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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ب .  تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن أنشطة انوفست ش.م 

 2022مارس   31أشهر المنتهية في  الثالثة عن فترة 

   ،،، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

 "الشركةإلى األخوة/ مساهمي شركة إنوفست ش.م.ب. " 

" للشركة، وبناًء على اجتماع الهيئة الشرعية المنعقد في دولة  الهيئة إشارة إلى قرار تعييننا في الجمعية العامة العادية كهيئة رقابة شرعية "

 :التالي اجتماع الهيئة فإنه يتعين علينا تقديم التقرير ، وماجاء في محضر  2022  مايو 10تاريخ  ثالثاءالالكويت يوم 

  مارس   31أشهر المنتهية في    الثالثة، والعقود المتعلقة بالمعامالت، والطلبات المقدمة من قبل إدارة الشركة لفترة  ئيئة المبادراجعت اله

 . الشرعي لدى الشركة أعمال الشركة للفترة المذكورة، وقارنتها بما تم إصداره من فتاوى وأحكام   المنسق، بعد عرض 2022

بداء رأي مستقل  إكة تعمل وفقا ألحكام ومبادى الشريعة اإلسالمية على اإلدارة، أما مسئوليتنا فتنحصر في  تقع مسئولية التأكد من أن الشر

 .بناًء على مراجعتنا لعمليات الشركة وفي إعداد تقرير لكم

ويدنا بدليل كاف  جل تزأمراجعتنا من أجل الحصول على جميع المعلومات واإليضاحات التي نراها ضرورية من    ط ي لقد قمنا بتنفيذ وتخط

 .الشريعة اإلسالمية یلتوفير تأكيد معقول يبين أن الشركة التخالف قواعد ومباد

 :رأينا  وفي

التي قمنا بتدقيقها ومراجعتها   2022مارس    31أشهر المنتهية في    الثالثةالعقود والتعامالت المبرمة من قبل إدارة الشركة خالل فترة    أن

 .تتوافق مع قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية

 .وقد اعتمدت الهيئة البيانات المالية، ووجدتها مقبولة شرعا، وقد تم إعداد تقرير الهيئة بناء على البيانات التي وفرتها الشركة هذا

 . بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمدعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على سيدنا ون  وآخر 
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   مالكحقوق اللتغيرات في الموحدة ل المرحلية ئمةقا ال
 ( مراجعة ) 2022 مارس  31في هية المنت  ر أشه ثالثةاللفترة 

 
   م  األ حقوق العائدة إلى مساهمي الشركةلا 
     احتياطيات    

 

 رأس

 المال 

 هم سأ
 خزانة

 طي ااحتي
 وني قان

القيمة احتياطي 
من   العادلة 
   حقوقلا خالل

 أرباح 
 اة قب ستم

 ع  مومج
 حقوق ال

حقوق غير 
 مسيطرة 

 مجموع  
  المالك حقوق

 

 ألف 
 ريكي دوالر أم

 ف أل
 ر أمريكي الدو

 ألف 
 مريكي دوالر أ

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ف لأ
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

         

 168,325 25,238 143,087 17,198 2,213 4,651 ( 1,309) 120,334   2022يناير  1في كما 
         

 1,335 43 1,292 1,292 - - - -   للفترة الربح
         
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 169,660 25,281 144,379 18,490 2,213 4,651 ( 1,309) 120,334 2022رس ام 31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
         

 166,730 25,107 141,623 16,527 1,495 4,576 ( 1,309) 120,334   2021ر ايين 1في كما 
         

 595 - 595 - 595 - - - التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات 
         
 10 84 (74) (74) - - - -  للفترة  الربح/  (الخسارة)
         
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 167,335 25,191 142,144 16,453 2,090 4,576 ( 1,309) 120,334 2021رس ام 31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 ة لتدفقات النقديالموحدة لالمرحلية  القائمة
 )مراجعة(  2022 مارس  31 ية في نتهلما ر شهأ ثالثةالة لفتر

  
 هية فيمنتال رأشه ثالثةلل

   مارس 31
  2022 2021 

 إيضاح 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    األنشطة التشغيلية 

 10 1,335  الربح للفترة  

    
    :  للبنود التالية تتعديال

 243 143 9 استهالك  

 - 31  صافي تكلفة اإلجارة  

في رات استثما  خسارة ناجمة عن/   (دخل) من كةشرحصة ال يفاص
 47 ( 91) 7 وشركات زميلة  ةمشترك مشاريع

 ( 288) ( 54) 5و 4 الخسائر االئتمانية المتوقعة استرجاعصافي 
  ──────── ──────── 
  1,364 12 

    لتشغيلية: ات افي التغيرات في الموجودات والمطلوباص

 ( 7,476) ( 5,658) 4 يوماً(  90ية ألكثر من صلأقاق واريخ إستحبتودائع قصيرة األجل )

 ( 2,236) 634  ذمم مدينة 

 (11) ( 968)   أخرىدات جومو

 ( 653) 874  ذمم دائنة مطلوبات أخرى و

  ( 55)  اإلجارة مدفوعات
  ──────── ──────── 

 (10,364) ( 3,809)  األنشطة التشغيلية    المستخدم في صافي النقد

  ──────── ──────── 
    األنشطة االستثمارية 

المدرجة بالقيمة العادلة من  ات ستثمارالمال لال ن خفض رأسمتحصالت م
 - 292  خالل الحقوق

 - ( 1,990)  استثمارات شراء 

 ( 1,029) ( 155) 8 يةعقارالات ستثماررسملة إضافية لال

 (56) ( 81) 9 ومعدات شراء ممتلكات وآالت 
  ──────── ──────── 

 ( 1,085) ( 1,934)  األنشطة االستثمارية  المستخدم فينقد صافي ال

  ──────── ──────── 
    التمويلي   النشاط

 72 110  البنكصافي التغير في التمويل من 

  ──────── ──────── 
 72 110    التمويلي النشاطمن صافي النقد 

  ──────── ──────── 
 (11,377) ( 5,633)  حكمهي وما ف قدالن غير فيالت صافي 

    
 17,568 18,642 4 في بداية الفترة النقد وما في حكمه 

  ──────── ──────── 
 6,191 13,009 4 نهاية الفترة في  النقد وما في حكمه

 ════════ ════════ 
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 خيرية  أموال صندوق األعمال الاستخدامات و درلمصاالموحدة  المرحلية قائمة لا
 عة( ج)مرا 2022 مارس  31في المنتهية  ر أشه ثالثةالترة فل

 
 

 
 أشهر المنتهية في للثالثة

 مارس  31
  2022 2021 

  
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

      ل الخيريةوق األعمادصنر أموال ادمص

    

 24 24    الفترة غير الموزعة في بداية األعمال الخيرية  وال صندوق مأ
    

 - -  بل الشركة  من ق ماتاهمس
  ──────── ──────── 

 24 24   مصادر أموال صندوق األعمال الخيريةع ومجم
  ──────── ──────── 

 24 24    الفترة نهايةعة في وزلمغير ا يريةاألعمال الخأموال صندوق 
  ════════ ════════ 

 



  .ب.م.شإنوفست 
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 صرةمخت لاالموحدة  ة المرحلي  يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 ( مراجعة)  2022 مارس 31في 

 
 

 طة واألنش معلومات عن الشركة  1
 
 التأسيس (أ

وتعمل بموجب سجل    2002  يويون  18ريخ  بتاالبحرين  ة  ي مملكف   ستأستة  مامساهمة ع  شركة "( هي  الشركةم.ب. )" ش.  فستإنو
رق بدأت  48848م  تجاري  بتاريخ  ياتعمل  مزاولةة  كرشال .  التجارية  وب2002ر  أكتوب  1ها  التأس  شروطوجب  م.  يسي عقدها 

 النحو أو على  ن  لقانوا  مكبح  تهادم يتم انتهاء    ما لم  مماثلةلفترات  تجديد  سنة، قابلة لل  50  هي  ن مدة الشركةفإ  ونظامها األساسي،
رفأ قي، م، البرج الشر35هو الطابق    شركةل للتب المسجكملا  وانن عني. إساسفي عقد التأسيس أو النظام األ  هليالمنصوص ع

 ة، مملكة البحرين. مالي، المنامن البحريلا
 

 ية. لمالوراق الأل ويتالكوق البحرين وسصة بورإن الشركة مدرجة في 
 

مية(  الساإلدئ  لمبا)ا  1قم  ية تجارية مرخصة ضمن فئة رمار تثاسكزي كشركة  المر  البحرينف  ل مصرقب  ن م  ةشركلاتم ترخيص  
 . مصرف البحرين المركزي وبموجب قوانينراف عمل تحت إشلتية وسالمعة اإلالشريالها وفقاً لقواعد ومبادئ أعم مارسلت
 
 األنشطة  (ب

 في التالي:   عة"(التابعة )"المجمو اوشركاته  للشركةتتمثل األنشطة الرئيسية 
 

  ستثمارة وصناديق االالمالي  األوراقور  شمباال  ستثماراال  اومنه  انواعهيع أبجم   اتستثمارالرة في مجال ااشمبورة  ل بصعمال -
 .ابأنواعه

 ية بمختلف أنواعها.ستثماراديق االرة الصنوإدا تأسيس -

 ة.والدولي واإلقليميةالتعامل في األدوات المالية في األسواق المحلية  -

 ر.فة للغيالمختل ستثمارمجاالت االة ببطرتاسات المدرتوفير المعلومات وال -

 .لغيرية لستثمارواال ماليةات الشارتسدمات واإلتقديم الخ -

 دماتية داخل وخارج مملكة البحرين. ة وخي شركات عقارية وصناعيمشتركة فتأسيس مشاريع   -

 مزاولة أنشطة المقاوالت.  -

 عقارات.أجير وتطوير وصيانة الوتة السكنيي ة والصناعية والمبانالعمل في إدارة المراكز التجاري -

ي تزاول أنشطة شبيهة ات التيئلهت وغيرها من اكال مع الشركان األششكل م  بأي  شتركفي أو أن تأن يكون لها مصلحة   -
 الشركاتتندمج في  في مملكة البحرين أو خارجها، كما المجموعةبأعمالها والتي قد تعمل وتتعاون معها على تحقيق أهداف 

 ريها أو تنضم إليها.شتت ة أوذكورلما
 

 19 -يد كوف تأثير جائحة 
وصفه يمكن    (19  -كوفيد  كورونا )فيروس  مفاده أن تفشي  بإجراء تقييم    2020مارس    11بتاريخ  منظمة الصحة العالمية  ت  ماق

لذلك  .جائحةبأنه   انونتيجة  بعد  فيما  التجارية  األعمال  تكليف من، وحيثما صدءالعمال  ركةي حف  اضفخ، شهدت  ، كوماتلحا  ر 
جائحة  لي اتفشالمتوقعة لولحالية  أثيرات استمر التومن المتوقع أن ت  .ية غير األساسيةراجلتا  عمالق األغالوإسفر  بتعليق مؤقتا لل

التطوعاال  دقتصااال  على في  من    ى لع  ر.لمي  التطوراأن  الرغم  تؤهذه  لم  سلبت  على ثر  ا  اً  حملعمليات   مارس   31تى  جموعة 
و  إال،  2022 تزال غير مؤ   التطوراتة  مدأن حجم  فاألخرى ال  المالي   يبسلتؤثر بشكل  وقد    ة لحرالم  ههذي  كدة  المركز  على 

وتدفقاالموأدائها    موعةمجلل النقتهالي  فيا  تحديد  التي و  بل،لمستقا  دية  يمكن  الحالي. ا  هادم  ال  الوقت  الحالية  في  الفترة  لم خالل   ،
 . (: ال شيء2021مارس  31ن )ريبحة مملكة الأي دعم مالي من حكومتستلم المجموعة 

 
ً وم  357: 2021ديسمبر   31) 2022 مارس 31موظفاً كما في  561عة  ظفي المجمود موعد بلغ  (. ظفا
 

الموحمالية  القوائم الإصدار  ماد  اعتتم   المختصرةالمرحلية  ال  دة  على قرار   اءً بن  2022  رسما  31  في  تهيةالمن  رأشه  ثالثةلفترة 
 . 2022 مايو 12 خريبتاالصادر مجلس اإلدارة 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 ( مراجعة)  2022 مارس 31في 

 
 

 سبيةت المحاالسياسا 2
 

 أسس اإلعداد  1,2
ً   2022  مارس  31ية في  نتهالم  رأشه  ثالثةلل  موعةللمجية الموحدة المختصرة  رحلالمالقوائم المالية    أعدت الواردة توجيهات   لوفقا

المعيا  بوجبم الر  رقم  محاسبة  الما  صالخا  34دولي  المرحلية" "بالتقارير  الموح  . لية  المرحلية  المالية  القوائم  تشتمل  دة ال 
على   إلعدالمختصرة  المطلوبة  واإلفصاحات  المعلومات  موحدةجميع  مالية  قوائم  ويجسنوي  اد  تقرة  أن  القوائم   بالتزامنأ  ب  مع 

بالدوالر  حلية الموحدة المختصرةم المالية المروائالق ذهه تم عرض. 2021مبر ديس 31في  امك للمجموعة السنوية الموحدةالمالية 
 ذكر خالف ي  مل  ماكي  ر أمريأقرب ألف دوال  وتم تقريب جميع القيم إلى  .ليات المجموعةملة الرئيسية لعماألمريكي، والتي تعد الع

 ذلك. 
 

 بيان اإللتزام 2,2
التي تم استخدامها في مطابقة لتلك  هي  المختصرة  دة  الموح  مرحليةلذه القوائم المالية اه  اد إعد  يف ة المتبعة  ات المحاسبيسياسن الإ

الصادرة لية  المابة  سالمحاايير  ت وفقاً لمعأعد  التي و،  2021ديسمبر    31ة للسنة المنتهية في  نويالس الموحدة  الية  إعداد القوائم الم
هيئة المحددة من قبل  شريعة اإلسالمية  القواعد  وومبادئ  )"األيوفي"(  ية  سالم إلا  ات الماليةالمراجعة للمؤسسعن هيئة المحاسبة و

ة لماليالمؤسسات انون  اقزي وون مصرف البحرين المركارية البحريني وقانن الشركات التجنوقاطبقاً لو  للشركةالرقابة الشرعية  
ن ع  أليوفيايير ا عفي حال غياب م،  ي"(يوف)"األ   تابقاً لمتطلفو.  (4رقم  مجلد  لامصرف البحرين المركزي )رشادي لوالدليل اإل

 لة.  ت الص لمالية ذاايير الدولية إلعداد التقارير امعدم المجموعة الالمرحلية، تستخ التقارير الماليةإعداد  بعض العمليات بما في ذلك
 

 دلتوحيأسس ا 3,2
القوا المالية  تشتمل  القوتصرة  مخالالموحدة  المرحلية  ئم  الماعلى  األرصدة    دستبعااتم    .التابعة  اوشركاته  شركةلل  ةليائم  جميع 
 بالكامل عند التوحيد.  البينيةوالمعامالت 

 

 المختصرة: ة  وحدالمالمرحلية  ية  المالالقوائم للشركة، التي تم دمجها في هذه  ةالتابعة الرئيسي فيما يلي الشركات
 

 سم الشركة التابعةا

 نسبة  
 ةالملكي

 نسبة 
 الملكية

  بلد
 سيسالتأ

 سنة 
 النشاط التأسيس

 2022 2021    
 المحتفظ بها بصورة مباشرة من

      قبل الشركة  
مملكة  % 100 %100   م.م..ذ للتعميرشركة الخليج  

 البحرين

تطوير  دارة ويع وإشراء وب 2009
 .قاراتالع

 

 م.م.ذ. ريمتعلللخليج ا ةشركورة غير مباشرة من خالل بعة المحتفظ بها بصت التاالشركايلي  مافي
 

تفظ بها بصورة غير مباشرة محال
      من قبل الشركة  

كة ممل % 100,00 % 100,00 . م.م.ذ ارستثملال البحرين مرسى
 البحرين

ة ر وإدارتطوير وصيانة وتأجي 2006
ية  عوالصنا اريةالمراكز التج

 . لكاتوالمباني السكنية والممت

      
مملكة  % 100,00 % 100,00 . م.م.ذشركة تامكون للمقاوالت 

 البحرين

 أنشطة المقاوالت. 2007

      
ات دانع تجشركة تطوير من 

 المحدودة  
جزر  % 67,57 67,57%

 منياالك
إدارة وتطوير المشاريع  2008

 ة.العقاري
      

مملكة  % 100,00 % 100,00 ذ.م.م.  رةللتجا كونتام
 البحرين 

استيراد وتصدير وبيع المعدات  2009
، ةهربائيكلواة ترونيلكاإل

الخاصة  واألجهزة وقطع الغيار 
 بها وبيع مواد البناء.

      
ش.م.ب. جي في امكون كو تساري

 قفلة( )م
 مملكة % 100,00 % 100,00

 رين حلبا
 لفلل. بناء وصيانة ا 2014
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 مختصرةة الموحدلية الحالمر  يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 )مراجعة(   2022 مارس 31في 

 
 تتمة() يةب ساالمح  تاياس الس 2
 

 )تتمة( التوحيد س أس 3,2
 

 م الشركة التابعةسا
 نسبة  
 الملكية

  نسبة
 الملكية

  بلد
 سالتأسي

 سنة 
 النشاط سيالتأس

 2022 2021    
      

 ( )تتمة المحتفظ بها بصورة غير مباشرة من قبل الشركة 
 

 
      

أعمال النجارة واألعمال   2015 ن البحريمملكة  % 100,00 % 100,00 ذ.م.م. بانورا انتريورز
 .ابه لمتعلقةا

      
لالستثمار البحرين  شركة مرسي

 لسكن العمال ذ.م.م.  
بيع وشراء وإدارة  2007 ن البحريمملكة  % 60,21 60,21%

 العقارات.
 

 ة جديدت وتعديال سيرات ير وتفمعاي 4,2
تم استخدامها التي    هي مطابقة لتلكت المحاسبية التي  السياسا  باستخدامرة  ختصالمالموحدة  ة  يلية المرحلالقوائم الماتم إعداد هذه  

هو ية كما  ة المالبإستثناء تطبيق معايير المحاسب  ،2021سمبر  دي  31في    لمنتهيةللسنة االسنوية  موحدة  ال  الماليةلقوائم  ي إعداد ا ف
 ح أدناه: موض

 

المحا - اا   يربالتقار"تعلق  الم  37مالي رقم  ال  سبةمعيار    1  من  اعتبارا    إلزامي)   "ات الوقف ؤسسم  بلق   نة معدلملمالية 
 ( 2022ناير ي
اشى مع  بما يتمم إنشاؤها وتشغيلها  تيتي  ، والالوقفية  ماليةات الؤسسقبل المن  م  المالية  ريرلتقاا د  إعدابادئ  يار معمدد الحي
  إلسالمية.يعة اشرالم أحكابادئ وم

 

  المنتهية   جموعة للفترةالمختصرة للم  الموحدةالمرحلية  المالية  ائم  قوال  ر علىالمعيار المذكور أعاله أي تأثيلتطبيق  لم يكن  
 .  2021مارس  31في 

 

 ( 2022ر يناي 1امي اعتبارا  من )إلز " التحوطوار خي وال وعدبال "ق علالمت 38ي رقم بة المالمعيار المحاس -
ايحد التقاوإعبة  حاسمالادئ  مب  لمعيارد  ترتيباالبطومتية  ماللارير  داد  و)الخ  لخياروا(  وعدل)اوعد  الت  ت   طتحواليار( 

  .المالية سسات)التحوط( للمؤ
 

  المنتهية   جموعة للفترةالمختصرة للم  الموحدةالمرحلية  المالية  قوائم  ال  ر علىيالمعيار المذكور أعاله أي تأثلتطبيق  لم يكن  
 .  2021مارس  31في 

 

  ر إلزاميةولكنها غي ةة صادرالت وتفسيرات جديدمعايير وتعدي 2,5

والتعديالت  المعاييه  أدنايلي    اموفي والتفسيرات  أدخلت  ر  االتي  و  معاييرلعلى  إلزالكنها  القائمة  إصدار  بعد    ميةغير  تاريخ  حتى 
ة ردصات الديالالتعتفسيرات والعايير وه المهذتم تطبيق  بشكل معقول بأنه سي  المجموعةقع  تووت.  الموحدة للمجموعة   الماليةالقوائم  
أد اييالمعاخلت  التي  على التي أدخلت  ت  يالدالمعايير والتفسيرات والتعتطبيق هذه    المجموعةتنوي  .  بليتقخ مسرياتائمة في  قلر 

 :إلزاميةما تصبح ، عندحيثما ينطبق ذلكئمة، ايير القاالمع
 

 ( 2023ر نايي 1امي اعتباراً من )إلز " إعداد التقرير المالي للزكاةبالمتعلق "  39مالي رقم  يار المحاسبة المع -
في   احإلفصواسالمية، بما في ذلك العرض اإلمالية المؤسسة الالمحاسبية للزكة في دفاتر بيان المعالجة ف المعيار إلى يهد

 المالية.قوائمها 
 

المع - المحاسبة  رقم  يار  "   40مالي  المالي  بالمتعلق  التقرير  اإلسالميةنوافذ  للإعداد  من  )إلز  " المالية  اعتباراً  ر يناي  1امي 
2024) 

المالي رقم    التحسيناتى إدخال  لالمعيار ع  هذاف  يهد المحاسبة  التي  "   18ويحل محل معيار  المالية اإلسالمية  الخدمات 
المطبقة على المؤسسات المالية التقليدية التي تقدم  إعداد التقرير المالي  ويحدد متطلبات  "  تقدمها المؤسسات المالية التقليدية

 الخدمات المالية. 
 

 ( 2023ر يناي 1امي اعتباراً من )إلز  (المعدل) " في القوائم الماليةالعام واإلفصاح العرض "  1ي رقم  مالالالمحاسبة يار مع -
المعيار  يوضح و العام  العرض واإلفصامتطلبات  يحسن  العالح  الممارسات  أفضل  يتماشى مع  بما  مية  المنصوص عليها 
 ابق. الس 1حاسبة المالي رقم حل معيار المويحل م
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامالم ئ اقو الل  وح تحااضإي 
 جعة( )مرا  2022 مارس 31في 

 
 

   تليالعمتدوير ا  3
 

أو ي الربح  فالحصة التناسبية من صا  2022  مارس  31في    المنتهية  رهأش  ثالثةالترة  الدخل المرحلي الموحد لفقد ال يمثل صافي  
 ة.التشغيلي تقلبات الدخل والمصرفاالسنوية نتيجة لت الخسارة

 

   نقد وأرصدة لدى بنوك 4
 مدققة

 ديسمبر  31
2021 

 مراجعة 
  مارس 31

2022  

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف 
  يكي دوالر أمر

   
  لدى بنوك  ةيجارال اتحسابأرصدة ال 12,719 9,542

 يوماً أو أقل(  90لية لفترة قاق أصستحا بتواريخ)ل ودائع قصيرة األج 278 9,087

 ق لصندوفي انقد  12 13
───────── ─────────  

 النقد وما في حكمه   مجموع 13,009 18,642
   

 يوماً( 90لية ألكثر من صاريخ استحقاق أوودائع قصيرة األجل )بت 13,553 7,895
───────── ─────────  

26,537 26,562  
   
 ة الخسائر االئتمانية المتوقع اتمخصص : منهااً سوممح ( 184) ( 161)

───────── ─────────  
 نوكالبى مجموع النقد واألرصدة لد 26,378 26,376

═════════ ═════════  
 :الئتمانية المتوقعةمخصص الخسائر افي  التغيراتفيما يلي 

 مدققة
 ديسمبر  31

2021 

 مراجعة 
  مارس 31

2022  

 ألف  
 ي دوالر أمريك

 ألف 
  دوالر أمريكي 

   
 يناير  1في  161 142

 السنة   /الفترة  اللخ مخصص 23 19
───────── ────────  

161 184  
═════════ ════════  

 ذمم مدينة  5

 

 مراجعة 
  مارس 31

2022 

 مدققة
 ديسمبر  31

2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 ي مريكدوالر أ
   

 12,830 13,322 ( 17  مرق عالقة )إيضاح أطراف ذات تحقة منلغ مسمبا

 8,729 5,548 مدينة ذمم تجارية 

 1,296 1,228 ى  أخرذمم مدينة 

 21,028 23,730 القبض  إيجار مستحق
 ──────── ─────── 
 43,828 43,883 
 (23,472) ( 23,395)  ةلمتوقعاالئتمانية ا الخسائرمحسوماً منها: مخصص    
 ──────── ─────── 
 20,433 20,411 
 ════════ ════════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامالم ئ ال القو وح تحاضاإي 
 جعة( )مرا  2022 مارس 31في 

 
 

 ( تتمة) ذمم مدينة 5
 

ويتم داد سلل ددةلها شروط محيوجد ال ووال تستحق عليها أرباح  ر مضمونة، غيهي  عالقة الات ذطراف األتحقة من المبالغ المسإن 
   وعة.بل إدارة المجمالتصريح بها من ق

 

 للمجموعة:  المتوقعةانية ئر االئتمخساالمخصص فيما يلي التغير في 

 

 مراجعة 
  مارس 31

2022 

 مدققة
 ديسمبر  31

2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ف  أل

 دوالر أمريكي 
   

 23,905 23,472 ير ينا 1في

 ( 433) ( 77) السنة  / الفترةخالل حاجة إليه لمخصص انتفت ا
 ──────── ──────── 
 23,395 23,472 
 ════════ ════════ 
 ستثمارات ا 6

 

 مراجعة 
  مارس 31

2022 

 مدققة
 ديسمبر  31

2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 12,964 12,672 رات  لة بالعقاصالذات ملكية استثمارات حقوق ال

 - 1,990 رة داأموال م
 ──────── ──────── 
 14,662 12,964 
 ════════ ════════ 
 وشركات زميلة   ةع مشتركيرامش ت فياستثمارا 7

 

 مراجعة 
  مارس 31

2022 

 مدققة
 ديسمبر  31

2021 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  
 مريكي ر أدوال

   
 95,681 95,048  يناير 1في 

 ( 223) 91   (خسارةالالدخل / )في  موعة صافي حصة المج
 ( 410) - السنة /  الفترةتوزيعات خالل 

 ─────── ─────── 
 95,139 95,048 
 ═══════ ══════ 
   ت عقاريةاستثمارا 8

 

 مراجعة 
  مارس 31

2022 

 قةمدق
 ديسمبر  31

2021 

 
 ألف 

 يكي دوالر أمر
 ألف  
 أمريكي  ردوال

   
 76,824 79,524 نايري 1في 

 2,700 155 ت خالل الفترة / السنة إضافا
 - ( 579) ة الفترة / السن خاللاستبعادات 

 ─────── ─────── 
 79,100 79,524 
 ═══════ ══════ 
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 وحدة المختصرةالمرحلية الم  يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 جعة( مرا)  2022 مارس 31في 

 
 ت  ممتلكات وآالت ومعدا 9

 
مباني على  

 راضي مستأجرة أ

 مكائن 
ومعدات وأثاث  

 وتركيبات

 ة  زهأج
سب وبرامج الحا

 لي اآل
 

 المجموع ات مركب

 
 ألف 

 ريكي الر أمدو 
 ألف 

 أمريكي دوالر 
 ف أل

 كي دوالر أمري
 ألف 

 أمريكي  دوالر
 ألف 

 مريكي أدوالر 
      كلفة الت

 24,662 2,254 1,592 10,694 10,122 2022يناير  1في 

 81 - 18 63 - إضافات  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 24,743 2,254 1,610 10,757 10,122 2022 مارس 31في 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

      هالك المتراكم االست

 16,301 1,960 1,533 9,727 3,081 2022يناير  1في 

 143 20 18 60 45 المخصص  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 16,444 1,980 1,551 9,787 3,126 2022 مارس 31في 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

      : صافي القيمة الدفترية

 8,299 274 59 970 6,996 2022 مارس 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 8,361 294 59 967 7,041 2021ديسمبر  31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 دات في القائمة المرحلية الموحدة للدخل: والمعالت متلكات واآلالمحتسب على الملي االستهالك يفيما 
 مراجعة  
 المنتهية   رأشه ثالثةلل 

   مارس 31 في 
 2022 2021 

 
 ألف  

 يكيدوالر أمر
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 59 44 تكاليف العقد ى ك المحتسب علاالستهال

 184 99 وفات صرتسب على المالمح الكاالسته
 ──────── ──────── 
 143 243 
 ════════ ════════ 

 الحق في استخدام الموجودات  10

 

 اجعة مر
 مارس  31

2022 

 ةدققم
 ديسمبر   31

2021 

 
 ألف  
 يكير أمردوال

 ألف  
 دوالر أمريكي 

   ة التكلف

 - 328 حي الرصيد االفتتا

 328 - إضافات  
 ──────── ──────── 

 328 328 
 ──────── ──────── 

   تراكم ء الماإلطفا

 - 64 ير ناي 1في 

 64 27 مخصص  ال
 ──────── ──────── 
 91 64 
 ──────── ──────── 

 264 237 قيمة الدفترية  ال يصاف
 ════════ ════════ 
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 رحلية الموحدة المختصرةالم  يةلامالم ائ ل القو وح تاحضاإي 
 )مراجعة(   2022 مارس 31في 

 
 

   خرىموجودات أ 11

 

 مراجعة 
  مارس 31

2022 

 مدققة
 ديسمبر  31

2021 

 
 ألف 

 يكي دوالر أمر
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 274 1,007   لينولمقالمبالغ مدفوعة مقدماً 

 257 492 لغ مدفوعة مقدماً مبا
 ──────── ──────── 

 1,499 531 
 ════════ ════════ 

   ذمم دائنةمطلوبات أخرى و 12

 

 مراجعة 
  ارسم 31

2022 

 مدققة
  ديسمبر 31

2021 

 
 لف أ

 ي كير أمردوال
 ف  لأ

 دوالر أمريكي 
   

 50,105 50,105 ع للحكومة  مبالغ مستحقة الدف

 7,992 7,030 ى  أخرئنة امستحقات وذمم د

 3,389 3,389 امات األخرى  اللتزواالقائمة صص القضايا القانونية مخ

 4,970 4,970 ت عمالء المقاوال  منة مقدماً مبالغ مدفوع

 152 159 ( 17 رقم  إيضاحقة )ف ذات عالحقة ألطراستم مبالغ

 1,046 1,061 حقة الدفع محتجزة مستمبالغ 

 1,469 3,283 ائنة  ذمم تجارية د
 ──────── ──────── 
 69,997 69,123 
 ════════ ════════ 

  والتصافي الدخل من عقود المقا 13
 مراجعة  

 
  نتهيةالم  رأشه ثالثةلل

   مارس 31في 
 2022 2021 

 
   فأل
 مريكيالر أ دو

   ألف
 مريكي دوالر أ

   
 2,634 2,599 العقد دخل 

 ( 2,220) ( 2,375) تكاليف العقد
 ──────── ──────── 
 224 414 
 ════════ ════════ 

 ات عقارية  استثمارن دخل م 14
 مراجعة 

 
  المنتهية رأشه ثالثةلل

  مارس 31في 
 2022 2021 

 
 ألف 

 مريكي دوالر أ
 ألف  
 مريكي ر أدوال

   
 823 868 جارإيدخل 

 - 579 اريةت عقااستثمارمكسب من بيع 
 ──────── ──────── 
 1,447 823 
 ════════ ════════ 
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 دة المختصرةالموح المرحلية   يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 ة( )مراجع   2022 ارسم 31في 

 
 

 ر  خل آخد 15
 ةجعمرا 

 
 المنتهية  رأشه ثةثاللل

  رسما 31ي ف

 2022 2021 

 
 ألف 
 الر أمريكي دو

 ألف  
 الر أمريكي دو

   

 45 - لمياه والكهرباء ا خدمات

 135 162 صيرة األجل ن ودائع قربح م

 258 63 أخرى 

 ──────── ──────── 
 225 438 
 ════════ ════════ 

 (الخسارة) /اح  ألربهم في اخفض للسالنصيب األساسي والم 16
 
احيت مبالم  للتساب  والمخفض  األساسي  النصيب  األ غ  من  بقسمة  سهم  ح  للفترة  الدخل افي  صرباح  حقوق  إلى  أسالعائد  هم املي 

 يلي: ماك الفترةة خالل م على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمألا الشركة
 مراجعة 

 

 المنتهية  رأشه ثالثةلل
  سمار 31في 

 2022 2021 
   

 (74) 1,292 ير أمريكألف دوال -فترة حقوق مساهمي الشركة األم لل إلى ةئدعاال (الخسارة) /الدخل  
 ═══════ ═══════ 
 297,162 297,162 باآلالف - ونهاية الفترةفي بداية  ئمةلقاا األسهم ددلع المرجح المتوسط   
 ═══════ ═══════ 

 ( 0,02) 0,43 سنتات أمريكية  – الموزعة للسهم (الخسارة) /األرباح 
 ═══════ ═══════ 

 
عرض توجد    ال تكون  قد  عادية  أسهم  أية  الشركة  وبال  ةلدى  فأن  للتخفيض،  المخللساألرباح  تالي  مماثلهم  للسهم باح  لألر  ةفض 
 ساسي.ألا

 

 ة  قعال ال يو ذ فطرالومعامالت صدة أر 17
 

األط ذتتألف  المسراف  من  العالقة  الرئيسييات  المجمواهمين  إدارة  مجلس  وأعضاء  والشركن  لعة  المملوكة  المسيطر ات  أو  هم 
  ة عضاء هيئة الرقابة الشرعي أمجموعة وللتلك  مع  ركة  مشتالمساهمة  النتيجة  ركات الحليفة  شمؤثر من قبلهم والعليها أو ذو نفوذ  
   .رجيينالخا ومدققي الحسابات
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 ختصرةية الموحدة المالمرحل يةلامالم ائقوالل وح تحاضاإي
 (جعةمرا) 2022 مارس 31 في

 
 )تتمة( عالقة ال ويف ذطرال معامالتورصدة أ 17

 

 تصرة: ة المخ لمرحلية الموحدالمالية ا متضمنة في القوائمقة ال ات العالاف ذأطرأرصدة  فيما يلي 
  مراجعة   مدققة

  2022 مارس 31  2021ديسمبر  31

  مجموع ال

 راف أخرى  أط

  ذات عالقة  

 ة  موظفي اإلدار

أعضاء لرئيسيين/ ا

  / إلدارةا مجلس

  دققي الحساباتم

  الخارجيين 

  شركات زميلة

  وع المجم  مشترك  ع يراومش

 رى  طراف أخأ

  ت عالقة ذا

اإلدارة  موظفي 

أعضاء  رئيسيين/ال

ة/  دارجلس اإلم

ات مدققي الحساب

  الخارجيين 

   شركات زميلة

  ترك  ع مشيراومش

 ف أل

  دوالر أمريكي

 ف أل

  دوالر أمريكي

 ألف 

  دوالر أمريكي

 ألف 

  الر أمريكيدو

 ألف

  يكي دوالر أمر

 ألف

  دوالر أمريكي 

 ألف

  دوالر أمريكي 

 فأل

  ي ر أمريك دوال

               
 إجمالي -ذمم مدينة  9,949  -  3,373  13,322  9,810  -  3,020  12,830

 للذمم المدينة المضمحلة  خصصم ( 2,998)  -  ( 2,409)  ( 5,407)  (2,997)  -  (2,409)  (5,406)

 صافي -مم مدينة ذ 6,951  -  964  7,915  6,813  -  611  7,424

 وشركات زميلة ةمشترك مشاريعات في استثمار 95,139    -  95,139  95,048  -  -  95,048

 دائنة  وذمم   أخرىمطلوبات  15  15  129  159  15  15  122  152
 

 : ة الموحدة المختصرةحليمرالية اللقوائم المالمتضمنة في ا ذات العالقة أطراف مالتعام  فيما يلي 
  مراجعة   راجعةم

  2022 مارس 31  2021 مارس 31

 المجموع 

 أطراف أخرى  

 قة  عالذات 

 موظفي اإلدارة  

ء أعضاالرئيسيين/ 

قي  مدق / اإلدارة مجلس

 بات الخارجيين الحسا

 شركات زميلة  

 لمجموع ا ك  ترع مشيراومش

 اف أخرى أطر

 عالقة ذات 

إلدارة  موظفي ا

  ضاءئيسيين/أعالر

 مجلس اإلدارة/ مدققي

 ات الخارجيين حسابال

 شركات زميلة  

  ترك  ع مشيراومش

 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف 

 أمريكيدوالر 

 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف 

 أمريكيدوالر 

 ألف

 أمريكي  ردوال

 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف

  مريكي والر أد

 لالدخ        
 لخدمات األخرى  وا ارةتعاب اإلدأ 52 - - 52 55 - - 55

(47) - - (47) 91 - - 91 
من  ناجمة  (خسارةدخل ) من الشركةصافي حصة 

 وشركات زميلة  ةمشترك مشاريعات في استثمار
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  

8 - - 8 143 - - 143  
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

 المصروفات        
 تكاليف الموظفين   - 466 - 466 - 403 - 403
 رية  اإدت عمومية و مصروفا 4 64 22 90 2 27 43 72

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  
475 43 430 2 556 22 530 4  

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  
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 المختصرةية الموحدة  المرحل   يةلامالم ائ ل القو وح تاحضاإي 
 ( مراجعة)  2022 مارس 31في 

 
 

 ( )تتمةعالقة ال يو ذطراف ال ت معامالوة أرصد 17
 

 ئيسيين: الرة إلدارموظفي ا مكافآتيلي فيما 

 راجعةم 

 
 المنتهية  رأشه ثالثةلل

  مارس 31في 

 2022 2021 

 
  ألف

 دوالر أمريكي 
   ألف

 دوالر أمريكي 
   

 403 466 ا أخرىرواتب ومزاي
 ════════ ════════ 

 ومات قطاعات األعمال معل 18
 

بقطاعفي  قطاعالمعلومات    تم عرض يتعلق  الما  أعمال  قطاع ات  إن  امجموعة.  والعمليات م  هي مجموعة  مالألعات  الموجودات  ن 
تقديم في  ال  المستخدمة  أو  مختلفالمنتجات  وعوائد  لمخاطر  تخضع  التي  في  خدمات  التي  تلك  عن  األعمال  ة  األخرى.  قطاعات 

  .ةيرئيس  عات أعمالقطا أربعإلى  غراض اإلدارة، تم تقسيم المجموعة أل
 

للمجموعة    المختصرة  وحدةالم  المرحلية  عها في إعداد القوائم الماليةاب لتي تم اتها انفسهي  األعمال  قطاعات  المحاسبية لإن السياسات  
 . دون شروط تفضيليةالتقديرية السوق سعار بأ القطاعاتامالت فيما بين . يتم إجراء المع2 رقم  يضاحاإلكما هو موضح في 

 
 لي: تاحو العلى الن  خلدلل لموحدةالمرحلية اائمة بالقمتعلقة ال ت القطاعاومعلاح عن متم اإلفص )أ(
 

 مراجعة - 2022 مارس 31 

  

خدمات 
ثمار  االست

 وخدمات 
 ات الصلةذ

عقود  
 المقاوالت

ير  التطو
وبيع قطع  

ضي  األرا
 المجموع ستبعاداتاال الصناعية

 

 ألف 
 أمريكي  ردوال

 ألف
دوالر 
 كي أمري

 ألف
 دوالر
 أمريكي 

 لفأ
ر دوال
 ي أمريك

 ألف
 دوالر 
 أمريكي 

       

 3,132 (4) 126 176 2,834  لخارجيينالعمالء ا يرادات منصافي اإل

 - ( 159) 126 33 -  المعامالت فيما بين القطاعات 

  من ناجم دخلمن  ةالشركحصة 
 ةمشترك مشاريعفي  اتثماراست

 91 (10) - - 101  ميلة ات زوشرك

 225 - 119 106 -    آخر دخل
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,448 ( 173) 371 315 2,935   مجموع اإليرادات
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,335 1,662 ( 76) ( 457) 206   قطاعال( ارة)خس /ربح 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ختصرةحلية الموحدة المالمر  يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 ( مراجعة)  2022 مارس 31في 

 
 

 )تتمة(   ات األعمالومات قطاعمعل 18

 مراجعة  - 2021 مارس 31 

  

خدمات 
ثمار  االست

 وخدمات 
 ات الصلة ذ

عقود 
 المقاوالت 

التطوير 
وبيع قطع  

ضي  األرا
 المجموع  االستبعادات  الصناعية 

 

 ألف  
 ردوال
 كي أمري

 لف أ
دوالر 

 كي أمري

 ألف 
دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
ر دوال

 أمريكي 

 لف أ
 دوالر 

 ريكي أم

       

 1,536 (9) 1,024 414 107  لخارجيينالعمالء ا صافي اإليرادات من

 - ( 231) 128 33 70  ت المعامالت فيما بين القطاعا

ن سارة ناجمة ممن خ ةالشركحصة 
 ةشتركم مشاريعفي  اتاستثمار
 (47) (9) - - (38)  ميلة ات زوشرك

 438 - 205 89 144    دخل آخر
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,927 ( 249) 1,357 536 283   مجموع اإليرادات
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 10 6 1,145 ( 329) ( 812)   قطاعالربح  /ارة( )خس
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
اإل)ب(   الفصاح عن  تم  القابامتعلقة  ال  قطاعمعلومات  للمركز  ئمة  الموحدة  ف لمرحلية  ديسمبر    31و   2022  مارس  31ي  المالي كما 

   و التالي:على النح 2021

 مراجعة  – 2022 ارسم 31 

  

خدمات 
االستثمار  
 وخدمات 
 ذات الصلة

عقود  
 والتالمقا

التطوير  
يع قطع  وب

  األراضي
 المجموع عاداتتباالس الصناعية

  

 فأل
والر د

 أمريكي 

 ألف
والر د

 كي أمري

 ألف
دوالر 

 مريكي أ

 ألف
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف
 دوالر 
 ي أمريك

       

 245,747 ( 321,876) 147,111 41,855 378,657  ت القطاع موجودا
  ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ 

 76,087 ( 127,862) 54,017 15,345 134,587  طاع الق  مطلوبات
 

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

 مدققة  – 2021ديسمبر  31 

  

خدمات 
  تثماراالس

 وخدمات 
 ذات الصلة  

د عقو
   المقاوالت

 التطوير 
بيع قطع  و

األراضي  
 المجموع    داتاالستبعا الصناعية 

  

 ألف 
 دوالر
 ي أمريك

 ألف 
والر د

 أمريكي 

 ف لأ
دوالر 

 مريكي أ

 ف أل
  دوالر

 ريكي أم

 ألف 
 دوالر 

 يكي أمر

       

 243,479 ( 305,568) 122,708 40,124 386,215  اعالقط موجودات
  ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ 

 75,154 ( 128,850) 53,071 13,156 137,777  ع بات القطامطلو
  ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ 
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 مختصرةال  وحدة الم المرحلية  يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاي إ
 ( مراجعة)  2022 مارس 31في 

 
 

 وارتباطات   محتملةالتزامات  19
 

 :االئتمانيةلتسهيالت التالية المتعلقة باااللتزامات  المجموعةل تتحم

 

 موجودات األمانة   20
 
المدارة ني يتم تضمال الموجودات  الع  يابةً ن  قافيها  جموعة  الم  مالء، والتي ال تملكعن  الموحدة للمركز المرحلية  مة  ائلقانوني في  حق 

القيمة  المالي.   الموجل  ريةتالدفبلغ إجمالي  :  2021سمبر  يد  31)  2022مارس    31ما في  كمريكي  أيون دوالر  مل  98,21ودات  هذه 
 القوائم دة في  سيطرين في الشركات التابعة الموحغير الم  المتعلقة بالمساهمين  الموجوداتبلغت حصة    مليون دوالر أمريكي(.  98,21
 ي(.ون دوالر أمريكملي 26,4: 2021ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 26,33المالية 

 

   مراجعة
  مارس 31

2022 

 ققةمد
 ديسمبر 31

2021 

 
  ألف

 مريكي دوالر أ
 ألف  

 كي الر أمريدو
   

 2,200 13,293 ضمانات 
 ════════ ════════ 


