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                                                     ب(.م.)ش االستثمارية استيراد شركة

                            
 مختصربيان المركز المالي الموحد ال

  رينيبالدينار البح                                                                           2022 يونيو 30في  كما
 

   

  إيضاح يونيو 30  برديسم 31

2021  2022   
   )مراجعة(  مدققة()

 وداتالموج    
 وكأرصدة البنو النقد   2,959,175   4,514,212
 ةيلما قرات في أوماراثتاس 7  23,441,525   26,756,174
 ريوتطلا قيد تعقارا 8  13,787,176   13,276,863
 يةستثمارعقارات ا 9  5,748,690   3,435,280
 موجودات أخرى 10  3,462,413   2,317,590

     
  جوداتوملموع اجم  49,398,979  50,300,119

 
   المطلوبات    

 ة نكيض بقرو   9,195,054   8,607,219
 ىرخأ مطلوبات 11  6,531,625   6,989,738

     
  تابولطمال عمجمو  15,726,679  15,596,957

     
 وجوداتلما صافيموع جم  33,672,300  34,703,162

 
 ملكية  ال حقوق    
 ين كية المساهممل حقوق    

   المال رأس  14,000,000  14,000,000
 سهمأ ة إصداروعال  7,966,301  7,966,301

 ينةزخ مهأس  (93,961)  (93,961)
 ينقانو احتياطي  7,430,185   7,453,885
 ماع احتياطي  460,241   460,241

 احتياطي تحوط  236,611   (49,439)
  هقاتبسم احأرب  3,538,188   4,503,919

     
 ة كرلشي ااهممس لىة إالمنسوبمجموع حقوق الملكية   33,537,565  34,240,946

 سيطرةمحصة غير   134,735  462,216

     
 كيةملال ققوح مجموع  33,672,300  34,703,162

 
  عن ةووقعها بالنياب 2022أغسطس  11 رة فيادجلس اإلمن قبل م المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة تاعتمد

 :سلمجال
 
 
 

                                                                   
 

 نأحمد عبدالرحم جمشيررحمن عبدال لريسم اهشا
 ذينفيتال سالرئي   لس اإلدارةئيس مجب رنائ دارةإلا رئيس مجلس

 
 

 .ختصرةوحدة المالمعلومات المالية المرحلية الم أساسياً من هذه اً جزء 21إلى  1من  يضاحات المرفقةاإل تشكل
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                                                                ب(.م.)ش االستثمارية استيراد كةرش
 

    ختصرلما دحوالم خسارةالربح وال بيان
  بالدينار البحريني                                          2022 يونيو 30 في ية هالمنت أشهر للستة

          
                  

  أشهر للثالثة  أشهر للثالثة   للستة أشهر  للستة أشهر إيضاح 
 ة فييالمنته في المنتهية  يالمنتهية ف المنتهية في  
 2021يونيو 30 2022نيويو 30  2021يونيو 30 2022نيويو 30  
 )مراجعة( جعة(را)م  )مراجعة( عة()مراج  
       

 655,757 484,269  1,367,534 1,115,183 15   االستثمارات اتإيراد

 162,523 149,780  162,523 186,348 8 عقارات قيد التطوير من تادارإي

 - 363,404  - 476,579 9 عقارات استثمارية من تاداريإ
 7,110 -  7,110 -  إيرادات أخرى

 825,390 997,453  1,537,167 1,778,110  راداتياإلع موجم

       

 266,397 268,603   560,345 488,600   داريةإو يةعموم مصروفات
 104,391 2,079   211,159 107,799  الفوائد فات مصرو

 370,788 270,682  771,504 596,399  صروفاتمال مجموع

       
       خسائر القيمة العادلة علىالربح قبل 

       استثمارات األوراق المالية المدرجة
       ومن خالل الربح أ العادلة بالقيمة

 454,602 726,771  765,663 1,181,711  الخسارة 

       
       ثماراتاستعلى  ةلخسائر القيمة العاد

       ،العادلة األوراق المالية المدرجة بالقيمة
 77,645 (412,624)  (32,808) (617,440)  ي صاف

 ربح الفترة 
 

564,271 732,855  314,147 532,247 
 

 

       ائد إلى:الفترة الع)خسارة(  /ربح 
  مساهمي الشركة األم

564,319 733,663  314,147 532,954 
 (707) -  (808) (48)  رةطيسمر غي حصة

       
  564,271 732,855  314,147 532,247 
 

 

       سفل 100سهم بقيمة الربح األساسي لل
 فلس 3.8 فلس 2.3  فلس 5.3 فلس 4.1    للسهم

 

 
 
 
 

                                                     
 

 أحمد عبدالرحمن جمشيرعبدالرحمن  هشام الريس
 التنفيذي الرئيس   ةردالس اإلجم نائب رئيس رئيس مجلس اإلدارة

 

ً أساسي اً ءجز 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من   .ات المالية المرحلية الموحدة المختصرة,المعلوم هذه  نم ا
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                                                                ب(.م.)ش االستثمارية استيراد كةرش
 

    صرتخلما دحوملالدخل الشامل ابيان 
  بالدينار البحريني                                          2022 يونيو 30 في ية هالمنت أشهر للستة

            
                

  أشهر للثالثة  أشهر للثالثة   للستة أشهر  للستة أشهر  
 المنتهية في المنتهية في  يالمنتهية ف المنتهية في  
 2021يونيو 30 2022نيويو 30  2021يونيو 30 2022نيووي 30  
 )مراجعة( جعة(را)م  جعة()مرا عة()مراج  
       

 532,247 314,147  732,855 564,271  ربح الفترة  
       

       اآلخر: الشاملالدخل 
       ح أوالرب تصنيفها إلىود لن يعاد نب

       الخسارة

       لةادلعا قيمةفي ال تغيراتصافي ال

       ملكية ي أوراق حقوقت فالستثمارا

        ادلة منعة اللقيمباات مصنفة كاستثمار

 (79,037) 107,849  32,711 411,017  رخاآل لالدخل الشامخالل 
       إلىفها الحقاُ يو يمكن تصنا بنود التي تم

       ارةربح أو الخسلا
        توادال لةادعلامة يقفي الير صافي التغي

       دخللا خالل لعادلة منا ةالقيمب ندي
 344,331 (657,555)  390,180 (1,004,958)  اآلخر الشامل
       دواتعادلة على اير القيمة التغح أربا
       الدخلبالقيمة العادلة من خالل  دين

       أوبح الر ىها إليفتصن دامع آلخرا الشامل
 (295,087) -  (466,208) (63,320)  يعالب عند ةرساالخ
        للربح والخسارة من انخفاض حولالم
 - (53,266)  12,473 (70,177)  ات الديندوأل مةقيال

       الء الفعالجز -ة نقديقات الدفتحوطات الت
 (37,576) 98,036  124,438 286,050  ةقيمة العادلات اللتغير

       نيفهاتصد عام - ةينقدال قاتدفتحوطات الت
 11,752 -  11,752 -  للربح أو الخسارة

 (55,617) (504,936)  105,346 (441,388)  فترةخر للاآل املالش مجموع الدخل

 476,630 (190,789)  838,201 122,883  الشامل للفترةل دخالمجموع 
 

 

       ئد إلى:لعافترة اامل لللشا خلالد مجموع
 477,337 (190,789)  839,009 122,931  مألاكة لشرا يممساه

 (707) -  (808) (48)  طرةسيحصة غير م

       
  122,883 838,201  (190,789) 476,630 

 

                                                         
 

 أحمد عبدالرحمن جمشيرعبدالرحمن  هشام الريس
 التنفيذي الرئيس رة  دالس اإلجم نائب رئيس رئيس مجلس اإلدارة

 

ً أساسي اً ءجز 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من   .ات المالية المرحلية الموحدة المختصرة,المعلوم هذه  نم ا
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                                                                                                                                                   ب(.م.ش) ةيرماثتسالا رادتياس شركة
                                 

 المختصر لموحدكية املالت في حقوق غيراالتبيان 
 بالدينار البحريني                                                                                                                          2022 يونيو 30ي ف  هيةتنمال رأشه للستة

 
 

   الشركة مي هسالمب والمنس عة(اج)مر 2022

 مجموع رغية صح  حاباألر احتياطي احتياطي ياطيتحا همسأ عالوة إصدار رأس 
 ةالملكي حقوق مسيطرة المجموع * ةالمستبقا تحوط عام قانوني خزينة أسهم الالم 

           
 34,703,162 462,216 34,240,946 4,503,919 (49,439) 460,241 7,453,885 (93,961) 7,966,301 14,000,000 2022 يرناي 1في 

           

            :ةلفترامل لل الشدخال

 564,271 (48) 564,319 564,319 - - - - - - الفترة)خسارة(  / حرب

 (441,388) - (441,388) (727,438) 286,050 - - - - - اآلخردخل الشامل ع المومج

           

 122,883 (48) 122,931 (163,119) 286,050 - - - - - ةللفترمل الدخل الشا عمومج

           

           2021ة لسنة نلعم مهسأح ابأر

 (836,941) - (836,941) (836,941) - - - - - - (14)إيضاح 

           تابعةشركة  االستحواذ على

 134,735 134,735 - - - - - - - - (10)إيضاح 

           شركةالسيطرة على  نفقدا

 (451,539) (462,168) 10,629 34,329 - - (23,700) - - - (17تابعة )إيضاح 

           

 33,672,300 134,735 33,537,565 3,538,188 236,611 460,241 7,430,185 (93,961) 7,966,301 14,000,000 2022 يونيو 30 في

 
سمبر دي 31) بالسالب ار بحرينييند 8,056,034بمبلغ  راآلخ خل الشاملالد خاللن م لةداالع ةميقالعادلة على استثمارات في أوراق حقوق الملكية بال قيمةللالب سبالاحتياطي صافي  تشملة قاتبمساألرباح ال* 

  405,922 غبمبل ل الشامل اآلخرخدلالعادلة من خالل ا بالقيمة نيأدوات دالعادلة على  ةقيملل موجب طيتياحا، وربح أو الخسارةتصنيفه إلى الدة يتم إعا نذي لوال (بالسالب بحرينيدينار  8,467,051: 2021
   .عند االستبعاد ةسارخو الربح أتصنيفه إلى اليتم إعادة سذي وال بالموجب(ي بحرينر دينا 443,615 :2021سمبر دي 31) لبلسابا ينيبحر ناردي
 
 
 

 .المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  هذه اسياً من أسجزءاً  21ى لإ 1ن رفقة متشكل اإليضاحات الم
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                                                                                                                                   ب(.م.)ش ةريتثمااالس ديراستا كةرش

                                                                                                                                    
 المختصر كية الموحدمللا وقحقي ف تيراغالتان بي

 بالدينار البحريني                                                                                                                          2022 يونيو 30في  هية منتال رأشه للستة
 
 

   الشركة لمساهمي ب المنسو جعة(را)م 2021

 مجموع ة غيرصح  باحاألر احتياطي احتياطي ياطتيحا همسأ عالوة إصدار رأس 
 الملكية قحقو ةمسيطر المجموع ةالمستبقا تحوط عام قانوني خزينة همأس الالم 

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

           

           الشامل للفترة:  لدخال

 732,855 (808) 733,663 733,663 - - - - - - الفترة حرب

 105,346 - 105,346 (30,844) 136,190 - - - - - اآلخردخل الشامل ع المجمو

           

 838,201 (808) 839,009 702,819 136,190 - - - - - للفترةالدخل الشامل مجموع 

           

 (697,521) - (697,521) (697,521) - - - - - - 2020لسنة لنة م معهأسح أربا

           

 34,490,438 485,906 34,004,532 4,226,089 (110,429) 460,241 7,556,291 (93,961) 7,966,301 14,000,000 2021 يونيو 30 في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .ةتصرالمعلومات المالية المرحلية الموحدة المخ  هذهمن جزءاً أساسياً  21إلى  1لمرفقة من ات ااحيضإلا تشكل
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                                                     (ب.م.)ش االستثمارية دارياست كةشر

                                          
    صرختلما وحدالم ةيقدنال فقاتدتبيان ال
  لبحرينيلدينار ابا                                                   2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 
     

   رالستة أشه  الستة أشهر

   المنتهية في  المنتهية في
   2022 يونيو 30  2021 يونيو 30

   )مراجعة(  )مراجعة(
     
 لة التشغيشطأن    

 أرباح أسهم مستلمة  419,099  336,569
 مستلمةئد فوا  421,276  387,042

 ملكية  حقوق يع أوراق بت من ضابومق  3,363,294  3,712,554
 ملكيةحقوق شراء أوراق   (3,092,437)  (4,614,861)
  أدوات دينشراء   (68,614)  (5,117,418)
 دينمن أدوات  ضاتبومق  1,969,402  5,075,225

         ويرتطلل اتشراء عقار  (1,266,500)  (1,576,000)
 رات للتطويرمقبوضات من بيع عقا  42,630  942,500

 ارات قيد التطويرالعق ت علىمدفوعات إلضافا  (2,250,397)  (177,801)
 مرهونة يعةدو  197,375  -

   ةذات عالق ماريةتثسات وفامصرو ةصايوم ومدفوعات رس  (2,979)  (3,139)
    عةرواتب ومنافع مدفو  (375,255)  (349,861)
  رية داوإمومية ت عصروفامدفوعات م  (275,209)  (251,748)
(245,822)  -   ً  هم األقليةلمسا مبلغ مدفوع مقدما
  يريةرعات خبت  (20,956)  (27,737)

     
 لتشغية الأنشط في تخدممسالد قنصافي ال  (939,271)  (1,910,497)

     
  االستثمار أنشطة    

 مقبوضات من بيع معدات  -  2,100
 دات معشراء   (40,086)  (15,953)

     
  ثماراالست طةنشأ دم فيالمستخالنقد  فيصا  (40,086)  (13,853)

     
 يلموالت أنشطة    

 في، صاأموال مقترضة  587,835  203,580
   عةمدفو فوائد  (129,199)  (79,919)

    عةأسهم مدفو أرباح  (836,941)  (700,081)

     
 ويللتما نشطةأ المستخدم في دالنق فيصا  (378,305)  (576,420)

     
 خالل الفترة مهحك يوما ف النقد في النقص صافي  (1,357,662)   (2,500,770)

 ريناي 1 في حكمه يف وما نقدلا  4,222,139  8,401,903

     
   *يونيو 30 في حكمه وما في النقد  2,864,477  5,901,133

 

 صرمختد الوحالم ماليز الان المركيالبنوك في ب النقد وأرصدة  2,959,175  5,895,831
 مطروحاً: وديعة مرهونة  (100,000)  -

 لمتوقعة: الخسائر االئتمانية ازائداً   5,302  5,302

     
 قدية الموحد المختصرالنقد وما في حكمه كما في بيان التدفقات الن  2,864,477  5,901,133

 

 
 . ة المختصرةلموحدلية االمعلومات المالية المرح ه هذن م ساسياً جزءاً أ 21ى إل 1من لمرفقة ا يضاحاتإلل اتشك
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                                                     (ب.م.)ش ريةامثتسالا ستيرادا ةشرك

                                      
  صرةمرحلية الموحدة المختالمعلومات المالية ال حول تاحاإيض

  بالدينار البحريني                                                   2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة
 

 
 شأة رير المنقت .1

هي شركة و 02/03/1974بتاريخ  1545-1مسجلة تحت قيد رقم: "( الشركةب )"ش.م. ةيمارستثد االايرستشركة ا
 .حرينالب ورصةوهي مدرجة في ب 9/1973 األميري رقموجب المرسوم مب 1973ي ت فتأسس ةعام يةمساهمة بحرين

مات المعلول تمتشية. لدولة وامحليلا اقي األسوية فستثمارالادوات األع واأنفي  االستثمار هو ةركشي للاسساأل طاشالن
 .عة"(معة "المجموركات التابعة )يطلق عليها مجتشالللشركة و المختصرة المالية الموحدة

 
 بعة الجوهرية ت التاالشركا

ت المعلوما ي هذها فهجائنتحيد م توتتي وال ب،شربارتن واجاد أماستيرركة ش% في 100بة نسصة بعة حالمجموك تلمت
 العقارات.  عاي التطوير في قطبعة بشكل أساس فة التاعمل الشرك. تةلمختصرة المرحلية الموحدة االمالي

 
 أساس اإلعداد .2

 ،"ليةلمرحا ةيالمال التقارير" – 34م قربة الدولي حاسالم عياروفقاً لم المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرةدت عأ
المعلومات المالية المرحلية إن  صرة.مخت ةربصو ةلموحدة المختصرلية المرحلية امامات الالمعلوض رعيز يج لذيوا

المالية  ماتمعلوع التها مراءب قلسنوية الكاملة ويجة االيت المابيانالمطلوبة للال تشمل كل المعلومات  مختصرةلالموحدة ا
إلعداد  ةليدولار يايمععلى ال لتعديالتبعض اهناك . 2021بر سميد 31 يفا مكية همنتة السنللجموعة قة للمدقلمة اوحدملا

مرحلية المالية الالمعلومات على  جوهري ثيرتأ س لهايكن ل، ول2022ير ينا 1التقارير المالية، والتي تسري اعتباًرا من 
 ترة.خالل الفة ديدالجيير اعمالن م يأل ركبالم بيقطتلاة بعومجملتقم ا لم  للمجموعة. الموحدة المختصرة

 
 يةحاسبلما اساتيسلا .3

دام نفس ستخبا 2022 يونيو 30تهية في نالم أشهر الستةة لفتر مالية المرحلية الموحدة المختصرةلاومات المعلتم إعداد 
لسنة دققة للما وحدةالم اليةلما اتومعلملد اادإع يف ةجموعل الممن قببقة حتساب المطق االطرعة ولمتباسبية االسياسات المح

   .2021 ديسمبر 31 في ةهيالمنت
 

الموحد  الماليز المركان بيل ةالمقارنم اقرأ جاتم استخرير مدققة. مراجعة، غ دة المختصرةلموححلية اة المرالمعلومات المالي .4
ات الموحدة يانة للبمقارنلا امرقوأ .2021ر مبسدي 31 فى ةيهتالمنلسنة عن ا دققةالم الموحدة ليةلمات الومامن المعالمختصر 

 ةالموحدية الالم تالمعلوماا من ية تم استخراجهالتدفقات النقدوة لملكيقوق احت في التغيراول الشامل دخالبيان ل ختصرةملا
  .2021 يونيو 30 يهية فمنتلاهر شأ ةستال لفترة ره المراجعهمختصة الرحليلما

 
 مألحكات واارالتقدي تخدامسا .5

الفرضيات لتقديرات واوادات الجتهارة ممارسة امن اإلدب طليت ختصرةحلية الموحدة الملية المرمات الماعلوالمد ادعإ إن
وفات. قد تختلف رلمصوات ادرايبات واإلوجودات والمطلولمل ةلغ المعلنية والمباسبالمحا لسياساتتي تؤثر على تطبيق االو

دارة باستخدام ت اإلامق ،ختصرةمرحلية الموحدة الممالية المعلومات اللاهذه  دعداند إات. عتقديرن هذه العلية عالنتائج الف
دم ئيسية لتقدير علرا ، والمصادرللمجموعة يةبحاسملياسات اخدامها في تطبيق السستالتي تم ا هرية ذاتهاوجام الاألحك
 فيالتغيير  عدا ما، 2021يسمبر د 31 ية فيهتلمننة اة للسدققلما وحدةلما اليةتطبيقها على المعلومات الم مي تلتوا ،نيةاليقي

 . (9و 8 حاع ايض)راج العقارات نجازالالمقدرة  التكلفة
 

 اليةر المالمخاطإدارة  .6

 يةت الماللمعلومافي انها اإلفصاح عتلك التي تم  اهنفس هية مجموعلل ريةالجوه مخاطر الماليةإدارة ال ياسات وأهدافس إن
 .2021سمبر يد 31 في ةتهية المننسلل قةمدقال حدةالمو
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                                                                                       ب(.م.)ش االستثمارية استيراد شركة
 
  المختصرةلموحدة ية امرحلالمعلومات المالية ال حول حاتاضإي

  بالدينار البحريني                                              2022 يونيو 30لمنتهية في اأشهر  للستة
  

 ةليراق ماأوي ف ستثماراتا .7

 ي:ما يلكالمالية األوراق  ارات فيثماالست صنيفتم ت
 

  يونيو 30  برسميد 31
2021  2022  
  )مراجعة(  )مدققة(

    
 رآلخا خل الشاملدلالل ابالقيمة العادلة من خ   

 (7.1ح )إيضا  ةسعرمت دين سندا 9,686,253  12,677,826
  (7.1ح ا)إيض ةرعسم قوق ملكيةم حسهأ  4,529,595   4,199,731
 مسعرة ريغ ملكية أسهم حقوق  1,406,082   1,459,106

18,336,663  15,621,930  
    

  ةأو الخسار بحالر لة من خاللعادلمة القيبا   
   ةسعرمت دين سندا 214,066  -

 مسعرةلكية حقوق م همسأ  1,332,999   1,569,697
   سعرةمر يغة سهم حقوق ملكيأ   6,000,000    6,000,000

 (7.2ح )إيضا  بةمرك  ية الم اقروأ  272,530   849,814

8,419,511  7,819,595  
    

26,756,174  23,441,525  

  
 31) حرينيدينار ب 4,529,595 يمةقبخر اآللشامل الدخل ا لخاللة من لعادا مةبالقيحقوق ملكية مصنفة م أسه تم رهن 7.1

دينار  2,500,000 غبلي نيائتما كشوف مع حدلما لىع سحب ابل تسهيلمقدينار بحريني(  4,199,731: 2021ر ديسمب
ل خالمن  لةادلعقيمة ابالن مصنفة ديت ندان سهتم ركما  ،ر بحريني(اندي 2,100,000: 2021 برديسم 31) بحريني

دينار  7,012,124: 2021 برديسم 31) دينار بحريني 5,695,054ة قروض بقيم قابلل اآلخر مخل الشامالد
   .بحريني(

 
ً والذلمركبة تتضمن لية االماراق واأل 7.2 ة موعجمال يو. تنلماليةلألوراق ا ئدوالعاوخاطر لما اند ل بيعي يمكوناً مشتقاً ضمنيا

  .هذه األدوات العادلة لمثليمة الق ديرقعتبار عند تباال قد أخذت ذلكلو، اقحقستيخ االى تارتاالحتفاظ باألدوات ح
 
 للتطويرعقارات  .8

ً مربع اً متر 33,291لغ لية تبامض بمساحة إجعلى أر ات مبنيستخداماال دطوير متعدوع تمشر يرالعقارات للتطول مثت . تم ا
 -ميزة ة مكونات ممن أربعيتكون  ،ا اليً مه حيصمت تما مشروع كمئياً. الزة جة في حالة مطورلشركل ارات من قبء العقاارش
 متر 81,204للبيع قابلة  بمساحة دةحو 618ها اكتمالة عند ج السكنية الثالثوستشمل األبرا ،وتاون هاوس كنيةاج سأبر 3
راحل على موع المشر يروتط لة للبيع. سيتمقاب مربعًا اً متر 31,540 ةاحبمسدة وح 94تاون هاوس ضم ال، وستعبرم

ه ل هذخال يعة تعهدات ما قبل البعملي منزالً( والبدء في 52تطوير ) ريلتطومن اة األولى في المرحل بدءالتم  ددة. وقدمتع
 معإيجار قد لتشغيلها بموجب ع منزالً  34 غةالزل المتبقية والبناالموير طتتم سيو .منزالً  18وبيع ر طويمن تتضتوالفترة 
 ثالث.طرف 
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                                                                                       ب(.م.)ش ةريمااالستث يراداست شركة
 
  المختصرة ةالمعلومات المالية المرحلية الموحد حول ضاحاتإي

  نيبحريبالدينار ال                                                   2022 يويون 30ي هية فأشهر المنت للستة
 
  )يتبع(عقارات للتطوير  .8
 

2021  2022  
  مراجعة()  (مدققة)

    
  ترةبداية الففي  13,276,863   17,343,920 

 (8.1)إيضاح  الفترةل خال تضافاإ 1,030,284   763,190  
 (8.2)إيضاح  السنة لالمبيعات خة التكلفمحول إلى  (519,971)  (2,099,167) 

 ادة التصنيف إلى عقارات استثماريةإع من حرب -  503,000
 ماريةمعاد تصنيفه إلى عقارات استث -  (3,234,080)

    
 في نهاية الفترةكما  13,787,176  13,276,863

 
 48,086 :2021)) ينيدينار بحر 147,623بمبلغ  منسوبة مباشرة قتراضكاليف ال الفترة تشمل رسملة تالت خافاإلضا 8.1

 (.ينار بحرينيد
 

 باساحتتم ا مك. دينار بحريني( 1,661,928: 2021) دينار بحريني 706,319 بمبلغإيرادات احتساب ، تم ترةالف لخال 8.2
عقارات  "إيرادات من ضمن بندصافي الهامش اب احتسويتم  ،بدهاسارة عند تكخلفي الربح أو ات ذات الصلة المبيعاتكاليف 

ً ة المستلم عاتودفالمدرج ت. وموجودات عقارية"  ويرالتط قيد  ."عقودال مطلوبات/موجودات" ندضمن ب مقدما
 

بلغ ى انخفاض تكلفة المبيعات بملإتكلفة على الوحدات القابلة للبيع ز وتوزيع الاإلنجاتكلفة ، أدى التغيير في تقدير رةخالل الفت 8.3
 دينار بحريني. 117,277

 
 دينار بحريني. 3,500,000ني يبلغ ائتمابحد بنك محلي  مقابل تسهيل ائتماني من العقارات للتطوير مرهونة 8.4
 
  

 ثماريةارات استقع .9

ً عمرب متراً  12,414ة تبلغ إجمالي حةاسبم لتطويراد قي منزالً  34 تمثل ات االستثماريةالعقار . ، وإطاللة على شاطيء البحرا
  .للث مستقطرف ثا مع بموجب اتفاقية إيجارشغيل الوحدات تسيتم 
 

2021  2022  
  ة(جعرا)م  (مدققة)

    
 في بداية الفترة 3,435,280  -

 (8ضاح ي)إ يرلتطوقيد ارات قاع منيفها نمعاد تص -  3,234,080
 (9.1ح يضا)إ ةلفترل االافات خضإ 1,836,831  -

 قيمة العادلةباح الرأ 476,579  201,200

    
 رةفي نهاية الفت 5,748,690  3,435,280

 
 

 .: الشيء(2021حريني )دينار ب 36,412بمبلغ  تشمل رسملة تكاليف اقتراضضافات خالل الفترة اإل 9.1
  

دينار  262,804 القيمة العادلة بمقدارزيادة في مكاسب  العقارات ر في تقدير تكلفة اإلنجازالتغيي، نتج عن خالل الفترة 9.2
 بحريني.

 
   دينار بحريني. 3,500,000يبلغ  تماني يبلغئالي بحد من بنك محي هيل ائتمانسونة مقابل تالعقارات االستثمارية مره 9.3

 

Type text here
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                                                                       (ب.م.)ش ماريةاالستث تيراداس ركةش
 

  ت المالية المرحلية الموحدة المختصرةالمعلوما لحو إيضاحات
  لدينار البحرينيبا                                                   2022 يونيو 30ر المنتهية في أشه للستة

 

 أخرى موجودات .10
 

  ونيوي 30  ديسمبر 31
2021  2022  

    
 نة من بيع موجودات عقاريةذمم مدي  2,089,110   1,384,199

 يطرةذمم مدينة من حصة غير مس    -   419,276
ً مبلغ م  377,000   104,150  ولأص واذ علىلالستح دفوع مقدما

 (10.1موجودات تعليمية )إيضاح   346,030   -
 معداتول ألصوحق استخدام ا  209,757   152,044
 قةحفوائد مست  176,469   211,059

 موجودات مالية مشتقة  159,382   2,770
 أرباح أسهم مستحقة  70,000   -

ً مصر  22,230   26,036  وفات مدفوعة مقدما
 مدينة أخرى ذمم  12,435   18,056

    
2,317,590  3,462,413  

 
 
 

نحها ما مم، روضة مادلين في حقوق التصويتمن أسهم و% 61.0626عة المجمواستحوذت ، 2022و يوني 28بتاريخ  10.1
 دينار بحريني. 181,295لغ مبمقابل مادلين روضة السيطرة على 

 
بتاريخ المستحوذ عليها حتسبة لألصول القابلة للتحديد لمبالغ المي تمثل ادينار بحرين 346,030عليمية بمبلغ األصول الت

دينار  30,000بمبلغ  ى"ضمن بند "إيرادات االستثمارات األخر شهرة سالبة ضاً وعة أياالستحواذ. كما احتسبت المجم
ة حص% من ال38.9374تمثل  دينار بحريني 134,735طرة بمبلغ وحصة غير مسي، حواذبحريني ناشئة عن االست

 همين غير المسيطرين.لمساالمنسوبة ل
 

 
 مطلوبات أخرى .11

 
  يونيو 30  ديسمبر 31

2021  2022  
    

 (11.1)إيضاح  شركة تابعة لىلالستحواذ عالدفع مستحق مبلغ  3,100,000   4,100,000 
  ماراستث لشراءالدفع ق مستح لغمب 2,067,015   1,508,720 

      يرلتطوا دقيرات االعق لىت عاضافإلع دفلا حقمستمبلغ  873,487   357,520 
     فوائد مستحقة الدفع 130,480   295,482 
   التزام إيجار 122,429   135,159 
  تقشزام مالي مالت    -   129,438 
 أخرى ذمم دائنة 238,214  463,419

    
6,989,738  6,531,625  

 
 

 دينار بحريني 3,100,000غ لتطوير( بمبلا قيد اراتق بعقل)يتعة ابعتكة رش اذ علىباستحو متعلقمستحق الدفع مبلغ  11.1
 ماليلمركز الان بياء من تاريخ تداابت سنوا 3دى مى أقساط على عل ادهسيتم سدبحريني(  ناردي 4,100,000: 2020)

 .سنوياً  %6.5مويل مع تكلفة ت
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                                                                       (ب.م.)ش ماريةاالستث تيراداس ركةش
 

  مختصرةية الموحدة الالمرحلالمعلومات المالية  لحو إيضاحات
  رينيبالدينار البح                                                   2022 نيويو 30أشهر المنتهية في  للستة

 

 
  لتزاماتاال .12

 دينار 578,361 مبلغبرة في صناديق مداثمار باالست مةقائ اتمتزاللمجموعة صافي اى الد، 2022 يونيو 30في كما 
بل ام تجاه المقاول مقاها التزموعة لديالمجإن ف ك،باإلضافة لذل (.حرينيب دينار 578,361 :2021يسمبر د 31) ينبحري
 .يينرحب رانيد 6,250,000 بمبلغ طويرللت عقارات نجازإذ وتنفي
 
 يلي: وق كماسالر اصة بمخاطرضات الخإلدارة التع ،القة التحوطعي حددة فم هاضعوبت، وعة المشتقاجملمتخدم اتس
 

  يونيو 30  سمبر دي 31
2021  2022  

  جعة()مرا  (مدققة)
    

  يالمبلغ األسم - الفائدة ارأسع ةعقود مبادل 3,430,700  3,430,700
 بتالثا فائدةال لسط معدمتو 1.83%  1.76%

 ةر الفائداأسع ةمبادلعقود  -قات لمشتة للعادلة امالقي 159,382  (126,668)

 
 

 ةقديلنا اتدفقالت تحوطات
ى أصل أو التزام بة إلوية المنستدفقات النقدتغير في الللتحوط ي فط داة تحوأك ةشتقالممالية دوات الاأليتم تصنيف  ماندع
من عال جزء الفال باحتساتم ية، ارخسال وأ حالربى يمكن أن تؤثر علي توال ،كبير بشكلتملة حم متوقعةة أو معامل حتسب،م
يتم  ملكية.ياطي التحوط في حقوق الفي احت هويتم عرض ،اآلخرمل االش شتقة في الدخللما ةالألدة لالعاد قيمةالغييرات في الت
  لربح أو الخسارة.في ا فوراً  ةمشتقال تدوادلة لأليمة العاالق اتالتغير فيير فعال جزء غ أي حتسابا

 
 

 عاتطاالق اتممعلو .13

اجرة، فظة متابتة، ومحدات الثاومحفظة اإلير م،سهاأل زةياحيجية لحفظة استراتجارية إلى مأنشطتها التة وعلمجمسم اقت
ى صانع لالمكونات إدات هذه إيرات يتم رفع تقرير عن معلوماوادات، رى مولدة اإليحفظة عقارات ومحافظ أخروم
فصاح اإل لم يتم، وبالتالي لمجموعةوى اائج على مستالنتصروفات ومعة الاجمر ميت ،ذلكع مو شغيلية الرئيسي.الت لقراراتا

 .لمالية المرحلية الموحدة المختصرةالمعلومات اهذه لية في يلقطاعات التشغا عن
 
 

 اتصالتخصي .14

لى ع 2022 سمار 30ي فقد عهمين المنلمسالسنوي لعمومية التماع الجمعية اي اجن فهمووافق المسا، نهاية السنة بعد
دم لقاع اجتمافي اال ،توجد نإ ،الحالية ةللفتر اتتخصيصال عملسيتم  .يريندينار بح 836,941بمبلغ ية ح نقدأربا عتوزي

 .اعتمادهاعند  لموحدةا ماليةال اتنفي البيا احتسابهاوسيتم  ،للمساهمين
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                                                                       (ب.م.ش) يةمارستثاال تيراداس ركةش
 
  الموحدة المختصرة مرحليةية الالمعلومات المال لوح اتيضاحإ

  بالدينار البحريني                                                   2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  تةللس
 
 

  اتستثماراال يراداتإ .15
 

  يونيو 30هر المنتهية في أش تةلسل

2021  2022  
  )مراجعة(  جعة()مرا

    
 حقوق ملكية اقاستثمارات في أوراد من رإي   

   همسأ حأربا 514,099  336,568
 من بيع استثمارات ةمحقق أرباح 86,484  161,760

498,328  600,583  

    
 الدينوات دثمارات أمن استإيراد    

 ائدإيرادات الفو  338,894   361,219
 ينالد أدوات ثمارات فييع استأرباح من ب  63,320   466,208
 انخفاض القيمة)خسائر(  عكس /   70,177    (12,473)

814,954  472,391  

    
 ن األدوات المشتقةإيراد م   
 ققةخسائر مح -  (11,752)
    

(11,752)  -  
    

 ىخراألستثمارات االت راداإي 42,209  66,004
    

 ت االستثماراتداإيرامجموع  1,115,183  1,367,534

 
 .ء األول من السنة الماليةركز في الجزبيعتها، وتتبط ةمة هي دوريأرباح األسهم المستل

 
 

 ت مع األطراف ذوي عالقة المعامال .16

هي لعالقة ف ذوي اطرادة مع األاألرصوالت المعامدية. ية اعتيارتجا سلى أسف ذوي العالقة عطراع األم امالتالمعتتم 
 كما يلي:

 
  يونيو 30  رديسمب 31

2021  2022  
  راجعة()م  (مدققة)

 ذوي عالقة فدة أطراأرص   
 سيطرةر مة غين حصمة نمديذمم  -   419,276

  
  يونيو 30في  أشهر المنتهية تةلسل

2021  2022  
  جعة(ارم)  (ةراجعم)

 اف ذوي عالقةأطرمالت مع معا   
 سيينالرئي اإلدارةمكافآت موظفي  94,000  97,500
 ماعات المجلسضور اجتح ومسجلس اإلدارة ورآت أعضاء مكافم -  34,500

 
 
 
 
 



14 
 

                                                                       (ب.م.)ش يةمارستثاال تيراداس ركةش
 

  لمعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرةا لحو اتحإيضا
  بالدينار البحريني                                                   2022 يونيو 30في  منتهيةأشهر ال للستة

 
 

   عةبتصفية شركة تا. 17

، والشركة %97.03ساوي ابعة"( تتة الكم )"الشر.قابضة ذ.مة إستيراد العقارية الصة في شرككانت المجموعة تحتفظ بح
ً "الش% )51 .م تساوي.مذ 1ربية المتحدة رات العاإلما التابعة تحتفظ بحصة في شركة لوباك ة"(. خالل لتابعكات ارمعا

 لصلة.اصة غير المسيطرة ذات شركات التابعة، والحللغاء احتساب االستثمار في اإوتم  بعة،االفترة، تم تصفية الشركات الت

 
 

 مة العادلة  ت القيئاية وفاتبرت. 18

في ركين بين المشا ظمةنلية ممات في عالمطلوب لتحويل ةوعدات أو المدفالموجوحد أ ة لبيعتلملقيمة المسا ة العادلة هيلقيما
اب يفي حال غ اريختلفي ذلك ا الوصول إليهة مجموعللمكن ي يذلائدة ار فألكثق االسو وأريخ القياس، السوق الرئيسي في تا

  .اعدم أدائه رلمطلوبات تعكس مخاطل ة العادلةالقيم يسي.لرئسوق الا
 

لمدرجة أو شطة على أسعار السوق افي األسواق الن هااوليتم تد يالت بات الماليةات والمطلولة للموجودالعاد قيملد اتستن
متعارف تقييم اليب أسخدام استب ةدلاعالقيمة ال تحدد ةن المجموعدوات المالية األخرى، فإاأللجميع اء. لوسطر اض أسعاروع

ة أقل لعادلالقيمة ان فإقليلة،  رن شفافية األسعاتكووظم منتير ل غكتاجر بشي تية التلمالا بالنسبة لألدوات .عليها في السوق
وق، سالكيز، وعدم اليقين من عوامل والتر ولة،يالسلى ع اً ادعتمإمن الحكم ة توتتطلب درجات متفاوموضوعية، 

 محددة. أداةؤثر على التي ت طرالمخامن يرها غوالتسعير  راضاتتفوا
 
 ةالماليوات دتقييم األ

ذه به في القيام مةدية المدخالت المستخوالتي تعكس أهم الية،ادلة التلعا ل القيمةسلة باستخدام تسلم العادلقية اموعجقيس المت
 ات:ياسالق

 ثلة.مماالية م شط ألداةنسوق  يفعدلة( مالأسعار السوق المدرجة )غير  : 1توىالمس •

 

قة متتن تر مباشتترة )أي مشتت( أو غيتتستتعرال )أي مباشتترة صتتد،لتتة للرقاب تيم مبنيتتة علتتى متتدخالتقيتت : تقنيتتات2لمستتتوىا •
مماثلتة، وأستعار ماليتة وات دأل نشتطي سوق ة فسوق المدرجال مة باستخدام: أسعارتشمل أدوات مقي الفئةر(. هذه عاساأل

ق فتي ستو ابهةشتمماليتة مماثلتة أو  دواتي ستوق ألمدرجتة فتاللسوق ر اأسعا و مشابهة، وثلة أامالية ممت مدرجة ألدوا
ن متشترة أو غيتر مباشترة قابلتة للرصتد مباهامة دخالت اللما كون جميعتتقييم أخرى حيث أو طرق ط، نش من لعتبر أقي

 .سوقمعلومات ال

 

ها قييمتقنيات تي تشمل لتوات األدميع اج ذه الفئةهتشمل  .للرصد ةبليم مبنية على مدخالت غير قاات تقيتقني :3ىستوالم •
األدوات قيتيم ري علتى توهجت لتة تتأثيربمتدخالت الغيتر قايكتون لليتث ، حرصدلقابلة لات معلوم على ةيمدخالت غير مبن

 تتعتتديال بطلتتجتتة ألدوات مشتتابهة ، بحيتتث تتالمدر ستتعاراأل ستتاسعلتتى أ يمتتةت ماليتتة مقواد. تشتتمل هتتذه الفئتتة أالماليتتة
 لية.امات بين األدوات الفروقلتعكس الراضات، فتأو ا صد،ة للرلبة غير قايجوهر
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                                                                                   ب(.م.)ش ثماريةتاالس ديرااست ركةش
 
  ة المختصرةحدوالمعلومات المالية المرحلية الم حول احاتضإي

  حرينيلدينار الببا                                                   2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة
 
 )يتبع( ةلدقيمة العاالبية وفئات تترا .18
 

 امةهال المدخالت عن مة العادلة، فضالالقي 3ستوى المو 2لمستوى ا خدمة في قياستلمسالتقييم ا الي أساليبدول التيبين الج
 :لمستخدمةا صدللر ابلةقغير 

 

 يقة التقييمرط النوع
 مة  لهات االالمدخ
 للرصدابلة القغير 

خالت دمتبادلة بين المالعالقة ال
ة للرصد لقابلا يرة غلهاما

 لةة العادقياس القيمو

ات راستثما
حقوق أسهم 
كية غير مل
بالقيمة  ةدرجم
 ادلة الع

 

 تأسعار أحدث المعامال

 

 

 

 .قتطبيل للقاب رغي .طبيقتغير قابل لل

ة لياأوراق م
 المركبة

ظة المرجعية محفلل ةالعادلالقيمة 
 ةلمشتقا توالألدلة معدالاألساسية 

تحمي مخاطر لتي ا ضمنةتالم
بوط وتحد من االتجاه لها
 عقد.ة الرتفعدي خالل صالتا

بل، المقارف اطر ائتمان الطمخ
لوقت  بذبوفرضية التذ

 .قااالستحق

 فاظتحعلى اال ةعمجموالقدرة 
 لغاية بةك  مرلق المالية ااراألوب

ر قيمة وأث اققاالستحتاريخ 
 عرس) ضمنةلمتداة المشتقة ااأل
ة سيمق مبلغ القئوعوا تنفيذال

 (والمبلغ األصلي

 مقايضات
 أسعار الفائدة

 

 مةساب القي: يتم احتبادلةملاج ذانم
أنها القيمة الحالية  ة علىالعادل

 .ةمقدرللية اقبتسلنقدية الما قاتفلتدل
دية تقديرات التدفقات النق دنتتس

 ل الفائدةعدمات ذالمستقبلية 
ادلة بمت العدالإلى مغير المت

آلجلة ا عار العقودسالمدرجة وأ
 لبنوك.ض بين اومعدالت االقترا

ة النقدية المقدر اتفقدتلم اخصيتم 
د الذي تم العائمنحنى  امباستخد

والذي ة ثلمما إنشاؤه من مصادر
وك لبنا نبيي سقيالالسعر ا سكعي

م من قبل الصلة المستخدذي 
رض ا الغالسوق لهذين في المشارك
ار ت أسعاضمقايعير عند تس
لة القيمة العادر يخضع تقدي .الفائدة

 يذالن االئتمالتعديل مخاطر 
موعة االئتمان للمج راطمخ سعكي
يتم حساب هذا  بل ؛المقاف طرللو

تمان ئالش امعلى أساس هوا
ن ع فلتخلايضة امن مقة قتمشال
ة أو أسعار ئتمان الحاليداد االس

 ات.السند

 .قتطبيل للغير قاب .تطبيقر قابل للغي
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                                                                          ب(.م.)ش يةارثمستاال ادراستي ركةش
 

  صرةدة المختحة المرحلية المويالمعلومات المال حول إيضاحات
  رينيحبالدينار الب                                                   2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 
 )يتبع( العادلةقيمة فئات البية وترات .18

 
صنيف ت ث تميدلة، حعالقيمة اال راتبيةتوى تسمالل خ ، من/ السنة الفترةفي نهاية قاسة المالية المت دواحلل األي يلال التالجدو

 قياس القيمة العادلة:م
 

 مجموعال 3المستوى  2 مستوىال 1 المستوى اجعة()مر 2022 يونيو 30
     

     اق مالية في أور ماراتاستث

     رآلخلشامل اال لدخن خالل املة دة العابالقيم

 9,686,253   -     -  9,686,253  دين سندات
  5,935,677   1,406,082   4,529,595   -  يةسهم حقوق ملكأ

     خالل الربح أو الخسارة دلة منة العالقيمبا
 214,066 - 214,066 - سندات دين

 7,332,999  6,000,000   -   1,332,999  ةملكي قوقم حأسه
  272,530   272,530   -   -  مرك بةية مال أوراق
  159,382   -   159,382   -  قةالية مشتت مادجومو

     
 23,600,907  7,678,612  4,903,043 11,019,252  ةقتشالية مم تمطلوبا

 
 

 جموعالم 3المستوى  2ى المستو 1 المستوى )مدققة( 2021ديسمبر  31
     
      اليةراق مأوفي  اترستثماا
     مل اآلخرالشا الدخلالل خ نم لةة العادالقيمب

 12,677,826 - - 12,677,826 سندات دين
 5,658,837 1,459,106 4,199,731 - ةملكيحقوق  أسهم
     ةسارأو الخربح لاالل خمن لة دالعاة يملقبا

 7,569,697 6,000,000 - 1,569,697 ةوق ملكيأسهم حق
 849,814 849,814 - - بةمرك   ليةق ماارأو
 2,770 - 2,770 - الية مشتقةت مادجومو

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

     
 129,438 - 129,438 - ةقية مشتلامطلوبات م

 
 
تستند على الدين ت ة العادلة ألدوامتقييم. القيقنيات الو تسعار المدرجة أاأل ة علىيلكقوق المدوات حالعادلة ألقيمة تند التس
جار. تحدد وسطاء، والتوالر الصندوق، يمد من ل األسعار التي تم الحصول عليهارجة تشمالمدسعار لسوق. األا ارعسأ
ا، معترف به يمدام تقنيات تقيستخاشطة بنق في أسوالمدرجة لية غير االما ألوراقارات االستثم ادلةعال قيمةلمجموعة الا

 ييم أخرى.   نيات تقو تقومة، أية المخصقدلنا ت، والتدفقاساألس دةالمنهجية المتعد تتكون من
 

اً  سها الحقإعادة قيايتم شتق، ومالقد عالرام خ إبيرتالة بديمة العاقبال 2مستوى مشتقة في الال وات الماليةداألاب يتم مبدئياً احتس
 .   الوسطاءار عأس ىو تستند علأئدة، ساي أسعار السوق اللمشتقة تساولألداة الة . القيمة العاددلةاة العمقيبال
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                                                                              ب(.م.)ش اريةماالستث يراداست ركةش
 
  لمختصرةية الموحدة االمعلومات المالية المرحل حول ضاحاتإي

  بالدينار البحريني                                                   2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة
 
 يتبع() مة العادلةلقيائات وف. تراتبية 18

 
ال حويالت. تالا تي تتم فيهاية الفترة الفي تاريخ نهما كعادلة ة المالقيل تسلس تتوياست بين مالوعة التحويب المجمتحتس
 31   في تهيةمنشهر الأ ةستالترة فلقيمة العادلة خالل ة اتبياترمن  3ى والمستو 2لمستوى او 1 لمستوىاتحويالت بين  توجد
ي المستوى ادلة فمة العالقياسات يية لقئلنهارصدة األة واياالفتتاح دةتسويات بين األرصح اليوضالتالي  دولجال .2022 يونيو
 :مة العادلةقيلتسلسل ال 3
 

  يونيو 30  يونيو 30

2021  2022  
  اجعة()مر  )مراجعة(

    
 نايري 1صيد في رال 8,308,920  3,619,944

 :ئرساخاح أو الربألا موعمج   
 سارةالخ أوفي الربح  (202,633)   -

 راالخ شاملخل الالدفي  (53,024)   46,155
 سوياتت/  عيالب (374,651)   (203,194)

    
 مارس 31 يا فصيد كمالر 7,678,612  3,462,905

 
هرية غير المدخالت الجور من أكث ، فإن تغيير واحد أو3فئة المستوى  الية فيق المارات األوراستثمال دلةاالع قيمةسبة للبالن
راق األوي فاالستثمارات عادلة لهذه لاالقيمة تأثير على سيكون له ة حتمللملبديلة اات ايمة للفرضدالمستخ دلرصلقابلة ال
لة للمدخالت غير م افتراضات بديباستخداقييم من طريق التلقيم ا يرةاة معإعادطريق  ر عنثاه اآلساب هذتاحتم . يةلمالا
ألوراق ت في اماراذه االستثه سعيرلتي السوق ين فكل المشاربار من قبعتالذها بان الممكن اخد والتي كان مللرص ابلةالق
 . 2022 يونيو 30ي مالية كما فلا
 
   و كالتالي:همل للفرضيات محت كبديل ستخدمةلمرضيات اير فرضية واحدة أو أكثر من الفل لتغيتممحألثر الا
 
 2022 يونيو 30 

 (اجعة)مر
 2021 يونيو 30 

 )مراجعة(

 ملاشلدخل الا  والربح أ  لالدخل الشام أو  الربح 
 آلخرا خسارةلا  راآلخ لخسارةا 
      
 - (119,815)  - - %(1 دة)زيا ماللا رأسدل تكلفة وسط معمت

 - (213,882)  - - %(10)زيادة  مارتثساال عدم سوقية معدل
 116,261 -  100,534 - (%10ادة لموجودات )زيمة اي قيصاف

 - -  -  600,000  %(10 دة)زيا تمعامالأسعار الأحدث 
 - -  - (200,284)  لمركبةا ماليةألوراق الل كرةية المبفصلتا
 

 2022يونيو  30 
 )مراجعة(

 2021يونيو  30 
 )مراجعة(

 املالدخل الش ح أو الرب  لشاملاالدخل  و أ حالرب 
 اآلخر ارةالخس  اآلخر الخسارة 
      

 - 137,986  - - %(1)نقص  المال أسمعدل تكلفة ر طمتوس
 - 213,882  - - %(10)نقص  االستثمارقية سو عدم لعدم

 (116,261) -  (100,534) - %(10قص جودات )نالموفي قيمة صا
 - -  - (600,000) %(10)نقص  تمالعامار الأسعدث أح
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                                                                              ب(.م.ش) ةاريمستثاال اديرتاس كةرش
 

  مختصرةحلية الموحدة اللمالية المرالمعلومات ا حول إيضاحات
  بالدينار البحريني                                                   2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 
 يتبع() لقيمة العادلةئات اوفية راتب. ت18

 

 ادلة:مها العوقي ،ماليةمطلوبات الالات ولموجودة من افئ وعة لكللمجمصنيف اأدناه تالجدول  نييب
 

    بالقيمة العادلة لعادلةالقيمة اب )مراجعة( 2022 يونيو 30
 مةالقي ةمالقي مجموع بالتكلفة ن خالل الدخلم الربح لمن خال 
 دلةالعا الدفترية المطفأة خرل االشاملا رةساخوال 

      
 2,959,175  2,959,175  2,959,175  - - كوأرصدة البنو دالنق
      الية ق مأورا رات فيتثمااس
 13,268,676 13,268,676  -  5,935,677  7,332,999  ق ملكيةأسهم حقو  -
 272,530  272,530  -  -  272,530  الية مرك بة اق مأور  -
 9,900,319  9,900,319  -  9,686,253 214,066  ت الديننداس  -

 159,382  159,382  - -  159,382  تقةموجودات مالية مش
 2,348,014 2,348,014 2,348,014 -  -  ىخرأ داتوجوم

      
  28,908,096 5,307,189 15,621,930 7,978,977 اليةات المالموجود مجموع

      
 9,195,054 9,195,054 9,195,054 - - قروض بنكية 

 6,520,859 6,520,859 6,520,859 - - أخرىمطلوبات 

      
  15,715,913 15,715,913 - - اليةلمات امطلوبمجموع ال

 
 
 2021ديسمبر  31
 ةلعادال مةالقيب لعادلةا قيمةبال (مدققة)

   

 قيمةال مجموع القيمة التكلفةب خلالد خالل من الربح لمن خال 
 العادلة لدفتريةا المطفأة راالخ الشامل لخسارةاو 

      
 4,514,212 4,514,212 4,514,212 - - وكنالب صدةوأرد النق
      مالية  قاأورت في ارماثاست
 13,228,534 13,228,534 - 5,658,837 7,569,697 حقوق ملكيةم أسه  -
 849,814 849,814 - - 849,814  ةبمرك   ةيمال قراوأ  -
 12,677,826 12,677,826 - 12,677,826 - سندات الدين  -

 2,770 2,770 - - 2,770 تقةمش ةت ماليموجودا
 2,029,820 2,029,820 2,029,820 - - رىأخ اتدجومو

      
  33,302,976 6,544,032 18,336,663 8,422,281 المالية ع الموجوداتمجمو

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

 129,438 129,438 - - 129,438 ات مالية مشتقةطلوبم
 6,722,196 6,722,196 6,722,196 - - أخرى لوباتطم

      
  15,458,853 15,329,415 - 129,438 يةالمطلوبات المالع مجمو

 
 ظراً ن ،العادلة تهاقيمتقارب بات األخرى مطلوالوالقروض، وات األخرى، والموجود وك،صدة البنأرو دلنقلرية تفة الدالقيم

ها يتم تسعير، ىاً ضمن بند المطلوبات األخرشهر 12تتجاوز  المطلوبات التينكية والقروض الب .جلألا ةقصير لطبيعتها
 أنها تقريب معقول للقيمة العادلة. ترية علىالدف يمةم القييتم تقالي يدوات مماثلة، وبالتوق ألأقرب ألسعار الس
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                                                                              ب(.م.)ش اريةماالستث يراداست كةرش
 

  المالية المرحلية الموحدة المختصرة المعلومات حول إيضاحات
  الدينار البحرينيب                                                   2022 ونيوي 30 ية فيأشهر المنته للستة

 
 

 وكرانياأل – ع الروسيوالنزا (19نا )كوفيد كورو جائحة -األحداث الخارجية أثر . 19
 

 ةجملناابات راضطلال رةثار المستمسبب اآلبلى األعمال والمركز المالي للمجموعة هناك أي أثر جوهري مباشر ع لم يكن
  ة ال يزال قائماً.المباشرالتعرضات غير  مالفإن احتذلك،  مع .(19-ونا )كوفيد حة الكورن جائع
 

وأدى، من بين  ضطراب في االقتصاد العالمي،نيا إلى حدوث ان روسيا وأوكراالي بيلقد أدى الصراع الحخالل الفترة، 
ع لنزاطل سالسل التوريد. قد يؤثر اة لتعسية نتيجاألساع لسلر ااوأسعالية ق المالتقلبات في األسواتأثيرات أخرى، لزيادة 

ً لمحفظتها، اإلدارة تقييم د أجرتوق على مجموعة واسعة من المنشآت عبر مختلف الواليات القضائية والصناعات. ا
ر خاطلم ضرتتعموعة جالم مع ذلك، ولكوننها. للبلدان المتأثرة أو متعرضات مباشرة خلصت إلى أنه ليس لديها أي و

 أسعار وتأثرت بانخفاض وتقلب غير مباشرة  تالديها تعرضفإن لذلك ، يميةية واإلقلعالمظتها االستثمارية المحف على السوق
ة ومدة راع ألنه يعتمد إلى حد كبير على طبيعكامل لهذا الصحديد األثر الهذه المرحلة ت من الصعب فية. المالياألدوات 

قوبات اإلضافية، وردود الفعل على والعثل المزيد من العمليات العسكرية، ؤ بها، مالتنبن يمكال  التيكدة والمؤ األحداث غير
 مية. العال التطورات الجارية من قبل األسواق المالية

 
ة سارلخي ذلك اما فالي، بملاها ركزوم ةعمجموالليات على عم تاورتطهذه الة أثر بمراقبة دارمجلس اإلو دارةتقوم اإل

يرى  ،بناء على تقييمهمور. رها من األيوغ ،لألصووالتأثير على تقييمات اض القيمة، وانخفا ،راداتياإل في ةحتملالم
ه المعلومات المالية من تاريخ هذ ةملقادعشر ا نىثلألشهر اال رةمستم شأةنكم هاصل عملوامجلس اإلدارة أن المجموعة ست

 .لمختصرةالمرحلية الموحدة ا
 
ية اسبالمح تااسالسي قيبطتي ة فدارإلا اذتهتي اتخديرات ال، فإن التقةالمرحلية المختصر الماليةالمعلومات داد عند إع
 قديرات تمثله التذه لية، وانتصادية الحااالق التأثيرات المحتملة للتقلبات ك بسببوذل اليقينية مصادر التقدير خاضعة لعدمو

 .للرصد ةقابلالأو المتوفرة لومات المع على بناءً  دارةبل اإلمن قأفضل تقييم 
 
 

 ة(لقف)م بش.م.كابيتال بنك فينشر  االستحواذ على. 20

ا يصل ى إصدار معل 2022مارس  30 ي عقد بتاريخدي الذالمساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيا وافق
ينشر كابيتال ش.م.ب اهمي بنك في لكل سهم، لمسحريندينار ب 0.245ركة، بسعر يداً للشجدسهماً عادياً  9,300,000إلى 
شر يننك فبصهم المتبقية في ، في مقابل حصينشر كابيتالبنك فع عليه م قالتفاايتم ى حسبما ي منشأة أخرأل، أو ة()مقفل

، ن المركزيريحصرف البفقة م، بشرط موانشر كابيتاليبنك ففي  %100لغ حصة تب، بغرض االستحواذ على كابيتال
يين بنسبة ن الحاليالمساهم منة سيخفض حصللشركة  ةيدالجد سهم. إن مثل هذا اإلصدار لألارةالصناعة والتج وزارةو

6.2291.% 
 

على  2022 إبريل 21ي الذي عقد بتاريخ لجمعية العمومية غير االعتيادتماع افي اج بنك فينشر كابيتال ووافق مساهم
 بنك فينشر كابيتالدار أسهم جديدة في ، بما في ذلك إصينشر كابيتالبنك فتقرير مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإعادة هيكلة 

 .ك فينشر كابيتالبنهمي لمسا  األولولية حقوق وافق على التنازل عن، ومام الشركة كمستثمر استراتيجيوانض
   

ً و ،مصرف البحرين المركزي من قبلرخص يتال هو بنك بالجملة مبنك فينشر كاب يعة مبادئ الشرو لقواعد يعمل وفقا
.  في هذه الكابيت رفينشبنك واألعمال المصرفية ل صولرة األلشركة من استمرار إداتستفيد اع أن لمتوقاإلسالمية. ومن ا

، ومصرف البحرين المركزيال لة مع بنك فينشر كابيتمعامالشروط المالية لل على األخيرةلمسات وضع ال متي، المرحلة
 لمعاملة.ر المالي لثوبالتالي ال يمكن تحديد األ
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دة عرض الفترة الحالية. ان إعا ة معة عادلنمقارإلعطاء  كة وذلقالسابة ترللف نةراقام المض أرقبعنيف ة تصادإع تم
 قاً.بلنة ساالمعكية ومجموع حقوق الملللفترة اآلخر  لامالش خللى الربح والدثر عصنيف هذه لم تؤالت


