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   حقوق المالكلتغيرات في ة لدح والم المرحلية القائمة
 ( مراجعة) 2021 سبتمبر  30المنتهية في  رأشه تسعةاللفترة 

   م  األ حقوق العائدة إلى مساهمي الشركةلا 
     احتياطيات    

 
 رأس
 المال 

 هم سأ
 خزانة

 طي ااحتي
 وني ناق

مة القي يطاتياح
من   لة لعادا

   حقوقلا خالل
 أرباح 

 اة قب ستم
 ع  مومج
 حقوق ال

حقوق غير 
 مسيطرة 

 مجموع  
  المالك حقوق

 

 ألف 
 ريكي دوالر أم

 ف أل
 الر أمريكي ود

 ألف 
 مريكي دوالر أ

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ف لأ
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

         

 166,730 25,107 141,623 16,527 1,495 4,576 ( 1,309) 120,334   2021 يناير 1 فيكما 
         

 680 - 680 - 680 - - - متراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات التغيرات ال
         
 ( 1,579) 80 ( 1,659) ( 1,659) - - - -  للفترة  الربح/  (الخسارة)
         
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 165,831 25,187 140,644 14,868 2,175 4,576 ( 1,309) 120,334 2021 سبتمبر 30 يف 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
         

ً كما هو مسج 2020يناير  1في كما   162,576 24,609 137,967 20,529 - 4,073 ( 1,239) 114,604 ل مسبقا
         

 ( 1,144) (79) ( 1,065) ( 1,065) - - - -   30لمالي رقم سبة اتطبيق معيار المحاتأثير 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 161,432 24,530 136,902 19,464 - 4,073 ( 1,239) 114,604   2020ير ينا 1د عرضه في  معا رصيدال
         

 (10) - (10) (10) - - - - ية خيرال لعماتوزيعات إلى أموال صندوق األ
         

 ( 5,730) - ( 5,730) ( 5,660) - - (70) -   مدفوعةأسهم  أرباح أسهم منحة صادرة ك
         

 5,730 - 5,730 - - - - 5,730   صادرةأسهم 
         

 5,739 531 5,208 5,208 - - - -   ةرتفلل الربح
         
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 167,161 25,061 142,100 19,002 - 4,073 ( 1,309) 120,334 2020 سبتمبر 30في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 ة لتدفقات النقديالموحدة لالمرحلية  ةالقائم
 )مراجعة(  2021 سبتمبر  30ية في هت المن  رأشه تسعةاللفترة 

  
 المنتهية في رأشه تسعةلل

  سبتمبر 30
  2021 2020 

 إيضاح 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    األنشطة التشغيلية 

 5,739 ( 1,579)   رةفتللالربح  /  (ةالخسار)

    
    :  ةالتالينود للب تتعديال

 767 731 9 استهالك  

 - 43 19 جارة  لفة اإلصافي تك

 رات  عن استثما ةجمحصة الشركة من خسارة نا صافي
 213 217 7 وشركات زميلة ةع مشتركيرافي مش

 157 -  استثمارات عقارية  ة عن بيع خسارة ناتج

 ( 6,158) ( 222) 5و 4 لمتوقعةة اانياالئتم  الخسائر استرجاعصافي 
  ──────── ──────── 
  (810 ) 718 

    لتشغيلية: في الموجودات والمطلوبات اتغيرات لصافي ا 

 7,114 ( 315) 4 يوماً(  90ية ألكثر من تواريخ إستحقاق أصلاألجل )ب ةودائع قصير

 - ( 35) 4 التغير في النقد المقيد  

 ( 1,147) 4,716   ذمم مدينة

 (98) 199  موجودات أخرى 

 ( 683) 2,131  ة  م دائنمذ

 - ( 33)  ارة مدفوعات اإلج
  ──────── ──────── 
 5,904 5,853  األنشطة التشغيلية  من  قدنال فيصا

  ──────── ──────── 
    ة االستثمارية نشطاأل

 ة  دلعايمة الارات المدرجة بالقالستثمأس المال لمتحصالت من خفض ر
 2,197 323    حقوقال لمن خال

 - 410 7 مشروع مشترك وشركات زميلة وزيعات مستلمة من ت

 ( 9,266) - 7 ترك وشركات زميلة في مشروع مش  اتاستثمار ءشرا

 ( 859) ( 2,476)  يةارعقلا ماراتتثسلال يةرسملة إضاف

 (56) ( 253) 9  معداتشراء ممتلكات وآالت و
  ──────── ──────── 
 ( 7,984) ( 1,996)  األنشطة االستثمارية  المستخدم فيفي النقد اص

  ──────── ──────── 
    تمويلي لا  طاشنال

 ( 889) 247   كبنالن ويل مالتم صافي التغير في

  ──────── ──────── 
 ( 889) 247   التمويلي طانشال (المستخدم فيمن / )صافي النقد 

  ──────── ──────── 
 ( 2,969) 4,104   ما في حكمهد ولنقير في ا في التغاص
    

 22,062 17,568 4 الفترة  ة يدافي ب همكفي ح امالنقد و

  ──────── ──────── 
 19,093 21,672 4   نهاية الفترة نقد وما في حكمه في لا

 ════════ ════════ 
    معاملت غير نقدية:

 171 680   اتارثملالست  لعادلةلقيمة اي احتياطي ايرات فتغال

 (10) -  يةالخيرعمال ألا صندوق أموالمقابل الشركة توزيعات من قبل 

 ( 1,144) -  ألول مرة  30م رق لماليمحاسبة امعيار ال  تأثير تطبيق
 ════════ ════════ 
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 أموال صندوق األعمال الخيرية  استخدامات و درلمصاالموحدة  المرحلية ئمة القا 
 )مراجعة(  2021 سبتمبر  30في تهية  المن  رشهأ  تسعةالة ترلف

 

 

 يهية فهر المنتشأللثالثة 
 سبتمبر  30

 ر المنتهية فيشهأ تسعةلل 
 سبتمبر  30

 2021 2020 2021 2020 
 فلأ 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 كي أمري دوالر
 ألف 

 دوالر أمريكي 
     صادر أموال صندوق األعمال الخيرية م
     

غير الموزعة في    ريةمال الخيعاألصندوق أموال 
 14 24 24 24 الفترة  بداية

 10 - - -   كةبل الشرمن قت ا عتوزي
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

مصادر أموال صندوق األعمال الخيرية  عومجم
 24 24 24 24 رة خلل الفت

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
وزعة في غير الم ةيلخيرال األعمأموال صندوق ا
 24 24 24 24 نهاية الفترة  

 ═══════ ════════ ═══════ ════════ 
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 المختصرةدة  الموح المرحلية   يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 ( عةجا مر) 2021 سبتمبر 30في 

 
 

 طة واألنش معلومات عن الشركة  1
 
 
 التأسيس (أ

وتعمل بموجب   2002  سبتمبر  18ريخ  بتاالبحرين  ي مملكة  ف  ستأستة  مامساهمة ع  شركة"( هي  الشركةم.ب. )" ش.  فستإنو
يسي وجب شروط عقدها التأسم. وب2002ر  أكتوب  1عملياتها التجارية بتاريخ  مزاولة  ة  كرشال. بدأت  48848م  سجل تجاري رق

 النحو أو على  لقانون  ا  مكبح  تهادم يتم انتهاء    ما لم  مماثلةلفترات  تجديد  سنة، قابلة لل  50  هي  ن مدة الشركةفإ  ونظامها األساسي،
رفأ قي، م، البرج الشر35هو الطابق    تب المسجل للشركةكملا  وانن عني. إساسفي عقد التأسيس أو النظام األ  المنصوص عليه

 ة، مملكة البحرين. بحرين المالي، المناملا
 

 ية. لمالوراق الأل ويتالكوق البحرين وسصة بورإن الشركة مدرجة في 
 

مية(  الساإلدئ  لمبا)ا  1قم  ثمارية تجارية مرخصة ضمن فئة ركزي كشركة استالمر  البحرينل مصرف  قب  ن م  ةشركلاتم ترخيص  
 . مصرف البحرين المركزي وبموجب قوانينراف عمل تحت إشسالمية ولتعة اإلالشريالها وفقاً لقواعد ومبادئ لتمارس أعم

 

 نشطة ألا (ب
 تالي: ال في  عة"(موجمال" ة )عب التا اوشركاته  كةشرللسية ة الرئياألنشطتتمثل 

 

ار  ستثماألوراق المالية وصناديق االوالمباشر    تثمارسالا  اومنه  اهأنواع  بجميع  اتتثمارالسشرة في مجال ال بصورة مباعمال -
 .واعهانبأ

 اديق االستثمارية بمختلف أنواعها.الصنتأسيس وإدارة  -

 ة.يول دوال ةواإلقليميية المحل ألسواقية في ا المال ل في األدواتماتعال -

 للغير. مجاالت االستثمار المختلفةطة بدراسات المرتبت واللمعلوماتوفير ا -

 .ستشارات المالية واالستثمارية للغيرات واإلمدخالتقديم  -

 رين. لبحة ادماتية داخل وخارج مملكعية وخعقارية وصناة في شركات ريع مشتركمشايس تأس -

 والت. ة المقاطة أنشمزاول -

 تطوير وصيانة العقارات.جير وة وتأي السكنيلمباناعية وا ة والصنرياجلتاكز ارالعمل في إدارة الم -

أنشطة شبيهة الهيئات التي تزاول    نرها مت وغيمن األشكال مع الشركا  أو أن تشترك بأي شكل  في  حةللها مصيكون    نأ -
 الشركاتفي تندمج  ماك ا،ه خارج مملكة البحرين أوي ف موعةالمجاف يق أهدها على تحقمع  اونوالتي قد تعمل وتتع بأعمالها

 ليها.تريها أو تنضم إذكورة أو تشلما
 

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

لذلك  .جائحةبأنه   انونتيجة  بعد  فيما  التجارية  األعمال  الحكوماتءعمالال  ركةي حف  اضفخ، شهدت  تكليف من  ، ، وحيثما صدر 
جائحة  تفشي الالمتوقعة لستمر التأثيرات الحالية وومن المتوقع أن ت  .ية غير األساسيةراجلتا  عمالق األغالوإسفر  بتعليق مؤقتا لل

، 2021  برسبتم  30تى  جموعة حم لعمليات ا  اً على ثر سلبت لم تؤالرغم من هذه التطورا  ىل ع  ر.د العالمي في التطوقتصااال  على
  للمجموعة على المركز المالي    يب سلتؤثر بشكل  وقد  ة  لحرالم  ههذي  كدة فإال أن حجم ومدة التطورات األخرى ال تزال غير مؤ

 في الوقت الحالي. ا هادم ال يمكن تحديد التيبل، ولمستقا دية فيا النقتهالي وتدفقاوأدائها الم
 

 فين ب الموظمقابل رواتة مملكة البحرين  حكوممن    مستلم  مالي  مع د  ىي علمريكوالر أألف د  1,023الدخل اآلخر البالغ  يتضمن  
ألف دوالر   87ألف دوالر أمريكي ومصروفات كهرباء بقيمة    161بقيمة    2021  سبتمبرين من شهر أبريل إلى شهر  ينيحرالب

  649بقيمة    2020  سبتمبرر  إلى شه  ريلأب  شهر  نمن  ينيي: دعم مستلم مقابل رواتب الموظفين البحر2020  سبتمبر  30أمريكي )
 . أمريكي( روالألف د 313قيمة ألف دوالر أمريكي ومصروفات كهرباء ب 

 

ً  394: 2020ديسمبر   31) 2021 سبتمبر 30كما في موظفاً  378بلغ عدد موظفي المجموعة    (. موظفا
 

على قرار مجلس اإلدارة   اءً بن  2021  مبرسبت  30  في  تهيةالمن  رهأش  تسعةلل  دة المختصرةلموحلية االمرحمالية  م الد القوائتم اعتما
 .2021 نوفمبر 9بتاريخ الصادر 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامالم ائ القو   لوح تحاضاإي 
 ( عةجا مر) 2021 سبتمبر 30في 

 
 

 السياسات المحاسبية 2
 

 أسس اإلعداد  2,1
ً   2021  سبتمبر  30ية في  نتهمال  رأشه  تسعةلل  عةومللمجة  رصختية الموحدة المرحلالمة  ماليئم الالقوا  أعدت توجيهات الواردة  لوفقا

المحابموجب   المعيار  رقودسبة  الما  صالخا  34  م لي  المرحلية" "بالتقارير  الموحدة   . لية  المرحلية  المالية  القوائم  تشتمل  ال 
جم على  المعلوماالمختصرة  واإلفصاحيع  المطلوبت  ماليةدة إلعات  قوائم  ويجسنوي  دةحوم  اد  تقرة  أن  القوائم   منتزابالأ  ب  مع 

بالدوالر  حلية الموحدة المختصرةم المالية المروائالق هذه ضتم عر .2020ر ديسمب 31في  ماك للمجموعة السنوية الموحدةالمالية 
 ذكر خالف ي  مل  ماكي  ريمأر  أقرب ألف دوال  ىإل  يملقب جميع اوتم تقري  .ات المجموعةاألمريكي، والتي تعد العملة الرئيسية لعملي

 ذلك. 
 

 بيان اإللتزام 2,2
التي تم استخدامها في مطابقة لتلك  هي  المختصرة  دة  الموح  حليةر ملا  الية لمقوائم ااد هذه الي إعدات المحاسبية المتبعة ف سياسن الإ

صادرة لالية  المابة  سالمحاايير  لمع  اً ت وفقأعد  التي و  ،2020ديسمبر    31منتهية في  سنة الية للالسنوالموحدة  إعداد القوائم المالية  
هيئة المحددة من قبل  شريعة اإلسالمية  الاعد  وقو  ئومباد  ي"(يوف)"األ اإلسالمية  المراجعة للمؤسسات المالية  عن هيئة المحاسبة و

ة لماليا  تاسسالمؤنون  اقزي وكالمر  رف البحرينوقانون مص  ية البحرينيقانون الشركات التجارطبقاً لو  للشركةالرقابة الشرعية  
ن ع  أليوفيير ا ياعم  بل غيافي حا،  )"األيوفي"(ات  وفقاً لمتطلب.  (4رقم  مجلد  لامصرف البحرين المركزي )ل  رشاديوالدليل اإل

 لة.  ت الص الية ذ قارير الماإلعداد التير الدولية المرحلية، تستخدم المجموعة المعاي التقارير الماليةإعداد  بعض العمليات بما في ذلك
 

 دلتوحيس اسأ 2,3
القوا التشتمل  الماليةتصرة  مخالالموحدة  المرحلية    ماليةئم  القوائم  األرصدة    دبعاتسا  مت  .بعةالتا  اهوشركاتشركة  لل  على  جميع 
 بالكامل عند التوحيد.  البينيةوالمعامالت 

 

 المختصرة: ة  وحدالم  يةالمرحلية  المال ائمقوالفي هذه  ي تم دمجهاللشركة، الت فيما يلي الشركات التابعة الرئيسية
 

 التابعةشركة  سم الا

 نسبة  
 ةالملكي

 نسبة 
 الملكية

  بلد
 يسالتأس

 سنة 
 طالنشا سالتأسي

 2021 2020    
 المحتفظ بها بصورة مباشرة من

      قبل الشركة  
مملكة  % 100,00 % 100,00   ذ.م.م. للتعميرشركة الخليج  

 نالبحري

تطوير  دارة ويع وإشراء وب 2009
 .تارقاالع

 

 .م.ذ.م للتعميرلخليج ة اشركورة غير مباشرة من خالل بعة المحتفظ بها بصات التالشركايلي  مافي
 

غير مباشرة بصورة  اهبتفظ محال
      من قبل الشركة  

. ب.م.شلالستثمار  البحرين مرسى
 )مقفلة( 

لكة مم % 100,00 % 100,00
 نالبحري

 دارةإر وأجيوتة وصيانير تطو 2006
لصناعية  ا ورية تجالا راكزالم
 . ممتلكاتة والالسكنيمباني وال

      
شركة تامكون للمقاوالت ش.م.ب. 

 * )مقفلة(
مملكة  % 100,00 % 100,00

 البحرين

 ة المقاوالت.شطأن 2007

      
ر جز % 67,57 %67,57 شركة تطوير منتجع دانات المحدودة 

 الكايمن
 العقارية. شاريعير الموتطو إدارة 2008

      
مملكة  % 100,00 % 100,00 . ذ.م.مرة تجاللمكون ات

 البحرين 
استيراد وتصدير وبيع المعدات  2009

 ،ةيئابروالكه ةكترونياإلل
الخاصة  ار غيواألجهزة وقطع ال

 مواد البناء. بها وبيع
 
 



  . ب.م.شست إنوف

 

10 

 تصرةموحدة المخ للية احالمر  يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 ( عةجا مر) 2021 سبتمبر 30في 

 
 تتمة( ) ةيسب المحا  تاالسياس  2
 

 )تتمة( التوحيد س أس 2,3
 

 ( )تتمة المحتفظ بها بصورة غير مباشرة من قبل الشركة 
 

 عةباتلا  لشركةاسم ا
 نسبة  

 الملكية
  نسبة

 الملكية
  بلد

 سالتأسي
 سنة 
 النشاط سالتأسي

 2021 2020    
      

ش.م.ب. امكون جي في كو تساري
 لة( فق)م

 . لللفبناء وصيانة ا 2014 رين حبلا مملكة % 100,00 % 100,00

      
ال  ة واألعمراجنلمال ا عأ 2015 مملكة البحرين  % 100,00 % 100,00 ذ.م.م. بانورا انتريورز

 .ابه لمتعلقةا

      
لالستثمار البحرين  شركة مرسي

 لسكن العمال ذ.م.م.  
رة وإدا وشراءع بي 2007 ن مملكة البحري % 60,21 60,21%

 العقارات.

 
 ة جديدت وتعديل سيرات وتفير معاي 2,4

ي إعداد  تم استخدامها ف التي    رة هي مطابقة لتلكصتخملاحدة  موالحلية  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المر
فيالسنوية  موحدة  ال  المالية لقوائم  ا المنتهية  تط بإستث  ، 2020ديسمبر    31  للسنة  االمحاسب  اييرق معيبناء  ح  موض هو  ية كما  لاملة 

 أدناه:
 

 ( 2021يناير  1ي اعتباراً من مازلإ) ار(مثستبااللة باالستثمار )الوكاالمتعلق بالوكالة  31يار المحاسبة المالي رقم عم  -

ا إعداد  ومتطلبات  المحاسبية  المبادئ  تحديد  إلى  المعيار  هذا  المالتقارييهدف  الر  كالة  و)الار  ثماالست  ةبوكالخاصة  لية 
واألدوا مالللمعا   (رامثست باال الت  رليمات  من  كل  جانب  من  والوكة،  المال  المال  يل.  ب  رب  من  المعيار  م ييتقيتطلب 
 . أو ب( مشروع الوكالة ماراالستث بتمرير باعتباره إما أ(ر امتثسعة االطبي

 
يكن   أ لتطبيق  لم  أعاله  المذكور  علىالمعيار  تأثير  للم  الموحدة  يةلحرالمالمالية  م  ائقوال  ي  للجموعالمختصرة   فترة ة 
 .  2021 سبتمبر 30في  المنتهية

 
 ( 2021يناير  1امي اعتباراً من إلز) رةاجإلبا علقالمت 32سبة المالي رقم حالممعيار ا -

سبة  احممعيار اليهدف    ."ليك بالتم  ةيرة المنتهجارة واإلجاإل با" لمتعلق  ا  8لي رقم  لمايستبدل هذا المعيار معيار المحاسبة ا
 كلذفي    ماب   جارةاإلع  و ن  تياس والعرض واإلفصاح في معامالقبات والثاإلئ التصنيف ومباد  يدإلى تحد  32قم  الي رالم

   .مستأجرأو مؤجر فتها صب، سواء هافاً فيوتكون طرلمختلفة التي تنفذها المؤسسة ها اأشكال

 
  أ(ى  إلبها  ة  اصجارة الخاإلن  كل متصنيف  ب  رجأؤجر أو مستها م بصفت   سواءً ة  مؤسسعلى ال، يجب  رالمعياب هذا  جبمو

عن طريق  إما    –جارة  رة عقد اإلفتبعد نهاية    يةكلمللقع  متوال  نقللامليك مع  ب( اإلجارة المنتهية بالترة التشغيلية واإلجا
ك المشاركة  لذ  ارة بما فياإلجعقد    فترةل  خال  للملكيةل التدريجي  نقمليك مع الية بالتنتهرة الماجوج( اإل  ةالبيع أو الهب

 . جارةإلا عقدلمتناقصة لا
 

هذضمتي لإلثبات  فا عإ على  المعيار    ان  القيمةجودات  وملل"   ةجاراإلعقود    –لإلجارة  بالنسبة  ءين  )مثل  منخفضة   "
ريخ  ي تاف و  .أقل(أو    شهراً   12فيها  جارة  مدة اإلجار  اإل  )أي عقود  لجقصيرة األاإلجارة الالحواسيب الشخصية( وعقود  

عقد   اوجولما  بإثبات  رتأجمسالسيقوم  ،  ةراجاإلبدء  يمثل  الذي  في  لحد  عقد  فترة  خالل  سي  األساالموجود  م  خدااستق 
ارة جعقد اإل  التزامإجمالي    أ(   منوالذي يتكون  ،  التزام عقد اإلجارةصافي  ( والموجود  استخدام   ي ف  قحالأي  )  ارةجاإل
عقد    صافي التزاماتاصة  قم  ، ينبغيلى ذلك(. وعالوة عبلاقمال  لتزاماالا  ى أنهنة علبيالم)مؤجلة  اإلجارة ال  فةكلب( تو

ً قدم المستلمة اتجارابل مدفوعات اإليقمة اراإلج  . ةجاراإلعقد  ةرفت ل بدءبق ما
 

الحق الحق في استخدام الموجودات الذي يمثل  ة وت اإلجارعالسداد مدفوبإثبات التزامات عقد اإلجارة    المجموعةقامت  
التزامات يقابلها من  ما  موجودات أو  ال  أي حق في استخدامت  بإثباالمجموعة  تقم  لم    .ساسيةألا  وجوداتالمام  استخدفي  

 األجل على عقود إيجارها.  ةقصيرالحيث اختارت المجموعة تطبيق إعفاء اإلجارة  ، 2021 يناير 1في  ة عقد اإلجار
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 رةالمرحلية الموحدة المختص  يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 ( عةجا مر) 2021 سبتمبر 30 في

 
 

 )تتمة(  ةيسبمحا ال سياساتلا 2
 

 ()تتمة ةجديدوتعديلت ير وتفسيرات يمعا 2,4
 

 ( )تتمة (2021يناير  1امي اعتباراً من إلز) جارةباإل متعلقلا 32 ي رقمالمالة سبحالممعيار ا -
 

 داتالموجو ستخداماالحق في  (أ
 كون فيه الموجود ي يالذتاريخ  الي،  أد اإليجار )قع  ءبدفي تاريخ    داتوجومال  مخداستافي  حق  الات  بإثب  المجموعة  ومتق

ل  األساسي قي  (.ستخدامالمتاحاً  وخسائر  متراكم    إطفاءي  أ  منها  ماً سومح  لفة،كتلبا  داتوجوالم  مداستخافي  حق  الاس  يتم 
المتراكمةاالضمح لي  ألتعديلها    ويتم،  الل  اإلتقييم  دة  عا إو  أل  ديتعتأثير    امخد ستافي  حق  الة  فل تكل  تمث.  ةجارعقد 
العادل  تالموجودا إلجمالي  القيمة  عللاالمقابل  ة  ويتضمن  الدفع  المستحقة   / التكاليمدفوع  الممباشالف  ى    وأي  دئيةبرة 

إلى  اإلجارة  عقد  دء  ب  تاريخ  منم الموجودات  في استخداحق  البإطفاء    المجموعة تقوم  .  تشغيلهاإيقاف  تكاليف لتفكيكها أو  
باستخدام أساس  عقد اإلجارة    رةفتتزامن مع نهاية  موجودات الذي يلفي استخدام ا   حق للنتاجي  قتصادي اإلر االالعم  نهاية

نممنهجي   م  متخدااس ط  يعكس  الموجوداتال  نالمنافع  استخدام  في  ي.  حق  الموجودات  خضع  كما  استخدام  في  الحق 
 . 30قم  ر ليبة المار المحاسات معياع متطلبشى مفي القيمة بما يتماضمحالل الل

 

 اإلجارة د عقالتزامات  ( ب
تا بيرفي  اإليجاردء عخ  األساسيايخ  تارال)أي،    قد  الموجود  فيه  يكون  لمتاح  لذي  ات إثبب  ةعالمجمووم  تق،  (مستخداالاً 
ريخ ابعد ت.  ةجاراإل  عقد  رةعلى مدى فتالدفع  ستحقة  المات  اإليجارإلجمالي    العادلةة  ة بالقيماسمقلا  اإلجارةت عقد  التزاما

اء طريق إطفعن    –مات عقد اإلجارة  التزا  علىكس العائد  قد اإلجارة ليعع  التزاماتلغ  دة مبياجارة، يتم زقد اإلع  بدء
قياس    م إعادةباإلضافة إلى ذلك، يتعقد اإلجارة المسددة.    اتإيجارلتعكس مدفوعات    ايضه فوتخجلة  المؤارة  كلفة اإلجت

يير في مضمون مدفوعات  غتأو    ةجارعقد اإل  دةديل أو تغيير في متعحدث  ذا  إ  اإلجارةت عقد  لتزاماالقيمة المدرجة ال
 .بتةر الثااإليجا

 

المحاسبة   - رقم  الممعيار  التقارعبإ"  المتعلق  34الي  ايداد  لحر  الصكوك لمالية  من  "  املي  اعتباراً  ر  يناي  1)إلزامي 
2021 ) 
  يتطلب وهو  الصكوك.  داة  ألوجودات األساسية  مإعداد التقارير المالية لل  ومتطلبات  المحاسبية  هذا المعيار المبادئ يحدد  

 ذا المعيار.جب هبمو دادها حسب الحاجةعإل الدعوةتمويل أو تقارير الإعداد صدرة الجهة المن م
 

علىلتطبيق  يكن    لم تأثير  أي  أعاله  المذكور  للفترة الموحدة  المرحلية  المالية  قوائم  ال  المعيار  للمجموعة  المختصرة 
 . 2021 رمبسبت 30في  لمنتهيةا

 

 ( 2021 يناير 1اعتباراً من  لزامي)إ  "رط ي المخااحتياطب"المتعلق  - 35رقم  المالي معيار المحاسبة -
ال المالي  حاسممعيار  المحاسبة    ىإلهدف  ي  35رقم  بة  مبادئ  المالية  وضع  التقارير  الوإعداد  خاطر  مالحتياطيات 

الم  تخفيفللالموضوعة   الذتمسالوباألخص    حة، المصل  با حأص  هاواجهيلتي  ا المختلفة  خاطر  من  ن يستثمروين  ثمرين 
 .مالية اإلسالميةات الؤسسلما رة، في الربح والخسا

 

على  يارع الملتطبيق    يكن  لم تأثير  أي  أعاله  للفترة الموحدة  المرحلية  المالية  قوائم  ال  المذكور  للمجموعة  المختصرة 
 . 2021 سبتمبر 30في  المنتهية

 

 ولكنها غير إلزامية  ةة صادرلت وتفسيرات جديدتعديير وايمع  2,5

والتفالمعاييه  أدنايلي    افيمو والتعدر  أدخلت  يالتسيرات  و  معاييرلا  على  التي  إلزاميةلكنها  القائمة  إصدار  بعد    غير  تاريخ  حتى 
ة ردصات الديالالتعتفسيرات والايير وعماله  هذتم تطبيق  بشكل معقول بأنه سي  المجموعةقع  تووت.  الموحدة للمجموعة   الماليةالقوائم  

على التي أدخلت  ت  يالدوالتفسيرات والتعير  ي المعاق هذه  تطبي  المجموعةوي  تن.  بليتقخ مسرياتائمة في  قال  المعاييرالتي أدخلت  
 :إلزاميةما تصبح ، عندحيثما ينطبق ذلكئمة، المعايير القا

 

ناير  ي  1  من  اعتباراً   إلزامي)  " ات الوقفؤسسملمعدة من قبل  لمالية اا  ير بالتقار" تعلق  الم  37سبة المالي رقم  معيار المحا -
2022) 

اشى مع  بما يتمم إنشاؤها وتشغيلها  تيتي  ، والالوقفيةات المالية  قبل المؤسسن  م  المالية  ريرلتقاا د  إعدا بادئ  يار معمدد الحي
  إلسالمية.الشريعة ام أحكابادئ وم

 

 (2022يناير  1امي اعتباراً من )إلز "  التحوطوار خي ،وعد" ق علالمت  38ي رقم  معيار المحاسبة المال -
ايحد مبد  التقاوإعبة  حاسمالادئ  لمعيار  ترتيباالبطومتية  ماللارير  داد  )الالت  ت  واوعد  و)الخ  لخياروعد(    ط تحواليار( 

  .المالية سسات)التحوط( للمؤ
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 لمختصرةالمرحلية الموحدة ا  يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 ( عةجا مر) 2021 مبربت س 30في 

 
   تليالعمتدوير ا 3
 

يمثل صافي   لفقد ال  الموحد  المرحلي  التناسبية من صا  2021  سبتمبر  30في    تهيةالمن  رهأش  تسعةالة  ترالدخل  أو فالحصة  الربح  ي 
 ت التشغيلية. قلبات الدخل والمصرفاالسنوية نتيجة لت الخسارة

 

  نقد وأرصدة لدى بنوك 4
 مدققة

 ديسمبر   31
2020 

 مراجعة 
 سبتمبر  30

2021  
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

  مريكيدوالر أ 
   

   ى بنوكلد  ةجاريال ت اسابحة الأرصد 11,542 7,929
 يوماً أو أقل(  90لية لفترة قاق أصستحا بتواريخ )ل ودائع قصيرة األج 10,150 9,628

 لصندوق نقد في ا 15 11
ً محسوم (35) -    النقد المقيد  :  منهاا

───────── ─────────  
   النقد وما في حكمه مجموع 21,672 17,568

   
 يوماً( 90 من  رلية ألكثصأ حقاقاريخ است و ة األجل )بتودائع قصير 6,288 5,973

  النقد المقيد  35 -
───────── ─────────  

23,541 27,995  
   
ً محسوم ( 143) ( 142)  ة قعالخسائر االئتمانية المتو  ات مخصص :  منهاا

───────── ─────────  
 نوكالبى ألرصدة لدنقد واالمجموع  27,852 23,399

═════════ ═════════  
 :الئتمانية المتوقعةلخسائر اص ا صفي مخ غيرات الت فيما يلي 

 مدققة
 ديسمبر   31

2020 

 مراجعة 
 سبتمبر  30

2021  

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
  دوالر أمريكي

   
  يرينا 1في  142 475

 السنة  /خالل الفترة   (مخصص جاعاسترمخصص / ) 1 ( 333)
───────── ─────────  

142 143  
═════════ ═════════  

 دينة مم مذ 5

 

 ة مراجع 
 سبتمبر  30

2021 

 مدققة
 ديسمبر   31

2020 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي
 ألف  

 مريكي دوالر أ
   

 12,797 12,822 (21رقم عالقة )إيضاح   أطراف ذات  تحقة من لغ مسمبا
 13,809 9,230 مدينة ذمم تجارية 

 18,391 18,649 ى أخرة دينذمم م
 1,980 1,560 القبض مستحقر جاإي
 ───────── ─────── 
 42,261 46,977 
 (23,905) ( 23,682)  ةلمتوقعاالئتمانية ا الخسائرمحسوماً منها: مخصص    
 ───────── ─────── 
 18,579 23,072 
 
 
 

═════════ ═════════ 
 

المسإن   ذااأل تحقة من  المبالغ  تونة،  ضممر  غيهي  عالقة  ل ا  ت طراف  أرباح  يستحق علوال  تم وي  دادسلل  ددةوط محا شرلهجد  يو ال  و ها 
  لتصريح بها من قبل إدارة المجموعة.ا
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 ( عةجا مر) 2021 سبتمبر 30في 

 
 

 (تتمة) ذمم مدينة 5

 
 للمجموعة:  المتوقعةانية ئتمئر االالخسافيما يلي التغير في مخصص 

 

 راجعة م
 سبتمبر 30

2021 

 ققةمد
 بر ديسم 31

2020 

 
 لف أ

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 أمريكي  دوالر
   

 27,397 23,905 ير ناي 1في

 ( 6,038) ( 223) السنة  /الفترة خالل حاجة إليه مخصص انتفت ال

 2,546 -   30المحاسبة المالي رقم  ارق معيير تطبيأثت
 ──────── ──────── 
 23,682 23,905 
 ════════ ════════ 

 ات ستثمار ا 6

 

 ة راجعم
 سبتمبر 30

2021 

 مدققة
 ديسمبر  31

2020 

 

 ألف 
 يكي مرأدوالر 

 ألف  
 يكي ر أمردوال

    المدرجةغير  –قوق الح لن خلة العادلة مبالقيم ةقوق الملكية المدرجدوات أسهم حأ

 12,593 12,950 رات  العقالة بصالذات ملكية استثمارات حقوق ال
 ═══════ ══════ 
 

تقوم   .مة العادلة من خالل الحقوقبالقيتم تصنيفها كمدرجة  لتي  االمدرجة  غير  حقوق الملكية    همسأات  ستثماراعن    هذه هي عبارة
القاالقيم  تحديد . تم  عقاريالر  ويتطالمشاريع  على  لك االستثمارات  جميع ت ًء ة بنااردات من قبل اإلمارتثبلة لالسترداد لتلك االسة 
 ن.وقلتسن معقاريو براءخقبل  نت تم إجراؤها مييماعلى تق

 

 وشركات زميلة   ةكمشترع يرامش استثمارات في 7

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2021 

 مدققة
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  
 أمريكي ر دوال

   

 87,387 95,681  يناير 1في 

 9,265 - السنة  /رة لفتاءات خالل اقتنا

 (10,173) ( 217)  في الخسارةموعة صة المجصافي ح

 9,574 - ءمن صفقة شراب كسم

 ( 372) ( 410) السنة /  الفترةتوزيعات خالل 
 ─────── ─────── 
 95,054 95,681 
 ═══════ ═══════ 
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 ة الموحدة المختصرةالمرحلي  يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 راجعة( م) 2021 مبرسبت  30في 

 
 

   ت عقاريةااستثمار  8

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2021 

 ةقمدق
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف 
 يكي أمر ردوال

 ألف  
 أمريكي  ردوال

   

 77,402 76,824 نايري 1في 

 1,776 2,476 إضافات خالل الفترة / السنة  

 ( 2,354) - خالل الفترة / السنة  ات اداستبع
 ─────── ─────── 
 79,300 76,824 
 ═══════ ═══════ 
 ت  ممتلكات وآالت ومعدا 9

 

 مباني على
ضي  راأ

 مستأجرة 

 ن  كائم
وأثاث  ومعدات 

 ات يبوترك

 ة زهأج
وبرامج 

 لي الحاسب اآل
 

 المجموع  مركبات 

 
 ألف 

 الر أمريكيدو
 ألف 

 أمريكيدوالر 
 ف أل

 كيأمري ردوال
 ألف 

 أمريكي دوالر
 ألف 
 مريكيأر دوال

      كلفة الت

 24,380 2,203 1,585 10,470 10,122 2021اير ين 1في 

 253 51 5 197 - إضافات  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 24,633 2,254 1,590 10,667 10,122 2021 سبتمبر 30في 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

      هلك المتراكماالست

 15,335 1,885 1,463 9,257 2,730 2021يناير  1في 
 731 57 54 357 263 المخصص 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 16,066 1,942 1,517 9,614 2,993 2021 سبتمبر 30في 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      : مة الدفتريةقيصافي ال

 8,567 312 73 1,053 7,129 2021 سبتمبر 30في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 9,045 318 122 1,213 7,392 2020ديسمبر  31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 دة للدخل: لموحئمة المرحلية اقاالوالمعدات في اآلالت متلكات ولي االستهالك المحتسب على المفيما ي

 مراجعة 

 
 منتهية ال رأشه تسعةلل

   سبتمبر 30 يف
 2021 2020 

 
 ألف 

 يكي دوالر أمر
 ألف  

 دوالر أمريكي 

   

 94 175 تكاليف العقد  لى ب عس ك المحتتهالاالس

 673 556 وفات تسب على المصرالمح الكاالسته
 ──────── ─────── 
 731 767 
 ════════ ════════ 
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 ة المختصرةالمرحلية الموحد  يةلامالم ائ ل القو وح تاحضاإي 
 مراجعة( ) 2021 سبتمبر 30في 

 
  الحق في استخدام الموجودات  10

 

 اجعةمر
 سبتمبر   30

2021 

 ة دققم
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف  

 يكي دوالر أمر
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   ة التكلف

 - - حيالرصيد االفتتا
 - 328 إضافات  

 ──────── ──────── 
 328 - 
 ──────── ──────── 

   تراكم ء الماإلطفا
 - - ير  ينا 1في 

 - 36 المخصص  
 ──────── ──────── 
 36 - 
 ──────── ──────── 

 - 292 قيمة الدفترية  ال ي صاف
 ════════ ════════ 

  موجودات أخرى 11

 

 اجعةمر
 سبتمبر   30

2021 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف  

 يكي دوالر أمر
 ف  أل

 دوالر أمريكي 
   

 450 277   لينولمقالعة مقدماً مبالغ مدفو

 368 342 فوعة مقدماً  مبالغ مد
 ──────── ──────── 

 619 818 
 

 

 

 

 

════════ ════════ 

 ذمم دائنة  مطلوبات أخرى و  12

 

 مراجعة
 سبتمبر   30

2021 

 مدققة 
  سمبردي  31

2020 

 
 ألف  
 ي كيرأمر  دوال

 ف  لأ
 دوالر أمريكي 

   
 50,105 50,105 ( 12,1)ايضاح  الدفعر المستحق د التأجي عقإيجار 

 6,737 6,275 ى  ر ئنة أخامستحقات وذمم د
 7,672 7,123 ( 12,3)ايضاح اللتزامات األخرى وا  ةقائمونية اللقان صص القضايا امخ

 455 4,894 ت  من عمالء المقاوالة مقدماً مبالغ مدفوع
 126 47 ( 21و  12,2قة )ايضاح ستحقة ألطراف ذات عالم غلبام
 1,839 1,051 حقة الدفع حتجزة مست م الغمب 

 2,329 1,899 ائنة  ذمم تجارية د
 ──────── ──────── 
 71,394 69,263 
 
 
 
 

════════ ════════ 

 12,1إيضاح 
هر  ش  من  اً اعتبارإن العقد نافذ  ،  2005ديسمبر  شهر  في  ة  اح ي والسة  رعة والتجاامع وزارة الصن األجل  ر طويل  لمجموعة في عقد إيجاادخلت  

 . سنة  50دة لمو 2006و ماي 
 

ً و ترة  من الفال يستحق دفع إيجار للسنتين األوليتين  ،  التفاقيةاى  ليع عخ التوقاري ت من    والصناعة والسياحة،  التجارة  ع وزارةاالتفاقية م  لبنود  فقا
،  (2025ة  ى سن إل  2008نة  من س)  رةللفت قد التأجير مستحق الدفع،  عإيجار  إن  .  2007نة  س  ىإل  2006من سنة  ،  راإليجافي عقد  المشمولة  

التأجير    دإيجار عقدفع  ب المجموعة  تلتزم  بعد ذلك،  و.  ة تأجررض المساأل  ستصالحال المجموعة  تحملتها  التي    النفقاتمقابل  مقايضتها  وقد تم  
 . (2056لى سنة إ 2026من سنة )سنة ثالثين ى على مد

 

 12,2إيضاح 
من قبل    معتمدة   وال يوجد لها شروط محددة للسداد وهي ح أربا  ليهاعق  مضمونة وال تستح هي غير  قة  طراف ذات العالمستحقة لأل غ اللمبالا  نإ

 موعة. المجإدارة 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامالم ائ ل القو وح تاحضاإي 
 ( مراجعة) 2021 سبتمبر 30في 

 
 

 ( تتمة) مم دائنةذو مطلوبات أخرى 12
 

 12,3ح ضايإ
لية  مستقب ت القييم للمطالبا ة ت اإلدار  نتيجة لسجل المطالبات القانونية أجرتدها. وعة ضفومر لمطالبات القانونية السجل تاريخي ل  المجموعة ى  لد
قامت    الشركةلة ضد  حتمملا لذلك،  تلك    اتبعمل مخصصووفقاً  المستقبلي   تاااللتزاممقابل  في  2020نة  ل سخال  ة. المحتملة  مستثمر  قام   ،

في  . و تديرها الشركةالتي  مشروع  ال نازعات بشأن نزاع يتعلق بشركة  الم   ية كة في غرفة البحرين لتسومشروع برفع دعوى ضد الشرالشركة  
د ذلك أمام  بع  ضد الشركة، ومع ذلك، استأنفت الشركة الحكم المرفوعة  رفة البحرين لتسوية المنازعات في القضية  ت غمالحالية، حكترة  الف

ب  النتيجة معلقة  تزال  النقض، والتي ال  قيمت اإلدارةمحكمة  لدأ  شأنها. وقد  العليا  كمخصصات  يها  ن  المحكمة  للمطالبة في حالة إصدار  افية 
 ً  كة. الشرضد  حكما

 

 اإلجارة ت عقد امازالت 13

 
 مراجعة  

  2021 سبتمبر   30
 مدققة  

 2020ديسمبر  31

 
التزامات   إجمالي 

   ارةعقد اإلج 
صافي التزامات  

  عقد اإلجارة  
التزامات   إجمالي

 جارة  اإلعقد 
صافي التزامات  

 رة  إلجاا عقد

 
 ألف 

 الر أمريكيدو
 ألف 

 أمريكيدوالر 
 ألف  

 أمريكي دوالر
 ألف 
 مريكيأر دوال

      
 - -  115 132 خالل سنة واحدة  

 - -  187 197 سنوات  بعد سنة واحدة ولكن ليست أكثر من خمس 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 - -  302 329 المجموع 

 - -  - (27)   المؤجلة تكلفة اإلجارة 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 - -  302 302 رة  إلجاات عقد التزامصافي ا
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 ل من بنك  تموي 14

 

 مراجعة
 سبتمبر   30

2021 

 ققة مد
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف  
 أمريكي   دوالر

 ألف  
 دوالر أمريكي 

   
 5,439 5,686 تمويل سلع المرابحة 

 ════════ ════════ 
 

  طلوبات مل هذه الم. تحالعاملارات وتلبية متطلبات رأس المال  عق  ءشراثمارات واست   اقتناء  غرضك لل من بن لمجموعة على تموي ا  حصلت
ً   هاادق ويتم سدسو لأرباح بمعدالت ا  البنك المعني.   مع  تفق عليهاملشروط السداد ال وفقا

 

 أسهم خزانة   15
 

:  2020ر  مب ديس  31أمريكي )  والرد  1,308,680ي  وبإجمال( سهم  3,675,000  : 2020ديسمبر    31)  3,675,000انة  خزالم  ـسهأتمثل  
 .  قبل المجموعة، المحتفظ بها من الصادرل ما أس المن ر( %1,22 :2020يسمبر د 31) %1,22تمثل (، التي ريكيموالر أد 1,308,680

 
  والتن عقود المقاصافي الدخل م 16

 مراجعة  

 
   المنتهية ر أشه تسعةلل

   مبربت س 30في 
 2021 2020 

 
 ألف  

 مريكي والر أد
 لف  أ

 ي دوالر أمريك
   

 2,424 4,192 العقد دخل 

 (1,134) ( 3,725) تكاليف العقد

 ──────── ──────── 
 467 1,290 
 ════════ ════════ 
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 المختصرة  الموحدة  رحليةالم  يةلامالم ائ القو ل  وح تحاضاإي 
 ة( )مراجع 2021 سبتمبر 30في 

 
 

 تثمارات عقارية  اسن دخل م 17
 مراجعة 

 
  هيةلمنتا رأشه تسعةلل

   سبتمبر 30في 

 2021 2020 

 
 ألف 

 مريكي دوالر أ
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 3,909 2,314 ار دخل إيج

 ( 157) -   عقاريةن بيع استثمارات ناتجة ع خسارة
 ──────── ──────── 
 2,314 3,752 
 ════════ ════════ 

 ر  خدخل آ 18
 جعةمرا 

 
 المنتهية  رأشه تسعةلل

   سبتمبر 30 يف

 2021 2020 

 
 ألف 

 الر أمريكي دو
 لف  أ

 يكي ر أمردوال
   

 338 119 اه والكهرباء لمياخدمات 

 410 408 األجل ودائع قصيرة ن ربح م

 1,079 508 أخرى 

 ──────── ──────── 
 1,035 1,827 
 ════════ ════════ 

   صافي تكلفة اإلجارة 19
 جعةمرا 

 
 المنتهية  رأشه تسعةلل

   برسبتم 30ي ف

 2021 2020 

 
 ألف 

 الر أمريكي دو
 ألف  
 ر أمريكي دوال

   

 - 36 م الموجودات استخدا  في قإطفاء الح

 - 7 زامات عقد اإلجارة إطفاء تكلفة الت

 ──────── ──────── 
 43 - 
 ════════ ════════ 
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 الموحدة المختصرة المرحلية  يةلامالم ائ القو ل  وح تحاضاإي 
 ة( جع)مرا  2021 سبتمبر 30في 

 
 

 اح  م في األربهسي والمخفض للسألساالنصيب ا 20
 
مبيت احتساب  والغ  ام  األساسي  للالنصيب  األ لمخفض  من  صرباح  سهم  إل  للفترة  الدخل افي  بقسمة  حاالعائد  حقوق  أسى  هم ملي 

 ما يلي:ك ةالفتر ة خالل قائموسط المرجح لعدد األسهم العلى المت  ألما الشركة

 مراجعة 

 

 تهية منال رأشه تسعةلل
   سبتمبر 30في 

 2021 2020 
   

 5,208 ( 1,659) يأمريكر ألف دوال -فترة  األم لل ق مساهمي الشركةحقو ئد إلىالعا لدخلا/  (خسارةال)
 ═══════ ═══════ 
 297,162 297,162 باآلالف - ترةونهاية الففي بداية  مةئلقاا األسهم ددعل المرجح المتوسط   
 ═══════ ═══════ 

 1,75 ( 0,56) يكية سنتات أمر – للسهمرباح األ/  (خسارةال)
 ═══════ ═══════ 

 
عادية  لتوجد    ال أسهم  أية  الشركة  عرض دى  تكون  وبال  ةقد  مماثاألرباح  فأن  تالي  للتخفيض،  المخفض  للسهم باح  لألر  ةلللسهم 
 ساسي.ألا

 

 ة  قعل ال يو ذ فطرالعاملت ومصدة أر 21
 
األطت ذتألف  اراف  المساهمين  من  العالقة  مجللرات  وأعضاء  المجمئيسيين  إدارة  لملومال  والشركاتوعة  س  المسيكة  أو  طر هم 

  ة رعي الشء هيئة الرقابة  عضاأجموعة ومللمع تلك  مشتركة  المساهمة  ال  نتيجةركات الحليفة  من قبلهم والشمؤثر  عليها أو ذو نفوذ  
   .رجيينالخا قي الحساباتومدق
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 رةحدة المختصموالمرحلية ال يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 (جعةمرا) 2021 سبتمبر 30 في

 

 )تتمة( علقة ال ويف ذطرال معاملتو دةصرأ 21
 

 تصرة: ة المخ مرحلية الموحدمتضمنة في القوائم المالية الل قة اات العالأطراف ذأرصدة  يلي فيما 
  مراجعة   مدققة

  2021 سبتمبر 30  2020ديسمبر  31

  مجموع ال

 راف أخرى  أط

  ذات عالقة  

 وظفي اإلدارة  م

أعضاء سيين/ لرئيا

  / اإلدارة جلسم

  الحسابات ي ققدم

  خارجيين ال

  شركات زميلة

  المجموع   مشترك   عيراومش

   رىطراف أخأ

  ت علقة ذا

موظفي اإلدارة  

  أعضاءلرئيسيين/ا

ة/  دارجلس اإلم

ات ققي الحسابدم

  خارجيين ال

   شركات زميلة

  ترك  ع مشيراومش

 ف أل

  دوالر أمريكي

 ألف 

  والر أمريكيد

 ألف 

  الر أمريكيدو

 لف أ

  يوالر أمريكد

 فلأ

  كي ي دوالر أمر

 ألف

  دوالر أمريكي 

 ألف

  الر أمريكي دو

 ألف

  ي ر أمريك دوال

               
 إجمالي -ة نذمم مدي 9,847  -  2,975  12,822  9,815  -  2,982  12,797

 ة لضمحم المدينة المللذم خصصم ( 2,997)  -  ( 2,409)  ( 5,406)  (2,997)  -  (2,409)  (5,406)

 فيصا - مم مدينةذ 6,850  -  566  7,416  6,818  -  573  7,391

 دائنة ذمم  30  17  -  47  19  1  106  126
 

 : وحدة المختصرةة المحليمروائم المالية ال طراف ذات العالقة المتضمنة في القاأل مالتعام  يلي  فيما
  مراجعة   اجعةرم

  2021 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30

 ع المجمو

 راف أخرى  أط

   قةالت عاذ

 ظفي اإلدارة  مو

ء أعضاالرئيسيين/ 

قي  مدق / اإلدارة لسمج

 بات الخارجيين الحسا

 شركات زميلة  

 وع لمجما ترك  ع مشيراشوم

 أطراف أخرى 

 ذات علقة 

دارة  موظفي اإل

  ضاءالرئيسيين/أع

 ققياإلدارة/ مد  مجلس

 حسابات الخارجيين ال

 شركات زميلة  

  ترك  ع مشيراومش

 ف أل

 الر أمريكيدو

 لف أ

 ريكيأمر الدو

 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف 

 أمريكيدوالر 

 ألف

 أمريكي  روالد

 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف

 ريكي دوالر أم

 ألف

  يكي مردوالر أ

 الدخل        
 ى  دمات األخر لخوا  ارةاإلدخدمات أتعاب  161 - -  67 - - 67

(213) - - (213) (217 ) - - (217 ) 
في   استثماراتمن  خسارة ناجمة من الشركةفي حصة صا

 وشركات زميلة  ةمشترك عريمشا
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  

(146) - - (146) (56 ) - - (56 )  
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

 صروفاتالم        
 ظفين  موتكاليف ال - 1,390 - 1,390 - 1,270 - 1,270

 رية  إداة و ت عموميمصروفا 6 145 90 241 3 191 43 237
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  

1,507 43 1,461 3 1,631 90 1,535 6  
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

 الربح          

 المتوقعة  يةتمان ئر االئ خساال استرجاع - - - - 5,766 - - 5,766

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 ( مراجعة) 2021 سبتمبر 30في 

 
 

 )تتمة(  علقةال ويف ذطرال معاملت و دةصرأ 21
 
 ة الرئيسيين: ظفي اإلدارمو فآتمكاي يليما ف 

 راجعةم 

 
 المنتهية  رهشأ تسعةلل

   سبتمبر 30في 
 2021 2020 

 
  ألف

 دوالر أمريكي 
   ألف

 دوالر أمريكي 
   

 1,270 1,390 رواتب ومزايا أخرى
 ════════ ════════ 

 عمال ألات اقطاعومات معل 22
 

ال  عرضتم   أع  قطاعمعلومات  بقطاعات  يتعلق  امافيما  الل  قطاعات  إن  والعمليات م  مجموعة  مال هيألعمجموعة.  الموجودات  ن 
فيالمستخ ال  تقديم  دمة  أو  مالمنتجات  وعوائد  لمخاطر  تخضع  التي  في  خدمات  التي  تلك  عن  األخرى.  قطاعختلفة  األعمال  ات 

  .ةيرئيس  عات أعمالقطا بعرأإلى   ةجموعالم ارة، تم تقسيمدغراض اإلأل
 

للمجموعة    المختصرة  وحدةالم  يةالمرحل  عها في إعداد القوائم الماليةباتم ات  ها التينفسهي  األعمال  قطاعات  لية  سبإن السياسات المحا
 . ةتفضيلي شروطدون التقديرية وق سالسعار بأ ت فيما بين القطاعاتامال. يتم إجراء المع2 رقم  يضاحاإلكما هو موضح في 

 
 لي: تاعلى النحو ال  دخللل المرحلية الموحدةائمة قبالة المتعلق ت القطاعاعلومتم اإلفصاح عن م )أ(
 

 راجعةم - 2021 سبتمبر 30 

 

خدمات 
االستثمار  

  وخدمات
 ذات الصلة

عقود  
 المقاوالت

التطوير وبيع  
قطع األراضي  

 المجموع االستبعادات الصناعية

 

 ألف
 يكي دوالر أمر

 ألف
 ي ريكمر أوالد

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 أمريكي ر والد

لعمالء إليرادات من اصافي ا
 3,791 ( 466) 3,240 534 483 الخارجيين

 - ( 214) 128 33 53 ات قطاعلمعامالت فيما بين الا

ن سارة ناجمة ممن خ ةالشركحصة 
 ةمشترك مشاريعفي  اتاستثمار

 ( 217) (27) - - ( 190) ميلة ات زكوشر
 1,035 - 466 406 163   خل آخرد

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

 4,609 ( 707) 3,834 973 509  مجموع اإليرادات
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 ( 1,579) ( 80) 2,531 ( 1,424) ( 2,606)  القطاعربح )خسارة( / 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 مختصرةدة الالمرحلية الموح   يةلامالم ائ ل القو وح تحاضاإي 
 ( مراجعة) 2021 سبتمبر 30في 

 
 

 تتمة( )  لعماات األقطاعومات معل 22

 راجعة م - 2020 سبتمبر 30 

 

خدمات االستثمار 
 وخدمات 

 ذات الصلة 

عقود 
 المقاوالت 

التطوير وبيع  
األراضي   قطع

 المجموع  االستبعادات  عية الصنا

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 ي ر أمريكدوال

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 ي كأمريدوالر 

 ألف 
 أمريكي دوالر 

إليرادات من العمالء افي اص
 5,991 ( 156) 4,478 1,290 379 الخارجيين

 - ( 471) 313 - 158 لمعامالت فيما بين القطاعات ا

من خسارة ناجمة   الشركةحصة 
مشروع  في  اتتثماراسن م

 ( 213) - - - ( 213) مشترك وشركات زميلة 
 1,827 (73) 857 789 254   ل آخردخ
 ─────── ─────── ────── ─────── ─────── 

 7,605 ( 700) 5,648 2,079 578  مجموع اإليرادات
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 

 5,739 46 3,136 ( 676) 3,233  القطاع)خسارة(  /ربح 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 

 
ااإلفصا  مت)ب(   باللمتعا  قطاعلح عن معلومات  للمركز  لقة  الموحدة  المرحلية  ديسمبر    31و  2021  سبتمبر  30  المالي كما فيقائمة 

   لنحو التالي:على ا 2020

 جعة مرا – 2021 سبتمبر 30 

  

خدمات 
ثمار  الستا

  وخدمات
 ت الصلةذا

ود  عق
 والتالمقا

تطوير  ال
  طعق يع وب

األراضي  
 المجموع عاداتاالستب ةالصناعي

  

 ألف
دوالر 

 ريكي أم

 ألف
دوالر 

 كي يأمر

 ألف
دوالر 

 أمريكي 

 ألف
 دوالر 

 مريكي أ

 ألف
دوالر 

 أمريكي 

       

 243,213 ( 307,442) 121,991 40,385 388,279  دات القطاع موجو
  ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 

 77,382 ( 128,677) 52,810 9,745 143,504  اع طمطلوبات الق
  ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 
 

 مدققة  – 2020ديسمبر  31 

  

خدمات 
ر  ستثمااال

 وخدمات 
 ذات الصلة  

د عقو
   المقاوالت

 التطوير 
  وبيع قطع
األراضي  

 مجموع ال   داتاستبعاال عية ناالص

  

 لف أ
دوالر 
 أمريكي 

 لف أ
والر د
 مريكي أ

 ألف 
دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ألف 
الر دو

 ي أمريك

       

 241,432 ( 307,103) 118,662 39,158 390,715  القطاع موجودات
  ═══════ ════════ ════════ ═══════ ════════ 

 74,702 ( 129,439) 52,012 7,094 145,035  ع قطامطلوبات ال
  ════════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ 
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 ة المختصرةدالموح ة المرحلي  يةلامالم ائ لقو ا  لوح تحاضاإي 
 ( جعةمرا ) 2021 سبتمبر 30ي ف

 
 

 التزامات محتملة وارتباطات   23
 
 :مانيةالئتايالت لتسهابالتالية المتعلقة تزامات االل المجموعةمل تحت

 نة  موجودات األما 24
 
المدا ي يتم تضمال الموجودات  الع  رة نيابةً ن  دة للمركز لموحاالمرحلية  مة  ئالقاحق قانوني في  فيها  جموعة  الم  ، والتي ال تملكالءمعن 
القيمة  بلغ إي.  ماللا :  2020مبر  ديس  31)  2021  سبتمبر  30ما في  كيكي  مريون دوالر أمل  98,49الموجودات  هذه  ل  تريةالدفجمالي 

 مليون دوالر أمريكي(. 99,09
 

 

   اجعةمر
  بتمبرس 30

2021 

 ققةمد
 ديسمبر 31

2020 

 
 ألف 
 أمريكي  دوالر

 ألف  
 دوالر أمريكي 

   
 2,294 2,157 ضمانات 

 ════════ ════════ 


