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                                                                   ب).م.(ش  االستثمارية  استيراد  شركة
  
    تصرةلية المخالموحدة المرح ةالمعلومات المالي  حول ضاحاتإي

   بالدينار البحريني                                                   ٢٠٢١ ونييو ٣٠في نتهية لما   أشهرتة للس
  
 للتطوير عقارات  .٨

متًرا مربعًا. تم    ٣٣٬٢٩١مشروع تطوير متعدد االستخدامات مبني على أرض بمساحة إجمالية تبلغ    العقارات للتطويرمثل  ت
  -اليًا ، يتكون من أربعة مكونات مميزة  ة في حالة مطورة جزئياً. المشروع كما تم تصميمه حلشركن قبل اشراء العقارات م

األبرا  ٣ وستشمل  هاوس  وتاون  سكنية  اكتمالها  أبراج  عند  الثالثة  السكنية  للبيع    ٦١٨ج  قابلة  بمساحة    متر   ٨١٬٢٠٤وحدة 
هاوس    مربع التاون  وستضم  بمساحة    ٩٣،  إطالققاب  مربعًا   متًرا  ٣١٬٥٤٠وحدة  سيتم  للبيع.  على   لة  وتطويره  المشروع 

خالل  ما قبل البيع  تعهدات  والبدأ في عملية  )  منزالً   ٥٢ر  (تطوي  من التطوير  مراحل متعددة. وقد تم البدء في المرحلة األولى
  منزالً.  ١٨وبيع هذه الفترة 

  
٢٠٢١   ٢٠٢٠    
       

  في يناير  ١٧٬٣٤٣٬٩٢٠     - 
  توحيد شركة تابعةناتج من   ذاستحوا  -    ١٧٬٣٠٠٬٠٠٠ 

  ت خالل الفترة / السنةإضافا  ٢٠٤٬٦٨٦    ٤٣٬٩٢٠ 
  خالل الفترة / السنة يعاتبم  (١٬٤٩٩٬٥٠٥)      - 
        

١٦٬٠٤٩٬١٠١    ١٧٬٣٤٣٬٩٢٠    
  
  

ا العمالء  لامن  د  ايراإل  لمجموعةتحتسب  مع  إعقود  نمواستناداً  الا  ذجلى  في  موضح  هو  كما  خطوات  الدولي لخمس  معيار 
     :) ١٥ية رقم (الداد التقارير المإلع

ً و، والذي ينشأ حقبين طرفين او أكثرفاق  ف العقد على أنه اتييتم تعر  مع العميل:  )(العقود   يد العقد تحد  .١ واجبة اجبات  وو  قا
 . ها في كل عقد الوفاء بيجب  التي ر يمعايال ويحدد  ،ذ التنفي

 ميل.العقد مع العميل لتحويل سلعة أو خدمة إلى الع في وعد األداء هو ات األداء في العقد: التزام تزامالد يتحد  .٢

المعام .٣ سعر  المعاملة:  سعر  هتحديد  او  لة  المجموعة  تتوقع  الذي  المقابل  تمقابستحقاقه  مبلغ  ال  الخدما لسلحويل  أو  ت  ع 
 . أخرىن أطراف ع ابةني  صلةح، باستثناء المبالغ الملالعمي ىودة إلالموع 

ستقوم  حد،  أكثر من التزام أداء وا   بالنسبة للعقد الذي يحتوي علىفي العقد:  اء  ت األد لتزاماتخصيص سعر المعاملة إلى ا .٤
ابل  ه مقستحقت  ناجموعة  قع المذي تتومقابل الح مبلغ اليوض  بمبلغ  أداءام  تزاللكل    المجموعة بتخصيص سعر المعاملة

 .داءم أاالتزالوفاء بكل 

  . ام األداءزاإليراد متى (أو عندما) تفي المنشأة بالت  سابتحا .٥
  

     لية:تاالمعايير ال أي من يفاءمرور الوقت، إذا تم استسب اإليراد باألداء، وتحتتستوفي المجموعة التزام 
  
ً يل ميستلم ويستهلك الع .١  أو  أثناء أداء المجموعة؛عة جمو مالء أدا خالل مقدمة منافع ال المنمعا

  أو ؛ن األصلد إنشاء أو تحسيعن ،األصل الذي يتحكم به العميل نأو يحسّ  نشئي عة مولمجء اأدا .٢

نجز  الم  منشأة حق قابل للتنفيذ في المدفوعات لألداءدام بديل للمجموعة، وللذو استخ  أصلي  أ  نشئ ي  الأداء المجموعة   .٣
 . خهاريحتى ت

  
اإليراد ايقيتم   اادلة  لعا  قيمة لبا  س  أو  المستلم  العميل  عقد للفقاً  و  لمستحقللمقابل  مع  الوقت    .المبرم  بمرور  اإليراد  يحتسب 
ربح حتسب التكاليف ذات الصلة في بيان الت  كلفة المقدرة.كنسبة من إجمالي التيخه  ى تاردة حتبيف العقد المتكلداً إلى تكااستنا
  بات العقود".لودات/مطمة مقدماً ضمن بند "موجوتلمسالغ البراج الميتم إد . هاد تكبد ة عنسارلخأو ا

 
 
 
 
 
 
 
























