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الي للمركز الم  حلية الموحدة القائمة المر
عة( )مراج 2021 يونيو  30في كما 

 يونيو   30
2021 

 ر ب ديسم   31
2020 

 مدققة  مراجعة 
 دينار بحريني  دينار بحريني  إيضاح

الموجودات  

 موجودات غير متداولة

 888,089 632,847  ثاثأوت ومعدا عقارات
 554,661 876,325  التنفيذأعمال رأسمالية قيد 
137,369,562137,316,526 استثمارات عقارية 

 23,968,102 323,899,557كرتع مشومشرو ة زميلةركش يف اتاستثمار

 2,032,527 41,997,873 الموجودات  إستخدامالحق في 
──────────────────
164,776,164 905,759,164  

──────────────────
 ة لداوات متموجود

 5,038,749 5,227,265وذمم أخرى  ية مدينةذمم تجار

 3,479,742 55,419,608 ونقد ى بنكدة ل أرصد

──────────────────
10,646,873 8,518,491 
──────────────────

 173,278,396 175,423,037مجموع الموجودات 

══════════════════
والمطلوبات  كيةالمل وقحق

 الملكيةحقوق 

 46,000,000 46,000,000 رأس المال 

 23,000,000 23,000,000 انوني ق تياطيحا

 264,686 280,923أثاث وتركيبات  استبدال احتياطي

 82,901,424 82,884,953 أرباح مبقاة 

──────────────────
 152,165,876152,166,110م شركة األم الأسه ى حاملي ائدة إل لكية العحقوق الم

 3,823,206 3,845,368 حقوق غير مسيطرة  

──────────────────
 155,989,316 156,011,244الملكيةمجموع حقوق 

──────────────────
  

 ةغير متداول اتمطلوب

 5,629,340 68,149,700  لمتداوالجزء غير  ال  – قرض ألجل

72,484,8722,490,694متداولالجزء غير ال  – ارعقد اإليجات زامالت
 250,017 217,654  للموظفين  هاية الخدمةن تآفمكا

──────────────────
10,852,226 8,370,051 
──────────────────

 مطلوبات متداولة

 885,077 9836,093  ب بها بعدأرباح أسهم لم يطال

 2,690,140 2,796,795   أخرىنة وذمم دائ ريةتجاذمم 

 5,328,787 64,915,309   متداولالء زجال  – جلقرض أل

 15,025 711,370 متداولالجزء ال  – التزامات عقد اإليجار

──────────────────
8,559,5678,919,029

──────────────────
 17,289,080 19,411,793 وبات مجموع المطل

──────────────────
 173,278,396 175,423,037لوبات طوالم ةكيالمل قوقحمجموع 

═════════ ═════════ 

 عيسى محمد نجيبي 
رئيس مجلس اإلدارة

 د. مصطفى السيد 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 أحمد يوسف 
الرئيس التنفيذي 



.ب.ش.م  فعقارات السي شركة
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الشامل   لدخللية الموحدة لالقائمة المرح
ة( مراجع) 2021  يونيو 30المنتهية في  رأشه  ةللست 

 لثالثة أشهر المنتهيةل
 يونيو  30في  

المنتهية هر أش ةللست
 يونيو  30 في

2021 2020 2021 2020 
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  إيضاح

 اإليراد
2,718,4701,916,5015,332,7605,005,942ورسوم الخدمة اتالعقاردخل إيجار 

239,06036,872541,219428,666 الدخل من الشقق الخدماتية 
31,592259,900-31,592 والتسلية  دخل األنشطة الترفيهية 

─────────────────────────────────
2,989,1221,953,3735,905,5715,694,508

513,776294,497940,320871,383المبيعات  ة محسوم منها: تكلف
─────────────────────────────────

2,475,3461,658,8764,965,2514,823,125إجمالي الربح  

185,100224,323330,077468,968   دخل تشغيلي آخر
7,71612,32521,17537,862ربح من ودائع ألجل  

─────────────────────────────────
2,668,1621,895,5245,316,5035,329,955الربح التشغيلي

─────────────────────────────────
    

 المصروفات  
708,668406,7461,344,7411,246,859   إداريةو عامة مصروفات
156,223167,613329,233335,769   استهالك

340,000400,000-- روفات أخرى  صم
522,221232,963543,496232,963الخسائر االئتمانية المتوقعة 

222,913202,009393,810344,083 التمويل   ليفتكا
─────────────────────────────────
1,610,0251,009,3312,951,2802,559,674
─────────────────────────────────

الربح قبل حصة المجموعة من  
لشركة  ربح االستثمارات في ا

1,058,137886,1932,365,2232,770,281 المشروع المشترك الزميلة و
حصة المجموعة من )خسارة( ربح 

  ةارات في الشركة الزميلاالستثم
( 3,180)( 43,295)4,839( 38,664) والمشروع المشترك 

─────────────────────────────────
ومجموع الدخل  للسنة ربح  الصافي 

1,019,473891,0322,321,9282,767,101 للفترة   الشامل
═════════════════════════════════

النصيب األساسي والمخفض للسهم في  
فلس   5,89س لف  5فلس    1,96فلس  102,26 األرباح 

═════════════════════════════════

 العائد إلى: 

1,037,621900,0992,299,7662,708,524حاملي أسهم الشركة األم 

22,16258,577( 9,067)( 18,148) حقوق غير مسيطرة 
─────────────────────────────────
1,019,473891,0322,321,9282,767,101
═════════════════════════════════

 عيسى محمد نجيبي 
ارةرئيس مجلس اإلد 

 السيد  د. مصطفى
إلدارةس مجلس انائب رئي

 أحمد يوسف 
فيذي الرئيس التن 
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 ة  الموحدة للتدفقات النقدي المرحلية القائمة 
 ( اجعةر م) 2021 يونيو 30 أشهر المنتهية في تةللس

  
 في ية هتنمال رشهأ للستة

  يونيو 30
  2021 2020 

 دينار بحريني  ريني ر بحدينا إيضاح  

    نشطة التشغيليةاأل

 2,767,101 2,321,928  للفترة الربح ي صاف 

    تالية:تعديالت للبنود ال

 378,571 369,434  استهالك

 ( 37,862) (21,175)  ئع ألجل داربح من و

 232,963 543,496  عةئتمانية المتوقصص الخسائر االخ م

 344,083 393,810  التمويل   فيلتكا 

 400,000 340,000  روفات أخرى صم

 24,641 18,728  ين للموظفالخدمة  ةيمكافآت نها 

 3,180 43,295  لمشترك مشروع اال  خسارةحصة المجموعة من 

 45,000 25,250  أخرى  تعديالت

  ────────── ────────── 
 4,157,677 4,034,766  مل ا عال المالرأس   يت فارغي قبل الت يربح التشغيل لا

    
    غيرات في رأس المال العامل: ت

 ( 869,480) (730,397)  ىدينة وذمم أخرم يةتجارذمم 

 ( 216,783) (51,407)  وذمم أخرى ة ذمم تجارية دائن

  ────────── ────────── 
  3,252,962 3,071,414 

    
 41,961 19,560  ألجل   عائودح مستلم من بر

 ( 38,864) -  يباتوترك أثاث استبدال حتياطيالر مباش اماستخد

 ( 48,106) (51,091)  ن وظفيلمل عةفولمدة امدالخ ية ت نها مكافآ 

 ( 346,909) (185,732)  مصروفات أخرى مدفوعة

  ────────── ────────── 
 2,679,496 3,035,699  ة يليغشالت ةاألنشط نم التدفقات النقديةصافي 

  ────────── ────────── 
    ة مارياألنشطة االستث

 296,250 -  جل ت في ودائع ألصافي التغيرا

 ( 99,376) (79,538)  أثاثوومعدات   اتار قعشراء 

 ( 70,563) (321,664)  ذ نفيقيد الت رأسماليةن أعمال بدة مكتقات مفن

 ( 311,464) (53,036)  ية عقارات استثمار  ت إلىإضافا 

 (4,968,577) - 3 زميلةتثمار في شركة سا
  ────────── ────────── 

 (5,153,730) (454,238)  ستثمارية االطة األنش دمة فيالمستخ دية نقال التدفقات  يصاف 

  ────────── ────────── 
    ةيلياألنشطة التمو

 (6,002,715) (2,348,984) 9 فوعة أرباح أسهم مد

 ( 327,813) 48,324  بعد ها ب باليطرباح أسهم لم أ ثلتمصدة لدى بنك  أرت في تغيرا

ألجل  رضق  الحصول على   2,106,882 4,500,000 

 ( 357,382) (399,493)  عةلمدفومويل ا تلاليف اكت

  ────────── ────────── 
 (2,187,910) (593,271)  طة التمويلية األنش مستخدمة فيالتدفقات النقدية ال يصاف 

  ────────── ────────── 
 (4,662,144) 1,988,190  في النقد وما في حكمه  (صقن لا) دة ياالزفي اص

 6,708,848 3,190,670    ريينا 1في ه حكمفي   النقد وما     

  ────────── ────────── 
 2,046,704 5,178,860 5   يونيو 30حكمه في  في النقد وما 

  ══════════ ══════════ 
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 ة لكيمال حقوق ي ت فيراغلتل  قائمة المرحلية الموحدةلا
 مراجعة( ) 2021 يونيو 30المنتهية في  ر أشه تةللس

   هم الشركة األم سأإلى حاملي  ةئدلعا حقوق ا لا  

  

   سرأ
 مال لا

 ي طا ي احت
 قانوني 

اطي  تي اح 
استبدال أثاث 

 وتركيبات

 أرباح 
 المجموع * ةقا مب

حقوق غير  
 رةمسيط

ق حقو مجموع
 ةملكيال

   نيبحري  رنا دي   رينيدينار بح  ريني  دينار بح  دينار بحريني     بحرينير دينا  ي  بحرين را دين دينار بحريني   إيضاح  

         

 155,989,316 3,823,206 152,166,110 82,901,424 264,686 23,000,000 46,000,000   2021ر  نايي 1في كما  ديالرص 

         
 2,321,928 22,162 2,299,766 2,299,766 - - -  الدخل الشامل   مجموعصافي الربح و

         
 (2,300,000) - (2,300,000) (2,300,000) - - - 8 2020أرباح أسهم معلنة لسنة 

         
 - - - ( 16,237) 16,237 - -  بات اطي استبدال أثاث وتركيتي اح محول إلى 

  ───────── ───────── ───────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 
 156,011,244 3,845,368 152,165,876 82,884,953 280,923 23,000,000 46,000,000  2021 يونيو  30في كما  يدالرص 
  ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ ═══════════ ═════════ ═══════════ 
 

   م حاملي أسهم الشركة األ عائدة إلىالحقوق ال  

  

 رأس  
 المال 

 اطي تي اح 
 ني ونا ق

اطي  ي تح ا
استبدال أثاث 

 وتركيبات

 أرباح 
 المجموع * مبقاة

ير  ق غحقو
 مسيطرة

حقوق  عمومج 
 الملكية

 دينار بحريني   يني  دينار بحر دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   إيضاح  

         
 158,363,202 3,821,242 154,541,960 85,785,439 246,521 22,510,000 46,000,000   2020اير  ين  1الرصيد كما في 

         
 2,767,101 58,577 2,708,524 2,708,524 - - -  ومجموع الدخل الشامل  حربال صافي 

         
 (6,900,000) - (6,900,000) (6,900,000) - - - 8 2019أرباح أسهم معلنة لسنة 

         
 - - - ( 12,860) 12,860 - -  اث وتركيبات ث أ تبدالاستياطي ح ا  إلى محول

         
 ( 38,864) - ( 38,864) - ( 38,864) - -  أثاث وتركيبات   ستبدالا طيحتيا ستخدام الا

  ───────── ───────── ───────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 
 154,191,439 3,879,819 150,311,620 81,581,103 220,517 22,510,000 46,000,000  2020 يونيو 30في كما يد رص ال
  ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ ═══════════ ═════════ ═══════════ 

 
 .كات التابعةلشرل  نيقانولا حتياطيالمتعلق با ريني( ر بحدينا 595,969: 2020 يونيو 30) ينيبحر ار دين  596,683* تتضمن األرباح المبقاة على مبلغ وقدره 
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 تصرة خمل ا الموحدةة يلمرحال  يةلامل ام القوائ  ولح إيضاحات
 )مراجعة( 2021 يونيو 30كما في 

 
 

 ةشطناأل 1
 

ة الصناعة  ن ومسجلة لدى وزاربحري ة الفي مملكشركة عقارات السيف ش.م.ب. )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تأسست  
،  2102  مبنى  ي هوسيرئل اركة  لشا  بتكلمالمسجل    العنوان البريدي. إن  44344م  رقجاري  ت   ب سجلوج بموالسياحة  لتجارة  وا

   ، مملكة البحرين.لسيف، ضاحية ا20084ص.ب ، 428، مجمع 2825ق طري
 

 .  "(وعةالمجم"ب)معا  الشركة وشركاتها التابعة يشار إلى 
 
. تمتلك وتدير المجموعة والتسلية  الترفيهيةاب  لعل ل  فقرام مدقتكما  و  عقارية التجاريةال  شطةناسية األبصورة أسالمجموعة  ل  اوتز
رى خأ تجاريةمرافق و ةالسيف الترفيهي شركةو السيف -فريزر أجنحة  و قف المحرومجمع سي عيسىينة مدع ومجم السيف معمج 

 في مملكة البحرين.  
 

تمر التأثيرات  لمتوقع أن تس. ومن ا(19  -  دفيا )كوونلفيروس كور، كان هناك تفشي  2020  ديسمبر  31ي  المنتهية ف   السنةخالل  
ي  الوضع الحال   ت فير التطوران كثب آخع عةمولمج ب ا اقتر في التطور.  ي ماالقتصاد العاللى عة ئح جا ال  شيتفل والمتوقعةالحالية 

يرات ثتأال  رابتعي اال ة ف موعذت المج أخ   حلة.ردة في هذه الم، إال أن حجم ومدة هذه التطورات ال تزال غير مؤكالتطوراآلخذ في  
الحاليالقتصاديا  اتقلبللتتملة  المح  تة  في  المبا ة  المسجلة حديد  والمط  لغ  المالية  وغير  المالية  الما با لوللموجودات  الخاصة  ت  لية 

أن السوق ال تزال متقلبة، وال تزال المبالغ المس2021  يونيو  30بالمجموعة كما في     ي ال وق، التبات السلجلة حساسة لتق . إال 
دينار بحريني   136,543بقيمة  حكومية    ةاستالم مساعدخالل الفترة  تم  ،  إلى ذلك  باإلضافة  ر.ض الحا   الوقت  في  ا هادم  ديدتح   نمكي

ية  المرحل ئمةالقا ذات الصلة في  المصروفاتتم تسجيل المبلغ كخصم من  .الل الفترة الحاليةخ األرباح أو الخسائر وتم تسجيلها في  
 ل. حدة للدخالمو
 

. لم الحالية  السنةق في  بطالعرض الم  عملتتناسب  للتدفقات النقدية  المرحلية الموحدة    للقائمةارنة  قام المقرأ  ضف بعني تصة  عادتم إ
 مسبقا .لكية المسجلة على الربح أو حقوق المات تلك تؤثر إعادة التصنيف

 

بناء  ة  وحدالمة  المرحليالمالية  ائم  القو  إصدار   اعتماد  متد  لق الصا ردا اإلس  لج مار  رق   على  المختصرة  بتارية    أغطس   11خ  در 
2021 . 

 

 : رينالبح ي مملكة المشترك للشركة وجميعها مؤسسة ف وعمشروالزميلة لا الشركةوعة تابال اتالشركفيما يلي 
 

 األنشطة الرئيسية   كية المل حصة االسم 

 2021 2020   

     بعة  التا الشركات 

     
المطاعم مفروشة واحية السيالشقق الفندق ولا إدارة   % 100 % 100  .ذ.م.م بحرينال –السيف  فريزر ةح أجن 

  .السياحةة  رادإ لخدمات

     
ة التسلية وأنشطدائق يهية والح ترف ل ات اتنزهالمإدارة   % 100 % 100  .ذ.م.م ةشركة السيف الترفيهي

   األخرى. هيةترفيال عابلاألو
     

 .  معات التجاريةمج الفي ذلك   ا مبارات العقة إدار  % 72.5 % 72.5   .مول ذ.م.م شركة المحرق
     

     ة  يلالشركة الزم

     
  ية.ية التجاراألعمال العقار  % 25 %25 (  )مقفلة .ب.ش.مبناء البحرين 

     
     ترك  ع المششروالم
     

  تجارية.ل العقارية العما ألا  % 50 %50 .ذ.م.م ةيارعقالما ال
 

، 2021  لسنة  28  رقم  ب المرسوموج بمبعد تعديل قانون الشركات التجارية البحريني  و  ،2021سمبر  دي  1ن  م  ا  باراعت  ضاح أ:يإ
الشركات   جميع  تحويل  الشخصتم  شرك  الواحد  ذات  محدودة  اتإلى  مسؤولية  تم  ذات  وبالتالي    لتلك وني  القان  االسم  تحديث، 

 الشركات.
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 تصرة مخة ال وحدالم ية لمرحللية ائم الماحول القوا إيضاحات
 ة(اجع)مر  2021 يونيو 30 فيكما 

 
 

 مةهاال السياسات المحاسبية 2
 
 اإلعداد س أس
ا  لمتطلبات معيار قفو  2021  يونيو  30في    ةينتهلما  رأشه  الستةفترة  ل  جموعةختصرة للممدة الالموح   ةية المرحليلقوائم المالت اأعد
 .لمرحليةمالية ا ر التقاري ص بالخا ال  34لدولي رقم ة ااسبالمح 
 

 ة مل كا دة  موح ة  ليما ئم  قوا  دإلعداالمطلوبة    ت واإلفصاحاتما المعلو  يعجم  ختصرة على موحدة الممرحلية الالمالية ال  وائملقا  ال تشتمل
 تهية فيللسنة المن جموعةة للم ويية الموحدة السنمال ال  رأ باالقتران مع القوائمتق ن أ ويجب  الية،الم  ري قارالتر الدولية إلعداد  اييللمع وفقا  
إلى  2020ديسمبر    31 باإلضافة  م.  ليس  الضرإنه  تكون  ن  أن  ال  ي لد  2021  يونيو  30هية في  منتال  رأشه  الستةفترة  ج  ئا تنوري 
 .2021سمبر دي 31ي ي فهتنتس لتيا للسنة المالية ا قعهتو كنج التي يمنتائلل
 

 2021ير ينا  1 كما فيمطبقة لة دة ومعديدت جفسيرامعايير وت
 

في إعداد   عها م إتبا التي تتلك  قة لمطابهي  تصرة  مرحلية الموحدة المخ لالمالية اإعداد القوائم    يفة  ة المتبعيسبت المحا إن السياسا 
ة يالت الجديددعفسيرات والتوالت  ، باستثناء المعايير2020  سمبري د  31المنتهية في    ةنللسوعة  جمللمة  يوالسنة  دح والمالية  لما  ائمقولا

ير  تفسيار أو  ألي مع  المبكر   تطبيق لم تقم المجموعة بال  .2021ر  اي ين   1ارا  من  تباع  ذةنافرات السيالتفر وى المعايي لع  تالتي أدخل
 . دعإلزامي ب نه غيرلكو صدارهم إأو تعديل آخر ت

 
ة المرحليالمالية    القوائمثير على  تأ أي    ا هلم يكن  ل،  2021  ةسنفي  ألول مرة    المطبقةة  يدالت الجديعدالتوالتفسيرات ويير  عا لما  إن

 .موعةج ملل  صرةخت لمالموحدة ا
 

ومعيار   9لدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تعديالت التي أدخلت على المعيار ا ل ا:  2رحلة  لما  –  سعر الفائدة المرجعيإصالح  
رقم   الدولي  رقم    39المحاسبة  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  ا  7والمعيار  إلعدوالمعيار  اللدولي  التقارير  راد    4  قممالية 

   16التقارير المالية رقم عداد إلولي لدا  اروالمعي
 

الدولية  2020أغسطس    27في   المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر  المرجعي  ،  الفائدة  سعر  التي  ،  2المرحلة    -إصالح  التعديالت 
رير المالية قالت ا لي إلعداددوعيار الوالم 39حاسبة الدولي رقم ومعيار الم 9أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

تقدم التعديالت  )التعديالت(.    16والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    4مالية رقم  ي إلعداد التقارير الوالمعيار الدول  7رقم  
  ين مبالنحو ال  لىلبنوك عقراض المعروض فيما بين اوسائل عملية مختلفة فيما يتعلق بالتغيرات الناتجة عن إصالح سعر فائدة اإل 

 دناه: أ
 

الوس - إجراءتتطلب  العملية  النقالتدفق  ىلإتغييرات  ل  إدخا أو  ة  قدياعتتغييرات    يلة  ي ات  التي  فائدة  إصالح  تطلبها  دية  سعر 
ل الحركة يعادبما    ،العائمتغييرات في سعر الفائدة  وتعامل على أنها  بشكل مباشر،    بنوكبين الفيما  روض  عملا  ضار إلقا

ية من المال  واتلدلرجة  مدالالقيمة  يل  دعت  أوبعاد  بإست،  في مثل هذه الحالة   م المجموعة تقالو  لسوق.ا في    ةدالفائ  في سعر
التعديال إدخال  إأجل  يتطلبها  التي  ال ما  يفالمعروض  اإلقراض  ة  ئدفا   رسع  صالحت  بل  بنوكبين  بدال  قومت،  ذلك  ،  ،  من 
 .المرجعي  دةالفائر سعفي  كس التغيرليع لفعليبتحديث سعر الفائدة ا

 

التحوط ووثائق    ناتيلتعيبنوك  البين  فيما  روض  المعاإلقراض  سعر فائدة  بإدخال التغييرات التي يتطلبها إصالح  سماح  لا -
يرات تغللالنقدية التعاقدية    اتدفقالتديد  تح س  فيها أس  التي يكون  التا ح ل . ويطبق ذلك في االتحوطعالقة  دون وقف  التحوط  
وط  تعدل وثائق التح ، يجوز للمجموعة  بنوكبين ال فيما  اإلقراض  فائدة  ر  عس  حالصتيجة إلن  لتحوطا   تا قال ع  في  القائمة

 .ة التحوطقعالون وقف د
 

  مرجعي لامعدل  ال  مخاطربديل لعنصر  تعين  ن  أ  ةيجوز للمجموعمخاطر التحوط،  عند تحديد  للمنشأة  إعفاء مؤقت  م  قدت -
ت يمكن  ال  م  ه يدحدالذي  بشكل  يصبح  كلبششأة  المن  قعتتون  أ  طبشر  ، نفصلحاليا   أن  عدل  للمالبديل  عنصر  ال  معقول 

 . شهرا   24رة ل خالل فتمنفصقابال  للتحديد بشكل المرجعي  
 

تأثير على  إعداد  جموعة أدوات تحوط كما في تاريخ  الم  ال يوجد لدى لم يكن لذلك أي  المالية المرحلية    القوائمالتقرير وبالتالي 
 .للمجموعةالمختصرة موحدة لا
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 تصرة مخل اة الموحد لمرحلية المالية ا ئموالقا حول تحااضإي
 جعة(مرا) 2021 يونيو 30كما في 

 
 

 )تتمة(  الهامة السياسات المحاسبية 2
 

   ةاملهاسبية اقديرات المحلتوا اآلراء
م  تي تلا   تلكابقة لمطة هي  صر ختلموحدة الما   يةحلة المرالماليي إعداد القوائم  المستخدمة ف الهامة  سبية  المحا   يراتوالتقد  ءرااآلإن  
 . 2020يسمبر د 31المنتهية في نة للسللمجموعة ئم المالية الموحدة السنوية قواال  عدادفي إتخدامها سا
 

   مشترك ميلة ومشروع ز كة رات في شاستثمار 3

 

هر  أش للستة
 المنتهية في  

 السنة 
 المنتهية في 

 

   يونيو 30
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 ةققمد مراجعة  
 ي  رينح ب  ناريد ني  رينار بحيد 
   

 18,861,526 23,968,102   لسنةترة / افلا يةدا ي بيد فرص ال
 4,906,077 -   لسنة/ ا الفترةاستثمار إضافي خالل  

 290,499 (43,295)  السنةالفترة /  خاللربح ال (الخسارة)من مجموعة ال ةحص

 (90,000) (25,250) تعديالت أخرى  
 ────────── ───────── 
 23,968,102 23,899,557 السنة  ة / ترلفة ااينهد في صيرلا

 ══════════ ═════════ 
 

 يونيو   30ة في  نتهيالم  رهأش  الستةفترة  حسابات اإلدارة المعتمدة ل  على  ء  ترك بنا ميلة والمشروع المشالز  تم تسجيل نتائج الشركة
2021 . 

 

 . 2020بر  ديسم  31و  2021  يونيو  30كما في  ة  هريوج   لةات محتمامالتز   ةيأالزميلة  والشركة    ركلمشتروع االمشلدى    وجديال  
ضاح رقم اإليفي    خ إعداد التقارير الماليةيرتا ترك في  روع المشمشللالية  الرأسم  تصاح عن حصة المجموعة في اإلرتباطا فتم اإل
11. 
 

 ات تخدام الموجوداس الحق في 4
 

 لفترة: ل االخ  داتالموجوم تخدااس  في للحقالمدرجة  مةقيي الالتغيرات ف يفيما يل 

  مراجعة  

 ات بكرم المجموع 
نقل  ات ل ويحا
  أرض  فايات لنا

  ي رينر بحدينا دينار بحريني  بحريني دينار  دينار بحريني 
     

   2021يناير  1في  كما  2,028,453 4,074 - 2,032,527

 ة فتر لل كالاالسته (30,580) (4,074) - (34,654)
────────── ────────── ────────── ──────────  
 2021 يونيو 30ي كما ف 1,997,873 - - 1,997,873
══════════ ══════════ ══════════ ══════════  

 

  مدققة 

 مركبات المجموع
نقل  حاويات ل

  أرض    فاياتلنا

  ني دينار بحري  ي دينار بحرين حريني دينار ب  ريني دينار بح 
     

   2020 يناير 1كما في  2,089,612 20,370 329 2,110,311

  إضافات خالل السنة ( 61,159) ( 16,296) (329) ( 77,784)
───────── ───────── ───────── ─────────  
 2020ديسمبر  31ا في كم 2,028,453 4,074 - 2,032,527

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

 دينار 20,210,000:  2020ديسمبر  31)بحريني ينار د 20,210,000ا جة قدرهردم مةيت قاذية االستثمارات العقارء تم بنا 
 . استخدام الموجوداتفي حق ال ك أرض محتفظ بها ( على رينيبح 
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 مختصرة دة ال الموحة رحليحول القوائم المالية الم ضاحاتيإ
 )مراجعة( 2021 يونيو 30كما في 

 
 

 بنك ونقد أرصدة لدى  5
 

ير  داد التقار عإ ي تاريخ  و فالتالية كما هة  صدلى األر حكمه عوما في  النقد  يشتمل    ةالنقديقات  فدتلوحدة ل لما  يةمرحللامة  رض القائغل
 المالية:  

 

 يونيو  30
2021 

 ربيسمد 31
2020 

 مدققة مراجعة  

   دينار بحريني دينار بحريني   

   
 3,479,742 5,419,608 ألجل   ئعداي الصندوق وأرصدة لدى بنك وونقد ف

 ( 289,072) (240,748) (9 رقم يضاحإ) لم يطالب بها بعدى البنك أرباح أسهم دل ألرصدةل اثمت

 ────────── ────────── 
 5,178,860 3,190,670 
 ══════════ ══════════ 

 

 

ات تر لفل  ج أل  ائعدولا  داعيإتم  ي  ة.فائدعليها  ق  بحرين وال تستح اللدى بنوك تجارية في مملكة  المصرفية  ة  األرصديتم االحتفاظ ب
سنويا    %2,65 إلى  سنويا    %2,2بين  ألجل    الودائعتراوحت معدالت الربح على  .  أشهر  ثةثالإلى  شهر واحد  بين    متفاوتة تتراوح

 .(ال شيء :2020) 2021 يونيو 30في ا كم
 

   قرض ألجل 6
 

من بنك تجاري  ذ.م.م    ولم  المحرقكة  شر  ةموعمج تابعة للبل شركة  ق  نم  تم الحصول عليهألجل  قرض  تسهيل  جزئيا   ذلك  ثل  يم
أشهر   3  فائدة لمدة  مضافا  إليه  %2,95  بنسبة  فائدةمعدل  ض  رلق يحمل ا ف المحرق.  تطوير مجمع سيفي مملكة البحرين لتمويل  

السداد على  بور  ليدل  بمع سنوي  ا  قسط  40ويستحق  تم.  2018  ديسمبرشهر  من    ء  اابتد  ا  ربع  القرض  د  يدتم   ة خمس  ربمقدا سداد 
القرض  الفائدة    معدل  بلغ.  2030  مارس  رهشحتى    عباأر على    % 3,89:  2020)  2021  يونيو  30في  سنويا     %3,87الفعلي 

 (.سنويا  
 

لم وقبل جميع مساهمي شركة المحرق مول لصالح البنك.  ن  والمتعددة الصادرة مة  تركمشمانات الالقرض مقابل الضتم ضمان  
 . والسابقة ةل السنة الحاليالخ   ألجلقرض لبا  لقةعتملاية المال للعهودرق  خ أي يحدث 

 

(  مقفلة).  البحرين ش.م.ببناء    فيلتمويل المشروع  جزئيا   تجاري في مملكة البحرين  بنك  من  على قرض    الشركةحصلت  كما  
د  سدا  متيوبيبور  بمعدل  أشهر    3  فائدة لمدة  إليه  مضافا  سنويا     %3بنسبة  فائدة  معدل  يحمل القرض  .  العاملغراض رأس المال  وأل
  30في  سنويا     %5,97الفائدة الفعلي على القرض    معدل  بلغ  .2022في شهر أبريل  ة واحدة  فعكديا   شهربلغ األصلي  والمئدة  فا ال

 .(سنويا   %5.97: 2020) 2021 يونيو
 

 صاها تسعقأ  ةرض لمدعلى ق  ة للمجموعةتابعشركة    .م.مية ذ.ترفيهالسيف ال  شركةالفترة  هذه  خالل    حصلت  ،باإلضافة إلى ذلك
يحمل القرض معدل    مملكة البحرين لتمويل تطوير مركز ترفيهي عائلي في أحد مشاريع المجموعة.ن بنك تجاري في  ات منوس

ائدة كل ، يتم دفع مبلغ الفاألوللسحب  واحد من ا  سنة  رةلفت  .أشهر بمعدل بيبور  3ة لمدة  مضافا  إليه فائد  % سنويا  4,75  بنسبة  فائدة
 % سنويا  4,9بلغ معدل الفائدة الفعلي على القرض    .المبلغ األصلي والفائدة على أساس ربع سنوي  فعم دذلك يتد  شهر وبعثالثة أ
 . 2021يونيو  30في 
 

 : جلالقرض أليلي التغير في   فيما 
 يونيو  30 

2021 

 ربيسمد 31
2020 

 مدققة مراجعة  

 يني دينار بحر ي ينحر دينار ب 

   
 6,608,044 10,958,127 يناير  1 في

 4,500,000 2,270,000 السنة   / الفترةي خالل اف إض قرض 

 ( 149,917) (163,118)  السنةالفترة / مسددة خالل مبالغ 
 ────────── ───────── 
 13,065,009 10,958,127 
 ══════════ ═════════ 
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 مختصرة حدة ال الموة رحليلما يةمالال  القوائم حول إيضاحات
 عة()مراج 2021 ونيوي 30ا في كم

 
 

 ( تتمة) قرض ألجل 6
 
 اصة بالقرض ألجل:الخ ةولدالمتة وغير اوليلي األجزاء المتدا فيما 
 يونيو  30 

2021 

 ربيسمد 31
2020 

 مدققة مراجعة  

 يني دينار بحر ي ينحر دينار ب 

   
 5,328,787 4,915,309 المتداول 

 5,629,340 8,149,700 غير المتداول 
 ────────── ───────── 
 13,065,009 10,958,127 
 ══════════ ═════════ 

 
الشركة لمدة خمسة وتم خالل الفترة تأجيل القروض ألجل التي حصلت عليها شركة المحرق مول  ،  أعاله  مفصح عنهكما هو  

 .أرباع وسنة واحدة على التوالي
 

 اإليجار  عقد التزامات 7
 

رصيد   اإل  اتمازالت يمثل  اعقد  ا ليجار  لمليلحا قيمة  اإليج ة  للر  ادفوعات  المستأج والمررض  المستقبلية  لنقل    رةكبات  وشاحنات 
 والي. لتعلى ا 2021 مارسشهر و 2020 رايرفبشهر  و 2054فبراير  شهر ي ف  نتهيست، والتي أجرةالنفايات المست

 
ميتم   األرخصم  بدفوعات  المستأجرة  بنس  إستخدامض  خصم  مصخ   متي  ا  سنوي  %9,66بة  عامل  أجرة  المست  مركباتالدفوعات  م 
 .سنويا  % 3,2نسبة ب  شاحنات لنقل النفايات المستأجرةو
 

 ار: ات عقد اإليجتزامال  في التغير فيما يلي

  مراجعة 

 وع المجم

 مركبات 
 مستأجرة 

 لنقل  شاحنات 

  أجرة مست أرض مستأجرة   ت النفايا

 : 2021يونيو 30 بحريني ينار د يني نار بحر دي حريني دينار ب بحريني  دينار 

     

 2021يناير  1الرصيد في  2,501,530 4,189 - 2,505,719

 ة ترفلا  مدفوعات عقود اإليجار خالل (125,000) (4,200) - (129,200)

 الفترة مويل خالل تكاليف الترسوم  119,712 11 - 119,723
───────── ───────── ───────── ─────────  
 2021 يونيو 30في يد الرص  2,496,242 - - 2,496,242
══════════ ══════════ ══════════ ══════════  

 
 ر:اد اإليج عق تزاماتلال  ةر المتداولوغي ةالمتداول األجزاء فيما يلي

  راجعة  م

 موع جالم
 مركبات 

 ة جرمستأ
 قللن شاحنات 
 مستأجرة   النفايات 

 أرض
  مستأجرة 

  ني يينار بحر د دينار بحريني  ار بحريني دين دينار بحريني 
     

 متداول 11,370 - - 11,370

 غير متداول  2,484,872 - - 2,484,872
───────── ───────── ───────── ──────────  

2,496,242 - - 2,496,242  
══════════ ══════════ ══════════ ══════════  

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9+%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9+%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
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 مختصرة حدة ال الموة رحليلما يةمالال  القوائم حول إيضاحات
 عة(اج)مر  2021 يونيو 30ا في كم

 
 

 ( تتمة ) اإليجار عقد التزامات 7
  مدققة 

 وعالمجم

 باتمرك
 مستأجرة 

قل  حاويات لن
 جرة ستأ فايات مالن

 أرض 
  رة ستأج م

 : 2020ديسمبر  31 يني دينار بحر نار بحريني دي ي حرينب  دينار ي نار بحريندي

     

 2020 يناير 1الرصيد في  2,511,372 20,612 351 2,532,335

 خالل السنة عقود اإليجار مدفوعات  ( 250,000) ( 16,800) (351) ( 267,151)

 الل السنة ل خ ويتكاليف التم 240,158 377 - 240,535
────────── ────────── ────────── ──────────  
 2020 ديسمبر 31الرصيد في  2,501,530 4,189 - 2,505,719
══════════ ══════════ ══════════ ══════════  

 

  ة مدقق

 لمجموعا

 كباتمر
 مستأجرة 

حاويات لنقل  
 رة النفايات مستأج

 أرض 
  مستأجرة 

  دينار بحريني  ي ندينار بحري  ار بحريني دين حريني ب  دينار

     

 ةلمتداو 10,836 4,189 - 15,025

 ة ولغير متدا 2,490,694 - - 2,490,694
────────── ────────── ────────── ──────────  

2,505,719 - 4,189 2,501,530  
══════════ ══════════ ══════════ ══════════  

 أرباح أسهم   8
 

أرباح أسهم فع  على دالشركة  مساهمي    ، وافق2021  مارس  28بتاريخ  لمنعقد  ا  ينسنوي للمساهمالمية  الجمعية العمو  اجتماعفي  
بحردينا   0,005بواقع  نهائية   ب  2,300,000إجمالي  وبللسهم    نيير  يتعلق  حرينيدينار  أرباح األسهم   .2020  سنةب  فيما  بلغت 

 ( 9دينار بحريني. )راجع اإليضاح رقم  2,348,984وما قبلها  2020المدفوعة فيما يتعلق بسنة 
 

أرباح أسهم   فعد  لىعساهمي الشركة  م  ، وافق2020  مارس  25بتاريخ  المنعقد  لعمومية السنوي للمساهمين  الجمعية ا  اجتماعفي  
فيما   6,900,000الي  مبإج و  للسهمبحريني  دينار    0,015ع  بواقية  نهائ بحريني  أرباح األسهم   .2019سنة  ب  قيتعل  دينار  بلغت 

 ( 9دينار بحريني. )راجع اإليضاح رقم  9,606,902وما قبلها  2019المدفوعة فيما يتعلق بسنة 
 

 أسهم لم يطالب بها بعداح أربأرباح أسهم مستحقة الدفع و 9

 

هر  الستة أش
 ية في منته ال

   يونيو 30
2021 

 السنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2020 

 ققةمد عة جمرا 

 ي  ينرينار بح د   دينار بحريني 
   

 3,591,979 885,077 لسنة / ا رةفت ال صيد في بدايةلرا

 6,900,000 2,300,000 ( 8 رقم إيضاحنة )معلأرباح أسهم 

 (9,606,902) (2,348,984)   ةباح أسهم مدفوعأر

 ───────── ───────── 
 885,077 836,093 نة الفترة / السة اينه الرصيد في

 ═════════ ═════════ 

 
بعدبتحويل    الشركةقامت    ،2020سنة    خالل*   بها  يطالب  لم  أسهم  وقدره    أرباح  تتعلق   3,433,493بمبلغ  بحريني  دينار 
 . يماتها فقا  لتعلإلى بورصة البحرين وو 2018 تى سنةح األسهم أرباح ات عيبتوز
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 المختصرة  حدةالموحول القوائم المالية المرحلية  تإيضاحا
 )مراجعة( 2021 يونيو 30كما في 

 
 

 للسهم ربحال 10
 أشهر المنتهية في  للستة  في أشهر المنتهية  للثالثة 

 

 يونيو  30
2021 

 عة جمرا

 يونيو 30
2020 
  عةج مرا

 يونيو  30
2021 

 عة جمرا

 يونيو 30
2020 
 عةج مرا

م ئد إلى حاملي أسهلعا ا ة فترللربح لا
 2,708,524 2,299,766  900,099 1,037,621 ي رين لبحالدينار ا ب –األم شركة ال
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

 460,000,000 460,000,000  460,000,000 460,000,000 سهم القائمة األسط المرجح لعدد المتو
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 

في  سهم النصيب األساسي والمخفض لل
 فلس  5,89 فلس 5  س فل  1,96 سفل 2,26 األرباح  

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

 
 ض.فمخ تأثير  قد يكون لها  مالية اتأدوأية  الشركةعدم إصدار جة ل نتي  وذلكمنفصلة رة بصوللسهم ض  فالمخ   عرض الربحم لم يت
 

 محتملة  والتزامات ارتباطات 11
 
 لية ا أسمر ارتباطات  (أ

الرأ  ارتباطاتبلغت   عليها مجموعة  للة  سماليالنفقات  الماليةاإعداد  بتاريخ    هو  كما   المتعاقد  ت  لكنو  لتقارير  يتم  بهمقديلم  عد،  ا 
 : ى النحو التالياألخرى علمجمعات والعقارات يع في المشارباللقة متعوال

 

 ونيو ي 30
2021 

 سمبريد 31
2020 

 مدققة  مراجعة  

 ار بحريني  ندي نار بحريني  يد 

   

 2,847,933 1,239,688 م.م.ذ.ية شركة الما العقار

 486,510 1,633,478 آيالند ماجكع مدينة عيسى وومجم فسيالتجديد مجمع أعمال 

 3,200 3,200 المحرق   سيفمجمع ال

 ───────── ───────── 
 2,876,366 3,337,643 
 ═════════ ═════════ 

 ى  ات أخررتباطإ  ب( 
لي دخل إيجاره المستحق  جماإ  ( من%2,75:  2020) %2,75ق امتياز بنسبة حقو عوائد. ذ.م.متدفع شركة المحرق مول  نأع قيتو
 .2053اإليجار في سنة وحتى نهاية مدة عقد  2022 نةمن س قبض للمؤجر ابتداء  ال
 
 نونيةاالقضايا الق ( ج

لم  ها أعمال  نضم المجموعة  تتعرض  قا االعتيادية،  الورالمش  بناء  على  المجموعةصت  صخ   ة.ينونطالبات  القانونية بعض  مبالغ  ة 
 .اتالب مطلل
 
  اتلضمان ا (  د

تم الحصول لذي ا  قرض ألجل المقابل والعديد من ضمانات الشركات ى ضمانات مشتركة علآخر اهم مس انبإلى جركة وقعت الش
قبل  معليه   مولالمح ة  كشرن  من  رق  تجاري  ذ.م.م.  القرض    ،2021  يويون  30في  كما    .بنك  ملدى  ققيمة  درها  درجة 

 يني(.دينار بحر 6,458,127: 2020ديسمبر  31ريني )دينار بح  6,295,009
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 الموحدة المختصرة م المالية المرحلية حول القوائ  اتضاحإي
 ة(جع)مرا 2021 يونيو 30كما في 

 
 

 عمال  طاعات األت قمعلوما 12
 

 ي:  للتا اال رئيسية على النحو أعمعات طا ق أربعتم تقسيم أعمال المجموعة إلى ض إدارية، ألغرا
 

   ريةجاعات التمجمال  ما في ذلكب راتا عقلارة ا إد - ارية والعقارات ج عات الت المجم

 الشقق  إدارة - الشقق الخدماتية  

 تسلية  والية ب الترفيهلعا تشغيل مرافق األ  - وتسلية  يةمرافق ترفيه

 ألنشطة الترفيهية ارات واعقإدارة ال  بخالفجميع األنشطة األخرى  - أخرى  
 
وعقارات أخرى في   رقلمح ا  جمع سيفوم  يسىع مدينة عمج وم  فسيلجمع امة  ر العقارات على إداومجمعات  عمليات ال  نتضمت

 الحصم.  أمد ومدينة عيسى وسار ومدينة حم
 

 ومطاعم سياحية.مفروشة ة دخال  من تأجير شقق خدماتيلتي تحقق البحرين، ا - سيفيزر الأجنحة فر مثلت الخدماتيةالشقق 
 
 

 بموجب في مملكة البحرين  ودة  الموج رية  تجا ال   مجمعاتال  فلمختفي  تسلية  وال  ترفيهيةاللعاب  ألامرافق    عةمول المج غوتشتملك  
 .  آيالند ها التجاري ماجيكأسم
 

 خر. آوع تنخل مضافة إلى دباإل للسيارات واقف مو ةيت ترويج مساحا  من تأجير ال  دخ تحقق المجموعة كما 
 

ألداء. يتم وتقييم ا  اردلموبتخصيص ا  ةقالمتعلرارات الق   نفصلة لغرض اتخاذمبصورة  هاالات أعمدوح  اإلدارة نتائج عمليات تراقب
  عن   أدناه،  لجدولا  في  هو موضح، كما  ةاحي معيننو  التشغيلية حيث تختلف منلى أساس الربح أو الخسارة  ع عتقييم أداء القطا

القوائم المالية  شغيلية  ارة التخسو ال الربح أ  قياس ت  يراداة إلج تة المنلمجموعاة  طأنشيتم إدارة  .  ةرالمختص   دةوح ية الم لمرحالفي 
  شغيلية.في القطاعات التبشكل فردي ها تخصيصستوى المجموعة وال يتم على م ويللتما
 

   .خرىاأل طراف األمع تي تتم المالت للمعا ة ثللمما ط التجارية االعتيادية ا للشرو ةلييت التشغلقطاعا ويل بين التح أسعار اتخضع 
 

األعمال  قوجودات  م  منتتض المجم  ىعل طاعات  قبستخ الملتشغيلية  ا  وجوداتيع  من  أساسا  دمة  وتتكون  األعمال  قطاع  مل   ن 
  ات مركبو  ومشروع مشتركة زميلة  في شرك  رما واستث  يذالتنف  ة قيدماليرأسعمال  أو  أثاثو  ومعدات  توعقارا  يةعقاراستثمارات  
 . ىخروذمم أ مدينةتجارية وذمم ك ونقد لدى بن وأرصدة

 
  والتزامات لموظفين  ة لخدملآت نهاية افمكا ن أساسا  من  التشغيلية وتتكولمطلوبات  اجميع  ى  عل ألعمال  اقطاعات  ات  مطلوب  تضمنت

  أخرى.وذمم ائنة دة اريتج  ممذبعد وها طالب بم يأسهم لاح وأربوقرض ألجل اإليجار عقد 
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 موحدة المختصرة الوائم المالية المرحلية حول الق تحا ضاإي
 (ةمراجع) 2021 يونيو 30في ما ك
 
 

 مة( )تتاألعمال ات طاعات قممعلو  12

 
 يدوحالت  ت عاداستبإلا  خرى اعات األالقط  ية سللترفيه والتا  قق الخدماتية شال  العقارات المجمعات التجارية و  

 

 نتهية في لما ر هأش  ثةلثالا
 يونيو 30

 نتهية في لما ر هأش  الثةلثا 
 يونيو 30

 تهية في نمل ا ر هأش  الثالثة 
 يونيو 30

 نتهية في لما ر هأش  الثالثة 
 يونيو 30

 نتهية في لما ر هأش  الثالثة 
 يونيو 30

 نتهية في لما ر هأش  ثةالثال 
 يونيو 30

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 مراجعة  مراجعة  ة مراجع مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  عة جمرا اجعة مر مراجعة  مراجعة  

 ي ر بحرينادين نيبحري ينارد ريني ار بحندي ار بحرينيدين ي ر بحريندينا رينيدينار بح ني دينار بحري ر بحرينيدينا دينار بحريني  بحريني دينار ني رينار بحيد بحرينيدينار  

             

 1,953,373 2,989,122 - - - - - 31,592 36,872 239,060 1,916,501 2,718,470   ة الخارجي  اتدخل من العملي 

 - - ( 70,402) ( 35,944) - - - - - - 70,402 35,944 ن القطاعات بيما دخل 

 294,497 513,776 ( 70,402) ( 35,944) - - 141,825 121,276 45,885 91,582 177,189 336,862   المبيعات  ةلفا  منها: تك محسوم
 ────────── ─────────

─ 

───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ──────── ───────── ───────── ────────── ────────── 

 1.658.876 2,475,346 - - - - ( 141,825) ( 89,684) ( 9,013) 147,478 1,809,714 2,417,552 ( الخسارة)الربح  إجمالي 
             
 224,323 185,100 - - 222,639 - 1,684 5,629 - - - 179,471 آخر  شغيلي ت لدخ

 12,325 7,716 - - 9,318 - 3,007 - - - - 7,716 ودائع ألجل  من   حرب
 ────────── ─────────

─ 

───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ─────── ───────── ───────── ────────── ────────── 

 1,895,524 2,668,162 - - 231,957 - ( 137,134) ( 84,055) ( 9,013) 147,478 1,809,714 2,604,739 ة لتشغيلي ا( الخسارة)لربح ا
 ────────── ─────────

─ 

───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ──────── ───────── ───────── ────────── ────────── 

             ت  ا مصروفلا

 406,746 708,668 - - - - 5.082 13,617 ( 29,431) 88,558 431,095 606,493 عامة وإدارية  روفات مص

 167,613 156,223 - - - - 82,820 81,001 11,508 21,139 73,285 54,083   استهالك 

 - - - - - - - - - - - - خرى  روفات أ صم

 232,963 522,221 - - - - - - - - 232,963 522,221 ة  سائر االئتمانية المتوقعالخ

 202,009 222,913 - - - - - 22,714 - - 202,009 200,199   يلمولتا تكاليف 
 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 1,382,996 939,352 109,697 (17,923 ) 117,332 87.902 - - - - 1,610,025 1,009,331 
 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

صة  ح ل بق( الخسارة)بح الر
من   عة لمجمو ا ئجتان

الشركة  في   اتاالستثمار
 886,193 1,058,137 - - 231,957 - ( 261,771) ( 201,387) 8,910 37,781 870,362 1,221,743 رك مشتالمشروع ال والزميلة 

المجموعة  ربح (  سارة خ)  صةح
الشركة  تثمار في من االس
 4,839 ( 38,664) - - - - - - - - 4,839 ( 38,664) شروع المشترك لم االزميلة و

 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 891,032 1,019,473 - - 231,957 - ( 261,771) ( 201,387) 8,910 37,781 875,201 1,183,079 للفترة  القطاع  ( خسارة) ربح
 ═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
             

 
   ه.الأع ة المذكور   عمالت األحرين من قطاعابالفي مملكة مكتسبة  مجموعةالح مبيعات وأربا ميع ج
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 ختصرة دة الم موح الوائم المالية المرحلية حول الق تحا ضاإي
 (ةمراجع) 2021 يونيو 30ي ف ما ك
 

 مة( )تتاألعمال  ات طاع ات قممعلو 12
 

 يدالتوح  عادات ستبإلا  اعات األخرى القط  ية سللترفيه والتا  قق الخدماتية شال  العقارات المجمعات التجارية و  

 

 نتهية في لما ر ه أش للستة
 يونيو 30

 نتهية في لما ر ه أشللستة  
 يونيو 30

 تهية في نملا ر ه أشللستة  
 يويون 30

 نتهية في لما ر ه أشللستة  
 يونيو 30

 نتهية في لما ر ه أشللستة  
 يونيو 30

 نتهية في لما ر ه أشللستة  
 يونيو 30

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 مراجعة  ة مراجع ة مراجع مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  عة جمرا اجعة مر مراجعة  مراجعة  
 ر بحريني دينا بحريني دينار ار بحريني ندي ار بحرينيدين ي ر بحريندينا رينيدينار بح ني دينار بحري ر بحرينيدينا دينار بحريني  بحريني دينار ني رينار بحيد بحرينير دينا 
             

 5,694,508 5,905,571 - - - - 259,900 31,592 428,666 541,219 5,005,942 5,332,760   ة الخارجي  اتدخل من العملي 
 - - ( 140,805) ( 77,253) - - - - - - 140,805 77,253 ن القطاعات بيما دخل 

 871,383 940,320 ( 140,805) ( 77,253) - - 356,364 272,654 167,855 198,833 487,969 546,086   المبيعات  ةلفا  منها: تك محسوم
 ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ─────── ──────── ───────── ───────── ────────── ────────── 

 4,823,125 4,965,251 - - - - ( 96,464) ( 241,062) 260,811 342,386 4,658,778 4,863,927 ( الخسارة)الربح  إجمالي 
 468,968 330,077 - - 462,790 144,552 6,178 6,054 - - - 179,471 آخر  ة شغيليت لدخ             
 37,862 21,175 - - 26,356 13,459 11,506 - - - - 7,716 ودائع ألجل  من   حرب
 ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ─────── ─────── ───────── ───────── ────────── ────────── 
 5,329,955 5,316,503 - - 489,146 158,011 ( 78,780) ( 235,008) 260,811 342,386 4,658,778 5,051,114 ة لتشغيلي ا( الخسارة)لربح ا

 ────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ─────── ──────── ───────── ───────── ────────── ────────── 
             ت  ا مصروفلا

 1,246,859 1,344,741 - - - - 17.309 16,351 71,911 189,935 1,157,639 1,138,455 ارية  عامة وإدروفات مص
 335,769 329,233 - - - - 165,682 162,211 18,445 40,441 151,642 126,581   استهالك 

 400,000 340,000 - - - - - - - - 400,000 340,000 خرى  روفات أ صم

 232,963 543,496 - - - - - - - - 232,963 543,496 ة  سائر االئتمانية المتوقعالخ

 344,083 393,810 - - - - - 32,304 - - 344,083 361,506   يلمولتا تكاليف 
 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 2,510,038 2,286,327 230,376 90.356 210,866 182.991 - - - - 2,951,280 2,559,674 
 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

حصة   ل بق( الخسارة)بح الر
لمجموعة من  ا تائجن

الشركة  في   اتاالستثمار
 2,770,281 2,365,223 - - 489,146 158,011 ( 261,771) ( 445,874) 170,455 112,010 2,372,451 2,541,076 رك مشتال  لمشروعا والزميلة 

ربح    /(  خسارة )  صةح
تثمار في  المجموعة من االس
شروع  لم االشركة الزميلة و

 المشترك 
(43,295 ) (3,180 ) - - - - - - - - (43,295 ) (3,180 ) 

 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 2,767,101 2,321,928 - - 489,146 158,011 ( 261,771) ( 445,874) 170,455 112,010 2,369,271 2,497,781 للفترة  القطاع  ( خسارة) ربح

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

 
 يونيو 30

2021 

 ديسمبر  31
2020 

 يونيو 30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 يونيو 30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 يونيو 30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 يونيو 30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 يونيو 30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 مدققة  عة اجمر ة ققمد راجعة م ة دققم مراجعة  قة مدق مراجعة  دققة م راجعة م مدققة  اجعة مر 
 يني حردينار ب ار بحرينيدين ر بحريني ايند دينار بحريني بحريني  دينار  بحرينيدينار  ار بحريني دين دينار بحريني دينار بحريني  نيحريدينار ب ينار بحريني د رينيدينار بح 
             
 173,278,396 175,423,037 ( 12,931,071) ( 13,076,964) - - 1,573,378 3,590,794 10,864,208 10,963,311 173,771,881 173,945,896 لموجودات وع اجمم
 ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ═══════ ════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 17,289,080 19,411,793 ( 3,274,972) ( 3,485,615) - - 124,978 2,573,640 3,259,269 3,246,360 17,179,805 17,077,408 مطلوبات المجموع 
 ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ═══════ ════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

   ه.الأع ة المذكور  عمالت األحرين من قطاعا بالفي مملكة مكتسبة   مجموعةلاح مبيعات وأربا يعمج



 ش.م.ب.  السيفشركة عقارات 

61  

 الموحدة المختصرة لية قوائم المالية المرححول ال  حاتإيضا
 ()مراجعة 2021 يونيو 30كما في 

 
 

 ة العالق  يذ طرفالمعامالت مع  13
 
  خاضعة جموعة وشركات  لمئيسيين لوموظفي اإلدارة الرة  لس اإلدارمج ء  ضا وأعيين  سرئيال ة المساهمين  ف ذات العالقمثل األطرات
وط المتعلقة بهذه المعامالت من تم اعتماد سياسات التسعير والشر. يرة من قبل هذه األطرافالمتأثركة أو  مشتلا   رةسيطلاأو  طرة  يسلل
 رة. دال مجلس اإلقب
 
 : الماليكز للمر ةالموحد مرحليةالة ئمالقا ة في منتضلمالقة واعات الف ذراطاألمع  التي تمتي األرصدة يل  يما ف
 

 

 يونيو  30
2021 

  مبرديس 31
2020 

 قةمدق مراجعة  
   يدينار بحرين دينار بحريني   

   الموجودات: 
   ك ونقد أرصدة لدى بن

 107,452 1,666,427 منشأة ذات صلة بمساهم 

   رى أخ وذمم نة مديتجارية ذمم 

 31,536 14,184 بمساهم  ات صلةمنشأة ذ

 49,459 104,877 ترك مش مشروع
 ───────── ───────── 

 1,785,488 188,447 
 ═════════ ═════════ 

   

   المطلوبات: 

   قرض ألجل 

 - 2,270,000 منشأة ذات صلة بمساهم 
 ═════════ ═════════ 

 
 ل الشامل: للدخالموحدة حلية المر مة ائق لا ضمنة فيلمتوا يلي األرصدة التي تمت مع األطراف ذات العالقة فيما 
 

 ية في أشهر المنته الستة  ية في الثالثة أشهر المنته 

 

 يونيو  30
2021 

 يونيو 30
2020  

 يونيو  30
2021 

 يونيو 30
2020 

 مراجعة مراجعة   مراجعة مراجعة  
 ي  بحريندينار  بحريني   دينار   ي  بحريندينار  بحريني   دينار  
      : يراداإل

      ل ئع ألج اى ودعل ح رب

 27,701 -  27,701 - منشأة ذات صلة بمساهم 

       ورسوم الخدمة اتدخل إيجار العقار

 15,498 15,498  7,749 7,749 منشأة ذات صلة بمساهم 

      دخل تشغيلي آخر  

 - 58,364  - 35,762 مشروع مشترك 
 ──────── ────────  ──────── ──────── 

 43,511 35,450  73,862 43,199 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

      : صروفالم

      تكاليف التمويل 

 - 32,304  - 22,714 منشأة ذات صلة بمساهم 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 
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 رة ختصلمدة االموحلية مالية المرحال  وائمقحول ال  إيضاحات
 (جعةرا)م 2021 يونيو 30كما في 

 
 

 ( تتمة) ةالعالق  يذ طرفالمعامالت مع  13
 
القائج  تنت نهاي  مةاألرصدة  الفترة  في  األعمة  اإلعتياديضمن  مضوة  ال  وغير  فائدة  بدون  الممونةهي  تقوم  ل بعمفقط  جموعة  . 
يكون  القة عندالعذات    الل ألرصدة األطرافص إضمح صمخ  تما  اف  أكيدهناك  بأن   رأشه  تةسلل.  دادها استرن  كمي  يون اللدعلي 

 يونيو  30)  ت العالقةاألطراف ذاقة من قبل  الغ المستح المبعلى  ل  إضمحالجموعة أي  المجل  تسلم    ،2021  يونيو  30ي  ف  يةالمنته
 يء(.ال ش: 2020

 
 ين  سي دارة الرئيي اإلتعويضات موظف

 :  ترةالف ل خالين سالرئي اإلدارةرة وأعضاء داس اإلجلاء معضافآت أمكما يلي في
 في ة تهيالمن رأشه ستةلل 

 

 يونيو  30
2021 

 يونيو 30
2020 

 ةمراجع ة مراجع 
 ار بحريني  دين ار بحريني  دين 
   

 230,000 170,000 أة أعضاء مجلس اإلدارة مكاف
 88,850 94,860 ل يرة األجقصرة الاإلداآت مكاف

 2,733 2,900 لإلدارة   ةخدمال  ايةنهمكافآت 

 38,000 23,300 ة اإلدار مجلس تضور اجتماعا ح  بأتعا 
 ────────── ───────── 
 291,060 359,583 
 ══════════ ═════════ 

 ة دللعاا القيمةقياس  14
 
 . يةلامالمطلوبات الووجودات ماللى ع ةمـل األدوات الماليتشت
 

ارية  تجم  ذم  على   ةيلمالا   مطلوباتال  تملشت  .ونقد  كبن  ه لدى صدأرأخرى وم  وذمينة  مدتجارية  على ذمم  لمالية  اجودات  لموا  تشتمل
كن  تلم    فأة.المط  بالتكلفة   جمدرألجل    وقرضد  ب بها بعتحقة لم يطالوأرباح أسهم مسامات عقد اإليجار  زلت اوأخرى  ذمم  نة ودائ
 . 2020ديسمبر  31و 2021 ويوني 30في   كما  العادلة ةبالقيمبات مقاسة ك مطلوا هن
 

 ت المالية  لة لألدواعادمة الالقي
 على الطرق واالفتراضات التالية:  ات المالية بناء  لة للدوعادة المقيالر قدييتم ت
 

لد (أ واألرصدة  النقد  واو  البنكى  إن  المدينة  التجارية  االذمم  األخرىاوألخرى  لذمم  والذمم  الدائنة  التجارية  أرباح  و  لذمم 
مستح  يطالأسهم  لم  بعدقة  بها  القيم  تقارب  ب  الت  بتاريخجة  مدرها  ا إعداد  ك  لىإ  ليلما قرير  ل  بيرحد  إلستحقاقات  نتيجة 

 وتلك األدوات؛ رة األجل ل القصي 
 

واالقتراضا  (ب القروض  تقييم  عقد  تزالوت  يتم  المامات  قبل  من  الفائدة.  اإليجار  أسعار  مثل  معايير  على  بناء   ال  جموعة 
 . ماليرير الالتقيخ إعداد تارا في ة كمعن قيمها العادلشكل جوهري القيم المدرجة ب تختلف

 

 عادلة  قيمة اللي للهرم ال لستسال
تصنيفي الموج   تم  التي  ميع  والمطلوبات  ي  استقجودات  عأو  اإلفصاح  القوادلة  عال  مها قين  تم  الماليةفي    الموحدة لية  المرح   ائم 

ة  دلعا ال ا قيمتهى قياس  عل  ر الجوهريأثي ت الت ا ذاالتهمستوى لمدخ  ى أدنى علبناء  ، ة العادلةمرمي للقين التسلسل الهضم المختصرة
 :ناهح أدكما هو موض، كلك
 

 ؛ماثلةت الما لوبلمطا أوالمماثلة  اتموجودللة عدلة( في األسواق النشط)غير المر المعلنة األسعا  - 1 ستوىمال -
 

ادلة  الع  قيمةالقياس  على  جوهري  ر ال تها ذات التأثي الحظة مدخ والتي يمكن مالات التقييم ألدنى مستوى  تقني  -  2المستوى   -
 ؛ وباشرةم غير ة أومباشرة رصوبما إسجلة الم

 

مستالتقييم أل  تقنيات  -  3  ستوىمال - التأثي خالتهمدة  يمكن مالحظي ال  والتوى  دنى  ذات  مة  القياس  قيلى  عري  جوهالر  ا 
   العادلة.
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 لمختصرة لموحدة االية المرحقوائم المالية حول ال  يضاحاتإ
 ()مراجعة 2021 يونيو 30 فيا كم
 
 

 ة( تتم)لة عادال مةالقي قياس 14

 
 (ةتتم)ة قيمة العادلللسل الهرمي لسالت

ما إذا   ةالمجموعدد  ح تى أساس متكرر،  عل   المختصرةوحدة  مة الالمرحلي المالية    القوائمالمثبتة في  والمطلوبات  نسبة للموجودات  بال
تحودثح قد  كانت   التسلس  المستوياتن  بيا  مييالت ف ت  الهرميفي  إعادة    ل  مستدأى  إل   ا  اد استن)  -ها  يفصنتم  تقييمن خالل  ى  ونى 

   .يمال إعداد كل تقرير فترة( في نهاية ككل العادلةري على قياس قيمتها الجوه ذات التأثيرلمدخالتها 
 

 :يونيو  30ي ف كما  دلةسة بالقيمة العا ا وعة المقالمجملموجودات الهرمي لقياس القيمة العادلة لسل التالي التس ولجدضح الوي
 

     امخدستالة بداع المة القي قياس 

 مجموع  ال

ذات تأثير   الت خدم
يمكن   ري الجوه

مالحظتها  
 ( 3)المستوى 

ذات   خالت مد
  تأثير جوهري

يمكن مالحظتها  
 ( 2ى لمستو)ا

رجة في  أسعار مد
  اق نشطةسوأ

   ( 1ستوى )الم

 :عادلةة البالقيم المقاسة تموجوداال  ي دينار بحرين يني حر ينار بد ني ر بحريدينا ريني ينار بحد
      

 ( اجعة مر)  2021 يويون  30     
      

 االستثمارات العقارية    - - 137,369,562 137,369,562
══════════ ══════════ ═════════ ═════════   

 ( مدققة) 2020 مبرديس 31     
      

 ارية عقمارات الاالستث  - - 137,316,526 137,316,526
══════════ ══════════ ═════════ ═════════   

 
كما في   نمستقلي ن يالتقييمات التي تم إجراؤها من قبل مثمنياء  على بن  لمجموعةاقبل ن  قارية مالع اتمار تثسلالة  لدعا م اليالق  حديدتم ت
ت قاراالعن  ألنواع مهذه ال  ثفي تقييم م  نين هم من شركات متخصصةالمثم  .(2020ديسمبر    31:  2020)  2020ديسمبر    31
أو طريقة   الدخل  عائدملة  رسطريقة    بناء  علىيمات  قيلت تماد اعم اا. تمهتم تقييي يت الت راقا لعوفئة اموقع  ي  ة ف حديثخبرة    همولدي

  ة المخصومة.التدفقات النقدي
 

 م ، ل2020سمبر  دي  31ة في  منتهيال  نةسولل  2020  يونيو  30و  2021  يونيو  30  في  المنتهيتينة  ماليير اللتقارداد اعخالل فترات إ
  .ادلةالع  لقيمةمي للهرلسل التساويات ين مستت بالويهناك تح تكن 
 
 : 3ى لعادلة للموجودات غير المالية المدرجة ضمن المستوالقيمة اتغيرات في يلي ال  مافي

 

  موجودات غير
 العقارية رات ستثما اال – اليةم

 

 أشهر  للستة
 المنتهية في   

 للسنة 
 المنتهية في  

 ر ديسمب 31   يونيو 30 
 2021 2020 

 مدققة جعة مرا 
 بحريني  ينار د ي  نريار بحدين 
   
 137,846,854 137,316,526   يناير 1 في

 (1,094,451) - للقيمة العادلة  ةغير محقق ةخسار

 132,072 -   أعمال رأسمالية قيد التنفيذت من تحويال

 432,051 53,036   المصروفات المتكبدة خالل الفترة / السنة
 ────────── ────────── 
 137,369,562 137,316,526 
 ═══════════ ═══════════ 

 


