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الي للمركز الم حلية الموحدةئمة المرا قال
)مراجعة(  2022 يونيو  30في كما 

 يونيو   30
2022 

 ر ب ديسم   31
2021 

 مدققة  مراجعة 
 دينار بحريني  دينار بحريني  إيضاح

الموجودات  

 موجودات غير متداولة

137,201,725137,504,119 استثمارات عقارية 

441,649 4,058,725   ومركبات عدات وأثاثم

2,196,681 1,044,391 نفيذ أعمال رأسمالية قيد الت

 23,585,571 38,002,994ومشروع مشترك  زميلة كة شر في استثمار

41,936,7141,967,294 ستخدام الموجودات االحق في  
──────────────────────

152,244,549 165,695,314 
──────────────────────

 موجودات متداولة 

 6,019,222 4,553,487 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 

 8,155,599 523,932,985ونقدوودائع ألجل بنك ى لد أرصدة

──────────────────────
28,486,472 14,174,821 

──────────────────────

 179,870,135 180,731,021مجموع الموجودات 
══════════════════════ 

والمطلوبات  حقوق الملكية

 حقوق الملكية 

 46,000,000 46,000,000 رأس المال 

 23,000,000 23,000,000 تياطي قانوني حا

 291,274 313,845أثاث وتركيبات  استبدالاحتياطي 

 85,592,653 85,829,928 أرباح مبقاة 

────────────────────── 

 154,883,927 155,143,773حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم  

 3,647,889 3,651,116 حقوق غير مسيطرة  
────────────────────── 

 158,531,816 158,794,889ع حقوق الملكية مومج

────────────────────── 

 مطلوبات غير متداولة 

 8,754,299 68,704,035 اول غير المتد ءزالج  –ض ألجل وقر

72,472,4242,478,763الجزء غير المتداول  –التزامات عقد اإليجار 

 196,194178,165 ينالخدمة للموظفمكافآت نهاية 

────────────────────── 

11,372,653 11,411,227 
────────────────────── 

 مطلوبات متداولة

 777,044 9739,623 لم يطالب بها بعد م هسأاح أرب

 4,027,407 4,250,364   ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

 65,560,9745,110,710 الجزء المتداول    –ض ألجل وقر

 712,51811,931الجزء المتداول  -التزامات عقد اإليجار 
────────────────────── 

10,563,479 9,927,092
──────────────────────

 21,338,319 21,936,132 مجموع المطلوبات 
──────────────────────

 179,870,135 180,731,021حقوق الملكية والمطلوبات  وع مجم
═══════════ ═══════════ 

 عيسى محمد نجيبي 
رئيس مجلس اإلدارة  

 د. مصطفى السيد 

لس اإلدارة  ئيس مج نائب ر 
 ف سوأحمد ي

الرئيس التنفيذي  
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الشامل   لدخللية الموحدة لالقائمة المرح
ة( مراجع) 2022  يونيو 30ي ف يةالمنته رأشه ةللست 

 لثالثة أشهر المنتهية ل
 يونيو  30في  

المنتهية  هر أش  ةللست
 يونيو  30 في

2022 2021 2022 2021 

 ني بحري  دينار دينار بحريني حريني دينار ب دينار بحريني إيضاح 

 اإليراد 

2,301,0472,718,4704,989,9815,332,760ورسوم الخدمة اتالعقاردخل إيجار 

362,422239,060752,383541,219 الدخل من الشقق الخدماتية  

783,60031,592982,26531,592 والتسلية  دخل األنشطة الترفيهية  

────────────────────────────────
3,447,0692,989,1226,724,6295,905,571

865,322513,7761,355,208940,320ت  عاالمبية محسوم منها: تكلف 
────────────────────────────────

2,581,7472,475,3465,369,4214,965,251إجمالي الربح  

426,487185,100773,265330,077   دخل تشغيلي آخر
18,2357,71649,17121,175ربح من ودائع ألجل  

────────────────────────────────
3,026,4692,668,1626,191,8575,316,503الربح التشغيلي 

────────────────────────────────
    

 المصروفات  
908,482708,6682,093,8341,684,741إداريةو  مةاع مصروفات

130,447156,223193,125329,233   استهالك
522,22162,010543,496-   رىأخروفات صم

232,297222,913440,232393,810 التمويل   ليفتكا
────────────────────────────────
1,271,2261,610,0252,789,2012,951,280
────────────────────────────────

نتائج الربح قبل حصة المجموعة من 
لشركة الزميلة  االستثمارات في ا

1,755,2431,058,1373,402,6562,365,223 المشروع المشترك و
ارات في  االستثم  خسارةحصة المجموعة من 

( 43,295)( 77,189)( 38,664)( 51,791) والمشروع المشترك ةالشركة الزميل 
غير محققة للقيمة العادلة من   ةخسار

-( 302,394)-( 151,197) االستثمارات العقارية  
────────────────────────────────

ومجموع الدخل الشاملربح  الصافي  
1,552,2551,019,4733,023,0732,321,928 للفترة  

════════════════════════════════

النصيب األساسي والمخفض للسهم في  
فلس  5,00فلس   6,56فلس  2,26فلس  103,40 األرباح  

════════════════════════════════

 العائد إلى: 

1,565,9561,037,6213,019,8462,299,766حاملي أسهم الشركة األم 

3,22722,162( 18,148)( 13,701) رة طي حقوق غير مس
─────────────────────────────────

1,552,2551,019,4733,023,0732,321,928
═════════════════════════════════

 عيسى محمد نجيبي 
ارةرئيس مجلس اإلد 

 مصطفى السيد  .د
رةاداإل  نائب رئيس مجلس

 أحمد يوسف 
فيذي يس التنرئ ال
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 ة للتدفقات النقدية  وحدالم المرحلية القائمة 
 ( اجعةر م) 2022 يونيو 30 أشهر المنتهية في تةللس

  

 في ية هت نمال  رشه أ  للستة
   يونيو 30

  2022 2021 

 ريني ر بحدينا رينير بحدينا إيضاح  

    نشطة التشغيلية األ

 2,321,928 3,023,073  للفترة  الربح ي صاف

    تالية: ال دبنو لل  تعديالت

 369,434 342,147  استهالك 

 ( 21,175) ( 49,171)  ئع ألجل داو من ربح

 543,496 62,010  عةئتمانية المتوقالخسائر اال

 393,810 440,232  التمويل فيلتكا

 340,000 395,000  روفات أخرىصم

 18,728 25,042  ين للموظفالخدمة   ةيمكافآت نها

 - 302,394  عقارية  االستثمارات الالعادلة من مة لقيخسارة غير محققة ل
مشروع الزميلة و االستثمارات في الشركة ال خسارةحصة المجموعة من 

 43,295 77,189  لمشترك ا

 25,250 -  أخرى  تعديالت

 - (155,829) 3 مكسب من بيع شركة زميلة 
  ────────── ────────── 
 4,034,766 4,462,087  مل اعال المالس  أر  يت فار غيقبل الت يربح التشغيللا

    
    غيرات في رأس المال العامل: ت

 ( 730,397) 1,420,508  ىدينة وذمم أخر م يةتجار ذمم 

 ( 51,407) (104,858)  وذمم أخرىة ذمم تجارية دائن
  ────────── ────────── 
  5,777,737 3,252,962 

    
 19,560 32,388  ألجل   عائود ح مستلم من بر 

 ( 51,091) ( 7,013)  نوظفيلمل  عةفولمدة ا مدالخ ية  ت نهامكافآ

 ( 185,732) (316,975)  مصروفات أخرى مدفوعة 

  ────────── ────────── 
 3,035,699 5,486,137  ةيليغشالت ةاألنشط  نم التدفقات النقديةصافي 

  ────────── ────────── 

    ة مارياألنشطة االستث

 ( 79,538) ( 2,403,216)  ومركبات  أثاثوات معدشراء 

 ( 321,664) (373,137)  ذ نفيقيد الت رأسماليةن أعمال بدة مكتقات مفن

 ( 53,036) -  يةعقار ات استثمار   ت إلىإضافا 

 - 15,661,217 3 ة بيع شركة زميل
  ────────── ────────── 

 ( 454,238) 12,884,864  ة ستثمارياالطة شاألن دمة في المستخدية نقالالتدفقات  يف اص
  ────────── ────────── 

    ة يلياألنشطة التمو

 (2,348,984) ( 2,797,421)  فوعة أرباح أسهم مد

 48,324 37,296  بعد  هاب باليطرباح أسهم لم أ ثلتمصدة لدى بنك أر ت في تغيرا

 2,106,882 400,000  ه علي لوصحتم الجل قرض أل

 ( 125,000) (125,000)  (ذلك تكاليف التمويل  فيا مبالتزامات عقد اإليجار )

 ( 274,493) ( 71,194)  على القروض ألجل عةلمدفومويل ا تلاليف ا كت
  ────────── ────────── 

 ( 593,271) ( 2,556,319)  طة التمويليةاألنش مستخدمة فيالتدفقات النقدية  ال يصاف
  ────────── ────────── 

 1,988,190 15,814,682  ي حكمه فما د و في النقدة ياالزفي اص
    

 3,190,670 7,973,504    ريينا 1في ه حكم في  النقد وما
  ────────── ────────── 

 5,178,860 23,788,186 5   يونيو   30ي حكمه ففي النقد وما 
  ══════════ ══════════ 
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 الملكية لتغيرات في حقوق ل  ئمة المرحلية الموحدةاقلا
 مراجعة( ) 2022 يونيو 30المنتهية في  ر هأش تةللس
 

   هم الشركة األم سأالحقوق العائدة إلى حاملي   

  

   سرأ
 مال لا

 ي طا ي احت
 ني نوقا 

  طياحتيا 
ل أثاث استبدا

 وتركيبات

 باح رأ
 المجموع * ةقا مب

حقوق غير  
 رةطسيم

ق حقو وعمج م
 ةملكيال

 دينار بحريني   ريني  دينار بح  دينار بحريني   بحريني   رنا دي دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   إيضاح  

         

 158,531,816 3,647,889 154,883,927 85,592,653 291,274 23,000,000 46,000,000   2022ر  يناي 1في كما  ديالرص 

         
 3,023,073 3,227 3,019,846 3,019,846 - - -  شامل  الل  الدخ  مجموعح وبلرفي اا ص
         

 (2,760,000) - (2,760,000) (2,760,000) - - - 8  2022 -أرباح أسهم 
         
 - - - ( 22,571) 22,571 - -  ات بيكرل أثاث وتاد استب اطيتي ح ا ول إلى ح م
         
  ───────── ───────── ──────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 

 158,794,889 3,651,116 155,143,773 85,829,928 313,845 23,000,000 46,000,000  2022 نيويو   30في كما الرصيد 
  ═════════ ═════════ ════════ ══════════ ═══════════ ═════════ ═══════════ 

         
   هم الشركة األم سأملي الحقوق العائدة إلى حا   

  

   سرأ
 مال لا

 ي طا ي احت
 ني نوقا 

طي  احتيا 
تبدال أثاث اس

 وتركيبات

 أرباح 
 المجموع * ةقا مب

حقوق غير  
 رةطسيم

ق حقو وعمج م
 ةملكيال

 دينار بحريني   ريني  دينار بح  دينار بحريني     نيري ر بح دينا  ر بحريني  ا ندي دينار بحريني   دينار بحريني   إيضاح  

         

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

         
 2,321,928 22,162 2,299,766 2,299,766 - - -  شامل  ل الالدخ  مجموعح وبلرفي اا ص
         

 (2,300,000) - (2,300,000) (2,300,000) - - - 8  2021 -أرباح أسهم 
         
 - - - ( 16,237) 16,237 - -  ات بكياث وترأث ل اد استب اطيتي ح ا ول إلى ح م
         
  ───────── ───────── ──────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 

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

 
 قانوني للشركات التابعة.لامتعلق باالحتياطي ( رينير بحدينا 596,683: 2021 يونيو 30بحريني )ار ن يد 613,028 ه* تتضمن األرباح المبقاة على مبلغ وقدر
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 المختصرة  الموحدةة يلمرحال  يةلامل ام القوائ  ولح تإيضاحا
 ة()مراجع 2022و يوني 30في كما 

 
 

 ةشطناأل 1
 

  ة ناع الص  ةرازو  ىمملكة البحرين ومسجلة لد  ست فية تأسة عام( هي شركة مساهم)"الشركة"  .ب.ش.مف  سيارات الشركة عق
،  2102مبنى    الرئيسي هوالشركة    لمكتبالمسجل  دي  العنوان البري. إن  44344سجل تجاري رقم  جب  بموسياحة  والوالتجارة  

 بحرين. مملكة ال ،فية السي، ضاح 20084ص.ب  ،428 ، مجمع2825طريق 
 
 . مجموعةلا ب اً عمتها التابعة ا شركة وشركاللى ار إشي
 

وتدير المجموعة تلك  . تموالتسلية  لعاب الترفيهيةألدم مرافق لقتكما  ية التجارية وقار علاة  شطة األنياسأس  ةبصورالمجموعة  تزاول  
في  رى  خ أ  ةتجاريمرافق  وه  لترفيل  في لساو  سيفلا   -فريزر  أجنحة  و  ق حرف المسي  ومجمع  ومجمع مدينة عيسى  السيفمجمع  

مشروع إن  ، سوق البراحة والليوان.  عقاراتال، كجزء من اتفاقيات خدمات إدارة  ، تدير الشركةباإلضافة إلى ذلكمملكة البحرين.  
 مشترك للشركة. مشروع . وهو  .م.مذالعقارية  الما ة الليوان مملوك لشرك

 
بناءً الموحدة    يةحلمرلا المالية  القوائم  ار  إصد  اعتماد  متد  لق مجلس  على    المختصرة  الصا قرار  بتارياإلدارة    أغسطس   2خ  در 

2022 . 
 

 : رينبح الة ي مملكها مؤسسة فالمشترك للشركة وجميع والمشروعالزميلة الشركة وعة تابال اتالشركفيما يلي 
 

 يسية األنشطة الرئ   كية المل حصة سم اال

 2022 2021   

     ة  بعالتا ت اركالش

     
المطاعم مفروشة واحية السيالشقق لافندق ولا إدارة   % 100 % 100  .ذ.م.م بحرينال –السيف  فريزر ةح ن أج 

  .السياحةة  رادإ لخدمات

     
ة تسلية ال وأنشطئق اديهية والح ترف ل اات هزتنمال ةإدار  % 100 % 100  .مذ.م. ةشركة السيف الترفيهي

   األخرى. ةهيترفيال بعا لاألو
     

 .  التجارية اتمعمج الفي ذلك   ا مبارات قالعة إدار  % 72,5 % 72,5   .ذ.م.م ولم رقمح ال ةشرك
     

     ة  يلالشركة الزم

     
  .ةيرجاية الت عمال العقارألا  % 25 %0 (  )مقفلة .ب.ش.مبناء البحرين 

     
     ترك  ع المششروالم

     
  ية.ارتج الة اريقل العا معألا  % 50 %50 .ذ.م.م ةيارعقالما ال
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 الموحدة المختصرة حول القوائم المالية المرحلية  إيضاحات
 )مراجعة( 2022 يونيو 30كما في 

 
 

 الهامة السياسات المحاسبية 2
 

 اإلعداد س أس
ر معيابات  تطلماً لفقو  2022و  نييو  30في    ةيهتنلما  رأشه  الستةفترة  ل  جموعةختصرة للممدة الح موال  ةليية المرح لقوائم المالات  أعد
 .الخاص بالتقارير المالية المرحلية 34اسبة الدولي رقم المح 

 
 ة مل كا دة  موح ة  ليا مئم  قوا  دإلعداوبة  مطلال  ت واإلفصاحاتجميع المعلوما   ختصرة على موحدة الممرحلية الال تشتمل القوائم المالية ال

 للسنة المنتهية فية للمجموعة المالية الموحدة السنوي  قوائملمع ا ران قت ال رأ با تق ن أ ويجب  ة،اليالم  ري رقا الت  ة إلعدادر الدولياييللمع وفقاً 
إلى  2021ديسمبر    31 باإلضافة  م.  ليس  الضرإنه  تكون  ن  أن   الً ي لد  2022يونيو    30في  ة  هيمنتال  رأشه  الستةفترة  نتائج  وري 

 .2022سمبر دي 31ي ي فهتنتس لتيلمالية ا للسنة ا ا قعهتو كنج التي يمنتائلل
 

. الحالية   السنةق في  بطالعرض الم  عملتتناسب  في القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة  ارنة  قام المقرأ  ضف بعني تصة  عادإتم  
 اً.بقمس لةسج لكية المقوق المأو حربح ال  علىات تلك تؤثر إعادة التصنيف لم 
 

 2022ناير ي  1ي كما فمطبقة لة دة ومعديدت جفسيرامعايير وت
في إعداد   عها م إتبا التي تتلك  قة لمطابهي  تصرة  مرحلية الموحدة المخ لالمالية اإعداد القوائم    يفالمتبعة    ةيلمحاسباإن السياسات  

باستثناء  2021  سمبريد  31في    المنتهية  ةنللسوعة  مجمللة  ويالسنة  دح والمالية  لما  ائمقوال الجديدة  فسيرات  والت  المعاييرتطبيق  ، 
نه لكو هصدارإ ير أو تعديل آخر تمتفسيار أو ألي مع  المبكر تطبيقلم تقم المجموعة بال .2022ر اي ين 1اراً من تب اعة  ذفا نالعدلة لموا

 .عدإلزامي ب غير
 

التالية   المعايير  تطبيق  مرة  تم  يكن  ل،  2022  ةسنفي  ألول  المرحلية    القوائمعلى  ر  ثي تأ أي  لها  م  المختصرة المالية    الموحدة 
 .ةموعج ملل
 
 ؛ 37التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -تكاليف الوفاء بالعقد  - المحملة بالخسائر دوقالع -
 ؛ 3ة رقم معيار الدولي إلعداد التقارير الماليالتعديالت التي أدخلت على ال -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  -
ركة  ش  –لية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  ير الدوالمعاي  يبنبت المتعلق    1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   -

 ؛ تابعة باعتبارها جهة تتبني ألول مرة
رقم  المعيار   - المالية  التقارير  إلعداد  باألد  9الدولي  المالية  المتعلق  بنسبة    –وات  فحص  المطلوبا   %10رسوم  ت الستبعاد 

 و ؛ المالية
 . ئب في قياسات القيمة العادلةفرض ضرا –راعة ز بال لقتعالم 41رقم معيار المحاسبة الدولي  -
 

 معدلة صادة ولكنها غير إلزامية تفسيرات جديدة و و معايير 
 ائم المالية الموحدة وقاليخ إصدار  ارت   بعد حتى  ةاميإلز  نها غيردرة ولكا ص اللة  عدملا ة وديدج الوالتفسيرات  المعايير    ها لي أدني   ما في

 عندما تصبح إلزامية. ، حيثما ينطبق ذلك،الجديدة والمعدلة والتفسيرات ريالمعايهذه  يقطبمجموعة تتنوي ال .للمجموعة
 
 ؛ ها متداولة أو غير متداولةتصنيف المطلوبات على أنالمتعلق ب: 1التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 ؛ السياسات المحاسبية إفصاحاتب المتعلق: 1التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 ؛ وتقديرات المحاسبيةالالمتعلق بتعريف  :8التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

والمطلوبات   بالموجوداتالمتعلقة  المؤجلة  الضريبة  بق  المتعل:  12  التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم -
 . واحدة لةاممععن الناتجة 
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 تصرة مخل اة الموحد لمرحلية المالية ا لقوائما حول حاتاضإي
 )مراجعة( 2022 يونيو 30كما في 

 
 )تتمة(  مةالها ةالسياسات المحاسبي 2

 

   ةاملهاسبية االمح رات قديلتاآلراء وا
االمحا   يراتوالتقد  ءراال إن   فلمستخدسبية  القومة  إعداد  ا لية  الما ئم  اي  الموحدة  هيالمرحلية  لطا م  لمختصرة  ت بقة  التي  م  تلك 

 . 2021يسمبر د 31المنتهية في نة للسللمجموعة ئم المالية الموحدة السنوية قواال  عدادفي إتخدامها سا
 

   مشترك  مشروعة و ميلز كة ات في شراستثمار 3

 

هر  أش ستةال
 المنتهية في  

 السنة 
 ية في المنته

 

 يونيو  30
2022 

 مبرديس 31
2021 

 ةققمد مراجعة  

 ي  نار بحرينيد ني  ريدينار بح 

   
 23,968,102 23,585,571   لسنةلفترة / اا يةدا ي بيد فرص ال

 - (15,505,388) استبعاد خالل الفترة / السنة

 ( 357,281) (77,189)  السنة/  خالل الفترة  الخسارةمن ة حصة المجموع

 ( 25,250) - رى  ت أخ تعديال
 ────────── ────────── 

 23,585,571 8,002,994 ة  السن / ةترلفنهاية ا فيد الرصي
 ═════════ ═════════ 
 

من خالل بيع أسهمها  ب.  .، شركة بناء البحرين ش.م، قامت المجموعة ببيع استثماراتها بالكامل في شركتها الزميلةخالل الفترة
 دينار بحريني.  155,829قدره  يعملية البع منسب مما أدى إلى تحقيق مك، دينار بحريني 15,661,217 همقابل مبلغ نقدي قدر

 

الز الشركة  نتائج  التم تسجيل  والمشروع  اإلدارة  أحدث  ًء على  بنا ترك  مشميلة  المنت  المعتمدةحسابات  أشهر  الستة    30هية  لفترة 
 . 2022نيو يو

 

ح  ا ص فإلا تم    مالي.لا  راد التقري تاريخ إعد كما في  ة  جوهري  لةات محتمالتزام  ةيأ لة  الزمي  والشركةروع المشترك  المشلدى    وجديال  
 . 11اإليضاح رقم ي ف لماليةخ إعداد التقارير اتاريفي ترك مشروع المشللالية الرأسم تحصة المجموعة في اإلرتباطا  عن

 

 ات تخدام الموجوداس الحق في 4
 

 : السنة /لفترةفي استخدام الموجودات خالل ا قللح التغيرات في القيمة المدرجة  فيما يلي

    مراجعة

 ع المجمو

نقل  ات ل ويحا
   أرض  ات ي فالنا

   ي رينر بحنادي دينار بحريني  دينار بحريني 
     

   2022يناير  1 في كما   1,967,294 - 1,967,294

 ة االستهالك للفتر   (30,580) - (30,580)
───────── ───────── ─────────   
 2022 نيويو 30ي كما ف  1,936,714 - 1,936,714
══════════ ══════════ ══════════   

 

   قة مدق

 المجموع

نقل  حاويات ل
   أرض    اتفايلنا

   ار بحريني دين دينار بحريني  ريني دينار بح 
     

   2021يناير  1 ا فيمك  2,028,453 4,074 2,032,527

  نةللستهالك سالا  ( 61,159) (4,074) ( 65,233)
───────── ───────── ─────────   

 2021 برسمدي 31ا في كم  1,967,294 - 1,967,294
══════════ ══════════ ══════════   
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 ة مختصردة ال موحلاة مرحليحول القوائم المالية ال  اتضاحيإ
 )مراجعة( 2022 يونيو 30كما في 

 
 

 ( تتمة) اتتخدام الموجوداس الحق في 4
 

بناء   قدرها  ات  االستثماريتم  مدرجة  بقيمة  )  اردين  19,302,818العقارية  دينار   19,605,212:  2021ديسمبر    31بحريني 
 .حق في استخدام الموجوداتكبحريني( على أرض محتفظ بها 

 

 ونقدوودائع ألجل أرصدة لدى بنك  5
 
ير  تقار إعداد الي تاريخ  فالتالية كما هو  ة  صدلى األر كمه عفي ح وما  النقد  ل  يشتم  ةالنقديالمرحلية الموحدة للتدفقات  مة  رض القائغل

 :  يةالالم

 

 يونيو  30
2022 

 ربمسيد 31
2021 

 مدققة مراجعة  

   ينيدينار بحر يني  نار بحر يد 

   

 8,155,599 23,932,985 دائع ألجل  ي الصندوق وأرصدة لدى بنك وونقد ف

 ( 182,095) (144,799) (9 رقم إيضاح) بعد ها ب لبلم يطاح أسهم ى البنك أربا تمثل األرصدة لد

 ────────── ────────── 
 7,973,504 23,788,186 النقد وما في حكمه

 ══════════ ══════════ 
 

 
اال الية  المصرفاألرصدة  ب  حتفاظيتم  مملكة  في  تجارية  بنوك  تستح يبحرلدى  وال  ألاإيداع  تم  ة.  فائدعليها  ق  ن  لفترلودائع  ة  جل 
  يونيو   30كما في  سنوياً    %2,75إلى    %2,00  ينب  ألجل  ودائعلى الع   بحل الرمعد  تراوحي.  ثالثة أشهرإلى  شهر واحد  من    تتراوح
  .(سنوياً  %3,50إلى  2,00%: 2021) 2022

 

   قرض ألجل 6
 

اري  بنك تج .م من  المحرق مول ذ.م  لمجموعة شركةيه من قبل شركة تابعة لعل صول  الح   ياً تسهيل قرض ألجل تميمثل ذلك جزئ
مملف قيمة  بحرين  الكة  ي  بحرينيدي  6,295,009بإجمالي  المحرقلتمويلك  ذو  نار  القرض  .ل تطوير مجمع سيف  معدل   يحمل 

ابتداًء من شهر    قسطاً ربع سنوياً   40  سأسا   داد علىسأشهر بمعدل ليبور ويستحق ال  3مضافاً إليه فائدة لمدة    %2,95فائدة بنسبة  
خال2018ر  ديسمب سنتي  .  تم2021و  2020ل  سداد    ،  سبتمديد  بمقدار  إلىالقرض  أرباع  استتاري  عة  في  ق  ا حقخ  شهر  جديد 

تم ضمان    % سنوياً(.3,89:  2021)  .2022  يونيو  30في    % سنوياً 4,41القرض    علىئدة الفعلي  . وبلغ معدل الفا2030  مبرسبت

   .لح البنكرق مول لصا ركة المح مساهمي شقبل جميع  متعددة الصادرة منابل الضمانات المشتركة والقم القرض
 

بنك تجارإضافي    رضكة على قشرالحصلت    ،2020خالل سنة     4,500,000بإجمالي قيمة  البحرين جزئياً    ملكةفي م  يمن 
بنسبة    رض معدل فائدةالق مل. يحمل  لمال العا رأس اوألغراض    م.ب..ين شناء البحرمشروع في بلتمويل الوذلك    دينار بحريني

،  2021سنة  خالل    رياً كدفعة واحدة.صلي شهألا  دة والمبلغأشهر بمعدل بيبور ويتم سداد الفائ  3مدة  ل   إليه فائدةسنوياً مضافاً   3%
اً في  سنوي  %4,69ض  لقرى الئدة الفعلي عا غ معدل الف. بل2022  أكتوبرفي شهر  معدل  ستحقاق  ابتاريخ  ض  القر  تم إعادة جدولة

 ياً(.وسن %5,97: 2021) 2022 يونيو 30
 

  ملكةفي م  من بنك تجاريقرض  تسهيل    على.  .م.مللترفيه ذ  ، شركة السيفالشركة التابعة للمجموعةحصلت    ،2021نة  ل سخال
 -3في  .  لهملةا  في منطقةالليوان  ي  لترفيهي العائلالمركز ا لتمويل المشروع    دينار بحريني   4,000,000قيمة  بإجمالي  البحرين  

المستخدم  2022ونيو  ي المبلغ  بلغ   ،3,470,000  ( بحريني  بحريني  3,070,000:  2021دينار  معالق ل  يحم.  (دينار   دلرض 
يتم سداد الفائدة . %4,75دنى أبحد   أشهر بمعدل بيبور 3مدة فائدة لتغير في  -/+لتعديل خاضعاً  سنوياً فض يخ  %4,90ئدة بنسبة ا ف

األ واحدةصلي  والمبلغ  في    كدفعة  االستحقاق  ال  .2022اير  ين   27بتاريخ  ضمان  مقابل  تم  قبل  الضمانات  قرض  من  الصادرة 
 ياً(.وسن %4,75: 2021) 2022 يونيو 30اً في سنوي  %4,9ى القرض ل ئدة الفعلي عا لفا غ معدلبل .لصالح البنكالشركة 
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 مختصرة ال  الموحدةة ية المرحليالمال القوائم حول إيضاحات
 )مراجعة( 2022 يونيو 30كما في 

 
 

 ( تتمة) قرض ألجل 6
 

 : جلألالقرض لتغير في  ي ايل  فيما 

 

أشهر   الستة
 تهية في المن 

 ة السن
 ي ة فالمنتهي

 

 يونيو  30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 مدققة  مراجعة  
 ي يندينار بحر ي يندينار بحر  

   

 10,958,127 13,865,009 يناير  1 في

 3,070,000 400,000 السنة  رة / فت القرض إضافي خالل 

 ( 163,118) -  ةسنالالفترة / مسددة خالل مبالغ 
 ────────── ────────── 

 14,265,009 13,865,009 
 ══════════ ══════════ 

 الخاصة بالقرض ألجل: ةولدالمتة وغير اولالمتدا األجزاء يلي فيما 

 

أشهر   الستة
 تهية في المن 

 ة السن
 ة في المنتهي

 

 يونيو  30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 قة مدق مراجعة  
 ي يندينار بحر ي يندينار بحر  

   

 5,110,710 5,560,974 ول المتدا

 8,754,299 8,704,035 المتداول  ريغ
 ────────── ────────── 
 14,265,009 13,865,009 
 ══════════ ══════════ 

 اإليجار  عقد التزامات 7
 

رصيد   اإل  تا مالتزايمثل  اعقد  الحا ليجار  اإليجاقيمة  لمدفوعات  لألر  لية  المستأج والمرض  رالمستقبلية  لنقل    رةكبات  وشاحنات 
 . 2054ي فبراير ف  هينتست، والتي رةأج تسالنفايات الم

 
 . اً سنوي %66,9 بةعامل خصم بنس إستخدامض المستأجرة ب عات األرم مدفوصخ يتم 

 
 ار: ت عقد اإليجا تزامال  في التغير فيما يلي

  مراجعة 

 المجموع 

 لنقل  ت اشاحن

 2022يونيو  30  أجرة مست أرض مستأجرة   النفايات 

   بحريني ينار د يني نار بحر دي دينار بحريني 

     

 2022يناير  1الرصيد في   2,490,694 - 2,490,694

 ة ترالف  ات عقود اإليجار خاللمدفوع  (125,000) - (125,000)

  الفترةخالل المحتسبة يف التمويل التك  119,248 - 119,248
────────── ────────── ──────────   
 2022 يونيو 30في يد الرص   2,484,942 - 2,484,942
══════════ ══════════ ══════════   

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 لموحدة ال اة رحليية المالمال ئمالقوا حول إيضاحات
 )مراجعة( 2022 يونيو 30كما في 

 
 

 ( تتمة )ر اإليجا دعق لتزاماتا 7
 

 ار:يج د اإلعق تزاماتلال  ةر المتداولوغي ةالمتداول األجزاء فيما يلي

  عة  جمرا

 جموع الم
 قللن شاحنات 

   مستأجرة ات النفاي 
 أرض

   مستأجرة 

   ينار بحريني د بحريني  دينار  دينار بحريني 

     

 ةولامتدال  12,518  12,518

 ةمتداولالغير   2,472,424 - 2,472,424
────────── ───────── ──────────   

2,484,942 - 2,484,942   
══════════ ══════════ ══════════   

 

  مدققة 

 وعجممال

قل  ويات لنحا 
 جرة فايات مستأ نال

 ض أر
 : 2021ديسمبر  31  رة ستأج م

   بحريني  دينار ي نري ر بح دينا  حريني نار ب دي

     

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

 ل السنة خال اريج عقود اإلات مدفوع  ( 250,000) (4,200) ( 254,200)

 سنةلل ل ويتكاليف التم  239,164 11 239,175
───────── ───────── ─────────   
 2021 مبرديس 31رصيد في ال  2,490,694 - 2,490,694
══════════ ══════════ ══════════   

 

  ققةمد

 المجموع

لنقل   ياتحاو
 رة أجات مستالنفاي

 أرض 
   مستأجرة 

   دينار بحريني  بحريني دينار  حريني دينار ب 

     

 ةلودامتال  11,931 - 11,931

 ةمتداولالر يغ  2,478,763 - 2,478,763
───────── ───────── ─────────   

2,490,694 - 2,490,694   
══════════ ══════════ ══════════   

 معلنة  ح أسهم أربا 8
 

ع اقبونهائية هم أرباح أس فعدعلى اهمي الشركة مس، وافق 2022مارس  29خ يبتار المنعقد  الجمعية العمومية السنوي  اجتماعفي 
خالل غت أرباح األسهم المدفوعة  بل  .2021  ةسنب  قيتعل  ا دينار بحريني فيم  2,760,000وبإجمالي    لسهمل ي  بحرينار  دين  0,006

 .(9رقم  راجع اإليضاح ) يبحرين  ار دين 2,797,421 ها قبلوما  2021فيما يتعلق بسنة  2022سنة 
 
م ح أسها أربدفع  ى  ي الشركة علوافق مساهم  ،2021مارس    28  ريختا ب  دالمنعق  نللمساهمي  نويسلاية  مية العموالجمع  اجتماعي  ف

 2021خالل سنة فوعة دهم المح األس. بلغت أربا دينار بحريني 2,300,000مالي ج وبإ  مهللسحريني ب دينار  0,005بواقع نهائية 
 . (9 مقر  احيضاإلراجع )  ي.بحرينينار د 2,408,033  ها قبل وما  2020تعلق بسنة فيما ي

 
 

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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 الموحدة المختصرة حول القوائم المالية المرحلية  تإيضاحا
 )مراجعة( 2022 يونيو 30كما في 

 
 

 الب بها بعدطلم يأسهم أرباح  9

 

أشهر   الستة
 تهية في المن 

 ة السن
 ة في المنتهي

 

 يونيو  30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 دققةم عة مراج 

 ريني  ينار بح د   دينار بحريني 
   
 885,077 777,044 لسنة ا / الفترة ايةصيد في بدلرا

 2,300,000 2,760,000 (8  رقم يضاحاإلنة )معلأرباح أسهم 

 (2,408,033) (2,797,421) ة عباح أسهم مدفوأر

 ───────── ───────── 
 777,044 739,623 نة الفترة / السنهاية  فيرصيد ال
 ═════════ ═════════ 

 للسهم ربحال 10
 أشهر المنتهية في  لستةل  في منتهية أشهر ال للثالثة 

 

 يونيو  30
2022 

 عة جمرا

 يونيو 30
2021 

  عةج مرا

 يونيو  30
2022 

 عة جمرا

 يونيو 30
2021 

 عةج مرا

م ئد إلى حاملي أسهلعا ا ة فترللربح لا
 2,299,766 3,019,846  1,037,621 1,565,956 ي رين لبحالدينار ا ب –األم ة شركال

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

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

في  سهم األساسي والمخفض للالنصيب 
 فلس  5,00 فلس 6,56  س فل  2,26 سفل 3,40 األرباح  

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

 
 ثير مخفض.قد يكون لها تأ  مالية اتأدوأية  شركةالعدم إصدار نتيجة ل  وذلكمنفصلة رة بصوللسهم ض  فخ الم  عرض الربحم لم يت

 

 حتملة م تزاماتوال ارتباطات 11
 

 سمالية رأارتباطات  أ(
يلي الرأسمالي  اطاتارتب  فيما  بتاريخ    ا كم  المتعاقد عليها مجموعة  للة  النفقات  الماليةاداد  إعهو  ت  لكنو  لتقارير  يتم  ب ديمقلم  عد،  ها 

 : األخرىات مجمعات والعقاريع في المشارباللقة متعوال

 

 يونيو  30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 مدققة  مراجعة  

   دينار بحريني بحريني  نار دي 

   

 1,508,909 1,361,116 .م.م.الما العقارية ذ

 1,346,310 448,866 الندآي ماجكسى وعيجمع مدينة مويف السأعمال تجديد مجمع 

 3,200 - المحرق   سيفمجمع ال

 ───────── ───────── 
 1,809,982 2,858,419 

 ═════════ ═════════ 

 ى  ات أخررتباطإ  ب( 
ر ؤجقبض للمال  لي دخل إيجاره المستحقما من إج     %2,75ياز بنسبة  ق امتقوح   فع شركة المحرق مول ذ.م.م. عوائددت  نأوقع  يت

 .2053اإليجار في سنة ية مدة عقد ها ن وحتى 2022 نةمن س ابتداءً 
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 الموحدة المختصرة ية حلم المالية المرحول القوائ  اتضاحإي
 )مراجعة( 2022 يونيو 30كما في 

 
 

 ( تتمة) محتملة والتزامات ارتباطات 11
 
 القضايا القانونية ( ج

المجم تخضع  االعتيادية،  األعمال  لمطالب ضمن  لم  استنا قانونية.    اتوعة  عليها،  الحصول  تم  التي  القانونية  المشورة  إلى  تقم  دا 
المجموعة تجاه  محتملة  وجود أي التزامات    يةألن احتمالالمرفوعة ضدها    القانونيةة مبالغ مقابل القضايا  المجموعة بتخصيص أي

 مرجح. أمر غير 
 
  اتلضمان ا (  د

الش ألالبل  مقا   ةالشركعلى ضمان  ركة  وقعت  علتم  لذي  ا   لج قرض  قبلميه  حصلت  للترفيه  ن  السيف  تجاري  من  شركة   . بنك 
هدة ضمانات مشتركة مقابل القرض ألجل الذي حصلت عليها عليه  ين  اهمين آخرإلى جانب مسالشركة    وقعتباإلضافة إلى ذلك،  

 .6راجع اإليضاح رقم  شركة المحرق مول ذ.م.م. 
 

 معلومات قطاعات األعمال   12
 

 ي:  للتا ال رئيسية على النحو اأعمعات طا ق أربعمجموعة إلى تم تقسيم أعمال ال، ض إداريةراألغ
 

 رية  عات التجامجمال  ما في ذلكب عقاراتارة الإد - ارية والعقارات ج عات الت المجم

 الشقق  إدارة - ية  شقق الخدماتلا

 ة  والتسليتشغيل مرافق األلعاب الترفيهية  - تسلية و يهيةرافق ترفم

 ألنشطة الترفيهية ارات واعقالإدارة   بخالفرى جميع األنشطة األخ  - أخرى  
 
في قارات أخرى  عولمحرق  جمع سيف اوم  يسىع مدينة عمج سيف ومجمع المة  ر العقارات على إداومجمعات  عمليات ال  نتضمت

 لحصم. وأم ا يسى وسارد ومدينة عمدينة حم
 

 ومطاعم سياحية.مفروشة ة تيتأجير شقق خدما  دخالً منلتي تحقق ا البحرين، - أجنحة فريزر السيفتمثل  الخدماتيةالشقق 
 

 بموجب ن  ملكة البحريمفي  ودة  الموج رية  تجا ال   مجمعاتال  فلمختفي  تسلية  وال  ترفيهيةاللعاب  ألامرافق    ل المجموعةغوتشتملك  
   .يالندآ ماجيك ها التجاريأسم

 
 .ودائع ألجلالمن  الناتج ربح لمن ا تحقق المجموعة دخالً عالوة على ذلك، 

 
تم ي ألداء.وتقييم ا  رداولمبتخصيص ا  ةقالمتعلرارات الق   نفصلة لغرض اتخاذمبصورة  ت أعمالهاادوح  اإلدارة نتائج عمليات تراقب

  عن   أدناه،  في الجدول  ة، كما هو موضحالتشغيلية حيث تختلف من نواحي معين  ربح أو الخسارةلى أساس ال اء القطاع عتقييم أد
القوائم المالية  شغيلية  لتا   الربح أو الخسارة  قياس ت  يراداإل  ةج تة المنلمجموعاة  طأنشيتم إدارة  .  ةرالمختص   ة الموحدةيلمرحالفي 

  تشغيلية.في القطاعات البشكل فردي تخصيصها تم جموعة وال يملستوى اعلى م ويلتملا
 

   .خرىاأل طراف األمع تي تتم المالت عا لملط التجارية االعتيادية المماثلة للشرويلية أسعار التحويل بين القطاعات التشغتخضع 
 

م األعمال  قوجودات  تتضمن  المجم  ىعل طاعات  قبتخ سمالتشغيلية  لا  وجوداتيع  من  قطاعدمة  وتتكا  ل  مألعمال  أساساً   نون 
والحق في   ومشروع مشتركة زميلة  واستثمار في شرك  ة قيد التنفيذعمال رأسماليأوومركبات    أثاثو  ومعدات  يةعقارت  استثمارا

 . وذمم أخرى مدينةتجارية وذمم ونقد ع ألجل دائوو كنب لدى وأرصدةاستخدام الموجودات 
 
  والتزامات   لموظفينة للخدمنهاية اآت  فمكا ن أساساً من  التشغيلية وتتكولمطلوبات  اجميع  ى  عل ألعمال  ات  قطاعا ات  وبمطل  تضمنت

  أخرى.وذمم ائنة دة اريتج مم بعد وذم يطالب بها وأرباح أسهم لض ألجل ووقراإليجار  عقد
 



 ش.م.ب.  السيفت شركة عقارا

14 

 موحدة المختصرة الالية المرحلية م المائوحول الق إيضاحات
 جعة(را)م 2022 يويون 30كما في 

 

 مة()تتاألعمال ات طاع قت ا ممعلو 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

 ة في نتهيلما ر هأش  الثةلثا 
 يونيو 30

 تهية في نمل ا ر هأش  الثالثة 
 ونيوي 30

 ي نتهية فلما ر هأش  ةثالثال 
 يونيو 30

 نتهية في لما ر هأش  الثالثة 
 يونيو 30

 نتهية في لما ر هأش  ثةالثال 
 يونيو 30

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 ة مراجع مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  جعة مرا اجعة مر اجعة مر اجعة مر مراجعة  مراجعة  

 ني بحري ينار د نيبحري ينارد ار بحريني دين ار بحرينيدين ريني دينار بح رينيدينار بح ر بحريني دينا ر بحرينيدينا بحريني  دينار  بحريني دينار بحريني دينار  رينيبحدينار  

             

 2,989,122 3,447,069 - - - - 31,592 783,600 239,060 362,422 2,718,470 2,301,047   ة الخارجي  اتدخل من العملي 

 - - ( 35,944) ( 70,405) - - - - - - 35,944 70,405 ن القطاعات بيما دخل 

 513,776 865,322 ( 35,944) ( 70,405) - - 121,276 421,387 91,582 113,473 336,862 400,867   المبيعات  ةلفاً منها: تك محسوم
 ────────── ─────────

─ 

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

 2,475,346 2,581,747 - - - - ( 89,684) 362,213 147,478 248,949 2,417,552 1,970,585 ( الخسارة) / الربح  إجمالي 
             

 185,100 426,487 - - - - 5,629 - - - 179,471 426,487 آخر  شغيلي ت لدخ

 7,716 18,235 - - 7,716 18,235 - - - - - -   ودائع ألجل من   حرب
 ────────── ─────────

─ 

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

 2,668,162 3,026,469 - - 7,716 18,235 ( 84,055) 362,213 147,478 248,949 2,597,023 2,397,072 ة لتشغيلي ا( الخسارة)لربح ا
 ────────── ─────────

─ 

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

             ت  ا مصروفلا

 708,668 908,482 - - - - 13,617 39,549 88,558 113,309 606,493 755,624 عامة وإدارية  روفات مص

 156,223 130,447 - - - - 81,001 77,935 21,139 22,325 54,083 30,187   استهالك 

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

 222,913 232,297 - - - - 22,714 39,656 - - 200,199 192,641   يلمولتا تكاليف 
 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 978,452 1,382,996 135,634 109,697 157,140 117,332 - - - - 1,271,226 1,610,025 
 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

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

الشركة  في   اتاالستثمار
 1,058,137 1,755,243 - - 7,716 18,235 ( 201,387) 205,073 37,781 113,315 1,214,027 1,418,620 رك مشتالمشروع ال والزميلة 

ربح    /(  سارة خ)  صةح
  ات تثماراالسن المجموعة م

شروع  لما شركة الزميلة والفي 
 المشترك 

(51,791 ) (38,664 ) - - - - - - - - (51,791 ) (38,664 ) 

ر  غي القيمة العادلة خسارة  
ستثمارات  االالمحققة من 

 - ( 151,197)  - - - - - - - - ( 151,197) عقارية  ال
 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 (202,988 ) (38,664 ) - - - - - - -  (202,988 ) (38,664 ) 
 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 1,019,473 1,552,255 - - 7,716 18,235 ( 201,387) 205,073 37,781 113,315 1,175,363 1,215,632 للفترة  ع طا الق( خسارة)  / ربح
 ═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
              

 

 ه.  عال أة مذكور ال عمالألت ابحرين من قطاعاالكة في مملمكتسبة  وعةجم المح وأرباميع مبيعات ج 
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 موحدة المختصرة الم المالية المرحلية ائوحول الق إيضاحات
 )مراجعة( 2022 يونيو 30كما في 

 

 مة()تتاألعمال ات طاع ت قا ممعلو 12
 

 يدالتوح  داتعاستبإلا  األخرى  اتاعالقط  ية سللترفيه والتا  قق الخدماتيةشال  العقارات التجارية و المجمعات 

 

 هية فينتلما رهأش للستة
 يونيو  30

 نتهية فيلما رهأشللستة  
 يونيو  30

 تهية فينملا رهأشللستة  
 يو يون 30

 نتهية فيلما رهأشللستة  
 يونيو  30

 نتهية فيلما رهأشللستة  
 نيو يو 30

 نتهية فيلما رهأشللستة  
 يونيو  30

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 
 ة مراجع ةمراجع مراجعة  مراجعة مراجعة  مراجعة مراجعة  مراجعة اجعة مر اجعةمر عة مراج مراجعة 
 حريني ب دينار بحريني اريند ر بحريني ادين ار بحرينيدين ريني دينار بح رينيدينار بح ر بحريني دينا ر بحرينيدينا بحريني  دينار بحريني دينار بحريني ر دينا بحرينير دينا 

 5,905,571 6,724,629 - - - - 31,592 982,265 541,219 752,383 5,332,760 4,989,981   ةالخارجي اتمليدخل من الع             

 - - ( 77,253) ( 140,808) - - - - - - 77,253 140,808 ن القطاعات بيما دخل 

 940,320 1,355,208 ( 77,253) ( 140,808) - - 272,654 633,691 198,833 224,367 546,086 637,958   المبيعات ةلفاً منها: تكمحسوم
 ────────── ────────── ───────── ───────── ───────── ────────

─ 

─────── ─────── ───────── ───────── ────────── ────────── 
 4,965,251 5,369,421 - - - - ( 241,062) 348,574 342,386 528,016 4,863,927 4,492,831 ( الخسارة)الربح إجمالي 

 330,077 773,265 - - - - 6,054 - - - 324,023 773,265 آخر ةشغيليت لدخ             

 21,175 49,171 - - 21,175 49,171 - - - - - - ودائع ألجل  من  حرب
 ────────── ────────── ───────── ───────── ───────── ────────

─ 

─────── ─────── ───────── ───────── ────────── ────────── 
 5,316,503 6,191,857 - - 21,175 49,171 ( 235,008) 348,574 342,386 528,016 2,510,038 5,266,096 ةلتشغيليا( الخسارة)لربح ا

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

─ 

─────── ─────── ───────── ───────── ────────── ────────── 
             ت امصروفلا

 1,344,741 1,698,834 - - - - 16,351 43,844 189,935 234,823 1,138,455 1,420,167 ارية  عامة وإدروفات  مص

 329,233 193,125 - - - - 162,211 85,652 40,441 44,250 126,581 63,223  استهالك

 340,000 395,000 - - - - - - - - 340,000 395,000   رىخروفات أصم

 543,496 62,010 - - - - - - - - 543,496 62,010 ة  سائر االئتمانية المتوقعالخ

 393,810 440,232 - - - - 32,304 76,547 - - 361,506 363,685   يلمولتا تكاليف
 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 363,685 2,510,038 279,073 230,376 206,043 210,866 - - - - 2,789,201 2,951,280 

 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
حصة  لبق( خسارةال) /بح الر
لمجموعة من  ا  تائجن

الشركة في  اتاالستثمار
 2,365,223 3,402,656 - - 21,175 49,171 ( 445,874) 142,531 112,010 248,943 2,677,912 2,962,011 ركتمشال لمشروعاوالزميلة 

المجموعة  ربح  /( خسارة) صةح
الشركة  تثمار في من االس

 ( 43,295) ( 77,189) - - - - - - - - ( 43,295) ( 77,189) وع المشترك شرلمازميلة و ال
خسارة القيمة العادلة غير المحققة  

 - ( 302,394)  - - - - - - - - ( 302,394) من استثمارات عقارية 
 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 (379,583 ) (43,295 ) - - - - - - -  (379,583 ) (43,295 ) 
 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 2,321,928 3,023,073 - - 21,175 49,171 ( 445,874) 142,531 112,010 248,943 2,634,617 2,582,428 للفترة  القطاع ( خسارة) ربح
 ═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
             

 

 نيو يو 30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 يونيو  30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 يو ون ي 30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 يونيو  30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 يونيو  30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 يونيو  30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 مدققة  عةاجمر ة ققمد راجعةم ة دققم مراجعة قة مدق مراجعة دققة م راجعةم مدققة  اجعةمر 
 يني حردينار ب ار بحرينيدين ر بحريني ايند دينار بحريني بحريني  دينار بحرينيار دين ار بحريني دين نيدينار بحري دينار بحريني  نيحريدينار ب ينار بحريني د رينيبح دينار 

 179,870,135 180,731,021 ( 3,001,717) ( 2,801,717) - - 5,031,378 5,724,114 11,235,791 11,328,662 166,604,683 166,479,962 لموجودات وع اجمم             
 ══════════ ═══════ ═════════ ═══════ ═════════ ═══════ ═══════ ════════ ══════════ ═══════ ══════════ ══════════ 

 21,338,319 21,936,132 ( 3,001,717) ( 2,801,717) - - 3,978,834 4,519,860 3,263,508 3,107,437 17,097,694 17,110,552 مطلوبات المجموع 
 ══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ═══════ ════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

    ه. الأعة المذكور عمالت األحرين من قطاعاب الفي مملكة مكتسبة  مجموعةل اح مبيعات وأربا  يعمج
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 الموحدة المختصرة ة ليمرحقوائم المالية ال حول ال  تحاإيضا
 )مراجعة( 2022 ويوني 30في كما 

 
 

 العلقة  يذ طرفالوأرصدة ت معامل  13
 

  خاضعة جموعة وشركات  لمئيسيين لوموظفي اإلدارة الرلس اإلدارة  ضاء مج وأعسيين  رئية المساهمين ال ف ذات العالقتمثل األطرا
لمعامالت من تعلقة بهذه اط المورير والشتسعم اعتماد سياسات اليت.  طرافرة من قبل هذه األالمتأث  أوركة  مشتال  سيطرةلاأو  طرة  يسلل

 رة. ادل مجلس اإلقب
 

 : كز الماليللمر ةالموحد مرحليةالئمة القا ة في منتضعالقة والمف ذات الراطاألمع  التي تمتي األرصدة فيما يل 
 

 

 يونيو  30
2022 

  مبرديس 31
2021 

 قةمدق مراجعة  
 ي  ر بحريندينا  دينار بحريني   
   

 2,799,490 3,102,656 ش.م.ب.  (البحرين)ويل الكويتي بيت التم / متداولالجزء غير ال -قرض ألجل 

 270,510 367,344 ش.م.ب.  (البحرين)بيت التمويل الكويتي  /متداول الجزء ال -ألجل قرض 

 25,519 102,055 ش.م.ب. (ينالبحر)بيت التمويل الكويتي مصروفات مستحقة / 

 53,675 117,153 ا العقارية ذ.م.م.مشركة ال /ى رأخ وذمم نة مديتجارية ذمم 
 ════════ ════════ 
 

 للدخل الشامل: الموحدة حلية ر المائمة لمتضمنة في الق وامع األطراف ذات العالقة  لتي تمتيلي األرصدة ا فيما 
 

 ية في هر المنتهأش الستة  ية في الثالثة أشهر المنته 

 

 يونيو  30
2022 

 يونيو 30
2021  

 يو يون  30
2022 

 ونيوي 30
2021 

 مراجعة مراجعة   مراجعة ة مراجع 
 ي  بحريندينار  بحريني   دينار   ي  بحريندينار  بحريني   دينار  
      

 58,364 105,938  35,762 37,056 شركة الما العقارية ذ.م.م. /الدخل التشغيلي الخر 

 (البحرين)بيت التمويل الكويتي  / لتمويليف اتكال
 32,304 76,547  22,714 39,656 ش.م.ب. 

 

القائمة  ج  تنت نهاياألرصدة  الفترة  في  األعمة  اإلعتياديضمن  مضمونةهي  وة  ال  وغير  فائدة  المبدون  تقوم  بعمل   فقطجموعة  . 
الع  رصدة األطرافالل ألص إضمح صمخ  يكون  القة عندذات  تهما  بأن  عف  أكيدناك   رأشه  للستة.  ستردادها ايمكن    يون الدلالي 

يونيو   30قة )العال  تاألطراف ذاقة من قبل  الغ المستح المبإضمحالل على  جموعة أي  مال  تسجللم  ،  2022  يويون  30ي  ف  يةلمنتها
 يء(.: ال ش2021

 

 ين  دارة الرئيسي اإل  عويضات موظفيت
 : ترةالف ن خالل يسالرئي اإلدارةرة وأعضاء داجلس اإلافآت أعضاء ممكما يلي في
 

 ية في نتهلمأشهر ا ستةال  ية في الثالثة أشهر المنته 

 

 يو يون  30
2022 

 يونيو 30
2021  

 يونيو  30
2022 

 يونيو 30
2021 

 مراجعة مراجعة   مراجعة مراجعة  
 ي  بحريندينار  بحريني   دينار   ي  بحريندينار  بحريني   دينار  
      

 170,000 225,000  - - أة أعضاء مجلس اإلدارة مكاف

 23,300 33,700  8,100 20,000 ل يرة األجقصرة الاإلداآت مكاف

      موظفي اإلدارة الرئيسيين: 

 94,860 94,085  29,450 32,685 إلدارة لرة األجل  القصيمكافآت 

 2,900 2,900  1,450 1,450 لإلدارة   ةخدمال  ايةنهمكافآت 
 ──────── ────────  ──────── ──────── 

 54,135 39,000  355,685 291,060 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 
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 رة مختصل ادة الموحلية قوائم المالية المرحول ال ح إيضاحات
 )مراجعة( 2022 يونيو 30كما في 

 
 

 ة دلمة العاالقيقياس  14
 

 عادلة  قيمة اللالهرمي للسل التس
ج ي تصنيف  التي  والمطلو  جوداتالمو  ميعتم  ي  استقبات  ا أو  قيتم  عن  القدلة  ا عال  مها إلفصاح  المالوفي    الموحدة لية  المرح   يةائم 

دلة  ا العا ى قياس قيمتهعل أثير الجوهري ت الت اا ذالتهلمدخ  ى أدنى مستوىبناًء عل، لةمة العادي للقيرملسل الهن التسضم صرةالمخت
 ككل:

 
 ؛ماثلةالم تا لوبلمطلمماثلة أو اا اتموجودللة واق النشطفي األس عدلة(ر الم)غير المعلنة األسعا  - 1ستوى مال -

 

ادلة  عال  قيمةالاس  قيجوهري على  ت التأثير ال التها ذاظة مدخ ح يمكن مالوالتي  مستوى  ألدنى  ات التقييم  تقني  -  2المستوى   -
 ؛ وةباشرغير م رة مباشرة أوصوبما إالمسجلة 

 

مستدنالتقييم أل  تقنيات  -  3ستوى  مال - ذاخالتهمدة  مكن مالحظيي ال  لتواوى  ى  الا  التأثير  مة  يالقاس  قيى  ل عري  جوهت 
   ة.العادل

 
ما إذا   ةالمجموعحدد  تى أساس متكرر،  عل   صرةالمختموحدة  مرحلية الالالمالية    القوائمالمثبتة في    والمطلوباتدات  نسبة للموجوبال

التسلس  المستوياتبين    ا مييالت ف ت تحوحدثقد    كانت الهرميفي  إعادمن خال  ل  مستأدإلى    اً )استناد   -ها  يفصنتم  يتقية  ل  ى  ونى 
   ي.تقرير مالفترة إعداد كل ( في نهاية ككل ةالعادلتها قيم ري على قياسالجوه يرذات التأث التها لمدخ 

 
 لم   ،2021سمبر  دي  31ة في  منتهيال  نةسولل  2021  يونيو  30و  2022  يونيو  30في    المنتهيتينة  ماليير العداد التقارخالل فترات إ

  .دلةا لهرمي للقيمة الع لسل اسلتاويات مست ن هناك تحويالت بينتك
 
 ت المالية  عادلة لألدوامة اليقال

 . يةلامالت مطلوبا الووجودات مالعلى  ةماليمـل األدوات التشت
 

مالية على  المطلوبات ال تشتمل .ونقدوودائع ألجل  كبن ه لدىدصأر أخرى وم موذمدينة ية تجارعلى ذمم  الماليةجودات ولما تشتمل
تكلفة جة بال والتي هي مدرل  ألج   ضووقرها بعد  ب بلم يطالأسهم  ح  با وأر إليجار  ت عقد ا اما لتزاوأخرى  ذمم  نة ودائتجارية  م  ذم

 . 2021ر ديسمب 31و 2022 يونيو 30ي ف  كما العادلة  ةبالقيمبات مقاسة مطلوك ا كن هنتلم  فأة.المط
 

 الطرق واالفتراضات التالية: اًء على المالية بن  اتيتم تقدير القيمة العادلة لألدو
 

 ألخرى ارية الدائنة والذمم الذمم التج اوألخرى  ة والذمم اذمم التجارية المدينلاو  صدة لدى البنكرواألع ألجل  والودائإن النقد   (أ

اقات القصيرة  إلستحقحد كبير نتيجة ل  إلىبتاريخ إعداد التقرير المالي مدرجة ها المقي تقارب بعدلم يطالب بها وأرباح أسهم 
 و ألدوات؛ تلك ا جل لاأل

 

القروض ( ب تقييم  معقد  مات  از تالوألجل    يتم  معايير  اإليجار  بناًء على  المجموعة  قبل  الن  أسعار  القيم    تختلف  الفائدة.  مثل 
 .رير الماليتاريخ إعداد التق ا في مة كها العادللمدرجة بشكل جوهري عن قيما
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 لمختصرة حدة المواية لحالمالية المرقوائم حول ال  إيضاحات
 عة()مراج 2022 يونيو 30ما في ك

 
 

 )تتمة( عادلة المة قيال سقيا 14

 
 األدوات المالية غير المدرجة بالقيمة  

 :يونيو  30ي ف كما  مة العادلةاسة بالقيالمق وعةالمجم لموجوداتدلة لسل الهرمي لقياس القيمة العا التالي التس ولجدلضح اوي
 

   خدام  ستا دلة ب عا المة يالققياس 

 المجموع 

ذات تأثير   خالتمد
يمكن  جوهري ال
مالحظتها  

 ( 3وى مستال)

ات  ذ تخالمد
 تأثير جوهري
ها يمكن مالحظت

 ( 2لمستوى )ا

رجة في  مد أسعار
اق نشطة  سوأ

   ( 1ستوى )الم

 عادلةلة ابالقيم سةالمقا ت موجوداال  بحريني  دينار يني حرر ب ينا د ني ري ر بح دينا  يني رينار بح د
      

 ( مراجعة )  2022 يونيو 30     
      

 عقارية  ال الستثمارات ا  - - 137,201,725 137,201,725
══════════ ══════════ ═════════ ═════════   

 ( مدققة) 2021 مبرديس 31     
      

 عقارية المارات االستث  - - 137,504,119 137,504,119
══════════ ══════════ ═════════ ═════════   

 
كما في   نمستقلي ن يمن قبل مثمني اؤها التقييمات التي تم إجرى ناًء علب المجموعةل ارية من قبق عال اتستثمار لالة  دلعا م اليقال  حديدتم ت
ت قاران العم  ألنواعهذه ال  ثتقييم مفي    ثمنين هم من شركات متخصصةالم  .(2021ديسمبر    31:  2021)  2021ديسمبر    31

قة أو طري  الدخل  عائدملة  رسطريقة    بناًء على  اتقييملت اد اتمعم اي يتم تقييمها. تت الت ارقا لعوفئة ا  ة في موقعديثخبرة ح هم  لديو
  المخصومة.ة لتدفقات النقديا
 


