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   حقوق المالكلتغيرات في الموحدة ل المرحلية القائمة
 ( مراجعة) 2022 سبتمبر  30المنتهية في  رأشه تسعةاللفترة 

 
   الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم  
     احتياطيات    

 

 رأس
 المال 

 أسهم 
 خزانة 

 احتياطي 
 قانوني 

القيمة احتياطي 
من   العادلة
 لحقوق  خالل ا

 أرباح 
 بقاة ستم

 مجموع  
 حقوق ال

حقوق غير 
 مسيطرة 

 مجموع  
  المالك حقوق

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
         

 168,325 25,238 143,087 17,198 2,213 4,651 ( 1,309) 120,334   2022يناير  1في 
         

 1,943 142 1,801 1,801 - - - - الربح للفترة 
         
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 170,268 25,380 144,888 18,999 2,213 4,651 ( 1,309) 120,334 )مراجعة( 2022سبتمبر  30كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
         

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

 680 - 680 - 680 - - - التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات 
         

 ( 1,579) 80 ( 1,659) ( 1,659) - - - - )الخسارة( / الربح للفترة 
         
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 165,831 25,187 140,644 14,868 2,175 4,576 ( 1,309) 120,334 )مراجعة( 2021 سبتمبر 30في كما 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 لتدفقات النقدية الموحدة لالمرحلية  القائمة
 )مراجعة(  2022 سبتمبر  30المنتهية في  رأشه تسعةاللفترة 

  
 أشهر المنتهية في تسعةلل

 سبتمبر  30
  2022 2021 

 إيضاح 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    األنشطة التشغيلية 

 ( 1,579) 1,943  للفترة   )الخسارة( الربح
    

    :  للبنود التالية تعديالت

 731 475 9 استهالك  

 43 93  صافي تكلفة اإلجارة  

 صافي حصة الشركة من خسارة ناجمة عن استثمارات  
 217 525 7 وشركات زميلة ةع مشتركيرافي مش

 ( 222) ( 201) 5و 4 نية المتوقعةاصافي استرجاع الخسائر االئتم

 - ( 278) 5 / السنة  الفترةمبالغ مشطوبة خالل 

 - ( 1,267)  صافي التغير في مخصص القضايا القانونية القائمة

 - ( 579) 14 مكسب من بيع استثمارات عقارية  
  ──────── ──────── 
  711 (810 ) 

    صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:  

 ( 315) ( 3,440) 4 يوماً(  90ودائع قصيرة األجل )بتواريخ إستحقاق أصلية ألكثر من 

 (35) -  التغير في النقد المقيد  

 4,716 ( 1,228)  ذمم مدينة 

 199 ( 380)  موجودات أخرى 

 2,131 ( 457)  مطلوبات أخرى وذمم دائنة 

 (33) ( 88)  مدفوعات االجارة 
  ──────── ──────── 

 5,853 ( 4,882)  األنشطة التشغيلية  ( / من المستخدم في) صافي النقد

  ──────── ──────── 
    االستثمارية األنشطة 

 - ( 2,289)  شراء استثمارات 

 ( 2,476) ( 465) 8  عقاريةالستثمارات لال رسملة إضافية

 - 1,158  صافي   –متحصالت من بيع استثمارات عقارية 

 323 292  متحصالت من خفض رأس المال لالستثمارات 

 410 372 7 توزيعات مستلمة من مشروع مشترك وشركات زميلة 

 ( 253) ( 1,478) 9 شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 - 2    ممتلكات وآالت ومعداتمتحصالت من بيع 
  ──────── ──────── 

 ( 1,996) ( 2,408)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

  ──────── ──────── 
    التمويلي ط االنش 

 247 ( 807)   البنكصافي التغير في التمويل من 

  ──────── ──────── 
 247 ( 807)   النشاط التمويليصافي النقد )المستخدم في( / من 

  ──────── ──────── 
 4,104 ( 8,097)   صافي التغير في النقد وما في حكمه

    
 17,568 18,642  في بداية الفترة النقد وما في حكمه 

  ──────── ──────── 
 21,672 10,545 4   نهاية الفترة النقد وما في حكمه في 

 ════════ ════════ 
    

    معامالت غير نقدية  

 680 -  التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات 

 ════════ ════════ 
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 أموال صندوق األعمال الخيرية  استخدامات لمصادر والموحدة المرحلية القائمة 
 )مراجعة(  2022 سبتمبر  30المنتهية في  رأشه تسعةاللفترة 

 

 

 أشهر المنتهية فيللثالثة 
 سبتمبر  30

 أشهر المنتهية في تسعةلل 
 سبتمبر  30

 2022 2021 2022 2021 

 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
     مصادر أموال صندوق األعمال الخيرية 

     

غير الموزعة في    أموال صندوق األعمال الخيرية
 24 24 24 24 الفترة  بداية

 - - - - من قبل الشركة   مساهمات
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

مجموع مصادر أموال صندوق األعمال الخيرية 
 24 24 24 24  خالل الفترة

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
غير الموزعة في   أموال صندوق األعمال الخيرية

 24 24 24 24 نهاية الفترة  
 ═══════ ════════ ═══════ ════════ 
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 المختصرةالموحدة المرحلية   يةلامالم ائ ل القووح تحاضاإي 
 ( مراجعة) 2022 سبتمبر  30في كما 

 
 

 واألنشطة معلومات عن الشركة  1
 
 التأسيس  (أ

وتعمل بموجب سجل    2002  يونيو  18إنوفست ش.م.ب. )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين بتاريخ  
. وبموجب شروط عقدها التأسيسي ونظامها 2002أكتوبر  1عملياتها التجارية بتاريخ مزاولة  . بدأت الشركة 48848تجاري رقم  

للتجديد لفترات مماثلة ما لم يتم انتهاء مدتها بحكم القانون أو على النحو المنصوص    سنة، قابلة  50  هي   األساسي، فإن مدة الشركة
، البرج الشرقي، مرفأ البحرين المالي، 35عليه في عقد التأسيس أو النظام األساسي. إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو الطابق  

 المنامة، مملكة البحرين.  
 

 وسوق الكويت لألوراق المالية.  إن الشركة مدرجة في بورصة البحرين
 

)المبادئ اإلسالمية(    1ية تجارية مرخصة ضمن فئة رقم  استثمار تم ترخيص الشركة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة  
 . مصرف البحرين المركزي وبموجب قوانينعمل تحت إشراف لتمارس أعمالها وفقاً لقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية ولت

 
 األنشطة  (ب

 في التالي:   التابعة )"المجموعة"( اوشركاته  للشركةتتمثل األنشطة الرئيسية 
 

  ستثماراألوراق المالية وصناديق االوالمباشر    ستثماراال  اومنه  ابجميع أنواعه  اتستثمارالالعمل بصورة مباشرة في مجال ا -
 .بأنواعها

 اديق االستثمارية بمختلف أنواعها.تأسيس وإدارة الصن -

 التعامل في األدوات المالية في األسواق المحلية واإلقليمية والدولية. -

 توفير المعلومات والدراسات المرتبطة بمجاالت االستثمار المختلفة للغير.  -

 تقديم الخدمات واإلستشارات المالية واالستثمارية للغير. -

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

 مزاولة أنشطة المقاوالت.  -

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

أن يكون لها مصلحة في أو أن تشترك بأي شكل من األشكال مع الشركات وغيرها من الهيئات التي تزاول أنشطة شبيهة  -
في مملكة البحرين أو خارجها، كما تندمج في الشركات    الشركةتعمل وتتعاون معها على تحقيق أهداف    بأعمالها والتي قد

 المذكورة أو تشتريها أو تنضم إليها.
 

ً  357: 2021ديسمبر   31) 2022 سبتمبر 30موظفاً كما في  665بلغ عدد موظفي المجموعة    (. موظفا
 

بناًء على قرار   2022  سبتمبر  30  في  المنتهية  رأشه  تسعةالفترة  لالمرحلية الموحدة المختصرة  القوائم المالية  إصدار  تم اعتماد  
 . 2022 نوفمبر  9بتاريخ مجلس اإلدارة الصادر 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامالم ائ ل القووح تحاضاإي 
 ( مراجعة) 2022 سبتمبر  30في كما 

 
 

   المحاسبيةالسياسات   2
 

 أسس اإلعداد  2,1
توجيهات للوفقاً    2022  سبتمبر  30المنتهية في    رأشه  تسعةلفترة الللمجموعة  المرحلية الموحدة المختصرة  القوائم المالية    أعدت

ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة   ."بالتقارير المالية المرحلية" الخاص    34معيار المحاسبة الدولي رقم  الواردة بموجب  
مع القوائم المالية   بالتزامن المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية موحدة سنوية ويجب أن تقرأ  

الموحدة في    للمجموعة  السنوية  عرض.  2021ديسمبر    31كما  اهذه    تم  الموحدة  المرحلية  المالية  بالدوالر    لمختصرةالقوائم 
ذكر خالف ي  ما لمر أمريكي  وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف دوال  .األمريكي، والتي تعد العملة الرئيسية لعمليات المجموعة

 ذلك. 
 

 بيان اإللتزام  2,2
التي تم استخدامها في مطابقة لتلك  هي  المختصرة  اد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة  ن السياسات المحاسبية المتبعة في إعدإ

الصادرة عن  المالية  التي أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة  ، و 2021ديسمبر    31السنوية للسنة المنتهية في  الموحدة  إعداد القوائم المالية  
هيئة الرقابة  المحددة من قبل  ومبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية  )"األيوفي"(  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  

والدليل  المؤسسات المالية  قانون  قانون الشركات التجارية البحريني وقانون مصرف البحرين المركزي و طبقاً لو  للشركةالشرعية  
لاإلرشاد المركزي )ي  البحرين  لمتطلبات  .  (4رقم  مجلد  المصرف  األيوفي عن بعض ،  )"األيوفي"(وفقاً  في حال غياب معايير 

 المرحلية، تستخدم المجموعة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات الصلة.  التقارير الماليةإعداد  العمليات بما في ذلك
 

 أسس التوحيد 2,3
المالية   القوائم  للالمختصرة  الموحدة  المرحلية  تشتمل  المالية  القوائم  األرصدة    .التابعة  اوشركاتهشركة  على  جميع  استبعاد  تم 

 بالكامل عند التوحيد.  البينيةوالمعامالت 
 

 مختصرة: الالموحدة  المرحلية  القوائم المالية  للشركة، التي تم دمجها في هذه  فيما يلي الشركات التابعة الرئيسية
 

 اسم الشركة التابعة

 نسبة  
 الملكية

 نسبة 
 الملكية

  بلد
 التأسيس

 سنة 
 النشاط التأسيس

 2022 2021    
 المحتفظ بها بصورة مباشرة من 

      قبل الشركة  
مملكة  %100,00 %100,00 ذ.م.م.   للتعميرشركة الخليج  

 البحرين

تطوير  شراء وبيع وإدارة و 2009
 العقارات

 

 ذ.م.م. للتعميرشركة الخليج فيما يلي الشركات التابعة المحتفظ بها بصورة غير مباشرة من خالل 
 

المحتفظ بها بصورة غير مباشرة 
      من قبل الشركة  

مملكة  % 100,00 %100,00 ذ.م.م. لالستثمار  البحرين مرسى
 البحرين

تطوير وصيانة وتأجير وإدارة  2006
والصناعية  المراكز التجارية 

 . والمباني السكنية والممتلكات
      

مملكة  % 100,00 %100,00 شركة تامكون للمقاوالت ذ.م.م. 
 البحرين

 أنشطة المقاوالت. 2007

      
جزر  % 67,57 %67,57 شركة تطوير منتجع دانات المحدودة 

 الكايمن
إدارة وتطوير المشاريع  2008

 العقارية.
      

مملكة  % 100,00 %100,00 ذ.م.م.  للتجارةتامكون 
 البحرين  

استيراد وتصدير وبيع المعدات  2009
،  اإللكترونية والكهربائية
الخاصة  واألجهزة وقطع الغيار 

 بها وبيع مواد البناء. 
      

اريسكو تامكون جي في ش.م.ب. 
 )مقفلة( 

مملكة  % 100,00 100,00%
 البحرين  

 الفلل.بناء وصيانة  2014
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامالم ائ ل القووح تحاضاإي 
 )مراجعة(  2022 سبتمبر  30في كما 

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة( أسس التوحيد  2,3
 

 اسم الشركة التابعة
 نسبة  

 الملكية

 نسبة 
 الملكية

  بلد
 التأسيس

 سنة 
 النشاط التأسيس

 2022 2021    
      

 )تتمة( المحتفظ بها بصورة غير مباشرة من قبل الشركة 
 

 
      

أعمال النجارة واألعمال   2015 مملكة البحرين  % 100,00 %100,00 ذ.م.م. بانورا انتريورز
 المتعلقة بها.

      
شركة مرسي البحرين لالستثمار 

 لسكن العمال ذ.م.م.  
بيع وشراء وإدارة  2007 مملكة البحرين  % 60,21 60,21%

 العقارات.
 

 ة جديدوتعديالت معايير وتفسيرات  2,4
هي مطابقة لتلك التي تم استخدامها في باستخدام السياسات المحاسبية التي المختصرة الموحدة القوائم المالية المرحلية تم إعداد هذه  

، بإستثناء تطبيق معايير المحاسبة المالية كما هو موضح  2021ديسمبر    31السنوية للسنة المنتهية في  الموحدة  إعداد القوائم المالية  
 أدناه:

 

يناير    1المعدة من قبل مؤسسات الوقف" )إلزامي اعتباراً من  المتعلق "بالتقارير المالية    37معيار المحاسبة المالي رقم   -
2022 ) 

بما يتماشى مع  التقارير المالية من قبل المؤسسات المالية الوقفية، والتي يتم إنشاؤها وتشغيلها  إعداد  يحدد المعيار مبادئ  
 الشريعة اإلسالمية. أحكام مبادئ و

 

المختصرة للمجموعة للفترة المنتهية  الموحدة  المرحلية  المالية  قوائم  ال  تأثير علىالمعيار المذكور أعاله أي  لتطبيق  لم يكن  
 .  2022 سبتمبر 30في 

 

 ( 2022يناير  1" )إلزامي اعتباراً من خيار والتحوط وال  وعدبالالمتعلق "  38معيار المحاسبة المالي رقم  -
)التحوط(    طتحوالوعد )الوعد( والخيار )الخيار( والومتطلبات ترتيبات  المالية  يحدد المعيار مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير  

   .المالية للمؤسسات
 

المختصرة للمجموعة للفترة المنتهية  الموحدة  المرحلية  المالية  قوائم  ال  المعيار المذكور أعاله أي تأثير علىلتطبيق  لم يكن  
 .  2022 سبتمبر 30في 

 

 معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة صادرة ولكنها غير إلزامية  2,5
القوائم  حتى تاريخ إصدار  غير إلزامية بعد  على المعايير القائمة ولكنها  التي أدخلت  المعايير والتفسيرات والتعديالت  أدناه  وفيما يلي  

التي هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة  وتتوقع المجموعة بشكل معقول بأنه سيتم تطبيق  المالية الموحدة للمجموعة.  
على المعايير التي أدخلت  المعايير والتفسيرات والتعديالت  تنوي المجموعة تطبيق هذه  .  تاريخ مستقبليالمعايير القائمة في  أدخلت  

 : إلزاميةق ذلك، عندما تصبح القائمة، حيثما ينطب
 

 ( 2023يناير  1)إلزامي اعتباراً من  " إعداد التقرير المالي للزكاةبالمتعلق "  39معيار المحاسبة المالي رقم   -
في    واإلفصاحسالمية، بما في ذلك العرض  اإلمالية  المؤسسة  الة في دفاتر  االمحاسبية للزكبيان المعالجة  يهدف المعيار إلى  

 المالية.قوائمها 
 

رقم   - المالي  المحاسبة  "   40معيار  المالي  بالمتعلق  التقرير  اإلسالميةلإعداد  المالية  من  "  لنوافذ  اعتباراً  يناير   1)إلزامي 
2024) 

المالي رقم   المحاسبة  المعيار على إدخال التحسينات ويحل محل معيار  التي  "   18يهدف هذا  المالية اإلسالمية  الخدمات 
المطبقة على المؤسسات المالية التقليدية التي تقدم  إعداد التقرير المالي  ويحدد متطلبات  "  تقدمها المؤسسات المالية التقليدية

 الخدمات المالية. 
 

 ( 2023يناير  1عتباراً من )إلزامي ا"العرض واإلفصاح العام في القوائم المالية" )المعدل(  1معيار المحاسبة المالي رقم   -
العالمية  الممارسات  أفضل  يتماشى مع  بما  المنصوص عليها  العام  العرض واإلفصاح  المعيار متطلبات  يوضح ويحسن 

 السابق.  1ويحل محل معيار المحاسبة المالي رقم  
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامالم ائ ل القووح تحاضاإي 
 )مراجعة(  2022 سبتمبر  30في كما 

 
 تدوير العمليات   3
 

الحصة التناسبية من صافي الربح أو  2022  سبتمبر  30المنتهية في    رأشه  تسعةالقد ال يمثل صافي الدخل المرحلي الموحد لفترة  
 التشغيلية.الخسارة السنوية نتيجة لتقلبات الدخل والمصرفات 

 

 نقد وأرصدة لدى بنوك   4
 مدققة

 ديسمبر  31
2021 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2022  

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف 
  دوالر أمريكي 

   
 يوماً أو أقل(   90ودائع قصيرة األجل )بتواريخ استحقاق أصلية لفترة  1,468 9,087

  لدى بنوك ةجاريال اتحسابأرصدة ال 9,065 9,542

   نقد في الصندوق 12 13
───────── ─────────  

 مجموع النقد وما في حكمه   10,545 18,642
   

  يوماً( 90أصلية ألكثر من ودائع قصيرة األجل )بتواريخ استحقاق  11,335 7,895

 محسوماً منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  ( 36) ( 161)
───────── ─────────  

  مجموع النقد واألرصدة لدى البنوك 21,844 26,376
═════════ ═════════  

 فيما يلي التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:
 مدققة

 ديسمبر  31
2021 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2022  

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف 
  دوالر أمريكي 

   
 يناير  1في  161 142

 السنة  /خالل الفترة مخصص  /)استرجاعات(  ( 125) 19
───────── ────────  

161 36  
═════════ ════════  

 ذمم مدينة  5

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2022 

 مدققة
 ديسمبر  31

2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 12,830 13,115 ( 17 رقم  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح

 8,729 6,798 ذمم تجارية مدينة 

 1,296 1,332  إيجار مستحق القبض

 21,028 23,866 ذمم مدينة أخرى  
 ──────── ─────── 
 45,111 43,883 
   

 ( 23,472) ( 23,118)  الخسائر االئتمانية المتوقعةمحسوماً منها: مخصص 
 ──────── ─────── 
 21,993 20,411 
 ════════ ════════ 
 

ويتم سداد لل لها شروط محددةال يوجد ووال تستحق عليها أرباح  غير مضمونة، هي  عالقة الطراف ذات األالمبالغ المستحقة من إن 
   قبل إدارة المجموعة.التصريح بها من 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامالم ائ ل القووح تحاضاإي 
 )مراجعة(  2022 سبتمبر  30في كما 

 
 

 )تتمة( ذمم مدينة 5
 

 للمجموعة:  الخسائر االئتمانية المتوقعةفيما يلي التغير في مخصص 

 

 مراجعة 
  سبتمبر 30

2022 

 مدققة
 ديسمبر  31

2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 23,905 23,472 يناير  1في

 - ( 278) مبالغ مشطوبة خالل الفترة / السنة 

 ( 433) ( 76) انتفت الحاجة إليه خالل الفترة / السنة مخصص 
 ──────── ──────── 
 23,118 23,472 
 ════════ ════════ 
   ستثماراتا 6

 

 مراجعة 
  سبتمبر 30

2022 

 مدققة
 ديسمبر  31

2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 12,964 12,971 صلة بالعقارات  الذات استثمارات حقوق الملكية 

 - 1,990   أموال مدارة
 ──────── ──────── 
 14,961 12,964 
 ════════ ════════ 
 ريع مشتركة وشركات زميلة  ااستثمارات في مش 7

 

 مراجعة 
  سبتمبر 30

2022 

 مدققة
 ديسمبر  31

2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 95,681 95,048 يناير  1في 

 ( 223) ( 525) الخسارة   صافي حصة المجموعة في

 ( 410) ( 372) توزيعات خالل الفترة / السنة 
 ─────── ─────── 
 94,151 95,048 
 ═══════ ══════ 
 استثمارات عقارية   8

 

 مراجعة 
  سبتمبر 30

2022 

 مدققة
 ديسمبر  31

2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 76,824 79,524 يناير 1في 

 2,700 465 إضافات خالل الفترة / السنة 
 - ( 579) استبعادات خالل الفترة / السنة 

 ─────── ─────── 
 79,410 79,524 
 ═══════ ══════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامالم ائ ل القووح تحاضاإي 
 )مراجعة(  2022 سبتمبر  30في كما 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات   9

 

أعمال  
ية قيد  رأسمال
 التنفيذ 

مباني على 
أراضي  
 مستأجرة 

 مكائن 
ومعدات وأثاث  

 وتركيبات

 أجهزة  
وبرامج 

 المجموع  مركبات الحاسب اآللي 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
       التكلفة

 24,662 2,254 1,592 10,694 10,122 - 2022يناير  1في 
 1,478 81 132 1,192 - 73 إضافات  

 ( 16) ( 16) - - - - استبعادات  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

  2022 سبتمبر  30في كما 
 26,124 2,319 1,724 11,886 10,122 73 )مراجعة( 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
       االستهالك المتراكم 

 16,301 1,960 1,533 9,727 3,081 - 2022يناير  1في 
 475 61 60 218 136 - المخصص  
 ( 14) ( 14) - - - -   استبعادات

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
  2022 سبتمبر  30في كما 

 16,762 2,007 1,593 9,945 3,217 - )مراجعة( 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

       : صافي القيمة الدفترية
  2022 سبتمبر  30في كما 

 9,362 312 131 1,941 6,905 73 )مراجعة( 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

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

 

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

 
 المنتهية   ر أشه تسعةلل

  سبتمبر  30في 
 2022 2021 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 175 189 ( 13االستهالك المحتسب على تكاليف العقد )إيضاح رقم 
 556 286 االستهالك المحتسب على المصروفات  

 ──────── ──────── 
 475 731 
 ════════ ════════ 

 الحق في استخدام الموجودات  10

 

 مراجعة
 سبتمبر  30

2022 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2021 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   التكلفة

 - 328 يناير   1في 
 328 - إضافات  

 ──────── ──────── 
 328 328 
 ──────── ──────── 

   اإلطفاء المتراكم 
 - 64 يناير   1في 

 64 82 للفترة / السنة  المخصص 
 ──────── ──────── 
 146 64 
 ──────── ──────── 

 264 182 صافي القيمة الدفترية  
 ════════ ════════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامالم ائ ل القووح تحاضاإي 
 )مراجعة(  2022 سبتمبر  30في كما 

 
 

 موجودات أخرى  11

 

 مراجعة 
 سبتمبر  30

2022 

 مدققة
 ديسمبر   31

2021 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 274 528 لين لمقاو لمبالغ مدفوعة مقدماً 

 257 383 مبالغ مدفوعة مقدماً 
 ──────── ──────── 

 911 531 
 ════════ ════════ 

 مطلوبات أخرى وذمم دائنة   12

 

 مراجعة 
 سبتمبر  30

2022 

 مدققة
 ديسمبر   31

2021 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 50,105 50,105 مبالغ مستحقة الدفع للحكومة  

 7,992 4,962 مستحقات وذمم دائنة أخرى 

 4,970 4,914 مبالغ مدفوعة مقدماً من عمالء المقاوالت  

 3,389 2,122 وااللتزامات األخرى  مخصص القضايا القانونية القائمة 

 1,469 4,214 ذمم تجارية دائنة  

 1,046 1,014 الدفع مبالغ محتجزة مستحقة  

 152 68 (17مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة )إيضاح رقم 
 ──────── ──────── 

 67,399 69,123 
 ════════ ════════ 

 صافي الدخل من عقود المقاوالت  13
 مراجعة  

 
 المنتهية   ر أشه تسعةلل

  سبتمبر 30في 
 2022 2021 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي
 ألف  

 أمريكي دوالر 
   

 4,192 10,829 دخل العقد 
 ( 3,725) ( 10,157) تكاليف العقد

 ──────── ──────── 

 672 467 
 ════════ ════════ 

 دخل من استثمارات  14
 مراجعة  

 
 المنتهية   ر أشه تسعةلل

  سبتمبر 30في 

 2022 2021 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 2,314 2,802 دخل إيجار 
 - 579 مكسب من بيع استثمارات عقارية

 - 32 دخل أرباح أسهم  
 ──────── ──────── 
 3,413 2,314 
 ════════ ════════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامالم ائ ل القووح تحاضاإي 
 )مراجعة(  2022 سبتمبر  30في كما 

 
 

 دخل آخر   15
 مراجعة 

 
 المنتهية  رأشه تسعةلل

   سبتمبر 30في 

 2022 2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 119 554 ربح من ودائع قصيرة األجل 

 408 244 خدمات المياه والكهرباء 

 508 149 أخرى 
 ──────── ──────── 
 947 1,035 
 ════════ ════════ 

 )الخسارة( /  األرباح النصيب األساسي والمخفض للسهم في 16
 

العائد إلى حقوق حاملي أسهم الشركة   للفترة  الدخليتم احتساب مبالغ النصيب األساسي والمخفض للسهم من األرباح بقسمة صافي 
 كما يلي: الفترةاألم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 مراجعة 

 
 المنتهية  رأشه تسعةلل

   سبتمبر 30في 

 2022 2021 
   

 ( 1,659) 1,801 ألف دوالر أمريكي -فترة إلى حقوق مساهمي الشركة األم لل ةالعائد/ )الخسارة(   الدخل
 ═══════ ═══════ 
   

 297,162 297,162 باآلالف - ونهاية الفترةفي بداية  القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسط
 ═══════ ═══════ 

 ( 0.56) 0.61 سنتات أمريكية  – الموزعة للسهم)الخسارة(  / العائد
 ═══════ ═══════ 

 
 ن األرباح للسهم المخفض مماثلة لألرباح للسهم األساسي. إلدى الشركة أية أسهم عادية قد تكون عرضة للتخفيض، وبالتالي فتوجد    ال
 

 أرصدة ومعامالت الطرف ذوي العالقة   17
 

تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارة المجموعة والشركات المملوكة لهم أو المسيطر عليها 
ومدققي   عيةمجموعة وأعضاء هيئة الرقابة الشرللمشتركة مع تلك  المساهمة  نتيجة الأو ذو نفوذ مؤثر من قبلهم والشركات الحليفة  

   .الحسابات الخارجيين
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 (مراجعة) 2022 سبتمبر 30في كما 

 

 )تتمة( عالقة ال ويطرف ذالمعامالت وأرصدة  17
 

 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات الصلة 
  ة الفتردارة. تنتج المعامالت واألرصدة ضمن األعمال االعتيادية للمجموعة. إن األرصدة القائمة في نهاية  تدخل المجموعة في معامالت وترتيبات واتفاقيات مع أطرافها ذات العالقة ضمن أعمالها اإلعتيادية بشروط وأحكام معتمدة من قبل مجلس اإل

 السنة هي غير مضمونة.  و
 

 أطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة: أرصدة  يلي فيما 
  مراجعة  مدققة

  2022 سبتمبر 30  2021ديسمبر  31

  المجموع 

 أطراف أخرى  

  ذات عالقة 

موظفي اإلدارة  

أعضاء الرئيسيين/ 

/   اإلدارة مجلس

مدققي الحسابات  

  الخارجيين 

 شركات زميلة  

  المجموع   ومشاريع مشتركة

 أطراف أخرى  

  ذات عالقة

موظفي اإلدارة  

الرئيسيين/أعضاء  

مجلس اإلدارة/  

مدققي الحسابات 

  الخارجيين 

 شركات زميلة 

  ة ع مشترك يراومش

 ألف 
  دوالر أمريكي

 ألف 
  دوالر أمريكي

 ألف 
  دوالر أمريكي

 ألف 
  دوالر أمريكي

 ألف
  دوالر أمريكي 

 ألف
  دوالر أمريكي 

 ألف
  دوالر أمريكي 

 ألف
  دوالر أمريكي 

                
 إجمالي –ذمم مدينة  9,993  -  3,122  13,115  9,810  -  3,020  12,830

 الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص  ( 2,998)  -  ( 2,409)  ( 5,407)  (2,997)  -  (2,409)  (5,406)

 صافي –ذمم مدينة  6,995  -  713  7,708  6,813  -  611  7,424
 وشركات زميلة ةمشترك مشاريعاستثمارات في  94,151  -  -  94,151  95,048  -  -  95,048

 وذمم دائنة   مطلوبات أخرى 8  15  45  68  15  15  122  152
 

 أطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة:  معامالت فيما يلي 
  مراجعة  مراجعة

  2022 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30

 المجموع 

 أطراف أخرى  

 ذات عالقة 

 موظفي اإلدارة  

أعضاء الرئيسيين/ 

/ مدققي   اإلدارة مجلس

 الحسابات الخارجيين 

 شركات زميلة  

 المجموع  ومشاريع مشتركة 

 أطراف أخرى 

 ذات عالقة 

موظفي اإلدارة  

الرئيسيين/أعضاء  

مجلس اإلدارة/ مدققي 

 الحسابات الخارجيين 

 شركات زميلة 

  ة ع مشترك يراومش

 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف 

 أمريكيدوالر 

 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف

  دوالر أمريكي 

 الدخل        
 صافي   –أتعاب اإلدارة والخدمات األخرى  155 - - 155 161 - - 161

(217) - - (217) (525 ) - - (525 ) 
استثمارات  خسارة ناجمة من  من الشركةصافي حصة 

 وشركات زميلة   ةمشترك مشاريعفي 
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  

(56) - - (56) (370 ) - - (370 )  
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

 المصروفات        
 تكاليف الموظفين   - 1,398 - 1,398 - 1,390 - 1,390

 مصروفات عمومية وإدارية   8 178 102 288 6 145 90 241
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  

1,631 90 1,535 6 1,686 102 1,576 8  
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامالم ائ ل القووح تحاضاإي 
 ( مراجعة) 2022 سبتمبر  30في كما 

 
 

 )تتمة(عالقة ال ويطراف ذال معامالتوأرصدة  17
 

 موظفي اإلدارة الرئيسيين:  مكافآتفيما يلي 

 مراجعة 

 
 المنتهية  رأشه تسعةلل

   سبتمبر 30في 

 2022 2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 1,390 1,398 رواتب ومزايا أخرى
 ════════ ════════ 

 ومات قطاعات األعمال معل 18
 

والعمليات  الموجودات  األعمال هي مجموعة من  قطاعات  إن  المجموعة.  أعمال  بقطاعات  يتعلق  فيما  القطاع  تم عرض معلومات 
غراض ألالمستخدمة في تقديم المنتجات أو الخدمات التي تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي في قطاعات األعمال األخرى. 

  .رئيسية قطاعات أعمال ثالثإلى  اإلدارة، تم تقسيم المجموعة 
 

للمجموعة    المختصرة  الموحدة  المرحلية  هي نفسها التي تم اتباعها في إعداد القوائم الماليةاألعمال  قطاعات  إن السياسات المحاسبية ل
 . يةدون شروط تفضيلالتقديرية السوق سعار . يتم إجراء المعامالت فيما بين القطاعات بأ2 رقم  يضاحاإلكما هو موضح في 

 
 على النحو التالي: للدخل  المرحلية الموحدةبالقائمة المتعلقة  تم اإلفصاح عن معلومات القطاع)أ( 

 

 مراجعة - 2022 سبتمبر 30 

  

خدمات 
االستثمار  
 وخدمات 

 ذات الصلة

عقود  
 المقاوالت

التطوير  
وبيع قطع  
األراضي  
 المجموع االستبعادات الصناعية 

  

 ألف
دوالر 

 أمريكي 

 ألف
دوالر 

 أمريكي 

 ألف
دوالر 

 أمريكي 

 ألف
دوالر 

 أمريكي 

 ألف
 دوالر 

 أمريكي 

       

 6,628 ( 241) 3,324 1,155 2,390  صافي اإليرادات من العمالء الخارجيين

 - ( 526) 368 - 158  المعامالت فيما بين القطاعات 

 ةناجم خسارة من  الشركةحصة صافي 
 ةمشترك مشاريعفي  اتاستثمار من

 ( 525) (49) - - ( 476)  (7)إيضاح رقم وشركات زميلة 

 947 - 478 411 58    دخل آخر
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 7,050 ( 816) 4,170 1,566 2,130   مجموع اإليرادات
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,943 ( 1,087) 2,618 ( 931) 1,343   القطاع )خسارة(ربح / 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامالم ائ ل القووح تحاضاإي 
 ( مراجعة) 2022 سبتمبر  30في كما 

 
 

 )تتمة(  ات األعمالومات قطاعمعل 18

 مراجعة  - 2021 سبتمبر 30 

  

خدمات 
االستثمار  
 وخدمات 

 ذات الصلة 

عقود 
 المقاوالت 

التطوير 
وبيع قطع  
األراضي  
 المجموع  االستبعادات  الصناعية 

 

 ألف  
دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي 

       

 3,791 ( 466) 3,240 534 483  صافي اإليرادات من العمالء الخارجيين

 - ( 214) 128 33 53  المعامالت فيما بين القطاعات 

من خسارة ناجمة  الشركةحصة صافي 
مشاريع مشتركة في  اتاستثمارمن 

 ( 217) (27) - - ( 190)  (7وشركات زميلة )إيضاح رقم 

 1,035 - 466 406 163    دخل آخر
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,609 ( 707) 3,834 973 509   مجموع اإليرادات
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 ( 1,579) (80) 2,531 ( 1,424) ( 2,606)   ربح القطاع)خسارة( / 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
  2021ديسمبر    31و  2022  سبتمبر  30المتعلقة بالقائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي كما في    تم اإلفصاح عن معلومات القطاع)ب(  

   على النحو التالي:

 مراجعة  – 2022 سبتمبر 30 

  

خدمات 
االستثمار  
 وخدمات 

 ذات الصلة

عقود  
 المقاوالت

التطوير  
وبيع قطع  
األراضي  
 المجموع االستبعادات الصناعية 

  

 ألف
دوالر 

 أمريكي 

 ألف
دوالر 

 أمريكي 

 ألف
دوالر 

 أمريكي 

 ألف
 دوالر 

 أمريكي 

 ألف
 دوالر 

 أمريكي 

       
 242,814 ( 336,852) 149,667 40,660 389,339  موجودات القطاع 

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

 72,546 ( 137,934) 53,879 14,623 141,978  مطلوبات القطاع 
  ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ 

 

 مدققة  –  2021ديسمبر  31 

  

خدمات 
االستثمار  
 وخدمات 

 ذات الصلة  

عقود 
   المقاوالت

 التطوير
وبيع قطع  
األراضي  
 المجموع  االستبعادات   الصناعية 

  

 ألف 
دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي 

       

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

 75,154 ( 128,850) 53,071 13,156 137,777  مطلوبات القطاع 
  ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامالم ائ ل القووح تحاضاإي 
 ( مراجعة) 2022 سبتمبر  30في كما 

 
 

 التزامات محتملة وارتباطات   19
 

 : االئتمانيةالتالية المتعلقة بالتسهيالت االلتزامات  المجموعة لدى

 

 موجودات األمانة   20
 

المجموعة فيها حق قانوني في  يال يتم تضم العمالء، والتي ال تملك  المدارة نيابةً عن  الموجودات  الموحدة للمركز المرحلية  القائمة  ن 
الموجودات    الدفتريةبلغ إجمالي القيمة  المالي.   :  2021ديسمبر    31)  2022  سبتمبر  30مليون دوالر أمريكي كما في    97,19لهذه 
 القوائمالمتعلقة بالمساهمين غير المسيطرين في الشركات التابعة الموحدة في    الموجوداتبلغت حصة    مليون دوالر أمريكي(.  98,21
 مليون دوالر أمريكي(. 26,40: 2021ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 26,54المالية 

 

   مراجعة
 سبتمبر 30

2022 

 مدققة
 ديسمبر 31

2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 2,200 13,194 ضمانات 
 ════════ ════════ 


