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 المعلومات المالية المرحلية المختصرة
  2021مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة 

 
 
 
 

 الصفحة                   المحــتويات
 
 
 
 

  2   عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة المستقلين الحسابات يمدقق  تقرير 
   

 
 

   المالية المرحلية المختصرة  المعلومات
 3        ركز المالي المختصرمال بيان
 4        الربح أو الخسارة المختصر بيان
 5         الدخل الشامل المختصر بيان

 7 - 6       بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر
 8        بيان التدفقات النقدية المختصر

 15 - 9      إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

                            3                                                                 ..م.بشركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش
 

      رالمختص ز المالي مركبيان ال
 بآالف الدنانير البحريني                                                        2021مارس  31 في  كما
 
 

  إيضاح 2021مارس  31  2020ديسمبر   31

   )مراجعة(  )مدققة(
     

   الموجودات    

 ةيعقارت مارااستث 5 9,948  9,998
 كيةالمل ققوح طريقةمحتسبة ب تااراستثم 6 4,511  4,568

 في أوراق مالية  استثمارات 7 28,154  28,217

 ة داولالمت غير موجوداتال مجموع  42,613  42,783

     

 المخزون   -  5,015
 رى خأو ة ينمد تجارية ذمم  6,037  1,266
 وأرصدة البنوك النقد 8 928  1,620

190,7   6,965   

 غرض البيع ل اهبظ محتف تموجودا  92  95

 المتداولة  الموجودات مجموع  7,057  7,996
     

 الموجودات موعجم  49,670  50,779

 
 

 والمطلوبات ةالملكي حقوق    
 حقوق الملكية    

  لارأس الم  14,227  14,227
 عالوة إصدار أسهم  1,953  1,953
 نيقانو احتياطي  7,114  7,114
 خيرية  لامعاطي أيتحا  661  666

   العادلة القيمة اطيتياح  4,836  4,851
 مستبقاة  أرباح  15,782  18,675

  لكية ع حقوق الممومج  44,573  47,486
     
 المطلوبات     
 منافع الموظفين   39  442

 وأخرى   دائنة تجارية ممذ  3,839  1,783
   مستحق ازمتيا حق  1,219  1,068

 لة متداولا باتطلوالم موعجم  5,097  3,293
     

  حقوق الملكية والمطلوبات  مجموع  49,670  50,779

 

 
 جلس:، ووقعها بالنيابة عن الم2021 مايو 9في  اإلدارة مجلس قبل ة منالمرحلية المختصر المالية المعلومات اعتمدت

 
 
 
 

  بوهنديدهللاعب  فاروق يوسف المؤيد
 بالعضو المنتد   رئيس مجلس اإلدارة 

 
ً  15إلى  1  من لمرفقة ا كل اإليضاحاتشت  ة المختصرة.ت المالية المرحليالمعلوما هذهمن  جزءاً أساسيا



  

 
                                4                                                                         .الحرة ش.م.بسواق شركة مجمع البحرين لأل

 
       صرالمخترة  اسبيان الربح أو الخ

 بآالف الدنانير البحريني                                       2021مارس  31المنتهية في   هرأش للثالثة
 
 

   مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في 

  إيضاح 2021 2020

   )مراجعة( مراجعة( غير )

    
 المبيعات   806 8,074

 تكلفة المبيعات  ( 298) ( 4,429)

 لربحإجمالي ا  508 3,645
    

 إيرادات أخرى، صافي  143 371
                                     مصروفات إدارية  9 ( 422) ( 2,640)
 مصروفات البيع   ( 6) ( 140)

    
 التشغيل ربح  223 1,236

    
 لفوائدإيرادات ا  6 69
 ق ماليةأورا إيرادات من  10 566 651
 رية، صافيا ستثمارات عقا ات منإيراد  31 52
  ليةجودات ماقيمة مو االنخفاض في  ( 103) ( 125)
 ةريقة حقوق الملكيبط بةمحتس من استثماراتاألرباح  )الخسائر( / حصة  ( 57) 1

    
 ربح الفترة   666 1,884

 
 

    
 العائد األساسي والمخفض لكل سهم )بالفلس(  4.68 13.24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً  15إلى  1من   المرفقة  حاتيضااإل تشكل  تصرة.المخ معلومات المالية المرحليةمن هذه ال جزءاً أساسيا
 
 
 
 
 



  

 
                                       5                                                                       .ش.م.بة  ن لألسواق الحرالبحري عمجم شركة

 
     ختصرامل المبيان الدخل الش

 بآالف الدنانير البحريني                                       2021 مارس 31المنتهية في   أشهر ثةثاللل
 
 

  مارس 31ثالثة أشهر المنتهية في لل

2020 2021  

  )مراجعة( مراجعة( غير )

   
 ربح الفترة  666 1,884

   
 الدخل الشامل اآلخر   
 و الخسارة:بح أالر الىها نيفة تصإعاد لن يتم نود التي الب  
 العادلة التغير في القيمة  يفاص - لمشاال الدخلالملكية من خالل  قوقفي ح راتستثماا ( 15) ( 1,328)

   
 مجموع الدخل الشامل للفترة  651 556

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المختصرة. يةحلية المرللمات اامهذه المعلوجزءاً أساسياً من  15إلى  1من   المرفقة  حاتتشكل اإليضا



                 6                                                                                                                                .بش.م.  ةلألسواق الحررين البحشركة مجمع 
 

 ربيان التغيرات في حقوق الملكية المختص
 بآالف الدنانير البحريني                                                                                                                 2021مارس  31ية في  نتهالمهر شأ للثالثة

 
 

   احتياطي  طي احتيا    
  أرباح القيمة أعمال احتياطي  ارعالوة إصد رأس 

 مجموعلا اةمستبق العادلة خيرية ني قانو أسهم ل ماال (عة)مراج 2021مارس  31
        

 47,486 18,675 4,851 666 7,114 1,953 14,227 2021ير ينا 1 كما في
        الدخل الشامل:   

 666 666 - - - - - ربح الفترة 
        الدخل الشامل اآلخر

        ةرخسا بح أو التصنيفها إلى الر البنود التي لن يتم إعادة
        ن خالل الدخلميمة العادلة بالقكية وق الملحق رات فياستثما
 ( 15) - ( 15) - - - - لةادقيمة العتغير في الال صافي  -ر اآلخ الشامل

        
 (15) - (15) - - - - شامل اآلخرال  لدخلمجموع ا

        
 651 666 (15) - - - - امل للفترة لشع الدخل اموجم

        
 ( 3,559) ( 3,559) - - - - - 2020معلنة لسنة  نقديةأسهم ح بارأ

 ( 5) - - ( 5) - - -  تبرعات خيرية مدفوعة خالل الفترة 

        
 44,573 15,782 4,836 661 7,114 1,953 14,227 2021مارس  31 في

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ية المختصرة.ة المرحلت المالي ماعلوالم هسياً من هذ جزءاً أسا 15إلى  1من   المرفقة  احاتاإليض كلتش

 



  

                                                                                      7                                                                                                                               .سواق الحرة ش.م.بالبحرين لألشركة مجمع 
 

 وق الملكية المختصربيان التغيرات في حق
 بآالف الدنانير البحريني                                                                                                                 2021مارس  31المنتهية في  أشهر  للثالثة

 
 

   اطياحتي طياحتيا    
  أرباح  القيمة أعمال احتياطي ار وة إصدالع رأس  
 مجموعلا اةمستبق العادلة خيرية قانوني أسهم المال ( عةمراجغير ) 2020مارس   31
        

 52,918 20,996 7,856 772 7,114 1,953 14,227 2020يناير  1كما في 
        الدخل الشامل:  

 1,884 1,884 - - - - - ربح الفترة 
        مل اآلخر دخل الشالا

        ةخسارتصنيفها إلى الربح أو ال إعادةالبنود التي لن يتم 
        ن خالل الدخلميمة العادلة بالقكية وق الملحقاستثمارات في 

 ( 1,914) - ( 1,914) - - - - لةادقيمة العتغير في الصافي ال  -ر اآلخ الشامل
        ت في حقوق راابيع إستثم من ستبقاةرباح المالمحول إلى األ

 - 22 ( 22) - - - - الملكية 

        
 ( 1,914) 22 ( 1,936) - - - - شامل اآلخرال لدخلمجموع ا

        
 ( 30) 1,906 ( 1,936) - - - - امل للفترةلشع الدخل اموجم

        
 ( 4,261) ( 4,261) - - - - - 2019معلنة لسنة أسهم نقدية ح باأر
 - ( 150) - 150 - - - 2019ة لسنة معتمديرية ات خعتبر

 ( 78) - - ( 78) - - -  تبرعات خيرية مدفوعة خالل الفترة 

        
 48,549 18,491 5,920 844 7,114 1,953 14,227 2020مارس  31 في

 
 
 
 
 
 
 
 

ختصرة.ية المرحلمال علومات الماليةملجزءاً أساسياً من هذه ا 15إلى  1  من المرفقة  يضاحاتاإل تشكل



                       8                                                           .ش.م.ب  سواق الحرةالبحرين لألشركة مجمع 
    

      تصران التدفقات النقدية المخبي
 نية البحري يرنا دنبآالف ال                                  2021مارس  31المنتهية في   أشهر ثةللثال

       

   مارس 31  مارس  31
2020  2021   

   )مراجعة(  جعة( مراير غ)
     
 التدفقات النقدية من أنشطة العمليات    

 مقبوضات من العمالء  806  8,280
 أخرىت اضومقب  277  295

8,575  1,083   

     
 اتمدفوعات المشتري  (1,011)  (5,135)
 روفات التشغيلية األخرىمصالت  عامدفو  (512)  (2,068)
 ارةتعاب اإلدأمدفوعات    (49)  (310)
 مدفوعات حق اإلمتياز  -  (123)
 أة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة  افمك  ( 65)  -
 الخيريةمدفوعات التبرعات   ( 5)  ( 78)
 ضرائب مدفوعة  103  ( 164)

(7,878)  (1,539)   

     
 ملياتمن أنشطة الع )المستخدمة في( / ديةقنت الدفقالتفي ااص  (456)  697

     
 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار    

 ستلمة فوائد م  23  63
 ةمستلم  همسأح أربا  18  39
 افيإيرادات إيجار مستلمة من استثمارات عقارية، ص  93  113
 يةلكلما  وقتسب بطريقة حقار محاستثممن  األرباح المستلمة  -  63
 لملكية قوق ااستثمار محتسب بطريقة ح مدفوعات  -  ( 215)
 شراء عقارات ومعدات، صافي  -  ( 1)

 ية ت بنكإيداعا  -  3,005
 ل اآلخربيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام  -  42
 الدخل خالل شراء استثمارات بالقيمة العادلة من مقدم مدفوع     
 خر اآل املالش  ( 15)  -
 سارة خ بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الات مقدم مدفوع لشراء استثمار  -  ( 19)

 سارةخن استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الستلمة مأرباح م  3  32
 بح أو الخسارة رللعادلة من خالل اشراء استثمارات بالقيمة ا  ( 54)  38

 ة من أنشطة االستثماردينقالقات دفالت فيصا  68  3,160

     
 أنشطة التمويلالتدفقات النقدية من     
 باح أسهم مدفوعةرأ  (304)  (123)

 في أنشطة التمويل ية المستخدمةصافي التدفقات النقد  (304)  (123)

     
 ةترخالل الفلنقد وما في حكمه في ا  النقص يصاف  (692)  3,734
 يناير 1كمه في ي حما فوقد نلا  1,621  5,240

 *مارس 31كمه في ما في حالنقد و  929  8,974
 
 

 . ألف دينار بحرينيسارة االئتمانية المتوقعة بمبلغ لخاهذا البيات  مليشال  *
 

 
 

ً  15إلى  1من   المرفقة  احاتاإليضتشكل   صرة.المخت لمرحليةلية امعلومات المامن هذه ال جزءاً أساسيا

 



  

                      9                                                          .رة ش.م.بحواق الرين لألسبحشركة مجمع ال
 

      حلية المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية المر
 البحريني  لدنانيربآالف ا                                  2021مارس  31المنتهية في  أشهر  للثالثة

  
 ة نشأالمرير قت .1

جاري رقم  ب سجل توجبم مسجلة عامة ةهممسابحرينية  شركة  هيواق الحرة ش.م.ب )"الشركة"( سلبحرين لألع امجم كةشر
 حرة ال  السوق  وإدارة  بتشغيل   الشركة  تقوم   .نة البحريدرجة في بورصمو  1990يوليو    15  ن بتاريخكة البحريفي ممل  23509
تم    .البحرينمملكة  حكومة    عم   ية امتيازاتفاق  بموجب   ليجخن الارالت طيرح  ى ة وعليفخل  ميناءي و  لدولين اار البحر في مط
الحالية عند إغالق مطار البحرين الدولي الحالي    بموجب اتفاقية االمتيازمعفاة من الرسوم الجمركية  الالشركة  يات  ملع  إنهاء

   .2021ر ايين 28وافتتاح مطار جديد في 
 
  % 45ة  ونسبل الشركة،  بقمن    %55  بةنسب  مملوكة  تأسيسها في البحرين،كة تم  شر   هي  .مذ.م  حرةلاالبحرين لألسواق    شركةإن  

م قبل  طيران  جممن  ش.مالوعة  القابضة  )مقفلة(،  خليج  ممل  والمملوكة.ب  حكومة  قبل  امن  فا،  حرينلبكة  باتوقد  فاقية  زت 
الجديدة  الب  مع   االمتياز  ا  حرين حكومة مملكة  البح  ىمبن  الحرة في وق  لسلتشغيل نشاط  الجديد مطار  الدولي  تعمل  رين  شركة  . 

       شتركة.ى السيطرة المين علالطرففق  اتيث ح ،مينالمساه قية ا فتك بموجب اترمشع كمشرو البحرين لألسواق الحرة
 
 

 دعداإلاس أسا .2

 بيان االلتزام  (أ

لمتم إعداد المعلومات المالية المرحل والذي   ،"لتقارير المالية المرحليةا"  –  34دولي رقم  ال  عيار المحاسبةية المختصرة وفقاً 
صرة على ترحلية المخالمعلومات المالية الممرحلية المختصرة بصورة مختصرة. ال تشمل  يجيز عرض المعلومات المالية ال

المع المالوكل  ب  في بة  لومطت  قراءتها  ويجب  السنوية  المالية  البيانات  البيانات  مع  المدققالتزامن  للسنالمالية  المنتهة             ية ة 
مخت2020ديسمبر    31في   تفسيرية  إيضاحات  تضمين  تم  ذلك،  مع  الهام.  والمعامالت  األحداث  لشرح  وذلك  لفهم  ارة  ة 

 يانات مالية. ب منذ آخر لية وأداءها الماالمركز المالي للشركالتغيرات في 
 

 مدققة.  ليستية المختصرة مراجعة والمعلومات المالية المرحل
 

 المقارنة  أرقام  
علت  الحصول  أم  لبيان ى  بالنسبة  المقارنة  الم  رقام  البيانات  من  المختصر  المالي  المنتهية المركز  السنة  عن  المدققة                     الية 

الحص  2020يسمبر  د   31فى   أروتم  المقارول على  القام  للبيانات  لبيمخنة  أو تصرة  الربح  ال  ان  وبيان  الشامل الخسارة  دخل 
 أشهر  الثالثةلية المختصرة المراجعة لفترة  ة من البيانات المالية المرحقدية وبيان التدفقات النوق الملكي حقوبيان التغيرات في  

الربح ن  في بياالحالية    للفترة  المعروضة  ة معلومات المقارن، فإن  على ذلكو  من حسابات اإلدارة  2020مارس    31المنتهية في  
 . جعةليست مرا ةرات في حقوق الملكيلتغيوبيان ا ةقديوبيان التدفقات النالدخل الشامل ن يا بو الخسارة أو

 
 األحكاملتقديرات واستخدام ا ( ب

إلدارة ممارسة االجتهادات والتقديرات والفرضيات والتي تؤثر  رة يتطلب من ا المختصة  لمالية المرحليا  إن إعداد المعلومات
. قد تختلف النتائج الفعلية  روفاتالمصموجودات والمطلوبات واإليرادات ومبالغ المعلنة للمحاسبية والالعلى تطبيق السياسات  

 ديرات.  عن هذه التق
 
باستخدام األحكام الجوهرية ذاتها التي تم استخدامها في قامت اإلدارة  تصرة،  مخية المرحلية الالد هذه المعلومات المند إعداع

المحاسبي السياسات  والة  تطبيق  لللشركة،  الرئيسية  تطمصادر  تم  والتي  اليقينية،  عدم  علىبيقهتقدير  المدققة   ا  المالية  البيانات 
 .2020يسمبر  د  31ية في للسنة المنته

 
 لماليةا إدارة المخاطر  (ج

شركة للسنة للطر المالية للشركة هي نفسها التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية المدققة  ف إدارة المخا وأهدا  اتإن سياس
 .2020يسمبر د   31المنتهية في 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

                     10                                                          .حرين لألسواق الحرة ش.م.بالبع شركة مجم
 
      حول المعلومات المالية المرحلية المختصرةضاحات إي

 بآالف الدنانير البحريني                                   2021رس ما 31المنتهية في  أشهر  للثالثة
 
 

 لسياسات المحاسبية الهامةا .3

ق االحتساب المطبقة في إعداد متبعة وطر الة  ياسات المحاسبيالس  المختصرة باستخدام نفس ية  لية المرحللومات الماتم إعداد المع
المالية   المنتهية  المدققة  البيانات  للسنة  ع ت  20.20مبر ديس  31في  للشركة  الجديدة  والتعديالت  المعايير  من  عدد  إصدار  لى م 

من   اعتباًرا  المفعول  سارية  وهي  تأثير  لوالتي  .  2021يناير    1المعايير  لها  يكن  المالية   جوهريم  المعلومات  هذه  على 
 .المختصرةالمرحلية 

 

 التخصيصات  .4

والتيي   2020نة  خصيصات التالية لسعلى الت، تمت الموافقة  2021مارس    26اريخ  قد بتخالل اجتماع الجمعية العمومية المنع
 ل الفترة: الخ تم تنفيذها

 
 ؛بحريني(ينار ألف د  4,261: 2019) 2020ف دينار بحريني لسنة أل 3,559ح أسهم نهائية بقيمة باأر (1

 ألف دينار بحريني(؛  150: 2019) 2020لسنة  يةتبرعات خير عدم تخصيص (2
 

 اية السنة.في نه فقط  عتمادها لية، إن وجدت، سيتم اخصيصات السنة الحات
 
 
 استثمارات عقارية .5

 

  مارس  31  ديسمبر  31

2020  2021  
  )مراجعة(  ة()مدقق

    
 الفترة ايةفي بد 9,998  10,745

 استهالك الفترة ( 50)  ( 217)
 االنخفاض في القيمة خالل الفترة   -  ( 530)

    

 ةالفتر في نهاية 9,948  9,998

 

 رة.مطو  ر أراضي غيى وقطع تجارية مؤجرة ألطراف أخرعلى عقارات ة ثمارات العقاريتشمل االست
 

 
 حقوق الملكية محتسبة بطريقة  زميلة  تاشركاستثمار في  .6
 

  مارس  31  بر ديسم 31

2020  2021  
  )مراجعة(  )مدققة(

    
 روع مشتركحصة في مش 4,283  4,341
 ة زميلةشرك حصة في 228  227

    

4,568  4,511   
 
 

 
 
 
 
 

 



  

            11                                                        .حرة ش.م.بجمع البحرين لألسواق الشركة م
 

      ةمرحلية المختصرحات حول المعلومات المالية الإيضا
 الف الدنانير البحريني بآ                                   2021مارس  31المنتهية في  أشهر  للثالثة

 
  

 ثمارات في أوراق ماليةاست .7
 

   مارس 31  ديسمبر  31

2020  2021  
  اجعة()مر  )مدققة(

    
 اآلخر خالل الدخل الشامللة من ادالعمة بالقي  مدرجةية حقوق الملكسهم أ 18,011  18,028
 ل الدخل الشامل اآلخرادلة من خالمة العقيبال ةمدرجغير كية لالم وقحقسهم أ 6,907  6,907
 المطفأة  كلفةبالت دين اتدسن 2,053  2,153
 لخسارة ا أو  خالل الربح دلة منالعابالقيمة  استثمارية صناديق 1,183  1,129

    

28,217  28,154  

 
 دينيارأليف  81 :2020ألف دينيار بحرينيي ) 181 بمبلغعة ئتمانية المتوقاال  تظهر صافي الخسائرة المطفأة  لفدوات دين بالتكأ

 بحريني(.
 

  

 أرصدة البنوك النقد و .8
 

    مارس 31  ديسمبر  31
2020  2021  
  )مراجعة(  )مدققة(

    
 البنوك أرصدة 927  1,557

 قالصندو في قدن 2  64
ً مط ( 1)  ( 1)  عةمتوق مانيةئتئر إخسامخصص  : هامن  روحا

    
  كمه ح د وما فيالنق 928  1,620

 
 
 داريةت إمصروفا .9
 

   مارس 31  رس ما  31
2020  2021  

  )مراجعة(  ة( مراجعغير )
    

  زاحق إمتي 121  1,213
 واتب ومصروفات ذات العالقةر 234  872
 أتعاب اإلدارة 18  191
 استهالك -  13
 دماتخ 38  139
 مصروفات تقنية المعلومات ( 15)  39
 رةمجلس اإلدا مكافأة أعضاء ( 2)  30
 فات أخرى مصرو 28  143

    
2,640  422  

 
 
 
 



  

          12                                                        .ش.م.ب  واق الحرةالبحرين لألسشركة مجمع 
 

      المختصرةمرحلية لمالية الالمعلومات اإيضاحات حول 
 الف الدنانير البحريني بآ                                   2021مارس  31المنتهية في  أشهر  للثالثة

 
  

 ق ماليةأوران إيرادات م . 10
 

    مارس 31    مارس 31
2020  2021  

  )مراجعة(  مراجعة( غير )
    

 اآلخر دخل الشاملخالل اللة من ادالعمة بالقي  مدرجةية حقوق الملكسهم أ 521  624
 ل اآلخرمن خالل الدخل الشام ادلةمة العبالقي ةمدرجغير  كية لالم  وقحقسهم أ 18  -

  المطفأة بالتكلفة دين اتدسنمن د الفوائ إيرادات 31  42
 بح و الخسارةرن الاالستثمارات من خالل بيا أرباح / )خسائر( -  ( 2)
 داريةإوم  رس ( 4)  ( 13)

    
651  566  

 
 

 ةات الماليمة العادلة لألدوالقي . 11

المس القيمة  هي  العادلة  مالقيمة  الن  تلمة  أو  الموجودات  أحد  المطلوب مبيع  أحد  لتحويل  بين  دفوعة  منظمة  عملية  في  ات 
الها أعم  رسمستمرة وتما   كةالشرلى افتراض أن  ة قائم عادليخ القياس. هذا التعريف للقيمة العمشاركين في السوق في تارال

 ة.بيملة سلل حجم عملياتها أو الدخول في معا ة أو تقليأو حاجة إلى تصفي دون أي نية 
 

 لة د تراتبية القيمة العا

سيتخدمة خالت الملميد عادلة التالية، والتيي تعكيس أهميية اتخدام تراتبية القيمة الادلة لألدوات المالية باستقيس الشركة القيم الع
 بهذه القياسات:في القيام 

 في سوق نشط ألداة مالية مماثلة.المعدلة( وق المدرجة )غير :  أسعار الس1وى لمستا -

مين األسيعار(. هيذه الفئية أو غير مباشرة )أي مشتقة  صد، مباشرة )أي األسعار(  ر: مدخالت أخرى قابلة لل2ى  المستو -
ة مماثلية سعار ألدوات ماليي، وألةوات مالية مماثجة في سوق نشط ألد وق المدرالستشمل أدوات مقيمة باستخدام: أسعار 

ت الهامة قابلية للرصيد الخرى حيث تكون جميع المدخأ  تقييم  في سوق يعتبر أقل من نشط، أو طرقمدرجة  هة  أو مشاب
 لومات السوق.اشرة أو غير مباشرة من معمب

ميدخالتها غيير كيون  ت  ل تقنييات تقيييماألدوات التي تشم  فئة جميعال  مدخالت غير قابلة للرصد. تشمل هذه  :3المستوى   -
دوات الماليية. ألتأثير جوهري عليى تقيييم اد  ة للرصد، حيث يكون للمدخالت الغير قابلابلة للرصية على معلومات قمبن

يير جوهريية غت  ة ألدوات مشابهة، بحيث تتطلب تعديالعلى أساس األسعار المدرجالفئة أدوات مالية مقيمة  تشمل هذه  
 ات المالية.فروقات بين األدوس العكو افتراضات، لتقابلة للرصد، أ

 
 يية القيمية العادلية ركيز الميالي عليى حسيب تراتبملعادلة في تاريخ بيان الا  القيمةيحلل األدوات المالية المقاسة ب  دول أدناهالج

 لقيمة العادلة:يصنف على أساسها قياس ا والتي
 

 )مراجعة( 2021مارس  31 1ستوىالم 2ستوىالم 3المستوى المجموع

     
 ادلة من ية بالقيمة العأسهم حقوق ملك    

 لشامل اآلخرا خالل الدخل 16,147 1,864 6,907 24,918
 مندلة ستثمارية بالقيمة العااصناديق     

 ربح أو الخسارة خالل ال - 1,183 - 1,183
 
 
 
 
 
 



  

         13                                                        .شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب
 

      ختصرةالمالية المرحلية المإيضاحات حول المعلومات  
 بآالف الدنانير البحريني                                   2021مارس  31  المنتهية في أشهر  للثالثة

  
 )يتبع(  القيمة العادلة لألدوات المالية. 11

 

 ققة()مد 2020يسمبر  د 31 1المستوى 2المستوى 3المستوى المجموع
     

 القيمة العادلة منة بكيحقوق مل أسهم    
 ل الشامل اآلخرخالل الدخ 16,202 1,826 6,907 24,935

 بالقيمة العادلة من خالل  ق استثماريةصنادي    
 أو الخسارة الربح - 1,129 - 1,129

 
  

لسنداتبلغت   العادلة  دفت   اتذ   ينالد   القيمة  بحريني    1,989مبلغ    ،بحرينيدينار    2,319  البالغة  ريةقيمة  :  2020)  دينار 
الق  موتدينار بحريني(    2,129 المستوىيمة اتصنيف  العادل. ا2  لعادلة في  للموجولقيمة  تقا  اتات والمطلوبد ة  ب  راألخرى 

 صر أجلها. ظراً لقفترية ن ا الد تهقيم
 

 معامالت مع أطراف ذوي عالقة  . 12

ذوي األطراف  إ  تعتبر  األطراف  عالقة  أحد  بإمكان  كان  ال  ةالسيطرذا  أطرعلى  اآلخر  تأثيرف  ممارسة  على  ج  و  وهري 
للطرف اآلخر بشات  القرار التشغيلية  أو  أو  كالمالية  أكثر  ل مباشر  أو  لوسيطة. ف امن األطراغير مباشر من خالل واحد 

لس  جعضاء م، والمساهمين الرئيسيين، وأاً عليهاذوي العالقة تشمل المؤسسات التي تمتلك الشركة تأثيراً جوهرياألطراف  
وشركة  اراإلد  العليا ا  وموظفياإلدارة  ة،  اللشرل  إلدارة  ذوي  األطراف  مع  المعامالت  تتم  العكة.  المتفق القة حسب  شروط 

 عليها.
 

المعلومات   ة في هذهي العالقة )باستثناء مكافأة موظفي اإلدارة العليا( والمتضمنمة مع األطراف ذولهااألرصدة االمعامالت و
 لتالي: كاصرة هي تة المخالمالية المرحلي

 

  شركات  شركة  /مساهمون لمجموعا
  زميلة محتسبة اإلدارة ت يمتلك  ركاش 

 الوصف ريقةبط  اء مجلسأعض 
  يةحقوق الملك  اإلدارة حصص  
    ا فيه 

     

 )مراجعة( 2021مارس  31كما في     
     

 الموجودات     

 *ذمم مدينة 4,961 - 12 4,973
     

 بات المطلو    
 ذمم تجارية دائنة  - ( 1) - ( 1)
     
 )مراجعة( 2021مارس  31أشهر المنتهية في  ثةللثال    
 رادات إي    
 رباحة في األالحص ( 45) - - ( 45)

 عمولة  - - 5 5
     

 اتروفمص    

 مشتريات  - - ( 1) ( 1)
 مصروفات اإليجار  ( 10) - - ( 10)
 خرى مصروفات أ - ( 18) ( 34) ( 52)

 أتعاب اإلدارة - ( 18) - ( 18)

ثل الذمم المدينة من شركة البحرين لألسواق الحرة ذ م م لبيع المخزون واألصول وهي  ة حقوق الملكية تمنة من الشركات المستثمر فيها بطريقمالحظة: الذمم المدي *

 ألخرى في بيان المركز المالي. مدرجة ضمن الذمم المدينة التجارية وا
 



  

              14                                                          .ألسواق الحرة ش.م.بركة مجمع البحرين لش
 

      المرحلية المختصرةة ماليال  علوماتمحات حول الاإيض
 ر البحريني بآالف الدناني                                   2021مارس  31المنتهية في  أشهر  للثالثة

  
 طراف ذوي عالقة )يتبع( . معامالت مع أ12
 

  ت شركا شركة  مساهمون/  المجموع
  لة محتسبةيزم اإلدارة   ت يمتلكشركا 
 الوصف  ة ريقطب  اء مجلس أعض 
  حقوق الملكية   حصص رةاإلدا 
  شركات   فيها 

     
 قة( )مدق 2020ديسمبر  31كما في     
     
 الموجودات    

 مدينة ذمم  - 199 6 205
 2020خالل سنة ع مشترك استثمار في مشرو 1,807 - - 1,807

     
 لوبات المط    

 دارة  اإل تحقات أتعابمس - 190 - 190
 ارية دائنة تجذمم  - 691 37 728
     
 2020مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة    
 مراجعة( غير )    
 يراداتإ    
 الحصة في األرباح 1 - - 1
 عمولة  - - 38 38
 أخرىإيرادات     
     
 مصروفات     
 مشتريات  - ( 1,880) ( 21) ( 1,901)
 اإليجار ات فمصرو ( 31) - ( 22) ( 53)
 عاب اإلدارةأت - ( 183) - ( 183)
 مصروفات أخرى  - ( 32) ( 109) ( 141)

 

 
 ( مكافآت موظفي اإلدارة العلياب

 
   مارس 31  مارس  31

2020  2021  
  )مراجعة(  مراجعة( غير )
    
 رةاء مجلس اإلدارة للفتمكافأة أعض -  32
 منافع قصيرة األجل للفترة   24  32
 نهاية الخدمة للفترةافع نم 1  2
 تحقة مس هاية الخدمةفع نمنا 39  41
 ة للفترةارأتعاب اإلد 18  191

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

          15                                                         .ش.م.بة  سواق الحرشركة مجمع البحرين لأل
 
      رةتصضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المخيإ

 بآالف الدنانير البحريني                                   2021مارس  31ة في  المنتهيأشهر  للثالثة
 

  

   ت محتملة وإلتزامات  باومطل. 13 مارس 31  ديسمبر  31
2020  2021  
  )مراجعة(  )مدققة(
    
 مسعرة غير  ملكية حقوق في الستثمارات غير مستدعاةال األسمية يمةالق 1,111  1,164

    
1,164  1,111  

 
 

 القطاع    ماتمعلو . 14

اق  بتقديم سلع وخدمات في بيئة محددة )نط   القطاع هو جزء فريد من الشركة يقوم بتقديم سلع وخدمات )قطاع تجاري(، أو 
ويخضعج وعوائد    غرافي(،  مثيالتتلمخاطر  عن  لختلف  اها  القدى  السوالشركة    تولتألخرى.  طاعات  الحرة  تشغيل  في  ق 

ا أن إيرادات مك   2021يناير    28حتى    طيران الخليجل  ةوخدمات الطيران التابعاء الحرة،  مينالدولي وسوق ال   نمطار البحري
  منفصل والغيلي  ج قطاع تشئ إنه ال يوجد نتاط، وبالتالي ف ة فقوفات ونتائج القطاع يتم مراجعتها على مستوى الشركومصر
تقوم الشركة ،  2021يناير    28د تاريخ  بع  رة.صلمعلومات المالية المرحلية المخته اهذ في  ى تم عرضها  صاحات أخريوجد إف
 ع واحد.فصاح عنها كقطايتم اال و ، رىأخمناطق  استثماراتها في مملكة البحرين و بإدارة 

 
 

 سميةلموالطبيعة ا . 15

 ى ذات طبيعة موسمية.هرية أخرلربع األول من السنة. ال يوجد أي إيرادات جوباح األسهم تستحق غالباً في اإن أر
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