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أمين أحمد العريض 
رئيس مجلس اإلدارة 

عضو غير تنفيذي / غير مستقل 

الســيد أميــن أحمــد العريــض هــو الرئيــس التنفيــذي لشــركة البحريــن 
لإلســتثمار العقــاري )إدامــة(. ويتمتــع الســيد أميــن بخبــرة واســعة تربــو عــن 
ــر  ــاري والتطوي ــتثمار العق ــة واإلس ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــً ف 20 عام
العقــاري.  وقبــل إنضمامــه إلــى شــركة إدامــة، شــغل الســيد أميــن العريــض 
منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة البحريــن األولــى للتطويــر العقــاري، 
ــكل  ــدب ل ــو المنت ــب العض ــن منص ــيد أمي ــد الس ــك يتقّل ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــتثمار  ــر لإلس ــاج الجزائ ــركة ب ــاري وش ــتثمار العق ــعادة لإلس ــركة س ــن ش م
كمــا  بالكامــل.  لهــا  والمملوكتيــن  إدامــة  لشــركة  التابعتيــن  العقــاري 
يشــغل الســيد أميــن منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي كل مــن شــركة 
ــركة  ــدرة ذ.م.م. وش ــع ال ــركة إدارة منتج ــن ش.م.ب. وش ــج البحري درة خلي

ــي. ــن الوطن ــك البحري ــوب وبن ــة الجن مدين

ــارات،  ــاع العق ــي قط ــن ف ــراء البارزي ــد الخب ــض أح ــن العري ــيد أمي ــد الس يع
ــف  ــي مختل ــة ف ــرات المتنوع ــن الخب ــد م ــة بالعدي ــيرته المهني ــر مس وتزخ
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــب القيادي ــن المناص ــد م ــغل العدي ــث ش ــات، حي القطاع
ــركة  ــس لش ــو مؤس ــتثمارات كعض ــف اإلس ــة وتوظي ــم التجزئ ــس قس رئي
ــراد  ــة لألف ــات المصرفي ــي للخدم ــس اإلقليم ــة، والرئي ــة المالي ــف العقاري ري

ــت.  ــن والكوي ــك البحري ــي بن ف

كمــا عمــل أيضــً لــدى مصــرف البحريــن المركــزي واكتســب خبــرة عالميــة 
مــن خــال عملــه فــي صنــدوق النقــد الدولــي فــي واشــنطن بالواليــات 

المتحــدة األمريكيــة.

األعمــال  إدارة  فــي  الماجســتير  درجــة  العريــض  أميــن  الســيد  ويحمــل 
ــال  ــي إدارة األعم ــا ف ــات العلي ــتادت للدراس ــة كيس ــن كلي ــاز م ــر إمتي بتقدي
فــي جامعــة ديبــول بواليــة شــيكاغو األمريكيــة، وحاصــل علــى درجــة 
ــا  ــة كاليفورني ــدس بوالي ــة ريدالن ــن جامع ــاد م ــي اإلقتص ــوس ف البكالوري

األمريكيــة. المتحــدة  بالواليــات 

لمحة موجزة

لمحة موجزة
أعضاء مجلس اإلدارة )تابع( 

 أعضاء
مجلس اإلدارة

عبداهلل أحمد كمال 
نائب رئيس مجلس اإلدارة  

عضو غير تنفيذي / غير مستقل  

إدارة  العمليــات فــي شــركة  رئيــس  الســيد عبــداهلل أحمــد كمــال هــو 
ــات  ــق، وخدم ــال التدقي ــي مج ــً ف ــرة 18 عام ــع بخب ــول(. ويتمت ــول )أص األص
التأميــن، واستشــارات إدارة المخاطــر، بمــا فــي ذلــك التدقيــق الخارجــي، 
والتدقيــق الداخلــي، وحوكمــة الشــركات، وتقييــم المخاطــر والرقابــة، 
ــول،  ــى أص ــه إل ــل إنضمام ــزام. قب ــج اإللت ــغيلية، وبرام ــر التش وإدارة المخاط
وهــو حاليــا عضــو مجلــس إدارة فــي بنــك ســيكو و شــركة أمــاك الهيئــة 

العامــة للتأميــن اإلجتماعــي.  

الســيد عبــداهلل كمــال حاصــل علــى بكالوريــوس فــي المحاســبة مــن 
جامعــة البحريــن، وعضــو فــي جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمدين 
 ،)IIA( المعتمديــن  الداخلييــن  المدققيــن  معهــد  فــي  وعضــو   ،)ACCA(

 .)APRM( والجمعيــة المعتمــدة لمــدراء المخاطــر المحترفيــن
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ياسر عبدالجليل الشريفي  
عضو مجلس اإلدارة   

عضو غير تنفيذي / غير مستقل  

ــتراتيجية  ــذي لإلس ــس التنفي ــو الرئي ــريفي ه ــل الش ــر عبدالجلي ــيد ياس الس
فــي بنــك البحريــن الوطنــي، ويملــك خبــرة تزيــد عــن 25 عامــً فــي إدارة 
اإلســتثمارات الماليــة والدوليــة مــع مؤسســات مــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي وأوروبــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة. قبــل انضمامــه إلــى بنــك 
ــة،  ــي القابض ــركة الراجح ــي ش ــا ف ــب علي ــغل مناص ــي، ش ــن الوطن البحري
ــب  ــريفي منص ــل الش ــر عبدالجلي ــيد ياس ــغل الس ــغ. ويش ــد يون ــت آن وإرنس
منصــب رئيــس مجلــس إدارة معهــد البحريــن للؤلــؤ واألحجــار الكريمــة 
البحريــن اإلســامي،  شــركة  بنــك  )دانــات( و  عضــو مجلــس إدارة فــي 
ــن  ــركة البحري ــن، وش ــة البحري ــة( وبورص ــاري )ادام ــتثمار العق ــن لاس البحري
ــدوق  ــركاء صن ــدودة لش ــارية المح ــة اإلستش ــي اللجن ــو ف ــة، وعض للمقاص

ــة.  الواح

الســيد ياســر عبدالجليــل الشــريفي حاصــل علــى بكالوريــوس فــي إدارة 
الواليــات  فــي  أمهرســت  فــي  ماساتشوســتس  جامعــة  مــن  األعمــال 
المتحــدة االمريكيــة، وهــو عضــو نشــط فــي منظمــة الرؤســاء الشــباب. 

أريج عبداهلل عبدالغفار   
عضو مجلس اإلدارة    

عضو غير تنفيذي / غير مستقل   

الســيدة أريــج عبــداهلل عبدالغفــار هــي مديــر أول لإلســتثمار - اإلســتثمارات 
الخاصــة فــي شــركة إدارة األصــول )أصــول(، وتتمتــع بخبــرة 9 ســنوات فــي 
ــركة  ــيس ش ــي تأس ــارز ف ــا دور ب ــث كان له ــق حي ــتثمارات والتدقي إدارة اإلس
أجيــا إلدارة رأس المــال، وتعــد هــذه الشــركة مشــروع مشــترك بيــن أصــول 
وبنــك البحريــن والكويــت، وقــد عملــت ســابقً كمدقــق فــي شــركة إرنســت 

آنــد يونــغ. 

المحاســبة  فــي  بكالوريــوس  علــى  حاصلــة  عبدالغفــار  أريــج  الســيدة 
والماليــة مــن جامعــة ليــدز، وماجســتير فــي التمويــل واإلســتثمار مــن نفــس 

الجامعــة. 

الدكتور فهد عبدالرحمن آل سعد  
عضو مجلس اإلدارة    

عضو غير تنفيذي / غير مستقل   

الدكتــور فهــد عبدالرحمــن آل ســعد هــو مديــر أول ورئيــس تطويــر األعمــال 
فــي شــركة البحريــن لإلســتثمار العقــاري )إدامــة(. يملــك الدكتــور فهــد آل 
ــتثمار  ــتثمارية، واإلس ــة اإلس ــات المصرفي ــي الخدم ــً ف ــرة 17 عام ــعد خب س
ــة، كان  ــركة إدام ــه لش ــل إنضمام ــارات. قب ــاري، وإدارة العق ــر العق والتطوي
يعمــل مســؤواًل فــي دائــرة توظيــف اإلســتثمارات فــي مجموعــة جــي إف 
إتــش الماليــة، كمــا كان عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة تطويــر المنطقــة 

الجنوبيــة، وشــركة الجنــوب للســياحة. 

الدكتــور فهــد آل ســعد حاصــل علــى دكتــوراة فــي إدارة األعمــال مــن 
جامعــة ليفربــول جونــز موريــس بالمملكــة المتحــدة، وماجســتير فــي إدارة 
األعمــال مــن جامعــة ديبــول بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، وبكالوريــوس 
ــة  ــادن بالمملك ــرول والمع ــد للبت ــك فه ــة المل ــن جامع ــبة م ــي المحاس ف

ــعودية.  ــة الس العربي

بدر قاسم بوعالي  
عضو مجلس اإلدارة     

عضو غير تنفيذي / غير مستقل   

ــول  ــع األص ــتثمار أول - إدارة توزي ــر إس ــو خبي ــاي ه ــم بوع ــدر قاس ــيد ب الس
ــدر بوعــاي خبــرة تمتــد  فــي شــركة إدارة األصــول )أصــول(. يملــك الســيد ب
13 عامــً فــي إدارة وتحليــل اإلســتثمارات، وقــد عمــل ســابقً فــي مجموعــة 
ســيج إلدارة األمــوال، ويشــغل حاليــً منصــب عضــو مجلــس اإلدارة فــي 
البحريــن  معهــد  فــي  محاضــر  أنــه  كمــا  الخريجــي،  معــارض  شــركة 

للدراســات المصرفيــة والماليــة. 

فــي  الشــرف(  مرتبــة  )مــع  بكالوريــوس  علــى  حاصــل  بوعــاي  الســيد 
علــوم الحاســوب والمحاســبة والماليــة مــن جامعــة كنــت فــي المملكــة 

 .CAIA وشــهادة ،CFA المتحــدة. كمــا أنــه حامــل شــهادة

لمحة موجزة
أعضاء مجلس اإلدارة )تابع( 

لمحة موجزة
أعضاء مجلس اإلدارة )تابع( 
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وائل عزالدين عرفه   
عضو مجلس اإلدارة     

عضو غير تنفيذي / غير مستقل    

ــش واي  ــو إت ــي ي ــذي ف ــريك التنفي ــب الش ــه منص ــل عرف ــيد وائ ــغل الس يش
ــرة  ــه بخب ــل عرف ــيد وائ ــع الس ــت. يتمت ــة الكوي ــي دول ــارات ف ــارز لاستش بي
20 عامــً فــي المحاســبة الماليــة وتقييــم األعمــال وإعــداد األنظمــة الماليــة 
وإجــراءات  وسياســات  الشــركات  وهيكلــة  المالــي  والتحليــل  واإلداريــة 
ــة الداخليــة. شــغل الســيد وائــل عرفــه عــدة مناصــب فــي قطاعــي  الرقاب
االستشــارات اإلداريــة واإلقتصاديــة ، حيــث قــدم العديــد مــن الدراســات 
دولــة  وخــارج  داخــل  والمؤسســات  الشــركات  لمختلــف  واالستشــارات 
الكويــت، وباإلضافــة إلــى كونــه الشــريك التنفيــذي فــي يــو إتــش واي بيــارز 
لاستشــارات يشــغل الســيد وائــل عرفــه منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي 

ــت. ــة الكوي ــارج دول ــل وخ ــركات داخ ــن الش ــد م العدي

ــة  ــن جامع ــة م ــي المالي ــتير ف ــة الماجس ــى درج ــه عل ــيد عرف ــل الس حص
البكالوريــوس  ودرجــة  األمريكيــة،  المتحــدة  بالواليــات  واشــنطن  جــورج 
 ،)ICVS( فــي التجــارة وإدارة األعمــال، وهــو أخصائــي تقييــم دولــي معتمــد
الســيد وائــل عرفــه حالًيــا مرشــح لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي الصيرفــه 
والتمويــل اإلســامي )IIiBF( مــن الجامعــة اإلســامية العالميــة فــي ماليزيــا. 

علي إعجاز مرتضى   
عضو مجلس اإلدارة    

عضو مستقل    

ــتثمارية  ــرص االس ــذي إدارة الف ــو مديرتنفي ــى ه ــاز مرتض ــي إعج ــيد عل الس
المشــتركة فــي مجلــس التنميــة اإلقتصاديــة. يملــك الســيد مرتضــى خبــرة 
طويلــة فــي مجــال االســتثمار، وتطويــر األعمــال، والتطويــر العقــاري، واإلدارة 
العامــة، والخدمــات المصرفيــة لألفــراد. وقبــل إنضمامــه إلــى مجلــس 
ــر  ــات التطوي ــتثمار لقطاع ــر اإلس ــب مدي ــغل منص ــة، ش ــة اإلقتصادي التنمي
العقــاري والســياحة والترفيــه فــي الصنــدوق اإلســتثماري العمانــي، ويمتلك 
العربيــة  المملكــة  تشــمل  البحريــن،  خــارج  العمــل  فــي  واســعة  خبــرة 
الســعودية وعمــان فــي مجــاالت  تطويــر واســتثمار العقــارات وتطويــر 

ــياحة.   الس

الســيد علــي إعجــاز مرتضــى حاصــل علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن 
جامعــة ســتراثكايد فــي المملكــة المتحــدة، وبكالوريــوس فــي التمويــل 

وإدارة نظــم المعلومــات مــن جامعــة جــورج مايســون األمريكيــة. 

محمد رشيد المعراج   
عضو مجلس اإلدارة     

عضو مستقل    

إنضــم الســيد محمــد رشــيد المعــراج إلــى المؤسســة العربيــة المصرفيــة 
المجموعــة،  إلســتراتيجية  الرئيــس  نائــب  منصــب  فــي   2015 عــام  فــي 
ويشــغل حاليــً منصــب الرئيــس التنفيــذي لبنــك “إلــى” البحريــن، البنــك 
محمــد  الســيد  يملــك  المصرفيــة.  العربيــة  للمؤسســة  التابــع  الرقمــي 
المعــراج خبــرة تمتــد 10 ســنوات فــي مجــال تمويــل الشــركات، واإلســتثمارات، 
وإعــادة الهيكلــة، والتحــول الرقمــي. وقــد شــغل مــن قبــل منصــب مديــر 
ــز  ــنوات، رك ــدة 5 س ــورك لم ــي نيوي ــرز ف ــرج بارتن ــرال وينبي ــركة بي ــي ش أول ف
خالهــا علــى معامــات الدمــج واإلســتحواذ وإعــادة هيكلــة الشــركات 
فــي قطاعــات التكنولوجيــا، واإلعــام، واإلتصــاالت، والخدمــات الماليــة. 
كمــا شــغل منصــب عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة الخدمــات الماليــة 

ــزو.  ــركة فين ــة، وش العربي

الســيد محمــد المعــراج حاصــل علــى بكالوريــوس فــي التمويل والمحاســبة 
المتحــدة  الواليــات  بنســلفانيا،  جامعــة  لألعمــال،  وارتــون  كليــة  مــن 

األمريكيــة. 

عدنان حبيب هاشم   
عضو مجلس اإلدارة     

عضو مستقل    

الســيد عدنــان هاشــم هــو المؤســس والشــريك اإلداري لشــركة إستشــارة، 
وهــي شــركة بحرينيــة إستشــارية تخــدم منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا. يتمتــع الســيد عدنــان بأكثــر مــن 25 عامــً مــن الخبــرة فــي القطــاع 
المصرفــي والمالــي. وقــد شــغل منصــب المديــر المالــي لشــركة ألمنيــوم 
البحريــن )ألبــا(، وقبــل ذلــك شــغل منصــب المديــر المالــي لشــركة األهلــي 
كابيتــال، شــركة اإلســتثمار الرائــدة فــي المنطقــة وأكبــر مديــر لألصــول فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية. شــارك الســيد عدنــان فــي العديد مــن اللجان 
التنفيذيــة والمجالــس ولجــان التدقيــق ولجــان التعويــض والحوكمــة فــي 
ــاء  ــارية ألعض ــة اإلستش ــً للجن ــل رئيس ــة، وعم ــات المالي ــف المؤسس مختل

جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن فــي البحريــن.

الســيد عدنــان حاصــل علــى درجــة ماجســتير بتقديــر إمتيــاز فــي إدارة 
األعمــال مــن جامعــة ســتراثكايد، اســكتلندا، كمــا أنــه زميــل للمحاســبين 

 .)FCCA( القانونييــن فــي المملكــة المتحــدة

لمحة موجزة
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أعضاء اإلدارة 
التنفيذية

طارق علي الجودر   
الرئيس التنفيذي     

 الســيد  طــارق علــي الجــودر هــو الرئيــس التنفيــذي للشــركة، يمتلــك مــا يزيد
عــن 30 عامــً مــن الخبــرة فــي مجــال تطويــر وإدارة العقــارات، الســياحة 
والترفيــه، إدارة وتطويــر الخدمــات اللوجســتية. بعــد العمــل مــع قــوة 
ــل  ــل للعم ــً، إنتق ــاوز 22 عام ــرة تتج ــب لفت ــدة مناص ــي ع ــن ف ــاع البحري دف
عملــه  إمتــد  عليــا.  تنفيذيــة  أدوارًا  شــغل  حيــث  الخــاص  القطــاع   فــي 
أعمــال  ليشــمل  العقــارات  وتطويــر  إدارة  مجــال  فــي  مســيرته   خــال 
مختلفــة مــع مؤسســات فــي دول الخليــج والواليــات المتحــدة األمريكيــة 
ــن  ــركة العري ــذي لش ــس التنفي ــركة، كان الرئي ــه للش ــل إنضمام ــا. قب وأوروب
والســياحة  للترفيــه  العريــن  شــركة  إدارة  مجلــس  ورئيــس   القابضــة، 
وهــي شــركة تابعــة لشــركة العريــن القابضــة، كمــا كان يشــغل منصــب 
وشــركة العقــاري  للتطويــر  البحريــن  جمعيــة  إدارة   مجلــس   عضــو 

 تكامل كابيتال ش.م.ب.

هندســة  فــي  البكالوريــوس  شــهادة  الجــودر  طــارق  الســيد   يحمــل 
تكنولوجيــا الفضــاء مــن جامعــة نورثــروب، لــوس أنجلــوس بكاليفورنيــا، 
األمريكيــة،   الجامعــة  مــن  األعمــال  إدارة  فــي  ماجســتير   وشــهادة 

واشنطن دي سي.

عقيل حسن عبدالرحيم   
مدير العمليات      

ــن  ــركة البحري ــي ش ــات ف ــر العملي ــم مدي ــن عبدالرحي ــل حس ــيد عقي الس
المرافــق،  إدارة  فــي  ســنة   20 تمتــد  خبــرة  ويملــك  الســيارات،  لمواقــف 
وإدارة المشــاريع، وخدمــات البنيــة التحتيــة، والبتروكيماويــات. وقــد شــغل 
مــن قبــل منصــب مديــر العمليــات - شــركه مــاف دالكيــا / اينوفــا إدارة 
المرافــق - مهنــدس ميكانيكــي المشــاريع والمرافــق - بابكــو )شــركة 
نفــط البحريــن( و عمليــات المصانــع - جيبــك )شــركة الخليــج لصناعــة 

البتروكيماويــات(.

الهندســة  بكالوريــوس  علــى  حاصــل  عبدالرحيــم  عقيــل  الســيد 
ــرف إدارة  ــهادة محت ــاريع، و ش ــرف إدارة المش ــهادة محت ــة، وش الميكانيكي

المرافــق.

حسن علي الشعلة   
المدير المالي       

الســيد حســن علــي الشــعلة هــو المديــر المالــي لشــركة البحريــن لمواقــف 
الســيارات، ويملــك خبــرة تمتــد أكثــر مــن 17 عامــً فــي اإلستشــارات اإلداريــة 
والعمــل مــع القطاعيــن العــام والخــاص عبــر العديــد مــن القطاعــات 
ــر االســتراتيجيات ومشــاريع  االقتصاديــة بمــا فــي ذلــك العمــل علــى تطوي
والتخطيــط  المصرفيــة  والخدمــات  النقــل  لقطاعــات  األداء  تحســين 

الحضــري والترفيــه والرعايــة الصحيــة.

قبــل انضمامــه إلــى الشــركة عمــل كمديــر تنفيــذي فــي برايــس ووتــر 
ــة  ــارات اإلداري ــب االستش ــيس مكات ــي تأس ــاعد ف ــث س ــرز، حي ــاوس كوب ه

اإلقليميــة وتوســيع الفريــق االستشــاري فــي الشــرق األوســط.

الســيد حســن حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن 
جامعــة كامبريــدج ودرجــة البكالوريــوس مــع مرتبــة الشــرف األولــى فــي 
المحاســبة مــن جامعــة البحريــن، كمــا أنــه زميــل للمحاســبين القانونييــن 

.)FCCA( فــي المملكــة المتحــدة

لمحة موجزة

لمحة موجزة
أعضاء اإلدارة التنفيذية )تابع( 
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إحسان علي الكوهجي    
مدير تقنية المعلومات     

الســيد إحســان علــي الكوهجــي هــو مديــر تقنيــة المعلومــات فــي شــركة 
ــات  ــي قطاع ــنة ف ــد 20 س ــرة تمت ــك خب ــيارات، ويمل ــف الس ــن لمواق البحري
مــن  شــغل  وقــد  واالتصــاالت.  العقــاري،  والتطويــر  والتســويق،  التقنيــة، 
ــتمز،  ــي سيس ــا كوهج ــركات منه ــدة ش ــي ع ــام ف ــر ع ــب مدي ــل منص قب
ــي  ــاريع ف ــر مش ــب مدي ــغل منص ــا ش ــر، كم ــيروس للتطوي ــونو، وس يونيس
شــركة بتلكــو. وهــو عضــو فــي مجلــس أمنــاء المؤسســة البحرينيــة للحوار.

الســيد إحســان الكوهجــي حاصــل علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن 
ــن  ــر م ــوم الكمبيوت ــي عل ــوس ف ــا، وبكالوري ــورك للتكنولوجي ــد نيوي معه
الجامعــة األمريكيــة فــي الشــارقة، باإلضافــة الــى العديــد مــن الشــهادات 

المهنيــة فــي التقنيــة وإدارة المشــاريع.

لؤي حسن علي     
مدير المرافق     

الســيد لــؤي حســن علــي هــو مديــر المرافــق فــي شــركة البحريــن لمواقــف 
السيارات. 

الســيد لــؤي لديــه 15 عامــً مــن الخبــرة فــي إدارة المرافــق والصيانــة. وقبــل 
انضمامــه إلــى الشــركة، عمــل كمســاعد مديــر عمليــات فــي شــركة انوفــا، 
مســؤول صيانــة أول فــي فنــدق الخليــج ومديــر الصيانــة فــي فنــدق الريتــز 

كارلتــون.

الســيد لــؤي حاصــل علــى بكالوريــوس فــي هندســة الميكاترونكــس مــن 
ــة  ــن جامع ــة م ــة الكهربائي ــي الهندس ــوم ف ــة ودبل ــة AMA الدولي جامع

ــن. البحري

ساجدة عبداهلل الشهابي    
مديرة الموارد البشرية وضابط اإلمتثال     

الســيدة  ســاجدة عبــداهلل الشــهابي هــي مديــرة المــوارد البشــرية وضابــط 
ــد 16  ــرة تمت ــك خب ــيارات. وتمل ــف الس ــن لمواق ــركة البحري ــي ش ــال ف اإلمتث
عامــً فــي مجــال المــوارد البشــرية، قســم االمتثــال، العمليــات  والشــركات 

فــي القطــاع المصرفــي.

قبــل إنضمامهــا إلــى الشــركة. عملــت ســاجدة كمديــر مســاعد فــي بنــك 
اإلثمــار.

الســيدة ســاجدة حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي نظــم المعلومات 
اإلداريــة مــن جامعــة البحريــن، وهــي حاصلــة علــى شــهادة الدبلــوم مــن 
معهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة والماليــة باإلضافــة إلــى ذلــك تحمــل 
ــي  ــهادة األخصائ ــا ش ــن بينه ــة م ــهادات المهني ــن الش ــد م ــاجدة العدي س
ــهادة  ــى ش ــول عل ــك الحص ــى وش ــي عل ــتندي )CDCS(. وه ــاد المس اإلعتم

ــس. ــتوى الخام )CIPD( المس

فاطمة حبيب التاجر     
سكرتيرة مجلس اإلدارة      

شــركة  إدارة  مجلــس  ســكرتيرة  هــي  التاجــر  حبيــب  فاطمــة  الســيدة 
الماليــة،  الشــؤون  تشــمل  خبــرة  وتمتلــك  الســيارات،  لمواقــف  البحريــن 
مــن  عــدد  فــي  وشــاركت  المؤسســية،  والخدمــات  الداخلــي  التدقيــق 
أعمــال التصفيــة وعمليــات العنايــة الواجبــة لشــركات عالميــة فــي البحريــن 

وخارجهــا.

قبــل إنضمامهــا للشــركة، عملــت لــدى آر إس إم البحريــن كمدقــق داخلــي 
فريــق  أفــراد  أحــد  كانــت  حيــث  واإلستشــارات،  الماليــة  فريــق  وضمــن 
متخصــص لتنفيــذ المشــاريع اإلســتراتيجية والتشــغيلية. الســيدة فاطمــة 
ــن.   ــة البحري ــن جامع ــبة م ــي المحاس ــوس ف ــى بكالوري ــة عل ــر حاصل التاج

لمحة موجزة
أعضاء اإلدارة التنفيذية )تابع( 

لمحة موجزة
أعضاء اإلدارة التنفيذية )تابع( 
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تقرير رئيس 
مجلس اإلدارة

السادة المساهمين الكرام،،،

لقــد كان عــام 2020 مليئــً بالتحديــات للشــركة كمــا كان هــو الحــال للشــركات العاملــة فــي قطــاع التنقــل فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
مســاهمينا الكــرام أينمــا كنتــم، نــود أن نعــرب لكــم عــن تحياتنــا مقرونــة بخالــص تمنياتنــا لكــم بــدوام الصحــة والســامة. يســرني 

أن أبلغكــم أن أداء الشــركة أظهــر مرونــة فــي مواجهــة اإلضطــراب خــال هــذا العــام.

إن تأثيــر جائحــة كوفيــد - 19 علــى مســتوى العالــم كان غيــر مســبوق خــال 40 عامــً مــن عملياتنــا، والــذي إســتدعى أن نقــوم بإجــراءات 
صارمــة وممنهجــة إلدارة الســيولة مــن خــال اإلحتفــاظ بحيــازات نقديــة كافيــة وإســتثمارات عاليــة الســيولة، األمــر الــذي يعــد عامــًا 

أساســيً فــي نجاحنــا لتجــاوز األزمــة.

ــا علــى دعــم المجتمــع  ــر، تركــزت أولوياتن عندمــا تــم اكتشــاف فيــروس كوفيــد - 19 فــي مملكــة البحريــن فــي أواخــر شــهر فبراي
الــذي نحــن جــزء منــه والمســتأجرين لدينــا، حيــث شــملت تلــك االولويــات المســاهمة فــي حملــة “فينــا خيــر” بهــدف دعــم الجهــود 
الوطنيــة فــي مملكتنــا الحبيبــة للتغلــب علــى كوفيــد - 19، والعمــل مــع شــركائنا لتوفيــر مواقــف مجانيــة علــى مــدار الســاعة طــوال 
ــا. إضافــة لذلــك، قامــت الشــركة  أيــام األســبوع لفريــق البحريــن بمركــز الخــط الســاخن 444 التابــع لفريــق التصــدي لفيــروس كورون
بتقديــم الدعــم للمســتأجرين الذيــن تضــرروا مــن الجائحــة فــي شــكل إعفــاءات مــن اإليجــارات وتأجيــات طوعيــة بلــغ قدرهــا 71,568 

دينــار بحرينــي.

خــال ســنة 2020، إعتمــد مجلــس اإلدارة إســتراتيجية جديــدة وطموحــة تهــدف إلــى دفــع عجلــة النمــو. فــي أواخــر ســنة 2020، قمنــا 
بإضافــة موقــٍع جديــد لمحفظتنــا التشــغيلية، ونواصــل العمــل علــى إضافــة فــرص جديــدة للتوســع. حققــت الشــركة صافــي ربــح 
قــدره 658٫292 دينــار بحرينــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 بالمقارنــة مــع صافــي ربــح قــدره 888٫035 دينــار بحرينــي للســنة 
ــرة  ــة مباش ــي كنتيج ــار بحرين ــدره 389٫633 دين ــغ وق ــح بمبل ــي الرب ــي صاف ــً ف ــذا انخفاض ــل ه ــمبر 2019. ويمث ــي 31 ديس ــة ف المنتهي
للجائحــة العالميــة. واليــزال تأثيــر جائحــة كوفيــد - 19 مســتمرًا فــي التأثيــر علــى أنشــطتنا، ويمكــن اإلطــاع علــى تفاصيــل ذلــك التأثيــر 

فــي اإليضــاح رقــم 5.

ــع  ــاح للتوزي ــغ المت ــي المبل ــإن إجمال ــابقة، ف ــنوات الس ــن الس ــل م ــتبقاة المرح ــاح المس ــد األرب ــع رصي ــة م ــج المحقق ــوء النتائ ــي ض ف
ــة: ــات التالي ــه التوزيع ــن خال ــس اإلدارة م ــرح مجل ــا يقت ــي، كم ــار بحرين ــغ 3٫859٫088 دين ــمبر 2020 يبل ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي للس

تحويل مبلغ 65٫829 دينار بحريني إلى حساب اإلحتياطي القانوني، تمثل نسبة 10٪ من صافي الربح للسنة.  )1

توزيع أرباح أسهم قدرها 546٫513 دينار بحريني، تمثل 5٪ من رأس المال، أي بواقع 5 فلس للسهم الواحد.  )2

تخصيص مبلغ 25٫272 دينار بحريني لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.  )3

تحويل مبلغ 10٫000 دينار بحريني إلى حساب إحتياطي األعمال الخيرية.  )4

تدوير الرصيد المتبقي والبالغ 3٫211٫474 دينار بحريني إلى حساب األرباح المستبقاة.  )5

ويســرنا أيضــً إبــاغ الســادة المســاهمين بــأن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام 2020 والبالــغ قدرهــا 25٫272 دينــار بحرينــي ســيتم 
دفعهــا ألعضــاء مجلــس اإلدارة خــال ســنة 2021، بعــد الحصــول علــى موافقــة وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة، باإلضافــة لموافقــة 

المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة.

إن أتعــاب حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة )بمــا فــي ذلــك بــدالت التمثيــل وبــدالت الحضــور والمصروفــات( والمكافــآت للســنة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 قــد بلغــت 64٫272 دينــار بحرينــي:

المبلغ نوع المعاملة
39٫000 أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

25٫272 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ــار  ــدره 271٫997 دين ــي ق ــغ إجمال ــع بمبل ــب ومناف ــى روات ــة عل ــت اإلدارة التنفيذي ــمبر 2020، تحصل ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــال الس خ
ــي: بحرين

المبلغ نوع المعاملة
267٫507 رواتب ومكافآت موظفي اإلدارة العليا

4٫490 منافع طويلة األجل لموظفي اإلدارة العليا

باألصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، أود أن أعــرب عــن خالــص اإلمتنــان والتقديــر لحضــرة صاحــب الجالــة الملــك 
ــن  ــلمان ب ــر س ــي األمي ــّمو الملك ــب الس ــادة صاح ــيدة بقي ــه الرش ــى حكومت ــن، وإل ــة البحري ــك مملك ــة مل ــى آل خليف ــن عيس ــد ب حم

ــوزراء الموقــر حفظهــم اهلل جميعــً ورعاهــم لدعمهــم المســتمر.  حمــد آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس ال

ــا  ــيارات. كم ــف الس ــن لمواق ــركة البحري ــي ش ــتمرة ف ــم المس ــى ثقته ــرام عل ــاهمين الك ــل للمس ــكر الجزي ــدم بالش ــا أود أن أتق كم
ــات اإلســتثنائية  ــز خــال ســنة مليئــة بالتحدي ــر لفريــق الشــركة علــى تفانيهــم وأدائهــم المتمي يســعني أن أتقــدم بالشــكر والتقدي

ــاء. ــات التــي تغلبــوا عليهــا بشــكل يســتحق الثن والصعوب

نظرتنــا لســنة 2021 إيجابيــة وواعيــة، حيــث ســينصب تركيزنــا علــى الحفــاظ علــى مركزنــا المالــي القــوي والدفــع بعجلــة التطويــر فــي 
وجــه الصعوبــات واإلرتقــاء بالشــركة ســعيً لتحقيــق إســتراتيجيتنا الطموحــة.

أمين أحمد العريض 
رئيس مجلس اإلدارة

تقرير رئيس مجلس اإلدارة )تابع( 
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رئيس مجلس اإلدارة

رسالة رئيس مجلس اإلدارة )تابع( 

ا فــي  كان العــام 2020م عاًمــا مليًئــا بالحمــاس والتحــدي والعمــل المشــترك والجهــود الدؤوبــة؛ فقــد كان عاًمــا إســتثنائّيً
العالــم بأســره بســبب تأثيــرات وتداعيــات إنتشــار جائحــة كورونــا، األمــر الــذي إســتدعى بــذل المزيــد مــن الجهــد التضافــري 

ــف مــع هــذا الظــرف الراهــن.  والعمــل المســتمر، مــع اإللتــزام بالمرونــة للتكيُّ

ولقــد حققنــا - بحمــد اهلل - نجاًحــا كبيــًرا رغــم تلــك الظــروف الصعبــة واإلســتثنائية مــن خــال قيــام مجلــس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذيــة بإجــراءاٍت صارمــٍة وممنهجــٍة إلدارة الســيولة مــن خــال اإلحتفــاظ بحيــازات نقديــة كافيــة وإســتثمارات 
ــة  ــة واإلجتماعي ــار اإلقتصادي ــن اآلث ــد م ــرٍة للح ــٍة كبي ــل بمرون ــى التعام ــدرة عل ــركة الق ــح الش ــا من ــيولة، مم ــة الس عالي

الســلبية الناجمــة عــن  األزمــة، والحفــاظ علــى مســتوى ربحيتهــا.

وانطاًقــا مــن المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركة، قمنــا بتقديــم عــدد مــن المبــادرات الوطنيــة بهــدف دعــم المجتمــع 
الــذي نحــن جــزٌء منــه؛ بالمســاهمة فــي حملــة )فينــا خيــر( لدعــم الجهــود الوطنيــة لمكافحــة الجائحــة، والعمــل مــع 
ــاخن )444(،  ــط الس ــز الخ ــن بمرك ــق البحري ــبوع لفري ــوال األس ــاعة ط ــدار الس ــى م ــة عل ــف مجاني ــر مواق ــركائنا لتوفي ش

ودعــم المســتأجرين المتضرريــن مــن الجائحــة عبــر اإلعفــاءات مــن اإليجــارات والتأجيــات الطوعيــة.  

وعملنــا بجهــٍد طــوال الفتــرة الماضيــة علــى تكريــس دور مجلــس اإلدارة فــي القيــادة الرياديــة لتحقيــق األهــداف 
اإلســتراتيجية للشــركة، حيــث قــام المجلــس بإعتمــاد خطــة إســتراتيجية جديــدة وطموحــة لدفــع عجلــة النمــو 
اإلقتصــادي، وقمنــا بإضافــة موقــٍع جديــٍد لمحفظتنــا التشــغيلية، ونواصــل دراســة وإقــرار سلســلة مــن المبــادرات 

النوعيــة. 

ــب درجــًة عاليــًة  تقــوم بمســاندة مجلــس اإلدارة ثــاث لجــاٍن باختصاصــاٍت واضحــٍة للنظــر فــي الموضوعــات التــي تتطلَّ
مــن التخصــص والخبــرة؛ وهــي: اللجنــة التنفيذيــة، ولجنــة التدقيــق، ولجنــة التعيينــات والمكافــآت والحوكمــة، ويعــد دور 

هــذه اللجــان محوريــً فــي إتخــاذ القــرارات النهائيــة.

ــز  ــى تعزي ــاد عل ــل الج ــي العم ــس اإلدارة ف ــم مجل ــة بدع ــآت والحوكم ــات والمكاف ــة التعيين ــرعت لجن ــك، ش ــوازاة ذل بم
ــق الفعاليــة  مبــادئ الشــفافية والعدالــة المؤسســية وتحمــل المســؤولية مــن خــال اإللتــزام بمبــادئ الحوكمــة، بمــا يحقِّ
المطلوبــة والتــوازن المنشــود، ويســهم فــي تعزيــز أطــر اإلدارة المســؤولة وتوجيههــا نحــو خلــق القيمــة المضافــة علــى 

المــدى الطويــل. 

ــق، ومواصلــة العمــل إلضافــة  ونتطلــع اليــوم فــي العــام الجديــد 2021 بإيجابيــٍة ووعــٍي إلــى البنــاء علــى مــا تحقَّ
ــٍة تواكــب التطــورات التقنيــة  ــً عــن مبــادراٍت جديــدٍة ومحوري فــرٍص جديــدٍة للنجــاح والتطــور والتوســع، وســنعلن قريب
والتكنولوجيــة المعاصــرة التــي يشــهدها العالــم، وتدعــم أهدافنــا وخططنــا اإلســتراتيجية فــي الحفــاظ علــى مركزنــا 

ــة 2030.  ــن اإلقتصادي ــة البحري ــع رؤي ــًيا م ــتدام تماش ــو المس ــر والنم ــة التطوي ــع عجل ــوي، ودف ــي الق المال

وفــي الختــام، ال يســعني إال أْن أرفــع باألصالــة عــن نفســي ونيابــًة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، خالــص الشــكر والتقديــر 
ــدى  ــن المف ــة البحري ــك مملك ــة مل ــى آل خليف ــن عيس ــد ب ــك حم ــة المل ــب الجال ــرة صاح ــام حض ــى مق ــان إل واإلمتن
حفظــه اهلل ورعــاه، وإلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء 
حفظــه اهلل ورعــاه، علــى الدعــم المتواصــل للقطــاع الخــاص فــي البحريــن، خصوًصــا فــي المرحلــة الحرجــة الماضيــة، 

ممــا منــح إقتصادنــا الوطنــي المزيــد مــن القــوة والصابــة لتحــدي آثــار الجائحــة.

ــر عــن شــكري وتقديــري لموظفــي  كمــا أشــكر المســاهمين الكــرام علــى ثقتهــم الكبيــرة بنــا، وال يفوتنــي أْن أعبِّ
ــا  ــأل اهلل أن يوفقن ــاص، وأس ــز بكفاءة وإخ ــم المتمي ــر أدائه ــل ونظي ــي العم ــم ف ــم وتفانيه ــى جهوده ــركة عل الش

ــركة.  ــتراتيجية للش ــداف اإلس ــق األه ــي تحقي ــب ف ــا يص ــدم بم ــاح والتق ــن النج ــد م ــق المزي ــا لتحقي جميًع

أمين أحمد العريض 
رئيس مجلس اإلدارة 
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نــا أســتطعنا الرئيس التنفيذي ــا، إال أنَّ ــا واقتصادّيً رغــم الظــروف الغيــر المســبوقة التــي مــرَّ بهــا العالــم كلــه فــي العــام الماضــي، صحّيً

نتهــا مــن التأقلــم  تحقيــق نتائــج إيجابيــة ناجحــة - وهلل الحمــد - مــن خــال مــا أبدتــه الشــركة مــن مرونــٍة فــي األداء مكَّ
ــف مــع تلــك الظــروف، والخــروج منهــا بمســتوى جيــٍد مــن الربحيــة أتــاح لهــا توزيــع أربــاٍح علــى المســاهمين.  والتكيُّ

وكانــت إضافــة مبنــى مواقــف الســيارات متعــدد الطوابــق فــي مجمــع الســلمانية الطبــي - الــذي يعــدُّ أهــم صــرٍح طبيٍّ 
ــا حققنــاه فــي العــام 2020.  فــي مملكــة البحريــن - إلــى محفظــة المواقــف التــي تديرهــا الشــركة إنجــاًزا مهّمً

وقــد حظيــت اإلدارة التنفيذيــة فــي المرحلــة الحرجــة الماضيــة بدعــٍم كبيــٍر مــن مجلــس اإلدارة الــذي رســم لهــا خطــًة 
إســتراتيجيًة طموحــًة، وخارطــَة طريــٍق واضحــًة، ممــا منــح فريــق الشــركة بيئــًة خصبــًة ومائمــًة للعمــل واإلنجــاز وفــق 

رؤى دقيقــة. 

مــوه  ا بهــذه النتائــج اإليجابيــة، وبمــا أبــداه جميــع موظفيــن  فــي الشــركة مــن إخــاٍص وتفــاٍن، ومــا قدَّ نحــن ســعداء جــّدً
ــتقبل،  ــو المس ــن نح ــاٍس كبيري ــغٍف وحم ــوم بش ــر الي ــا ننظ ــدي. وإنن ــاوز التح ــاح وتج ــق النج ــٍف لتحقي ــٍل مضاع ــن عم م
فبالرغــم مــن ضبابيــة الوضــع بســبب إســتمرار جائحــة كورونــا إال أننــا متفائلــون بمــا تحملــه لنــا الفتــرة المقبلــة، فالوضــع 
ــًعا مســتمرًا. لقــد باشــرنا فــي  ــن، والشــركة تشــهد توسُّ م ملحوظْي ر وتقــدُّ المالــي العــام للشــركة ممتــاز، وفــي تطــوُّ
ــنها مجلــس اإلدارة، والتــي تهــدف إلــى توســع أعمــال الشــركة  تنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية الخمســية الجديــدة التــي دشَّ
ــادة عــدد مواقــف الســيارات التــي نديرهــا، وتوفيــر خدمــات أخــرى مصاحبــة، وإدخــال  مــة؛ وذلــك بزي وخدماتهــا المقدَّ

التكنولوجيــا الحديثــة علــى خدماتنــا لتقديــم تجربــة فريــدة للزبائــن. 

ــي  ــدث مبان ــي أح ــي ف ــع الاتامس ــة الدف ــل خدم ــو  تفعي ــا ه ــى تطويره ــق عل ــل الفري ــي يعم ــور الت ــرز األم ــد أب إن أح
الشــركة والــذي مــن المخطــط إتمامــه فــي الربــع األول مــن العــام 2020، كمــا ســنواصل تطويــر وتفعيــل الخدمــة فــي 

ــن.  ــركائنا الماليي ــع ش ــاون م ــك بالتع ــركة، وذل ــا الش ــا أو تديره ــي تمتلكه ــرى الت ــع األخ المواق

ــٍر إلــى مقــام حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى  فــي الختــام، أود تســجيل كلمــة شــكٍر وعرفــاٍن وتقدي
 آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن المفــدى حفظــه اهلل ورعــاه، وإلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد
آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه اهلل ورعــاه علــى مــا أحاطــوا بــه البيئــة اإلقتصاديــة فــي البحريــن 

مــن رعايــٍة ودعــٍم واهتمــاٍم. 

ــي  ــرة ف ــم الكبي ــى جهوده ــن عل ــس اإلدارة الموقري ــاء مجل ــس وأعض ــاهمين ولرئي ــكر للمس ــل الش ــدم بجزي ــا أتق كم
ــل  ــي العم ــم ف ــم وتفانيه ــى جهوده ــركة عل ــي الش ــن ف ــع العاملي ــا جمي ــكر أيًض ــور، وأش ــو التط ــركة نح ــع الش دف

ــدم.  ــاح والتق ــن النج ــد م ــق المزي ــا لتحقي ــا جميًع ــأل اهلل أن يوفقن ــز، وأس ــم المتمي وأدائه

طارق علي الجودر
الرئيس التنفيذي

رسالة الرئيس التنفيذي )تابع( 
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للعام 2020

 تقرير
حوكمة الشركة

حوكمــة الشــركة تتعلــق بتعزيــز مبــادئ العدالــة المؤسســية والشــفافية وتحمــل المســؤولية. إنهــا عمليــة مســتمرة تهــدف لتحويــل 
المؤسســات والشــركات إلــى كيانــات أكثــر ديمقراطيــة، بمــا يســاهم فــي تعزيــز اإلدارة المســؤولة للشــركة وتوجيههــا نحــو خلــق 
القيمــة علــى المــدى الطويــل. وتلتــزم شــركة البحريــن لمواقــف الســيارات بمراجعــة سياســاتها للحوكمــة والعمــل علــى تطويرهــا 

باســتمرار.  

المساهمين
تركيبة وتوزيع المساهمين بتاريخ 31 ديسمبر 2020

الفئة
نسب األسهم 

المملوكة
عدد األسهم 

المملوكة اإلسم

محلي | شركة ٪36.26 40,000,000 شركة البحرين لاستثمار العقاري )إدامة( 1

محلي | شركة ٪33.57 37,033,490 الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية  2

عربي  | شركة ٪13.60 15,000,000 المركز العقاري التجاري الكويتي 3

محلي وعربي | 
أفراد وشركات ٪16.57 18,283,740 عامة 4

تصنيف المساهمين وفقًا لمساهمتهم 2020

نسب األسهم 
المملوكة

عدد 
المساهمين

عدد األسهم 
المملوكة ملكية األسهم  )سهم(

٪2.91 1,263 3,211,225 أقل من 5٠,٠٠٠

٪4.89 43 5,398,746 من 5٠,٠٠٠ إلى أقل من 5٠٠,٠٠٠

٪22.42 7 24,723,769 من 5٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٠٠٠,٠٠٠,5

٪69.78 3 76,983,490 أكثر من ٠٠٠,٠٠٠,5

٪100 1,316 110,317,230 المجموع

مجلس اإلدارة
ميثاق مجلس اإلدارة

إعتظــد مجلــس اإلدارة التعديــات علــى ميثــاق حوكمــة الشــركة خــال عــام 2020، والــذي تــم تعديلــه لضمــان اإلمتثــال مــع قانــون 
حوكمــة الشــركات الصــادر عــن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة، ومــع النظــام األساســي للشــركة. يحــدد ميثــاق حوكمــة الشــركة 

إختصاصــات مجلــس اإلدارة ولجانــه الثــاث.

تركيبة مجلس اإلدارة

تــم تشــكيل مجلــس اإلدارة فــي يوليــو 2019، والــذي يتكــون مــن عشــرة أعضــاء، جميعهــم غيــر تنفيذييــن وثاثــة منهــم مســتقلين، 
وذلــك بحســب البنــد 2.5 مــن ميثــاق الحوكمــة للشــركة الــذي ينــص علــى أن تشــكيلة مجلــس اإلدارة يجــب أن تتكــون مــن عشــرة 
أعضــاء كحــد أدنــى فــي جميــع األوقــات. تشــكيلة مجلــس اإلدارة تتألــف مــن أعضــاء ذوي تخصصــات متعــددة األمــر الــذي يحقــق 
تــوازن مميــز ومهــم لفعاليــة الحوكمــة. أظهــر أعضــاء مجلــس اإلدارة قدرتهــم علــى إتخــاذ قــرارات مســتقلة وموضوعيــة بشــكل 
جماعــي خــال الســنة الحاليــة. فــي أوائــل عــام 2020 تمــت مراجعــة وضــع كل مــن األعضــاء علــى حــدة مــن حيــث اإلســتقالية وعــدد 

عضويــات مجالــس اإلدارة األخــرى ولــم تســجل أيــة إســتثناءات.

مسـؤوليات مجلس اإلدارة

المســؤولية األساســية لمجلــس اإلدارة هــي توفيــر القيــادة الرياديــة لتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للشــركة مــن خــال الحــرص علــى 
تنفيــذ المبــادرات اإلســتراتيجية التــي أقرهــا مجلــس اإلدارة، األمــر الــذي يســاهم فــي رفــع قيمــة المســاهمين. يحــدد ميثــاق الحوكمة 
ــة، 3(  ــة اإلداري ــتراتيجية، 2( الرقاب ــة واإلس ــع الرؤي ــن: 1( وض ــي تتضم ــرى الت ــس اإلدارة األخ ــؤوليات مجل ــة ومس ــب األمان ــركة واج للش

المســؤوليات الماليــة واإلســتثمارية، 4( الحوكمــة وإدارة المخاطــر واإلمتثــال، 5( التواصــل مــع أصحــاب المصلحــة، و 6( التفويــض.

إستقاللية األعضاء

ــان  ــاالت بط ــن ح ــم أي م ــق عليه ــم، وال تنطب ــم وقراراته ــي مناصبه ــُا ف ــتقلون كلي ــم مس ــتقلون ه ــس اإلدارة المس ــاء مجل أعض
ــياحة  ــة والس ــارة والصناع ــي وزارة التجـ ــات ف ــة المؤسسـ ــون حوكم ــن قان ــق 1 م ــن الملح ــرة )3( م ــي الفق ــورة ف ــتقالية المذك اإلس
وميثــاق الحوكمــة للشــركة. أفصــح األعضــاء عــن مصالحهــم للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، كمــا تمــت مراجعــة اإلســتقال 

ــتقال. ــات اإلس ــة متطلب ــتيفائهم لكاف ــح إس ــث توض ــتقلين حي ــاء المس لألعض

أعضاء مجلس اإلدارة الغير تنفيذيون

31 ديسمبر 2020

رئيس مجلس اإلدارة  أمين أحمد العريض

نائب رئيس مجلس اإلدارة   عبداهلل أحمد كمال

عضو مجلس اإلدارة  ياسر عبدالجليل الشريفي

عضو مجلس اإلدارة  فهد عبدالرحمن آل سعد

عضو مجلس اإلدارة  أريج عبداهلل عبدالغفار 

عضو مجلس اإلدارة  بدر قاسم بوعاي

عضو مجلس اإلدارة  وائل عزالدين عرفه

تم إنتخاب جميع أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين لمدة ثاث سنوات في ١٨ يوليو ٢٠١9

 تقرير حوكمة الشركة )تابع(
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أعضاء مجلس اإلدارة المستقلون

31 ديسمبر 2020

عضو مجلس اإلدارة  محمد رشيد المعراج 

عضو مجلس اإلدارة  علي إعجاز مرتضى

عضو مجلس اإلدارة  عدنان حبيب هاشم 

تم إنتخاب جميع أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين لمدة ثاث سنوات في ١٨ يوليو ٢٠١9

يتطلــب قانــون الحوكمــة أن يكــون رؤســاء كل مــن مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق ولجنــة التعيينــات والمكافــآت وحوكمــة 
ــار  ــركة. إخت ــذي للش ــس التنفي ــه الرئي ــه أو نائب ــو نفس ــوال ه ــن األح ــال م ــي أي ح ــون ف ــتقلين وأال يك ــاء المس ــن األعض ــركات م الش
مجلــس إدارة شــركة البحريــن لمواقــف الســيارات رؤســاء مجلــس اإلدارة واللجــان الســابقة مــن األعضــاء الغيــر مســتقلين بنــاءًا علــى 
ــة لهــذه المناصــب المهمــة. هنــاك معلومــات إضافيــة حــول هــذا فــي القســم المخصــص لإلمتثــال. الخبــرات والمهــارات المطلوب

تقييم أداء مجلس اإلدارة

يعتبــر تقييــم مجلــس اإلدارة جــزءًا هامــً مــن الحوكمــة ويهــدف التقييــم إلــى تحديــد نقــاط القــوة والضعــف لمجلــس اإلدارة ككل 
ولألعضــاء، وذلــك مــن أجــل تعزيــز كفــاءة عمليــات مجلــس اإلدارة، وتنفيــذ خطــط التدريــب والتطويــر المســتقبلية، وطمأنــة أصحــاب 
المصلحــة، تحديــدًا المســاهمين، بــأن مجلــس اإلدارة ملتــزم بالتطــور المســتمر. فــي ديســمبر 2020، أشــرفت مســؤولة حوكمــة 
الشــركة علــى إجــراء التقييــم الذاتــي الســنوي لمجلــس اإلدارة عبــر إتمــام إســتبيان منظــم، ركــز علــى تقييــم أداء كل مــن: 1( مجلــس 

اإلدارة ككل ، 2( لجــان مجلــس اإلدارة كٌل علــى حــدة، و 3( أعضــاء مجلــس اإلدارة كٌل علــى حــدة.

كانت نتائج التقييم جيدة جدًا وستتم مناقشتها مع المساهمين خال إجتماع الجمعية العامة المقبل.

أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

باإلضافــة إلــى بــدالت حضــور الجلســات المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة إلجتماعــات المجلــس واللجــان، يتــم دفــع مكافــآت أعضاء 
مجلــس اإلدارة وفقــً للمــادة 188 مــن قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي. يوضــح الجــدول أدنــاه تفاصيــل المبالــغ المدفوعــة خــال 

الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020:

2019 2020

35,٠٠٠ دينار بحريني 41,000 دينار بحريني بدالت الحضور المدفوعة

25,272 دينار بحريني 25,272 دينار بحريني مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

إجتماعات مجلس اإلدارة والحضور

وفًقــا للقســم 1.7 مــن ميثــاق حوكمــة الشــركة، 1( ال يمكــن إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن أفعالهــم فــي ســنة ماليــة معينــة 
ــع  ــس اإلدارة أن يجتم ــوز لمجل ــام 2020، 2( يج ــال الع ــال خ ــه الح ــا كان علي ــو م ــس اإلدارة، وه ــات مجل ــن إجتماع ــروا 75٪ م إال إذا حض
بإســتخدام أي وســيلة مــن وســائل التواصــل عــن بعــد ، 3( يلــزم توفــر نصــاب بنســبة 50٪ علــى األقــل ليكــون اإلجتمــاع ســارًيا، 4( يتــم 
تمريــر القــرارات بأغلبيــة بســيطة مــن األعضــاء الحاضريــن، 5( باســتثناء الموافقــة علــى البيانــات الماليــة، يمكــن تمريــر القــرارات بالتدويــر 

شــرط الموافقــة باإلجمــاع. 

23 يوليو 
)UV(

9 نوفمبر 
)V(

 10 أغسطس
)V(

 10 يونيو
)V(

 26 فبراير
)P(

√ √ √ √ √ رئيس مجلس اإلدارة أمين أحمد العريض

√ √ √ √ √ نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداهلل أحمد كمال

√ √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة ياسر عبدالجليل الشريفي

√ √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة عدنان حبيب هاشم

√ √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة علي إعجاز مرتضى

√ √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة أريج عبداهلل عبدالغفار 

√ √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة بدر قاسم بوعاي

√ √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة فهد عبدالرحمن آل سعد

√ √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة محمد رشيد المعراج

√ √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة وائل عزالدين عرفه

)UV( إجتماع غير مدفوع عبر اإلتصال المرئي  |   )V( حضور عبر اإلتصال المرئي  |   )P( طريقة وفئة الحضور:  حضور شخصي

)UV( إجتماع غير مدفوع عبر اإلتصال المرئي  |   )V( حضور عبر اإلتصال المرئي  |   )P( طريقة وفئة الحضور:  حضور شخصي

لجان مجلس اإلدارة
تماشــيً مــع أعلــى معاييــر الممارســات فــي مجــال األعمــال، أســس مجلــس اإلدارة ثــاث لجــان ذات إختصاصــات واضحــة وبمواثيــق 
مفصلــة تــم تدوينهــا فــي ميثــاق حوكمــة الشــركة المعتمــد. يتمثــل الــدور الرئيســي لللجــان فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة للنظــر 
فــي المواضيــع التــي تتطلــب درجــة عاليــة مــن التخصــص والخبــرة وبالتالــي تقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا. 
و كقواعــد عامــة وفقــً لميثــاق حوكمــة الشــركة: 1( يجــب أن تتكــون اللجــان مــن ثاثــة أعضــاء علــى األقــل، 2( يجــب أن تعقــد اللجــان 
أربعــة إجتماعــات خــال الســنة الماليــة علــى األقــل، 3( مــن الممكــن المشــاركة فــي إجتماعــات اللجــان عبــر وســائل اإلتصــال المرئــي.

اللجنة التنفيذية  

يتمثــل دور اللجنــة التنفيذيــة فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى أداء وظائفــه علــى أكمــل وجــه، بمــا فــي ذلــك واجــب األمانــة، وضــع 
ــة الشــركة ومهمتهــا وقيمهــا. خــال العــام  اإلســتراتيجية وخطــط التنفيــذ والسياســات العامــة، وإتخــاذ قــرارات تتماشــى مــع رؤي
2020 عقــدت اللجنــة التنفيذيــة أربــع إجتماعــات رســمية باإلضافــة إلــى عــدد مــن اإلجتماعــات اإلضافيــة الغيــر مدفوعــة لإلطــاع علــى 

مســتجدات تنفيــذ المبــادرات اإلســتراتيجية.

 حضور شخصي )P(طريقة وفئة الحضور: 

 19 أغسطس  |  7 أكتوبر
)UV( 23 ديسمبر

13 أكتوبر 
)V(

15 يوليو 
)V(

28 أبريل 
)V(

 3 فبراير
)P(

√ √ √ √ √ رئيس اللجنة عبداهلل أحمد كمال

√ √ √ √ √ عضو اللجنة علي إعجاز مرتضى

√ √ √ √ √ عضو اللجنة بدر قاسم بوعاي

√ √ √ √ √ عضو اللجنة محمد رشيد المعراج

 تقرير حوكمة الشركة )تابع( تقرير حوكمة الشركة )تابع(

جدول حضور مجلس اإلدارة للعام 2020

جدول حضور اللجنة التنفيذية للعام 2020



26 شركة البحرين لمواقف السيارات      |      التقرير السنوي ٢٠٢٠شركة البحرين لمواقف السيارات      |      التقرير السنوي 25٢٠٢٠

 مدير
العمليات

 المدير
المالي

مدير الموارد 
البشرية واإلدارية

مدير تطوير 
األعمال

مدير تكنولوجيا 
المعلومات

 سكرتيرة
مجلس اإلدارة

 اللجنة
التنفيذية

لجنة التعيينات 
والمكافآت 
والحوكمة

 لجنة
التدقيق

المدقق
الخارجي

المدقق الداخلي
)تعاقد خارجي(

 الرئيس
التنفيذي

 مجلس
اإلدارة

لجنة التدقيق

ــة  ــراءات وأنظم ــة، وإج ــر المالي ــداد التقاري ــة إع ــى عملي ــراف عل ــى اإلش ــس اإلدارة عل ــاعدة مجل ــي مس ــق ف ــة التدقي ــل دور لجن يتمث
ــركة  ــات الش ــال بسياس ــة اإلمتث ــن، ومراجع ــن والخارجيي ــن الداخليي ــن المدققي ــيق بي ــن التنس ــد م ــة، والتأك ــة الداخلي ــائل الرقاب ووس

ــة. ــات القانوني ــزام بالمتطلب ــلوك واإللت ــد الس وقواع

19 أكتوبر 
)UV(

27 أكتوبر 
)V(

 28 يوليو
)V(

 3 يونيو
)V(

 19 فبراير
)P(

√ √ √ √ √ رئيس اللجنة ياسر عبدالجليل الشريفي

√ √ √ √ √ عضو اللجنة عدنان حبيب هاشم

√ √ √ √ √ عضو اللجنة أريج عبداهلل عبدالغفار

)UV( إجتماع غير مدفوع عبر اإلتصال المرئي  |   )V( حضور عبر اإلتصال المرئي  |   )P( طريقة وفئة الحضور:  حضور شخصي

 )V( حضور عبر اإلتصال المرئي  |   )P( طريقة وفئة الحضور:  حضور شخصي

لجنة التعيينات والمكافآت وحوكمة الشركة

يتمثــل دور اللجنــة فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى تطويــر سياســات ومنهجيــات تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 
ــج  ــة البرنام ــركة، ومراجع ــي للش ــكل التنظيم ــكيلته والهي ــس اإلدارة وتش ــم مجل ــة لحج ــة الدوري ــن، والمراجع ــدراء التنفيذيي والم
ــس اإلدارة  ــآت لمجل ــات المكاف ــة سياس ــر ومراجع ــس اإلدارة، وتطوي ــم مجل ــس اإلدارة، وتقيي ــي مجل ــدد ف ــاء الج ــدي لألعض التمهي

وكبــار الموظفيــن، وإدارة وتحســين ومراقبــة تنفيــذ إطــار حوكمــة الشــركة. 

جدول حضور لجنة التعيينات والمكافآت للعام 2020

)V( 20 أكتوبر )V( 21 يوليو )V( 5 مايو )P( 12 فبراير

√ √ √ √ رئيس اللجنة أمين أحمد العريض

√ √ √ √ عضو اللجنة فهد عبدالرحمن آل سعد

√ √ √ √ عضو اللجنة وائل عزالدين عرفة

جدول حضور لجنة التدقيق للعام 2020

اإلدارة التنفيذية
ــوم  ــس اإلدارة. ويق ــا مجل ــي يحدده ــداف الت ــتراتيجيات واأله ــق اإلس ــركة لتحقي ــق الش ــا فري ــذي واإلدارة العلي ــس التنفي ــود الرئي يق

ــة. ــكل الحوكم ــي وهي ــكل الوظيف ــة الهي ــنويً بمراجع ــس اإلدارة س مجل

المنصب إسم العضو التنفيذي

الرئيس التنفيذي طارق علي الجودر  ١

مدير العمليات  عقيل حسن عبدالرحيم ٢

المدير المالي  محمود السيد حسين ياسين )١( 3

المدير المالي  حسن علي الشعلة )٢( 4

)١( إستقال في أكتوبر ٢٠٢٠

)٢( إنضم في ديسمبر ٢٠٢٠

هيكل الحوكمة
31 ديسمبر 2020

 تقرير حوكمة الشركة )تابع( تقرير حوكمة الشركة )تابع(
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إجراءات وأنظمة ووسائل الرقابة الداخلية
تضارب المصالح والمعامالت مع األطراف ذات العالقة

ــم  ــا يت ــح. وكم ــي المصال ــل ف ــارب محتم ــأي تض ــم ب ــدى علمه ــً ل ــس اإلدارة كتابي ــار مجل ــس اإلدارة إخط ــاء مجل ــى أعض ــب عل يج
منحهــم الفرصــة فــي أول كل إجتمــاع لمجلــس اإلدارة لإلفصــاح عــن أي تضــارب للمصالــح.

تماشــيً مــع قانــون حوكمــة الشــركات وميثــاق حوكمــة الشــركة، يجــب أن يوافــق مجلــس اإلدارة باإلجمــاع ورســميً علــى أي معاملــة 
مــع األطــراف ذات العاقــة. تــم تضميــن تفاصيــل المعامــات المعتمــدة فــي اإليضــاح 29 مــن البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2020، وســيتم إبــاغ المســاهمين بنتائــج هــذه المعامــات فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة المقبــل.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

31 ديسمبر 2020

 المبلغ
)دينار بحريني(

 اسم الطرف
ذو العالقة

 طبيعة
العالقة المعاملة

51,778 شركة البحرين لاستثمار العقاري )إدامة(  مساهم إيرادات أخرى متعلقة 
بمواقف السيارات

128,501 شركة البحرين لاستثمار العقاري )إدامة(  مساهم مصروفات عقد اإليجار

25,272 موظفو اإلدارة العليا  موظفو اإلدارة العليا  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

39,000 موظفو اإلدارة العليا  موظفو اإلدارة العليا  أتعاب حضور اجتماعات     

267,507 موظفو اإلدارة العليا موظفو اإلدارة العليا  رواتب ومكافآت موظفي 

4,490 موظفو اإلدارة العليا  موظفو اإلدارة العليا   اإلدارة العليا

قواعد السلوك المهني

لقــد تبنــى مجلــس اإلدارة قواعــد الســلوك المهنــي فــي يونيــو 2020. تحــدد هــذه القواعــد المعاييــر الســلوكية المتوقعــة فــي 
ــد  ــة، وقواع ــرية المهني ــلوك، والس ــام للس ــار الع ــا اإلط ــن بينه ــدة م ــر ع ــمل عناص ــن، ويش ــة والموظفي ــن اإلدارة التنفيذي ــركة م الش
ــع  ــة م ــات، والعاق ــة البيان ــة، وحماي ــم المالي ــة، والجرائ ــات العام ــن، والعاق ــين والموردي ــع المنافس ــل م ــي، والتعام ــداول الداخل الت

ــة. ــاب المصلح أصح

سياسة اإلبالغ عن المخالفات

لقــد تبنــى مجلــس اإلدارة سياســة اإلبــاغ عــن المخالفــات فــي يونيــو 2020. الغــرض مــن هــذه السياســة هــو تشــجيع ثقافــة اإللتــزام 
بقواعــد الســلوك المهنــي وإحتــرام سياســات الشــركة. فــي حــال تعــرض أحــد الموظفيــن أو علــم بوقــوع أيــة ممارســات غيــر نزيهــة، 
فــإن هــذه السياســة تشــجع الموظفيــن علــى الكشــف عــن هــذه الحــوادث لرئيــس لجنــة التدقيــق، أو لرئيــس مجلــس اإلدارة فــي 

ظــروف إســتثنائية.

مسؤول حوكمة الشركة

ــح  ــن واللوائ ــع القواني ــال م ــق اإلمتث ــأنها أن تحق ــن ش ــي م ــام الت ــة المه ــام بكاف ــركة القي ــة الش ــؤول حوكم ــق مس ــى عات ــع عل يق
ــيارات  ــف الس ــن لمواق ــركة البحري ــت ش ــركات. عين ــة الش ــوص حوكم ــة بخص ــمية التنظيمي ــات الرس ــن الجه ــادرة م ــرارات الص والق

ــبة. ــي المحاس ــوس ف ــى بكالوري ــة عل ــي حاصل ــر 2020، وه ــي أكتوب ــركة ف ــة الش ــؤولة حوكم ــر كمس ــة التاج ــيدة فاطم الس

إجتماع الجمعية العامة
تقع على عاتق مجلس اإلدارة مسؤولية إباغ المساهمين باألمور التالية للموافقة عليها خال إجتماع الجمعية العامة:

تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة وأنشطتها  ·

البيانات المالية المدققة  ·

توصية مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمخصصات األرباح  ·

المكافأة الموصي بها من مجلس اإلدارة  ·

تقرير حوكمة الشركة  ·

المعامات مع األطراف ذات العاقة  ·

تعيين مدقق الحسابات الخارجي واألتعاب 
بالنســبة للشــركات المســاهمة المدرجــة، يتطلــب قانــون حوكمــة الشــركات تعييــن المدقــق الخارجــي لمــدة ســنة ماليــة واحــدة، 
علــى أن يتــم تجديدهــا لفتــرات مماثلــة ال تتجــاوز خمــس ســنوات ماليــة متتاليــة، ومــن ثــم ال يمكــن تعييــن نفــس المدقــق الخارجــي 
بعــد ذلــك إال بعــد مــرور ســنتين ماليتيــن متتاليتيــن. باإلضافــة لذلــك، يجــب تدويــر الشــريك المســؤول عــن التدقيــق كل ثــاث ســنوات 

كحــد أقصــى. تفاصيــل المدقــق الخارجــي للشــركة موضحــة فــي الجــدول أدنــاه.

تفاصيل المدقق الخارجي للشركة لعام 2020

بي دي أو اسم مكتب التدقيق 

١٨ سنة مدة تعيين المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة 

السيد ناث فينكيتاتشاالم  إسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة 

3 سنوات عدد سنوات خدمة الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة 

سيتم توفير المعلومات عند الطلب 
وبعد موافقة مجلس اإلدارة إجمالي أتعاب تدقيق البيانات المالية للعام ٢٠20

الرسوم والمصاريف الخاصة األخرى للخدمات بخاف تدقيق البيانات المالية للعام 2020 3,800 دينار بحريني

 تقرير حوكمة الشركة )تابع( تقرير حوكمة الشركة )تابع(
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توضيحات عدم اإلمتثال

أسباب عدم اإلمتثال

نظرًا للتوجه اإلستراتيجي الجديد الذي وضعه مجلس اإلدارة، 
تم إنتخاب الرئيس، وهو غير مستقل، بناءًا على الخبرة والمهارات 

المطلوبة لقيادة الشركة وحوكمتها بصورة فعالة. 

يجب أن يكون رئيس مجلس اإلدارة 
من األعضاء المستقلين المبدأ ١ ماحظة ١

لم تكن هناك أية تعيينات جديدة ألعضاء مجلس اإلدارة خال 
العام ٢٠٢٠. في حين أن الشركة لم تنته بعد من إعداد البرنامج 
التمهيدي  ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد، إال أنها تقوم بإستمرار 

بتزويد األعضاء بكافة المعلومات والمستندات الازمة إلتخاذ 
قرارات مدروسة، كما ويمكن لألعضاء التواصل مع اإلدارة 

التنفيذية من خال رئيس لجنة التدقيق.

يجب أن يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة 
الجدد برنامجً تمهيديً للتعريف 

بالشركة والفريق التنفيذي
المبدأ ١ ماحظة ١

تتكون لجنة التدقيق من عضوين غير تنفيذيين وعضو مستقل، 
ورئيس اللجنة غير مستقل. بالنظر لتركيبة مجلس اإلدارة، عدد 

األعضاء المعينين مقابل المستقلين، إنتخب مجلس اإلدارة 
أعضاء اللجنة ورئيسها بناءًا على الخبرة والمهارات المطلوبة 

لتأدية مسؤوليات اللجنة بصورة فعالة.

يجب أن يكون غالبية أعضاء لجنة 
التدقيق من األعضاء المستقلين 

بالمجلس بما في ذلك رئيس اللجنة
المبدأ 3 ماحظة ٢

تتكون لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة من ثاثة أعضاء 
غير تنفيذيين وغير مستقلين. بالنظر لتركيبة مجلس اإلدارة، 

عدد األعضاء المعينين مقابل المستقلين، إنتخب مجلس اإلدارة 
أعضاء اللجنة ورئيسها بناءًا على الخبرة والمهارات المطلوبة 

لتأدية مسؤوليات اللجنة بصورة فعالة.

يجب أن يكون غالبية أعضاء لجنة 
التعيينات من األعضاء المستقلين 

بالمجلس بما في ذلك رئيس اللجنة
المبدأ 4 ماحظة 3

لم تكن هناك أية تعيينات جديدة ألعضاء مجلس اإلدارة خال 
العام ٢٠٢٠. في حين أن الشركة لم تنته بعد من إعداد البرنامج 
التمهيدي  ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد، إال أنها تقوم بإستمرار 

بتزويد األعضاء بكافة المعلومات والمستندات الازمة إلتخاذ 
قرارات مدروسة، كما ويمكن لألعضاء التواصل مع اإلدارة 

التنفيذية من خال رئيس لجنة التدقيق.

يجب أن يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة 
الجدد برنامجً تمهيديً للتعريف 

بالشركة والفريق التنفيذي
المبدأ 4 ماحظة 3

تتكون لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة من ثاثة أعضاء 
غير تنفيذيين وغير مستقلين. بالنظر لتركيبة مجلس اإلدارة، 

عدد األعضاء المعينين مقابل المستقلين، إنتخب مجلس اإلدارة 
أعضاء اللجنة ورئيسها بناءًا على الخبرة والمهارات المطلوبة 

لتأدية مسؤوليات اللجنة بصورة فعالة.

يجب أن يكون غالبية أعضاء لجنة 
التعيينات من األعضاء المستقلين 

بالمجلس بما في ذلك رئيس اللجنة
المبدأ 5 ماحظة 4

تتكون لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة من ثاثة أعضاء 
غير تنفيذيين وغير مستقلين. بالنظر لتركيبة مجلس اإلدارة، 

عدد األعضاء المعينين مقابل المستقلين، إنتخب مجلس اإلدارة 
أعضاء اللجنة ورئيسها بناءًا على الخبرة والمهارات المطلوبة 

لتأدية مسؤوليات اللجنة بصورة فعالة.

يجب أن يكون كل أعضاء لجنة 
الحوكمة من األعضاء المستقلين 

بالمجلس 
المبدأ ٨ ماحظة 5

جاري العمل على وضع سياسة للمسؤولية المجتمعية ومن 
المقرر أن يتم إعتمادها خال العام ٢٠٢١. بالرغم من ذلك، 

فإن الشركة تعد من رواد النشاط المجتمعي الهادف لدعم 
ذوي اإلحتياجات الخاصة في المملكة. ركزت الشركة خال 

العام ٢٠٢٠ على دورها المجتمعي لمواجهة جائحة كورونا من 
خال تدشين عدة مبادرات، منها المساهمة في حملة "فينا 

خير"، وتوفير مواقف سيارات مجانية لفريق اإلستجابة الوطني 
للتصدي لفيروس كورونا عبر الخط الساخن 444 وكان ذلك 

إبتداءًا من مارس ٢٠٢٠.

يجب أن تضع الشركة إستراتيجية أو 
خطة سنوية تنفذ من خالها فلسفة 

المسؤولية اإلجتماعية للشركة
المبدأ ١١ ماحظة 6

اإلمتثال
من خالل نهج اإلمتثال أو التفسير

تعمــل الشــركة بإســتمرار علــى تحســين مواثيــق الحوكمــة وسياســاتها وممارســاتها لتحقيــق اإلمتثــال الكامــل مــع قواعــد حوكمــة 
الشــركات. هــذه القواعــد تعتمــد علــى نهــج اإلمتثــال أو التفســير حيــث يجــب علــى الشــركة فــي حــال عــدم اإلمتثــال تقديــم 

ــة. ــات مقبول توضيح

توضيح مدى اإللتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات

توضيحات ملتزم كليًا ملتزم جزئيًا غير ملتزم

أنظر ماحظة ١ √ المبدأ ١: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علميً 
وذو خبرة. 

√ المبدأ ٢: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية إخاصً ووالًء كاملين للشركة.

أنظر  ماحظة ٢ √
المبدأ 3: يجب على مجلس اإلدارة أن يقوم بوضع قيود 
صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية والرقابة 

الداخلية وااللتزام بالقانون.

أنظر  ماحظة 3 √ المبدأ 4: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة 
لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس اإلدارة. 

أنظر  ماحظة 4 √ المبدأ 5: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار المسئولين بطريقة عادلة ومسؤولة.

√
المبدأ 6: يجب على مجلس اإلدارة وضع هيكل إداري 

واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية، 
والصاحيات والمهام والمسؤوليات. 

√ المبدأ ٧: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، 
وتشجعهم على المشاركة، وتحترم حقوقهم. 

أنظر  ماحظة 5 √ المبدأ ٨: يجب أن تقوم الشركة باإلفصاح عن حوكمتها. 

ال ينطبق المبدأ 9: تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات اإلسامية 
بأحكام الشريعة اإلسامية.

√
المبدأ ١٠: يجب على مجلس اإلدارة التأكد من سامة 

البيانات المالية المقدمة للمساهمين من خال االستعانة 
بمدققي الحسابات الخارجيين. 

أنظر  ماحظة 6 √ المبدأ ١١: يجب أن تسعى الشركة من خال المسؤولية 
اإلجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح. 

 تقرير حوكمة الشركة )تابع( تقرير حوكمة الشركة )تابع(
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 القوائم المالية
تقرير المدقق المستقل )تابع(  

 القوائم المالية
تقرير المدقق المستقل

 تقرير
المدقق المستقل

تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الـرأي

لقــد قمنـــا بتدقيــق البيانــات الماليــة لشــركة البحريــن لمواقــف الســيارات ش.م.ب )“الشـــــركة”(، والتــي تتكــون مــن بيان المركــز المالي 

كمــا فــــي 31 ديسمبــــر 2020، وبيــان الربــح أو الخســارة، وبيــان الدخـــــل الشــامل اآلخــر، وبيــان التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين، وبيــان 

التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات الملحقــة بالبيانــات الماليــة، بمــا فــي ذلــك السياســات المحاســبية 

الهامــة. فــي رأينــا، إن البيانــات الماليــة المرفقــة تعــرض بصــورة عادلــة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي للشــركة كمــا 

فــي 31 ديســمبر 2020، وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر 

الماليــة.

أساس الرأي

ــي  ــة ف ــر موضح ــذه المعايي ــب ه ــؤولياتنا بموج ــة. إن مس ــق الدولي ــر التدقي ــً لمعايي ــا وفق ــة بن ــق الخاص ــة التدقي ــا عملي ــد أجرين لق

ــد  ــً لقواع ــركة وفق ــن الش ــتقلون ع ــن مس ــة. ونح ــات المالي ــق البيان ــص تدقي ــا يخ ــق فيم ــؤوليات المدق ــم مس ــن قس ــا ضم تقريرن

الســلوك األخاقــي للمحاســبين المهنييــن التابعــة لمجلــس معاييــر الســلوك األخاقــي الدوليــة للمحاســبين باإلضافة إلــى المتطلبات 

األخاقيــة ذات الصلــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة، وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى وفقــً لهــذه المتطلبــات. نحــن نعتقــد 

بــأن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفيــر أســاس معيــن لرأينــا.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي تعتبــر، وفــق حكمنــا وتقديرنــا المهنــي، أنهــا األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات 

الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020. تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة ككل، وفــي صياغــة رأينــا 

بشــأنها، ونحــن ال نقــدم رأيــً منفصــًا حــول هــذه األمــور. تتضمــن أمــور التدقيــق الرئيســية مــا يلــي:

اإلعتراف باإليرادات
ــف  ــن مواق ــار م ــرادات اإليج ــى إي ــة، عل ــات المالي ــم للبيان ــم 21 المتم ــاح رق ــي اإليض ــن ف ــو مبي ــا ه ــغيلية، كم ــرادات التش ــتمل اإلي تش

ــرى ذات  ــرادات األخ ــي واإلي ــى الرئيس ــي المبن ــيارات ف ــف الس ــة، ومواق ــتثمارات العقاري ــة باإلس ــات المتعلق ــوم الخدم ــيارات ورس الس

الصلــة. وتركــز الشــركة علــى اإليــرادات كمقيــاس رئيســي لــألداء، وبشــكل افتراضــي، فإنهــا تحتــوي علــى عنصــر مخاطــرة اإلحتيــال، 

ــة. ــر جوهري ــً كمخاط ــا دائم ــم إعتباره ــك فيت ولذل

تضمنــت إجــراءات التدقيــق الخاصــة بنــا النظــر فــي مــدى مائمــة سياســات الشــركة المتعلقــة باإلعتــراف باإليــرادات وتقييــم اإلمتثــال 

للسياســات فــي ضــوء المعاييــر المحاســبية المعمــول بهــا. لقــد قمنــا بفحــص فعاليــة الرقابــة الداخليــة المطبقــة مــن قبــل الشــركة 

علــى دورة اإليــرادات، كمــا قمنــا أيضــً بتنفيــذ إجــراءات تحليليــة علــى مصــادر اإليــرادات وفحــص المســتندات الداعمــة ذات الصلــة علــى 

أســاس العينــة للتأكــد مــن مــدى معقوليتهــا ودقتهــا.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تمتلــك الشــركة إســتثمارات مدرجــة وغيــر مدرجــة، كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم 10 المتمــم للبيانــات الماليــة، والتــي تــم تصنيفهــا 

كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر، وهــي تشــكل رصيــدًا جوهريــً ضمــن البيانــات الماليــة، كمــا أن 

التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لهــذه اإلســتثمارات قــد يكــون لهــا تأثيــر جوهــري علــى مجمــوع الدخــل الشــامل للشــركة، ممــا قــد 

يــؤدي إلــى احتســاب الموجــودات بشــكل خاطــىء.

ــة،  ــاس العين ــى أس ــنة عل ــال الس ــا خ ــتماكها وبيعه ــم إس ــي ت ــتثمارات الت ــص اإلس ــا فح ــا به ــي قمن ــق الت ــراءات التدقي ــت إج تضمن

وفحــص ملكيــة اإلســتثمارات وتصنيفهــا، وفحــص القيمــة العادلــة لاســتثمارات المدرجــة فــي بورصــة البحريــن وأســواق األســهم 

ــم  ــن نقي ــل اإلدارة. ونح ــن قب ــدة م ــرى معتم ــاليب أخ ــى أس ــة عل ــر مدرج ــتثمارات الغي ــة لإلس ــة العادل ــم القيم ــتند تقيي ــرى. اس األخ

ــة. ــة العادل ــد القيم ــل اإلدارة لتحدي ــن قب ــتخدمة م ــم المس ــاليب التقيي ــق أس ــكل دقي بش

حق استخدام الموجودات والتزامات عقود اإليجار
كمــا هــو مبيــن فــي اإليضاحيــن رقــم 8 و18 المتمميــن للبيانــات الماليــة، فــإن القيــم الدفتريــة لحــق اســتخدام الموجــودات والتزامــات 

عقــود اإليجــار فــي 31 ديســمبر 2020 قــد بلغــت 5.947.592 دينــار بحرينــي و153.777 دينــار بحرينــي، علــى التوالــي. يعتمــد العمــر اإلنتاجــي 

ــد  ــم تحدي ــل، يت ــرادات. وبالمث ــودات إي ــذه الموج ــا ه ــتحقق فيه ــي س ــرة الت ــرات اإلدارة للفت ــى تقدي ــودات عل ــتخدام الموج ــق اس لح

ــاًء علــى عــدد مــن العوامــل، بمــا فــي ذلــك يقيــن اإلدارة بشــأن ممارســة حقهــم فــي  القيمــة الدفتريــة إللتزامــات عقــود اإليجــار بن

خيــارات اإليجــار لتمديــد أو إنهــاء عقــد اإليجــار، والعناصــر المتغيــرة مثــل مدفوعــات اإليجــار المســتقبلية ومعــدالت الفائــدة المتزايــدة 

علــى االقتــراض. يمكــن أن يكــون للتغييــرات فــي هــذه االفتراضــات تأثيــر جوهــري علــى القيــم الدفتريــة، أو المبلــغ الــذي يتــم احتســابه 

فــي بيــان الربــح أو الخســارة أو كليهمــا.

ــة  ــك مراجع ــل اإلدارة، وكذل ــن قب ــتخدمة م ــات المس ــق االفتراض ــة وتناس ــة معقولي ــا مراجع ــة بن ــق الخاص ــراءات التدقي ــت إج تضمن

العمليــة التــي قامــت بهــا اإلدارة لتحديــد القيــم الدفتريــة. لقــد تحققنــا مــن المســتندات الداعمــة ذات الصلــة علــى أســاس العينــة 

للتأكــد مــن دقــة حســابات اإلدارة.

المعلومات األخرى

ــس اإلدارة  ــس مجل ــر رئي ــي تقري ــواردة ف ــات ال ــمل المعلوم ــرى تش ــات األخ ــرى. إن المعلوم ــات األخ ــن المعلوم ــؤولة ع إن اإلدارة مس

ــة ال  ــات المالي ــول البيان ــا ح ــا. إن رأين ــا حوله ــاص بن ــق الخ ــر المدق ــة وتقري ــات المالي ــمل البيان ــا ال تش ــركة، لكنه ــة الش ــر حوكم وتقري

ــك. ــص ذل ــا يخ ــد فيم ــتنتاجات التأكي ــكال إس ــن أش ــكل م ــدي أي ش ــن ال نب ــرى، ونح ــات األخ ــي المعلوم يغط

ــا للبيانــات الماليــة، تكمــن مســؤوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاه، وعنــد القيــام بذلــك،  وفيمــا يتعلــق بتدقيقن

األخــذ بعيــن اإلعتبــار مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى تتضــارب بشــكل كبيــر مــع البيانــات الماليــة أو مــع معرفتنــا التــي تــم الحصــول 

عليهــا فــي عمليــة التدقيــق، أو يبــدو بخــاف ذلــك أنهــا تشــتمل علــى أخطــاء جوهريــة. وإذا اســتنتجنا بنــاًء علــى العمــل الــذي نفذنــاه 

ــه توجــد أخطــاء جوهريــة فــي هــذه المعلومــات  ــر المدقــق هــذا، أن ــا عليهــا قبــل تاريــخ تقري علــى المعلومــات األخــرى التــي حصلن

األخــرى، فإنــه يتوجــب علينــا اإلبــاغ عــن تلــك الحقيقــة. وليــس لدينــا مــا نقــدم بــه تقريــرًا فــي هــذا الصــدد.

مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية

ــن  ــة، وع ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــً للمعايي ــة وفق ــورة عادل ــا بص ــة وعرضه ــات المالي ــداد البيان ــن إع ــؤولة ع ــون اإلدارة مس تك

ــت  ــواًء كان ــة، س ــاء الجوهري ــن األخط ــو م ــة تخل ــات مالي ــداد بيان ــي إع ــاعدة ف ــة للمس ــا اإلدارة ضروري ــي تعتبره ــة الت ــة الداخلي الرقاب

ــأ. ــال أو الخط ــن اإلحتي ــة ع ناجم

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة، تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة الشــركة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة، واإلفصاح، حيــث 

أمكــن، عــن األمــور المتعلقــة بالمنشــأة المســتمرة، واســتخدام األســاس المحاســبي للمنشــأة المســتمرة إال إذا كانــت اإلدارة تنــوي 

تصفيــة الشــركة أو وقــف عملياتهــا، أو ليــس لديهــا بديــل واقعــي ســوى القيــام بذلــك.

يكون أولئك المكلفون بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

إلى السادة المساهمين
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مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق البيانات المالية 

ــات الماليــة ككل تخلــو مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواًء  تتلخــص أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت البيان

كانــت ناجمــة عــن اإلحتيــال أو الخطــأ، وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يتضمــن رأينــا. يعتبــر التأكيــد المعقــول مســتوى عالــي مــن التأكيد، 

لكنــه ال يضمــن بــأن عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف تكشــف دائمــً عــن األخطــاء الجوهريــة عنــد 

ــواء  ــول، س ــكل معق ــر بش ــن أن تؤث ــن الممك ــة إذا كان م ــر هام ــأ وتعتب ــال أو الخط ــن اإلحتي ــاء ع ــم األخط ــن أن تنج ــا. يمك وجوده

منفــردة أو مجتمعــة، علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون علــى أســاس هــذه البيانــات الماليــة.

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، فإننــا نمــارس الحكــم المهنــي ونحافــظ علــى منهــج الشــك المهنــي 

فــي جميــع مراحــل التدقيــق. نحــن أيضــً:

نحــدد ونقيــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة، ســواًء كانــت ناجمــة عــن اإلحتيــال أو الخطــأ، ونصمــم وننفــذ   •

ــا. وتكــون  ــر أســاس لرأين ــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتوفي إجــراءات التدقيــق التــي تســتجيب لتلــك المخاطــر، ونحصــل علــى أدل

ــاء  ــن األخط ــف ع ــدم الكش ــرة ع ــن مخاط ــى م ــال أعل ــن اإلحتي ــة ع ــة الناجم ــاء الجوهري ــن األخط ــف ع ــدم الكش ــرة ع مخاط

الجوهريــة الناجمــة عــن الخطــأ، حيــث قــد ينطــوي اإلحتيــال علــى التواطــؤ أو التزويــر أو اإلغفــاالت المقصــودة أو تشــويه الحقيقــة 

ــة. ــة الداخلي ــاوز الرقاب أو تج

نحصــل علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة فــي الظــروف المحــددة،    •

لكــن ليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة للشــركة. 

نقيــم مــدى مائمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات العاقــة التــي    •

ــا اإلدارة. ــت به قام

نتوصــل إلــى إســتنتاج معيــن حــول مــدى مائمــة اســتخدام اإلدارة لألســاس المحاســبي للمنشــأة المســتمرة، واســتنادًا إلــى أدلــة    •

ــدرة  ــي ق ــكك ف ــد تش ــروف ق ــداث أو ظ ــة بأح ــرة متعلق ــكوك كبي ــد ش ــت توج ــا إذا كان ــا، م ــول عليه ــم الحص ــي ت ــق الت التدقي

ــا إلــى  الشــركة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة. إذا اســتنتجنا وجــود شــكوك كبيــرة، يتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرن

ــتند  ــا. تس ــل رأين ــا تعدي ــب علين ــة، يتوج ــر كافي ــات غي ــك اإلفصاح ــت تل ــة، أو إن كان ــات المالي ــي البيان ــة ف ــات ذات العاق اإلفصاح

إســتنتاجاتنا إلــى أدلــة التدقيــق التــي يتــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر المدقــق الخــاص بنــا. ومــع ذلــك، يمكــن لألحــداث أو 

الظــروف المســتقبلية أن تدفــع الشــركة إلــى وقــف أعمالهــا بصفتهــا منشــأة مســتمرة.

ــل  ــة تمث ــات المالي ــت البيان ــا إذا كان ــات، وم ــك اإلفصاح ــي ذل ــا ف ــا، بم ــا ومحتواه ــة وُبنيته ــات المالي ــامل للبيان ــرض الش ــم الع نقي   •

المعامــات واألحــداث األساســية بطريقــة تحقــق عرضــً عــاداًل.

كمــا أننــا نتواصــل مــع اإلدارة وأولئــك المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يخــص، مــن بيــن أمــور أخــرى، نطــاق وتوقيــت التدقيــق المخطــط 

لهمــا ونتائــج التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور هامــة فــي الرقابــة الداخليــة نقــوم بتحديدهــا خــال عمليــة التدقيــق.

ــً يفيــد بإمتثالنــا للمتطلبــات األخاقيــة ذات الصلــة بشــأن االســتقالية، ونطلعهــم علــى  ونقــدم ألولئــك المكلفيــن بالحوكمــة بيان

جميــع العاقــات والمســائل األخــرى التــي ُيعتقــد بشــكل معقــول أنهــا قــد تؤثــر علــى اســتقاليتنا، وحيــث أمكــن، اإلجــراءات الوقائيــة 

ذات العاقــة.

مــن بيــن األمــور التــي تــم إباغهــا ألولئــك المكلفيــن بالحوكمــة، نقــوم بتحديــد تلــك األمــور األكثــر أهميــة فــي تدقيــق البيانــات الماليــة 

للفتــرة الحاليــة، وبالتالــي فهــي تمثــل أمــور التدقيــق الرئيســية. كمــا أننــا نصــف هــذه األمــور فــي تقريــر المدقــق الخــاص بنــا مــا لــم 

ــن  ــاغ ع ــي اإلب ــه ال ينبغ ــدًا، أن ــادرة ج ــاالت ن ــي ح ــدد، ف ــا نح ــور أو عندم ــذه األم ــن ه ــي ع ــاح العلن ــة اإلفص ــن أو األنظم ــر القواني تحظ

مســألة معينــة فــي تقريرنــا ألن اآلثــار الســلبية لذلــك مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن تفــوق منافــع المصلحــة العامــة المتحققــة 

عــن ذلــك اإلبــاغ.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفقأ لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني، نفيـد بما يلي: أ. 

أننا قد حصلنا على جميع المعلومات التي اعتبرناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛  .١

أن الشــركة قـــد قامــت بجــرد المخــزون وفقــً لإلجــراءات المتعــارف عليهــا، وأنهــا تحتفــظ بســجات محاســبية منتظمــة   .٢

ــا؛ و ــق معه ــة تتف ــات المالي وأن البيان

أن المعلومات المالية الواردة في تقرير رئيس مجلس اإلدارة متفقة مع الدفاتر المحاسبية للشركة.  .3

وفقــأ لمتطلبــات وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بموجــب خطابهــا المــؤرخ 30 ينايــر 2021 بخصــوص متطلبــات المــادة الثامنــة  ب. 

مــن الفــرع الثانــي للفصــل األول مــن ميثــاق حوكمــة الشــركات، نفيــد بمــا يلــي:

قامت الشركة بتعيين مسؤول لحوكمة الشركة؛ و  .١

يوجد لدى الشركة دلیل إرشادي وإجراءات مكتوبة للحوكمة داخل الشركة معتمدة من قبل مجلس اإلدارة.   .٢

باإلضافــــة إلــــى ذلــك، نفيــد بأنــه لــــم يــرد إلــى علمنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن الشــركة قــد خالفــت أي مــن األحــكام ذات العاقــة مــن 

قانــــون الشــــــركات التجاريــــة البحرينــي، ودليــل التوجيهــات الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي )األحــكام ذات الصلة مــن المجلد 

ــكام  ــن، أو أح ــة البحري ــراءات بورص ــد وإج ــا، وقواع ــة به ــرارات المرتبط ــح والق ــزي واللوائ ــن المرك ــرف البحري ــات مص ــم 6(، وتوجيه رق

عقــد تأسيســها ونظامهــا األساســي، بصــورة مــن شــأنها أن تؤثــر بشــكل جوهــري علــى أنشــطتها أو مركزهــا المالــي كمــا فــي 31 

ديســمبر 2020.

المنامة - مملكة البحرين

24 فبرايـر 2021
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بيان الربح أو الخسارةبيان المركز المالي  

 القوائم المالية
بيان الربح أو الخسارة

 القوائم المالية
بيان المركز المالي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٠كما في 31 ديسمبر 2020

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020إيضاحاتالمبالغ مبينة بالدينار البحريني

الموجــودات

الموجودات غير المتداولة

718٫89823٫895موجودات غير ملموسة

85٫947٫5926٫079٫513حق استخدام الموجودات

92٫998٫1622٫860٫493ممتلكات وآالت ومعدات

102٫855٫0743٫088٫598موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

12470٫044492٫044عقارات إستثمارية

1٫784٫782-13الجزء غير المتداول من ودائع ألجل

12٫289٫77014٫329٫325
الموجودات المتداولة

14٫66812٫334المخزون

11380٫871380٫871استثمارات بالتكلفة المطفأة

133٫214٫8853٫853٫891الجزء المتداول من ودائع ألجل

14618٫226656٫260ذمم تجارية مدينة وأخرى

153٫650٫823938٫436النقد وما في حكمه

7٫879٫4735٫841٫792

20٫169٫24320٫171٫117مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

1611٫031٫72311٫031٫723رأس المال

)101٫456()101٫456(16أسهم الخزينة

162٫000٫0002٫000٫000عاوة إصدار أسهم

173٫176٫3763٫110٫547اإلحتياطي القانوني

1712٫40022٫400إحتياطي األعمال الخيرية

)256٫380()250٫829(17إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

173٫783٫2593٫806٫593األرباح المستبقاة

19٫651٫47319٫613٫427مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
18153٫122153٫777الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

1933٫55932٫419منافع نهاية الخدمة للموظفين

186٫681186٫196

المطلوبات المتداولة

18655615الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

20330٫434370٫879ذمم دائنة أخرى

331٫089371٫494

517٫770557٫690مجموع المطلوبات

20٫169٫24320٫171٫117مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إن هذه البيانات المالية قد تم اعتمادها والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة، وتم التوقيع عليها بالنيابة عنه من قبل كـل مـن:

إيضاحاتالمبالغ مبينة بالدينار البحريني

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 2020

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 2019

211٫641٫1731٫662٫612إيرادات تشغيلية

22318٫422385٫457صافي الدخل من اإلستثمارات

)1٫132٫522()1٫430٫337(24مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية

529٫258915٫547الربح التشغيلي

23154٫3062٫820الدخل اآلخر

)30٫332()25٫272(25مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

658٫292888٫035صافي الربح للسنة

10 فلس6 فلس26ربحية السهم األساسية والمخفضة

إن هذه البيانات المالية قد تم اعتمادها والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة، وتم التوقيع عليها بالنيابة عنه من قبل كـل مـن:

أمين أحمد العريض
رئيس مجلس اإلدارة

عبداهلل أحمد كمال
نائب رئيس مجلس اإلدارة

طارق علي الجودر
الرئيس التنفيذي

أمين أحمد العريض
رئيس مجلس اإلدارة

عبداهلل أحمد كمال
نائب رئيس مجلس اإلدارة

طارق علي الجودر
الرئيس التنفيذي
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 القوائم المالية
بيان التغيرات في حقوق المساهمين

 القوائم المالية
بيان الدخل الشامل اآلخر 

بيان التغيرات في حقوق المساهمينبيان الدخل الشامل اآلخر 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٠للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٠

إيضاحالمبالغ مبينة بالدينار البحريني

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 2020

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 2019

658٫292888٫035صافي الربح للسنة   

الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن بيان الربح أو الخسارة

خسائر ناتجة عن تقييم الموجودات المالية بالقيمة 
)259٫894()53٫733(10    العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

)259٫894()53٫733(الخسارة الشاملة األخرى للسنة

604٫559628٫141مجموع الدخل الشامل للسنة

إن هذه البيانات المالية قد تم اعتمادها والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة، وتم التوقيع عليها بالنيابة عنه من قبل كـل مـن:

رأس المــال
أسهم
الخزينة

عاوة 
إصدار 

أسهم
اإلحتياطي
القانونــي

إحتياطي
األعمال 
الخيرية

إحتياطي 
القيمة 

العادلة 
لإلستثمارات

األربـاح 
المجمــوعالمستبــقـاة

3٫021٫74312٫4003٫5143٫363٫87613٫331٫800-)101٫456(7٫031٫723في 31 ديسمبر 2018

رأس المال الصادر خال 
6٫000٫000----2٫000٫000-4٫000٫000السنة

مجموع الدخل الشامل 
888٫035628٫141)259٫894(-----للسنة

المحول إلى اإلحتياطي 
-)88٫804(--88٫804---القانوني )إيضاح 17(

أرباح أسهم مدفوعة 
)346٫514()346٫514(------عن سنة 2018 )إيضاح 27(

إحتياطي أعمال خيرية 
تم تكوينه خال السنة 

-)10٫000(-10٫000----)إيضاح 28(

3٫806٫59319٫613٫427)256٫380(2٫000٫0003٫110٫54722٫400)101٫456(11٫031٫723في 31 ديسمبر 2019

مجموع الدخل الشامل 
658٫292604٫559)53٫733(-----للسنة

المحول عند استبعاد 
موجودات مالية 

بالقيمة العادلة من 
خال الدخل الشامل 

-)59٫284(59٫284-----اآلخر

المحول إلى اإلحتياطي 
-)65٫829(--65٫829---القانوني )إيضاح 17(

أرباح أسهم مدفوعة 
)546٫513()546٫513(------عن سنة 2019 )إيضاح 27(

إحتياطي أعمال خيرية 
تم تكوينه خال السنة 

-)10٫000(-10٫000----)إيضاح 28(

مدفوعات أعمال خيرية 
)20٫000(--)20٫000(----خال السنة

3٫783٫25919٫651٫473)250٫829(2٫000٫0003٫176٫37612٫400)101٫456(11٫031٫723في 31 ديسمبر 2020

أمين أحمد العريض
رئيس مجلس اإلدارة

عبداهلل أحمد كمال
نائب رئيس مجلس اإلدارة

طارق علي الجودر
الرئيس التنفيذي
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 القوائم المالية
بيان التدفقات النقدية

الشركة وأنشطتها  .1
شـــركة البحـــرين لمـــواقف السيــــارات ش.م.ب )“الشــركة”( هــي شــــركة مســــاهمة بحرينيــة عامــــة مســــجلة لــدى وزارة الصــــناعة 

والتجــــارة والسياحــــة في مملكة البحـــرين. وتمــــارس الشركة نشــــاطها بموجــــب الســــجل التجــــاري رقــــم 11455 الصــــادر فـــــي 31 

ــر 1981م.  أكتوب

ــرة  ــة أو المؤج ــكات المملوك ــي الممتل ــة ف ــطة العقاري ــيارات واألنش ــف الس ــغيل مواق ــي تش ــركة ف ــية للش ــطة الرئيس ــل األنش تتمث

وأنشــطة أخــرى تتعلــق بالتســويق والترويــج.

إن المكتب الرئيسي للشركة مسجل في مملكة البحرين.

إن البيانــات الماليــة المبينـــة علـــى الصفحــات مـــن 3٧ إلــى ٧6 قــد تــم اعتمادهــا، والتصريــح بإصدارهــا، وتوقيعهــا مــن قبــل مجلــس 

اإلدارة بتاريـــخ 24 فبرايـــر 2021.

أساس اإلعداد  .2
بيان االلتزام

ــبة  ــر المحاس ــس معايي ــل مجل ــن قب ــة م ــة المعلن ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــً للمعايي ــة وفق ــات المالي ــداد البيان ــم إع ــد ت لق

الدوليــة، والتفســيرات الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، وطبقــً لمتطلبــات دليــل التوجيهــات 

الصــادر عــن مصــرف البحريــن المركــزي )األحــكام ذات الصلــة مــن المجلــد رقــم 6(، ومتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي، 

والقــرارات والقواعــد واإلجــراءات ذات الصلــة المعمــول بهــا فــي بورصــة البحريــن.  

أساس العرض والعملة الوظيفية

تــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة باســتخدام فرضيــة المنشــأة المســتمرة ووفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة المعــدل مــن خــال 

ــرض  ــم ع ــد ت ــر. لق ــامل اآلخ ــل الش ــال الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــودات المالي ــتثمارية والموج ــارات اإلس ــادل للعق ــم الع التقيي

ــركة.   ــة للش ــة الوظيفي ــل العمل ــه يمث ــي كون ــار البحرين ــة بالدين ــات المالي البيان

ــة.  ــبية الهام ــرات المحاس ــض التقدي ــتخدام بع ــة اس ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــً للمعايي ــة وفق ــات المالي ــداد البيان ــب إع يتطل

كمــا يتطلــب مــن اإلدارة ممارســة الحكــم فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة. إن المجــاالت التــي تتطلــب ممارســة 

الحكــم عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة مبينــة فــي اإليضــاح رقــم 4 المتمــم للبيانــات الماليــة.

التحسينات/التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقاريـر المالية/معاييـر المحاسبـة الدوليـة

تحتــوي التحســينات/التعديات علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر المالية/معاييــر المحاســبة الدوليــة علــى عــدٍد مــن التعديــات 

والتــي يعتبرهــا مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة غيــر مســتعجلة ولكنهــا ضروريــة. وتشــتمل التحســينات علــى المعاييــر 

الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة علــى تعديــات ينتــج عنهــا تغييــرات محاســبية ألغــراض العــرض، واالعتــراف أو القيــاس، وكذلــك فــي 

المصطلحـــات أو التعديـــات التحريريــة المتعلقــة بمجـــموعة متنوعة من المعاييـــر الدوليـــة إلعــداد التقارير المالية بشـكـــل فردي. إن 

هــــذه التعديـــات ســــارية المفعــول عــــلى الفتــرات المحاســبية المســتقبلية للشـــركة مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر.

المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة والنافذة ولكنها ليست ذات صلة في عام 2020

إن التعديــات الجديــدة التاليــة علــى المعاييــر الحاليــة والتفســيرات للمعاييــر الصــادرة إلزاميــة للفتــرة المحاســبية التــي تبــدأ فــي أو 

ــركة: ــات الش ــة بعملي ــت ذات صل ــا ليس ــر 2020، ولكنه بعد 1 يناي

اإليضاحات حول البيانات الماليةبيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٠للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٠

إيضاحات

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 2020

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 2019

األنشطة التشغيلية
658٫292888٫035صافي الربح للسنة

التسـويــات:
74٫9971٫088إطفاء الموجودات غير الملموسة

8131٫92175٫455إطفاء حق استخدام الموجودات

978٫37468٫906إستهاك الممتلكات واآلالت والمعدات 

-1222٫000خسائر القيمة العادلة غير المحققة للعقارات اإلستثمارية

36٫536-14مخصص انخفاض قيمة ذمم إيجارات مدينة من المستأجرين

-)4٫204(14عكس مخصص انخفاض قيمة ذمم إيجارات مدينة من المستأجرين

189٫3859٫424مصروفات الفوائد على التزامات عقود اإليجار

)123٫585()101٫070(22دخل أرباح أسهم 

)25٫889()23٫233(22دخل الفوائد على استثمارات بالتكلفة المطفأة

)221٫752()206٫417(22دخل الفوائد على ودائع ألجل 

)14٫231()9٫702(22دخل الفوائد على رصيد الحساب الجاري لدى أحد البنوك

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)3٫757()2٫334(المخزون

)431٫312(42٫238ذمم تجارية مدينة وأخرى

61٫808)40٫445(ذمم دائنة أخرى

1٫1406٫950منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

560٫942327٫676صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
)24٫983(-7شراء موجودات غير ملموسة

)35٫582()216٫043(9شراء ممتلكات وآالت ومعدات

عائدات بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 

-179٫791     من خال الدخل الشامل اآلخر

22101٫070123٫585دخل أرباح أسهم مستلمة

2223٫23325٫889دخل الفوائد المستلمة على استثمارات بالتكلفة المطفأة

22206٫417221٫752دخل الفوائد المستلمة على ودائع ألجل

229٫70214٫231دخل الفوائد المستلمة على رصيد الحساب الجاري لدى أحد البنوك

)964٫177(2٫423٫788صافي التغير في ودائع ألجل

)639٫285(2٫727٫958صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
)576()615(المبلغ المسدد من أصل التزامات عقود اإليجار

)9٫424()9٫385(18الفوائد المدفوعة على التزامات عقود اإليجار

)346٫514()546٫513(27أرباح أسهم مدفوعة

-)20٫000(مدفوعات أعمال خيرية

)356٫514()576٫513(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)668٫123(2٫712٫387صافي الزيادة/)النقص( في النقد وما في حكمه

938٫4361٫606٫559النقد وما في حكمه في بداية السنة

153٫650٫823938٫436النقد وما في حكمه في نهاية السنة



44 شركة البحرين لمواقف السيارات      |      التقرير السنوي ٢٠٢٠شركة البحرين لمواقف السيارات      |      التقرير السنوي 43٢٠٢٠

اإليضاحات حول البيانات المالية
3. أهم السياسات المحاسبية

اإليضاحات حول البيانات المالية
2 أساس اإلعداد )تابع(

العنـــــوانالمعيار أو التفسير

ساري المفعول 
للفترات السنوية 

التي تبدأ في أو بعد

1 يناير 2020عرض البيانات الماليةمعيار المحاسبة الدولي رقم )1(

السياسات المحاسبية، التغييرات في معيار المحاسبة الدولي رقم )8(
1 يناير 2020التقديرات المحاسبية واألخطاء

1 يناير 2020األدوات المالية: “االعتراف والقياس”معيار المحاسبة الدولي رقم )39(

1 يناير 2020إندماج األعمالالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )3(

1 يناير 2020األدوات المالية: اإلفصاحاتالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )7(

1 يناير 2020األدوات الماليةالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9(

1 يونيو 2020إمتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد-19المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكنها ليست نافذة في عام 2020

تــم إصــدار المعاييــر والتفســيرات المحاســبية الجديدة/المعدلــة التاليــة، ولكنهــا ليســت إلزاميــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

ــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، وســوف أو قــد يكــون  31 ديســمبر 2020. كمــا لــم يتــم اعتمادهــا فــي إعــداد البيان

لهــا تأثيــر علــى البيانــات الماليــة المســتقبلية للشــركة. فــي جميــع الحــاالت، تعتــزم الشــركة تطبيــق هــذه المعاييــر اعتبــارًا مــن تاريــخ 

ــاه: بدءالتطبيــق كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدن

العنـــــوانالمعيار أو التفسير

ساري المفعول 
للفترات السنوية 

التي تبدأ في أو بعد

1 يناير 2021األدوات المالية: »االعتراف والقياس«معيار المحاسبة الدولي رقم )39(

1 يناير 2021عقود التأمينالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )4(

1 يناير 2021األدوات المالية: “اإلفصاحات”المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )7( 

1 يناير 2021األدوات الماليةالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9(

1 يناير 2021عقود اإليجارالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(

الممتلكات، اآلالت والمعدات - المتحصاتمعيار المحاسبة الدولي رقم )16(
1 يناير 2022قبل قصد االستخدام

1 يناير 2022العقود غير المجدية - تكلفة الوفاء بالعقدمعيار المحاسبة الدولي رقم )37(

1 يناير 2022الرجوع إلى اإلطار المفاهيميالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )3(

1 يناير 2023تصنيف االلتزامات إلى متداولة وغير متداولةمعيار المحاسبة الدولي رقم )1(

1 يناير 2023عقود التأمينالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )17(

التطبيق المبكر للمعايير أو التعديالت في 2020

لــم تقــم الشــركة بالتطبيــق المبكــر ألي مــن المعاييــر الجديــدة أو المعدلــة فــي ســنة 2020. لــن يكــون هنــاك أي تغييــر فــي المركــز 

ــن  ــر ألي م ــق المبك ــركة بالتطبي ــت الش ــال قام ــي ح ــمبر 2020 ف ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــركة للس ــغيلية للش ــج التش ــي والنتائ المال

ــر المذكــورة أعــاه والتــي تنطبــق علــى الشــركة.0 المعايي

أهم السياسات المحاسبية  .3
فيمــا يلــي ملخــص ألهــم السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد البيانــات الماليــة. إن هــذه السياســات تــم تطبيقهــا على أســاس 

منتظــم ومتماثــل لــكل الســنوات المعروضــة، مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك.

موجودات غير ملموسة

ــتخدام  ــا باس ــم إطفائه ــا يت ــملتها، كم ــم رس ــة تت ــر الملموس ــودات غي ــج. إن الموج ــن البرام ــة م ــر الملموس ــودات غي ــون الموج تتك

طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى 5 ســنوات. وتتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للموجــودات غيــر الملموســة علــى أســاس ســنوي، 

ــغ القابلــة لإلســترداد. وفــي حــال وجــود أي مؤشــر يفيــد بإنخفــاض قيمتهــا، يتــم تخفيــض قيمتهــا إلــى المبال

ممتلكات وآالت ومعدات

تــدرج الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة بعــد طــرح مخصــص اإلســتهاك المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة. 

ــي  ــغيلية الت ــة التش ــي الحال ــا ف ــرة لوضعه ــورة مباش ــودات بص ــى الموج ــا عل ــم إنفاقه ــي ت ــات الت ــع النفق ــة جمي ــن التكلف تتضم

ــه. ــن أجل ــراؤها م ــم ش ــذي ت ــرض ال ــق الغ ــن تحقي ــا م تمكنه

يتــم حســاب االســتهاك بحيــث يتــم شــطب تكلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات بعــد اســتنزال قيمتهــا المتبقيــة المقــدرة بطريقــة 

القســط الثابــت علــى مــدى أعمارهــا االنتاجيــة المتوقعــة. وال يتــم اســتهاك األرض المملوكــة حيــث أنهــا تعتبــر ذات عمــر إنتاجــي غيــر 

محــدد. إن الفئــات الرئيســية للموجــودات وأعمارهــا اإلنتاجيــة المتوقعــة هــي كالتالــي:

30 سنة أو فترة عقد اإليجار، أيهما أقل•  مبنى مشيد على أرض مستأجرة

5 سنوات•  معدات مواقف السيارات والمعدات األخرى

4 سنوات•   أثاث ومعدات المكتب

إن المكاســب والخســائر الناتجــة مــن اســتبعاد الممتلــكات واآلالت والمعــدات يتــم تحديدهــا بالرجــوع إلــى قيمتهــا الدفتريــة والتــي 

يتــم أخذهــا فــي االعتبــار عنــد تحديــد صافــي الربــح.

يتم احتساب مصروفات الصيانة والتجديدات ضمن بيان الربح أو الخسارة حين إنفاقها.

تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات بغــرض اســتعراض االنخفــاض فــي قيمتهــا عندمــا تشــير األحــداث أو 

التغيــرات فــي األوضــاع المحيطــة بتلــك الموجــودات إلــى أن قيمتهــا الدفتريــة قــد تكــون غيــر قابلــة لاســترداد. وفــي حــال وجــود أي 

مؤشــر يفيــد بذلــك وعندمــا تزيــد القيــم الدفتريــة عــن المبالــغ المقــدرة القابلــة لاســترداد، فإنــه يتــم تخفيــض قيمــة الممتلــكات 

واآلالت والمعــدات إلــى المبالــغ القابلــة لاســترداد.

عقارات إستثمارية

إن العقــارات اإلســتثمارية تمثــل األراضــي المحتفــظ بهــا لغــرض تحقيــق مكاســب رأســمالية طويلــة المــدى أو الحصــول علــى عوائــد 

إيجــار مــن تأجيرهــا. تتــم معاملــة العقــارات اإلســتثمارية كاســتثمارات طويلــة األجــل ويتــم تســجيلها مبدئيــً بســعر التكلفــة بمــا فــي 

ذلــك التكاليــف المصاحبــة والازمــة إلنجــاز معامــات شــرائها. وتتــم إضافــة النفقــات الاحقــة المتعلقــة بعقــار إســتثماري معيــن 

ــوق  ــركة تف ــى الش ــق إل ــوف تتدف ــي س ــتقبلية الت ــة المس ــع اإلقتصادي ــل أن المناف ــن المحتم ــون م ــا يك ــة عندم ــه الدفتري ــى قيمت إل

معــدل األداء االعتيــادي المتوقــع مــن العقــار اإلســتثماري الموجــود. ويتــم اإلعتــراف بجميــع التكاليــف األخــرى الاحقــة كمصاريــف 

فــي الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا.

ــوق  ــي الس ــا ف ــل قيمته ــي تمث ــة، والت ــا العادل ــابها بقيمته ــتثمارية واحتس ــارات اإلس ــاس العق ــادة قي ــم إع ــي، يت ــراف األول ــد اإلعت بع

المفتــوح والمحــددة ســنويً مــن قبــل مثمنــي عقــارات خارجييــن، أو مــن خــال األخــذ فــي االعتبــار العوامــل األخــرى ومصــادر 

ــدرج  ــب، وت ــم المناس ــدل الخص ــوق، ومع ــي الس ــع ف ــاش المتوق ــتقبلي، واالنتع ــب المس ــول الطل ــات ح ــل االفتراض ــات مث المعلوم

المكاســب أو الخســائر غيــر المحققــة الناتجــة عــن ذلــك التقييــم ضمــن بيــان الربــح أو الخســارة فــي الســنة التــي يتــم فيهــا التقييــم. 

إن القيمــة العادلــة تمثــل المبلــغ الــذي ســوف يتــم إســتامه مــن أجــل بيــع أصــل معيــن، أو يتــم دفعــه لنقــل إلتــزام ضمــن معاملــة 

ــاس. ــخ القي ــي تاري ــوق ف ــى الس ــة عل ــراف مطلع ــن أط ــة بي إعتيادي

يتــم إلغــاء اإلعتــراف بالعقــارات اإلســتثمارية إذا مــا تــم اســتبعادها أو إذا مــا تــم ســحبها مــن الخدمــة بصــورة دائمــة ولــم تعــد هنــاك 

أيــة منافــع مســتقبلية يتوقــع جنيهــا مــن اســتبعادها.  ويتــم االعتــراف بــأي مكاســب أو خســائر عنــد إلغــاء اإلعتــراف بعقــار إســتثماري 

معيــن ضمــن بيــان الربــح أو الخســارة فــي الســنة التــي يتــم فيهــا إلغــاء اإلعتــراف بــه.
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اإليضاحات حول البيانات المالية
3. أهم السياسات المحاسبية )تابع(

اإليضاحات حول البيانات المالية
3. أهم السياسات المحاسبية )تابع(

الموجودات المالية

ــاء  ــه إقتن ــن أجل ــم م ــذي ت ــرض ال ــى الغ ــاًء عل ــك بن ــاه، وذل ــة أدن ــات المبين ــدى الفئ ــن إح ــة ضم ــا المالي ــركة موجوداته ــف الش تصن

الموجــودات. إن السياســة المحاســبية المتبعــة مــن قبــل الشــركة فيمــا يخــص كل فئــة هــي كمــا يلــي:

أ(  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يوجــد لــدى الشــركة عــدد مــن اإلســتثمارات االســتراتيجية فــي شــركات مدرجــة فــي ســوق األســهم الماليــة وشــركات غيــر   

ــيطرة  ــة للس ــركات خاضع ــة أو ش ــة أو زميل ــركات تابع ــا كش ــم اعتباره ــم يت ــي ل ــة، والت ــهم المالي ــوق األس ــي س ــة ف مدرج

المشــتركة. قامــت الشــركة باتخــاذ قــرار ال رجعــة فيــه بالنســبة لتلــك اإلســتثمارات، وتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال 

الدخــل الشــامل اآلخــر، وليــس مــن خــال الربــح أو الخســارة، حيــث تعتبــر الشــركة بــأن هــذا القيــاس هــو األكثــر تمثيــًا لنمــوذج 

عمــل هــذه الموجــودات. تــدرج هــذه اإلســتثمارات بالقيمــة العادلــة، ويتــم اإلعتــراف بالتغيــرات التــي تطــرأ علــى القيمــة العادلــة 

ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر، أمــا بالنســبة للتغيــرات التراكميــة فــي القيمــة العادلــة، فيتــم إدراجهــا ضمــن احتياطــي القيمــة 

العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر. وعنــد االســتبعاد، يتــم إعــادة تصنيــف أي رصيــد ضمــن إحتياطــي القيمــة العادلــة 

ــاح المســتبقاة، وال يتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى الربــح أو الخســارة. لإلســتثمارات مباشــرة إلــى األرب

يتــم اإلعتــراف بتوزيعــات أربــاح األســهم ضمــن الربــح أو الخســارة، مــا لــم تكــن تمثــل بشــكل واضــح اســترداد جــزء مــن تكلفــة   

االســتثمار، وفــي هــذه الحالــة يتــم تســجيل المبلــغ الكلــي لتلــك التوزيعــات أو جــزء منــه مقابــل القيمــة الدفتريــة لاســتثمارات 

ــة. ذات الصل

ويتــم االعتــراف بمشــتريات ومبيعــات الموجــودات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر فــي   

ــة  ــة العادل ــي القيم ــي إحتياط ــوية ف ــخ التس ــار وتاري ــخ اإلتج ــن تاري ــة بي ــة العادل ــي القيم ــر ف ــع إدراج أي تغيي ــوية، م ــخ التس تاري

لإلســتثمارات.

ب(  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

ــم  ــى ذم ــي عل ــز المال ــان المرك ــي بي ــة ف ــركة المتضمن ــدى الش ــأة ل ــة المطف ــة بالتكلف ــة المقاس ــودات المالي ــتمل الموج تش  

تجاريــة مدينــة وأخــرى بإســتثناء المصروفــات المدفوعــة مقدمــً، واســتثمارات بالتكلفــة المطفــأة، وودائــع ألجــل، والنقــد ومــا 

فــي حكمــه.

ــن  ــرى م ــً أخ ــً أنواع ــن أيض ــا تتضم ــاء، ولكنه ــات للعم ــلع والخدم ــر الس ــن توفي ــي م ــكل أساس ــودات بش ــذه الموج ــأ ه تنش  

الموجــودات الماليــة حيــث يكــون الهــدف هــو االحتفــاظ بهــذه الموجــودات مــن أجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة، 

ــة  ــة العادل ــً بالقيم ــودات مبدئي ــذه الموج ــراف به ــم اإلعت ــط. يت ــدة فق ــي والفائ ــغ األصل ــات المبل ــن مدفوع ــون م ــي تتك والت

ــة  ــً بالتكلف ــا الحق ــم إدراجه ــا، ويت ــتماكها أو إصداره ــى إس ــر إل ــكل مباش ــوبة بش ــة المنس ــف المعامل ــا تكالي ــً إليه مضاف

ــة. ــاض القيم ــص انخف ــرح مخص ــد ط ــك بع ــي، وذل ــدة الفعل ــدل الفائ ــة مع ــتخدام طريق ــأة باس المطف

ذمم تجارية مدينة وأخرى )بإستثناء المصروفات المدفوعة مقدمًا(

يتــم اإلعتــراف بمخصصــات انخفــاض قيمــة الذمــم المدينــة المتداولــة وغيــر المتداولــة بنــاًء علــى النهــج المبســط الــوارد فــي المعيــار 

ــاة.  ــدى الحي ــة لم ــي المتوقع ــائر االئتمان ــد خس ــص لتحدي ــة المخص ــتخدام مصفوف ــم )9( باس ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع الدول

وخــال هــذه العمليــة، يتــم تقييــم احتماليــة التخلــف عــن ســداد الذمــم التجاريــة المدينــة. بعــد ذلــك، يتــم ضــرب هــذه االحتماليــة 

بمقــدار الخســارة المتوقعــة الناشــئة مــن التخلــف عــن الســداد لتحديــد الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدى الحيــاة للذمــم التجاريــة 

المدينــة واألخــرى. بالنســبة للذمــم التجاريــة المدينــة التــي يتــم إدراجهــا بالقيمــة الصافيــة، يتــم تســجيل هــذه المخصصــات فــي 

ــد  ــد التأك ــارة. وعن ــح أو الخس ــان الرب ــي بي ــة ف ــة واإلداري ــات العمومي ــد المصروف ــن بن ــارة ضم ــراف بالخس ــع االعت ــل م ــاب منفص حس

ــل  ــة مقاب ــودات المعني ــة للموج ــة اإلجمالي ــة الدفتري ــطب القيم ــم ش ــل، يت ــة للتحصي ــر قابل ــة غي ــة المدين ــم التجاري ــون الذم ــن ك م

المخصــص المرتبــط بهــا.

استثمارات بالتكلفة المطفأة

ــى  ــتثمارات حت ــذه اإلس ــاظ به ــركة االحتف ــوي الش ــن. تن ــي أدوات الدي ــتثمارات ف ــأة اس ــة المطف ــة بالتكلف ــتثمارات المقاس ــل اإلس تمث

تاريــخ اإلســتحقاق مــن أجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة، والتــي تتكــون مــن مدفوعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة فقــط. 

تــدرج هــذه اإلســتثمارات مبدئيــً بالقيمــة العادلــة مضافــً إليهــا تكلفــة إجــراء المعاملــة التــي ترتبــط مباشــرة إلــى امتاكهــا أو 

اســتبعادها، كمــا يتــم إدراجهــا فــي وقــت الحــق بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي مطروحــً منهــا 

ــة. ــاض القيم ــص انخف مخص

يعتمــد القيــاس الاحــق ألدوات الديــن علــى نمــوذج عمــل الشــركة إلدارة الموجــودات، وخصائــص التدفقــات النقديــة للموجــودات. 

يتــم إدراج إيــرادات الفوائــد الناتجــة مــن هــذه الموجــودات الماليــة ضمــن إيــرادات التمويــل باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة 

الفعلــي. يتــم االعتــراف بــأي مكاســب أو خســائر ناتجــة عــن إلغــاء اإلعتــراف بــأي اســتثمار ضمــن الربــح أو الخســارة بشــكل مباشــر، جنبــً 

إلــى جنــب مــع مكاســب وخســائر صــرف العمــات األجنبيــة. وفــي حــال وجــود أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة، يتــم عرضهــا ضمــن 

بيــان الربــح أو الخســارة.

ودائع ألجل

تمثــل الودائــع ألجــل األمــوال المودعــة لــدى المؤسســات الماليــة. يتــم قياســها مبدئيــً بالتكلفــة المطفــأة ويتــم اإلعتــراف باألربــاح 

علــى أســاس اإلســتحقاق المحاســبي. يتــم تصنيــف الودائــع إلــى ودائــع قصيــرة األجــل، وهــي تلــك الودائــع التــي تكــون ذات فتــرات 

اســتحقاق أصليــة تمتــد ألكثــر مــن ثاثــة أشــهر ولكــن أقــل مــن اثنــى عشــر شــهرًا، وودائــع أخــرى طويلــة األجــل، وهــي تلــك الودائــع 

التــي تكــون ذات فتــرات اســتحقاق أصليــة تمتــد ألكثــر مــن ســنة واحــدة مــن تاريــخ بيــان المركــز المالــي.

النقد وما في حكمه

ــل  ــة للتحوي ــيولة قابل ــة الس ــل وعالي ــرة األج ــتثمارات قصي ــن اس ــه م ــي حكم ــا ف ــد وم ــون النق ــة، يتك ــات النقدي ــان التدفق ــرض بي لغ

بســهولة لمبالــغ معلومــة مــن النقــد، وتكــون عرضــة لمخاطــر قليلــة مــن تغيــر القيمــة. عــادة مــا تكــون اإلســتثمارات مؤهلــة لتعتبــر 

ــن إدراج األدوات  ــتماك. وال يمك ــخ اإلس ــن تاري ــل م ــهر أو أق ــة أش ــغ ثاث ــر يبل ــتحقاق قصي ــل اس ــا أج ــط إذا كان له ــادل فق ــد مع كنق

الماليــة إال إذا كانــت فــي جوهرهــا كنقــد معــادل.

المطلوبات المالية

تتكــون المطلوبــات الماليــة للشــركة مــن ذمــم دائنــة أخــرى )بإســتثناء منافــع الموظفيــن(. ويتــم اإلعتــراف األولــي بهــذه المطلوبــات 

الماليــة بالقيمــة العادلــة، ويتــم إعــادة قياســها الحقــً بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

ذمم دائنة أخرى )بإستثناء منافع الموظفين(

ــل  ــتقبل مقاب ــي المس ــا ف ــم دفعه ــوف يت ــي س ــة الت ــن( بالقيم ــع الموظفي ــتثناء مناف ــرى )بإس ــة األخ ــم الدائن ــراف بالذم ــم اإلعت يت

ــورد. ــن الم ــا م ــر بقيمته ــتام فواتي ــم اس ــم يت ــم أو ل ــواًء ت ــتلمة س ــات المس ــلع أوالخدم الس

المخصصات

تقــوم الشــركة باحتســاب المخصصــات حينمــا يكــون لديهــا التــزام نافــع أو قانونــي قائــم يحتــم عليهــا تحويــل منافــع اقتصاديــة 

للغيــر نتيجــة ألحــداث ســابقة وأن يكــون باإلمــكان تقديــر ذلــك اإللتــزام بشــكل موثــوق.

منافع الموظفين

منافع قصيرة األجل

إن منافــع الموظفيــن قصيــرة األجــل تقــاس علــى أســاس غيــر مخصــوم ويتــم صرفهــا متــى مــا تــم تقديــم الخدمــة ذات الصلــة. 

ــاح، إذا كان  ويتــم عمــل مخصــص للمبلــغ المتوقــع دفعــه ضمــن المكافــآت النقديــة قصيــرة األجــل أو خطــط المشــاركة فــي األرب

لــدى الشــركة إلتــزام نافــع أو قانونــي قائــم يحتــم عليهــا دفــع هــذا المبلــغ كنتيجــة لخدمــات ســابقة مقدمــة مــن قبــل الموظفين، 

وإذا مــا كان باإلمــكان تقديــر هــذا االلتــزام بدرجــة كافيــة مــن الموثوقيــة.

منافع ما بعد التوظيف

ــل  ــرة األج ــع قصي ــن المناف ــا م ــفر وغيره ــر الس ــل وتذاك ــنوية والعط ــازات الس ــتحقات اإلج ــن ومس ــع الموظفي ــراف بمناف ــم اإلعت يت

الناتجــة عــن خدماتهــم علــى أســاس اإلســتحقاق. وتســاهم الشــركة فــي نظــام التقاعــد للموظفيــن البحرينييــن والمــدار مــن قبــل 

الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي فــي مملكــة البحريــن. إن هــذا النظــام التقاعــدي محــدد المنافــع ويتــم احتســاب المســاهمات 

التــي تســددها الشــركة فــي النظــام المذكــور ضمــن بيــان الربــح أو الخســارة فــي الســنة التــي تتعلــق بهــا. وبموجــب هــذا النظــام 

التقاعــدي فــإن الشــركة لديهــا التــزام قانونــي قائــم يحتــم عليهــا ســداد المســاهمات عنــد اســتحقاقها، وال يترتــب علــى الشــركة 

إلتــزام بســداد المنافــع المســتقبلية.

تدفــع مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن األجانــب فــي للشــركة وفقــً ألحــكام قانــون العمــل البحرينــي. وتقــوم الشــركة 

باحتســاب اإللتزامــات المســتحقة ذات الصلــة ضمــن المطلوبــات علــى أســاس ســنوي.
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رأس المال

يتــم تصنيــف األدوات الماليــة الصــادرة مــن قبــل الشــركة كحقــوق ملكيــة فقــط إلــى حــد أنهــا ال ينطبــق عليهــا تعريــف األصــل أو 

اإللتــزام المالــي. ويتــم تصنيــف األســهم العاديــة للشــركة كأدوات حقــوق الملكيــة.

توزيعات أرباح األسهم ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ــكل  ــداد بش ــتحقة الس ــح مس ــا تصب ــس اإلدارة عندم ــاء مجل ــآت أعض ــاهمين ومكاف ــهم للمس ــاح األس ــات أرب ــراف بتوزيع ــم اإلعت يت

قانونــي. وفــي حالــة توزيعــات أربــاح األســهم المرحليــة للمســاهمين، فإنــه يتــم اإلعتــراف بهــا عندمــا يتــم اإلعــان عنهــا مــن قبــل 

ــاح األســهم النهائيــة ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة، فإنــه يتــم اإلعتــراف بهــا  أعضــاء مجلــس اإلدارة. أمــا فــي حالــة توزيعــات أرب

عندمــا تتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل المســاهمين فــي الجمعيــة العامــة الســنوية.

أسهم الخزينة

تمثــل أســهم الخزينــة أســهم الشــركة التــي تــم إصدارهــا ومــن ثــم إعــادة شــراؤها ولــم يتــم إعــادة إصدارهــا أو إلغاؤهــا حتــى تاريــخ 

ــمية  ــة االس ــن القيم ــرق بي ــا الف ــات، أم ــن االحتياطي ــم م ــمية كخص ــا االس ــة بقيمته ــهم الخزين ــار أس ــم إظه ــي. يت ــز المال ــان المرك بي

ألســهم الخزينــة وتكلفــة شــراء هــذه األســهم فيتــم تســويته فــي األربــاح المســتبقاة أو حســاب عــاوة إصــدار أســهم ضمــن البيــان 

للتغيــرات فــي حقــوق المســاهمين، ويتــم االعتــراف بالمكاســب أو الخســائر الناتجــة مــن بيــع أســهم الخزينــة ضمــن بيــان التغيــرات 

فــي حقــوق المســاهمين.

التبرعات لصالح األعمال الخيرية

إن التبرعــات لصالــح األعمــال الخيريــة تتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل المســاهمين فــي الجمعيــة العامــة الســنوية ويتــم اإلعتــراف 

بالتبرعــات التــي تقــوم بهــا الشــركة لصالــح األعمــال الخيريــة وتحويلهــا إلــى إحتياطــي األعمــال الخيريــة فــي الســنة التــي تتــم فيهــا 

الموافقــة عليهــا.

عقود اإليجار

تقــوم الشــركة باحتســاب العقــد، أو جــزء مــن العقــد، كعقــد إيجــار عندمــا يمنــح العقــد الحــق فــي اســتخدام الموجــودات لفتــرة 

مــن الوقــت مقابــل تبــادل تعويــض مالــي. عقــود اإليجــار هــي تلــك العقــود التــي تفــي بالمعاييــر التاليــة:

يوجد موجودات محددة؛ أ( 

تحصل الشركة بشكل كبير على جميع المنافع االقتصادية جراء استخدام الموجودات؛ و ب( 

تمتلك الشركة الحق في االستخدام المباشر للموجودات.  ج( 

ــك  ــك تل ــورد يمتل ــن أن الم ــودات. إذا تبي ــتبدال الموج ــة إلس ــوق جوهري ــك حق ــورد يمتل ــا إذا كان الم ــار م ــن االعتب ــركة بعي ــذ الش تأخ

الحقــوق، فعنــد ذلــك ال يمكــن معاملــة العقــد علــى إنــه كعقــد إيجــار. عنــد تحديــد مــا إذا كانــت الشــركة تحصــل بشــكل كبيــر علــى 

جميــع المنافــع االقتصاديــة جــراء اســتخدام الموجــودات، فــإن الشــركة تأخــذ بعيــن االعتبــار فقــط المنافــع االقتصاديــة التــي تنشــأ 

عــن اســتخدام الموجــودات، وليــس تلــك المرتبطــة بالملكيــة القانونيــة أو غيرهــا مــن الفوائــد المحتملــة.

ــتدير  ــت س ــا إذا كان ــار م ــن االعتب ــركة بعي ــذ الش ــودات، تأخ ــر للموج ــتخدام المباش ــي اإلس ــق ف ــركة الح ــا إذا كان للش ــد م ــد تحدي عن

كيــف وألي غــرض سيســتخدم الموجــودات خــال فتــرة اإلســتخدام. إذا لــم تكــن هنــاك قــرارات مهمــة يجــب اتخاذهــا ألنهــا محــددة 

مســبقً نظــرًا لطبيعــة الموجــودات، تأخــذ الشــركة بعيــن االعتبــار مــا إذا كانــت متواجــدة خــال تصميــم الموجــودات بطريقــة تحــدد 

ــذه  ــتوفي ه ــد ال يس ــن عق ــزء م ــد أو ج ــتخدام. إذا كان العق ــرة اإلس ــال فت ــودات خ ــتخدم الموج ــرض سيس ــف وألي غ ــبقً كي مس

المعاييــر، تقــوم الشــركة بتطبيــق المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة األخــرى الســارية بــداًل مــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 

الماليــة رقــم )16(.

يتم تسجيل جميع عقود اإليجار من خال االعتراف بحق استخدام الموجودات والتزامات عقود اإليجار بإستثناء:

عقود اإليجار الخاصة بموجودات منخفضة القيمة؛ و  •

عقود اإليجار قصيرة األجل التي تكون مدتها 12 شهرًا أو أقل.  •

يتــم قيــاس التزامــات عقــود اإليجــار بالقيمــة الحاليــة للمدفوعــات التعاقديــة التــي يجــب ســدادها للمؤجــر خــال مــدة عقــد اإليجــار، 

مــع معــدل خصــم محــدد مــن خــال الرجــوع إلــى المعــدل المحــدد فــي عقــد اإليجــار مــا لــم يمكــن تحديــده بســهولة )كمــا هــو 

الحــال فــي العــادة(، فــي هــذه الحالــة، يتــم اســتخدام معــدل الفائــدة المتزايــدة علــى االقتــراض للشــركة فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجار. 

يتــم تضميــن مدفوعــات اإليجــار المتغيــرة عنــد قيــاس التــزام اإليجــار فقــط إذا كانــت تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل. فــي مثــل هــذه 

الحــاالت، يتــم افتــراض أن العنصــر المتغيــر ســيبقى ثابــت خــال مــدة عقــد اإليجــار عنــد احتســاب القيــاس المبدئــي اللتــزام اإليجــار. 

يتــم تســجيل دفعــات اإليجــار المتغيــرة األخــرى كمصــروف فــي الفتــرة التــي تتعلــق بهــا.

عند االعتراف األولي، تشتمل القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار على التالي:

المبالغ المتوقع دفعها بموجب أي ضمان متعلق بالقيمة المتبقية؛  •

السعر الممكن ألي خيار شراء يمنح لصالح الشركة إذا كان وبشكل معقول وواضح وممكن تقييم ذلك الخيار؛ و   •

أي غرامات مستحقة الدفع إلنهاء عقد اإليجار، إذا تم تقدير مدة عقد اإليجار على أساس تنفيذ خيار اإلنهاء.   •

يتــم قيــاس حــق اســتخدام الموجــودات مبدئيــً بنفــس مبلــغ التزامــات عقــود اإليجــار، ويتــم تخفيضــه ألي حوافــز إيجــار محصلــة، 

بينمــا يتــم زيــادة قيمتــه جــراء اآلتــي:

مدفوعات اإليجار المدفوعة في أو قبل بدء اإليجار؛  •

التكاليف المباشرة األولية المتكبدة؛ و  •

قيمــة أي مخصــص معتــرف بــه عندمــا ُيطلــب مــن الشــركة تعاقديــً تفكيــك، إزالــة أو اســتعادة الموجــودات المؤجــرة لمــا كان   •

عليــه.

ــى  ــت عل ــدل ثاب ــتحقة بمع ــدة المس ــن الفائ ــة ع ــات كنتيج ــذه االلتزام ــة ه ــزداد قيم ــار، ت ــود اإليج ــات عق ــي اللتزام ــاس األول ــد القي بع

رصيــد اإليجــار المســتحق، بينمــا تنخفــض بقيمــة دفعــات اإليجــار. يتــم إطفــاء حــق اســتخدام الموجــودات علــى أســاس القســط الثابت 

علــى مــدى فتــرة اإليجــار المتبقيــة أو علــى مــدى االعمــار االقتصاديــة المتبقيــة للموجــودات، والــذي نــادر الحــدوث مــا يكــون أقصــر مــن 

مــدة عقــد اإليجــار.

ــس  ــار لتعك ــزام اإليج ــة إللت ــة الدفتري ــل القيم ــوم بتعدي ــا تق ــار، فإنه ــد إيج ــدة أي عق ــا لم ــة تقديره ــركة بمراجع ــوم الش ــا تق عندم

ــدء  ــد ب ــق عن ــم المطب ــدل الخص ــس مع ــا بنف ــم خصمه ــي يت ــة، والت ــدة المعدل ــدى الم ــى م ــا عل ــن دفعه ــي يتعي ــات الت المدفوع

اإليجــار. تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة إللتزامــات عقــود اإليجــار بشــكل مماثــل عنــد مراجعــة العنصــر المتغيــر لمدفوعــات اإليجــار 

المســتقبلية التــي تعتمــد علــى النســبة أو المؤشــر المعــدل. فــي كلتــا الحالتيــن، يتــم إجــراء تعديــل معــادل علــى القيمــة الدفتريــة 

ــة. ــة( المتبقي ــرة اإليجــار )المعدل ــة علــى مــدى فت ــة المعدل لحــق اســتخدام الموجــودات، مــع إطفــاء القيمــة الدفتري

ــى  ــد عل ــبية تعتم ــة المحاس ــإن المعامل ــر، ف ــع المؤج ــار م ــد اإليج ــة لعق ــروط التعاقدي ــأن الش ــاوض بش ــركة التف ــد الش ــا تعي عندم

ــل: ــة التعدي طبيع

إذا نتــج عــن إعــادة التفــاوض اســتئجار موجــودات إضافيــة بمبلــغ يتناســب مــع الســعر المســتقل لحــق اســتخدام الموجــودات   •

اإلضافيــة التــي تــم الحصــول عليهــا، يتــم احتســاب التعديــل علــى أنــه عقــد إيجــار منفصــل وفقــً للسياســة المبينــة أعــاه؛

فــي جميــع الحــاالت األخــرى التــي ينتــج فيهــا، جــراء إعــادة التفــاوض، زيــادة فــي نطــاق عقــد اإليجــار )ســواء كان ذلــك تمديــد   •

لفتــرة اإليجــار أو اســتئجار موجــودات اضافيــة(، تتــم إعــادة قيــاس التــزام اإليجــار باســتخدام معــدل الخصــم الســائد فــي تاريــخ 

وقــت التعديــل، مــع تعديــل حــق اســتخدام الموجــودات بنفــس المبلــغ؛ و

ــتخدام  ــق اس ــار وح ــزام اإليج ــة اللت ــة الدفتري ــإن القيم ــار، ف ــد اإليج ــاق عق ــي نط ــاض ف ــن انخف ــاوض ع ــادة التف ــفر إع إذا أس  •

الموجــودات يتــم تخفيضهــم بنســبة متناســبة تعكــس الجــزء مــن الــكل لإلنهــاء الكامــل للعقــد ويتــم االعتــراف بالفــرق الناتج 

عــن هــذا التعديــل فــي الربــح أو الخســارة. ثــم يتــم تعديــل التــزام اإليجــار مــرة أخــرى للتأكــد مــن أن قيمتــه الدفتريــة تعكــس 

مبلــغ المدفوعــات الجديــد الــذي تــم التفــاوض عليــه وفتــرة العقــد الجديــد الــذي تــم التفــاوض عليــه، مــع مدفوعــات اإليجــار 

ــودات  ــتخدام الموج ــق اس ــل ح ــم تعدي ــل. يت ــخ التعدي ــي تاري ــائد ف ــم الس ــدل الخص ــتخدام مع ــة باس ــة والمخصوم المعدل

بنفــس المبلــغ.

وفقــً لإلعفــاءات المتاحــة فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16(، ال يتــم رســملة عقــود اإليجــار الخاصــة بموجــودات 

منخفضــة القيمــة وعقــود االيجــار قصيــرة األجــل فــي بيــان المركــز المالــي. ويتــم احتســاب جميــع المدفوعــات التــي تتــم مقابــل 

هــذه العقــود فــي بيــان الربــح أو الخســارة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار.
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اإليضاحات حول البيانات المالية
4. األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات 
المحتملة

اإليضاحات حول البيانات المالية
3. أهم السياسات المحاسبية )تابع(

اإلعتراف باإليرادات

التزام األداء وتوقيت االعتراف باإليرادات

تســتمد الشــركة إيراداتهــا مــن تقديــم الخدمــات فــي الفتــرة المحاســبية التــي يتــم فيهــا تقديــم تلــك الخدمــات. بالنســبة للعقــود 

ذات األســعار الثابتــة، يتــم االعتــراف باإليــرادات باالســتناد إلــى الخدمــة الفعليــة المقدمــة حتــى نهايــة فتــرة إعــداد التقريــر كنســبة مــن 

إجمالــي الخدمــات التــي ســيتم تقديمهــا، ألن العميــل يتلقــى ويســتخدم المنافــع فــي آن واحــد.

تحديد سعر المعاملة

ــات  ــة الخدم ــاوزت قيم ــات. إذا تج ــدول المدفوع ــً لج ــً وفق ــً ثابت ــع مبلغ ــل يدف ــإن العمي ــة، ف ــعار الثابت ــود ذات األس ــال العق ــي ح ف

المقدمــة المبلــغ المدفــوع، يتــم االعتــراف بأصــل العقــد. أمــا إذا تجــاوز المبلــغ المدفــوع قيمــة الخدمــات المقدمــة، فيتــم االعتــراف 

بالتزامــات العقــد.

تخصيص المبالغ اللتزامات األداء

إن إيــرادات الشــركة مســتمدة مــن عقــود ذات رســوم ثابتــة، وبالتالــي يتــم تحديــد مبلــغ اإليــرادات التــي ســيتم تحقيقهــا مــن كل 

عقــد بالرجــوع إلــى تلــك الرســوم الثابتــة الــواردة فــي ذلــك العقــد.

بالنســبة لجميــع العقــود، يوجــد ســعر ثابــت للخدمــة المــراد تقديمهــا. ولذلــك، هنــاك حكــم محــدود يتعلــق بتخصيــص ســعر العقد 

لــكل خدمــة يتــم تقديمها.

المعامالت بالعمالت األجنبية

ــات. إن  ــك المعام ــرام تل ــخ إب ــائدة بتاري ــرف الس ــعار الص ــً ألس ــة وفق ــات األجنبي ــا بالعم ــم إبرامه ــي يت ــات الت ــاب المعام ــم احتس يت

المكاســب والخســائر الناتجــة عــن تســوية تلــك المعامــات وعــن تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المثبتــة بالعمــات 

ــح أو الخســارة. إن البنــود  ــار البحرينــي، وفقــً ألســعار الصــرف فــي نهايــة الســنة، يتــم االعتــراف بهــا فــي بيــان الرب األجنبيــة إلــى الدين

الغيــر نقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة والمثبتــة بعملــة أجنبيــة، يتــم تحويلهــا باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة كمــا 

فــي تواريــخ المعامــات األوليــة. أمــا البنــود الغيــر نقديــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة والمثبتــة بعملــة أجنبيــة، فيتــم تحويلهــا 

باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة لهــا. إن المكاســب أو الخســائر الناتجــة عــن 

إعــادة تحويــل البنــود الغيــر نقديــة تتــم معاملتهــا بمــا يتماشــى مــع اإلعتــراف بالمكاســب أو الخســائر الناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة 

العادلــة للبنــد.

التقارير القطاعية

إن القطاعــات التشــغيلية يتــم عرضهــا علــى نحــو يتفــق مــع التقاريــر الداخليــة المقدمــة إلــى صانعــي القــرار بالشــركة.  ويتــم تعريــف 

صانعــي القــرار بفريــق اإلدارة بمــا فــي ذلــك أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة والمديــر العــام.

إن قطــاع األعمــال يشــكل القطــاع األساســي للشــركة. ويعــرف قطــاع األعمــال كمجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات المرتبطــة 

بتقديــم المنتجــات أو الخدمــات والتــي تخضــع لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات األعمــال أخــرى.

إن قطاعات األعمال األساسية للشركة هي:

خدمات مواقف السيارات؛  •

تأجير العقارات؛ و   •

اإلستثمار والخدمات ذات الصلة.   •

إن القطــاع الجغرافــي يشــارك بتوفيــر المنتجــات أو الخدمــات ضمــن بيئــة اقتصاديــة محــددة تخضــع لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن 

تلــك المتعلقــة بالقطاعــات التــي تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات   .4
المحتملة

إن إعــداد البيانــات الماليــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة يتطلــب مــن إدارة الشــركة اســتخدام تقديــرات وافتراضــات 

مــن شــأنها أن تؤثــر علــى المبالــغ المبينــة للموجــودات والمطلوبــات واإلفصــاح عــن الموجــودات والمطلوبــات المحتملــة فــي تاريــخ 

ــاذ  ــب اتخ ــرات يتطل ــد التقدي ــر. إن تحدي ــداد التقري ــرة إع ــال فت ــات خ ــرادات والمصروف ــة لإلي ــغ المبين ــى المبال ــة، وعل ــات المالي البيان

القـــرارات التــي تعتمــد علـــى الخبـــرات الســابقة، والظـــروف اإلقتصاديــة القائمــة والمتوقعــة، وجميــع المعلومــات األخــرى المتاحــة. إن 

النتائــج الفعليــة قــد تكــون مختلفــة عــن تلــك التقديــرات.

إن أهم المجاالت التي تتطلب استخدام تقديرات اإلدارة وافتراضاتها في هذه البيانات المالية تتعلق بما يلي:

العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة؛   •

العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات؛   •

تصنيف اإلستثمارات؛   •

التقييم العادل لإلستثمارات؛   •

التقييم العادل للعقارات اإلستثمارية؛    •

قياس القيمة العادلة؛   •

إنخفاض قيمة الموجودات؛   •

االعتراف باإليرادات؛   •

تحديد مدة عقود اإليجار ومعدالت الفائدة على االقتراض؛   •

العمر اإلنتاجي لحق استخدام الموجودات؛   •

اإلجراءات القانونية؛   •

فرضية المنشأة المستمرة؛ و   •

اإللتزامات المحتملة.   •

العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة

يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي. يعتمــد العمــر اإلنتاجــي علــى تقديــرات اإلدارة للفتــرة التــي مــن 

المتوقــع أن تجنــي خالهــا الشــركة إيــرادات مــن هــذه الموجــودات، كمــا تتــم مراجعــة ذلــك بشــكل دوري لضمــان اســتمرار ماءمتــه. 

إن التغييــرات التــي تطــرأ علــى التقديــرات يمكــن أن تــؤدي إلــى اختافــات كبيــرة بيــن القيمــة الدفتريــة والمبالــغ المحتســبة ضمــن بيــان 

الربــح أو الخســارة فــي فتــرات معينــة.

العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات

يحســب االســتهاك آلالت وممتلــكات ومعــدات الشــركة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة. وتتــم مراجعــة 

األعمــار اإلنتاجيــة لــآالت والممتلــكات والمعــدات بشــكل دوري. إن المراجعــة تتــم باالســتناد إلــى الوضــع الراهــن للموجــودات والفتــرة 

المقــدرة التــي ســوف تســتمر خالهــا الموجــودات المعنيــة فــي تحقيــق المنفعــة االقتصاديــة للشــركة.

تصنيف اإلستثمارات

ــم  ــي أن يت ــا إذا كان ينبغ ــأن م ــن بش ــتثمار معي ــاك اس ــد امت ــرر اإلدارة عن ــركة، تق ــبية للش ــات المحاس ــق السياس ــة تطبي ــال عملي خ

تصنيفــه علــى أنــه اســتثمار محــدد بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر أو بالتكلفــة المطفــأة. إن هــذا التصنيــف يعكس 

نيــة اإلدارة فيمــا يخــص كل اســتثمار ويخضــع كل اســتثمار حســب تصنيفــه لمعالجــة محاســبية مختلفــة بنــاًء علــى متطلبــات ذلــك 

التصنيــف.

التقييم العادل لإلستثمارات

تقــوم الشــركة بتحديــد القيمــة العادلــة لإلســتثمارات الغيــر مدرجــة فــي أســواق ماليــة نشــطة باســتخدام أســاليب التقييــم مثــل 

طريقــة تقييــم صافــي موجــودات المعــدل، وأســعار أحــدث المعامــات الســتثمارات مماثلــة. ويتــم تقديــر القيمــة العادلــة فــي وقــت 

معيــن علــى أســاس ظــروف الســوق والمعلومــات المتاحــة عــن الشــركات المســتثمر فيهــا. 
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اإليضاحات حول البيانات المالية
4. األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات 
المحتملة  )تابع(

اإليضاحات حول البيانات المالية
4. األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات 

المحتملة  )تابع(

إن هــذه التقديــرات ذات طبيعــة ذاتيــة ومتضمنــة ألمــور غيــر مؤكــدة وتحتــاج إلــى درجــة عاليــة مــن الحكــم، وعليــه ال يمكــن 

ــن  ــن الممك ــه م ــدة. وأن ــر مؤك ــة غي ــوة المالي ــغيلية والق ــاح التش ــتمرار األرب ــتقبلية كاس ــداث المس ــة. إن األح ــة متناهي ــا بدق تحديده

ــا  ــتخدمة مم ــات المس ــن الفرضي ــة ع ــة التالي ــنة المالي ــال الس ــج خ ــف النتائ ــأن تختل ــة، ب ــة القائم ــى المعرف ــاًء عل ــول، بن ــكل معق بش

قــد يتطلــب إجــراء تعديــات جوهريــة علــى القيمــة الدفتريــة لإلســتثمارات. وفــي الحــاالت التــي يتــم اســتخدام فيهــا نمــاذج تقييــم 

صافــي األصــول لتقديــر القيــم العادلــة، يتــم تقديــر صافــي األصــول مــن قبــل اإلدارة بنــاًء علــى المعلومــات المتاحــة والنقاشــات مــع 

ــة. ــر مدقق ــابات اإلدارة الغي ــة وحس ــة المتاح ــة المدقق ــات المالي ــدث البيان ــى أح ــاًء عل ــا، وبن ــتثمر فيه ــركات المس ــي إدارة الش ممثل

التقييم العادل للعقارات اإلستثمارية

تحصــل الشــركة علــى التقييمــات التــي يتــم إجراؤهــا مــن قبــل مثمنيــن خارجييــن مــن أجــل تحديــد القيمــة العادلــة إلســتثماراتها 

العقاريــة. تســتند هــذه التقييمــات إلــى افتراضــات تشــمل إيــرادات اإليجــار المســتقبلية وتكاليــف الصيانــة المتوقعــة ومعــدل الخصــم 

ــي  ــاط ف ــتوى النش ــد كان مس ــة. لق ــارات المماثل ــات للعق ــعار المعام ــل أس ــوق مث ــة الس ــى أدل ــً إل ــون أيض ــع المقيم ــب. يرج المناس

ســوق العقــارات االســتثمارية عنــد مســتوى منخفــض خــال الســنة الماضيــة، ويرجــع ذلــك أساســً إلــى تأثيــر كوفيــد - 19. لقــد أدى 

عــدم وجــود معامــات ســوقية قابلــة للمقارنــة إلــى ارتفــاع مســتوى الحكــم المهنــي الــذي تــم االعتمــاد عليــه فــي الوصــول إلــى 

التقييمــات. كمــا يمكــن أن يكــون للتغييــرات فــي االفتراضــات األساســية تأثيــر هــام علــى القيــم العادلــة المعروضــة.

قياس القيمة العادلة

إن عدد من الموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية للشركة يتطلب قياس القيمة العادلة و/ أو اإلفصاح عنها.

عنــد قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة وغيــر الماليــة للشــركة، تتــم اإلســتفادة قــدر اإلمــكان مــن مدخــات 

ومعطيــات الســوق الملحوظــة. ويتــم تصنيــف المدخــات المســتخدمة فــي تحديــد قيــاس القيمــة العادلــة إلــى مســتويات مختلفــة 

بنــاًء علــى مــدى ماحظــة المدخــات المســتخدمة فــي أســاليب التقييــم المتبعــة )“التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة”(:

مدخات من المستوى األول:  
األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة 

يمكن أن تصل إليها المنشأة في تاريخ القياس؛

مدخات من المستوى الثاني:  
المدخات عدا عن األسعار المعلنة المشمولة في المستوى األول التي تكون ملحوظة 

للموجودات أو المطلوبات، سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

مدخات من المستوى الثالث:  
المدخات غير الملحوظة للموجودات أو المطلوبات )على سبيل المثال، المدخات غير 

المشتقة من بيانات السوق(.

يعتمــد تصنيــف أي بنــد فــي المســتويات المذكــورة أعــاه علــى أدنــى مســتوى مــن المدخــات المســتخدمة التــي يكــون لهــا تأثيــر 

جوهــري علــى قيــاس القيمــة العادلــة لذلــك البنــد. ويتــم االعتــراف بنقــل البنــود بيــن المســتويات فــي الفتــرة التــي يحــدث فيهــا ذلــك.

يتــم تســجيل الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للشــركة مبدئيــً بالقيمــة العادلــة، ويتــم إعــادة قياســها الحقــً بالتكلفــة المطفــأة، 

ــذه  ــم له ــم 30 المتم ــاح رق ــي اإليض ــا ف ــة له ــة العادل ــاس القيم ــادة قي ــب إع ــي تتطل ــودات الت ــن الموج ــاح ع ــم اإلفص ــن يت ــي حي ف

البيانــات الماليــة.

إنخفاض قيمة الموجودات

الموجودات المالية

تقــوم الشــركة علــى أســاس تطلعــي بتقييــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المرتبطــة الذمــم التجاريــة المدينــة المدرجــة بالتكلفــة 

ــق  ــان. تطب ــر اإلئتم ــي مخاط ــة ف ــادة جوهري ــاك زي ــت هن ــا إذا كان ــى م ــة عل ــة المطبق ــاض القيم ــة انخف ــد منهجي ــأة. تعتم المطف

الشــركة النهــج  المبســط المســموح  بــه في المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية رقــم )9(، والــذي يتطلــب االعتــراف بالخســائر المتوقعــة 

لمــدى الحيــاة منــذ االعتــراف األولــي بالذمــم التجاريــة المدينــة. 

ــن  ــة م ــة المدين ــم التجاري ــة الذم ــاض قيم ــص النخف ــن مخص ــة لتكوي ــاك حاج ــإن هن ــي رأي اإلدارة، ف ــمبر 2020، وف ــي 31 ديس ــا ف كم

ــي(. ــار بحرين ــي )2019: 83٫169 دين ــار بحرين ــغ 78٫965 دين ــتأجرين بمبل المس

الموجودات غير المالية األخرى

بخــاف الموجــودات الماليــة لــدى الشــركة، فــإن القيمــة الدفتريــة لموجوداتهــا أو وحــدة توليــد النقــد لهــا، تتــم مراجعتهــا فــي تاريــخ 

ــة  ــر مجموع ــي أصغ ــد ه ــد النق ــدة تولي ــة. إن وح ــاض القيم ــى انخف ــر عل ــاك أي مؤش ــا إذا كان هن ــد م ــي لتحدي ــز مال ــان مرك كل بي

قابلــة للتحديــد مــن األصــول التــي تولــد تدفقــات نقديــة بحيــث تكــون مســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن التدفقــات النقديــة الــواردة مــن 

الموجــودات األخــرى. وفــي حــال وجــود أي مــن هــذه المؤشــرات، يتــم تقديــر قيمــة الموجــودات القابلــة لاســترداد. إن المبلــغ القابــل 

ــا  ــً منه ــر مطروح ــا أكب ــتخدام أيهم ــة االس ــة أو قيم ــه العادل ــن قيمت ــارة ع ــو عب ــد ه ــد النق ــدة تولي ــن أو لوح ــل معي ــترداد ألص لإلس

ــن  ــن ع ــل معي ــد ألص ــد النق ــدة تولي ــة أو وح ــة الدفتري ــد القيم ــا تزي ــة عندم ــاض القيم ــارة انخف ــراف بخس ــم االعت ــع. ويت ــف البي تكالي

ــاض  ــائر انخف ــارة. إن خس ــح أو الخس ــان الرب ــي بي ــة ف ــاض القيم ــائر انخف ــراف بخس ــم اإلعت ــا يت ــترداد. كم ــل لاس ــدر القاب ــغ المق المبل

القيمــة يتــم عكســها فقــط إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أنهــا لــم تعــد موجــودة وكان هنــاك تغييــر فــي التقديــرات المســتخدمة 

لتحديــد المبلــغ القابــل لاســترداد.

االعتراف باإليرادات

تمــارس الشــركة الحكــم عنــد تحديــد مــا إذا كان ينبغــي أن يتــم االعتــراف بمعاملــة اإليــرادات فــي نقطــة زمنيــة معينــة أو علــى مــدى 

فتــرة مــن الزمــن مــع مراعــاة جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تطبيــق كل خطــوة مــن خطــوات النمــوذج علــى العقــود 

مــع عمائهــا.

تحديد مدة عقود اإليجار ومعدالت الفائدة على االقتراض

ــول  ــكل معق ــد بش ــن المؤك ــا إذا كان م ــد م ــد تحدي ــم عن ــارس الحك ــركة تم ــإن إدارة الش ــتأجرًا، ف ــركة مس ــون الش ــال ك ــي ح ف

ممارســة حقهــم فــي خيــارات اإليجــار لتمديــد أو إنهــاء عقــد اإليجــار عنــد البــدء وكذلــك خــال مــدة عقــد اإليجــار. وتتــم مراجعــة 

القيمــة الدفتريــة اللتزامــات عقــود اإليجــار بنــاًء علــى عناصــر متغيــرة معينــة بالنســبة لمدفوعــات اإليجــار المســتقبلية مثــل المعــدالت 

أو المؤشــرات. إن مســألة تحديــد معــدالت الفائــدة المتزايــدة علــى االقتــراض المســتخدمة لتحديــد القيمــة الدفتريــة اللتزامــات عقــود 

اإليجــار ومعــدالت الخصــم المســتخدمة لتحديــد القيمــة الدفتريــة لحــق اســتخدام الموجــودات تتضمــن تقديــرات اإلدارة إلــى حــّد 

مــا. إن أي تغييــرات تطــرأ علــى تقديــرات اإلدارة قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى مــدة وكذلــك القيمــة الدفتريــة لموجــودات والتزامــات عقــود 

اإليجــار.

العمر االنتاجي لحق استخدام الموجودات

يتــم إطفــاء حــق اســتخدام الموجــودات علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي. يعتمــد العمــر اإلنتاجــي علــى تقديــرات اإلدارة للفتــرة التــي مــن 

المتوقــع أن تجنــي خالهــا الشــركة إيــرادات مــن هــذه الموجــودات، كمــا تتــم مراجعــة ذلــك بشــكل دوري لضمــان اســتمرار ماءمتــه. 

إن التغييــرات التــي تطــرأ علــى التقديــرات يمكــن أن تــؤدي إلــى اختافــات كبيــرة بيــن القيمــة الدفتريــة والمبالــغ المحتســبة ضمــن بيــان 

الربــح أو الخســارة فــي فتــرات معينــة. يتــم إطفــاء حــق اســتخدام الموجــودات لــدى الشــركة علــى أســاس القســط الثابــت مــن تاريــخ 

البــدء وحتــى نهايــة العمــر اإلنتاجــي المقــدر لحــق اســتخدام الموجــودات أو نهايــة مــدة عقــد اإليجــار، أيهمــا أقــرب. وتقــوم اإلدارة 

بمراجعــة العمــر اإلنتاجــي لحــق اســتخدام الموجــودات بشــكل دوري. تعتمــد المراجعــة علــى الوضــع الحالــي للموجــودات والفتــرة 

المقــدرة التــي يتوقــع أن تســتمر خالهــا الموجــودات فــي تحقيــق منافــع اقتصاديــة للشــركة.

اإلجراءات القانونية

تقــوم الشــركة باالعتــراف بمخصــص عندمــا يكــون هنــاك إلتــزام قائــم نتيجــة ألحــداث ســابقة، ومــن المرجــح أن يتــم نقــل منافــع 

ــم  ــد يت ــر، ق ــتيفاء المعايي ــا اس ــم فيه ــي ال يت ــاالت الت ــي الح ــوق. وف ــكل موث ــل بش ــف النق ــغ تكالي ــر مبل ــن تقدي ــة، ويمك اقتصادي

اإلفصــاح عــن إلتــزام محتمــل فــي اإليضاحــات المتممــة للبيانــات الماليــة. إن اإللتزامــات الناشــئة فيمــا يتعلــق بالمطلوبــات المحتملــة 

التــي تــم اإلفصــاح عنهــا، أو تلــك التــي لــم يتــم االعتــراف بهــا فــي الوقــت الحالــي أو اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة مــن الممكــن 

ــة أن  ــا القانوني ــى القضاي ــبية عل ــادئ المحاس ــذه المب ــق ه ــب تطبي ــركة. يتطل ــي للش ــز المال ــى المرك ــري عل ــر جوه ــه تأثي ــون ل أن يك

تقــوم إدارة الشــركة باتخــاذ قــرارات حــول مختلــف المســائل الواقعيــة والقانونيــة الخارجــة عــن نطــاق ســيطرتها. 

وتقــوم الشــركة أيضــً بمراجعــة القضايــا القانونيــة القائمــة ومتابعــة التطــورات فــي اإلجــراءات القانونيــة فــي تاريــخ كل تقريــر، وذلــك 

مــن أجــل تقييــم الحاجــة إلــى المخصصــات واإلفصاحــات فــي بياناتهــا الماليــة. مــن بيــن العوامــل التــي ئؤخــذ فــي اإلعتبــار عنــد اتخــاذ 

ــي  ــرار الت ــل لألض ــتوى المحتم ــة، والمس ــراءات القانوني ــم، واإلج ــات أو التقيي ــاوى، والمطالب ــة الدع ــات طبيع ــأن المخصص ــرارات بش الق

يتــم تحديدهــا مــن قبــل القضــاء حيــث تــم رفــع الدعــاوى، والمطالبــات أو التقييــم، والتقــدم المحــرز فــي القضيــة )بمــا فــي ذلــك 

التقــدم المحــرز بعــد تاريــخ البيانــات الماليــة ولكــن قبــل إصــدار هــذه البيانــات(، وآراء أو وجهــات نظــر المستشــارين القانونييــن، والخبــرة 

فــي قضايــا مماثلــة وأي قــرار تتخــذه إدارة الشــركة فيمــا يتعلــق بكيفيــة تعاطيهــا مــع الدعــاوى، والمطالبــة أو التقييــم.  
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فرضية المنشأة المستمرة

تقــوم إدارة الشــركة بمراجعــة المركــز المالــي علــى أســاس دوري وتقــوم بتقييــم الحاجــة إلــى أي تمويــل إضافــي لمقابلــة متطلبــات 

ــإن  ــك، ف ــى ذل ــة إل ــتحقاقها. وباإلضاف ــد اس ــات عن ــة االلتزام ــة لمواجه ــوال الازم ــر األم ــً بتقدي ــوم أيض ــا تق ــل، كم ــال العام رأس الم

المســاهمين يؤكــدون علــى توفيــر الدعــم المالــي الكافــي لتمويــل متطلبــات الشــركة لضمــان اســتمرارها كمنشــأة مســتمرة.

اإللتزامات المحتملة

بحكــم طبيعتهــا، تنشــأ اإللتزامــات المحتملــة فقــط بوقــوع أو عــدم وقــوع واحــد أو أكثــر مــن األحــداث المســتقبلية. إن تقييــم مثــل 

هــذه اإللتزامــات المحتملــة يتضمــن ممارســة درجــة عاليــة مــن الحكــم والتقديــرات لنتائــج األحــداث المســتقبلية.

المعامالت واألحداث الهامة  .5
وفقــً لتوجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي الــواردة فــي التعميــم رقــم OG/259/2020 المــؤرخ 14 يوليــو 2020، الــذي يهدف إلــى الحفاظ 

علــى الشــفافية فــي ظــل التداعيــات الحاليــة لفيــروس كورونــا )كوفيــد - 19(، تــود الشــركة اإلفصــاح فيمــا يلــي عــن معلومــات ماليــة 

إضافيــة تتعلــق باألثــر المالــي لكوفيــد - 19 علــى البيانــات الماليــة علــى النحــو التالــي:

ــا )كوفيــد - 19( يمثــل حالــة طــوارئ صحيــة عالميــة.  ــر 2020، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أن تفشــي فيــروس كورون فــي 30 يناي

ومنــذ ذلــك الحيــن، صنفــت منظمــة الصحــة العالميــة تفشــي كوفيــد - 19 علــى أنــه جائحــة عالميــة بنــاًء علــى الزيــادة الســريعة فــي 

حــاالت التعــرض لهــذا الفيــروس فــي جميــع أنحــاء العالــم. اســتلزمت الجائحــة فــرض قيــود وعمليــات إغــاق ممــا أثــر علــى عملياتنــا 

والمســتأجرين لدينــا. تعرضــت الشــركة لتعطــل كبيــر فــي عملياتهــا فــي النواحــي التاليــة:

انخفاض الطلب على خدمات معينة نتيجة لقيود السفر ومتطلبات وتوصيات التباعد االجتماعي؛ و  •

ــة  ــرات طويل ــي، والتأثي ــد االجتماع ــات التباع ــف متطلب ــي، وتخفي ــاق الحكوم ــع اإلغ ــد رف ــأن موع ــري بش ــن الجوه ــدم اليقي ع  •

ــركة. ــا الش ــي تقدمه ــية الت ــات األساس ــى الخدم ــاء عل ــال العم ــبة إلقب ــة بالنس ــدى للجائح الم

بنــاًء علــى طبيعــة عملياتهــا والقطــاع الــذي تعمــل فيــه، قامــت إدارة الشــركة بتقييــم التأثيــر الجوهــري لكوفيــد - 19 فــي المجــاالت 

التاليــة:

اإلنخفاض في االيرادات التشغيلية؛  •

المنح الحكومية؛    •

تقييم ودخل الموجودات المالية؛   •

العقارات االستثمارية؛ و   •

االلتزامات والمطلوبات المحتملة.   •

أ( االنخفاض في االيرادات التشغيلية

ــة  ــار بحرينــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 مقارن شــهدت الشــركة انخفاضــً فــي ايراداتهــا التشــغيلية بمبلــغ 389٫633 دين

بتقديــرات اإلدارة. إن الشــركة تعمــل فــي مجــال تشــغيل مواقــف الســيارات واألنشــطة العقاريــة فــي الممتلــكات المملوكــة أو 

ــي: ــو التال ــى النح ــة عل ــي مبين ــاض، فه ــب اإلنخف ــق بجوان ــا يتعل ــج، وفيم ــويق والتروي ــق بالتس ــرى تتعل ــطة أخ ــرة وأنش المؤج

أظهرت أعمال الشركة فيما يخص مواقف السيارات اليومية انخفاضً بنسبة 55٪ في قيمتها؛   •

أظهرت أعمال الشركة فيما يخص مواقف السيارات الشهرية انخفاضً بنسبة 6٪ في قيمتها؛   •

لقــد تأثــر المســتأجرون بالجائحــة، وقدمــت الشــركة لهــم امتيــازات إيجــار وإعفــاءات وتأجيــات طوعيــة خــال الســنة، ممــا أدى    •

إلــى انخفــاض االيــرادات التشــغيلية بمبلــغ 71٫568 دينــار بحرينــي؛ و

قــام بعــض المســتأجرين بإنهــاء عقــود اإليجــار الخاصــة بهــم أثنــاء الجائحــة، ممــا أدى إلــى خســارة إيــرادات بمبلغ 86٫596 دينــار    •

بحرينــي.

ب( المنح الحكومية

تقدمــت الشــركة بطلــب لإلســتفادة مــن برامــج الدعــم الحكومــي المقدمــة لمواجهــة الجائحــة العالميــة. وتلقــت الشــركة منــح 

حكوميــة بلــغ قدرهــا 129٫175 دينــار بحرينــي تتعلــق بدعــم رواتــب الموظفيــن البحرينييــن لــدى الشــركة، ورســوم هيئــة تنظيــم ســوق 

العمــل، ورســوم التأشــيرات، ورســوم البلديــة، ورســوم الكهربــاء والمــاء. اختــارت الشــركة عــرض هــذه المنــح الحكوميــة ضمــن الدخــل 

اآلخــر )إيضــاح 23(. لقــد التزمــت الشــركة بإنفــاق المســاعدة التــي تحصلــت عليهــا علــى مصروفــات رواتــب الموظفيــن.

ج( تقييم ودخل الموجودات المالية

كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم 10 مــن البيانــات الماليــة، تمتلــك الشــركة اســتثمارات مصنفــة كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة 

ــة  ــى القيم ــرأت عل ــي ط ــرات الت ــة. إن التغيي ــات المالي ــن البيان ــً ضم ــدًا جوهري ــكل رصي ــي تش ــر، وه ــامل اآلخ ــل الش ــال الدخ ــن خ م

ــة لتلــك اإلســتثمارات نتيجــة لتأثيــر كوفيــد - 19 هــي كمــا يلــي: العادل

نتــج عــن التقييــم الــذي أجرتــه الشــركة بشــأن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر االعتــراف   •

بخســائر غيــر محققــة فــي القيمــة العادلــة بمبلــغ 53٫733 دينــار بحرينــي )إيضــاح 10(، فــي حيــن تــم االعتــراف بخســائر محققــة 

فــي القيمــة العادلــة بمبلــغ 59٫284 دينــار بحرينــي متعلقــة باإلســتثمارات التــي تــم بيعهــا خــال الســنة؛ و

ــي  ــبة 19٪ ف ــً بنس ــة انخفاض ــا المالي ــة بموجوداته ــض المتعلق ــتحقة القب ــاح المس ــات األرب ــركة لتوزيع ــرات الش ــرت تقدي أظه  •

قيمتهــا.

د( العقارات االستثمارية

نظــرًا لتأثيــر كوفيــد - 19، وصــل مســتوى النشــاط فــي ســوق العقــارات االســتثمارية إلــى مســتوى منخفــض غيــر مســبوق تاريخيــً. لقــد 

أدى عــدم وجــود معامــات ســوقية قابلــة للمقارنــة إلــى ارتفــاع مســتوى الحكــم المحاســبي الــذي تــم االعتمــاد عليــه فــي الوصــول 

إلــى التقييمــات. وتقــدر الشــركة التأثيــر علــى عقاراتهــا االســتثمارية بانخفــاض قــدره 22٫000 دينــار بحرينــي.

هـ( االلتزامات والمطلوبات المحتملة

ــات  ــال أو العاق ــي األعم ــرات ف ــة وتغيي ــات تعاقدي ــك أي تحدي ــي ذل ــا ف ــغيلية، بم ــات تش ــر أي اضطراب ــم تأثي ــركة بتقيي ــت الش قام

ــه  ــي رأي اإلدارة فإن ــة، وف ــات المحتمل ــات والمطلوب ــادة االلتزام ــة زي ــي إمكاني ــر ف ــن، للنظ ــاء والموردي ــركة والعم ــن الش ــة بي التجاري

ــة. ــرات جوهري ــاك تأثي ــت هن ليس

يلخص الجدول أدناه تأثير كوفيد - 19 على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020:

المبلغ بالدينار البحرينيطبيعة التأثيرالبيان المالي

389٫633انخفاضااليرادات التشغيلية

113٫017انخفاضتقييم ودخل الموجودات المالية 

22٫000انخفاضالعقارات اإلستثمارية

129٫175زيادةالمنح الحكومية

اإليضاحات حول البيانات المالية
5. المعامات واألحداث الهامة  )تابع(

اإليضاحات حول البيانات المالية
4. األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات 

المحتملة  )تابع(
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اإليضاحات حول البيانات المالية
6. المعلومات القطاعية

اإليضاحات حول البيانات المالية
6. المعلومات القطاعية )تابع(

المعلومات القطاعية  .6
قطاعات األعمال - قطاع التقارير الرئيسية

ــات  ــودات والعملي ــن الموج ــة م ــال كمجموع ــاع األعم ــرف قط ــركة. ويع ــية للش ــر الرئيس ــاع التقاري ــكل قط ــال يش ــاع األعم إن قط

المرتبطــة بتقديــم المنتجــات أو الخدمــات والتــي تخضــع لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات األعمــال األخــرى.

إن قطاعات األعمال الرئيسية للشركة هي:

خدمــات مواقــف الســيارات - يختــص هــذا القطــاع بتوفيــر مواقــف الســيارات للعامــة مقابــل رســوم وقــوف الســيارات،    •

ويســاهم هــذا القطــاع بأكبــر نســبة مــن أعمــال الشــركة بواقــع 38.40٪ )2019: 37.45٪( مــن إيــرادات الشــركة.  

ــة وتأجيرالعقــارات. ويســاهم هــذا القطــاع بنســبة ٪46.15  ــإدارة وصيان ــذا القطــاع ب ــرادات إيجــار مــن العقــارات - يختــص هــ إي   •

)2019: 43.73٪( مــن إيــرادات الشــركة.  

اإلســتثمار والخدمــات ذات الصلــة - يختــص هــذا القطــاع بالتــداول فــي الموجــودات الماليــة واســتثمار الفائــض مــن األمــوال    •

ــركة. ــرادات الش ــي إي ــن إجمال ــبة 15.45٪ )2019: 18.82٪( م ــاع بنس ــذا القط ــاهم ه ــد س ــة. وق ــية والثانوي ــة الرئيس ــواق المالي ــي األس ف

كما في، وللسنة المنتهية، في 31 ديسمبر 2020

المبالغ مبينة بالدينار البحريني

خدمات
مواقف 

السيارات
إيرادات إيجار 
من العقارات 

الخدمات 
االستثمارية

غير 
المجمــوعمخصصة

749٫632---749٫632إيرادات مواقف السيارات 

736٫903--736٫903-إيرادات إيجار من العقارات

154٫638--154٫638-إيرادات رسوم الخدمة

1٫641٫173--749٫632891٫541اإليرادات التشغيلية 

318٫422-318٫422--صافي الدخل من اإلستثمارات

154٫306-61٫98084٫0548٫272الدخل االخر

2٫113٫901-811٫612975٫595326٫694مجموع اإليرادات

مصروفات تشغيلية وعمومية

1٫351٫963-464٫656837٫12950٫178)بما في ذلك مصروفات الصيانة(

78٫374--31٫69446٫680اإلستهاك

مجموع المصروفات التشغيلية 

1٫430٫337-496٫350883٫80950٫178والعمومية )بما في ذلك مصروفات الصيانة(

25٫27225٫272---مصروفات غير مخصصة

496٫350883٫80950٫17825٫2721٫455٫609مجموع المصروفات

658٫292)25٫272(315٫26291٫786276٫516ربح/)خسارة( القطاع  

20٫169٫243-3٫725٫8855٫721٫76810٫721٫590الموجودات التابعة للقطاع

517٫770-201٫137305٫95710٫676المطلوبات التابعة للقطاع

معلومات قطاعية أخرى
الحد األدنى إللتزامات عقود 

210٫000---210٫000اإليجار التشغيلي

كما في، وللسنة المنتهية في، 31 ديسمبر 2019

المبالغ مبينة بالدينار البحريني

خدمات
مواقف 

السيارات
إيرادات إيجار 
من العقارات 

الخدمات 
االستثمارية

غير 
المجمــوعمخصصة

766٫906---766٫906إيرادات مواقف السيارات 

734٫960--734٫960-إيرادات إيجار من العقارات

160٫746--160٫746-إيرادات رسوم الخدمة

1٫662٫612--766٫906895٫706اإليرادات التشغيلية 

385٫457-385٫457--صافي الدخل من اإلستثمارات

2٫820--1٫2061٫614الدخل االخر

2٫050٫889-768٫112897٫320385٫457مجموع اإليرادات

مصروفات تشغيلية وعمومية

1٫063٫616-471٫853579٫06412٫699   )بما في ذلك مصروفات الصيانة(

68٫906--26٫21442٫692اإلستهاك

مجموع المصروفات التشغيلية 

1٫132٫522-498٫067621٫75612٫699   والعمومية )بما في ذلك مصروفات الصيانة(

30٫33230٫332---مصروفات غير مخصصة

498٫067621٫75612٫69930٫3321٫162٫854مجموع المصروفات

888٫035)30٫332(270٫045275٫564372٫758ربح/)خسارة( القطاع  

20٫171٫117-3٫011٫0586٫531٫05310٫629٫006الموجودات التابعة للقطاع

557٫690--85٫340472٫350المطلوبات التابعة للقطاع

معلومات قطاعية أخرى
الحد األدنى إللتزامات عقود 

220٫000---220٫000اإليجار التشغيلي

القطاعات الجغرافية - قطاع التقارير الثانوية 

إن القطــاع الجغرافــي يشــارك بتوفيــر المنتجــات أو الخدمــات ضمــن بيئــة اقتصاديــة محــددة تخضــع لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن 

تلــك المتعلقــة بالقطاعــات التــي تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.

تدير الشركة عملياتها بالكامل داخل مملكة البحرين، ولذلك، لم يتم عرض معلومات عن القطاعات الجغرافية.
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اإليضاحات حول البيانات المالية
7. موجودات غير ملموسة

اإليضاحات حول البيانات المالية
9. ممتلكات وآالت ومعدات

موجودات غير ملموسة  .7
31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

-23٫895الرصيد االفتتاحي

24٫983-اإلضافات خال السنة

)1٫088()4٫997(اإلطفاء المحتسب للسنة )إيضاح 24(

18٫89823٫895الرصيد الختامي

تتكــون الموجــودات غيــر الملموســة مــن البرمجيــات، ويتــم إطفاؤهــا علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر لهــا، وهــو 5 ســنوات مــن 

ــد  ــا لتحدي ــم تعديله ــا يت ــنوي، كم ــاس س ــى أس ــة عل ــر الملموس ــودات غي ــة للموج ــة الدفتري ــة القيم ــم مراجع ــتماك. تت ــخ االس تاري

ــً. انخفــاض القيمــة، عندمــا يكــون ذلــك ضروري

في رأي إدارة الشركة، فإن القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة لم تنخفض.

حق استخدام الموجودات  .8
أرض مستأجرةالمبالغ مبينة بالدينار البحريني

التكلفــة

عند تبني المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16(

154٫968     كما في 1 يناير 2019

6٫000٫000اإلضافات خال السنة

6٫154٫968في 31 ديسمبر 2019 و2020

اإلطفاء المتراكم

اإلطفاء المحتسب للسنة )إيضاح 24(

75٫455     وفي 31 ديسمبر 2019

131٫921اإلطفاء المحتسب للسنة )إيضاح 24(

207٫376في 31 ديسمبر 2020

القيمة الدفترية

5٫947٫592في 31 ديسمبر 2020

6٫079٫513في 31 ديسمبر 2019

خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، أصــدرت الشــركة رأس مــال إضافــي متمثــل فــي 40٫000٫000 ســهم عــادي بقيمــة 150 فلــس 

للســهم وبقيمــة إجماليــة قدرهــا 6٫000٫000 دينــار بحرينــي لصالــح شــركة البحريــن لاســتثمار العقــاري )إدامــة( ش.م.ب )مقفلــة(، وذلــك 

مقابــل الحصــول علــى حــق االنتفــاع فــي “مبنــى تيرمنــال” الكائــن بمنطقــة العدليــة لفتــرة مدتهــا 99 عامــً مــع تجديــد تلقائــي لفتــرة 

مماثلــة بعــد انقضــاء الفتــرة األولــى.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2020، كان لــدى الشــركة عقــدي إيجــار مرتبطيــن باألراضــي والمبانــي، حيــث تكــون مدفوعــات اإليجــار عبــارة عــن 

مدفوعــات ثابتــة فقــط، غيــر مرتبطــة بعناصــر متغيــرة مثــل التضخــم وإيجــارات الســوق.

ممتلكات وآالت ومعدات  .9

المبالغ مبينة بالدينار البحريني
أراضي 

مملوكة

مبنى مشيد
على أرض 

مستأجــرة

معدات 
مواقف 

السيارات 
ومعدات أخرى

 أثاث
ومعدات 

المجمــــوعالمكتب

التكلـفة

٢٫454٫53٠٨٫١3٨٫4١3189٫031104٫08610٫886٫060في 31 ديسمبر 2018

17٫58218٫00035٫582--اإلضافات

2٫454٫5308٫138٫413206٫613122٫08610٫921٫642في 31 ديسمبر 2019

212٫9183٫125216٫043--اإلضافات

2٫454٫5308٫138٫413419٫531125٫21111٫137٫685في 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم

7٫881٫52939٫86570٫8497٫992٫243-في 31 ديسمبر 2018

18٫27833٫79116٫83768٫906-االستهاك للسنة )إيضاح 24(

7٫899٫80773٫65687٫6868٫061٫149-في 31 ديسمبر 2019

18٫35443٫52616٫49478٫374-االستهاك للسنة )إيضاح 24(

7٫918٫161117٫182104٫1808٫139٫523-في 31 ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية

2٫454٫530220٫252302٫34921٫0312٫998٫162في 31 ديسمبر 2020

2٫454٫530238٫606132٫95734٫4002٫860٫493في 31 ديسمبر 2019

إن األرض التــي تــم تشــييد مبنــى مواقــف الســيارات عليهــا مســتأجرة مــن حكومــة مملكــة البحريــن لمــدة 50 ســنة ابتــداًء مـــن ســنة 

1982م.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   .10
اآلخر

3١ ديسمبر 31٢٠١9 ديسمبر 2020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

3٫088٫5983٫348٫492الرصيد االفتتاحي 

-)179٫791(االستبعادات خال السنة

)259٫894()53٫733(خسائر التقييم المعترف بها ضمن  الدخل الشامل اآلخر

2٫855٫0743٫088٫598الرصيد الختامي
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اإليضاحات حول البيانات المالية
10. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل 

اآلخر )تابع( 

اإليضاحات حول البيانات المالية
١٢. عقارات إستثمارية )تابع( 

إن اإلستثمارات المبينة أعاه مصنفة كالتالي:

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

2٫046٫6582٫286٫084أسهم مدرجة في بورصة البحرين

808٫416802٫514أسهم حقوق ملكية غير مدرجة

2٫855٫0743٫088٫598

إن اإلستثمارات المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر مثبتة بالعمات التالية:

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

العملــة
664٫301668٫795الدوالر األمريكي

2٫190٫7732٫419٫803الدينار البحريني

2٫855٫0743٫088٫598

تســتند القيمــة العادلــة لاســتثمارات المدرجــة علــى أســعار الســوق المعلنــة. أمــا القيمــة العادلــة لاســتثمارات غيــر المدرجــة، فهــي 

ــودات  ــي موج ــي صاف ــرات ف ــة. إن أي تغيي ــة المتاح ــة المدقق ــات المالي ــدث البيان ــن أح ــوذ م ــودات المأخ ــي الموج ــى صاف ــتند إل تس

الشــركات المســتثمر فيهــا خــال عــام 2020 ســتدرج فــي البيانــات الماليــة للشــركة لعــام 2021، وذلــك عنــد اســتام المعلومــات الماليــة 

المحدثــة.

استثمارات بالتكلفة المطفأة  .11
31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

380٫871380٫871الرصيد اإلفتاحي والختامي

تتمثــل اإلســتثمارات بالتكلفــة المطفــأة فــي ســندات )البنــك األهلــي المتحــد - أوراق ماليــة دائمــة مــن الدرجــة األولــى(، وتحمــل فائــدة 

قســيمة تبلــغ 6.875٪، وهــي مثبتــة بالــدوالر األمريكي.

عقارات إستثمارية   .12
31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

492٫044492٫044الرصيد االفتتاحي

-)22٫000(مكاسب القيمة العادلة غير المحققة للسنة )إيضاح 22(

470٫044492٫044الرصيد الختامي

ــركة  ــت الش ــد قام ــون. لق ــون خارجي ــا مثمن ــات أجراه ــى تقييم ــركة عل ــت الش ــمبر 2020، تحصل ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــال الس خ

بتحديــث تقييمهــا للقيمــة العادلــة لــكل عقــار اســتثماري، مــع أخــذ التقييمــات المســتقلة بعيــن االعتبــار. تحــدد الشــركة قيمــة العقــار 

ضمــن نطــاق التقديــرات المعقولــة للقيمــة العادلــة. نظــرًا لتأثيــر كوفيــد - 19، وصل مســتوى النشــاط في ســوق العقارات االســتثمارية 

إلــى مســتوى منخفــض غيــر مســبوق تاريخيــً. لقــد أدى عــدم وجــود معامــات ســوقية قابلــة للمقارنــة إلــى ارتفــاع مســتوى الحكــم 

المحاســبي الــذي تــم االعتمــاد عليــه فــي الوصــول إلــى التقييمات.علــى هــذا النحــو، اســتخدمت الشــركة مصــادر معلومــات متعددة. 

إن مصــادر المعلومــات هــذه تتضمــن افتراضــات حــول الطلــب المســتقبلي، واالنتعــاش المتوقــع للســوق ومعــدل الخصــم المناســب. 

وعليــه، بلغــت خســارة القيمــة العادلــة 22.000 دينــار بحرينــي خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 )2019: الشــيء دينــار بحرينــي(. 

خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، لــم يتــم اإلعتــراف بــأي دخــل مــن العقــارات االســتثمارية )2019: الشــيء دينــار بحرينــي(. 

عــاوة علــى ذلــك، لــم يتــم تكبــد أي مصاريــف تتعلــق بالعقــارات االســتثمارية، بمــا فــي ذلــك مصروفــات اإلصــاح والصيانــة، للســنة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 )2019: الشــيء دينــار بحرينــي(. يتــم تصنيــف القيــم العادلــة لإلســتثمارات العقاريــة كمقيــاس متكــرر 

للقيمــة العادلــة مــن المســتوى 3.

ودائع ألجل  .13
31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

ودائع ألجل لدى البنوك تستحق بعد أكثر من ثاثة شهور 

3٫214٫8853٫853٫891     ولكن في غضون سنة

1٫784٫782-ودائع ألجل لدى البنوك تستحق بعد أكثر من سنة

3٫214٫8855٫638٫673

إن الودائــع ألجــل المحتفــظ بهــا لــدى البنــوك التــي تتعامــل معهــا الشــركة، وتــدر عوائــد بمعــدالت تتــراوح مــا بيــن 2.10٪ و3.60٪ ســنويً 

)2019: معــدالت تتــراوح مــا بيــن 3.60٪ و4.75٪ ســنويً(، وهــي مثبتــة بالدينــار البحرينــي. يتــم تصنيــف الودائــع التــي تســتحق خــال ســنة 

واحــدة مــن تاريــخ بيــان المركــز المالــي ضمــن الموجــودات المتداولــة، بينمــا يتــم تصنيــف الودائــع التــي تســتحق بعــد أكثــر مــن ســنة 

واحــدة مــن تاريــخ بيــان المركــز المالــي كموجــودات غيــر متداولــة.

ذمم تجارية مدينة وأخرى   .14
3131 ديسمبر  ديسمبر 313120192019 ديسمبر  ديسمبر 20202020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

300٫538300٫538455٫319455٫319ذمم إيجارات مدينة من المستأجرينذمم إيجارات مدينة من المستأجرين

10٫56310٫563149٫119149٫119مبالغ مستحقة من طرف ذو عاقة )إيضاح مبالغ مستحقة من طرف ذو عاقة )إيضاح 2929((

311٫101311٫101604٫438604٫438

))83٫16983٫169(())78٫96578٫965((ناقصً: مخصص انخفاض قيمة ذمم إيجارات مدينة من المستأجرينناقصً: مخصص انخفاض قيمة ذمم إيجارات مدينة من المستأجرين

232٫136232٫136521٫269521٫269

--199٫519199٫519إيرادات مستحقةإيرادات مستحقة

149٫982149٫98291٫93891٫938فوائد بنكية مستحقةفوائد بنكية مستحقة

25٫59925٫59927٫50027٫500مبالغ مدفوعة مقدمً للدائنينمبالغ مدفوعة مقدمً للدائنين

4٫0004٫000--ُسلف الموظفينُسلف الموظفين

10٫99010٫99011٫55311٫553مصروفات مدفوعة مقدمً وذمم مدينة أخرى مصروفات مدفوعة مقدمً وذمم مدينة أخرى 

618٫226618٫226656٫260656٫260
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اإليضاحات حول البيانات المالية
١4.  ذمم تجارية مدينة وأخرى  )تابع(

اإليضاحات حول البيانات المالية
١4.  ذمم تجارية مدينة وأخرى  )تابع(

إن ذمــم االيجــارات المدينــة عــادًة هــي المبالــغ المســتحقة مــن العمــاء، وهــي مثبتــة بشــكل أساســي بالدينــار البحرينــي. إن سياســة 

الشــركة ال تتضمــن الحصــــول علــى ضمانــات مقابــــل الذمــم التجاريــة المدينة واألخــــرى، وبالتالــــي، فهــي جميعها غيــر مضمونة. إن 

القيمــة العادلــة للذمــم التجاريــة المدينــة واألخــرى المصنفــة بالتكلفــة المطفــأة تقــارب قيمتهــا الدفتريــة.

ــتخدام  ــة باس ــان المتوقع ــائر االئتم ــاس خس ــم )9( لقي ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــط للمعي ــج المبس ــركة النه ــق الش تطب

مخصــص خســارة االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى الحيــاة للذمــم المدينــة التجاريــة. لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى أســاس 

جماعــي، يتــم تجميــع الذمــم المدينــة التجاريــة علــى أســاس مخاطــر االئتمــان واألعمــار المماثلــة. إن اإليــرادات المســتحقة ال تشــترك 

فــي خصائــص مخاطــر اإليجــارات المســتحقة القبــض، وبالتالــي، خلصــت الشــركة إلــى أنــه يجــب قياســها بالتكلفــة المطفــأة.

ــنوات  ــن الس ــدد م ــدار ع ــى م ــركة عل ــا الش ــت له ــي تعرض ــة الت ــان التاريخي ــائر االئتم ــى خس ــة إل ــارة المتوقع ــدالت الخس ــتند مع تس

الســابقة لنهايــة الفتــرة. يتــم بعــد ذلــك تعديــل معــدالت الخســارة التاريخيــة للحصــول علــى المعلومــات الحاليــة والمســتقبلية حــول 

عوامــل االقتصــاد الكلــي التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى عمــاء الشــركة. حــددت الشــركة الناتــج المحلــي اإلجمالــي للبلــد الــذي تعمــل 

فيهــا الشــركة كعامــل قيــاس رئيســي.

علــى هــذا األســاس، تــم تحديــد مخصــص الخســارة المتوقعــة لمــدى الحيــاة للذمــم التجاريــة المدينــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 

و2019 علــى النحــو التالــي:

31 ديسمبر 2020

 متأخرة
لمدة 

30 يومًا

 متأخرة
لمدة 

90 يومًا

 متأخرة
لمدة 

180 يومًا

 متأخرة
لمدة 

360 يومًا

 متأخرة
ألكثر من 
المجمــوع360 يومًا

100.00٪4.13٪2.28٪1.66٪1.25٪معدل الخسارة المتوقعة

41٫68474٫67061٫61959٫79573٫333311٫101ذمم تجارية مدينة

5181٫2361٫4072٫47173٫33378٫965مخصص الخسارة

3١ ديسمبر ٢٠١9

 متأخرة
لمدة 

3٠ يومً

 متأخرة
لمدة 

9٠ يومً

 متأخرة
لمدة 

180 يومً

 متأخرة
لمدة 

360 يومً

 متأخرة
ألكثر من 

المجمــوع360 يومً

100٪8.86٪5.94٪3.16٪2.83٪معدل الخسارة المتوقعة

203٫283209٫90091٫19539٫11660٫944604٫438ذمم تجارية مدينة

5٫7657٫5775٫4173٫46660٫94483٫169مخصص الخسارة

إن التغير في مخصص انخفاض قيمة ذمم اإليجارات المدينة من المستأجرين مبين كالتالي:

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

83٫16946٫633الرصيد اإلفتتاحي

36٫536-المخصص للسنة )ايضاح 24(   

عكس مخصص انخفاض قيمة ذمم إيجارات مدينة

-)4٫204(     من المستأجرين )إيضاح 23(

78٫96583٫169الرصيد الختامي

إن المبالغ المستحقة من طرف ذو عاقة غير مضمونة، وال تحتسب عليها فوائد، وتستحق السداد عند الطلب.

إن ذمم االيجارات المدينة غير مخفضة القيمة يتوقع بأنها قابلة لاسترداد بالكامل، وذلك على أساس الخبرة السابقة.

النقد وما في حكمه  .15
31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

1٫3881٫554نقد في الصندوق 

-2٫571٫225ودائع قصيرة األجل تستحق خال ثاثة أشهر

1٫078٫210936٫882أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك   

3٫650٫823938٫436

إن أرصــدة الحسابات الجارية لدى البنــوك تدر فــوائد بمعدالت تتراوح ما بيــن 0٪ إلى 1.5٪ سنويـــً )2019: 0٪ إلى 2.5٪ سنويً(.

إن الودائــع قصيــرة األجــل المحتفــظ بهــا لــدى البنــوك التــي تتعامــل معهــا الشــركة تــدر عوائــد بمعــدل يتــراوح مابيــن 3.9٪ إلــى ٪4 

ــار البحرينــي، ولهــا آجــال اســتحقاق أصليــة مدتهــا ثاثــة أشــهر أو أقــل. ســنويً، وهــي مثبتــة بالدين

رأس المال  .16
31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

المصرح به:

125.000.00012٫500٫00012٫500٫000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 100 فلس بحرينـــي للسهم الواحد 

الصادر والمدفوع بالكامل:

110.317.23011٫031٫72311٫031٫723 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 100 فلس بحريني للسهم الواحد 

1.014.560 أسهــم خزينـة مستحـوذ عليها بقيمـة اسمية  ناقصــً:  
قدرها 100 فلس بحريني للسهم الواحد   )101٫456()101٫456(

10٫930٫26710٫930٫267



64 شركة البحرين لمواقف السيارات      |      التقرير السنوي ٢٠٢٠شركة البحرين لمواقف السيارات      |      التقرير السنوي 63٢٠٢٠

اإليضاحات حول البيانات المالية
١6. رأس المال )تابع(

اإليضاحات حول البيانات المالية
١٧. اإلحتياطيات

معلومات إضافية عن نمط المساهمة

فيمــا يلــي أســماء وجنســيات المســاهمين الرئيســيين وعــدد األســهم التــي يملكونهــا والتــي تشــكل حصــة قدرهــا ٪5 أو أكثــر مــن    )١(

مجمــوع األســهم المتداولــة:

في 31 ديسمبر 2020

عدد األسهـمالجنسية
نسبة 

المساهمة ٪
 

36.26٪40٫000٫000بحرينيةشركة البحرين لاستثمار العقاري )إدامة( ش.م.ب )مقفلة(

33.57٪37٫033٫490بحرينيةالهيئة العامة للتأمين االجتماعي

13.60٪15٫000٫000كويتيةشركة المركز العقاري التجاري الكويتي 

في 31 ديسمبر 2019

نسبة المساهمة ٪عدد األسهـمالجنسية

36.26٪40٫000٫000بحرينيةشركة البحرين لاستثمار العقاري   )إدامة( ش.م.ب )مقفلة(

33.57٪37٫033٫490بحرينيةالهيئة العامة للتأمين االجتماعي

13.60٪15٫000٫000كويتيةشركة المركز العقاري التجاري الكويتي 

)2(  إن الشركة لديها فئة واحدة فقط من أسهم الملكية ويتمتع جميع حملة األسهم بحقوق تصويت متساوية.

)3(  يبين الجدول التالي توزيع أسهم الملكية وعدد المساهمين ونسب المساهمة في الفئات التالية:

في 31 ديسمبر 2020

عدد 
عدد األسهـمالمساهمين

نسبة 
المساهمة ٪ 

11.58٪1٫31112٫776٫842أقل من ٪1

4.99٪25٫506٫898 1٪ولغاية أقل من ٪5

83.43٪5392٫033٫490٪ وأكثر

1٫316110٫317٫230٪100

في 31 ديسمبر 2019

عدد 
نسبة المساهمة ٪ عدد األسهـمالمساهمين

11.58٪1٫31712٫776٫842أقل من ٪1

4.99٪25٫506٫898 1٪ولغاية أقل من ٪5

83.43٪5392٫033٫490٪ وأكثر

1٫322110٫317٫230٪100

اإلحتياطيات  .17
 )أ(  اإلحتياطي القانوني

3١ ديسمبر 31٢٠١9 ديسمبر 2020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

3.110.5473.021.743الرصيد اإلفتتاحي

65.82988.804المحول خال السنة

3.176.3763.110.547الرصيد الختامي

طبقــً ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي، فإنــه يجــب تحويــل مــا يعــادل نســبة 10٪ مــن صافــي ربــح الشــركة قبــل التوزيعــات 

إلـــى حســاب اإلحتياطــي القانونــي الغيـــر قابــل للتوزيــع حتــى يبلــغ رصيــد ذلــك اإلحتياطــي نســبة 50٪ مــن رأس المــال الصــادر كحــد 

ــة  ــركات التجاري ــون الش ــب قان ــه بموج ــموح ب ــو المس ــى النح ــاح عل ــع األرب ــتثناء دف ــع بإس ــاح للتوزي ــر مت ــي غي ــذا االحتياط ــى. إن ه أدن

البحرينــي.

)ب(  احتياطي األعمال الخيرية

ــنة  ــال الس ــركة. خ ــاهمو الش ــا مس ــق عليه ــي يواف ــة الت ــال الخيري ــح األعم ــرع لصال ــة للتب ــغ المخصص ــي المبال ــذا االحتياط ــل ه يمث

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، تــم تحويــل مبلــغ 10.000 دينــار بحرينــي إلــى احتياطــي األعمــال الخيريــة )2019: 10.000 دينــار بحرينــي(، فــي 

ــار  ــيء دين ــمبر 2020 )2019: ال ش ــة في 31 ديس ــنة المنتهي ــال الس ــة خ ــال الخيري ــح األعم ــي لصال ــار بحرين ــغ 20.000 دين ــع مبل ــم دف ــن ت حي

بحرينــي(. إن هــذا االحتياطــي غيــر متــاح للتوزيــع.

)ج(  إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

ــة  ــودات مالي ــة كموج ــتثمارات المصنف ــائر اإلس ــم خس ــد خص ــة بع ــر المحقق ــة غي ــة العادل ــب القيم ــي مكاس ــذا االحتياط ــل ه يمث

ــت  ــد بلغ ــددة ق ــتثمارات المح ــة لاس ــر المحقق ــة غي ــة العادل ــائر القيم ــر. إن خس ــامل اآلخ ــل الش ــال الدخ ــن خ ــة م ــة العادل بالقيم

ــع. ــاح للتوزي ــر مت ــي غي ــذا االحتياط ــي(. إن ه ــار بحرين ــي )2019: 259.894 دين ــار بحرين 53.733 دين

)د(  األرباح المستبقاة

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

3.806.5933.363.876الرصيد االفتتاحي

658.292888.035صافي الربح للسنة

)346.514()546.513(أرباح األسهم )إيضاح 27(

)88.804()65.829(المحول إلى اإلحتياطي القانوني

المحول عند استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة

-)59.284(     من خال الدخل الشامل اآلخر

)10.000()10.000(إحتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خال السنة

3.783.2593.806.593الرصيد الختامي
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اإليضاحات حول البيانات المالية
١٨. التزامات عقود اإليجار

اإليضاحات حول البيانات المالية
٢٠. ذمم دائنة أخرى

التزامات عقود اإليجار  .18
31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

154٫392154٫968في 1 يناير 

)10٫000()10٫000(مدفوعات عقود اإليجار 

9٫3859٫424مصروفات الفوائد )إيضاح 24(

153٫777154٫392في 31 ديسمبر

)615()655(ناقصً: الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

153٫122153٫777الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

تحليل االستحقاق - التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة:

3١ ديسمبر 31٢٠١9 ديسمبر 2020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

١٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠أقل من سنة

80.00090٫000أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

120.000120٫000أكثر من خمس سنوات

210.000220٫000إجمالي التزامات عقود اإليجار غير المخصومة 

تتــم مراجعــة اإليجــار الســنوي لــألرض التــي يقــع عليهــا مبنــى مواقــف الســيارات كل عشــر ســنوات. ويتــم احتســاب مبلــغ 

اإليجار المســتحق الســداد علــى أســاس القســط الثابــت المتزايــد أو علــى أســاس نســبة مئويــة مــن إجمالــي الربــح التشــغيلي 

للشــركة، أيهما أكبر. لقــد تــم إدراج مصروفــات اإليجــار للســنة الحاليــة البالــغ 128.501 دينــار بحرينــي )تمثــل مــا نســبته 20٪ من إجمالــي 

الربح التشــغيلي الناتــج مــن المبنــى المعنــي(، ضمــن بنــد المصروفــات التشــغيلية والعموميــة واإلداريــة )إيضــاح 24( )2019: 74٫449 دينــار 

ــي(. بحرين

منافع نهاية الخدمة للموظفين  .19
الموظفون البحرينيون

ــة  ــة العام ــل الهيئ ــن قب ــدار م ــن الم ــن البحرينيي ــد للمواطني ــام التقاع ــق بنظ ــا يتعل ــركة فيم ــا الش ــت به ــي قام ــاهمات الت إن المس

ــار  ــي )2019: 27٫365 دين ــار بحرين ــت 33٫635 دين ــمبر 2020 بلغ ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــن للس ــة البحري ــي مملك ــي ف ــن االجتماع للتأمي

ــي(. بحرين

الموظفون األجانب

إن التغير في اإللتزام المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والذي ينطبق على الموظفين األجانب مبين كالتالي:

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

32٫41925٫469الرصيد اإلفتتاحي

15٫2106٫950المستحقات للسنة

-)14٫070(المبالغ المدفوعة خال السنة

33٫55932٫419الرصيد الختامي

3028عدد الموظفين العاملين بالشركة

ذمم دائنة أخرى  .20
31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

131٫274132٫604مبالغ مستحقة لطرف ذو عاقة )إيضاح 29(

145٫25180٫538مستحقات وذمم دائنة أخرى

15٫30977٫681توزيعات أرباح أسهم لم تتم المطالبة بها

5٫57554٫831مبالغ مستلمة مقدمً من المستأجرين

33٫02525٫225مخصص رواتب إجازات الموظفين وتذاكر السفر

330٫434370٫879

إن المبالغ المستحقة لطرف ذو عاقة غير مضمونة، وال تحتسب عليها فائدة، وتستحق السداد عند الطلب.

إيرادات تشغيلية  .21

المبالغ مبينة بالدينار البحريني

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 2020

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 2019

الموقع الجغرافي لألسواق الرئيسية

1٫641٫1731٫662٫612مملكة البحرين

نوع الخدمة

736٫903734٫960إيرادات اإليجار

697٫854720٫652إيرادات مواقف السيارات

51٫77846٫254إيرادات أخرى متعلقة بمواقف السيارات )إيضاح 29( 

154٫638160٫746إيرادت رسوم الخدمة

1٫641٫1731٫662٫612

األطراف المقابلة في العقد

1٫641٫1731٫662٫612    مباشرة إلى العماء

توقيت االعتراف باإليرادات
1٫641٫1731٫662٫612    على مدى فترة من الزمن
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اإليضاحات حول البيانات المالية
٢٢. صافي الدخل من اإلستثمارات

اإليضاحات حول البيانات المالية
٢4. مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية

صافي الدخل من اإلستثمارات  .22

المبالغ مبينة بالدينار البحريني

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 2020

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 2019

206٫417221٫752دخل الفوائد على ودائع ألجل

101٫070123٫585دخل أرباح أسهم 

23٫23325٫889دخل الفوائد على استثمارات بالتكلفة المطفأة

9٫70214٫231دخل الفوائد على رصيد الحساب الجاري لدى أحد البنوك

-)22٫000(خسائر القيمة العادلة غير المحققة للعقارات اإلستثمارية )إيضاح 12(

318٫422385٫457

الدخـل اآلخـر  .23

المبالغ مبينة بالدينار البحريني

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 2020

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 2019

-129٫175المنح الحكومية )إيضاح 5(

-8٫987دخل من معدات مواقف السيارات

-8٫750عكس ذمم دائنة أخرى

-4٫204عكس مخصص انخفاض قيمة ذمم إيجارات مدينة من المستأجرين )إيضاح 14(

3٫1902٫820دخل متنوع

154٫3062٫820

مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية  .24

المبالغ مبينة بالدينار البحريني

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 2020

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 2019

580٫110440٫340تكاليف الموظفين

249٫778168٫539مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية أخرى

131٫92175٫455إطفاء حق استخدام الموجودات )إيضاح 8(

128٫50174٫449مصروفات عقد اإليجار )إيضاح 18 و29(

125٫257141٫410رسوم الكهرباء والماء

83٫01481٫375تكاليف الصيانة

78٫37468٫906إستهاك الممتلكات واآلالت والمعدات )إيضاح 9(

39٫00035٫000أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة )ايضاح 29(

36٫536-مخصص انخفاض قيمة ذمم إيجارات مدينة من المستأجرين )ايضاح 14(

9٫3859٫424مصروفات الفوائد على التزامات عقود اإليجار )ايضاح 18(

4٫9971٫088إطفاء الموجودات غير الملموسة )ايضاح 7(

1٫430٫3371٫132٫522

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  .25
المكافآت المستحقة والمصروفة

تــم إحتســاب وصــرف مبلــغ وقــدره 25٫272 دينــار بحرينــي خــال ســنة 2020 كمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة المنتهيــة 

فــي 31 ديســمبر 2019 )2019: 30٫332 دينــار بحرينــي عــن الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018(. وقــد تمــت الموافقــة علــــى عمليــة دفــــع 

مكافــــآت أعضــــاء مجلــــس اإلدارة مــــن قبــــل المســاهمين فــي الجمعيــــة العامة السنــــوية المنعقـــدة فــي 25 مــارس 2020 )2019: 21 

مــارس 2019(. إن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة يتــم صرفهــا واحتســابها ضمــن بيــان الربــح أو الخســارة فــي الســنة التــي تتــم فيهــا 

الموافقــة عليهــا.

المكافآت المقترحة من قبل مجلس اإلدارة

المنتهيــة  الســنة  عــن  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  كمكافــآت  بحرينــي  دينــار   25٫272 مبلــغ  دفــع  الشــركة  إدارة  مجلــس  اقتــرح 

في 31 ديســمبر 2020 )2019: 30٫332 دينــار بحرينــي عــن الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018(. إن مثــل هــذه المكافــآت المقترحــة تصبــح 

مســتحقة الســداد فقــط عندمــا تتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل المســاهمين فــي الجمعيــــة العامــة السنــــوية، وبالتالــي لــم يتــم 

ــة. ــات المالي ــذه البيان ــن ه ــابها ضم احتس
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اإليضاحات حول البيانات المالية
٢6. ربحية السهم

اإليضاحات حول البيانات المالية
٢9.  المعامات واألرصدة مع األطراف ذات العاقة

ربحية السهم  .26
ــدد  ــح لع ــط المرج ــى المتوس ــاهمين عل ــوب للمس ــح المنس ــي الرب ــمة صاف ــق قس ــن طري ــية ع ــهم األساس ــة الس ــاب ربحي ــم حس يت

ــنة. ــال الس ــة خ ــة المتداول ــهم العادي األس

المبالغ مبينة بالدينار البحريني

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 2020

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 2019

658٫292888٫035صافي الربح المنسوب للمساهمين

109٫302٫67090٫621٫351المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

10 فلس6 فلسربحية السهم األساسية والمخفضة

ال توجــد لــدى الشــركة أيــة أســهم عاديــة قــد تكــون عرضــة للتخفيــض، وبالتالــي، فــإن ربحيــة الســهم المخفضــة وربحيــة الســهم 

األساســية متطابقتــان.

27.  توزيعات أرباح األسهم
توزيعات أرباح األسهم المعلن عنها والمدفوعة

إن أربــاح األســهم البالــغ قدرهــا 546٫513 دينــار بحرينــي تمثــل نســبة 5٪ مــن مجمــوع رأس المــال الصــادر والمدفــوع للســنة المنتهيــة 

ــس  ــع 5 فل ــمبر 2018 بواق ــة في 31 ديس ــنة المنتهي ــي للس ــار بحرين ــهم( )2019: 346٫514 دين ــس للس ــع 5 فل ــمبر 2019 )بواق ــي 31 ديس ف

ــم  ــث ت ــارس 2019(، حي ــارس 2020 )2019: 21 م ــي 25 م ــدة ف ــنوية المنعق ــة الس ــة العام ــي الجمعي ــا ف ــة عليه ــت الموافق ــهم، وتم للس

اإلعــان عنهــا، كمــا تــم دفعهــا فــي وقــت الحــق.

توزيعات أرباح األسهم المقترحة من قبل مجلس اإلدارة

اقتــرح مجلــس إدارة الشــــركة توزيعــات أربــاح أســهم بمبلــغ 546٫513 دينــار بحرينــي )2019: 546٫513 دينــار بحرينــي(، تمثــل نســبة 5٪ مــن 

مجمــوع رأس مــال الشــركة الصــادر والمدفــــــوع بالكامــل عــن الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 بواقع 5 فلــس للســهم )2019: 

بواقــع 5 فلــس للســهم(. إن توزيعــات أربــاح األســهم المقترحــة تصبــح مســتحقة الســداد فقــط عندمــا تتــم الموافقــة عليهــا مــن 

قبــل المســاهمين فــي الجمعيــة العامــة الســنوية، وبالتالــي، لــم يتــم احتســابها ضمــن هــذه البيانــات الماليــة.

28.  التبرعات لصالح األعمال الخيرية
التبرعات المقترحة من قبل مجلس اإلدارة

اقتــرح مجلــس إدارة الشــركة تخصيــص مبلــغ 10٫000 دينــار بحرينــي مــن أجــل التبرعــات لصالــح األعمــال الخيريــة للســنة المنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2020 )2019: 10٫000 دينــار بحرينــي(. إن هــذا األمــر يخضــع لموافقــة المســاهمين فــي الجمعيــة العامــة الســنوية.

29.  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة
ــارس  ــا يم ــر، أو عندم ــرف اآلخ ــى الط ــيطرة عل ــدرة الس ــراف ق ــد األط ــون ألح ــا يك ــة عندم ــراف ذات عاق ــراف كأط ــار األط ــم اعتب يت

نفــوذ مؤثــر علــى الطــرف اآلخــر فــي اتخــاذ القــرارات الماليــة والتشــغيلية. ينــدرج ضمــن األطــراف ذات العاقــة كل مــن المســاهمين، 

ــا، وأفــراد ُأســرهم المقربيــن، وتلــك الشــركات األخــرى التــي تكــون لــدى الشــركة أو  وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وموظفــي اإلدارة العلي

المســاهمين، وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وموظفــي اإلدارة العليــا وأفــراد ُأســرهم المقربيــن القــدرة علــى ممارســة نفــوذ مؤثــر فيهــا 

أو يمكــن أن تتأثــر بشــكل جوهــري مــن قبــل تلــك األطــراف. إن المعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة مصرحــة مــن قبــل اإلدارة وتــم 

إبرامهــا علــى أســاس تجــاري منصــف.

فيما يلي ملخص ألهم المعامات التي تم إبرامها مع األطراف ذات العاقة خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر:

إسم الطرف ذو العاقةطبيعة العاقةالمعاملة

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 
2020

 السنة
المنتهية في

31 ديسمبر 2019

إيرادات أخرى متعلقة 
 بمواقف السيارات

مســـــــاهم)إيضاح 21(
شركة البحرين لاستثمار العقاري 

51٫77846٫254)إدامة( ش.م.ب. )مقفلة(

مصروفات عقد اإليجار 
مســـــــاهم)إيضاح 24(

شركة البحرين لاستثمار العقاري 
128٫50174٫449)إدامة( ش.م.ب. )مقفلة(

مكافآت أعضاء مجلس 
25٫27230٫332موظفو اإلدارة العليا )*(موظفو اإلدارة العليا )*(اإلدارة 

أتعاب حضور اجتماعات     
39٫00035٫000موظفو اإلدارة العليا )*(موظفو اإلدارة العليا )*(مجلس اإلدارة )إيضاح 24(

رواتب ومكافآت موظفي 
267٫507222٫250موظفو اإلدارة العليا )*(موظفو اإلدارة العليا )*(اإلدارة العليا

منافع طويلة األجل 
4٫4901٫723موظفو اإلدارة العليا )*(موظفو اإلدارة العليا )*(لموظفي اإلدارة العليا

)*(  تعويضات موظفي اإلدارة العليا

إن أعضــاء اإلدارة العليــا هــم أولئــك األشــخاص الذيــن يملكــون الســلطة ويتحملــون المســؤولية فيمــا يتعلــق بالتخطيــط ألنشــطة 

الشــركة وإدارتهــا ومراقبتهــا، بمــا فــي ذلــك أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة.

فيما يلي ملخص لألرصدة مع األطراف ذات العاقة:

إسم الطرف ذو العاقة
 طبيعة 
العاقة

مبالغ مستحقة من طرف ذو عاقة 
)إيضاح 14(

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

10٫563149٫119مساهمشركة البحرين لاستثمار العقاري )إدامة( ش.م.ب )مقفلة(

إسم الطرف ذو العاقة
 طبيعة 
العاقة

مبالغ مستحقة لطرف ذو عاقة 
)إيضاح 20(

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

131٫274132٫604مساهمشركة البحرين لاستثمار العقاري )إدامة( ش.م.ب )مقفلة(
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اإليضاحات حول البيانات المالية
3٠.  الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر )تابع(

الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر   .30
ــل،  ــع ألج ــه، وودائ ــي حكم ــا ف ــد وم ــى النق ــتمل عل ــي تش ــز المال ــان المرك ــي بي ــة ف ــة المدرج ــات المالي ــودات والمطلوب الموج

وموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر، واســتثمارات بالتكلفــة المطفــأة، وذمــم تجاريــة مدينــة وأخــرى 

ــة  ــبية المتعلق ــات المحاس ــن. إن السياس ــع الموظفي ــتثناء مناف ــرى بإس ــة أخ ــم دائن ــً، وذم ــة مقدم ــات المدفوع ــتثناء المصروف بإس

باألســاليب المتبعــة عنــد اإلعتــراف بــاألدوات الماليــة قــد تــم اإلفصــاح عنهــا كًا علــى حــدة فــي البنــد الخــاص بهــا.

إدارة حقوق الملكية

إن أهداف الشركة عند الحفاظ على حقوق الملكية تتمثل فيما يلي:

ــاهمين  ــد للمس ــم عوائ ــي تقدي ــتمرار ف ــن االس ــن م ــي تتمك ــتمرة، لك ــأة مس ــتمرار كمنش ــى االس ــركة عل ــدرة الش ــان ق ضم  •

وفوائــد ألصحــاب المصلحــة اآلخريــن؛ و

توفير عائد مناسب للمساهمين من خال تسعير المنتجات والخدمات بما يتناسب مع مستوى المخاطر.  •

تقــوم الشــركة بــإدارة هيكلــة حقــوق الملكيــة لديهــا، كمــا تقــوم بإجــراء التعديــات الازمــة عليهــا فــي ضــوء التغيــرات فــي الظــروف 

االقتصاديــة. لــم يتــم إجــراء أيــة تغييــرات فــي األهــداف والسياســات والعمليــات خــال الســنتين المنتهيتيــن فــي 31 ديســمبر 2020 و2019.

ــارة عــن صافــي المديونيــة مقســومً  وتقــوم الشــركة بمراقبــة حقــوق الملكيــة عــن طريــق اســتخدام نســبة المديونيــة، وهــي عب

علــى مجمــوع حقــوق الملكيــة مضافــً إليــه صافــي المديونيــة. تضــم الشــركة ضمــن صافــي المديونيــة ذمــم دائنــة أخــرى 

والتزامــات عقــود اإليجــار مطروحــً منهــا النقــد ومــا فــي حكمــه. أمــا حقــوق الملكيــة، فتتضمــن رأس المــال واإلحتياطــات المنســوبة 

ــركة. ــاهمي الش لمس

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

330٫434370٫879ذمم دائنة أخرى

153٫777154٫392التزامات عقود اإليجار

)938٫436()3٫650٫823(ناقصً: النقد وما في حكمه

)413٫165()3٫166٫612(صافي الفائض

10٫930٫26710٫930٫267رأس المال، بعد خصم أسهم الخزينة

2٫000٫0002٫000٫000عاوة إصدار أسهم

3٫176٫3763٫110٫547اإلحتياطي القانوني

12٫40022٫400إحتياطي األعمال الخيرية

)256٫380()250٫829(إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

3٫783٫2593٫806٫593األرباح المستبقاة

19٫651٫47319٫613٫427مجموع حقوق الملكية

16٫484٫86119٫200٫262مجموع حقوق الملكية وصافي الفائض

يوجد لدى الشركة صافي فائض كما في 31 ديسمبر 2020 و2019. وفقً لذلك، لم يتم حساب نسبة المديونية.

إدارة المخاطــر تتــم مــن قبــل إدارة الشــئون الماليــة فــي الشــركة وفقــً لسياســات معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة. تقــوم إدارة 

الشــئون الماليــة بالشــركة بتقييــم المخاطــر الماليــة بالتعــاون الوثيــق مــع الوحــدات التشــغيلية فــي الشــركة. 

األدوات المالية الرئيسية

إن األدوات المالية الرئيسية المستخدمة من قبل الشركة، والتي تنشأ منها مخاطر األدوات المالية هي كالتالي:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر  •

إستثمارات بالتكلفة المطفأة   •

ذمم تجارية مدينة وأخرى بإستثناء المصروفات المدفوعة مقدمً   •

ودائع ألجل   •

النقد وما في حكمه   •

ذمم دائنة أخرى بإستثناء منافع الموظفين   •

يوضح البيان التالي ملخصً لألدوات المالية المحتفظ بها مصنفة طبقً لفئتها كما فــي 31 ديسمبر 2020:

المبالغ مبينة بالدينار البحريني

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

موجودات 
مالية بالتكلفة 

المطفأة

الموجودات المالية

-2٫855٫074موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

380٫871-استثمارات بالتكلفة المطفأة

581٫637-ذمم تجارية مدينة وأخرى بإستثناء المصروفات المدفوعة مقدمً

3٫214٫885-ودائع ألجل

3٫650٫823-النقد وما في حكمه

2٫855٫0747٫828٫216مجموع الموجودات المالية

المبالغ مبينة بالدينار البحريني

مطلوبات 
مالية بالتكلفة 

المطفأة

المطلوبات المالية 
297٫409ذمم دائنة أخرى بإستثناء منافع الموظفين

297٫409مجموع المطلوبات المالية

ويوضح البيان التالي ملخصً لألدوات المالية المحتفظ بها مصنفة طبقً لفئتها كما فــي 31 ديسمبر 2019:

المبالغ مبينة بالدينار البحريني

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 

من خال الدخل 
الشامل اآلخر

موجودات مالية 
بالتكلفة المطفأة

الموجودات المالية

-3٫088٫598موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

380٫871-استثمارات بالتكلفة المطفأة

613٫207-ذمم تجارية مدينة وأخرى بإستثناء المصروفات المدفوعة مقدمً

5٫638٫673-ودائع ألجل

938٫436-النقد وما في حكمه

3٫088٫5987٫571٫187مجموع الموجودات المالية
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المبالغ مبينة بالدينار البحريني
مطلوبات مالية 

بالتكلفة المطفأة

المطلوبات المالية
345٫654ذمم دائنة أخرى بإستثناء منافع الموظفين

345٫654مجموع المطلوبات المالية

مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر الناجمــة عــن فشــل أحــد األطــراف بالوفــاء بالتزاماتــه الماليــة فــي ميعــاد اســتحقاقها ممــا يتســبب 

ــة  ــة التعاقدي ــات النقدي ــه والتدفق ــي حكم ــا ف ــد وم ــي النق ــان ف ــر االئتم ــأ مخاط ــة. تنش ــارة مالي ــر لخس ــرف اآلخ ــل الط ــي تحم ف

الســتثمارات الديــون المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة، وكذلــك التعرضــات االئتمانيــة للعمــاء، بمــا فــي ذلــك الذمــم المدينــة غيــر 

ــدة.   ــة جي ــات ائتماني ــع بتصنيف ــة تتمتـ ــر محلي ــة وغي ــوك محليــ ــدى بن ــل ل ــع ألج ــة والودائ ــدة البنكي ــاظ باألرص ــم االحتف ــددة. يت المس

كمــا أن اســتثمارات الشــركة محتفــظ بهــا لــدى بنــوك محليــة تتمتــع بتصنيفــات ائتمانيــة جيــدة وشــركات أخــرى مدرجــة فــي أســواق 

األوراق الماليــة. إن تركيــزات مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بذمــم اإليجــارات المدينــة مــن المســتأجرين محــدود بســبب العــدد الكبيــر 

للمســتأجرين. تطبــق الشــركة المنهــج المبســط للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )9( لقيــاس الخســائر االئتمانيــة 

المتوقعــة باســتخدام مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدى الحيــاة بالنســبة لجميــع الذمــم التجاريــة المدينــة. عــاوة علــى 

ذلــك، تعتبــر اســتثمارات الديــن بالتكلفــة المطفــأة ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة. بســبب هــذه العوامــل، تعتقــد اإلدارة بأنــه ال توجــد 

ــدى  ــة ل ــارات المدين ــم اإليج ــل ذم ــدم تحصي ــن ع ــة م ــائر الناتج ــة الخس ــة لمواجه ــغ المخصص ــى المبال ــة عل ــان إضافي ــر ائتم مخاط

ــركة. الش

ال تقــوم الشــركة بالدخــول فــي عقــود مشــتقات ماليــة مــن أجــل إدارة مخاطــر اإلئتمــان، علــى الرغــم مــن أنــه فــي بعــض الحــاالت 

المحــدودة، قــد تتخــذ الشــركة خطــوات لتخفيــف هــذه المخاطــر إذا كانــت متركــزة بشــكل كافــي. وتمثــل القيمــة الدفتريــة 

للموجــودات الماليــة الحــد األقصــى لتعــرض الشــركة لمخاطــر اإلئتمــان. إن اإلفصاحــات الكميــة لمقــدار التعــرض لمخاطــر اإلئتمــان 

ــاه.  ــه أدن ــة مبين ــودات المالي ــة بالموج المتعلق

31 ديسمبر 2020

القيمة الدفتريةالمبالغ مبينة بالدينار البحريني

الحد األقصى 
للتعرض 
للمخاطر

الموجودات المالية 
ذمم تجارية مدينة وأخرى بإستثناء المصروفات المدفوعة مقدمً

581٫637581٫637

3٫214٫8553٫214٫885ودائع ألجل

3٫650٫8233٫649٫435النقد وما في حكمه

7٫447٫3157٫445٫957مجموع الموجودات المالية

31 ديسمبر 2019

القيمة الدفتريةالمبالغ مبينة بالدينار البحريني

الحد األقصى 
 للتعرض

للمخاطر

الموجودات المالية 
ذمم تجارية مدينة وأخرى بإستثناء المصروفات المدفوعة مقدمً

613٫207613٫207

5٫638٫6735٫638٫673ودائع ألجل

938٫436936٫882النقد وما في حكمه

7٫190٫3167٫188٫762مجموع الموجودات المالية

مخاطــر معــدل الفائــدة هــي مخاطـــر تقلــب قيمــة األدوات الماليــة بســبب التغيــرات فــي معـــدالت الفائــدة الســوقية. إن 

اإلســتثمارات بالتكلفــة المطفــأة، والودائــع ألجــل، والحســاب الجــاري لــدى أحــد البنــوك التــي تتعامــل معهــا الشــركة، يــدرون عوائــد 

ــدل  ــر مع ــة لمخاط ــت حساس ــركة، ليس ــدى الش ــرى ل ــات األخ ــودات والمطلوب ــإن الموج ــركة، ف ــي رأي إدارة الش ــة. وف ــدالت ثابت بمع

الفائــدة. إن التأثيــر اإلفتراضــي علــى األربــاح عنــد زيــادة أو انخفــاض معــدل الفائــدة بمقــدار 100 نقطــة أساســية ســيبلغ حوالــي 66.970 

ــي(.  ــار بحرين ــي )2019: 64.679 دين ــار بحرين دين

ــألدوات  ــة ل ــات المصاحب ــداد اإللتزام ــة لس ــوال الازم ــر األم ــي توفي ــة ف ــركة لصعوب ــة الش ــر مواجه ــي مخاط ــيولة ه ــر الس مخاط

الماليــة. قــد تنتــج مخاطــر الســيولة مــن عــدم القــدرة علــى بيــع أصــل مالــي معيــن بالســرعة المناســبة وبقيمــة تقــارب قيمتــه العادلة.

تقــوم إدارة الشــركة بمراقبــة مخاطــر الســيولة علــى أســاس منتظــم للمســاعدة فــي التأكــد مــن توافــر األمــوال الكافيــة مــن أجــل 

الوفــاء بجميــع اإللتزامــات عنــد اســتحقاقها.

ــر  ــة غي ــات المالي ــة( للمطلوب ــر المخصوم ــة غي ــة التعاقدي ــات النقدي ــل التدفق ــة )تمث ــتحقاقات التعاقدي ــي اإلس ــدول التال ــن الج يبي

ــات. ــديد المدفوع ــه بتس ــوم في ــركة أن تق ــن الش ــب م ــن أن يطل ــخ يمك ــرب تاري ــاس أق ــى أس ــتقة عل المش

المجموعأقل من سنةالمبالغ مبينة بالدينار البحريني

في 31 ديسمبر 2020

297٫409297٫409أدوات مالية غير معرضة للفائدة

في 31 ديسمبر 2019

345٫654345٫654أدوات مالية غير معرضة للفائدة

ــبب  ــطة بس ــواق النش ــي األس ــة ف ــة المدرج ــعار األوراق المالي ــي أس ــرات ف ــركة للتغي ــرض الش ــر تع ــي مخاط ــعار ه ــر األس مخاط

اإلســتثمارات التــي تحتفــظ بهــا الشــركة والمصنفــة فــي بيــان المركــز المالــي كموجــودات ماليــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر. 

تديــر الشــركة هــذه المخاطــر مــن االســتثمار فــي أوراق ماليــة مدرجــة عــن طريــق تنويــع محفظتهــا. ويتــم تنويــع المحفظــة وفقــا 

للحــدود التــي وضعتهــا الشــركة.

إن تحليل حساسية القيمة العادلة لإلستثمارات موضح على النحو التالي:

الوصــــــــف
مقدار
التغير

التأثير على حقوق الملكية

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

موجودات مالية مدرجة في أسواق األوراق المالية

+/- 114٫304+/- 102٫333+/- 5٪     من خال الدخل الشامل اآلخر

المخاطــر الســوقية هــي مخاطــر تقلــب قيمــة أداة ماليــة معينــة نتيجــة للتغيــرات فــي معــدالت الفائــدة، وأســعار صــرف العمــات 

ــكل  ــتراتيجية بش ــل االس ــوم بتعدي ــوق وتق ــرات الس ــوى ومتغي ــب ق ــن كث ــركة ع ــب الش ــهم. تراق ــعار األس ــر أس ــة، ومخاط األجنبي

مناســب للحــد مــن المخاطــر الســوقية.

ــات  ــرف للعم ــعار الص ــي أس ــرات ف ــبب التغي ــة بس ــة ألداة مالي ــي القيم ــات ف ــن التقلب ــة ع ــر الناتج ــي المخاط ــة ه ــر العمل مخاط

األجنبيــة. إن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر التــي تحتفــظ بهــا الشــركة، مثبتــة بشــكل رئيســي 

بالدينــار البحرينــي والــدوالر األمريكــي. ويرتبــط الدينــار البحرينــي بشـــكل فعــــال بالــدوالر األمريكــي. وعليه، تــم تقييــم احتمالية تعرض 

الشــركة لمخــــاطر العملــة مـــن قـــبل اإلدارة بأنهــا ضئيلة.

ــرية أو  ــاء البش ــة، واألخط ــات الداخلي ــل العملي ــاءة أو فش ــدم كف ــن ع ــة ع ــارة ناتج ــرض لخس ــر التع ــي مخاط مخاطــر التشــغيل ه

خلــل فــي األنظمــة أو بســبب األحــداث الخارجيــة. تســعى الشــركة للحــد مــن هــذه المخاطــر عــن طريــق وضــع سياســات وإجــراءات 

لتحديــد ومراقبــة وإدارة هــذه المخاطــر بشــكل مســتمر.

اإليضاحات حول البيانات المالية
3٠.  الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر )تابع(



76 شركة البحرين لمواقف السيارات      |      التقرير السنوي ٢٠٢٠شركة البحرين لمواقف السيارات      |      التقرير السنوي 75٢٠٢٠

يوضح الجدول التالي التسوية بين الرصيد االفتتاحي والختامي للقيمة العادلة لألدوات المالية ضمن المستوى الثالث:

استثمارات غير مدرجة في أسواق 
األوراق المالية 

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020المبالغ مبينة بالدينار البحريني

802٫514797٫051الرصيد االفتتاحي

5٫9025٫463مكاسب القيمة العادلة غير المحققة

808٫416802٫514الرصيد الختامي

مخاطــر االســتثمار هــي مخاطــر عــدم اليقيــن بشــأن المنافــع المســتقبلية التــي يمكــن تحقيقهــا مــن االســتثمار. تمتلــك الشــركة 

سياســات واضحــة بالنســبة إلدارة مخاطــر االســتثمار. تغطــي هــذه السياســات مســتويات ســلطة االســتثمار وممارســات تقييــم 

ــوم  ــا تق ــركة، كم ــي للش ــز المال ــان المرك ــى بي ــات عل ــر المعام ــة تأثي ــركة بدراس ــة بالش ــئون المالي ــوم إدارة الش ــا تق ــتثمار. كم االس

بمراقبــة أداء المحفظــة االســتثمارية بصفــة مســتمرة. وتتــم مراجعــة كل طلــب اســتثمار مــن قبــل جهــة مختصــة وذلــك بنــاًء علــى 

ــنوي.  ــع س ــاس رب ــى أس ــتثمارات عل ــادل لاس ــم الع ــراء التقيي ــم إج ــة. ويت ــة المعامل ــم وطبيع حج

ــذ  ــة للتنفي ــر قابل ــدات الغي ــات أو التعاق ــراء العملي ــن ج ــة م ــر المتوقع ــائر غي ــن الخس ــة ع ــر الناجم ــي المخاط ــة ه ــر القانوني المخاط

ــة  ــة خارجي ــة قانوني ــع مؤسس ــركة م ــل الش ــة. تتعام ــة كافي ــتندات قانوني ــا مس ــس له ــي لي ــا أو الت ــول به ــن المعم ــب القواني بموج

ــة. ــر القانوني ــي إدارة المخاط ــا ف لدعمه

مخاطــر الســمعة هــي المخاطــر الناتجــة عــن التصــور الســلبي بشــأن الممارســات التجاريــة أو أنظمــة الرقابــة الداخليــة للشــركة، ســواًء 

كانــت صحيحــة أم خاطئــة، وبذلــك ســوف تــؤدي إلــى انخفــاض فــي قاعــدة المســتثمرين للشــركة، كمــا أنهــا ســتؤدي إلــى النزاعــات 

المكلفــة التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى ســيولة الشــركة. يقــوم مجلــس اإلدارة بدراســة القضايــا التــي قــد تكــون لهــا 

انعكاســات علــى ســمعة الشــركة ويصــدر توجيهاتــه لمعالجــة تلــك القضايــا.

أرقام المقارنة  .31
تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة للســنة الماضيــة، حيثمــا كان ذلــك ضروريــً، لكــي تتناســب مــع العــرض المعتمــد فــي الســنة 

الحاليــة. إن إعــادة التصنيــف هــذه لــم تؤثــر علــى صافــي قيمــة حقــوق الملكيــة، وصافــي الربــح، والموجــودات والمطلوبــات المتعلقــة 

ــنة الماضية. بالس

األحداث بعد فترة إعداد التقرير  .32
ــنة  ــال الس ــة خ ــاره جائح ــد - 19( باعتب ــم )كوفي ــرف بإس ــتجد ُع ــي مس ــروس تاج ــي في ــن تفش ــة ع ــة العالمي ــة الصح ــت منظم أعلن

الســابقة وحتــى اآلن، ومــازال الفيــروس يســتمر فــي االنتشــار علــى نطــاق عالمــي. إن تفشــي هــذا الفيــروس دفــع العديــد مــن البلــدان 

إلــى اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر التقييديــة مثــل الحــد مــن الســفر، وتقليــل ســاعات العمــل وتنفيــذ عمليــات اإلغــاق، وذلــك للســيطرة 

علــى انتشــاره. لقــد تســبب هــذا األمــر فــي تعطيــل العديــد مــن األنشــطة التجاريــة، وأثــر علــى العديــد مــن الصناعــات واإلســتثمارات  

فــي الســندات واألســهم خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020.

حتــى بعــد نهايــة الســنة ولحــد هــذه اللحظــة، الزالــت القيــود المتعلقــة بكوفيــد - 19 مســتمرة فــي التأثيــر علــى الموقــع الجفرافــي 

ــم  ــوم بتقيي ــره. إن اإلدارة تق ــب تقدي ــدد ويصع ــر محـ ــك غيـ ــراء ذل ــركة ج ــات الش ــل عملي ــدى تعط ــركة. إن م ــه الش ــل في ــذي تعم ال

الوضــع بشــكل فعـــال، وستتخـــذ اإلجــراءات التخفيفيــة الازمـــة لتقليــل تأثيــر ذلــك علــى عمليــات الشــركة، والمركــز المالــي والســيولة 

فــي الســنة الماليـــة 2021.

ــر مــن المتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر  بخــاف مــا ورد أعــاه، لــم تقــع أيــة أحــداث بعــد 31 ديســمبر 2020 وقبــل تاريــخ إصــدار هــذا التقري

ــات الماليــة. جوهــري علــى هــذه البيان

قياس القيمة العادلة

القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي ســيتم الحصــول عليــه لبيــع أصــل أو الــذي ســيتم دفعــه لنقــل إلتــزام فــي معاملــة منتظمــة 

بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس.

ــتثناء  ــرى بإس ــة واألخ ــة المدين ــم التجاري ــمل الذم ــاس دوري تش ــى أس ــة عل ــة العادل ــها بالقيم ــم قياس ــي ال يت ــة الت إن األدوات المالي

المصروفــات المدفوعــة مقدمــً، والنقــد ومــا فــي حكمــه، والودائــع ألجــل، والذمــم الدائنــة األخــرى بإســتثناء منافــع الموظفيــن. تــرى 

اإلدارة أنــه ونظــــرًا للطبيعـــــة القصيــــرة األجــــل لهــذه األدوات الماليــة، فــإن القيمــة العادلــة لهــــذه األدوات الماليــــة ال تختلف بشــكل 

جوهــري عــــن قيمتهــا الدفتريــة كمــا فــــي 31 ديســمبر 2020 و2019.

يبيــن الجــدول التالــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة علــى أســاس دوري 

جنبــا إلــى جنــب مــع وســائل التقييــم والمدخــات غيــر الملحوظــة الهامــة المســتخدمة فــي تحديــد قيــاس القيمــة العادلــة لــألدوات 

الماليــة إضافــة إلــى العاقــة المتبادلــة بيــن المدخــات غيرالملحوظــة والقيمــة العادلــة:

 المبالغ مبينة بالدينار
البحريني

القيمة العادلة في
31 ديسمبر 

مستوى 
التسلسل 

الهرمي

وسائل التقييم 
المستخدمة 

والمدخالت 
الرئيسية

المدخالت غير 
الملحوظة 

الهامة

العالقة 
المتبادلة بين 
المدخالت غير 

الملحوظة 
والقيمة 
العادلة

الموجودات غير المالية

470٫044عقارات استثمارية
)492٫044 :2019(

المستوى 
الثالث

تقرير تقييم 
مستقل من 

جهة مستقلة، 
ومؤشرات 

السوق.

معدالت السوق 
الحالية.

عاقة إيجابية بين 
معدالت السوق 
والقيم العادلة.

الموجودات المالية

استثمارات مدرجة في أسواق 
األوراق المالية

2٫046٫658
)2٫286٫084 :2019(

المستوى 
األول

أسعار األسهم 
المدرجة في 

أسواق األوراق 
المالية.

ال ينطبق.ال ينطبق.

استثمارات غير مدرجة في 
أسواق األوراق المالية

808٫416
)802٫514 :2019(

المستوى 
الثالث

صافي موجودات 
الشركات 
المستثمر 

فيها بناًء على 
المعلومات 

المالية المدققة 
لعام 2018.

معدالت نمو 
اإليرادات واألرباح 

المتوقعة مع 
األخذ في االعتبار 
المعرفة اإلدارية 

والخبرة في 
ظروف السوق 

التجاهات 
الصناعة المماثلة.

كلما ارتفع 
معدل نمو 

اإليرادات، ارتفعت 
القيمة العادلة.

ال توجد تحويات بين المستويات خال السنة.
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