
 . شركة مجمع البحرین لألسواق الحرة ش.م.ب
 المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة  

 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰



 . ش.م.ب  ة رشركة مجمع البحرین لألسواق الح

 المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  أشھر التسعةلفترة 

الصفحة  المحــتویات

 ۲   عن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة  المستقلین  الحسابات يمدقق تقریر

  ة رتصخالمالیة المرحلیة الم المعلومات
 ۳ ركز المالي المختصرمال بیان
 ٤ الربح أو الخسارة المختصر  بیان
 ٥  الدخل الشامل المختصر بیان

 ۷ - ٦ بیان التغیرات في حقوق الملكیة المختصر
 ۸ بیان التدفقات النقدیة المختصر 

 ۱٤ - ۹ إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة 





۳  ..م.ب شركة مجمع البحرین لألسواق الحرة ش

  ر المختص  ي مالالز مرك بیان ال
 بآالف الدنانیر البحریني    ۲۰۲۲  سبتمبر ۳۰ في كما

 ضاحی إ ۲۰۲۲ سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱
 (مراجعة)   (مدققة) 

   ت الموجودا
 ة ی راعقت مارااستث  ٥ ۹٬٦۷۷ ۹٬۷۹٦
 ةی لكالم ق قوح طریقة ب بة حتسم اتراستثما ٦ ٦٬٥۷٦ ٦٬۱۱٤

 في أوراق مالیة  استثمارات ۷ ۲۹٬۲٦۹ ۲۹٬۲۳۸
ة داولالمت   غیر تموجودا ال  عمومج ٤٥٬٥۲۲ ٤٥٬۱٤۸

 رى خأ ینةدم ذمم ۲۷٦ ۳۷٤
 وما في حكمھ  النقد ۸ ۸۲٥ ۲٬۰۹٦
لة او المتد داتموجو لا  عمومج ۱٬۱۰۱ ۲٬٤۷۰

اتجودموال  موعجم ٤٦٬٦۲۳ ٤۷٬٦۱۸

 والمطلوبات ةالملكی حقوق
الملكیة وقحق

  لارأس الم ۱٤٬۲۲۷ ۱٤٬۲۲۷
 ر أسھمادعالوة إص ۱٬۹٥۳ ۱٬۹٥۳
 نيقانو اطياحتی  ۷٬۱۱٤ ۷٬۱۱٤

 خیریة لاماطي أعی ت حا ٦٥۹ ٦٥۹
   ةدلالعا مةی الق احتیاطي ٦٬٤۱۸ ٦٬۲٦۲

 مستبقاة أرباح ۱٦٬۱۱۹ ۱۷٬۲٥۷

ةلكیلم وق اع حقمومج ٤٦٬٤۹۰ ٤۷٬٤۷۲

ت لوبا مطال
 منافع الموظفین  ۹ ۱٤

 وأخرى  ةن دائ   تجاریة ممذ ۱۲٤ ۱۳۲

 متداولة لا  لوبات مط ال  موعجم ۱۳۳ ۱٤٦

حقوق الملكیة والمطلوبات   مجموع ٤٦٬٦۲۳ ٤۷٬٦۱۸

جلس: نیابة عن المھا بال، ووقع۲۰۲۲ نوفمبر ۸  في ةاإلدار مجلس قبل ة منالمختصر ةیلح رالم ةالیالم ماتلومعال اعتمدت

 يبوھند عبد هللا  ف المؤیدسیووق رفا
 نائب رئیس مجلس اإلدارة  رةارئیس مجلس اإلد

ً  ۱٤إلى   ۱ من قةلمرفا تكل اإلیضاحاشت  ة.رصتة المخحلیمرلیة الماالت المعلوما ھذهمن  جزءاً أساسیا



٤          .ب ش.م.رة الحسواق لألن البحری كة مجمع رش

  صر المخترة اسالخ بیان الربح أو 
 لبحریني دنانیر اال فبآال   ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  التسعة أشھرلفنرة 

 سبتمبر ۳۰نتھیة في  لماھر الثالثة أش   سبتمبر ۳۰المنتھیة في   التسعة أشھر 
۲۰۲۲ ۲۰۲۱  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ) مراجعة ( (مراجعة)   ) مراجعة ( (مراجعة)  احإیض

 ۹ ٤  ۱٥ ۹  د الفوائ  داتإیرا
 ۲۸ ۸۲  ٦۷۳ ۸۸۸ ۹ ق مالیة أورا دات من رای إ

 ۳۱ ٤۷  ۸۳ ۱٥۷  ة، صافيی رات عقثمارات سا  نات مإیراد
 قیمة    )مخصص ( /  عكس انخفاض 

 )۱۳۰( ٤۲ )۲۳۳( ۹۰لیة ما جوداتمو
 استثمارات ح باأرن الشركة م حصة 
 ٦٦٦ ۷٦۸ ۹٦٦ ۱٬۹٦۲ ة كی وق الملحق  ریقةبط  بةمحتس
 ۲۷ ۱۳ ۸٥٦ ٤۰ ي فا، صت أخرىإیرادا

 ٦۳۱ ۹٥٦ ۲٬۳٦۰ ۳٬۱٤٦ إجمالي اإلیرادات 

 )۱۱۲( )۱۰۹( )٦٦۸( )۳۷۷(یة ردات إ وفا مصر
 - -) ٦( - مصروفات البیع

 )۱۱۲( ) ۱۰۹( )٦۷٤( ) ۳۷۷(اتوفصر الم  إجمالي 

 ٥۱۹ ۸٤۷ ۱٬٦۸٦ ۲٬۷٦۹ رة ح الفتبر

 ھمفض لكل س خاسي والمألس ئد ا العا
۳,٦٥ ٥,۹٥ ۱۱,۸٥ ۱۹,٤٦  لس) (بالف  

ً  ۱٤إلى   ۱من  المرفقة حاتیضااإل تشكل  تصرة.المخ ةحلیالمر معلومات المالیةه ال ذھ نم جزءاً أساسیا



  

                                         ٥                                                                                 . ش.م.ب ة حرواق الن لألسحریلبا ع مجم شركة 
 

     ختصر امل المدخل الشبیان ال
 رینيالبحانیر الدنبآالف                                          ۲۰۲۲  ر سبتمب ۳۰المنتھیة في  التسعة أشھرلفترة 

 
 
 سبتمبر ۳۰ي  الثالثة أشھر المنتھیة ف  سبتمبر ۳۰  في  ةالمنتھی التسعة أشھر 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ) مراجعة ( (مراجعة)   ) مراجعة ( جعة) (مرا 
      
 ٥۱۹ ۸٤۷  ۱٬٦۸٦ ۲٬۷٦۹ ربح الفترة  
      

      خر  الدخل الشامل اآل
      أو   حب إلى الر یفھاالبنود التي لن یتم إعادة تصن 

      الخسارة: 
      من خالل   بالقیمة العادلة الملكیة  ق قوفي ح راتماث ت سا

 ۷۱۹ ۱٤۹  ۱٬٤٦۹ ٥۱۷ ة ادلعلا القیمة ر فيتغی ال يفا ص - ل مشاال خل الد
      

 ۱٬۲۳۸ ۹۹٦  ۳٬۱٥٥ ۳٬۲۸٦ مجموع الدخل الشامل للفترة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المختصرة. یةحلیة المرللمات اامھذه المعلو نماً أساسی جزءاً  ۱٤إلى   ۱ من ةفقالمر تاحایضإلتشكل ا



                  ٦                                                                                                                                      . ب م.ش. ة ق الحرالألسون یرالبحع شركة مجم
 

 ر ص تخالمملكیة قوق الیرات في ح لتغان بیا
 البحریني  ربآالف الدنانی                                                                                                                ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰یة في نتھ الم  التسعة أشھرلفترة 

 
 
   احتیاطي  ي طاتیاح    
  ح أربا القیمة  ل أعما  اطي احتی ار صدإ عالوة  رأس  

 موع جملا اة قمستب العادلة  خیریة  ني قانو أسھم  ل ما ال ) عة (مراج ۲۰۲۲ سبتمبر  ۳۰
        

 ٤۷٬٤۷۲ ۱۷٬۲٥۷ ٦٬۲٦۲ ٦٥۹ ۷٬۱۱٤ ۱٬۹٥۳ ۱٤٬۲۲۷ ۲۰۲۲یر ینا ۱ فيا كم
        شامل:   ل الالدخ 

 ۲٬۷٦۹ ۲٬۷٦۹ - - - - - لفترةربح ا
        : ل اآلخرالدخل الشام

        : ةرخسابح أو الإلى الر اھتصنیف دةود التي لن یتم إعان ب لا
        الدخل  لن خال ملة دیمة العابالقة ی كالمل ق وحق  رات في استثما

 ٥۱۷ - ٥۱۷ - - - - لة ادالع قیمةالي ف  یرتغال صافي -ر اآلخ املالش
        في   من بیع استثمارات إلى األرباح المستبقاة المحول 

 - ۳٦۱ )۳٦۱( - - - - ة ی كالمل وق حق
        

 ٥۱۷ ۳٦۱ ۱٥٦ - - - - شامل اآلخر ال خل دل ع امومج
        
 ۳٬۲۸٦ ۳٬۱۳۰ ۱٥٦ - - - - امل للفترة لشع الدخل ا موجم
        
 )٤٬۲٦۸( )٤٬۲٦۸( - - - - - ۲۰۲۱ لسنة  ةلن مع نقدیة أسھم ح بارأ
        
 ٤٦٬٤۹۰ ۱٦٬۱۱۹ ٦٬٤۱۸ ٦٥۹ ۷٬۱۱٤ ۱٬۹٥۳ ۱٤٬۲۲۷     ۲۰۲۲ سبتمبر  ۳۰ يف
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رة.یة المختصمرحلالة ت المالیماعلوالم هھذسیاً من جزءاً أسا ۱٤إلى   ۱من  المرفقة احاتاإلیض كلتش
 
 



  

                                                                                           ۷                                                                                                                                             . م.ب .شواق الحرة سألبحرین للاشركة مجمع 
 

 مختصر لاة الملكی ق وغیرات في حقالت بیان
 بآالف الدنانیر البحریني                                                                                                               (یتبع)  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰ي ف  یةنتھ الم  التسعة أشھر ةرلفت

 
 
   احتیاطي طياتی اح    
  أرباح القیمة لأعما احتیاطي ار عالوة إصد رأس  

 مجموع لا اة قمستب  العادلة  خیریة نيقانو أسھم لماال ) عة (مراج ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰
        

 ٤۷٬٤۸٦ ۱۸٬٦۷٥ ٤٬۸٥۱ ٦٦٦ ۷٬۱۱٤ ۱٬۹٥۳ ۱٤٬۲۲۷ ۲۰۲۱ ری ینا ۱ فيا  كمالرصید 
        الدخل الشامل:   

 ۱٬٦۸٦ ۱٬٦۸٦ - - - - - لفترةربح ا
        ل اآلخر الدخل الشام

        ة رخسابح أو التصنیفھا إلى الر بنود التي لن یتم إعادةلا
        ل الدخ لن خال ملة دیمة العابالقة ی كالمل ق وحق  رات في استثما

 ۱٬٤٦۹ - ۱٬٤٦۹ - - - - لة ادقیمة العفي ال ری تغال صافي -ر اآلخ املالش
        

 ۱٬٤٦۹ - ۱٬٤٦۹ - - - - شامل اآلخر ال خل د لع امومج
        
 ۳٬۱٥٥ ۱٬٦۸٦ ۱٬٤٦۹ - - - - امل للفترة لشع الدخل اموجم
        
 )۳٬٥٥۷( )۳٬٥٥۷( - - - - - ۲۰۲۰ لسنة  معلنة نقدیةأسھم ح بارأ

 ) ٦( - - ) ٦( - - -   لفترة امدفوعة خالل خیریة  عاتتبر
        

 ٤۷٬۰۷۸ ۱٦٬۸۰٤ ٦٬۳۲۰ ٦٦۰ ۷٬۱۱٤ ۱٬۹٥۳ ۱٤٬۲۲۷ ۲۰۲۱ مبرسبت  ۳۰ فيالرصید   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صرة.تخیة المرحلملا لمالیةعلومات امل ه ا ھذن ساسیاً مجزءاً أ ۱٤إلى   ۱ من المرفقة یضاحاتاإل تشكل



                         ۸                                                               . .ب ش.م  لحرة ااق سورین لألحبلاشركة مجمع 
    
      تصر ان التدفقات النقدیة المخبی
 نیة ریبحلانیر االدن بآالف                                     ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  التسعة أشھر رةفتل
       

   سبتمبر  ۳۰  تمبر ب س ۳۰
۲۰۲۱  ۲۰۲۲   

   ة) اجع(مر  جعة) مرا(
     
 اتی لالعم التدفقات النقدیة من أنشطة    

 من العمالءالنقد   -  ۸۰٦
 أخرىت اضومقب   ۸۳  ٥٬٦۱۷
٦٬٤۲۳  ۸۳   

     
 اتی مدفوعات المشتر  -  )۱٬۱۱۳(
 رىخة األتشغیلی ت الاروفمصالت عامدفو  )۳٤٦(  )۸٥۲(
 ةاراإلد ابتعأت وعامدف  -  ) ٥۱(
 متیازالا حق توعامدف  -  )۱٬۱۸۹(
 أة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعةافمك  ) ٦٥(  ) ٦٥(
 الخیریةمدفوعات التبرعات   -  ) ۷(
 ضرائب ال مدفوعات  ) ۱۱(  ) ٥۸(

)۳٬۳۳٤(  )٥۲۲(   
     

 تملیاعالة شطنأ من /) يمة فالمستخد( دیةقنت الادفقلتفي ااص  ) ۳۳۹(  ۳٬۰۸۸
     
 رامستثة االشطنأ من ةقدیالن تدفقاتلا    

   ة ستلمد مفوائ   ۸٦  ۱۰۹
 ة مستلم ھم سأح أربا  ۸٥٥  ٦۱۲
 افي ، صمن استثمارات عقاریة مستلمة إیجار  إیرادات  ۲٦۱  ۲۲۹
 یة لكملا وقبطریقة حق ةتسب مح  اتارمتث اسمن  لمةت مس أسھم أرباح   ۱٬٤۹۹  ۷٥

 طفأة ن بالتكلفة الم ی دلات اأدو ءشرا  )٥۰۰(  -
 ات ومعدات راقع عی ب   -  ۲٦۰

 طفأةن بالتكلفة الم ی دلادات اق سن استحق  ۱۱۰  -
 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  بیع / (حیازة)  ۲۹٤  )۱٦۹(

 ة ربح أو الخسار أرباح مستلمة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل ال   ٥۷  ۱۰
 استثمارات من خالل الدخل الشامل اآلخر  ةحیاز  ) ۳۸(  -
 اآلخر  لل الشامدخال من خالل  ترامااستث  بیع  ۷۱۲  -

 ة من أنشطة االستثماردینقال قاتدفالت فيصا  ۳٬۳۳٦  ۱٬۱۲٦
     
 لتمویة الأنشط نمالتدفقات النقدیة     
 وعةھم مدفأسح بارأ  )٤٬۲٦۸(  )۳٬۹۳۹(

 في أنشطة التمویل ةمدخستیة المقات النقدلتدففي ااص  ٤٬۲٦۸)(  )۳٬۹۳۹(
     

 ةترفالخالل كمھ لنقد وما في حفي ا الزیادة /) صقالن( يفاص  ) ۱٬۲۷۱(  ۲۷٥
 ینایر ۱كمھ في ي حما فوقد ن لا  ۲٬۰۹۷  ۱٬٦۲۱
 )۸ مالحظة(  *سبتمبر ۳۰في ھ كمما في حوالنقد   ۸۲٦  ۱٬۸۹٦

 
 
 .ألف دینار بحریني ۱ لغب موقعة ب المت  االئتمانیة ر ئ سالخا ا ھذ ملشی ال  *
 
 
 
 
 

ً أساس جزءاً  ۱٤إلى   ۱من  المرفقة احاتاإلیض تشكل  ة.صرالمخت یةلحرلملیة الومات الماعمل ا  هھذ نم یا
 



  

                       ۹                                                                . رة ش.م.ب حواق السرین لألبحشركة مجمع ال
 
      مختصرة لا یة حلت المالیة المرامالمعلو حات حول ضاإی
 ف الدنانیر البحرینیة البآ                                       ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰ المنتھیة في  التسعة أشھر فترةل

  
  

 ة نشأالمریر قت .۱
  رقم ريجاب سجل توجبم مسجلة مةعا ةھممسا ةنیریبح شركة ھي") م.ب ("الشركةش. الحرة قواسلبحرین لألع امجم كةشر

ممل  ۲۳٥۰۹ البحریفي  بورصمو  ۱۹۹۰یولیو    ۱٥  بتاریخن  كة  في  البحدرجة  إ  .نریة  مالالشركة  ت  یاملع  ءاھنتم   ن معفاة 
  ر ای نی  ۲۸ي  جدید ف  اح مطارتتافولحالي  ا   ليالحالیة عند إغالق مطار البحرین الدو  بموجب اتفاقیة االمتیازمركیة  جلاالرسوم  
 مناطق األخرى. الن وبعض ة داخل مملكة البحریظة استثمارییر الشركة محفتد .۲۰۲۱

 
  ٪٤٥  ةونسبل الشركة،  بقمن   ٪ ٥٥  بةنسب  مملوكة  تأسیسھا في البحرین،كة تم  شر  ھي  .مذ.م  حرةلابحرین لألسواق ال شركةإن  

وق لسشاط اتشغیل نوتقوم ب،  حرینلبكة ا مملومة  من قبل حك  المملوكة   .ب (مقفلة).م ش  ةضخلیج القابالوعة طیران  جممن قبل م
في ا  ىمبن  الحرة  الدحلبمطار  الجرین  ب  دیدولي  تشغیالذي  الحرةحبالشركة  تعمل  .  ۲۰۲۱ینایر    ۲۸ي  فلھ  دأ  لألسواق    رین 

  شتركة.ى السیطرة المین علالطرففق اتیث ح ،مینالمساھقیة افتا ببموجك ترمشع  كمشرو
 
 د عداإلاس أسا .۲

 بیان االلتزام  )أ
إ ً المرحل  المالیة  وماتلالمع  عدادتم  المختصرة وفقا المحایاعمل  یة  المالیة  لتقارا"   –  ۳٤دولي رقم  ال  ةسبر  والذي    ،" لیةرحالمیر 

ى  صرة علتلمخرحلیة االمعلومات المالیة المة مختصرة. ال تشمل  بصورصرة  مرحلیة المختعرض المعلومات المالیة ال  یجیز
المع االبیان  فيبة  لومطال  تمالوكل  اللمالات  قرسیة  ویجب  بنویة  البیاناءتھا  مع  اللما  اتالتزامن  للسنققمدالیة  المنتھة             یة ة 

ذل  .۲۰۲۱  بریسمد  ۳۱في   تمع  مك،  تفسیریة  إیضاحات  تضمین  لشرح  ختم  وذلك  الھاماألحارة  والمعامالت  لفھم داث  ة 
 یة.مال یاناتب منذ آخر ليماة وأداءھا الركالمالي للشالمركز التغیرات في 

 
 . مدققة تیسلوة یة المختصرة مراجعالمرحل ومات المالیةلالمع

 
 المقارنة   أرقام 

استخر ال  اجتم  لبیارنمقاأرقام  المرة  ا ن  الملمالي  كز  المالیة  البیانات  من  كما للس  ةدققالمختصر  المنتھیة                          نة 
المق۲۰۲۱یسمبر  د  ۳۱في   أرقام  استخراج  وتم  الربح  لبی  تصرةمخال  انات للبیرنة  ا،  الشاملالوخسارة  ال  أوان  ن یاوب  ،دخل 
النقاالتدف التغیرات،  ةقدیت  الحقفي    وبیان  ال  ةیملكوق  الاممعلومن  المرحت  الیمالیة  لفترة  ة  المراجعة  أشھراللمختصرة    تسعة 

 . ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰المنتھیة في 
 
 حكام األدیرات وقتلام ااستخد )ب

ثر والتي تؤ  فرضیاتالدیرات ولتقاو  اتارسة االجتھادإلدارة مما  یتطلب من  رةتصالمخة  حلیالمرلمالیة  ا  المعلومات  إن إعداد 
ف النتائج الفعلیة  . قد تختلروفاتالمصوموجودات والمطلوبات واإلیرادات  لالمعلنة لالغ  مبحاسبیة والملات  یق السیاساعلى تطب
 ات. ریدالتقعن ھذه  

 
امھا في  استخد  تما التي  اتھذ  ةریاألحكام الجوھباستخدام  ة  مت اإلدارقا،  تصرةمخال  حلیةیة المرالعلومات المد ھذه المإعداند  ع
السیات المحاسطبیق  والل  ةبیسات  تلالرئیسیة  ادر  مصلشركة،  تم  والتي  الیقینیة،  عدم  على بیقھطتقدیر  المدققة    البیانات  ا  المالیة 

 . ۲۰۲۱بر یسمد ۳۱في  ةیمنتھللسنة ال
 
 لمالیة ا رة المخاطرإدا )ج

ركة للسنة  شللة  لیة المدققیانات الماھا في البصاح عنفي تم اإلالت   اھفسة للشركة ھي نطر المالیخا إدارة المف  داوأھ  اتیاسإن س
 . ۲۰۲۱یسمبر د ۳۱یة في منتھال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                       ۱۰                                                                . رة ش.م.ب حلواق ارین لألسبحع الشركة مجم
 

      رة مختصال لیة حالمالیة المرول المعلومات ح إیضاحات
 لبحرینیة ف الدنانیر االبآ                                       ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰ ھیة في المنت التسعة أشھر فترةل

  
 
 لسیاسات المحاسبیة الھامةا .۳

  عداد في إلمطبقة  تساب اق االحبعة وطرمتالة  لمحاسبیات ایاسلس ا  فستصرة باستخدام نخالمیة  المرحل  لیةات المالومالمعتم إعداد 
 ۲۱.۲۰مبردیس ۳۱ يفیة لسنة المنتھللشركة ل قة  مدقالالمالیة  اتالبیان

 
 
 التخصیصات .٤

بقیمــة   نقدیةأسھم  المساھمون على دفع أرباح    وافق  ،۲۰۲۲مارس    ۲۳اریخ  قد بتالمنعللشركة  یة  مموعخالل اجتماع الجمعیة ال
 .بحریني)ینار د ألف ۳٬٥٥۹: ۲۰۲۰( ۲۰۲۱نة سني لبحریینار ف دلأ ٤٬۲٦۸

 
 . السنة نھایة في فقط اعتمادھا سیتم وجدت، إن الیة، الح السنة تخصیصات

 
 
 مارات عقاریةتثاس .٥

 
  سبتمبر  ۳۰  دیسمبر ۳۱

۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
  اجعة) (مر  ة) ققد(م

    
 ةالفتر ایةبد في ۹٬۷۹٦  ۹٬۹۹۸

   ك الفترةاستھال )۱۱۹(  )۲۰۲(
    

 ةلفترا یةھاي نف ۹٬٦۷۷  ۹٬۷۹٦
 

 رة.مطوّ ر غی أراضيى وقطع رأخ رة ألطرافجاریة مؤتجة ویسكنعلى عقارات ة قاریت العراثماتشمل االست
 
 
 وق الملكیة حقة محتسبة بطریق یلةزم تاشركفي  اراستثم .٦
 

  سبتمبر  ۳۰  یسمبرد ۳۱
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
  ) (مراجعة  (مدققة) 

    
 تركشروع مفي مش صةح ٦٬٥۱٥  ٥٬۹۹۳

 ة زمیلةشرك فية صح ٦۱  ۱۲۱
    

٦٬۱۱٦٬٥  ٤۷٦   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

                      ۱۱                                                                   . ش.م.ب  حرین لألسواق الحرة لباع شركة مجم
 
      مختصرة ومات المالیة المرحلیة الحول المعلاحات ضإی
 ف الدنانیر البحرینیة البآ                                         ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰ في   منتھیةال شھرالتسعة أ فترةل

  
 
 أوراق مالیة ثمارات في است .۷
 

  سبتمبر  ۳۰  یسمبرد ۳۱
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

  اجعة) (مر  ) ة (مدقق
    

 خراآل دخل الشاملال خاللة من لادعالمة بالقی  مسعرةیة لكحقوق المسھم أ ۱۹٬٦٥۱  ۱۹٬۷۲۸
 خر خل الشامل اآلدل ا لادلة من خال مة العالقی ب  رةمسعغیر لكیة الم وق حق  ھمسأ ٦٬٥۳۷  ٦٬٦۱٥
 طفأة  الم  بالتكلفة دین اتدسن  ۲٬۲۳۹  ۱٬۷٦۰
 خسارة لا أو  خالل الربح دلة منعاالبالقیمة   یةاستثمار قصنادی  ۸٤۲  ۱٬۱۳٥

    
۲۹٬۲۳۸  ۲۹٬۲٦۹  

 
ف  أل   ٤۳۷:  ۲۰۲۱نار بحریني (ألف دی  ۳٤۷  مةی قب   لمتوقعة انیة  ئتمااالئر  ساخال   من  ضة صافیة معرو   طفأةالم   بالتكلفة  دین   اتدسن 
   ار بحریني).ندی

 
  
 ي حكمھ ف ما النقد و .۸
 

    سبتمبر  ۳۰  دیسمبر ۳۱
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

  (مراجعة)   ة) (مدقق
    

 بنكیةودائع  ٥۰۳  ۱٬٥۰۸
 البنوك أرصدة ۳۲۳  ٥۸۹

ً رومط ) ۱(  ) ۱(  عةمتوقال مانیةت ئ اإلر ئ اخسالص مخص: ھامن  حا
    

۲٬۰۹٦  ۸۲٥  
 
  
 یةلق ماوراأن یرادات مإ .۹
 

    سبتمبر  ۳۰  سبتمبر  ۳۰
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

  (مراجعة)   مراجعة) (
    
    

 اآلخر الدخل الشامل خاللة من لادعالمة بالقی  مسعرةالیة لكحقوق المھم أرباح أس ۷٤٦  ٥۷۷
 اآلخر دخل الشاملال خاللمن  ةلادعالمة بالقی مسعرة لار غی یة كلالمحقوق ھم رباح أسأ -  ۲۱
 الخسارةبح ورالمن خالل عادلة لقیمة الاب  ق االستثماریةالصنادی  راتاتثمسا إیرادات ٥۷  ۱۰
 الدین سنداتد على الفوائ  إیرادات ۹٥  ۸٦

 ستثماراال ةدارإوم رس ) ۱۰(  ) ۲۱(
    

٦۷۳  ۸۸۸  
 
 
 
 
 
 



  

 
 

           ۱۲                                                                  . رة ش.م.ب حال اقسولألن ریبحجمع الركة مش
 

      ة ة المختصرحلی مرالمعلومات المالیة الحات حول اإیض
 ینیة لدنانیر البحر ف االبآ                                       ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰ في المنتھیة   التسعة أشھر فترةل

  
  

 ة ات المالیألدول العادلةمة القی .۱۰
بــین   مــةمنظفــي عملیــة    اتالمطلوبــ   ل أحــدحویــ لتة  فوعــ دملموجــودات أو الیــع أحــد ابن  مــ   تلمةلة ھــي القیمــة المســ مة العادیالق
ي مالھــا دون أة مستمرة فــي أعشركأن الھو افتراض    لةیمة العادیف القتعرن أسس  مخ القیاس.  یفي السوق في تار  مشاركینال

 ة.الت بشروط مجحفإجراء المعام وھا أتحجم عملیالیص تقفیة أو لتصجة لحا نیة أو
 

 لة دیة القیمة العاتباتر
ســتخدمة خالت الملمــدھمیــة اس أتي تعكــ ة، واللتالیعادلة االقیمة ال  تخدام تراتبیةسیة بامالة لألدوات اللادلعالقیم ا  كةرشال  یستق

 بھذه القیاسات:في القیام 
 
 داة مالیة مماثلة.أل نشط في سوقلمعدلة) ا مدرجة (غیرال وقسعار الس:  أ۱وى لمستا -

 
. ھــذه الفئــة مــن األســعار)قة  ي مشت(أ  غیر مباشرةأو  ار)  أي األسع(  ةرباشم  صد،رت أخرى قابلة للخالد: م۲ى  المستو -

اثلــة مم ةدوات مالیــ سعار أل، وألةثاوات مالیة ممجة في سوق نشط ألدوق المدرالسر : أسعادامباستخ مقیمة أدواتتشمل  
د بلــة للرصــ قا  ةھامالت  التكون جمیع المدخ  یثحرى  خأ  تقییم  أقل من نشط، أو طرق  برتق یعفي سومدرجة  ھة  ابأو مش

 .لومات السوقمع رة منباشة أو غیر ماشرمب
 

ھا غیــر خالتمــدكــون  ت  مل تقنیــات تقیــیالتي تشم  األدوات  فئة جمیعال  ھذهتشمل    .دصلة للرالت غیر قابمدخ  :۳المستوى   -
یــة. لمالت اوادألتقیــیم ا  ر جوھري علــىیتأث  دصة للرغیر قابلالون للمدخالت  كیث ید، حة للرصابلقت  على معلومایة  مبن

یــر جوھریــة غت دیالطلب تعتت ، بحیثدوات مشابھةة ألألسعار المدرجعلى أساس ایمة  یة مقأدوات مال  ئةالفھذه    تشمل
 المالیة.ات بین األدو وقاتفرس العكتو افتراضات، لللرصد، أ قابلة

 
 لــة قیمــة العادالیــة تراتبعلــى حســب الي المــ ز ركــ مبیان ال لة في تاریخدلعاا ةالقیملمقاسة با  دوات المالیةل األیحل  أدناه  دولجال
 ة العادلة:لقیمأساسھا قیاس ایصنف على  التيو
 

 (مراجعة)  ۲۰۲۲ سبتمبر  ۳۰ ۱ستوىالم ۲ستوىالم ۳ىالمستو ع و المجم
     
 من   دلة االعة بالقیمة ی سھم حقوق ملكأ    

 اآلخر  املشل ا لدخلخالل ا ۹٬۰۲۷ ۱۰٬٦۲٤ ٦٬٥۳۷ ۲٦٬۱۸۸
 مندلة لعاقیمة الاریة باثمست اصنادیق     

 خسارة ربح أو الخالل ال - ۸٤۲ - ۸٤۲
 
 

 ققة) د(م ۲۰۲۱یسمبر د ۳۱ ۱المستوى ۲ىالمستو ۳المستوى المجموع 
     
 ة العادلة منقیمالب  ةكی مل حقوق  أسھم    

 ر ل اآلخامشل ال خ دل الخال ۹٬۲۸۲ ۱۰٬٤٤٦ ٦٬٦۱٥ ۲٦٬۳٤۳
 ن خالل  لقیمة العادلة ماب  ریةق استثماصنادی     

 لخسارة اأو  لربحا - ۱٬۱۳٥ - ۱٬۱۳٥
 

  
لسنداتابلغت   العادلة  المطف  ینالد  لقیمة  دینار    ۱٬٦۹٦مبلغ    ،نيبحریینار  د  ۲٬۲۳۹  البالغة  ریةدفتالیمة  قال  اتذ  ةأبالتكلفة 

 اتات والمطلوبدة للموجوالعادل  ةیملقا.  ۲  المستوى  عادلة فيلیمة القا  نیفتص  موتني)  ینار بحرید  ۱٬۸۲۰:  ۲۰۲۱(  ي  رینبح
 . صر أجلھاظراً لقنة فتریالد اتھقیم برتقا األخرى

 
 
 
 
 
 



  

 
 

     ۱۳                                                               . ة ش.م.ب اق الحرسولألرین شركة مجمع البح
 
      ختصرة الم حلیة الیة المرالم لمعلوماتضاحات حول اإی
 ف الدنانیر البحرینیة البآ                                        ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰ المنتھیة في  التسعة أشھر فترةل

  
 

 (یتبع)  ات المالیةة لألدو ل العادمة القی.  ۱۰
 
 

 قة معامالت مع أطراف ذوي عال .۱۱
األ ذويارطتعتبر  إعال   ف  بإمكانقة  كان  األط  ذا  ال  ةالسیطرراف  أحد  اآلطر على  أف  تخر  ممارسة  على  ج  ثیرأو  وھري 

ال  یةالالمت  االقرار أو  مل  كبشللطرف اآلخر  تشغیلیة  أو  أكثباشر  أو  .  لوسیطةا  فاألطرا  منر  غیر مباشر من خالل واحد 
لس  جعضاء م، وألرئیسیینا ، والمساھمین  لیھااً ع جوھری  راً ك الشركة تأثیذوي العالقة تشمل المؤسسات التي تمتلاألطراف  

شروط المتفق ة حسب القالعال األطراف ذوي  مالت مع  تم المعات  كة.شرلل  الرئیسینإلدارة  ا  ظفيووماإلدارة  شركة  ة، واراإلد
 علیھا.

 
لمعلومات ا  في ھذهة  متضمنالا) واإلدارة العلیالعالقة (باستثناء مكافأة موظفي  ي طراف ذواأل مة معھالرصدة ااألو  المعامالت

 لتالي:كاصرة ھي  تخلمة الی رحلمة امالیال
 

  شركات  شركة تلك  می تا ركش لمجموع ا
  زمیلة محتسبة  دارة إلا مجلس  اء ضأع 
 لوصف ا ریقة بط  ارة حصص داإل 
  ةیق الملك حقو  ا فیھ 

     
 ة) (مراجع ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰المنتھیة في   للتسعة أشھر     
 ات رادإی    

   الربحة في الحص  ۱٬۹٦۲ - - ۱٬۹٦۲
     
 ات روف مص    

 تتریامش - - ۱۰ ۱۰
 

ر فیھــا دینار بحریني) من شــركة مســتثم ۷٥: ۲۰۲۱دینار بحریني ( ۱٬٤۹۹خالل الفترة ، تلقت الشركة توزیعات أرباح بمبلغ 
 بطریقة حقوق الملكیة.

 
  ت شركا شركة   یمتلك ت شركا المجموع 

  تسبة مح لةی زم دارة اإل س اء مجل عضأ 
 لوصف ا ة یقرطب   صص ح  رةاإلدا 
  حقوق الملكیة   فیھا 
  شركات    

     
 (مراجعة)  ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰ھیة في المنت  للتسعة أشھر     
     
 یرادات إ    

 رباح ي األفصة  الح ۹٦٦ - - ۹٦٦
 عمولة  - - ٥ ٥

 إیرادات أخرى  ۱٦۷ - - ۱٦۷
     
 فات مصرو    
 اتتری مش - - ۱ ۱

 اب اإلدارة عأت  - ۱۸ - ۱۸
 مصروفات أخرى  - ٤۸ ۹۷ ۱٤٥

 
 
 



  

 
 
 
 

               ۱٤                                                                 . الحرة ش.م.ب  سواقألل ن ع البحریمجم ة ركش
 

      ة المختصرة المرحلی  ةلیماال اتعلوممل الحات حواإیض
 ف الدنانیر البحرینیة البآ                                        ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰ في المنتھیة   شھرالتسعة أ فترةل

  
 

 ع) عالقة (یتبطراف ذوي  مع أ مالت. معا۱۱
 

 الرئیسینفي اإلدارة وظ) مكافآت مب
 

    بر سبتم ۳۰  سبتمبر  ۳۰
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

  جعة) (مرا  اجعة) مر (
    

    رة ت فقصیرة األجل لل فعامن  ٦۱  ٦٤
 للفترة  خدمة نھایة الافع ن م ٦  ٤

 تحقة  مس ة الخدمة ھای فع ن منا ۹  ۱۳
 ترة ة للفارأتعاب اإلد -  ۱۸

 
 

    المحتملة لتزاماتااللتزامات واال. ۱۲
  

  سبتمبر  ۳۰  سمبری د ۳۱
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

  جعة) (مرا  ) ة دققم(
    
 ة درجمغیر  ملكیة  قو حق  يف  الستثمارات ةعار مستدغی ال میة ساأل یمةالق ۷٦٦  ۱٬۰۰۷

    
۱٬۰۰۷  ۷٦٦  

 
 

 لقطاع   ا ماتعلوم .۱۳
اق (نط  ئة محددة في بیات  بتقدیم سلع وخدم  جاري)، أوتلع وخدمات (قطاع  یم سقدجزء فرید من الشركة یقوم بت  القطاع ھو

عختوعوائد  خاطر  لم  عویخض  ،غرافي)ج لتمثیال ن  تلف  اھا  اطلقدى  اتلشركة  ا  لتوت.  ىألخراعات  الحرة  لسوشغیل   في ق 
دات اا أن إیرمك  ،۲۰۲۱ایر  ین  ۲۸حتى   طیران الخلیجل  ةتابعوخدمات الطیران الالحرة،    اءمینولي وسوق الالد  نمطار البحری

  فصل وال من غیلي  طاع تش ج قئنتا یوجد  إنھ ال  ف  لتاليوبا  ط،فق  ةلى مستوى الشركجعتھا عتم مرای  وفات ونتائج القطاعومصر
تقوم الشركة  ،  ۲۰۲۱ینایر    ۲۸ریخ  د تابع  .رةصلمرحلیة المختیة امعلومات المالله اھذفي  ضھا  تم عر  ى ت أخرحاصافإجد  وی

 ع واحد.طاقح عنھا كفصایتم االو ، رىأخمناطق بحرین ولي مملكة اتثماراتھا فاس حفظةمبإدارة 
 
 

 میة سمولالطبیعة ا .۱٤
 موسمیة.عة ى ذات طبیأخر ھریةیرادات جوجد أي إیو لسنة. الامن  وللربع األالباً في اغ تستحق األسھمباح إن أر
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