جهدهــا  
فــي الســعي بواقعيــة للتكيــف مــع األحــداث والظــروف االســتثنائية.  أمــا علــى صعيــد إســتراتيجية المجموعــة والتــي كانــت تســتند بشــكل رئيســي علــى 
مبــدأ االســتدامة، فســنقوم بمراجعتهــا خــالل االشــهر القليلــة القادمــة لتقييمهــا وتعديلهــا بمــا يتناســب مــع المرحلــة االســتثنائية الحاليــة وذلــك فــي 
ضــوء أن المنطــق والظــروف الحاليــة تســتلزم أن يكــون نهجنــا االســتثماري حــذًرا وبحيــث تكــون أولويتنــا هــي نمــو أصولنــا القائمــة المــدرة للدخــل والقيــام 
بعمليــات االســتثمار مــن خــالل رؤيــة حصيفــة لدرجــة قبــول مســتوى المخاطــر.  وأمــا الجانــب التشــغيلي، فســنواصل تكثيــف الجهــود نحــو االســتفادة 
المثلــى مــن الكــوادر والمهــارات البشــرية التــي إســتثمرت فيهــا المجموعــة خــالل الســنوات الســابقة عــالوة علــى مواصلــة العمــل لتقليــص المصاريــف 
ــة الرئيســية مــن الجهــود  ــة. كمــا ســنواصل دعــم الشــركات التابعــة للمحافظــة علــى أداءهــا اإليجابــي.  وتبقــى الغاي ــادة الكفــاءة والفاعلي ــة وزي اإلداري
ــاء ســمعة مرموقــة للمجموعــة مــن خــالل منهجيــة مهنيــة واضحــة تســهم فــي وضــع انوفســت فــي مصــاف  ــا الشــديد علــى بن ــة هــو حرصن المبذول

الشــركات االســتثمارية الرائــدة فــي المنطقــة.

في الختام

 وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، أود أن أعبــر لكــم عــن خالــص شــكري وتقديــري لمســاهمينا الكــرام علــى دعمهــم وثقتهــم الكبيــرة، كمــا أتقــدم بوافــر 
الشــكر لــإدارة التنفيذيــة وموظفــي المجموعــة علــى تفانيهــم فــي العمــل ومــا بذلــوه مــن جهــود مخلصــة وعمــل جــاد.  كمــا أعــرب عــن خالــص شــكرنا 
للعمــالء والمســتثمرين وجميــع األطــراف الداعمــة ونخــّص بالذكــر منهــم مصــرف البحريــن المركــزي ووزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة علــى دعمهــم 
المســتمر. وأخيــرا، أســأل اللــه عزوجــل أن يرفــع هــذا البــالء عــن الجميــع ويحفــظ مملكــة البحريــن وحكومتهــا الرشــيدة فــى ظــل قيــادة الملــك حمــد بــن 

عيســى حفظــه اللــه ورعــاه.

وأخيرا، نسأل الله المولى العلي القدير أن يسدد على طريق الخير والنجاح خطى الجميع ، والله ولي التوفيق.

نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة،
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تقرير حوكمة 
الشركات
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1. هيكل نظام الحوكمة

تخضــع الشــركة لقانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بمرســوم رقــم 21 لســنه 2001 )"قانــون الشــركات"( وتعديالتــه، وقانــون حوكمــة الشــركات لمملكــة البحريــن   
)"قانــون الحوكمــة"(، و المجلــد رقــم 4 مــن دليــل األنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن مصــرف البحريــن المركــزي )وتحديــدا أنظمــة الرقابــة العامــة HC Module (، وقانــون 

ــام )“األنظمــة"(. ــة لســنة 1987 بشــكل ع ــن ألوراق المالي بورصــة البحري

ــأن التطبيــق الســليم لحوكمــة الشــركات يعــزز القيمــة  تلتــزم الشــركة بمســؤوليتها تجــاه المســاهمين بتبنــي أعلــى المعاييــر فــي حوكمــة الشــركات. تؤمــن الشــركة ب
لمســاهميها وتوفــر مبــادئ توجيهيــه مناســبة لــكل مــن مجلــس اإلدارة، واللجــان التابعــة له، واإلدارة التنفيذية للقيام بواجباتهم بما يخدم مصلحة الشــركة ومســاهميها. 
لذلــك تســعى الشــركة إلــى تحقيــق أعلــى مســتويات الشــفافية، والمســاءلة واإلدارة الفعالــة مــن خــالل تبنــي ومتابعــة تنفيــذ االســتراتيجيات، واألهــداف والسياســات 

الراميــة إلــى االلتــزام بمســئولياتها التنظيميــة واألخالقيــة.

2. مجلس اإلدارة 

يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء منهم خمسة أعضاء مستقلون وعضو تنفيذي وآخر غير تنفيذي.  

تــم انتخابهــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــد بتاريــخ 12 فبرايــر2018، وذلــك لمــدة ثــالث ســنوات، وســوف تنتهــي فتــرة المجلــس الحالــي وســيتم انتخــاب 
مجلــس إدارة جديــد عندمــا تعقــد الجمعيــة العامــة العاديــة اجتماعهــا خــالل الربــع االول مــن عــام 2021.

1-2  عملية االنتخاب
تقــوم لجنــة التعيينــات والمكافــآت التابعــة لمجلــس اإلدارة بمراجعــة المهــارات والمؤهــالت الواجــب توافرهــا فــي أعضــاء المجلــس بصــورة دوريــة ألي مرشــح جديــد. 
تقــوم الجمعيــة العامــة بانتخــاب المرشــح الجديــد بعــد حصولــه علــى غالبيــة األصــوات خــالل عمليــة االقتــراع. يتــم توزيــع المناصــب فــي مجلــس اإلدارة وفــق النظــام 
األساســي للشــركة ووفــق قانــون الشــركات التجاريــة. يتــم إلغــاء العضويــة مــن مجلــس اإلدارة فــي حــال ارتكــب عضــو مجلــس اإلدارة جنايــة أو خــان الثقــة أو أشــهر 

إفالســه.

2-2  تشكيل المجلس
يعتبــر رئيــس مجلــس اإلدارة مســئوال عــن اإلشــراف علــى ســير عمــل اإلدارة التنفيذيــة، ويتــم تقييــم أدائهــا بصــورة منتظمــة إضافــة إلــى مســؤوليته عــن قيــادة 
المجلــس، والتأكــد مــن فعاليتــه ومراقبــة أداء الرئيــس التنفيــذي والتواصــل مــع مســاهمي الشــركة. قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجــان معينــة وبصالحيــات محــددة 
لغــرض توجيــه اإلدارة واإلشــراف علــى ســير العمليــات واتخــاذ القــرارات بالشــركة. يقــوم مجلــس اإلدارة بصــورة مباشــرة أو عــن طريــق لجانــه المختلفــة، باإلشــراف علــى 

إدارة الشــركة.

قــام مجلــس اإلدارة بتحديــد وفصــل المســئوليات بيــن المجلــس وبيــن اإلدارة التنفيذيــة. يقــوم المجلــس باإلشــراف علــى كافــة أعمــال الشــركة ويوافــق عليهــا وهــو 
مســئول عــن األمــور المتعلقــة بــإدارة المخاطــر، وإعــداد البيانــات الماليــة، وحوكمــة الشــركات. أمــا فيمــا يتعلــق بالمســائل التــي تتطلــب موافقــة المجلــس فتتضمــن، 
مــن بيــن األمــور األخــرى، اعتمــاد البيانــات الماليــة، وعمليــات االســتحواذ والتخــارج مــن الشــركات. كمــا يحــرص المجلــس علــى التمســك بالقيــم األساســية للشــركة، 

والمنصــوص عليهــا فــي سياســات الشــركة الداخليــة.

يتــم مراجعــة وتحديــث جميــع سياســات الشــركة بصــورة ســنوية، كمــا تقــوم إدارة المخاطــر وبالتنســيق مــع إدارة التدقيــق الداخلــي بالشــركة بالعمــل علــى متابعــة تحديــث 
وتطبيــق السياســات واإلجــراءات وذلــك تحــت إشــراف لجــان اإلدارة التنفيذيــة المعنيــة، إن مجلــس اإلدارة مســئول أيضــا عــن الموافقــة علــى أي عمليــات تتــم مــع أطــراف 
ذات العالقــة وذلــك حســب جــدول الصالحيــات المعمــول بــه بالشــركة إضافــة لذلــك، فــإن أي عمليــة جوهريــة تحددهــا الشــركة وتتطلــب موافقــة مجلــس اإلدارة. كمــا 

أن مجلــس اإلدارة مســئول عــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للشــركة. 

بإمــكان أعضــاء مجلــس اإلدارة التواصــل مــع اإلدارة التنفيذيــة للشــركة فــي جميــع األوقــات، يقــوم الرئيــس التنفيــذي بالتعــاون مــع اإلدارة العليــا بمراقبــة أداء الشــركة 
وتوجيههــا نحــو تحقيــق األهــداف المرجــوة )المعتمــدة(، كمــا يقــوم بــإدارة الشــئون اليوميــة بنــاًء علــى السياســات، واألهــداف واالســتراتيجيات والمبــادئ التوجيهيــة 

التــي يتبناهــا ويوافــق عليهــا مجلــس اإلدارة مــن فتــرة ألخــرى.

يتكــون مجلــس إدارة الشــركة مــن عــدد 7 أعضــاء وتشــكل خبــرات األعضــاء حزمــة متنوعــة مــن الكفــاءات المهنيــة العاليــة وبخاصــة فــي المجاليــن المالــي وهيكلــة 
االســتثمارات فضــاًل عــن االســتثمار العقــاري.

تــم تعييــن عضــو مجلــس اإلدارة بموجــب عقــد اتفاقيــة مبيــن فيهــا اختصــاص ومســئوليات عضــو مجلــس اإلدارة خــالل فتــرة عضويتــه فــي المجلــس وكل مــا يتعلــق 
بالتزامــه مــن ناحيــة توفيــر الوقــت الــالزم للقيــام بواجباتــه وكذلــك التعويضــات والمكافــآت وكذلــك إمكانيــه مــن أن يحصــل علــى استشــارة مهنيــة مســتقلة متــى مــا 

دعــت الحاجــة لذلــك.

تقرير حوكمة الشركات
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3. أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم األخرى

يبين الجدول أدناه أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة وتاريخ عضويتهم األول:

تاريخ التعيين مدة التعيينالعضو
األول

تاريخ انتهاء 
التعيين

نوع 
تاريخ نهاية الدورة المنصبالعضوية

مالحظاتالحالية

عمر سالم المطوع

ثالث 
سنوات

12 فبراير2018

الربع االول 
من 2021

رئيس مجلس االدارةمستقل

خالل الربع األول 
من عام 2021

-

عضوية مستمرةنائب رئيس مجلس االدارةمستقل29 مارس2011بشار ناصر التويجري

 عبدالرحمن هشام 
-عضو مجلس االدارة  تنفيذي12 فبراير2018النصف

-عضو مجلس االدارةمستقل12 فبراير2018 مشعل يوسف الزايد

عضو مجلس االدارةمستقل12 فبراير2018مشاري فؤاد الفوزان 

-عضو مجلس االدارةمستقل12 فبراير2018 خالد عبدالعزيز الغانم

-عضو مجلس االدارةغير تنفيذي12 فبراير2018 يعقوب يوسف بندر

4. حصة أعضاء مجلس اإلدارة من أسهم الشركة
ال يملك أي عضو من األعضاء أية أسهم بالشركة كما في 31 ديسمبر 2020. 

5. توزيع ملكية األسهم 
1-5 توزيع ملكية األسهم حسب الجنسية:

يشــير ســجل مســاهمي الشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 إلــى وجــود 671 مســاهم يمتلكــون مــا مجموعــة 300,836,787 ســهما فيمــا يلــي توزيــع ملكيــة 
أســهم الشــركة حســب الجنســية: 

نسبة الملكية )%(عدد األسهم المملوكةالجنسية

20,875,3206.94بحريني

247,500,31782.26كويتي

24,356,0788.10إماراتي

6,555,2002.18سعودي

1,549,8720.52آخرين

300,836,787100.00اإلجمالي

2-5 المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة كما في 31 ديسمبر2020:
يبين الجدول أدناه عدد وأسماء المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة:

نسبة ملكية األسهم )%(الدولةعدد األسهمالمساهمين

14.27الكويت42,930,670بيت االستثمار الخليجي

8.71الكويت26,197,500ميكانيزم للتجارة العامة

6.89اإلمارات20,736,327بنك دبي اإلسالمي

 
 3-5 توزيع ملكية األسهم وفقا للكمية والحجم:

يبين الجدول أدناه توزيع ملكية األسهم حسب حجم المساهمة كما في 31 ديسمبر 2020:

نسبة الملكية من المجموع )%(عدد المساهمينعدد األسهم المملوكةنسبة الملكية

75,651,95665225.15 أقل من %1

1135,320,3341644.98% - أقل من %5

546,933,827215.60% - أقل من %10

1042,930,670114.27% - أقل من %20

300,836,787671100المجموع

4-5 ملكية الحكومة
ليس لدى الحكومة ملكية في إنوفست كما في 31 ديسمبر 2020.
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6 لجان مجلس اإلدارة
قام مجلس اإلدارة بتشكيل ثالث لجان وبمهام وصالحيات محدده.

نوع العضويةالمهامالمنصبأعضاء لجنة الحوكمة

رئيس اللجنةمشاري فؤاد الفوزان 

حوكمة الشركات

مستقل

تنفيذينائب الرئيسعبدالرحمن هشام النصف  

مستقلعضوبشار ناصر التويجري

مستقلعضوداود سلمان بن عيسى
 

نوع العضويةالمهامالمنصبأعضاء لجنة التدقيق والمخاطر

الرقابة الداخليةرئيس اللجنةخالد عبدالعزيز الغانم 

الرقابة الخارجية

رقابة االلتزام

مكافحة غسيل األموال إدارة المخاطر

وضع السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر

مستقل

تنفيذينائب الرئيسعبدالرحمن هشام النصف

غير تنفيذيعضويعقوب يوسف بندر

نوع العضويةالمهامالمنصبأعضاء لجنة التعيين والمكافآت

الموارد البشريةرئيس اللجنةعمر سالم المطوع

التعويضات والحوافز

الشئون اإلدارية

مستقل

مستقلنائب الرئيسمشاري فؤاد الفوزان 

مستقلعضومشعل يوسف الزايد 

ــى اجتماعــات اللجــان التابعــة  ــك باإلضافــة إل ــع ســنة ومتــى مــا دعــت الحاجــة لذل ــم عقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة وفقــًا لألنظمــة مــرة واحــده علــى األقــل كل رب يت
للمجلــس، وقــد اجتمــع مجلــس اإلدارة خــالل عــام 2020 عــدد 4 اجتماعــات، كمــا تــم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي للشــركة فــي 22 مــارس 2020.

 إضافة لذلك، اجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر 5 اجتماعات، ولجنة التعيينات والمكافآت 4 اجتماعات، ولجنة الحوكمة 4 اجتماعات.

يتســلم مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه مــن اإلدارة التنفيذيــة تقاريــر دوريــه حــول الجوانــب المختلفــة مــن أعمــال الشــركة كمــا يتســلم تقاريــر مــن كل مــن إدارة 
ــة. ــق، إدارة المخاطــر، واإلدارة المالي التدقي

لجنة التدقيق والمخاطر

شكل مجلس إدارة إنوفــست لجنة تدقيق مكونة من ثالثة أعضاء، رئيس اللجنة عضو مستقل وعضو تنفيذي وآخر غير تنفيذي.  

تتمتع اللجنة بالخبرات المالية الالزمة وغيرها من الخبرات ذات صلة وتشمل:

القدرة على قراءة وفهم البيانات المالية للشركات بما في ذلك الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية للشركة والتغيير في حقوق المساهمين.

فهــم المبــادئ المحاســبية التــي تعــد بموجبهــا البيانــات الماليــة للشــركة، لديــة الخبــرة فــي تقييــم البيانــات الماليــة وبخاصــة تلــك التــي ترتبــط بطبيعــة عمــل الشــركة، 
وكذلــك فهــم الضوابــط واإلجــراءات الداخليــة المتبعــة فــي إعــداد التقاريــر الماليــة، اســتيعاب مهــام لجنــة التدقيــق وأهميتهــا.

تجتمع لجنة التدقيق والمخاطر على األقل 4 مرات في السنة، كما تعمل اللجنة بموجب ميثاق رسمي موثق ومعتمد.

لجنة التعيين والمكافآت

شكل مجلس إدارة إنوفست لجنة التعيين والمكافآت مكونة من ثالثة أعضاء مستقلون.

تجتمع لجنة التعيين والمكافآت على األقل 4 مرات في السنة، كما تعمل اللجنة بموجب ميثاق رسمي موثق ومعتمد.

لجنة الحوكمة

شكل مجلس إدارة إنوفست لجنة حوكمة مكونة من أربعة أعضاء منهم ثالثة أعضاء مستقلون والرابع عضو تنفيذي.

تجتمع لجنة الحوكمة على األقل 4 مرات في السنة، كما تعمل اللجنة بموجب ميثاق رسمي موثق ومعتمد.



مجموعة إنوفست  • التقرير السنوي 2020 15

فيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، ومسمياتهم الوظيفية ومراكزهم األخرى:

د. عمر سالم عبداللطيف المطوع 
رئيس مجلس اإلدارة

مستقل

د. عمــر ســالم المطــوع حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة عــام 1998 مــن جامعــة الكويــت، وعلــى شــهادة الماجســتير )MBA( تخصــص اإلدارة 
االســتراتيجية عــام 2005 مــن )Maastricht Business School(، وحصــل علــى درجــــــة الدكتــوراه عــام 2015 مــن Brunel University  فــي المملكــــــة المتـــــــحدة 

 - Cornell University  Harvard Business School     ــة ــثفة مــن جامعــــ ــادي مكـــــــــــ ــاز برامــج تدريــب قيـــــ ــد اجت البريطانيــة ، عــالوة علــى ذلــك فقـ

يشــغل حاليــا د. عمــر المطــوع منصــب المديــر التنفيــذي لشــركة الصناعــات الوطنيــة، وفــى الفتــرة مــن عــام 2007-2017 عمــــل الســيد عمــر المطــوع كنائــب للرئيــس 
التنفيــذي فــي الشــركة األولــى لالســتثمار، ويشــغل حاليــا عضويــة مجلــس إدارة لشــركة الرؤيــة القابضــة وشــركة الصناعــات ألنظمــة البنــاء، وعضــو مجلــس إدارة 

وعضــو مجلــس األمنــاء بجامعــة المملكــة – فــي مملكــة البحريــن.

يتمتــع د. عمــر المطــوع  بخبــرة فــي المجــال المالــي واالســتثماري تتجــاوز 20 ســنة عمــل خاللهــا فــي بيــت التمويــل الكويتــي وبيــت االســتثمار الخليجــي، و كذلــك 
كرئيــس مجلــس إدارة لشــركة األولــى للتطويــر العقــاري ونائــب رئيــس مجلــس إدارة وعضــو منتــدب لشــركة األولــى للتعليــم، ولديــه خبــرة متميــزة فــي مجــال  
القيــادة وإدارة العمليــات  والدعــم المســاند وتســويق المنتجــات االســتثمارية وهيكلــة الشــركات وعــالوة علــى ذلــك  فهــو باحــث متخصــص فــي مجــال اإلدارة 

والمــوارد البشــرية ولقــد قــام بنشــر العديــد مــن المقــاالت التخصصيــة وحضــور العديــد مــن المؤتمــرات العلميــة فــي هــذا المجــال . 

بشار ناصر التويجري 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

مستقل

السيد بشار التويجري حاصل على شهادة البكالوريوس في التمويل والبنوك عام 1996 من جامعة الكويت.  

فــي الفتــرة مــن 1996 إلــى 2003 كان الســيد بشــار التويجــري يشــغل مناصــب عــدة فــي بنــك الكويــت الوطنــي قبــل أن يتــم تعيينــه كمديــر ائتمــان فــي إدارة 
تمويــل الشــركات.

 فــي ســنة 2004 انضــم إلــى شــركة بيــت االســتثمار الخليجــي فــي الكويــت حيــث تــدرج فــي المناصــب اإلداريــة والمســئوليات وشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي 
للشــركة إلــى 2019.

يقوم السيد بشار التويجري حاليًا بإدارة أعماله الخاصة، ويذكر بأنه حاصل على شهادة مدير ائتمان معتمد من معهد الدراسات المصرفية في الكويت. 

عبد الرحمن هشام النصف
عضو مجلس اإلدارة

تنفيذي

الســيد عبــد الرحمــن النصــف حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة عــام 1998 مــن جامعــة الكويــت. فــي ســنة 2006 انضــم إلــى شــركة 
مينــا العقاريــة فــي الكويــت حيــث تــدرج فــي المناصــب اإلداريــة والمســئوليات ليتــم تعيينــه بعــد ذلــك بمنصــب الرئيــس التنفيــذي بالوكالــة حتــى اســتقالته مــن 

الشــركة ســنة 2016.

ــر العــام لشــركة النصــف المتحــدة  ــا منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة تامكــون للمقــاوالت فــي البحريــن، والمدي ــد الرحمــن النصــف حالي يشغل الســيد عب
ــة.  ــة لالستشــارات المالي ــول المهني للمقــاوالت، ورئيــس مجلــس ادارة شــركة الحل

فــي الفتــرة مــن 1998 إلــى 2006 كان الســيد عبــد الرحمــن النصــف يشــغل مناصــب إداريــة فــي أكثــر مــن شــركة بالقطــاع الخــاص وهــي شــركة المكتشــف الدولــي 
وشــركة أصــول لإجــارة واالســتثمار، كذلــك شــغل عضويــات فــي مجالــس إدارات شــركات مســاهمة عــدة مثــل الشــركة الخليجيــة المغاربيــة وشــركة كابيتــال 

العقاريــة.

مشعل يوسف مطلق الزايد
عضو مجلس اإلدارة

مستقل 

الســيد / مشــعل يوســف الزايــد حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال عــام 1998 مــن جامعــة واليــة تينيســي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، فــي 
عــام 1999 انضــم إلــى بنــك بيــت التمويــل الكويتــي فــي منصــب مدقــق خطابــات االئتمــان حتــى عــام 2001 ثــم انضــم إلــى شــركة بيــت االســتثمار الخليجــي مــن 

عــام 2001 إلــى عــام 2006 فــي منصــب مديــر التســويق.

فــي الفتــرة مــن 2006 إلــى 2012 كان يشــغل الســيد / مشــعل يوســف الزايــد منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة أركان الكويــت العقاريــة وكان أيضــا يشــغل 
منصــب مســاعد نائــب الرئيــس فــي شــركة األولــى لالســتثمار.

يشغل الســيد /مشــعل يوســف الزايــد حاليــا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة الــذوق الرفيــع العالميــة للتجــارة العامــة والمقــاوالت مــن عــام 2013 إلــى وقتنــا 
الحالــي. 
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مشاري فؤاد الفوزان
عضو مجلس إدارة

مستقل

الســيد مشــاري الفــوزان حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي ادارة االعمــال عــام 2004 مــن جامعــة الكويــت. فــي ســنة 2005 انضــم إلــى شــركة األولــى لالســتثمار 
فــي إدارة االئتمــان فــي الكويــت، ثــم انضــم الــى شــركة المجموعــة الخليجيــة لألعمــال الكهربائيــة والميكانيكيــة فــي الكويــت فــي عــام 2006 كمديــر للمــوارد البشــرية 

حيــث تــدرج فــي المناصــب اإلداريــة والمســئوليات وهــو حاليــا عضــو مجلــس إدارة فــي الشــركة. 

ومــن المناصــب المهمــة التــي شــغلها فــي الســابق منصــب الرئيــس التنفيــذي بشــركة المجموعــة الخليجيــة لألعمــال الميكانيكيــة والكهربائيــة فــي الســعودية. رئاســته 
لمجلــس إدارة شــركة تخزيــن فــي مملكــة البحريــن.

ويشغل السيد مشاري الفوزان حاليا منصب مدير عام / مالك شركة جولد لوكيشن العقارية.

 وحاصــل علــى العديــد مــن الشــهادات والــدورات التدريبيــة وورش العمــل مثــل )شــهادة الماجســتير فــي إدارة المشــاريع، المهــارات العمليــة لــإدارة الحديثــة، برنامــج 
شــامل علــى دراســة الجــدوى، ودورة فــي الحوكمــة ودور المجلــس فــي تحديــد وتنفيــذ االســتراتيجيات(. وشــهادة مبــادئ الوســاطة العقاريــة وشــهادة تدريــب وورشــة 
ــم البرنامــج التدريبــي  ــة الكويــت، وشــهادة تدريــب فــي دورة االســتثمار العقــاري. وأيضــا ات ــة حــول مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي دول عمــل تدريبي

“التقييــم العقــاري”.

خالد عبدالعزيز الغانم
عضو مجلس اإلدارة

 مســتقل

الســيد خالــد الغانــم حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة عــام 1998 مــن جامعــة الكويــت. بــدء حياتــه المهنيــة فــي قطــاع المــال واالســتثمار حيــث شــغل 
عــدة مناصــب إداريــة فــي عــدد مــن الشــركات االســتثمارية إلدارة األصــول والثــروات، كمــا أكتســب خبــرات نوعيــة مــن خــالل عملــه لــدى شــركة أرنســت ويونــغ.

شغل السيد خالد الغانم العديد من عضويات مجالس اإلدارات كشركة منشآت للمشاريع العقارية، شركة المدير الكويتية للمقاوالت وشركة أثمان االستثمارية.

فــي ســنة 2012 أنظــم إلــى شــركة مــوارد المتحــدة لالســتثمار فــي دولــة الكويــت بمنصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي والرئيــس التنفيــذي بالوكالــة حتــى قــرر التفــرغ إلدارة 
أعمالــه الخاصــة منــذ عــام 2015.  

يعقوب يوسف بندر 
عضو مجلس اإلدارة.

غير تنفيذي

الســيد يعقــوب بنــدر حاصــل علــى ماجســتير إدارة أعمــال عــام 2011 مــن جامعــة الخليــج للعلــوم والتكنولوجيــا ويحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي التمويــل والمنشــآت 
الماليــة عــام 2003 مــن جامعــة الكويــت. خــالل الفتــرة مــن   2005 إلــى 2020 كان الســيد يعقــوب بنــدر يشــغل مناصــب عــدة فــي شــركة بيــت االســتثمار الخليجــي فــي 

الكويــت قبــل تعيينــه بمنصــب نائــب رئيــس.

يقــوم الســيد يعقــوب بنــدر حاليــا بــإدارة أعمالــه الخاصــة، كمــا شــغل ســابقا منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة األغذيــة الخفيفــة فــي الكويــت، وأيضــًا عضــو 
مجلــس إدارة شــركة مجــان للتعميــر فــي ســلطنة عمــان، وعضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة أفــكار القابضــة بالكويــت. كمــا شــغل الســيد يعقــوب بنــدر منصــب عضــو 

مجلــس إدارة شــركة أركان الكويــت العقاريــة فــي دولــة الكويــت. 

فــي الفتــرة مــن 2004 إلــى 2005 كان الســيد يعقــوب بنــدر قــد شــغل منصــب مشــرف اســتثمار فــي بيــت التمويــل الكويتــي بقطــاع االســتثمار، وهــو أيضــا اختصاصــي 
.)International Certified Valuation Specialist( تقييــم معتمــد دوليًا

7. تواريخ اجتماعات لجان مجلس اإلدارة 

اجتماعات مجلس اإلدارة: تم عقد 5 اجتماعات خالل السنة المالية 2020.

نسبة الحضور % 24 ديسمبر 2020 1 نوفمبر 2020 28 يوليو 2020 5 مايو 2020 16 فبراير 2020 التاريخ عضو مجلس اإلدارة

%100      د. عمر سالم المطوع

%80      X بشار ناصر التويجري

%100      عبدالرحمن هشام النصف

%80 X     مشعل يوسف مطلق الزايد

%100      مشاري فؤاد سعود الفوزان

%100      خالد عبدالعزيز الغانم

%100      يعقوب يوسف بندر
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اجتماعات لجنة التعيين والمكافآت: عقدت اللجنة 4 اجتماعات خالل السنة المالية 2020.

نسبة الحضور %24 ديسمبر 2020 1 نوفمبر 282020 مايو 162020 فبراير 2020التاريخعضو اللجنة

1%100. د. عمر سالم المطوع

 2%100. مشاري فؤاد سعود الفوزان 

3X % 75. مشعل يوسف مطلق الزايد

اجتماعات لجنة الحوكمة: عقدت اللجنة 4 اجتماعات خالل السنة المالية 2020.

نسبة الحضور %24 ديسمبر 12020 نوفمبر 282020 مايو 162020 فبراير 2020التاريخعضو اللجنة

%100مشاري فؤاد سعود الفوزان

2%100. عبدالرحمن هشام النصف 

3X% 75. بشار ناصر التويجري

4%100. داود سلمان بن عيسى
 

اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر: عقدت اللجنة 5 اجتماعات خالل السنة المالية 2020.

نسبة الحضور %1 نوفمبر 282020 يوليو 52020 مايو 162020 فبراير 132020 يناير 2020التاريخعضو اللجنة

1%100. خالد عبدالعزيز الغانم

2%100. عبدالرحمن هشام النصف

3%100. يعقوب يوسف بندر

8. ميثاق قواعد السلوك
أعتمــد مجلــس اإلدارة ميثاقــا لقواعــد الســلوك لجميــع موظفــي، يتضمــن هــذا الميثــاق كيفيــة التعامــل مــع حــاالت تضــارب المصالــح. كمــا يلــزم هــذا الميثــاق 

جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة، وكذلــك الموظفيــن بإتبــاع أقصــى معاييــر المهنيــة والعنايــة أثنــاء تأديــة واجباتهــم.

 على السادة أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين مراعاة قواعد وأخالقيات العمل على الدوام وفقًا لميثاق قواعد السلوك المعتمد.

 فــي حــال استشــعر عضــو مجلــس اإلدارة مســألة قــد تشــوبها شــبهه تعــارض فــي المصالــح، فعليــه إخطــار المجلــس بذلــك لغــرض تمكيــن المجلــس مــن اتخــاذ 
اإلجــراءات والقــرارات المناســبة.

يفهــم كل عضــو مجلــس إدارة فــي إنوفســت بانــه تحــت طائلــة القوانيــن واإلجــراءات المطبقــة فــي الشــركة وبالتالــي هــو مســؤول مســؤولية تامــة وشــخصية 
عــن كل مــا يقــوم بــه مــن تصرفــات أمــام الشــركة ومســاهمي الشــركة فــي حــال إخاللــه بالتزاماتــه القانونيــة والتزامــه تجــاه الشــركة. 

يبذل عضو مجلس إدارة كل جهده إلدارة شئون أعماله الخاصة بعيدًا عن الشركة أو عمالئها أو مساهمي الشركة، وذلك لتتفـادى شبهه تضـارب المصالـح.

9.البرنامج التعريفي وتدريب االدارة
تحــرص الشـــركة علـــى التأكـــيد مـــن أن جميـــع أعضــاء مجلــس اإلدارة لديهـــم المعرفـــة والقـــدرة والخبــرة ألداء المهــام المطلوبــة منهــم، وعليــه فــإن الشــركة تحــرص 

علــى تعزيــز الوعــي لــدى األعضــاء الجــدد والحالييــن علــى حــد ســواء.

10. تقييم األداء
وفقا لميثـــاق حوكمـــة الشـــركة المعتمد مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة وباإلضافـــة إلـــى القواعد التوجيهية الصادرة من قبل مصـــرف البحريـــن المركـــزي، فإن المجلس 
يقــوم بعمــل تقييــم رســمي ألداء جميـــع أعضـــاء مجلـــس االدارة، ويهــدف هــذا التقييــم للوقــوف علــى كفــاءة عضــو مجلــس اإلدارة وتقديــم الدعــم الــالزم لغــرض 
االرتقــاء بــأداء المجلــس ومســاعدته مــن أن يــؤدي مهامــه ومســؤولياته بحرفيــة وتبنــي االســتراتيجيات الفعالــة والقــدرة علــى تقييــم وتطويــر األداء والتطويــر 

المهنــي ومواءمــة ذلــك مــع جهــود اإلدارة التنفيذيــة.

يقوم مجلس اإلدارة وبصورة سنوية بتقييم أدائه باإلضافة إلى أداء كافة اللجان المنبثقة من المجلس فضاًل عن تقييم أداء كل عضو بصورة مستقلة.

11. المكافآت
عنــد مناقشــة بنــد المكافــآت يأخــذ مجلــس اإلدارة بعيــن االعتبــار األداء العــام للشــركة فضــاًل عــن تقييــم أداء عضــو المجلــس بصــورة مســتقلة ومــدى التزامــه فــي 

تحقيــق األهــداف والقيــام بالمســؤوليات المطلوبــة منــه والمتفــق عليهــا.

اعتمــاد مكافــأة مجلــس اإلدارة مــن اختصــاص الجمعيــة العامــة العاديــة وتتــم مــع مراعــاة أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة، والقــرارات الصــادرة مــن وزيــر الصناعــة 
والتجــارة واألنظمــة المطبقــة مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي. 

شــكل مجلــس إدارة إنوفســت لجنــة التعييــن والمكافــآت ومــن اختصاصهــا مراجعــة وتبنــي السياســات الخاصــة بالمكافــآت وتقييــم نظــام المكافــآت والتأكــد مــن 
إنــه يتــم تنفيــذه وإدارتــه بصــورة صحيحــة، ومــن اختصاصهــا أيضــًا رفــع التوصيــات بشــأن مكافــآت مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة، وقــد بلــغ إجمالــي 

المكافــآت التــي حصــل عليهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة المتعلقــة بعــام 2020 مبلــغ وقــدره 45,888 دوالر أمريكــي. 
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12.االلتزام بأنظمة المؤسسات الرقابية
 تحــرص الشــركة كونهــا شــركه اســتثمارية إســالمية وفــي جميــع األوقــات علــى ضمــان االلتــزام بأنظمــة المؤسســات الرقابيــة. حيــث تقــوم الشــركة باإلفصــاح عــن أي 
حــاالت عــدم االلتــزام باألنظمــة متــى تــم حــدوث ذلــك. أن حــرص الشــركة علــى االلتــزام باألنظمــة قــد تــم تناولــه مــن خــالل تعزيــز إطــار حوكمــة الشــركات الحالــي وتبنــي 
دليــل فعــال وشــامل لحوكمــة الشــركات وفقــا لقانــون حوكمــة الشــركات وأنظمــة الرقابــة HC Module ضمــن دليــل األنظمــة واللوائــح الصــادر عــن مصــرف البحريــن 
ــاق قواعــد ســلوك  ــة، وميث ــه، ولجــان اإلدارة التنفيذي ــاق مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عن ــد ليتضمــن إدارة ميث ــر دليــل حوكمــة الشــركات الجدي ــم تطوي المركــزي. ت
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وسياســة تضــارب المصالــح، وسياســة التبليــغ عــن المخالفــات، والمبــادئ التوجيهيــة لحوكمــة الشــركات واتفاقيــة تعييــن أعضــاء 

مجلــس اإلدارة، وتقيــم أداء مجلــس اإلدارة وأعضائــه وسياســة تــداول األفــراد المطلعيــن.

تلتــزم الشــركة باالســتمرار فــي مراجعــة وتطويــر سياســات حوكمــة الشــركات لضمــان االلتــزام بالمتطلبــات المتغيــرة للمؤسســات الرقابيــة ولضمــان االلتــزام بأفضــل 
الممارســات الدوليــة المتعلقــة بحوكمــة الشــركات، فضــاًل عــن حرصهــا علــى إطــالع الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى كافــة المســتجدات فــي مجــال حوكمــة الشــركات 

وإجراءاتهــا والــرد علــى استفســاراتهم إن وجــدت، ويأتــي ذلــك فــي ســياق حــرص مجلــس اإلدارة علــى التقييــد بمعاييــر حمايــة لمصالــح الشــركة ومســاهميها.  

 

13.  هيئة الرقابة الشرعية 
تتكــون هيئــة الرقابــة الشــرعية للشــركة مــن ثالثــة أعضــاء يقومــون بمراجعــة التــزام الشــركة بمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســالمية العامــة، وكذلــك الفتــاوى والقــرارات 
والمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة. وتشــمل مراجعــات الهيئــة علــى فحــص ومراجعــة األدلــة المتعلقــة بالمســتندات واإلجــراءات التــي تتبعهــا الشــركة لضمــان توافــق 

أنشــطتها بمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســالمية وفيمــا يلــي أســماء أعضــاء الهيئــة الشــرعية مــع نبــذة مختصــرة عــن كل عضــو.

الشيخ د. خالد شجاع العتيبي
حاصــٌل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الفقــِه وأصوِلــه وعضــُو هيئــِة الّتدريــِس بكلّيــِة الّشــريعِة والّدراســاِت اإلســالّميِة – قســم الفقــِه وأصوِلــِه وأســتاٌذ مســاعٌد بكلّيــِة 
، وعضــو هيئــة شــرعية فــي بيــت التمويــل  ــزكاِة الكويتــيِّ الترّبيــة ِاألساســّية ســابقًا مشــارٌك بعضويــات لجــاٍن وهيئــات عــدة ، منهــا : رئيــس الهيئــة الشــرعية لبيــِت ال
الكويتــي )الكويــت( وعضــو بمجّمــِع فقهــاِء الّشــرعّيِة بأمريــكا وعضــُو مجلــِس إدارِة مصــرِف المســاجِد ســابقًا، وعضــُو اللجنــة الّشــرعّيِة باألماَنــِة العاّمــِة لألوقــاِف ســابقًا 
ــرعيِة لشــركة مشــاعَر  ، وعضــُو الهيَئــِة الّشــرعّيِة لشــركِة االمتيــاِز، وعضــٌو ســابٌق فــي الهيئــِة الّشــرعّيِة للبنــِك الّدولــيِّ المتِحــِد بالبحريــِن ســابقًا، وعضــٌو ســابٌق للهيئــِة الشَّ

. لخدمــاِت الحــجِّ والعمــرِة، وعضــٌو ســابق للهيئــِة الشــرعّيِة ِلشــركِة عيــن للتأميــِن الّتكافلــيِّ

الشيخ د. داود سلمان بن عيسى
حاصــٌل علــى شــهادة الدكتــوراة فــي الفقــه وأصــول الفقــه والمعامــالت الماليــة والحوكمــة وهــو أســتاذ جامعــي فــي كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، ويعمــل 
أيضــا كمستشــار مالــي شــرعي ومديــر عــام شــركة طيبــة لالستشــارات الشــرعية، كمــا حصــل خــالل مســيرته المهنيــة علــى عــدد مــن الشــهادات األكاديميــة والمهنيــة 
ــك هــو مدقــق  ــة المحاســبين حاصــل علــى شــهادة )CZA(، وكذل ــل جمعي المتخصصــة فــي مجــال المعامــالت والصيرفــة االســالمية فهــو محاســب معتمــد مــن قب
شــرعي حاصــل علــى شــهادة )CSA( مــن معهــد الدراســات المصرفيــة وهــي شــهادة معتمــدة مــن البنــك المركــزي الكويتــي، كمــا شــارَك فــي الكثيــٍر مــن المؤتمــراِت 

. ــِق الّشــرعيِّ ــِة فــي الّتدقي ــة ِوالّتخُصصيَّ الفقهيِّ

يعتبــر الشــيخ د. داود بــن عيســى خبيــرًا فــي الحوكمــة حيــث عمــَل فــي التدقيــِق والرقابــِة الّشــرعّيِة فــي العديــِد مــن المؤسّســاِت المالّيــِة اإلســالمّيِة داخــل الكويــِت ُمنــُذ 
عــاِم 2005م، كمــا أنــه ألــف كتابــًا بعنــوان الحوكمــة وتطبيقاتهــا علــى التدقيــق والرقابــة الشــرعية، كمــا شــارك فــي تأســيس عــدد مــن شــركاِت االستشــاراِت الّشــرعّية 

المحلّيــِة، وأيضــًا َشــارَك فــي عضّويــِة الهيئــِة الّشــرعّية لبعــِض الشــركاِت فــي الكويــِت.

الشيخ د. مراد بوضاية
ــًا بجامعــة الكويــِت - كليــُة الشــريعِة  ــِة الكويــِت ســابقًا ويعمــُل مدرســًا متعاون ــِة بدول ــِه، باحــٌث بالموســوعِة الفقهيِّ حاصــٌل علــى شــهادِة الدكتــوراه فــي الفقــِه وأصول
ــِة  ــوزارِة األوقــاِف بدول ــة ِب ــِة قطــَر، وفــي العديــد مــن اللجــاِن الشــّرعّية والعلمّي ــٍة وشــرعّيٍة بدول ة ِلجــاٍن علمّي ســابقًا واســتاذ فــي الجامعــة القطريــة، وعضــٌو فــي عــدَّ
الكويــِت، َشــارَك فــي عــّدِة مؤتمــرات ودوراٍت علمّيــٍة داخــَل الكويــِت وخارِجَهــا، وَلــُه العديــُد مــن البحــوِث والّدراســاِت الّشــرعّيِة ومستشــار فــي مركــز طيبــة لالستشــارات 

الشــرعية.

14.  لجان اإلدارة التنفيذية
قــام مجلــس اإلدارة بتفويــض ســلطات ومهــام اإلدارة اليوميــة للرئيــس التنفيــذي حيــث انــه مســئول عــن تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للشــركة. يقــوم الرئيــس التنفيــذي 

بــإدارة الشــركة مــن خــالل اللجــان اإلداريــة التاليــة: 
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المسؤوليات الرئيسيةاللجنة

اللجنة التنفيذية

· تنفيذ استراتيجية الشركة	
· مراجعة األداء	
· ميزانية الشركة	
· الموارد البشرية	
· الشئون اإلدارية	

لجنة الموجودات والمطلوبات  

· إدارة الميزانية العمومية	
· التمويالت	

· السيولة	
· العالقات المصرفية	

لجنة االستثمار 
· مراجعة االستثمارات	
·  عروض التخارج	
·  متابعة االستثمارات	

لجنة إدارة المخاطر 
· سياسات إدارة المخاطر	
· مراجعة المخاطر	
· والمخصصات 	

15.  اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا
فيما يلي بيان بأسماء المسميات الوظيفية ألعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة:

ياسر حمد الجار
الرئيس التنفيذي 

ــه التــي  ــد علــى عشــرين عامــا فــي القطــاع المصرفــي التجــاري واالســتثماري والقطــاع العقــاري عــالوة علــى خبرت ــة واســعة تزي ــرة مهني ــع ياســر الجــار بخب يتمت
اســتهل بهــا حياتــه المهنيــة فــي مجــال التدقيــق الخارجــي.  التحــق الســيد ياســر الجــار بمجموعــة إنوفســت فــي أغســطس2011 كمديــر تنفيــذي للشــئون الماليــة 
فــي شــركة الخليــج للتعميــر "تعميــر"، وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل إلنوفســت، ثــم انتقــل فــي شــهر ديســمبر 2015 إلــى الشــركة األم إنوفســت كرئيــس 

مالــي ثــم قائمــا بأعمــال الرئيــس التنفيــذي فــي شــهر مايــو 2018 إلــى أن تــم تعيينــه رئيســيا تنفيذيــا فــي ينايــر 2019.  

اســتهل الســيد ياســر الجــار حياتــه المهنيــة فــي عــام 1998 مــن خــالل التحاقــه بشــركة آرثــر أندرســن حيــث كانــت تعتبــر فــي ذلــك الوقــت واحــدة مــن ضمــن أكبــر 
شــركات التدقيــق الدوليــة.  وبعــد ذلــك، تقلــد الســيد ياســر الجــار عــددا مــن المناصــب الهامــة كرئيــس مالــي فــي عــدد مــن المؤسســات الرائــدة وهــي مصــرف 
البحريــن الشــامل )الــذي اندمــج مــع بنــك اإلثمــار( وبنــك قطــر األول لالســتثمار كمــا شــغل فــي الوقــت نفســه عضويــة لعــدد مــن اللجــان الرئيســية خــالل مســيرته 
المهنيــة والتــي مــن أهمهــا لجنــة اإلدارة التنفيذيــة التــي لعــب مــن خاللهــا دورا محوريــا فــي المشــاركة فــي صياغــة وهيكلــة المنتجــات المصرفيــة والصفقــات 
االســتثمارية مــع الطاقــم التنفيــذي لألقســام المعنيــة وعلــى وجــه الخصــوص قســم االســتثمار وقســم التمويــل.  يشــغل الســيد ياســر الجــار حاليــا عــددا مــن 

عضويــة مجالــس اإلدارات لبعــض الشــركات ذات النشــاط العقــاري واإلنشــاءات.

يحمــل الجــار شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة البحرين وهــو حاصــل علــى شــهادة المحاســب القانونــي اإلســالمي المعتمــد وشــهادة المراقــب 
والمدقــق الشــرعي مــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية )األيوفــي(.  

طالل عبدالعزيز المال 
رئيس االستثمار 

التحــق الســيد طــالل المــال بإنوفســت مــع خبــرة تســعة عشــر عاًمــا فــي القطــاع المصرفــي، والتــي ترتكــز معظمهــا فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية. 
كمــا وأن لديه ســجل حافــل باإلنجــازات فــي تطويــر وهيكلــة المحافــظ االســتثمارية وفــي التعامــل مــع التمويــل والحفــاظ علــى رأس المــال وتوزيــع العوائــد. 

 لقــد انضــم الســيد طــالل المــال إلــى فريــق عمــل إنوفســت مــن مصــرف الســالم فــي البحريــن حيــث شــغل عــدة مناصــب خــالل مســيرته المهنيــة، بمــا فــي ذلــك 
آخــر منصــب لــه فــي المصــرف كرئيــس لالســتثمار حيــث لعــب دوًرا مهًمــا فــي رصــد وتحديــد الفــرص االســتثمارية المجزيــة وعمليــات التفــاوض، وإدارة المخاطــر 
والتخفيــف مــن آثارهــا، عــالوة علــى إدارة األصــول وتنفيــذ اســتراتيجيات التخــارج. إن ســجل الســيد المــال المهنــي الحافــل باإلنجــازات يجعلــه داعمــًا لتحقيــق أهــداف 

إنوفست االســتراتيجية.

.CIAو CPA السيد طالل المال حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة البحرين وعل شهادات

دانة محمد الحداد 
رئيس إدارة الموارد البشرية والعالقات العامة

ــي، وهــي  ــر مــن 16 عامــا فــي مجــال العالقــات العامــة والتســويق فــي القطــاع المال ــد ألكث ــرات واســعة تمت ــة الحــداد خب ــة للســيدة دان تضــم الســيرة المهني
مســؤولة عــن العالقــات العامــة وتطويــر الهويــة المؤسســية والعالقــات الداخليــة، وفــي ترتيــب وادارة الفعاليات. وقــد تركــز نطــاق عملهــا فــي مجــال العالقــات 
العامــة علــى القطاعــات الماليــة واالســتثمارية والعقاريــة فضــاًل عــن التمويــل والرهــن العقــاري، وبعــد تعيينهــا فــي عــام 2015 فــي منصبهــا كرئيــس للمــوارد 
البشــرية واإلداريــة، تتولــى الســيدة دانــة الحــداد إدارة المــوارد البشــرية علــى مســتوى المجموعــة والشــركات الزميلــة، ابتــداء مــن التخطيــط االســتراتيجي 
والتنســيق إلــى تطبيــق السياســات وبرامــج المــوارد البشــرية واالداريــة، كمــا يقــع ضمــن نطــاق مهامهــا اإلداريــة اإلشــراف علــى قســم تكنولوجيــا المعلومــات 

فــي الشــركة األم إنوفســت.

تخرجــت الســيدة دانة الحــداد بامتيــاز مــع مرتبــة الشــرف وحصلــت علــى الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ســتراثكاليد فــي اســكتلندا وتحمــل شــهادة 
بكالوريــوس فــي التســويق واالقتصــاد مــن جامعــة كونكورديــا، كنــدا.
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يوسف إبراهيم مراغي 
مدير أول - شؤون المالية

ــرة تزيــد علــى 17 عامــًا فــي الماليــة والخدمــات  ــر أول فــي قســم الشــؤون المليــة، ولديــه خب انضــم الســيد يوســف مراغــي لشــركة إنوفســت فــي عــام 2018 كمدي
المحاســبية.

                    خــالل ســنوات خبرتــه تولــى الســيد يوســف مراغــي مســؤولية االســتراتيجية الماليــة، بمــا فــي ذلــك إدارة حســابات الشــركات، العالقــات بيــن الشــركات وبيــن البنــوك، 
وكذلــك وضــع الميزانيــات وتحديــد السياســات واإلجــراءات الماليــة.

قبــل انضمامــه إلــى إنوفســت، كان يوســف رئيــس الماليــة فــي شــركة )Eazy Financial Services(، وقــد تقلــد قبــل ذلــك مناصــب فــي المؤسســات األكاديميــة الكبــرى 
وفــي بنــك الســالم.

حصــل الســيد يوســف مراغــي علــى درجــة البكالوريــا فــي المحاســبة مــن جامعــة البحريــن ويعمــل حاليــًا علــى شــهادة CIPA وعلــى برنامــج المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر 
المالية. 

حمد عبدالله زين العابدين
مدير تنفيذي - التدقيق الداخلي

انضــم اليســد حمــد زيــن العابديــن إلــى إنوفســت فــي عــام 2009 كرئيــس إلدارة التدقيــق الداخلــي.  عمــل الســيد حمــد زيــن العابديــن فــي العديــد مــن المؤسســات 
الماليــة المحليــة وشــركات التدقيــق العالميــة خــالل الـــ 21 ســنة الماضيــة، حيــث يمتلــك خبــرة عمليــة واســعة فــي تدقيــق البنــوك االســتثمارية اإلســالمية، وشــركات 

االســتثمار، والمؤسســات الصناعيــة والحكوميــة وأخــرى. 

قبــل انضمامــه إلــى إنوفســت، عمــل فــي مناصــب قياديــة بمجــال التدقيــق الداخلــي فــي بنــك دار االســتثمار وبيــت التمويــل الخليجــي.  كمــا عمــل مــع إرنســت ويونــغ 
وآرثــر أندرســون فــي مجــال التدقيــق الخارجــي.

اليسد حمد حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة التنفيذية وبكالوريا في علوم المحاسبة من جامعة البحرين.

إسماعيل عمر النصري 
رئيس إدارة الشؤون القانونية
استقال بتاريخ 3 نوفمبر2020

الســيد إســماعيل النصــري هــو مستشــار قانونــي يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 18 عاًمــا فــي مجــاالت الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية والخدمــات المصرفيــة اإلســالمية 
والخدمــات المصرفيــة لألفــراد والخدمــات الماليــة وقانــون الشــركات وقانــون العمــل والعقــارات والتشــييد.

خــالل حياتــه المهنيــة، حصل الســيد النصري علــى معرفــة إقليميــة فــي المســائل القانونيــة التــي تغطــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة الشــرق األوســط. 
منــذ عــام 2008، شــغل الســيد النصــري عــدًدا مــن المناصــب التنفيذيــة العليــا فــي البحريــن مــع العديــد مــن المؤسســات المصرفيــة والماليــة مثــل بنــك المســتثمرون 

وبنــك اليوبــاف العربــي الدولــي وبنــك اإلثمــار. 

الســيد النصــري حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي القانــون مــن الســودان مــع مرتبــة الشــرف وهــو محــام مســجل لــدى وزارة العــدل فــي الســودان. الســيد النصــري 
.)CIArb-UK( هــو أيضــًا عضــو مشــارك ومؤهــل في معهــد المحكميــن القانونيين بإنجلتــرا

16. حصة اإلدارة التنفيذية من أسهم الشركة:

ال يملك أي من أفراد اإلدارة التنفيذية أسهم بالشركة.

17. مكافآت اإلدارة التنفيذية:

يتــم تحديــد مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة وفقــًا لألنظمــة الداخليــة المعتمــدة وتقديرهــا يخضــع لموافقــة مجلــس اإلدارة، وقــد بلغــت إجمالــي رواتــب وعــالوات ومكافــآت 
اإلدارة التنفيذيــة لعــام 2020 مبلــغ وقــدره 1,079,029 دوالر أمريكــي.

18. معامالت مع أطراف ذات عالقة:

إيضاح رقم )26( من البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2020، تماشيًا مع المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية.

19. رقابة االلتزام ومكافحة غسيل األموال: 

تتــم عمليــة التــزام الشــركة بمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســالمية، والمتطلبــات الرقابيــة والقانونيــة بصــورة متواصلــة حيــث تــدرك الشــركة مســئولياتها تجــاه االلتــزام 
بجميــع النصــوص ذات عالقــة وتطبيــق أفضــل الممارســات الدوليــة أثنــاء تأديتهــا لمهامهــا. لقــد أنشــأت الشــركة قســما للرقابــة النظاميــة لضمــان االلتــزام بالمبــادئ 
التوجيهيــة لمصــرف البحريــن المركــزي. يمثــل هــذا القســم حلقــة الوصــل لضمــان االلتــزام بالشــرعية اإلســالمية واألنظمــة الرقابيــة وكذلــك تطبيــق أفضــل ممارســات 

االلتــزام.

ــزام. كمــا لــدى الشــركة سياســة وإجــراءات خاصــة بمكافحــة غســيل األمــوال تــم اعتمادهــا مــن  ــا مهمــا مــن مهــام االلت تشــكل إجــراءات مكافحــة غســيل األمــوال جانب
قبــل مجلــس اإلدارة، حيــث تتضمــن إجــراءات العنايــة الواجبــة المتعلقــة بالعمــالء وإجــراءات اإلبــالغ عــن المعامــالت المشــبوهة، وبرنامــج لتدريــب وتوعيــة الموظفيــن 
بصــورة دوريــة وحفــظ الســجالت وتعييــن ضابــط لمكافحــة غســيل األمــوال، ويتــم مراجعــة إجــراءات مكافحــة غســيل األمــوال فــي الشــركة مــن قبــل مدققــي الحســابات 
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الخارجيــن كل ســنة حيــث يتــم تقديــم تقريرهــم إلــى مصــرف البحريــن المركــزي. تلتــزم الشــركة بمكافحــة غســيل األمــوال وبتطبيــق جميــع أنظمــة الوقايــة مــن 
غســيل األمــوال ومبادئهــا التوجيهيــة الصــادرة عــن مصــرف البحريــن المركــزي.

اســتنادا علــى الفصــل الخــاص بالرقابــة العامــة HC Module  الصــادر عــن الشــركة المركــزي ضمــن مــن دليــل األنظمــة واللوائــح بشــأن مبــدأ تفســير عــدم االلتــزام  
)Comply or Explain Principle( والتــي تقضــي بضــرورة قيــام الشــركة بتفســير حــاالت عــدم االلتــزام بمــا جــاء فــي توصيــات األنظمــة، فــإن الشــركة ترغــب بإعــالم 

الســادة المســاهمين بأنهــا حريصــة علــى التقييــد باألنظمــة واإلجــراءات التــي يطبقهــا المصــرف المركــزي. 

20. المدقق الخارجي: 

وافقـــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 22 مــارس 2020 علــى إعـــادة تعيـــن الســـادة ارنســت و يونــج، وذلــك لمراجعـــة وتدقيـــق حســـابات 
الشـــركة للســـنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســـمبر 2020 وقــد أعتمــد مجلــس اإلدارة أتعــاب المدققيــن الخارجييــن مبلــغ إجمالــي قــدره 51,968 دوالر أمريكــي.

21. التواصل مع السادة المساهمين:

تحــرص إنوفســت علــى التواصــل مــع الســادة المســاهمين مــن خــالل التقيــد باإلجــراءات المطبقــة فــي بورصتــي البحريــن والكويــت فيمــا يتعلــق باإلفصــاح 
عــن المعلومــات الجوهريــة فضــاًل عــن النشــرات الصحفيــة التــي تصدرهــا الشــركة، كمــا يمكــن للمســاهم الكريــم التواصــل مــع الشــركة مــن خــالل زيــارة موقعهــا 

اإللكترونــي لالطــالع علــى البيانــات والقوائــم الماليــة وكافــة المعلومــات الرئيســية التــي يتضمنهــا الموقــع.
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بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن أنشطة )انوفست (
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر  2020م

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،،
إلى السادة مساهمي شركة انوفست

إشارة إلي قرار تعييننا في الجمعية العامة كهيئة رقابة شرعية للشركة، فإنه يتعين علينا تقديم التقرير اآلتي:
راجعــت الهيئــة الشــرعية "انوفســت" المبــادئ، والعقــود المتعلقــة بالمعامــالت، والطلبــات المقدمــة مــن قبــل إدارة انوفســت للفتــرة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2020م، وقارنتهــا بمــا تــم إصــداره مــن فتــاوى، وأحــكام فــي المــدة المذكــورة، عــن الســنة  الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م، 

فوجدتهــا متفقــة مــع الفتــاوى واألحــكام والقــرارات التــي أصــدرت.

وقامــت الهيئــة الشــرعية بالمراجعــة والتدقيــق علــى أعمــال الشــركة، للحصــول علــى جميــع المعلومــات واإليضاحــات التــي نراهــا ضروريــة مــن أجــل 
تزويدنــا بدليــل كاف لتوفيــر تأكيــد معقــول يبيــن أن شــركة "انوفســت" ال تخالــف قواعــد ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية.

وتــرى الهيئــة أنهــا قــد أبــدت رأيهــا فــي األعمــال التــي قامــت بهــا الشــركة، وأن مســؤولية التأكــد مــن تنفيــذ هــذه القــرارات تقــع علــى عاتــق اإلدارة، 
ونحــن مســؤولون عــن إبــداء رأي مســتقل يقــوم علــى مراجعــة وتدقيــق أنشــطة وعمليــات "انوفســت".

وفي رأينا:

ــا  ــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م التــي قمن أن العقــود والمعامــالت والتعامــالت المبرمــة مــن قبــل إدارة "انوفســت" خــالل الســنة المالي
ــادئ الشــريعة اإلســالمية. بتدقيقهــا ومراجعتهــا تتوافــق مــع قواعــد ومب

كما أن حساب الزكاة متوافق مع قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

هــذا وقــد ناقشــت الهيئــة مــع مــن يمثــل الشــركة فــي بيانــات القوائــم الماليــة عــن الســنة  الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م ووجدتهــا 
مقبولــة شــرعًا، وقــد تــم إعــداد تقريــر الهيئــة بنــاء علــى البيانــات التــي وفرتهــا الشــركة.

وعليه، فإن الهيئة ترى أن أعمال الشركة تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

فضيلة الشيخ الدكتور / خالد شجاع العتيبي
رئيس الهيئة 

فضيلة الشيخ الدكتور / مراد بوضايه
عضو هيئة 

فضيلة الشيخ الدكتور / داود سلمان بن عيسى

العضو التنفيذي للهيئة 

تقرير هيئة الرقابة الشرعية
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي إنوفست ش.م.ب.

تقرير حول القوائم المالية الموحدة 

الرأي 

لقــد قمنــا بتدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة لشــركة إنوفســت ش.م.ب. )"الشــركة"( وشــركاتها التابعــة )المشــار إليهــم معــًا "بالمجموعــة"(، 
والتــي تتكــون مــن القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020، والقوائــم الماليــة الموحــدة للدخــل والتدفقــات النقديــة والتغيــرات 
فــي حقــوق المــالك ومصــادر واســتخدامات أمــوال صنــدوق األعمــال الخيريــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات حــول القوائــم الماليــة 

الموحــدة بمــا فــي ذلــك، ملخــص ألهــم السياســات المحاســبية.

ــركز المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا فــي  ــورة عادلــة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المـ فــي رأينــا، إن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصـ
ــر  ــخ وفقــًا لمعايي ــك التاري ــة فــي ذل ــرات فــي حقــوق المــالك للســنة المنتهي ــة والتغي ــج عملياتهــا الموحــدة وتدفقاتهــا النقدي 31 ديســمبر 2020 ونتائ

ــة اإلســالمية. ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالي ــة الصــادرة عــن هيئ المحاســبة المالي

ــد  ــرة قي ــة خــالل الفت ــة الشــرعية للمجموع ــة الرقاب ــل هيئ ــد الشــريعة اإلســالمية المحــددة مــن قب ــادئ وقواع ــة بمب ــا، كمــا التزمــت المجموع فــي رأين
التدقيــق.

أساس الرأي 

تمــت عمليــة التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق للمؤسســات الماليــة اإلســالمية الصادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلســالمية. 
إن مســئولياتنا بموجــب هــذه المعاييــر مفصلــة أكثــر ضمــن بنــد مســئوليات مدققــي الحســابات حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة الــواردة فــي 
تقريرنــا. نحــن مســتقلون عــن المجموعــة وفقــًا لميثــاق أخالقيــات هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية للمحاســبين والمدققيــن 
ــة التدقيــق التــي  ــا نعتقــد أن أدل ــاق. إنن ــة األخــرى وفقــًا لهــذا الميث ــة اإلســالمية، وقــد اســتوفينا مســئولياتنا األخالقي المهنييــن للمؤسســات المالي

حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوفيــر أساســًا لرأينــا.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي وفقــًا الجتهادنــا المهنــي كانــت األكثــر جوهريــة خــالل تدقيقنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة للســنة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020. لقــد تــم دراســة هــذه األمــور ضمــن نطــاق تدقيقنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة ككل، وذلــك إلبــداء رأينــا حــول هــذه 
القوائــم، وال نبــدي رأيــًا منفصــاًل حــول هــذه األمــور. بالنســبة لــكل أمــر مــن األمــور الموضحــة أدنــاه، تــم تقديــم تفاصيــل عــن كيفيــة معالجــة هــذه األمــور 

فــي عمليــة التدقيــق فــي ذلــك الســياق.

لقــد اســتوفينا المســئوليات المذكــورة فــي بنــد مســئوليات مدققــي الحســابات حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الوحــدة الــواردة فــي تقريرنــا، باإلضافــة 
لكافــة األمــور المتعلقــة بذلــك. بنــاًء عليــه، فــإن تدقيقنــا يشــمل تنفيــذ اإلجــراءات التــي تــم تصميمهــا لالســتجابة لتقييمنــا لمخاطــر األخطــاء الجوهريــة 
فــي القوائــم الماليــة الموحــدة. إن نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات المتعلقــة بمعالجــة األمــور المشــار إليهــا أدنــاه، 

توفــر أساســًا لرأينــا حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة.
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أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(

تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 المتعلق باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المحملة بالخسائر راجع اإليضاحات رقم 3,1 و3,2 و4 و5 و6. 1

الكيفية التي تمت بها معالجة أمور التدقيق الرئيسية في عملية التدقيقأمور التدقيق الرئيسية / المخاطر

وبلــغ  أمريكــي  للمجموعــة 46,97 مليــون دوالر  المدينــة  الذمــم  إجمالــي  بلــغ 
مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة  المرتبطــة بهــا 23,91 مليــون دوالر 

فــي 31 ديســمبر 2020.  كمــا  أمريكــي 

كمــا فــي 1 ينايــر 2020، قامــت المجموعــة بتطبيــق معيــار المحاســبة المالــي رقــم 
30 - المتعلــق باالضمحــالل والخســائر االئتمانيــة واالرتباطــات المحملــة بالخســائر 
والــذي يســتبدل نمــوذج “الخســارة المتكبــدة” فــي معيــار المحاســبة المالــي رقــم 
11 مــع نمــوذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة بموجــب معيــار المحاســبة المالــي 
رقــم 30. لقــد طبقــت المجموعــة النهــج المبســط لقيــاس الخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة علــى الذمــم المدينــة كمــا هــو مســموح بــه بموجــب معيــار المحاســبة 
المالــي رقــم 30. يتضمــن تحديــد مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للذمــم 
المدينــة علــى تقديــرات وافتراضــات فيمــا يتعلــق بمعــدالت الخســارة بنــاًء علــى 
واقــع الخبــرة الســابقة لحــاالت التعثــر فــي الســداد وظــروف الســوق الحاليــة 
وتقســيم العمــالء علــى أســاس الخصائــص االئتمانيــة وكذلــك تقديــرات النظــرة 

المســتقبلية.

نظــرًا لمــدى أهميــة الذمــم المدينــة وعــدم الموضوعيــة التــي ينطــوي عليهــا 
ــة المتوقعــة، يعــد هــذا مــن أمــور التدقيــق الرئيســية. ــد الخســائر االئتماني تحدي

تضمنت إجراءات التدقيق الخاصة بنا من بين األمور األخرى، على ما يلي:

فحص مدى دقة التحليل الزمني للذمم المدينة؛

تقييــم مــدى مالءمــة تقســيم الذمــم المدينــة للعمــالء علــى أســاس الخصائــص 
االئتمانيــة؛

تقييــم عمليــة تحديــد مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للمجموعــة بمــا فــي 
ذلــك مــدى معقوليــة المدخــالت المســتخدمة؛ و

تقييــم مــدى كفايــة اإلفصاحــات فيمــا يتعلــق بالذمــم المدينــة ومخصــص الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة.

تقييم االستثمارات  راجع اإليضاحات رقم 4 و7 و8 و9. 2

الكيفية التي تمت بها معالجة أمور التدقيق الرئيسية في عملية التدقيقأمور التدقيق الرئيسية / المخاطر

تشتمل استثمارات المجموعة على ما يلي: 

أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق؛ ( 1

االستثمارات العقارية؛ و( 2

االستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة.( 3

تمثــل االســتثمارات الــواردة أعــاله 77% مــن إجمالــي موجــودات المجموعــة. تتضمــن 
ذلــك  بمــا فــي  عمليــة تقييــم االســتثمارات علــى متطلبــات محاســبية معقــدة 
االفتراضــات والتقديــرات واالجتهــادات التــي تســتند إليهــا تحديــد القيــم العادلــة.

مــن المتوقــع أن تؤثــر جائحــة كوفيــد – 19 علــى عمليــة تقييــم االســتثمارات. إن 
االفتراضــات المتعلقــة بالتوقعــات االقتصاديــة هــي أكثــر غموضــًا ممــا يزيــد مــن 
مســتوى االجتهــادات المطلوبــة مــن قبــل المجموعــة فــي عمليــة احتســاب القيــم 

ــة ومخاطــر التدقيــق المرتبطــة بهــا. العادل

تضمنت إجراءات التدقيق الخاصة بنا من بين األمور األخرى، على ما يلي:

فهــم عمليــة تقييــم االســتثمارات بغــرض تقديــر التغيــرات فــي القيمــة العادلــة 
لالســتثمارات أو تقييــم االضمحــالل فــي قيمتهــا.

التقييــم  أســاليب  وتقييــم  مســتقلة  خارجيــة  تقييــم  تقاريــر  علــى  الحصــول 
المثمنيــن. قبــل  مــن  المتخــذة  واالفتراضــات 

اشــراك اخصائــي تقييــم داخلييــن لتقييــم عمليــة التقييــم التــي تــم إجراؤهــا لعينــة 
من االســتثمارات.

قمنــا بتقييــم مــدى كفايــة إفصاحــات المجموعــة فيمــا يتعلــق بهــذه االســتثمارات 
بالرجــوع إلــى متطلبــات المعاييــر المحاســبية ذات الصلــة.
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المعلومات األخرى الواردة في تقرير مجلس إدارة المجموعة لسنة 2020

تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات الــواردة فــي بيــان رئيــس مجلــس اإلدارة وتقريــر هيئــة الرقابــة الشــرعية، بخــالف القوائــم الماليــة الموحــدة 
وتقريــر مدققــي الحســابات. إن مجلــس اإلدارة هــو المســئول عــن المعلومــات األخــرى. 

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى، وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد في هذا الشأن.

وفيمــا يتعلــق بتدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة، تكمــن مســئوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى، وعنــد القيــام بذلــك، نأخــذ بعيــن االعتبــار مــا إذا 
ــق أو  ــة التدقي ــا عليهــا مــن خــالل عملي ــي حصلن ــا الت ــة الموحــدة أو مــع معرفتن ــرى تتعــارض جوهريــًا مــع القوائــم المالي ــت هــذه المعلومــات األخ كان
يبــدو أنهــا تحتــوي علــى معلومــات جوهريــة خاطئــة. وإذا مــا اســتنتجنا، بنــاًء علــى العمــل الــذي قمنــا بــه علــى المعلومــات األخــرى، أنهــا تحتــوي علــى 

معلومــات جوهريــة خاطئــة، فإنــه يتوجــب علينــا اإلفصــاح عــن تلــك الحقيقــة. ولــم نالحــظ مــا يتوجــب اإلفصــاح عنــه فــي هــذا الشــأن.

مسئوليات مجلس اإلدارة حول القوائم المالية الموحدة 

تقــع مســئولية إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة والتــزام المجمــوع بالعمــل وفقــًا لمبــادئ وقواعــد الشــريعة اإلســالمية علــى عاتــق مجلــس إدارة 
المجموعــة.

إن مجلــس اإلدارة هــو المســئول عــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــًا لمعاييــر هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
الماليــة اإلســالمية وعــن نظــام الرقابــة الداخلــي الــذي يــراه مجلــس اإلدارة ضروريــًا إلعــداد قوائــم ماليــة موحــدة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواًء 

كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ.

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة، يكــون مجلــس اإلدارة مســئواًل عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى العمــل كمنشــأة مســتمرة، واإلفصــاح، حيــث 
أمكــن، عــن األمــور المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية بمــا فــي ذلــك اســتخدام مبــدأ االســتمرارية المحاســبي، إال إذا كان فــي نيــة مجلــس اإلدارة تصفيــة 

المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا أو عــدم وجــود أي بديــل واقعــي آخــر ســوى القيــام بذلــك.

مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة 

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن القوائــم الماليــة الموحــدة ككل خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواًء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال 
أو الخطــأ وإصــدار تقريــر تدقيــق يتضمــن رأينــا. يعتبــر التأكيــد المعقــول هــو تأكيــدًا عالــي المســتوى، ولكنــه ليــس ضمانــًا بــأن التدقيــق الــذي يتــم وفقــًا 
لمعاييــر هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية سيكشــف دائمــًا عــن المعلومــات الجوهريــة الخاطئــة عنــد وجودهــا. إن األخطــاء 
قــد تحــدث نتيجــة الحتيــال أو خطــأ ويتــم اعتبارهــا جوهريــة، إذا كانــت منفــردًة أو مجتمعــًة، يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر علــى القــرارات االقتصاديــة المتخــذة 

مــن قبــل مســتخدمي هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي إنوفست ش.م.ب. )تتمة(

تقرير حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة )تتمة(

ــا نقــوم بممارســة االجتهــاد المهنــي  ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية، فإنن ــر هيئ ــة التدقيــق وفقــًا لمعايي كجــزء مــن عملي
والحفــاظ علــى الشــك المهنــي فــي جميــع مراحــل التدقيــق، وكمــا نقــوم بمــا يلــي:

 تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة، ســواًء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات 
تدقيــق تســتجيب لتلــك المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة توفــر أساســًا إلبــداء رأينــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج 
عــن احتيــال يعــد أكبــر مــن ذلــك الناتــج عــن خطــأ، ِلمــا قــد يتضمنــه االحتيــال مــن تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو تحريــف أو تجــاوز لنظــام الرقابــة 

الداخلــي. 

فهــم نظــام الرقابــة الداخلــي المتعلــق بالتدقيــق وذلــك لتصميــم إجــراءات تدقيــق مالئمــة فــي ظــل الظــروف القائمــة وليــس بهــدف إبــداء رأي حــول 
مــدى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخلــي للمجموعــة. 

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي قام بها مجلس اإلدارة. 

التأكــد مــن مــدى مالئمــة اســتخدام مجلــس االدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، وبنــاًء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، فيمــا إذا كان 
هنــاك عــدم تيقــن جوهــري مرتبــط بأحــداث أو ظــروف قــد تلقــي بشــكوك جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة. وإذا 
مــا توصلنــا إلــى نتيجــة بــأن هنــاك شــك جوهــري، فعلينــا اإلشــارة فــي تقريــر التدقيــق إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة 
أو تعديــل رأينــا إذا كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة. إن اســتنتاجاتنا مبنيــة علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق. ومــع 

ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تــؤدي إلــى عــدم اســتمرار المجموعــة فــي أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.

تقييــم العــرض العــام وهيــكل القوائــم الماليــة الموحــدة ومحتواهــا بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات حولهــا وفيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحــدة تمثــل 
المعامــالت واألحــداث األساســية التــي تحقــق العــرض العادل.

الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة عــن الشــركات أو األنشــطة التجاريــة ضمــن نطــاق المجموعــة إلبــداء 
الــرأي حــول القوائــم الماليــة الموحــدة. إننــا مســئولون عــن التوجيــه واإلشــراف وإنجــاز عمليــة التدقيــق للمجموعــة. ونظــل الجهــة الوحيــدة المســئولة 

عــن رأينــا حــول التدقيــق.

ــا نتواصــل مــع المكلفيــن بالحوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا، نطــاق التدقيــق وتوقيتــه ومالحظــات التدقيــق الهامــة التــي تتضمــن أي أوجــه  إنن
قصــور هامــة فــي نظــام الرقابــة الداخلــي التــي يتــم تحديدهــا مــن قبلنــا خــالل عمليــة التدقيــق.

كمــا نقــوم بتزويــد المكلفيــن بالحوكمــة بمــا يفيــد التزامنــا بالمتطلبــات األخالقيــة المتعلقــة باالســتقاللية، ونطلعهــم علــى جميــع العالقــات واألمــور 
األخــرى التــي قــد تؤثــر علــى اســتقالليتنا ومــا مــن شــأنه أن يحافــظ علــى هــذه االســتقاللية.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي إنوفست ش.م.ب. )تتمة(

تقرير حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

تقرير حول المتطلبات القانونية التنظيمية األخرى

وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي )المجلد 4(، نفيد:

أ(     بأن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية الموحدة تتفق مـع تلك السجالت؛

ب(  وأن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع القوائـم الماليـة الموحدة؛

ج(   باســتثناء مــا هــو وارد فــي اإليضــاح رقــم 1 حــول القوائــم الماليــة الموحــدة، لــم يــرد إلــى علمنــا خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 
وقــوع أيــة مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي أو ألحــكام قانــون مصــرف البحريــن المركــزي وقانــون المؤسســات الماليــة أو الدليــل 
اإلرشــادي لمصــرف البحريــن المركــزي )المجلــد رقــم 4 واألحــكام النافــذة مــن المجلــد رقــم 6( وتوجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي أو ألحــكام عقــد 

التأســيس والنظــام األساســي للشــركة علــى وجــه قــد يؤثــر بشــكل جوهــري ســلبًا علــى نشــاط الشــركة أو مركزهــا المالــي؛ 

د(   وقد حصلنا من اإلدارة على جميع المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا. 

سجل قيد مدقق الحسابات رقم 45
18 فبراير 2021

المنامة، مملكة البحرين
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البيانات المالية 
الموحدة
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20202019إيضاح

الموجودات 

523,39937,315نقد وأرصدة لدى بنوك
623,07218,672ذمم مدينة 
712,59313,052استثمارات 

895,68187,387استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة 
976,82477,402استثمارات عقارية

109,0459,982ممتلكات وآالت ومعدات 
11818521موجودات أخرى

241,432244,331مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المالك

المطلوبات 
1269,26375,369مطلوبات أخرى وذمم دائنة 

135,4396,386تمويل من بنك 
74,70281,755مجموع المطلوبات 

حقوق المالك 
14120,334114,604رأس المال

)1,239()1,309(14محسوم منه: أسهم خزانة 
119,025113,365

156,0714,073احتياطيات
16,52720,529أرباح مستبقاة

141,623137,967الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

25,10724,609حقوق غير مسيطرة 
166,730162,576مجموع حقوق المالك

241,432244,331مجموع المطلوبات وحقوق المالك

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

د. عمر سالم المطوع
رئيس مجلس اإلدارة 

بشار ناصر التويجري
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

ياسر حمد الجار
الرئيس التنفيذي

القائمة الموحدة للمركز المالي 
كما في 31 ديسمبر 2020 

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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20202019إيضاح

الدخل التشغيلي
173,0664,196صافي الدخل من عقود المقاوالت 

184,8608,327دخل من استثمارات عقارية 
147)1,948(19)خسارة( / دخل من استثمارات

201,4113,411أتعاب خدمات اإلدارة والخدمات األخرى 
صافي حصة الشركة من خسارة ناجمة عن استثمارات في 

)462()599(8مشروع مشترك وشركات زميلة

213,3054,325دخل آخر
10,09519,944مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية 
224,8585,657تكاليف الموظفين 

232,7104,204مصروفات عمومية وإدارية 
157469تكاليف التمويل 

2,1792,273مصروفات متعلقة بالممتلكات 
108721,172استهالك 

10,77613,775مجموع المصروفات التشغيلية
6,169)681(صافي )الخسارة( / الربح التشغيلي

56,3711,614 و6صافي استردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة 
5,6907,783الربح للسنة 

العائد إلى:
5,0267,146حقوق مساهمي الشركة األم 

664637حقوق غير مسيطرة 

241,692,40النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )سنتات أمريكية(

القائمة الموحدة للدخل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(

د. عمر سالم المطوع
رئيس مجلس اإلدارة 

بشار ناصر التويجري
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

ياسر حمد الجار
الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

احتياطيات

رأس 
المال

أسهم 
خزانة

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

من خالل 
الحقوق 

األرباح 
المستبقاة

مجموع 
الحقوق 

حقوق 
غير 

مسيطرة

مجموع 
حقوق 

المالك 

20,529137,96724,609162,576-4,073)1,239(114,604في 1 يناير 2020 
تأثير تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 

)3,021()166()2,855()2,855(----30 )إيضاح 2,3(

17,674135,11224,443159,555-4,073)1,239(114,604الرصيد معاد عرضه في 1 يناير 2020 
توزيعات إلى أموال صندوق األعمال 

)10(-)10()10(----الخيرية

أسهم منحة صادرة كأرباح أسهم 
---)5,660(--)70(5,730مدفوعة )إيضاح 25(

5,0265,0266645,690----الربح للسنة 

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

---)503(-503--محول إلى االحتياطي القانوني 

4,5761,49516,527141,62325,107166,730)1,309(120,334في 31 ديسمبر 2020

19,808136,53127,822164,353-3,358)1,239(114,604في 1 يناير 2019 

توزيعات إلى أموال صندوق األعمال 
)50(-)50()50(----الخيرية

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

)5,660(-)5,660()5,660(----أرباح أسهم مدفوعة 

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

7,1467,1466377,783----الربح للسنة 

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

20,529137,96724,609162,576-4,073)1,239(114,604في 31 ديسمبر 2019

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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20202019

مصادر أموال صندوق األعمال الخيرية

-14أموال صندوق األعمال الخيرية غير الموزعة في بداية السنة

1050مساهمات من قبل الشركة 

)36(-مساهمات ألغراض األعمال الخيرية 

2414أموال صندوق األعمال الخيرية غير الموزعة في 31 ديسمبر 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

القائمة الموحدة لمصادر واستخدامات أموال صندوق األعمال الخيرية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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20202019إيضاح

األنشطة التشغيلية
5,6907,783صافي الربح للسنة 

تعديالت للبنود التالية: 
101,0221,266استهالك 

)1,614()6,371(5 و6صافي استردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة
صافي حصة الشركة من خسارة ناجمة عن استثمارات في مشروع مشترك 

8599462وشركات زميلة

-191,954خسارة اضمحالل على استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق
)3,462(18157خسارة / )مكسب( محقق من بيع استثمارات عقارية

3,0514,435
صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

)15,253(9,280ودائع قصيرة األجل )بتواريخ إستحقاق أصلية ألكثر من 90 يومًا( 
12,791)908(ذمم مدينة 

)17,938()6,116(مطلوبات أخرى وذمم دائنة 
784)297(موجودات أخرى 

)15,181(5,010صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

3,149-متحصالت من بيع استثمارات 

)1,043(-شراء حقوق غير مسيطرة 

-)9,265(8شراء استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة 

)60()1,776(9إضافات في استثمارات عقارية

2,1976,906متحصالت من بيع استثمارات عقارية - صافي

8372651توزيعات مستلمة من مشروع مشترك وشركات زميلة

)103()85(10شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

9,501)8,557(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)2,841()947(13صافي التغير في التمويل من البنك

)5,660(-أرباح أسهم مدفوعة 

)8,501()947(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

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

22,06236,243النقد وما في حكمه في بداية السنة 

517,56822,062النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تتضمن المعامالت غير النقدية:

-151,495التغيرات في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 

14)10(توزيعات من قبل الشركة مقابل أموال صندوق األعمال الخيرية 

-)3,021(تأثير تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 ألول مرة 

-142صافي استردادات على الخسائر االئتمانية المتوقعة 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(



مجموعة إنوفست  • التقرير السنوي 2020 35

معلومات عن الشركة واألنشطة  1

التأسيسأ( 

إنوفســت ش.م.ب. )"الشــركة"( هــي شــركة مســاهمة عامــة تأسســت فــي مملكــة البحريــن بتاريــخ 18 يونيــو 2002 وتعمــل بموجــب ســجل تجــاري رقــم 
48848. بــدأت الشــركة مزاولــة عملياتهــا التجاريــة بتاريــخ 1 أكتوبــر 2002. وبموجــب شــروط عقدهــا التأسيســي ونظامهــا األساســي، فــإن مــدة الشــركة 
هــي 50 ســنة، قابلــة للتجديــد لفتــرات مماثلــة مــا لــم يتــم انتهــاء مدتهــا بحكــم القانــون أو علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي عقــد التأســيس والنظــام 

األساســي. إن عنــوان المكتــب المســجل للشــركة هــو الطابــق 19، البــرج الشــرقي، مرفــأ البحريــن المالــي، المنامــة، مملكــة البحريــن. 

إن الشركة مدرجة في بورصة البحرين وسوق الكويت لألوراق المالية.

تــم ترخيــص الشــركة مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي كشــركة اســتثمارية تجاريــة مرخصــة ضمــن فئــة رقــم 1 )المبــادئ اإلســالمية( لتمــارس أعمالهــا 
وفقــًا لقواعــد ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية ولتعمــل تحــت إشــراف وبموجــب قوانيــن مصــرف البحريــن المركــزي.

األنشطةب( 

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )"المجموعة"( في التالي:

العمل بصورة مباشرة في مجال االستثمارات بجميع أنواعها ومنها االستثمار المباشر واألوراق المالية وصناديق االستثمار بأنواعها.	 

تأسيس وإدارة الصناديق االستثمارية بمختلف أنواعها.	 

التعامل في األدوات المالية في األسواق المحلية واإلقليمية والدولية.	 

توفير المعلومات والدراسات المرتبطة بمجاالت االستثمار المختلفة للغير.	 

تقديم الخدمات واإلستشارات المالية واالستثمارية للغير.	 

تأسيس مشاريع مشتركة في شركات عقارية وصناعية وخدماتية داخل وخارج مملكة البحرين.	 

مزاولة أنشطة المقاوالت.	 

العمل في إدارة المراكز التجارية والصناعية والمباني السكنية وتأجير وتطوير وصيانة العقارات.	 

أن يكــون لهــا مصلحــة فــي أو أن تشــترك بــأي شــكل مــن األشــكال مــع الشــركات وغيرهــا مــن الهيئــات التــي تــزاول أنشــطة شــبيهة بأعمالهــا 	 
والتــي قــد تعمــل وتتعــاون معهــا علــى تحقيــق أهــداف المجموعــة فــي مملكــة البحريــن أو خارجهــا، كمــا تندمــج فــي الشــركات المذكــورة أو 

تشــتريها أو تنضــم إليهــا.

علــى الرغــم مــن أن الشــركة لديهــا ترخيــص كشــركة اســتثمارية تجاريــة مرخصــة ضمــن فئــة رقــم 1 )المبــادئ اإلســالمية( الصــادر عــن مصــرف البحريــن 
المركــزي فــي شــهر ســبتمبر2008 ، فــإن الشــركة مازالــت مســتمرة فــي امتــالك الموجــودات العقاريــة واإليــرادات والتكاليــف المتعلقــة بهــا فــي 
قوائمهــا الماليــة الموحــدة. كانــت هــذه الموجــودات مملوكــة للشــركة قبــل حصــول الشــركة علــى الترخيــص مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي. قامــت 
الشــركة بتحويــل تلــك الموجــودات العقاريــة واإليــرادات والتكاليــف المتعلقــة بهــا إلــى الشــركة التابعــة المملوكــة لهــا بالكامــل وهــي شــركة الخليــج 
ــر  ــاء ذات الصلــة .وبمــا أن شــركة الخليــج للتعمي للتعميــر ش.م.ب. )مقفلــة( والتــي تقــوم بصــورة أساســية بإجــراء األنشــطة العقاريــة وأنشــطة البن
ش.م.ب. )مقفلــة( مملوكــة بالكامــل مــن قبــل الشــركة، سيســتمر عــرض الموجــودات العقاريــة واإليــرادات والتكاليــف فــي القوائــم الماليــة الموحــدة 
للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي31  ديســمبر 2020. تعكــس اإليضاحــات المعنيــة الــواردة فــي هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة معامــالت المجموعــة 

الناتجــة عــن امتــالك الموجــودات العقاريــة ومــا يتعلــق بهــا مــن مطلوبــات وإيــرادات وتكاليــف.

تأثير جائحة كوفيد - 19

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، كان هنــاك تفشــي لفيــروس كورونــا )كوفيــد- 19(. ومــن المتوقــع أن تســتمر التأثيــرات الحاليــة 
والمتوقعــة لتفشــي الجائحــة علــى االقتصــاد العالمــي فــي التطــور. علــى الرغــم مــن أن هــذه التطــورات لــم تؤثــر ســلبًا علــى عمليــات المجموعــة حتــى 
31 ديســمبر 2020، إال أن حجــم ومــدة التطــورات األخــرى ال تــزال غيــر مؤكــدة فــي هــذه المرحلــة وقــد تؤثــر بشــكل ســلب علــى المركــز المالــي للمجموعــة 

وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة فــي المســتقبل، والتــي ال يمكــن تحديــد مداهــا فــي الوقــت الحالــي.

يتضمــن إجمالــي الدخــل اآلخــر البالــغ 3,305 ألــف دوالر أمريكــي علــى منحــة حكوميــة مســتلمة مقابــل رواتــب الموظفيــن البحرينييــن مــن شــهر أبريــل 
إلــى شــهر ديســمبر 2020 بقيمــة 653 ألــف دوالر أمريكــي ومصروفــات كهربــاء بقيمــة 313 ألــف دوالر أمريكــي. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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معلومات عن الشركة واألنشطة )تتمة( 1

األنشطة )تتمة(ب( 

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

تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 18 فبراير 2021.

2    أسس اإلعداد

2.1 بيان االلتزام

أعــدت القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية 
)اإليوفــي( ومبــادئ وقواعــد الشــريعة اإلســالمية المحــددة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية للمجموعــة وطبقــًا لقانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي 
ــد رقــم 4 واألحــكام النافــدة مــن  ــزي )المجل ــن المرك ــل اإلرشــادي لمصــرف البحري ــة والدلي ــزي والمؤسســات المالي ــن المرك ــون مصــرف البحري وقان
المجلــد رقــم 6(، وتوجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي والقوانيــن والقــرارات المتعلقــة بهــا وقواعــد وإجــراءات بورصــة البحريــن وألحــكام عقــد 
التأســيس والنظــام األساســي للشــركة. وفقــًا لمتطلبــات )"األيوفــي"(، بالنســبة لألمــور التــي ال تنطــوي تحــت مظلــة المعاييــر المحاســبية الماليــة، 

تســتخدم المجموعــة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ذات الصلــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي.

2,2 العرف المحاسبي

أعــدت القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء االســتثمارات فــي المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة والتــي يتــم 
احتســابها بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة وأدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الحقــوق واالســتثمارات العقاريــة 
التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة. تــم عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة بالــدوالر األمريكــي لكونــه عملــة إعــداد التقاريــر الماليــة للمجموعــة. وتــم 

تقريــب جميــع القيــم إلــى أقــرب ألــف دوالر أمريكــي إال إذا ذكــر خــالف ذلــك. إال أن العملــة الوظيفيــة للمجموعــة هــي الدينــار البحرينــي.

2,3 أسس التوحيد

تشــتمل القوائــم الماليــة الموحــدة علــى القوائــم الماليــة للشــركة وشــركاتها التابعــة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر مــن كل ســنة. 
أعــدت القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس الســنة الماليــة للشــركة باســتخدام سياســات محاســبية متوافقــة.

تــم اســتبعاد جميــع األرصــدة والمعامــالت والدخــل والمصروفــات واألربــاح والخســائر الناتجــة مــن المعامــالت فيمــا بيــن المجموعــة بالكامــل عنــد 
التوحيــد.

يتــم دمــج الشــركة التابعــة بالكامــل مــن تاريــخ انتقــال الســيطرة للشــركة ويســتمر دمجهــا حتــى التاريــخ الــذي تفقــد فيــه الشــركة ســيطرتها. تتحقــق 
الســيطرة عندمــا تكــون لــدى الشــركة القــدرة علــى صياغــة السياســات الماليــة والتشــغيلية للمؤسســة لإنتفــاع مــن أنشــطتها.

يتــم تســجيل الحقــوق غيــر المســيطرة فــي صافــي موجــودات الشــركة التابعــة كبنــد منفصــل فــي حقــوق مــالك المجموعــة. يتــم تضميــن دخــل 
الحقــوق غيــر المســيطرة فــي القائمــة الموحــدة للدخــل فــي صافــي الربــح ويتــم إظهــاره كبنــد منفصــل عــن حصــة المســاهمين.

تشــتمل الحقــوق غيــر المســيطرة علــى مبالــغ هــذه الحصــص فــي تاريــخ الدمــج األصلــي وحصتهــا فــي التغيــرات فــي حقــوق المــالك منــذ تاريــخ 
الدمــج. يتــم تخصيــص الخســائر التــي تنطبــق علــى الحقــوق غيــر المســيطرة والتــي تفــوق حصصهــم فــي حقــوق مــالك الشــركة التابعــة مقابــل 
حصــص المجموعــة إال فــي حالــة وجــود التــزام مــن قبــل هــذه الحقــوق غيــر المســيطرة وقدرتهــم علــى االســتثمار اإلضافــي فــي هــذه الشــركات 

لتغطيــة الخســائر.

تعامــل المعامــالت مــع الحقــوق غيــر المســيطرة بنفــس الطريقــة التــي تعامــل فيهــا المعامــالت مــع األطــراف الخارجيــة. يتــم إثبــات المكســب أو 
الخســارة الناتجــة مــن بيــع المشــاركات إلــى الحقــوق غيــر المســيطرة فــي القائمــة الموحــدة للدخــل. يتــم احتســاب التغيــرات فــي حصــة الملكيــة فــي 

الشــركة التابعــة التــي ال تنتــج عنهــا فقــدان الســيطرة كمعاملــة حقــوق.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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2    أسس اإلعداد )تتمة(

2,3 أسس التوحيد )تتمة(

فيما يلي الشركات التابعة الرئيسية للشركة، التي تم دمجها في هذه القوائم المالية الموحدة: 

نسبة الملكية اسم الشركة التابعة
2020

نسبة  الملكية 
سنة  بلد التأسيس2019 

النشاطالتأسيس

المحتفظ بها بصورة مباشرة من قبل 
الشركة 

شراء وبيع وإدارة وتطوير 2009مملكة البحرين99,98%100%شركة الخليج للتعمير ش.م.ب. )مقفلة(
العقارات.

فيما يلي الشركات التابعة المحتفظ بها بصورة غير مباشرة من خالل شركة الخليج للتعمير ش.م.ب. )مقفلة(:

المحتفظ بها بصورة غير مباشرة من 
قبل الشركة 

مرسى البحرين لالستثمار ش.م.ب. 
2006مملكة البحرين99,00%100,00%)مقفلة(

تطوير وصيانة وتأجير وإدارة 
المراكز التجارية والصناعية 

والمباني السكنية والممتلكات.

شركة سيركو إدارة شاملة للمرافق 
إدارة وصيانة العقارات.2005مملكة البحرين99,00%0%ذ.م.م.*

شركة تامكون للمقاوالت ش.م.ب. 
أنشطة المقاوالت.2007مملكة البحرين99,00%100,00%)مقفلة(

إدارة وتطوير المشاريع العقارية.2008جزر الكايمن67,57%67,57%شركة تطوير منتجع دانات المحدودة 

2009مملكة البحرين 100,00%100,00%تامكون للتجارة ش.ش.و.
استيراد وتصدير وبيع المعدات 

اإللكترونية والكهربائية، واألجهزة 
وقطع الغيار الخاصة بها وبيع 

مواد البناء.

اريسكو تامكون جي في ش.م.ب. 
بناء وصيانة الفلل.2014مملكة البحرين 100,00%100,00%)مقفلة(**

أعمال النجارة واألعمال المتعلقة 2015مملكة البحرين 100,00%100,00%بانورا انتريورز ش.ش.و.
بها.

شركة مرسي البحرين لالستثمار لسكن 
بيع وشراء وإدارة العقارات.2007مملكة البحرين 60,21%60,21%العمال ذ.م.م. 

*خالل السنة، تم تصفية شركة سيركو إدارة شاملة للمرافق ذ.م.م.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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2    أسس اإلعداد )تتمة(

أسس التوحيد )تتمة(  2,3

** اريسكو تامكون جي في ش.م.ب. )مقفلة(

خــالل ســنة 2014، دخلــت شــركة تامكــون للمقــاوالت ش.م.ب. )مقفلــة( فــي اتفاقيــة مشــروع مشــترك مــع شــركة اإلنمــاء العقاريــة )"اريســكو"( 
لتأســيس شــركة جديــدة هــي اريســكو تامكــون جــي فــي ش.م.ب. )مقفلــة(. وفقــًا لشــروط هــذا االتفــاق فــإن رأس المــال المدفــوع للمشــروع 
ــار بحرينــي للســهم، ومــن ضمنهــا 125,000  ــار بحرينــي مشــتملة علــى 250,000 ســهم بقيمــة إســمية قدرهــا 1 دين المشــترك هــو 250,000 دين
ســهم أي بنســبة 50% مملوكــة مــن قبــل اريســكو و125,000 ســهم أي بنســبة 50% مملوكــة مــن قبــل تامكــون وفقــًا لتفاصيــل التســجيل. ومــع 
ذلــك، تــم دفــع رأس المــال بالكامــل مــن قبــل تامكــون. عــالوة علــى ذلــك، عــدل الشــركاء فــي المشــروع المشــترك فيمــا بعــد شــروط هــذا الترتيــب 

عــن طريــق التوصــل إلــى اتفــاق وفيمــا يلــي المســئوليات الرئيســية المســندة لشــركة تامكــون:

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

توفير اإلدارة الفنية واإلدارية للمشروع؛ 2

مسئول عن دفع الرواتب والمكافآت بما في ذلك تعويضهم عن أي أمور تتعلق بحقوقهم؛ 3

التعاقــد مــن الباطــن والتنســيق مــع المقاوليــن مــن الباطــن، بمــا فــي ذلــك مراقبــة واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة فيمــا يتعلــق بالعمــل المنجــز  4
المتعلــق باألنشــطة المتعاقــد عليهــا مــن الباطن؛

إنجاز كافة األنشطة المتعلقة بالمشروع مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات الصلة؛ 5

مسئول عن دفع تكاليف التأمين والضرائب والغرامات المفروضة من قبل أي طرف فيما يتعلق بالمشروع؛  6

تقديم جميع الضمانات الالزمة للمشروع؛ 7

أداء كافــة األنشــطة وهــو المســئول عــن جميــع االلتزامــات المتعلقــة بالمشــروع مــن جميــع الجوانــب بمــا فــي ذلــك تســهيل والقضــاء علــى  8
أيــة مشــكالت طــوال فتــرة المشــروع وتقديــم أيــة أمــور ضروريــة مــن تاريــخ التعاقــد حتــى تاريــخ االنتهــاء والتســليم، مــن دون أي مشــاكل 

ألصحــاب المشــروع؛

اريســكو لهــا الحــق فــي إنهــاء االتفــاق بإرادتهــا وســلطتها التقديريــة الخاصــة فقــط دون أي شــروط / قيــود / متطلبــات قانونيــة ودون الحاجــة  9
إلــى الحصــول علــى أيــة موافقــة قانونيــة؛

ملزمة بتقديم االتفاقية إلى أي طرف يقوم بتمويل المشروع؛ 10

الموافقــة علــى دفــع 1,5% مــن قيمــة العقــد الريســكو ويتــم عمــل المدفوعــات عنــد اســتالم أي دفعــة متعلقــة بالمشــروع. وعــالوة علــى  11
ذلــك، ســيتم أيضــًا تطبيــق النســبة علــى أي زيــادة فــي قيمــة العقــد الــذي هــو تعويــض عــن خبــرة ومســاهمات اريســكو مــن خــالل ممثليهــا؛ 

و

إخالء مسئولية اريسكو من أية التزامات تتعلق بهذا المشروع وال تضمن أو تدعم اريسكو في أي التزام فيما يتعلق بعقد المشروع.  12

تــم الحقــًا توقيــع اتفــاق بتاريــخ 11 نوفمبــر 2015 بيــن شــركة تامكــون للمقــاوالت واريســكو، والتــي تنــص بــأن األخيــر ليــس لديــه الحــق فــي حصــة 
الموجــودات واألربــاح لشــركة اريســكو تامكــون جــي فــي ش.م.ب. )مقفلــة(.

وبالنظــر إلــى الشــروط الرئيســية للترتيــب أعــاله وعلــى الرغــم مــن شــكلها القانونــي، تعتبــر اريســكو تامكــون جــي فــي ش.م.ب. )مقفلــة( خاضعــة 
للســيطرة بالكامــل مــن قبــل شــركة تامكــون وبالتالــي تــم توحيدهــا كشــركة تابعــة مملوكــة بنســبة %100.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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2  أسس اإلعداد )تتمة(

معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة صادرة ولكنها غير إلزامية    2,4

وفيمــا يلــي أدنــاه المعاييــر والتفســيرات والتعديــالت التــي أدخلــت علــى المعاييــر القائمــة ولكنهــا غيــر إلزاميــة بعــد حتــى تاريــخ إصــدار القوائــم الماليــة 
الموحــدة للمجموعــة. وتتوقــع المجموعــة بشــكل معقــول بأنــه ســيتم تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــالت الصــادرة التــي أدخلــت المعاييــر 
القائمــة فــي تاريــخ مســتقبلي. تنــوي المجموعــة تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــالت التــي أدخلــت علــى المعاييــر القائمــة، حيثمــا ينطبــق 

ذلــك، عندمــا تصبــح إلزاميــة:

-       معيار المحاسبة المالي رقم 31 المتعلق "بالوكالة باالستثمار )الوكالة باالستثمار(" )إلزامي اعتبارًا من 1 يناير 2021(
 يهــدف هــذا المعيــار إلــى تحديــد المبــادئ المحاســبية ومتطلبــات إعــداد التقاريــر الماليــة الخاصة بوكالة االســتثمار )الوكالة باالســتثمار( للمعامالت 
واألدوات الماليــة، مــن جانــب كل مــن رب المــال والوكيــل. ســيكون هــذا المعيــار إلزامــي للفتــرات المبتدئــة فــي أو بعــد 1 ينايــر 2021، مــع الســماح 
بالتطبيــق المبكــر. يتطلــب المعيــار مــن رب المــال تقييــم طبيعــة االســتثمار باعتبــاره إمــا أ( بتمريــر االســتثمار )a pass-through investment( أو 

.)wakala venture( مشــروع الوكالة )ب

-      معيار المحاسبة المالي رقم 32 المتعلق "باإلجارة" )إلزامي اعتبارًا من 1 يناير 2021( 
ــد  ــار إلــى تحدي ــة بالتمليــك". يهــدف هــذا المعي ــار المحاســبة المالــي رقــم 8 "المتعلــق باإلجــارة واإلجــارة المنتهي ــار محــل معي يحــل هــذا المعي
مبــادئ التصنيــف واإلثبــات والقيــاس والعــرض واإلفصــاح فــي معامــالت اإلجــارة بمــا فــي ذلــك أشــكالها المختلفــة التــي تنفذهــا المؤسســة 
وتكــون طرفــًا فيهــا، ســواء بصفتهــا مؤجــر أو مســتأجر. ســيكون هــذا المعيــار إلزامــي للفتــرات المبتدئــة فــي أو بعــد 1 ينايــر 2021، مــع الســماح 

بالتطبيــق المبكــر.

-       معيار المحاسبة المالي رقم 34 المتعلق "بإعداد التقارير المالية لحاملي الصكوك" )إلزامي اعتبارًا من 1 يناير 2021(
ــة للموجــودات األساســية ألداة الصكــوك. وهــو يتطلــب مــن الجهــة  ــر المالي ــات إعــداد التقاري ــادئ المحاســبية ومتطلب ــار المب  يحــدد هــذا المعي
المصــدرة إعــداد تقاريــر التمويــل أو الدعــوة إلعدادهــا حســب الحاجــة بموجــب هــذا المعيــار. ســيكون هــذا المعيــار إلزامــي مــن الفتــرات الماليــة 

المبتدئــة فــي أو بعــد 1 ينايــر 2021، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر.

-      معيار المحاسبة المالي رقم 35 - المتعلق "باحتياطي المخاطر" )إلزامي اعتبارًا من 1 يناير 2021(
معيــار المحاســبة المالــي رقــم 35 يهــدف إلــى وضــع مبــادئ المحاســبة وإعــداد التقاريــر الماليــة الحتياطيــات المخاطــر الموضوعــة للتخفيــف مــن 
المخاطــر المختلفــة التــي يواجههــا أصحــاب المصلحــة، وباألخــص المســتثمرين الذيــن يســتثمرون الربــح والخســارة، فــي المؤسســات الماليــة 

اإلســالمية.

-      معيار المحاسبة المالي رقم 37 المتعلق "بالتقارير المالية المعدة من قبل مؤسسات الوقف" )إلزامي اعتبارًا من 1 يناير 2022(
يحــدد المعيــار مبــادئ إعــداد التقاريــر الماليــة مــن قبــل المؤسســات الماليــة الوقفيــة، والتــي يتــم إنشــاؤها وتشــغيلها بمــا يتماشــى مــع مبــادئ 

وأحــكام الشــريعة اإلســالمية. 

-      معيار المحاسبة المالي رقم 38 المتعلق "وعد، خيار والتحوط " )إلزامي اعتبارًا من 1 يناير 2022(
ــار( والتحــوط )التحــوط( للمؤسســات  ــار )الخي ــد( والخي ــد )الوع ــات الوع ــات ترتيب ــة ومتطلب ــر المالي ــداد التقاري ــادئ المحاســبة وإع ــار مب يحــدد المعي

ــة.  المالي

تقّيم إدارة المجموعة حاليًا تأثير المعايير والتفسيرات والتعديالت المذكورة أعاله على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

3   ملخص ألهم السياسات المحاسبية 

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة:

أ.   النقد وما في حكمه 

يشــمل النقــد ومــا فــي حكمــه كمــا هــو مشــار إليــه فــي القائمــة الموحــدة للتدفقــات النقديــة علــى نقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة لــدى بنــوك وودائــع 
قصيــرة األجــل بتواريــخ اســتحقاق أصليــة لفتــرة ثالثــة أشــهر أو أقــل.

ب.  ذمم مدينة 

الذمــم المدينــة هــي موجــودات ماليــة ذات مدفوعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد ال يتــم تداولهــا فــي الســوق النشــطة. بعــد اإلثبــات المبدئــي، يتــم 
الحقــًا قياســها بالتكلفــة المطفــأة، بعــد حســم اإلضمحــالل. يتــم إثبــات الخســارة الناتجــة عــن اإلضمحــالل فــي القائمــة الموحــدة للدخــل كمخصــص 

إضمحــالل للذمــم المدينــة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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ج.   االستثمارات 

تشــتمل االســتثمارات علــى أدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الحقــوق واســتثمارات عقاريــة واســتثمارات فــي 
مشــروع مشــترك وشــركات زميلــة. 

أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل من الحقوق

تتضمــن هــذه علــى جميــع األدوات الماليــة التــي لــم يتــم تقييمهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل القائمــة الموحــدة للدخــل. بعــد اإلقتنــاء، يتــم إعــادة 
قيــاس االســتثمارات المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الحقــوق بالقيمــة العادلــة مــع إثبــات المكاســب أو الخســائر غيــر المحققــة فــي حقــوق 
المــالك حتــى يســتبعد اإلســتثمار أو عندمــا يصبــح اإلســتثمار مضمحــاًل فعندهــا يتــم إثبــات المكســب أو الخســارة المتراكمــة المســجلة مســبقًا 

ضمــن حقــوق المــالك فــي القائمــة الموحــدة للدخــل. 

استثمارات عقارية 

يتــم تصنيــف العقــارات المحتفــظ بهــا لغــرض اإليجــار أو لالســتفادة مــن الزيــادة فــي قيمتهــا أو لكليهمــا كاســتثمارات عقاريــة. يتــم تســجيل 
االســتثمارات العقاريــة مبدئيــًا بالتكلفــة، والتــي تمثــل القيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع وتكاليــف اإلقتنــاء المرتبطــة بالعقــار. بعــد اإلثبــات 
المبدئــي، يتــم إعــادة قيــاس االســتثمارات العقاريــة بالقيمــة العادلــة مــع إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة )فقــط المكاســب( فــي القائمــة 

الموحــدة للتغيــرات فــي حقــوق المــالك.

يتــم إثبــات الخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيــم العادلــة لالســتثمارات العقاريــة فــي القائمــة الموحــدة للدخــل. عندمــا يتــم اســتبعاد العقــار، 
فــإن المكاســب أو الخســائر الناتجــة مــن اإلســتبعاد يتــم تحويلهــا إلــى القائمــة الموحــدة للدخــل. 

استثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة 

المشــروع المشــترك هــو نــوع مــن أنــواع الترتيبــات المشــتركة التــي بموجبهــا يحصــل األطــراف الذيــن يمتلكــون الســيطرة المشــتركة فــي الترتيــب 
ــي  ــن، والت ــب معي ــى ترتي الحــق فــي صافــي موجــودات المشــروع المشــترك. المشــروع المشــترك هــو اتفــاق تعاقــدي لتقاســم الســيطرة عل
تكــون موجــودة فقــط عندمــا يتطلــب اتخــاذ القــرارات بشــأن األنشــطة ذات الصلــة بالحصــول علــى الموافقــة باإلجمــاع مــن األطــراف المتقاســمة 

للســيطرة.

تعتبر الشركة الزميلة مؤسسة تتمتع المجموعة فيها بنفوذ مؤثر وال تعد شركة تابعة أو مشروع مشترك.

بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة، يتــم إدراج االســتثمار فــي المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة فــي القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي بالتكلفــة 
مضافــًا إليهــا تغيــرات مــا بعــد االقتنــاء فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي موجــودات المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة. تعكــس القائمــة 
الموحــدة للدخــل حصــة المجموعــة فــي نتائــج عمليــات المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة. أينمــا وجــدت تغييــرات قــد أثبتــت مباشــرًة فــي 
حقــوق المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة، تقــوم المجموعــة بإثبــات حصتهــا فــي هــذه التغييــرات وتفصــح عــن هــذا، إذا اســتلزم األمــر فــي 
القائمــة الموحــدة للتغيــرات فــي حقــوق المــالك. يتــم اســتبعاد المكاســب والخســائر غيــر المحققــة مــن المعامــالت بيــن المجموعــة ومشــروعها 

المشــترك وشــركاتها الزميلــة إلــى حــد حصــة المجموعــة فــي المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة.

إن تواريــخ إعــداد تقاريــر المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة والمجموعــة متطابقــة والسياســات المحاســبية للمشــروع المشــترك والشــركات 
الزميلــة مطابقــة لتلــك المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة فيمــا يتعلــق بالمعامــالت واألحــداث المتشــابهة فــي الظــروف المماثلــة.

بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة، تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان مــن الضــروري إثبــات أي خســارة اضمحــالل فيمــا يتعلــق باســتثمار 
المجموعــة فــي مشــروعها المشــترك وشــركاتها الزميلــة. تقــوم المجموعــة بعمــل تقييــم بتاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي لتحديــد مــا إذا كان هنــاك 
دليــل موضوعــي يثبــت اضمحــالل االســتثمار فــي المشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة. ففــي هــذه الحالــة تقــوم المجموعــة باحتســاب مبلــغ 
االضمحــالل الــذي يعــد الفــرق بيــن القيمــة القابلــة لالســترداد للمشــروع المشــترك والشــركات الزميلــة وقيمهــا المدرجــة وإثبــات االضمحــالل فــي 

القائمــة الموحــدة للدخــل.

د.    القيم العادلة

القيمــة العادلــة هــي القيمــة التــي تمثــل تقديــر المبالــغ النقديــة أو مــا فــي حكمهــا التــي ســيتم إســتالمها لبيــع موجــود أو المبالــغ النقديــة أو مــا 
فــي حكمهــا المدفوعــة لمطلوبــات مطفــأة أو محولــة فــي معاملــة منظمــة بيــن مشــتري وبائــع لديهــم الرغبــة بتاريــخ القيــاس.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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د.    القيم العادلة )تتمة(

يتم تحديد القيمة العادلة لكل موجود مالي على حدة وفقًا لسياسات التقييم الموضحة أدناه:

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لالســتثمارات المتداولــة فــي األســواق الماليــة المنظمــة بالرجــوع إلــى أســعار الطلبــات المدرجــة الســائدة فــي   )1(
الســوق بتاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي.

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لالســتثمارات غيــر المدرجــة بالرجــوع إلــى أحــدث معاملــة بيــع أو شــراء جوهريــة مــع األطــراف األخــرى ســواء تــم   )2(
االنتهــاء منهــا أو قيــد التنفيــذ. إذا لــم تكــن هنــاك معاملــة حديثــة جوهريــة تــم االنتهــاء منهــا أو قيــد التنفيــذ، فإنــه يتــم تحديــد القيمــة العادلــة 
بالرجــوع إلــى القيمــة الســوقية الحاليــة إلســتثمارات مشــابهة. بالنســبة لالســتثمارات األخــرى، تســتند القيمــة العادلــة علــى صافــي القيمــة 

الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة أو أســاليب التقييــم األخــرى ذات الصلــة.

لإســتثمارات التــي لديهــا تدفقــات نقديــة ثابتــة أو قابلــة للتحديــد، فــإن القيمــة العادلــة تكــون بنــاًء علــى صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات   )3(
النقديــة المســتقبلية المتوقعــة المحــددة مــن قبــل المجموعــة بإســتخدام معــدالت الربــح الحاليــة الســتثمارات لهــا نفــس الشــروط وخصائــص 

المخاطــر.

ــورة أعــاله بالتكلفــة بعــد حســم  ــات المذك ــة بإســتخدام أي مــن التقني ــادة قياســها بالقيمــة العادل ــم إدراج اإلســتثمارات التــي ال يمكــن إع يت  )4(
اإلضمحــالل. مخصــص 

هـ.   ممتلكات وآالت ومعدات
تــدرج الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة، بعــد حســم االســتهالك المتراكــم وخســائر االضمحــالل المتراكمــة، إن وجــدت. يتــم حســاب االســتهالك 

علــى الممتلــكات والمعــدات علــى أســاس القســط الثابــت بنــاًء علــى األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة للموجــودات التاليــة:

25 سنة مباني على أراضي مستأجرة 

3 إلى 5 سنوات مكائن ومعدات وأثاث وتركيبات

3 سنوات أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

3 سنوات مركبات

و.   مطلوبات أخرى وذمم دائنة 

يتــم إثبــات الذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم األخــرى للمبالــغ المتوجــب دفعهــا فــي المســتقبل للبضائــع أو الخدمــات المســتلمة، ســواًء تمــت مطالبــة 
المجموعــة بهــا مــن قبــل المــورد أو لــم يتــم.

ز.   تمويل من بنك 

يتم إثبات التمويل من بنك مبدئيًا بالمتحصالت المستلمة، بعد حسم تكاليف المعاملة المتكبدة. والحقًا، يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة.

ح.   أسهم خزانة

أدوات الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة التــي تــم إعــادة اقتنائهــا )أســهم الخزانــة( يتــم خصمهــا مــن أســهم رأس مــال الشــركة األم ويتــم حســابها بالتكلفــة 
علــى أســاس المتوســط المرجــح. يتــم إثبــات المقابــل المدفــوع أو المســتلم مــن شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة 
مباشــرًة ضمــن حقــوق الشــركة األم. ال يتــم إثبــات المكســب أو الخســارة فــي القائمــة الموحــدة للدخــل مــن شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات 

الملكيــة الخاصــة. 

ط.   إستبعاد الموجودات والمطلوبات المالية 

)1( الموجودات المالية 

يتم إستبعاد الموجود المالي )أو حسب مقتضى الحال جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة( عند:
· انقضاء الحق في إستالم التدفقات النقدية من الموجود؛ 	
· احتفــاظ المجموعــة بحقوقهــا فــي إســتالم التدفقــات النقديــة مــن الموجــود ولكنهــا تلتــزم بدفعهــا بالكامــل دون تأخيــر جوهــري إلــى طــرف 	

ثالــث بموجــب ترتيــب ســداد؛ و
· قيــام المجموعــة بنقــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن الموجــود ســواًء )أ( قامــت المجموعــة بنقــل جميــع المخاطــر والمكافــآت 	

الجوهريــة المتعلقــة بالموجــود أو )ب( عندمــا لــم تقــم المجموعــة بنقــل أو إبقــاء جميــع المخاطــر والمكافــآت الجوهريــة للموجــود ولكنهــا قامــت 
بنقــل الســيطرة علــى الموجــود.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020
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ط.   إستبعاد الموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(

)2( المطلوبات المالية 

يتم إستبعاد المطلوب المالي عندما يكون اإللتزام بموجب العقد قد تم وفائه أو إلغائه أو انتهاء مدته.

ي.   مخصصات

يتــم إثبــات المخصصــات إذا كان علــى المجموعــة أي التــزام حالــي )قانونــي أو متوقــع( ناتــج عــن حــدث ســابق وأن تكلفــة تســوية االلتــزام محتملــة 
ويمكــن قياســها بواقعيــة. يتــم تحديــد المخصصــات عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة بمعــدل مــا قبــل الضريبــة والــذي 

يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــد والمخاطــر المحــددة للمطلــوب.

ك.    قياس التكلفة المطفأة

إن التكلفــة المطفــأة للموجــود أو المطلــوب المالــي هــو المبلــغ الــذي بموجبــه يتــم قيــاس الموجــود أو المطلــوب المالــي عنــد اإلثبــات المبدئــي، 
ناقــص المدفوعــات الرئيســية، زائــد أو ناقــص اإلطفــاء المتراكــم باســتخدام طريقــة معــدل الربــح الفعلــي ألي فــروق بيــن المبلــغ المبدئــي المثبــت 

والمبلــغ المســتحق، ناقــص أي انخفــاض فــي اضمحــالل الموجــودات الماليــة.

ل.    المقاصة

تتــم مقاصــة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وإظهــار صافــي المبلــغ فــي القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي إذا، وفقــط إذا كان هنــاك 
حــق قانونــي ملــزم لمقاصــة المبالــغ المثبتــة وتنــوي المجموعــة التســوية علــى أســاس صافــي المبلــغ أو بيــع الموجــود وســداد المطلــوب فــي 

الوقــت ذاتــه.

م.    إثبات اإليراد

يتــم إثبــات اإليــراد إلــى الحــد الــذي مــن المحتمــل أن تتدفــق منــه المنافــع االقتصاديــة إلــى المجموعــة ويمكــن قيــاس اإليــراد بموثوقيــة. يجــب 
تحقيــق معاييــر اإلثبــات المحــددة التاليــة قبــل إثبــات اإليــراد: 

دخل من الممتلكات ( 1)

يتــم احتســاب دخــل اإليجــار الناتــج عــن عقــود التأجيــر التشــغيلية لالســتثمارات العقاريــة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدة عقــد التأجيــر ويتــم 
إدراجهــا ضمــن اإليــراد فــي القائمــة الموحــدة للدخــل نتيجــة لطبيعتهــا التشــغيلية.

أتعاب خدمات اإلدارة والخدمات األخرى( 2)

يتــم إثبــات أتعــاب خدمــات اإلدارة والخدمــات األخــرى وأتعــاب إدارة المشــروع علــى أســاس مراحــل إنجــاز الخدمــة بتاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز 
المالــي بالرجــوع إلــى الشــروط التعاقديــة المتفــق عليهــا بيــن األطــراف.

دخل من االستثمارات( 3)

يتم إثبات الدخل من االستثمارات عندما يتم اكتسابها.

دخل من عقود المقاوالت( 4)

يتم إثبات الدخل من عقود المقاوالت بناًء على طريقة النسبة المئوية لألعمال المنجزة.

عندمــا يمكــن تقديــر نتائــج عقــد المقــاوالت بموثوقيــة، فإنــه يتــم إثبــات إيــرادات العقــد بالرجــوع إلــى المراحــل الفعليــة المنجــزة منهــا. يتــم إثبــات 
إيــرادات وتكاليــف العقــد كدخــل ومصروفــات فــي القائمــة الموحــدة للدخــل فــي الســنة الماليــة التــي يتــم فيهــا إنجــاز العمــل. يتــم مطابقــة دخــل 
العقــد مــع التكاليــف المتكبــدة عنــد الوصــول إلــى مرحلــة االنتهــاء مــن األعمــال المنجــزة، والــذي ســينتج عنــه تســجيل الدخــل والمصروفــات واألربــاح 
المتعلقــة بنســبة األعمــال المنجــزة. تعتمــد األربــاح المتوقــع تحقيقهــا مــن عقــود المقــاوالت علــى تقديــرات إجمالــي الدخــل والتكاليــف عنــد 

االنتهــاء مــن تنفيــذ تلــك العقــود.

عندمــا ال يمكــن تقديــر نتائــج عقــد المقــاوالت بموثوقيــة، فإنــه يتــم إثبــات إيــرادات العقــد إلــى حــد التكاليــف المتكبــدة للعقــد لغايــة نهايــة الســنة 
حيــث مــن المحتمــل أن تكــون هــذه التكاليــف قابلــة لالســترداد. يتــم إثبــات تكاليــف العقــد عنــد تكبدهــا. يتــم تصنيــف الزيــادة فــي قيمــة فواتيــر 

األعمــال قيــد التنفيــذ علــى تكاليــف العقــد ضمــن ذمــم تجاريــة دائنــة وذمــم أخــرى كمبالــغ مســتحقة لعمــالء عقــود المقــاوالت. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020
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م.   إثبات اإليراد )تتمة(

)4(   دخل من عقود المقاوالت )تتمة(

يتــم تقييــم الخســائر المتعلقــة بالعقــود لــكل عقــد علــى حــدة، وإذا كانــت تقديــرات تكلفــة االنتهــاء مــن عقــود المقــاوالت تشــير إلــى خســائر، فإنــه يتــم 
عمــل مخصــص لكافــة الخســائر المتوقعــة فــي الفتــرة األوليــة التــي تــم فيهــا تحديدهــا. 

يتــم مقارنــة إجمالــي التكاليــف المتكبــدة والربــح أو الخســارة المثبتــة لــكل عقــد مقابــل فواتيــر األعمــال قيــد التنفيــذ لغايــة نهايــة الســنة. حيثمــا يتجــاوز 
مجمــوع التكاليــف المتكبــدة والربــح أو الخســارة المثبتــة قيمــة فواتيــر األعمــال قيــد التنفيــذ، فإنــه يتــم إظهــار الرصيــد ضمــن ذمــم تجاريــة مدينــة وذمــم 
أخــرى كمبالــغ مســتحقة مــن عمــالء رصيــد عقــود المقــاوالت. عندمــا تتجــاوز قيمــة فواتيــر األعمــال قيــد التنفيــذ مجمــوع التكاليــف المتكبــدة والربــح أو 

الخســارة المثبتــة، فإنــه يتــم إظهــار الرصيــد ضمــن ذمــم تجاريــة دائنــة وذمــم أخــرى كمبالــغ مســتحقة لعمــالء عقــود المقــاوالت.

ن.    هيئة الرقابة الشرعية

تخضع أنشطة أعمال المجموعة للرقابة من قبل هيئة الرقابة الشرعية الذين تم تعيينهم من قبل الجمعية العمومية.

س.    إيرادات محظورة شرعَا

تلتــزم المجموعــة بتجنــب أيــة إيــرادات ناتجــة عــن مصــادر ال تتوافــق مــع الشــريعة اإلســالمية. وعليــه، تقــوم المجموعــة بترحيــل هــذه اإليــرادات إلــى 
حســاب التبرعــات والتــي تقــوم المجموعــة باســتخدامها ألغــراض اجتماعيــة خيريــة مختلفــة.

ع.    عمالت أجنبية

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ إجراء المعاملة.

يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة إلــى الــدوالر األمريكــي بأســعار صــرف العملــة الرئيســية الســائدة بتاريــخ قائمــة 
المركــز المالــي. يتــم إثبــات أيــة مكاســب أو خســائر ناتجــة فــي القائمــة الموحــدة للدخــل.

ف.   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

يغطــي نظــام الهيئــة العامــة للتأميــن اإلجتماعــي الموظفيــن البحرينييــن ويشــمل نظــام مســاهمة محــدد حيــث تقــوم المجموعــة بدفــع مســاهمات 
بصــورة شــهرية والتــي تحتســب بنــاًء علــى نســب ثابتــة مــن رواتــب الموظفيــن. يتــم إثبــات هــذه المســاهمات كمصروفــات فــي القائمــة الموحــدة 

للدخــل. 

كمــا تقــدم المجموعــة مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر البحرينييــن، والتــي تســتحق بنــاًء علــى عــدد ســنوات الخدمــة وإتمــام الحــد األدنــى مــن 
الخدمــة. يتــم قيــد التكاليــف المتوقعــة لهــذه المكافــآت علــى مــدى فتــرة التوظيــف بنــاًء علــى المبلــغ االعتبــاري المســتحق الدفــع إذا مــا تــرك جميــع 

الموظفيــن العمــل بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي. 

ص.    اضمحالل الموجودات المالية 

يتــم إجــراء تقييــم فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت اضمحــالل موجــود مالــي محــدد أو مجموعــة 
موجــودات ماليــة. إذا وجــد مثــل هــذا الدليــل، فإنــه يتــم تحديــد المبلــغ القابــل لإســترداد المقــدر لهــذا الموجــود وكذلــك أي خســارة إضمحــالل ناتجــة 
مــن اإلضمحــالل، بنــاًء علــى تقييــم المجموعــة للقيمــة المقــدرة للمقابــل النقــدي، ويتــم إثباتــه فــي القائمــة الموحــدة للدخــل. يتــم عمــل مخصصــات 
محــددة لتخفيــض جميــع العقــود الماليــة المضمحلــة لقيمهــا النقديــة المتوقــع تحقيقهــا. يتــم شــطب الموجــودات الماليــة فقــط فــي الحــاالت التــي 

تكــون قــد اســتنفذت جميــع المحــاوالت إلســتردادها. 

إذا انخفــض مبلــغ خســارة االضمحــالل فــي فتــرة الحقــة، فــإن االنخفــاض يمكــن أن يعــود إلــى حــدث موضوعــي تــم بعــد إثبــات قيمــة اإلضمحــالل، 
عندئــذ فــإن خســارة اإلضمحــالل المثبتــة مســبقٌا يتــم اســترجاعها. يتــم إثبــات أي اســترجاعات الحقــة لخســارة اإلضمحــالل فــي القائمــة الموحــدة للدخــل.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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3   ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(

 ص.   اضمحالل الموجودات المالية )تتمة(
فــي حالــة أدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الحقــوق، فإنــه يتــم إظهــار اإلضمحــالل مباشــرًة كانخفــاض فــي قيمــة 
الموجــود المالــي. خســائر اإلضمحــالل فــي أدوات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الحقــوق ال يتــم اســترجاعها مــن 

خــالل القائمــة الموحــدة للدخــل، وإنمــا يتــم إثبــات أيــة زيــادة الحقــة فــي قيمتهــا العادلــة مباشــرًة فــي حقــوق المــالك.
ق.    أحداث ما بعد تاريخ قائمة المركز المالي

يتــم تعديــل القوائــم الماليــة الموحــدة لتعكــس األحــداث التــي وقعــت مــا بيــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي وتاريــخ اعتمــاد إصــدار القوائــم الماليــة 
الموحــدة، شــريطة أن يقــدم الدليــل علــى الظــروف التــي كانــت ســائدة اعتبــارًا مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي. يتــم اإلفصــاح عــن األحــداث التــي 

تنتــج بعــد تاريــخ قائمــة المركــز المالــي، ولكنهــا ال تــؤدي إلــى تعديــل القوائــم الماليــة الموحــدة.
ر.    الزكاة

تقع مسئولية دفع الزكاة على عاتق مساهمي المجموعة أنفسهم.
ش.   االيجارات مستحقة الدفع بموجب عقد اإليجار 

يتــم إدراج االيجــارات مســتحقة الدفــع بموجــب عقــد اإليجــار بالتكلفــة الفعليــة لعقــد اإليجــار المســتحق الدفــع إلــى وزارة الصناعــة والتجــارة 
والســياحة، وفقــًا لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية.

3,1   معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة

فيما يلي أدناه معايير المحاسبة المالية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:

معيار المحاسبة المالي رقم 30 - المتعلق باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المحملة بالخسائر

تــم إصــدار معيــار المحاســبة المالــي رقــم 30 فــي شــهر نوفمبــر 2017. تمثــل المتطلبــات المتعلقــة باإلضمحــالل والخســائر االئتمانيــة لمعيــار 
ــات". كمــا هــو  ــق "بالمخصصــات واالحتياطي ــي رقــم 11 المتعل ــار المحاســبة المال ــات معي ــًا عــن متطلب ــرًا جوهري ــي رقــم 30 تغي المحاســبة المال
مســموح بــه بموجــب معيــار المحاســبة المالــي رقــم 30، ســيتم تطبيــق المعيــار بأثــر الحــق وســوف لــن يتــم إعــادة عــرض أرقــام المقارنــة. يســتبدل 
معيــار المحاســبة المالــي رقــم 30 نمــوذج "الخســارة المتكبــدة" فــي معيــار المحاســبة المالــي رقــم 11 بنمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. 
كمــا يطبــق نمــوذج االضمحــالل الجديــد علــى بعــض االرتباطــات التمويليــة وعقــود الضمانــات الماليــة ولكنــه ال ينطبــق علــى اســتثمارات أســهم 

حقــوق الملكيــة.

ــي التحــول مــن نمــوذج الخســارة  ــات االضمحــالل وبالتال ــر فــي إثب ــى التأخي ــب عل ــة رقــم 30 مــن أجــل التغل ــار المحاســبة المالي ــق معي ــم تطبي ت
المتكبــدة إلــى نمــوذج الخســائر المتوقعــة. يمثــل هــذا النمــوذج زيــادة المخاطــر االئتمانيــة وذلــك لتقييــم وحســاب مخصصــات الخســارة. يعتمــد 

ــات المبدئــي. ــذ اإلثب ــة من ــة كمخصــص خســارة أو مخصــص علــى مــدى تدهــور المخاطــر االئتماني ــة المتوقعــة المثبت ــغ الخســائر االئتماني مبل

بموجب النهج العام، يوجد هناك أساسين للقياس:

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهرًا )المرحلــة 1(، والتــي يتــم تطبيقهــا علــى جميــع حــاالت التعــرض )مــن اإلثبــات المبدئــي( مــا 	 
دام لــم يكــن هنــاك تدهــور جوهــري فــي الجــودة االئتمانيــة؛ و

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر )المرحلتيــن 2 و3(، والتــي يتــم تطبيقهــا عندمــا تحــدث زيــادة جوهريــة فــي المخاطــر 	 
االئتمانيــة علــى أســاس فــردي أو جماعــي.

ســيتم احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لجميــع حــاالت التعــرض للمرحلــة 1 لمــدة 12 شــهرًا وســيتم احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
لجميــع حــاالت التعــرض للمرحلتيــن 2 و3 علــى مــدى العمــر. 

البديــل عــن هــذا النهــج هــو النهــج المبســط، المطلــوب بالنســبة للذمــم المدينــة التــي ال تحتــوي علــى عنصــر تمويــل جوهــري. وبالنســبة للذمــم 
التجاريــة المدينــة والذمــم األخــرى، فــإن اتبــاع النهــج المبســط هــو خيــار مــن خيــارات السياســة المحاســبية. وبموجــب النهــج المبســط، يتــم احتســاب 
الخســارة علــى أســاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر بــداًل مــن العمليــة المكونــة حســاب مــن مرحلتيــن بموجــب النهــج العــام. وال 
يلــزم تتبــع المخاطــر االئتمانيــة؛ بــل يتطلــب النهــج بــداًل مــن ذلــك مخصــص خســارة يســتند إلــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر 

بتاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي، بــدءًا مــن تاريــخ منحهــا.

تتكون محفظة المجموعة من فئات الموجودات التالية:

أرصدة لدى البنوك واإليداعات 	 

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 	 

ينطبــق النهــج العــام علــى حســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمحفظــة األرصــدة لــدى البنــوك واإليداعــات. وينطبــق النهــج المبســط علــى 
حســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمحفظــة الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم األخــرى.

إلظهــار الفــروق بيــن معيــار المحاســبة المالــي رقــم 30 ومعيــار المحاســبة المالــي رقــم 11، قامــت المجموعــة باإلفصــاح عــن التحــول فــي إيضــاح 
3,2 مــن هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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3   ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(

3,1   معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة )تتمة(

معيار المحاسبة المالي رقم 33 - المتعلق باالستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة

يهــدف هــذا المعيــار إلــى وضــع مبــادئ التصنيــف واإلثبــات والقيــاس والعــرض واإلفصــاح عــن االســتثمار فــي الصكــوك واألســهم واألدوات 
ــواع الرئيســية لــألدوات االســتثمارية المتوافقــة  ــار األن ــة اإلســالمية. يحــدد المعي ــة التــي تقــوم بهــا المؤسســة المالي االســتثمارية األخــرى المماثل
مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية والمعالجــات المحاســبية األساســية بمــا يتناســب مــع خصائــص ونمــوذج عمــل المؤسســة التــي يتــم بموجبهــا إجــراء 

االســتثمارات وإدارتهــا واالحتفــاظ بهــا.

يســتبدل هــذا المعيــار معيــار المحاســبة المالــي رقــم 25 المتعلــق "باالســتثمار فــي الصكــوك" وســيكون إلزامــي للفتــرات المبدئيــة فــي أو بعــد 1 
ينايــر 2020، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر.

لغرض هذا المعيار، يتم تصنيف كل استثمار كإحدى فئات االستثمار أدناه اعتمادًا على طبيعته:

أداة الدين النقدية؛	 

أداة الدين غير النقدية؛	 

أداة أسهم حقوق الملكية؛ و	 

أدوات االستثمار األخرى 	 

التصنيف

إال إذا تمــت ممارســة خيــارات اإلثبــات المبدئــي غيــر القابلــة للنقــض الــواردة أدنــاه، يجــب علــى المجموعــة تصنيــف االســتثمارات الخاضعــة لهــذا المعيــار 
كمــا تــم قياســها الحقــًا إمــا )1( بالتكلفــة المطفــأة أو )2( بالقيمــة العادلــة مــن خــالل أســهم حقــوق الملكيــة أو )3( بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة 

الدخــل علــى أســاس نمــوذج أعمــال المجموعــة إلدارة االســتثمارات وخصائــص التدفقــات النقديــة المتوقعــة لالســتثمار.

يتــم تصنيــف وقيــاس االســتثمار فــي أداة الديــن النقديــة، حيــث يعكــس دينــًا فــي النهايــة بالتكلفــة، حتــى وقــت تنفيــذ المعاملــة، وبالتكلفــة المطفــأة 
بعــد ذلــك.

يمكن تصنيف االستثمار في أداة الدين غير نقدية أو أداة استثمارية أخرى ضمن أي فئة من الفئات الثالث حسب نموذج أعمال المجموعة.

ــار  ــم تقــم المجموعــة باختي ــة مــن خــالل قائمــة الدخــل مــا ل ــة كاســتثمار مــدرج بالقيمــة العادل يتــم إدراج االســتثمار فــي أدوات أســهم حقــوق الملكي
ــة. ــة مــن خــالل حقــوق الملكي ــه اســتثمار مــدرج بالقيمــة العادل ــات المبدئــي لتصنيــف ذلــك االســتثمار علــى أن ــد اإلثب ــه عن تصنيــف ال رجعــة في

يجب أن يقع االستثمار المحتفظ به لغرض المتاجرة دومًا ضمن تصنيف االستثمار المدرج بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

اإلثبات والقياس المبدئي 

يتــم مبدئيــًا إثبــات جميــع االســتثمارات بقيمتهــا مضافــًا تكاليــف المعاملــة باســتثناء االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل. 
يتــم احتســاب تكاليــف المعامــالت المتعلقــة باالســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل إلــى قائمــة الدخــل عنــد تكبدهــا. يتــم 

إثبــات طريقــة الشــراء العاديــة لالســتثمارات عنــد نقــل الســيطرة إلــى المســتثمر.

القياس الالحق 

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

يعــاد قيــاس االســتثمارات المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الربــح الفعلــي. يتــم إثبــات جميــع المكاســب أو الخســائر الناتجــة عــن 
عمليــة اإلطفــاء وتلــك الناتجــة عــن اســتبعاد أو إضمحــالل االســتثمار فــي القائمــة الموحــدة للدخــل. يتــم فحــص االســتثمارات المدرجــة بالتكلفــة 
المطفــأة لالضمحــالل فــي كل فتــرة إعــداد تقريــر مالــي وفقــًا لمعيــار المحاســبة المالــي رقــم 30 المتعلــق “باإلضمحــالل والخســائر االئتمانيــة 

واالرتباطــات المحملــة بالخســائر” 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

يعــاد قيــاس االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة كل فتــرة إعــداد تقريــر مالــي. يتــم إثبــات 
المكســب أو الخســارة الناتجــة عــن إعــادة القيــاس، إن وجــدت، والتــي تعــد الفــرق بيــن القيمــة المدرجــة والقيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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3   ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(

3,1   معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة )تتمة(

القياس الالحق )تتمة(

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق 

يعــاد قيــاس االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الحقــوق بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة كل فتــرة إعــداد تقريــر مالــي. يتــم إثبــات 
المكســب أو الخســارة الناتجــة عــن إعــادة القيــاس، إن وجــدت، والتــي تعــد الفــرق بيــن القيمــة المدرجــة والقيمــة العادلــة مباشــرًة فــي الحقــوق 
ضمــن "إحتياطــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات". يتــم فحــص االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الحقــوق لإضمحــالل فــي كل 
فتــرة إعــداد تقريــر مالــي وفقــًا لمعيــار المحاســبة المالــي رقــم 30 المتعلــق "باإلضمحــالل والخســائر االئتمانيــة واالرتباطــات المحملــة بالخســائر".

إعادة التصنيف

عندمــا، وفقــط عندمــا، تقــوم المجموعــة بتغييــر نمــوذج أعمالهــا إلدارة االســتثمارات، تقــوم بإعــادة تصنيــف جميــع الموجــودات الماليــة المتأثــرة 
مــن تاريــخ إعــادة التصنيــف. فــي حالــة إعــادة التصنيــف، ال يجــوز للمجموعــة إعــادة عــرض أي مكاســب أو خســائر مثبتــة مســبقَا )بمــا فــي ذلــك 

المكاســب أو الخســائر الناتجــة عــن اإلضمحــالل( أو العوائــد / األربــاح.

قرر مجلس اإلدارة تطبيق المعيار في وقت مبكر من السنة الحالية.

لــم يكــن لتطبيــق المعيــار المذكــور أعــاله أي تأثيــر جوهــري علــى هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة حيــث أن االســتثمارات التــي تــم تصنيفهــا مســبقًا 
كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن حقــوق الملكيــة، يســتمر تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة.

3,2   إفصاح التحول

تــم تطبيــق التغيــرات فــي السياســات المحاســبية الناتجــة عــن تطبيــق معيــار المحاســبة المالــي رقــم 30 بأثــر رجعــي، باســتثناء أرقــام المقارنــة التــي 
لــم يتــم إعــادة عرضهــا. فيمــا يلــي أدنــاه الفــروق بيــن القيــم المدرجــة للموجــودات الماليــة التــي نتجــت عــن تطبيــق معيــار المحاســبة المالــي رقــم 

30 والتــي تتطلــب تعديــاًل فــي األربــاح المســتبقاة والموجــودات الماليــة كمــا فــي 1 ينايــر 2020.

تأثير تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30

فيما يلي تأثير تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30:

الرصيد في  1 يناير 
2020 تعديالت  التحول الرصيد في 31

ديسمبر 2019
36,840 )475( 37,315 نقد وأرصدة لدى بنك
16,126 )2,546( 18,672 ذمم مدينة 
52,966 )3,021( 55,987

4   اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة يتطلــب مــن اإلدارة إصــدار آراء وتقديــرات وافتراضــات التــي تؤثــر علــى المبالــغ المدرجــة لإيــرادات 
والمصروفــات والموجــودات والمطلوبــات الماليــة واإلفصاحــات المرفقــة وكذلــك اإلفصــاح عــن اإللتزامــات المحتملــة. قــد يــؤدي عــدم التيقــن 
بشــأن هــذه االفتراضــات والتقديــرات إلــى نتائــج قــد تتطلــب إجــراء تعديــل جوهــري للمبالــغ المدرجــة للموجــودات أو المطلوبــات التــي تتأثــر فــي 

الفتــرات المســتقبلية.

اآلراء 

أثنــاء تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، اتخــذت اإلدارة اآلراء التاليــة، والتــي تتميــز باألثــر الجوهــري األهــم علــى المبالــغ المثبتــة فــي 
القوائــم الماليــة الموحــدة.

تصنيف االستثمارات 

عند اقتناء االستثمارات تقرر اإلدارة ما إذ يتوجب تصنيفها كأدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل القائمة الموحدة 
للدخل أو أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق أو أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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4   اآلراء والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة )تتمة(

التقديرات والفرضيات

إن الفرضيــات األساســية المتعلقــة بالمســتقبل والمصــادر األساســية األخــرى للتقديــرات غيــر المؤكــدة بتاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي، ذات المخاطــر 
الجوهريــة التــي قــد تكــون ســببًا فــي إحــداث تعديــل جوهــري فــي القيــم المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات خــالل الســنة الماليــة القادمــة، هــي 
موضحــة أدنــاه. تعتمــد المجموعــة فــي فرضياتهــا وتقديراتهــا علــى معاييــر متوفــرة عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة. قــد تتغيــر الظــروف 
واالفتراضــات القائمــة بشــأن التطــورات المســتقبلية. مــع ذلــك، قــد تتغيــر نتيجــة لتغيــرات الســوق أو ظــروف خارجــة عــن ســيطرة المجموعــة. وتنعكــس 

مثــل هــذه التغييــرات علــى الفرضيــات عنــد حدوثهــا. 

مبدأ االستمرارية 

قامــت إدارة المجموعــة بإجــراء تقييــم لقــدرة المجموعــة علــى المواصلــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وهــي مقتنعــة بــأن المجموعــة لديهــا المصــادر 
لالســتمرار فــي أعمالهــا فــي المســتقبل المنظــور. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن اإلدارة ليســت علــى علــم بأيــة أمــور جوهريــة غيــر مؤكــدة والتــي مــن 
ــة  ــم المالي ــم إعــداد القوائ ــدأ االســتمرارية. ولذلــك، ت ــة علــى أســاس مب ــة حــول قــدرة المجموعــة علــى المواصل الممكــن أن تســبب شــكوكًا جوهري

الموحــدة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

التقييم العادل لالستثمارات

يتطلــب تحديــد القيــم العادلــة لالســتثمارات غيــر المدرجــة مــن اإلدارة وضــع تقديــرات وافتراضــات قــد تؤثــر علــى المبالــغ المدرجــة للموجــودات بتاريــخ 
القوائــم الماليــة الموحــدة. 

علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن المبلــغ الفعلــي الــذي ســيتحقق مــن المعامــالت المســتقبلية قــد يختلــف عــن التقديــر الحالــي للقيمــة العادلــة والتــي ال 
تــزال خــارج تقديــرات اإلدارة نظــرًا لعــدم التيقــن الكامــن حــول تقييــم االســتثمارات غيــر المدرجــة.

شركات ذات أغراض خاصة

ــة. تقــوم  ــالك اســتثمارات فــي المجموع ــة بتأســيس شــركات ذات أغــراض خاصــة بشــكل أساســي لغــرض الســماح للعمــالء بامت تقــوم المجموع
المجموعــة بتقديــم خدمــات إدارة الشــركات واالســتثمارات والخدمــات اإلداريــة والخدمــات االستشــارية لهــذه الشــركات. والتــي تتضمــن اتخــاذ 
المجموعــة القــرارات نيابــة عــن هــذه الشــركات. كمــا تقــوم المجموعــة بــإدارة هــذه الشــركات نيابــة عــن عمالئهــا، الذيــن يعتبــرون إلــى حــد كبيــر كطــرف 
ــك  ــي ال تمتل ــد الشــركات ذات األغــراض الخاصــة الت ــة القائمــة. ال تقــوم المجموعــة بتوحي ــث وهــم المســتفيدون مــن اإلســتثمارات االقتصادي ثال
ــم اتخــاذ القــرارات حــول أهــداف  ــد مــا إذا كانــت المجموعــة تمتلــك الســيطرة علــى الشــركات ذات األغــراض الخاصــة، يت ــد تحدي الســيطرة عليهــا. عن
وأنشــطة هــذه الشــركات، وتحديــد مــدى تعرضهــا للمخاطــر والمكافــآت، وكذلــك حــول نيــة وقــدرة المجموعــة علــى اتخــاذ القــرارات التشــغيلية نيابــًة عــن 

تلــك الشــركات وتحديــد مــا إذا كانــت المجموعــة تحصــل علــى المنافــع مــن هــذه القــرارات.

إضمحالل وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية

تســتخدم المجموعــة أحــكام المصفوفــة لحســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لذمههــا المدينــة المقــدرة بنــاًء علــى واقــع الخبــرة الســابقة للمجموعــة 
لحســاب الخســارة االئتمانيــة اســتنادًا إلــى وضــع تأخــر العميــل فــي ســداد مســتحقاته، معدلــة حســب مقتضــى الحــال بحيــث تعكــس الوضــع الحالــي 

والظــروف االقتصاديــة المســتقبلية.

تســتند مبدئيــًا أحــكام المصفوفــة علــى واقــع الخبــرة الســابقة للمجموعــة لمعــدالت الخســارة التــي تمــت مالحظتهــا فــي المجموعــة. ســتقوم 
المجموعــة بمعايــرة المصفوفــة لتعديــل واقــع الخبــرة الســابقة للخســارة االئتمانيــة مــع معلومــات النظــرة المســتقبلية. فعلــي ســبيل المثــال، إذا كان 
مــن المتوقــع أن تتدهــور متغيــرات االقتصــاد الكلــي المتوقعــة خــالل الفتــرة المشــمولة بالتوقعــات، فإنــه ســيتم تعديــل معــدالت الخســارة الســابقة 
صعــودًا لتعكــس الظــروف االقتصاديــة المتوقعــة. فــي تاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي، يتــم تحديــث معــدالت الخســارة الســابقة الملحوظــة ويتــم تحليــل 

التغييــرات فــي معلومــات النظــرة المســتقبلية.

ســيؤدي ادراج معلومــات النظــرة المســتقبلية إلــى زيــادة مســتوى االجتهــادات فيمــا يتعلــق بكيفيــة تأثيــر التغيــرات فــي متغيــرات االقتصــاد الكلــي 
علــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. قــد ال تمثــل خبــرة الخســارة االئتمانيــة الســابقة للمجموعــة والظــروف االقتصاديــة المتوقعــة التعثــر فــي الســداد 

الفعلــي للعميــل فــي المســتقبل.

السيولة

تديــر المجموعــة ســيولتها مــن خــالل األخــذ فــي االعتبــار بيــان إســتحقاق موجوداتهــا ومطلوباتهــا والتــي تــم توضيحهــا فــي إفصاحــات مخاطــر الســيولة 
فــي هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة. يتطلــب إصــدار رأيــَا عنــد تحديــد اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات التــي ال يوجــد لديهــا اســتحقاقات محــددة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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5   نقد وأرصدة لدى بنوك 

2019 2020

9,297 9,628 ودائع قصيرة األجل )بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 90 يومًا أو أقل( 
12,751 7,929 أرصدة الحسابات الجارية لدى بنوك 

14 11 نقد في الصندوق
22,062 17,568 مجموع النقد وما في حكمه 

15,253 5,973 ودائع قصيرة األجل )بتاريخ استحقاق أصلية ألكثر من 90 يومًا(
- )142( محسومًا منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

37,315 23,399 مجموع النقد واألرصدة لدي البنوك

التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

2019 2020

- 475 في 1 يناير 
- )333( االستردادات خالل السنة
- 142

6   ذمم مدينة 

20202019

12,79714,604مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 26(
13,8098,850ذمم تجارية مدينة 
18,39120,916ذمم مدينة أخرى 

1,9801,699إيجار مستحق القبض
46,97746,069

)27,397()23,905(محسومًا منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
23,07218,672

إن المبالــغ المســتحقة مــن األطــراف ذات العالقــة هــي غيــر مضمونــة، وال تســتحق عليهــا أربــاح وال يوجــد لهــا شــروط محــددة للســداد ويتــم 
التصريــح بهــا مــن قبــل إدارة المجموعــة. 

فيما يلي التغير في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة:

20202019

27,39729,011في1 يناير 
)1,614()6,038(مخصص انتفت الحاجة إليه خالل السنة

-2,546تأثير تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 
23,90527,397

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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7   استثمارات

20202019

 
أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق – غير المدرجة 

12,59313,052استثمارات حقوق الملكية ذات الصلة بالعقارات 

تتضمــن اســتثمارات أســهم حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الحقــوق علــى اســتثمارات فــي شــركات غيــر مدرجــة فــي البورصــة 
التــي ال يتــم تــداول أســهمها فــي األســواق النشــطة. إن هــذه االســتثمارات هــي باألســاس فــي شــركات محتفــظ بهــا عــن كثــب الموجــودة فــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي. تــدرج االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الحقــوق كمــا هــو مفصــح عنهــا فــي اإليضــاح رقــم 3 ج حــول القوائــم 

الماليــة الموحــدة.

8    استثمارات في مشروك مشترك وشركات زميلة

20202019

87,38788,500في 1 يناير 
-9,265اقتناءات خالل السنة
)651()372(توزيعات خالل السنة

-9,574مكسب من صفقة شراء*
)462()10,173(صافي حصة المجموعة في الخسارة 

95,68187,387في 31 ديسمبر 

* خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، صــدر حكــم مــن مركــز التحكيــم لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي لصالــح أحــد المســتثمرين فــي شــركة 
مشــروع تديرهــا المجموعــة. بموجــب الحكــم الصــادر، يتعيــن علــى الشــركة إعــادة مبلــغ االســتثمار البالــغ 15 مليــون دوالر أمريكــي ممــا ســيؤدي إلــى 
إعــادة رســملة االســتثمار فــي دفاتــر الشــركة فضــاًل عــن مصروفــات إضافيــة يتــم تحملهــا مــن قبــل الشــركة. ومــع ذلــك، بتاريــخ 12 ينايــر 2020، دخلــت 
المجموعــة والمســتثمر فــي تســوية وديــة حيــث قامــت بتوقيــع اتفاقيــة والتــي بموجبهــا قامــت المجموعــة بإعــادة مبلــغ وقــدره 6,631 ألــف دوالر 
أمريكــي نقــدًا إلــى المســتثمر، واســتحوذت علــى أســهم بقيمــة 16,205 ألــف دوالر أمريكــي فــي شــركة المشــروع، محقــق بذلــك مكســب وقــدره 

9,574 ألــف دوالر أمريكــي خــالل الســنة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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8   استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة )تتمة(

لدى المجموعة استثمار في المشروع المشترك التالي:

القيمة المدرجةبلد التأسيسنسبة الملكيةاألنشطة الرئيسيةاالسم

2020201920202019
شركة األولى الخليجية للعقار 

ذ.م.م.
)استثمار مكتسب نتيجة لدمج شركة 

تطوير 
منتجع دانات المحدودة(

 شراء األراضي وتشييد المباني 
عليها لغرض االستثمار من 

خالل بيع أو تأجير وإدارة وصيانة 
العقارات

%55,56%55,56
المملكة 
العربية 

السعودية
40,25940,304

مجموعة المشاريع المتقدمة 
القابضة ذ.م.م.

شركة تصنيع إلنتاج المواد المكونة 
دولة 0,00%45%من الخشب والبالستيك

-2,634الكويت

ملخص المعلومات المالية للمشروع المشترك

فيما يلي أدناه ملخص المعلومات المالية للمشروع المشترك بناًء على حسابات اإلدارة:

20202019

63,50457,651مجموع الموجودات

797719مجموع المطلوبات

)133()81(مجموع صافي الخسارة

ال يوجد لدى المشروع المشترك أية إلتزامات محتملة أو إرتباطات رأسمالية كما في 31 ديسمبر 2020 و2019.

الشركات الرئيسية الزميلة للمجموعة هي:

القيمة المدرجةبلد التأسيسنسبة الملكيةاألنشطة الرئيسيةاسم الشركة الزميلة

2020201920202019

تطوير وبيع العقارات شركة درة مارينا االستثمارية المحدودة
45,16538,678جزر الكايمن32,76%46,49%التجارية والسكنية 

شركة تخزين للمستودعات والمخازن 
ش.م.ب.)مقفلة(

إدارة وصيانة 
4,5794,762مملكة البحرين37,24%37,24%المستودعات 

شركة بيوت المهندسين للمقاوالت 
تطوير العقارات في 

الظهران، المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية %23,17%23,17
3,0423,643السعودية

52,78647,083

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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8   استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة )تتمة(

فيما يلي أدناه عرض لملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة بناًء على حسابات اإلدارة:

20202019

ملخص المعلومات المالية للشركات الزميلة 
132,405156,146مجموع الموجودات
9,3129,141مجموع المطلوبات

)1,282()20,339(مجموع صافي الخسارة

ال يوجد لدى الشركات الزميلة أية إلتزامات محتملة أو إرتباطات رأسمالية كما في 31 ديسمبر 2020 و2019.

9   استثمارات عقارية 

20202019

77,40280,786في 1 يناير
1,77660اضافات خالل السنة

)3,444()2,354(إستبعادات خالل السنة 
76,82477,402في 31 ديسمبر

يتــم إدراج االســتثمارات العقاريــة بالقيمــة العادلــة التــي تــم تحديدهــا بنــاًء علــى تقييمــات تــم اجرؤهــا مــن قبــل مثمنيــن عقــارات مســتقلين معتمديــن. 
تــم اعتمــاد التقييمــات بنــاًء علــى قيــم الســوق المفتوحــة والتــي تمثــل أســعار العقــارات التــي يمكــن تبادلهــا بيــن أطــراف ملمــة بتفاصيــل المعاملــة 

مــن مشــترين وبائعيــن دون شــروط تفضيليــة.

بلغــت قيمــة اإلســتثمارات العقاريــة بنــاًء علــى التقييمــات التــي تــم إجراؤهــا مــن قبــل مثمنيــن عقــارات خارجييــن 103,45 مليــون دوالر أمريكــي )31 
ديســمبر 2019: 94,62 مليــون دوالر امريكــي(. ومــع ذلــك، اســتنادًا إلــى الطبيعــة غيــر الســائلة لســوق العقــارات والتباطــؤ فــي البيئــة االقتصاديــة، 
تعتقــد اإلدارة بــأن القيــم المدرجــة الحاليــة لإســتثمارات العقاريــة البالغــة 76,8 مليــون دوالر أمريكــي )31 ديســمبر 2019: 77,4 مليــون دوالر أمريكــي( 

تقــارب قيمهــا العادلــة.

ــة المســجلة بقيمــه مدرجــة قدرهــا 18,70 مليــون دوالر امريكــي )31 ديســمبر 2019: 18,70 مليــون دوالر امريكــي(  يتــم رهــن االســتثمارات العقاري
كضمــان مقابــل تســهيالت التمويــل التــي تــم الحصــول عليهــا )ايضــاح 13(.

10   ممتلكات وآالت ومعدات

مباني  على 
أراضي مستأجرة

مكائن  ومعدات 
وأثاث وتركيبات

أجهزة وبرامج 
المجموعمركباتالحاسب اآللي

التكلفة
10,12210,5811,5872,24224,532في 1 يناير 2020 

85-1966-إضافات 
)237()39()68()130(-استبعادات 

10,12210,4701,5852,20324,380في 31 ديسمبر 2020 

االستهالك المتراكم
2,3248,9631,4371,82614,550في 1 يناير 2020 

40642494981,022المخصص 
)237()39()68()130(-استبعادات 

2,7309,2571,4631,88515,335في 31 ديسمبر 2020 
صافي القيمة الدفترية:
7,3921,2131223189,045في 31 ديسمبر 2020 
7,7981,6181504169,982في 31 ديسمبر 2019 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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10   ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة(

فيما يلي االستهالك المحتسب على الممتلكات واآلالت والمعدات في القائمة الموحدة للدخل:

20202019

15094االستهالك المحتسب على تكاليف العقد )إيضاح 17(
8721,172االستهالك المحتسب على المصروفات 

1,0221,266

11   موجودات أخرى

2020202020192019

450450212212مبالغ مدفوعة مقدمًا للمقاولين
368368309309مبالغ مدفوعة مقدمًا 

818818521521

12   مطلوبات أخرى وذمم دائنة

2020202020192019

50,10550,105إيجار عقد التأجير المستحق الدفع )ايضاح 12,1( 
6,7378,594مستحقات وذمم دائنة أخرى 

7,6728,497مخصص القضايا القانونية القائمة وااللتزامات األخرى )ايضاح 12,2(
45583مبالغ مدفوعة مقدمًا من عمالء المقاوالت 

1264,754مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة )ايضاح 12,3 و26(
1,8392,808مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

2,329528ذمم تجارية دائنة 
69,26375,369

إيضاح 12,1

دخلــت المجموعــة فــي عقــد إيجــار طويــل األجــل مــع وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة فــي شــهر ديســمبر 2005، إن العقــد نافــذ اعتبــارًا مــن شــهر 
مايــو 2006 ولمــدة 50 ســنة.

وفقــًا لبنــود االتفاقيــة مــع وزارة التجــارة والصناعــة والســياحة، مــن تاريــخ التوقيــع علــى االتفاقيــة، ال يســتحق دفــع إيجــار للســنتين األوليتيــن مــن 
الفتــرة المشــمولة فــي عقــد اإليجــار، مــن ســنة 2006 إلــى ســنة 2007. إن إيجــار عقــد التأجيــر مســتحق الدفــع، للفتــرة )مــن ســنة 2008 إلــى ســنة 
2025(، وقــد تــم مقايضتهــا مقابــل النفقــات التــي تحملتهــا المجموعــة الســتصالح األرض المســتأجرة. وبعــد ذلــك، تلتــزم المجموعــة بدفــع إيجــار 

عقــد التأجيــر علــى مــدى ثالثيــن ســنة )مــن ســنة 2026 إلــى ســنة 2056(.

إيضاح 12,2

لــدى الشــركة ســجل تاريخــي للمطالبــات القانونيــة المرفوعــة ضدهــا. ونتيجــة لســجل المطالبــات القانونيــة أجــرت اإلدارة تقييــم للمطالبــات 
المســتقبلية المحتملــة ضــد الشــركة ووفقــًا لذلــك، قامــت الشــركة بعمــل مخصصــات مقابــل تلــك االلتزامــات المحتملــة المســتقبلية.

إيضاح 12,3

إن المبالــغ المســتحقة لألطــراف ذات العالقــة هــي غيــر مضمونــة وال تســتحق عليهــا أربــاح وال يوجــد لهــا شــروط محــددة للســداد وهــي معتمــدة 
مــن قبــل إدارة المجموعــة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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13   تمويل من بنك

2020202020192019

5,4396,386تمويل سلع المرابحة

حصلــت المجموعــة علــى تمويــل مــن بنــك لغــرض اقتنــاء اســتثمارات وشــراء عقــارات وتلبيــة متطلبــات رأس المــال العامــل. تحمــل هــذه المطلوبــات 
أربــاح بمعــدالت الســوق ويتــم ســدادها وفقــًا لشــروط الســداد المتفــق عليهــا مــع البنــك المعنــي. 

14   رأس المال

20202019
المصرح به

375.000.000 )31 ديسمبر 2019: 375.000.000( أسهم عادية بقيمة
 إسمية قدرها 0.40 دوالر أمريكي للسهم 

150,000150,000

الصادر والمدفوع بالكامل
الرصيد االفتتاحي

300.836.787 )31 ديسمبر 2019: 286.511.225( أسهم عادية بقيمة 
إسمية قدرها 0.40 دوالر أمريكي للسهم

120,334114,604

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

الرصيد الختامي
297.161.787119,025113,365 )31 ديسمبر 2019: 283.011.225( أسهم عادية 

معلومات إضافية عن نمط الملكية 

ــة، وهــي  ــار أســهم الخزان ــم اإلفصــاح عــن أســماء وجنســيات المســاهمين الرئيســيين وعــدد األســهم التــي يمتلكونهــا، دون األخــذ فــي االعتب يت
ــر مــن األســهم القائمــة(:  ــر مــن 5% أو أكث ــاه )حيــث تبلــغ مســاهمتهم أكث موضحــة أدن

في 31 ديسمبر 2020

نسبة الملكية %عدد األسهم بلد التأسيس االسم

14,27%42,930,670الكويتبيت االستثمار الخليجي
8,71%26,197,500الكويتشركة ميكانيزم للتجارة العامة

6,89%20,736,327االمارات العربية المتحدة بنك دبي االسالمي
70,13%210,972,290متعددأخرى

300,836,787%100

في 31 ديسمبر 2019

نسبة الملكية %عدد األسهم  بلد لتأسيس االسم

13,61%38,981,591الكويتبيت االستثمار الخليجي
8,71%24,950,000الكويتشركة ميكانيزم للتجارة العامة

6,89%19,748,883االمارات العربية المتحدة بنك دبي االسالمي
70,79%202,830,751متعددأخرى

286,511,225%100

تمتلــك الشــركة فئــة واحــدة فقــط مــن أســهم حقــوق الملكيــة وحاملــي هــذه األســهم لديهــم حقــوق تصويــت متســاوية، وعــالوة علــى ذلــك، تــم 
دفــع قيمــة جميــع األســهم الصــادرة بالكامــل.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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14   رأس المال )تتمة(

معلومات إضافية عن نمط الملكية )تتمة(

في 31 ديسمبر 2020

% من اجمالي عدد المساهمينعدد األسهمالفئات:
األسهم القائمة

25,15%75,651,956652أقل من%1  
44,89%135,320,33416من 1% الى أقل من %5

15,60%46,933,8272من 5% الى أقل من %10
14,27%42,930,6701من 10% الى أقل من %50

300,836,787671%100

في 31 ديسمبر 2019

%من اجمالي عدد المساهمينعدد األسهمالفئات:
األسهم القائمة

26,30%75,348,898688أقل من%1  
44,49%127,481,85316من 1% الى أقل من %5

15,60%44,698,8832من 5% الى أقل من %10
13,61%38,981,5911من 10% الى أقل من %50

286,511,225707%100

15   االحتياطيات 

أ.  احتياطي قانوني

وفقــًا لقانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي والنظــام األساســي للشــركة فإنــه يتطلــب مــن الشــركة تحويــل 10% مــن صافــي الربــح للســنة إلــى 
االحتياطــي القانونــي. ويجــوز للشــركة أن تقــرر إيقــاف مثــل هــذا التحويــل الســنوي عندمــا يبلــغ اإلحتياطــي 50% مــن رأس المــال المدفــوع. إن هــذا 
اإلحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع إال فــي األوجــه المنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي وبعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف 
ــة فــي 31 ديســمبر 2020 )31  ــغ وقــدره 503 ألــف دوالر أمريكــي إلــى االحتياطــي القانونــي خــالل الســنة المنتهي ــم تحويــل مبل البحريــن المركــزي. ت

ديســمبر 2019: 715 ألــف دوالر أمريكــي(.

ب.  احتياطي القيمة العادلة من خالل الحقوق 

ــد بأنهــا  ــم تحدي ــم يت ــة مــن خــالل الحقــوق، إذا ل ــة بالقيمــة العادل ــر المحققــة الناتجــة عــن االســتثمارات المدرج ــم تســجيل المكاســب والخســائر غي يت
مضمحلــة فــي قيمتهــا، فــي احتياطــي القيمــة العادلــة مــن خــالل الحقــوق وهــي غيــر متاحــة للتوزيــع. عنــد اســتبعاد الموجــودات ذات الصلــة، يتــم 
تحويــل المكاســب أو الخســائر المتراكمــة ذات الصلــة إلــى األربــاح المســتبقاة وتصبــح متاحــة للتوزيــع. يتضمــن احتياطــي القيمــة العادلــة مــن خــالل 
الحقــوق علــى مكســب غيــر محقــق ناتــج مــن االســتثمارات بإجمالــي 1,495 ألــف دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 )31 ديســمبر 

2019: ال شــيء(.

16   أسهم خزانة 

ــم الخزانــة 3,675,000 )31 ديســمبر 2019: 3,500,000( ســهم وبإجمالــي 1,308,680 دوالر أمريكــي )31 ديســمبر 2019: 1,238,680 دوالر  تمثــل أسهـ
أمريكــي(، التــي تمثــل 1,22% )31 ديســمبر 2019: 1,22%( مــن رأس المــال الصــادر، المحتفــظ بهــا مــن قبــل المجموعــة. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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17   صافي الدخل من عقود المقاوالت

20202019

4,5954,783دخل العقد
)587()1,529(تكاليف العقد

3,0664,196

تتضمن تكاليف العقد على استهالك بإجمالي 150 ألف دوالر أمريكي )31 ديسمبر 2019: 94 ألف دوالر أمريكي(.

18   دخل من استثمارات عقارية

20202019

5,0174,865دخل إيجار
3,462)157()خسائر( / مكاسب غير محققة من بيع استثمارات عقارية 

4,8608,327

19   دخل من استثمارات

20202019

-)1,954(خسارة اضمحالل على استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق
147-مكسب محقق من بيع استثمار

-6مكسب محقق من بيع / تصفية شركة تابعة
)1,948(147

20   أتعاب خدمات اإلدارة والخدمات األخرى

20202019

1,2693,346دخل إدارة المرافق والممتلكات 
6365رسوم الخدمات المالية االستشارية

-79خدمات إدارية أخرى
1,4113,411

21   دخل أخر

20202019

5231,431خدمات المياه والكهرباء
573831ربح من ودائع قصيرة األجل

2,2091,498أخرى
565-استرجاع مصروفات مستحقة 

3,3054,325

* يتضمــن الدخــل اآلخــر علــى المنحــة الحكوميــة المســتلمة مقابــل رواتــب الموظفيــن البحرينييــن مــن شــهر أبريــل إلــى شــهر ديســمبر 2020 بمبلــغ 
وقــدره 653 ألــف دوالر أمريكــي ورســوم الكهربــاء بمبلــغ وقــدره 313 ألــف دوالر أمريكــي )إيضــاح 1(.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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22   تكاليف الموظفين

20202019

4,5394,656رواتب ومكافآت 
3191,001مصروفات الموظفين األخرى 

4,8585,657

23   مصروفات عمومية وإدارية

20202019

7911,270األتعاب القانونية والمهنية 
648734اإليجار واألسعار والضرائب

208773مصروفات أعضاء مجلس االدارة
11191إعالن وتسويق

187299األتعاب التنظيمية
143176مصروفات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات 

2235السفر والنقل 
3229مصروفات سكن العمال

5853تأمين االلتزامات المهنية ألعضاء مجلس اإلدارة
89خسارة ناتجة من صرف عمالت أجنبية 

502735مصروفات أخرى
2,7104,204

24   النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح

يتــم احتســاب مبالــغ النصيــب األساســي والمخفــض للســهم مــن األربــاح بقســمة صافــي الدخــل العائــد إلــى حقــوق حاملــي أســهم الشــركة األم علــى 
المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــالل الســنة كمــا يلي:

20202019

5,0267,146الدخل العائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم للسنة 
297,162297,162المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في بداية ونهاية السنة 

1,692,40األرباح الموزعة للسهم – سنتات أمريكية 

ال توجد لدى الشركة أية أسهم عادية قد تكون عرضة للتخفيض، وبالتالي فإن األرباح للسهم المخفض مماثلة لألرباح للسهم األساسي.

25   أسهم منحة

بعــد موافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي المنعقــد بتاريــخ 22 مــارس 2020، تــم إصــدار أســهم بواقــع ســهم واحــد لــكل 20 
ســهم محتفــظ بــه بقيمــة إســمية قدرهــا 40 ســنتًا، وبإجمالــي 5,730 ألــف دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019.

26   أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة

تتألــف األطــراف ذات العالقــة مــن المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس إدارة المجموعــة والشــركات المملوكــة لهــم أو المســيطر عليهــا أو ذو 
نفــوذ مؤثــر مــن قبلهــم والشــركات الحليفــة نتيجــة المســاهمة المشــتركة مــع تلــك المجموعــة وأعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية ومدققــي الحســابات 

الخارجييــن. 

شروط وأحكام المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة 

تدخــل المجموعــة فــي معامــالت وترتيبــات واتفاقيــات مــع أطرافهــا ذات العالقــة ضمــن أعمالهــا اإلعتياديــة بشــروط وأحــكام معتمــدة مــن قبــل مجلــس 
اإلدارة. تنتــج المعامــالت واألرصــدة ضمــن األعمــال االعتياديــة للمجموعــة. إن األرصــدة القائمــة فــي نهايــة الســنة هــي غيــر مضمونــة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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26   أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة )تتمة(

فيما يلي األرصدة التي تمت مع األطراف  ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية الموحدة:

31 ديسمبر 2019 31 ديسمبر 2020

المجموع أطراف أخرى 
ذات عالقة

موظفي 
اإلدارة 

الرئيسيين/ 
أعضاء 

مجلس 
اإلدارة / 
مدققي 

الحسابات 
الخارجيين

شركات 
زميلة 

ومشروع 
مشترك

المجموع أطراف أخرى 
ذات عالقة

موظفي 
اإلدارة 

الرئيسيين/ 
أعضاء مجلس 

اإلدارة / 
مدققي 

الحسابات 
الخارجيين

شركات 
زميلة 

ومشروع 
مشترك

14,604 4,969 - 9,635 12,797 2,982 - 9,815 ذمم مدينة - إجمالي
)11,172( )2,408( - )8,764( )5,406( )2,409( - )2,997( مخصص

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

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

فيما يلي المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية الموحدة:

31 ديسمبر 2019 31 ديسمبر 2020

المجموع
أطراف 

أخرى 
ذات عالقة 

موظفي اإلدارة 
الرئيسيين/

أعضاء مجلس 
اإلدارة / مدققي 

الحسابات 
الخارجيين

شركات 
زميلة 

ومشروع 
مشترك 

المجموع

أطراف 
أخرى 
ذات 

عالقة 

موظفي 
اإلدارة 

الرئيسيين/
أعضاء مجلس 

اإلدارة / 
مدققي 

الحسابات 
الخارجيين

شركات 
زميلة 

ومشروع 
مشترك 

الدخل

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

)462( - - )462( )599( - - )599(

صافي حصة 
الشركة من 

خسارة ناجمة من 
استثمارات في 

مشروع مشترك 
وشركات زميلة 

)382( 48 - )430( )418( - - )418(
المصروفات

1,915 - 1,915 - 1,691 - 1,691 - تكاليف الموظفين

944 73 864 7 408 53 338 17 مصروفات عمومية 
وإدارية

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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26   أرصدة ومعامالت األطراف ذي العالقة )تتمه(

فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

20202019

1,6911,915رواتب ومزايا أخرى

27   معلومات قطاع األعمال 

تــم عــرض معلومــات القطــاع فيمــا يتعلــق بقطاعــات أعمــال المجموعــة. إن قطاعــات األعمــال هــي مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات المســتخدمة 
فــي تقديــم المنتجــات أو الخدمــات التــي تخضــع لمخاطــر وعوائــد مختلفــة عــن تلــك التــي فــي قطاعــات األعمــال األخــرى. ألغــراض اإلدارة، تــم تقســيم 

المجموعــة إلــى أربعــة قطاعــات أعمــال رئيســية. 

إن السياســات المحاســبية لقطاعــات األعمــال هــي نفســها التــي تــم اتباعهــا فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة كمــا هــو موضــح فــي 
إيضــاح 3 حــول القوائــم الماليــة الموحــدة. يتــم إجــراء المعامــالت فيمــا بيــن القطاعــات بأســعار الســوق التقديريــة دون شــروط تفضيليــة.

تم اإلفصاح عن معلومات قطاع األعمال على النحو التالي:

31 ديسمبر 2020

خدمات 
االستثمار 
وخدمات 

ذات الصلة 

عقود 
المقاوالت 

التطوير 
وبيع قطع 
األراضي 
الصناعية

خدمات إدارة 
الممتلكات 

والمرافق
المجموعاالستبعادات 

صافي اإليرادات من العمالء 
9,337)354(-7403,0665,885الخارجيين

-)465(-314-151المعامالت فيما بين القطاعات 
)1,948(----)1,948(دخل من استثمارات 

صافي حصة الشركة من خسارة 
ناجمة من استثمارات في 

مشروع مشترك وشركات زميلة 
)إيضاح 8(

)561(---)38()599(

3,305)98(-1,3689141,121دخل آخر
10,095)955(-3,9807,320)250(مجموع )الخسارة( / اإليرادات 

345,690-1,2602554,141ربح القطاع
241,432)307,103(-390,71539,158118,662موجودات القطاع
74,702)129,439(-145,0357,09452,012مطلوبات القطاع

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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27  معلومات قطاع األعمال )تتمة(

31 ديسمبر 2019

خدمات 
االستثمار 
وخدمات 

ذات الصلة 

عقود 
المقاوالت 

التطوير 
وبيع قطع 
األراضي 
الصناعية

خدمات إدارة 
الممتلكات 

والمرافق
المجموعاالستبعادات 

صافي اإليرادات من العمالء 
15,934-5164,19611,17349الخارجيين

-)715(387127-201المعامالت فيما بين القطاعات 
147----147دخل من استثمارات 

صافي حصة الشركة من خسارة 
ناجمة من استثمارات في 

مشروع مشترك وشركات زميلة 
)إيضاح 8(

)462(----)462(

4,325-1,3906152,3182دخل آخر
19,944)715(1,7924,81113,878178مجموع اإليرادات 

4011,77757617,783)4,152()خسارة( / ربح القطاع
244,220)219,249(300,69346,939115,524313موجودات القطاع
81,644)26,817(48,8717,88351,66146مطلوبات القطاع

28   التزامات محتملة وارتباطات 

تشــتمل االرتباطــات المتعلقــة بالتســهيالت االئتمانيــة علــى إرتباطــات بتقديــم ضمانــات وخطابــات قبــول المصممــة لتلبيــة متطلبــات عمــالء 
المجموعــة. إن الضمانــات وخطابــات القبــول تلــزم المجموعــة بالدفــع لألطــراف األخــرى نيابــة عــن العمـــالء فــي بعــض الظــروف.

تتحمل المجموعة االلتزامات التالية المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية: 

20202019

2,29420,765ضمانات 

تتحمل المجموعة ارتباطات عقود التأجير التشغيلية التالية: 

20202019
الحد األدنى لمدفوعات عقود التأجير المستقبلية:

545160خالل سنة واحدة
-1,826بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

2,371160المجموع

29   موجودات األمانة 

ــي.  ــز المال ــك المجموعــة فيهــا حــق قانونــي فــي القائمــة الموحــدة للمرك ــًة عــن العمــالء، والتــي ال تمل ــن الموجــودات المــدارة نياب ــم تضمي ال يت
بلــغ إجمالــي القيمــة الدفتريــة لهــذه الموجــودات 99,09 مليــون دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 )31 ديســمبر 2019: 128 مليــون دوالر 

أمريكــي(.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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30   إدارة المخاطر 

تعــرف المخاطــر بأنهــا الدمــج بيــن شــدة وتكــرار الخســارة المحتملــة خــالل إطــار زمنــي معيــن وهــي كامنــة فــي أنشــطة المجموعــة. ويمكــن التعبيــر عــن 
المخاطــر مــن خــالل أبعــاد حــدة الخســارة المحتملــة )حجــم التأثيــر( ومــن خــالل تكــرار حــدوث الخســارة المحتملــة )إمكانيــة حدوثهــا(. وتعــرف إدارة المخاطــر 
بأنهــا العمليــة التــي بموجبهــا تقــوم المجموعــة بتحديــد المخاطــر األساســية ووضــع إجــراءات مخاطــر مســتمرة واضحــة، وتختــار المخاطــر التــي يجــب 
تخفيضهــا أو زيادتهــا باســتخدام أيــة وســيلة ووضــع اإلجــراءات لمراقبــة مراكــز المخاطــر الناتجــة. وتعتبــر إدارة المخاطــر بأنهــا إدارة االنضبــاط الجوهريــة 
ضمــن كل مؤسســة ماليــة، وتشــمل جميــع األنشــطة التــي تؤثــر علــى بيــان المخاطــر. وهــي تتضمــن علــى تحديــد وقيــاس ومراقبــة وســيطرة المخاطر 
لضمــان بنــاء حــد أقصــى للقيمــة عنــد المســاهمين مــن خــالل تحقيــق أقصــى عائــد لحقــوق المســاهمين مــن خــالل الموازنــة بيــن المخاطــر والعوائــد. 

إن إدارة المخاطــر الفعالــة تشــكل حجــر األســاس لهيــكل رأس المــال. وتتمثــل رؤيــة إدارة المخاطــر فــي معالجــة جميــع جوانــب المخاطــر التــي قــد تتعــرض 
لهــا المجموعــة. ويعتبــر وظيفــة إدارة المخاطــر فــي المجموعــة مســتقاًل عــن وحــدات األعمــال األخــرى ويتــم تعييــن رئيــس المخاطــر مــن قبــل لجنــة 
ــد وتقليــل  ــدور الرئيســي إلدارة المخاطــر هــو تعريــف وتحدي ــره إلــى مجلــس اإلدارة. يتمثــل ال ــدوره يقــدم تقاري ــذي ب المخاطــر التابعــة للمجلــس وال

المخاطــر، والتــي تعــد مســتقلة وموضوعيــة. 

تتعــرض المجموعــة لعــدة مخاطــر متمثلــة فــي مخاطــر االئتمــان والســوق والســيولة ومخاطــر الســمعة ومخاطــر اإللتــزام والمخاطــر التشــغيلية. تتضمن 
ــر قبــول وتحمــل المخاطــر أمــر أساســي فــي األعمــال  مخاطــر الســوق علــى مخاطــر العملــة ومخاطــر أســعار األســهم ومخاطــر معــدل الربــح. ويعتب
الماليــة. وتهــدف المجموعــة إلــى تحقيــق موازنــة بيــن المخاطــر والعوائــد وتقليــل اآلثــار الســلبية التــي يمكــن أن تؤثــر علــى األداء المالــي للمجموعــة. 

حوكمة المخاطر

يتولــى مجلــس إدارة المجموعــة المســئولية العامــة عــن اإلشــراف علــى إطــار إدارة المخاطــر ومراجعــة سياســات وإجــراءات إدارة مخاطرهــا. يتــم إدارة 
ومراقبــة المخاطــر علــى كال المســتويين المحافــظ والمعامــالت مــن خــالل لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس. 

أ(   مخاطر االئتمان

تعــرف مخاطــر االئتمــان بعــدم إمكانيــة أحــد مقترضــي المجموعــة أو الطــرف اآلخــر مــن الوفــاء بالتزاماتــه وفقــًا للشــروط المتفــق عليهــا. وتهــدف عمليــة 
إدارة مخاطــر االئتمــان إلــى تحقيــق أقصــى معــدل عائــد بالنســبة للمخاطــر مــن خــالل الحفــاظ علــى مســتويات االئتمــان ضمــن حــدود ومعاييــر مقبولــة. 

ولــدى المجموعــة سياســات وإجــراءات محــددة للقيــام بتحديــد وقيــاس ومتابعــة ومراقبــة مخاطــر االئتمــان فــي كافــة أنشــطة المجموعــة. 

 التعرضات القصوى لمخاطر االئتمان دون األخذ في االعتبار أي ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى ( 1

ــة فــي القائمــة  ــم المدرجــة للموجــودات المالي ــة فــي القي ــود المدرجــة بالميزاني ــى البن تظهــر التعرضــات القصــوى للمجموعــة لمخاطــر االئتمــان عل
الموحــدة للمركــز المالــي. إن التأثيــر المحتمــل لمقاصــة الموجــودات والمطلوبــات لتقليــل التعــرض للمخاطــر االئتمانيــة المحتملــة هــي غيــر جوهريــة. 

تعــرف مخاطــر ائتمــان األدوات الماليــة غيــر المدرجــة بالميزانيــة بإمكانيــة اســتمرار تكبــد خســارة نتيجــة لعــدم التــزام أحــد أطــراف األدوات الماليــة مــن 
الوفــاء بالتزاماتــه وفقــًا لشــروط العقــد. 

يوضــح الجــدول أدنــاه الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان لبنــود القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي. يوضــح الحــد األقصــى إجمالــي المخاطــر، 
قبــل تأثيــر تقليــل المخاطــر مــن خــالل اســتخدام إتفاقيــات الضمانــات، ولكــن بعــد مخصصــات االضمحــالل، حيثمــا يكــون ذلــك قابــاًل للتطبيــق:

إجمالي 
التعرضات 

القصوى
2020

إجمالي 
التعرضات 

القصوى
2019

23,07218,672ذمم مدينة 
2,29420,765ارتباطات والتزامات محتملة

25,36639,437المجموع

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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30   إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر االئتمان )تتمة(أ( 

2(   مخاطر التركز

تظهــر مخاطــر التركــزات عندمــا يدخــل عــدد مــن األطــراف المتعاملــة فــي أنشــطة تجاريــة متشــابهة أو فــي أنشــطة فــي نفــس اإلقليــم الجغرافــي أو 
عندمــا تكــون لهــا نفــس الســمات االقتصاديــة ممــا يجعــل مقدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة تتأثــر بشــكل متشــابه فــي حالــة ظهــور تغيــرات 
إقتصاديــة أو سياســية أو أي تغيــرات أخــرى. تســعى المجموعــة فــي إدارتهــا لمخاطــر االئتمــان إلــى مراقبــة مخاطــر التركــز بصــورة مســتمرة ووضــع 

حــدود للتركــزات حســب اإلقليــم الجغرافــي أو الصناعــي. 

فيما يلي تحليل تعرضات المجموعة حسب األقاليم الجغرافية والقطاعات الصناعية:

31 ديسمبر 2019 31 ديسمبر 2020
التزامات
محتملة مطلوبات موجودات التزامات

مطلوبات محتملة موجودات

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

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

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

31 ديسمبر 2019 31 ديسمبر 2020

التزامات
محتملة مطلوبات موجودات التزامات

محتملة مطلوبات موجودات

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

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

ب(   مخاطر السوق

تنتــج مخاطــر الســوق مــن التقلبــات فــي أســعار الربــح وأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار األســهم. مخاطــر الســوق هــي مخاطــر أن تؤثــر 
التغيــرات فــي عوامــل مخاطــر الســوق مثــل مخاطــر العملــة ومخاطــر أســعار الربــح ومخاطــر أســعار األســهم علــى دخــل المجموعــة أو قيمــة األدوات 

الماليــة التــي تحتفــظ بهــا.
ــى  ــد مجــزي عل ــق عائ ــة مــع تحقي ــر المقبول ــة تعرضــات مخاطــر الســوق ضمــن المعايي ــل الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق فــي إدارة ومراقب يتمث

المخاطــر.

مخاطر معدل الربح( 1

مخاطــر معــدل الربــح هــي مخاطــر تأثــر ربحيــة المجموعــة أو القيمــة العادلــة ألدواتهــا الماليــة تأثــرًا ســلبيًا بالتغيــرات فــي معــدالت الربــح. ال تعتبــر 
المجموعــة بــأن موجوداتهــا ومطلوباتهــا حساســة لمخاطــر معــدل الربــح مــن قبــل اإلدارة.

مخاطر العملة( 2

مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تقلــب قيمــة األداة الماليــة نتيجــة لتغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. تعتبــر المجموعــة الدينــار البحرينــي 
عملتهــا الوظيفيــة والــدوالر األمريكــي عملــة إعــداد تقاريرهــا الماليــة. كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 و2019، لــدى المجموعــة صافــي تعرضــات 
العمــالت األجنبيــة فيمــا يتعلــق بالدينــار البحرينــي والريــال الســعودي والدينــار الكويتــي والدرهــم اإلماراتــي. بإســتثناء الدينــار الكويتــي، فــإن جميــع 
العمــالت األخــرى مثبتــة بالــدوالر األمريكــي، وبالتالــي ال تعتبــر ذات مخاطــر عملــة جوهريــة. تعتبــر تعرضــات المجموعــة لمخاطــر التغيــر فــي الدينــار 

الكويتــي هامشــية.

مخاطر أسعار األسهم( 3

مخاطــر أســعار األســهم هــي مخاطــر انخفــاض القيــم العادلــة ألســهم حقــوق الملكيــة نتيجــة للتغيــرات فــي مســتويات مؤشــرات األســهم وقيمــة 
كل ســهم علــى حــده. بمــا أن ال يوجــد لــدى المجموعــة اســتثمارات أســهم حقــوق ملكيــة مســعرة، فــإن المجموعــة غيــر معرضــة لهــذه المخاطــر. لــدى 
المجموعــة اســتثمارات غيــر مســعرة مدرجــة بالتكلفــة بعــد حســم مخصــص االضمحــالل، حيــث أن تأثيــر التغيــرات فــي أســعار األســهم ســوف يتــم 
بيانــه فقــط عنــد بيــع االســتثمارات أو عندمــا تعتبــر مضمحلــة، حينهــا ســوف يتــم إدراجهــا فــي القائمــة الموحــدة للدخــل، أو عندمــا تعطــي معاملــة 

اســتثمار طــرف آخــر مؤشــر موثــوق للقيمــة العادلــة التــي ســيتم بيانهــا فــي حقــوق المــالك.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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30   إدارة المخاطر )تتمة(

ج(    مخاطر السيولة

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر احتمــال عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بالتدفقــات النقديــة تجــاه طــرف آخــر عندمــا يحيــن موعــد اســتحقاقها. 
وتســعى إدارة مخاطــر الســيولة إلــى التأكــد مــن أن المجموعــة لديهــا القــدرة، تحــت مختلــف الظــروف علــى تمويــل الزيــادة فــي الموجــودات والوفــاء 

بااللتزامــات عندمــا يحيــن موعــد اســتحقاقها. إن إدارة المجموعــة هــي المســئولة عــن إدارة مخاطــر ســيولتها.

ــرات المتوقعــة  ــة للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 علــى أســاس الفت ــات المالي ــان اســتحقاق الموجــودات والمطلوب ــاه بي يلخــص الجــدول أدن
لتحويــل النقــد مــن تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي: 

لغاية
شهر 
واحد

شهر 
واحد إلى 

3 أشهر

3 أشهر 
إلى 6 
أشهر

6 أشهر 
إلى سنة 

واحدة

سنة 
واحدة

إلى 5 
سنوات

 5
سنوات 
إلى 10
سنوات

أكثر
من10

سنوات

تاريخ 
استحقاق 

غير 
ثابت

المجموع

الموجودات

نقد وأرصدة 
23,399------18,2625,137لدى بنوك

23,072---2,65111,0781382,3896,816ذمم مدينة

12,593---12,593----استثمارات 

استثمارات 
في مشروع 

مشترك 
وشركات زميلة 

----95,681---95,681

استثمارات 
76,824--47,65029,174----عقارية

ممتلكات وآالت 
9,0459,045-------ومعدات 

818---37283110274114موجودات أخرى

مجموع 
9,045241,432-20,95016,4982482,663162,85429,174الموجودات

المطلوبات

مطلوبات أخرى 
50,10554669,263-4,7671,60941248311,341وذمم دائنة

5,439---1,0352,1181,204-1,082تمويل من بنك 

مجموع 
50,10554674,702-5,8491,6091,4472,60112,545المطلوبات 

صافي فرق 
8,499166.730)50.105(62150,30929,174)1,199(15,10114,889السيولة

فرق السيولة 
15,10129,99028,79128,853179,162208,336158,231166,730المتراكمة 

االرتباطات 
واإللتزامات 

المحتملة 
----2,294---2,294

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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30   دارة المخاطر )تتمة(

ج(    مخاطر السيولة )تتمة(

يلخــص الجــدول أدنــاه بيــان اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 علــى أســاس الفتــرات المتوقعــة 
لتحويــل النقــد مــن تاريــخ القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي: 

لغاية
شهر 
واحد

شهر 
واحد إلى 

3 أشهر

3 أشهر 
إلى 6 
أشهر

6 أشهر 
إلى سنة 

واحدة

سنة 
واحدة

إلى 5 
سنوات

 5
سنوات 
إلى 10
سنوات

أكثر
من10

سنوات

تاريخ 
استحقاق 

غير 
ثابت

المجموع

الموجودات

نقد وأرصدة 
37,315----43-30,6286,644لدى بنوك

18,672---1,4423,8597,1793,2052,987ذمم مدينة
13,052---13,052----استثمارات 
استثمارات 

في مشروع 
مشترك 

وشركات زميلة 
----87,387---87,387

استثمارات 
77,402--50,00427,398----عقارية

ممتلكات وآالت 
9,9829,982-------ومعدات 

521----7127863109موجودات أخرى

مجموع 
9,982244,331-32,14110,7817,2423,357153,43027,398الموجودات

المطلوبات
مطلوبات أخرى 

75,369-5,0291772,77653516,7473,31646,789وذمم دائنة 

6,386---1,1221,0201,0362,1221,086تمويل من بنك 

مجموع 
81,755-6,1511,1973,8122,65717,8333,31646,789المطلوبات 

صافي فرق 
9,982162.576)46.789(25,9909,5843,430700135,59724,082السيولة

فرق السيولة 
25,99035,57439,00439,704175,301199,383152,594162,576المتراكمة 

االرتباطات 
واإللتزامات 

المحتملة 
----20,765---20,765

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(
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30   دارة المخاطر )تتمة(

د(   المخاطر التشغيلية 

تعرف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم مالئمة أو فشل العمليات الداخلية واألخطاء البشرية واألنظمة أو أحداث خارجية. ويتضمن 
هذا التعريف المخاطر القانونية، ولكن بإستثناء المخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة.

هـ(   المخاطر األخرى

المخاطر التنظيمية

تعــرف المخاطــر التنظيميــة بأنهــا مخاطــر عــدم االمتثــال للمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة فــي مملكــة البحريــن ودولــة الكويــت. تقــع علــى عاتــق إدارة التــزام فــي 
المجموعــة حاليــًا مســئولة ضمــان االمتثــال بجميــع األنظمــة.

المخاطر القانونية

تعــرف المخاطــر القانونيــة علــى أنهــا مخاطــر وقــوع الخســائر غيــر المتوقعــة مــن المعامــالت والعقــود التــي ال يتــم إجراؤهــا وفقــًا للقوانيــن القابلــة للتنفيــذ 
أو ليســت لهــا مســتندات قانونيــة كافيــة. تتعامــل المجموعــة مــع العديــد مــن الشــركات القانونيــة الخارجيــة التــي تقــدم لهــا الدعــم إلدارة المخاطــر القانونيــة. 

مخاطر السمعة

مخاطــر الســمعة هــي مخاطــر التصــور الســلبي فيمــا يتعلــق بالممارســات التجاريــة للمجموعــة أو الرقابــة الداخليــة، ســواء كانــت صحيحــة أم ال، فإنهــا ســتؤثر 
علــى نظــرة المســتثمرين لــدى المجموعــة، ممــا لــه أثــر علــى زيــادة األعبــاء لــدى المجموعــة ومــن ثــم التأثيــر الســلبي علــى ســيولة المجموعــة. يبحــث مجلــس 

اإلدارة المســائل التــي تعتبــر بــأن لديهــا تداعيــات علــى ســمعة المجموعــة ثــم يصــدر توجيهاتــه بهــذا الخصــوص.

31   المسئولية االجتماعية

تلتزم المجموعة بمسئولياتها االجتماعية من خالل التبرعات لألعمال والمؤسسات الخيرية.

32   أرقام المقارنة 

تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة للســنة الســابقة لتتوافــق مــع العــرض المطبــق فــي الســنة الحاليــة. ولــم تؤثــر إعــادة التصنيفــات تلــك علــى صافــي 
الربــح ومجمــوع الموجــودات ومجمــوع المطلوبــات أو مجمــوع حقــوق الملكيــة للمجموعــة المســجلة مســبقًا.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

)المبالغ مبينه بآالف الدوالرات االمريكية(


