
 

 

 
 إنوفست ش.م.ب. 

 
 تقریر ھیئة الرقابة الشرعیة

 وتقریر مدققي الحسابات المستقلین
 القوائم المالیة المرحلیةو

 المختصرةلموحدة ا
 )مراجعة (  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠

 



 إنوفست ش.م.ب. 

 

 ٢٠٢٢ یونیو   ٣٠اإلدارة وتفاصیل االتصال كما في 
 

 ٢٠٠٢یونیو  ١٨في  الصادر ٤٨٨٤٨  رقم السجل التجاري
  أعضاء مجلس اإلدارة   

   رئیس مجلس اإلدارة - الشلفان حامد محمد 
 نائب رئیس مجلس اإلدارة   - األیوب صالح محمد 

   عضو مجلس اإلدارة  - السند أسعد عبدالعزیز 
 عضو مجلس اإلدارة   - المعتوق عبدالوھاب محمد 
 عضو مجلس اإلدارة   - العبدالجادر محمد عبدهللا 

 عضو مجلس اإلدارة   - الدخیل فھد عبدالعزیز  د. 
 عضو مجلس اإلدارة   - الخاجة عبدالرحیم اسامة 

  الرئیس التنفیذي    
  یاسر حمد الجار

  سكرتیر مجلس اإلدارة   
  أحمد ریاض محمود مال

  أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة   
 رئیس الھیئة  - مد یوسف المزروعيحالشیخ / د. 
 الھیئة  ب رئیسنائ  - عبدالرحمن محمد البالولالشیخ / د. 

 الھیئة  عضو - مد عبدالرحمن الشرفاحمد. 
  أعضاء لجنة حوكمة الشركات والترشیح والمكافآت  

 اللجنة رئیس - محمد عبدالوھاب المعتوق 
 نائب رئیس اللجنة - العبدالجادر محمد عبدهللا 
 عضو - الشلفان حامد محمد 

  أعضاء لجنة التدقیق والمخاطر   
 اللجنة رئیس - الخاجة  عبدالرحیم اسامة 
 نائب رئیس اللجنة - األیوب صالح محمد 
 عضو  - العبدالجادر محمد عبدهللا 

 ، البرج الشرقي٣٥الطابق  المكتب الرئیسي   
  البحرین الماليمرفأ  
 ١٨٣٣٤ص.ب:  
 المنامة 
 مملكة البحرین 
 +٩٧٣ ١٧١٥ ٥٧٧٧ھاتف:  
 ش.م.ب.بنك البحرین اإلسالمي  البنـوك   
 بنك اإلثمار ش.م.ب. 
 (البحرین) ش.م.ب. (مقفلة) بیت التمویل الكویتي 
 (الكویت) ش.م.ك.ع. بیت التمویل الكویتي 
 بنك بوبیان (الكویت) 
 المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب. 
 بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. (مقفلة) 
 السالم، البحرین ش.م.ب.  بنك 
 إرنست ویونغ   مدقـقـو الحسابـات   
 ١٤٠ص.ب:  
 البرج الشرقي  – ١٠طابق  
 مركز البحرین التجاري العالمي 
 المنامة، مملكة البحرین 
 البحرین للمقاصةشركة  مسجلو األسھم    
 مرفأ البحرین المالي، بوابة المرفأ، الطابق الرابع  
 ٣٢٠٣ص.ب:  
 المنامة 
 البحرینمملكة  
 .الشركة الكویتیة للمقاصة ش.م.ك   
 ٢٢٠٧٧ص.ب:  
 ١٣٠٨١الصفاة  
 دولة الكویت 



 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ب. تقریر ھیئة الرقابة الشرعیة بشأن أنشطة انوفست ش.م

  2022یونیو  30أشھر المنتھیة في  الثالثةعن فترة 

   ،،، الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد

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

" للشركة، وبناًء على اجتماع الھیئة الشرعیة المنعقد في دولة الھیئةإشارة إلى قرار تعییننا في الجمعیة العامة العادیة كھیئة رقابة شرعیة "
 :التالي اجتماع الھیئة فإنھ یتعین علینا تقدیم التقریر ، وماجاء في محضر 2022 یولیو 28تاریخ  الخمیسالكویت یوم 

 یونیو   30أشھر المنتھیة في    الثالثة، والعقود المتعلقة بالمعامالت، والطلبات المقدمة من قبل إدارة الشركة لفترة  ئلھیئة المبادراجعت ا
 .الشرعي لدى الشركة أعمال الشركة للفترة المذكورة، وقارنتھا بما تم إصداره من فتاوى وأحكام المنسق، بعد عرض 2022

بداء رأي مستقل  إ تقع مسئولیة التأكد من أن الشركة تعمل وفقا ألحكام ومبادى الشریعة اإلسالمیة على اإلدارة، أما مسئولیتنا فتنحصر في  
 .داد تقریر لكمبناًء على مراجعتنا لعملیات الشركة وفي إع

جل تزویدنا بدلیل كاف أمراجعتنا من أجل الحصول على جمیع المعلومات واإلیضاحات التي نراھا ضروریة من    طیلقد قمنا بتنفیذ وتخط
 .الشریعة اإلسالمیة یلتوفیر تأكید معقول یبین أن الشركة التخالف قواعد ومباد

 :رأینا وفي

التي قمنا بتدقیقھا ومراجعتھا    2022یونیو    30أشھر المنتھیة في    الثالثةدارة الشركة خالل فترة  العقود والتعامالت المبرمة من قبل إ  أن
 .تتوافق مع قواعد ومبادئ الشریعة اإلسالمیة

 .وقد اعتمدت الھیئة البیانات المالیة، ووجدتھا مقبولة شرعا، وقد تم إعداد تقریر الھیئة بناء على البیانات التي وفرتھا الشركة ھذا

 .دعوانا أن الحمد � رب العالمین وصلى هللا على سیدنا ونبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم وآخر

 

 
 فضیلة الشیخ الدكتور / حمد یوسف المزروعي

 رئیس الھیئة
 

 
 

 عبدالرحمن محمد البالول فضیلة الشیخ الدكتور / 
 نائب رئیس الھیئة 

 
 

 محمد عبدالرحمن الشرفاالدكتور / 
 الھیئةعضو 

 
 

 

 





 . ب.م.شإنوفست 

 .المختصرةالموحدة المرحلیة  جزءاً من ھذه القوائم المالیة ٢٠إلى   ١المرفقة من  اإلیضاحاتتشكل 
٢ 

  القائمة المرحلیة الموحدة للمركز المالي
 ) مراجعة( ٢٠٢٢ یونیو ٣٠في 

 
 مدققة مراجعة   

  
 یونیو  ٣٠

٢٠٢٢ 
 دیسمبر ٣١

٢٠٢١ 

 إیضاح 
 ألف

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
    الموجودات 

    
 ٢٦٬٣٧٦ ٢٤٬٤١٤ ٤ نقد وأرصدة لدى بنوك 

 ٢٠٬٤١١ ٢٥٬٧٠٤ ٥ ذمم مدینة 
 ١٢٬٩٦٤ ١٤٬٩٦١ ٦ استثمارات  

 ٩٥٬٠٤٨ ٩٤٬٣٩٠ ٧ في مشروع مشترك وشركات زمیلة  اتاستثمار
 ٧٩٬٥٢٤ ٧٩٬٢٧٨ ٨ عقاریةات استثمار

 ٨٬٣٦١ ٩٬٣٩٥ ٩ ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٢٦٤ ٢٠٩ ١٠ الحق في استخدام الموجودات

 ٥٣١ ٩٧٥ ١١ موجودات أخرى
  ───────── ───────── 

 ٢٤٣٬٤٧٩ ٢٤٩٬٣٢٦  مجموع الموجودات 
  ═════════ ═════════ 
    

    المطلوبات وحقوق المالك 
    

    المطلوبات  
 ٦٩٬١٢٣ ٧٣٬٢٨٣ ١٢ مطلوبات أخرى وذمم دائنة 

 ٢٧٤ ١٩٤  اإلجارة  التزامات عقد 
 ٥٬٧٥٧ ٥٬٩٧١  من بنك  تمویل

  ───────── ───────── 
 ٧٥٬١٥٤ ٧٩٬٤٤٨  مجموع المطلوبات  

  ───────── ───────── 
    

      حقوق المالك
 ١٢٠٬٣٣٤ ١٢٠٬٣٣٤  رأس المال 

 ) ١٬٣٠٩( ) ١٬٣٠٩(  محسوم منھ: أسھم خزانة  
  ───────── ───────── 
  ١١٩٬٠٢٥ ١١٩٬٠٢٥ 
  ───────── ───────── 
    

 ٦٬٨٦٤ ٦٬٨٦٤  احتیاطیات 
 ١٧٬١٩٨ ١٨٬٦٤٠  مستبقاة أرباح 

  ───────── ───────── 
 ١٤٣٬٠٨٧ ١٤٤٬٥٢٩  الحقوق العائدة إلى مساھمي الشركة األم  

    
 ٢٥٬٢٣٨ ٢٥٬٣٤٩  حقوق غیر مسیطرة  

  ───────── ───────── 
 ١٦٨٬٣٢٥ ١٦٩٬٨٧٨  مجموع حقوق المالك 

  ───────── ───────── 
 ٢٤٣٬٤٧٩ ٢٤٩٬٣٢٦  مجموع المطلوبات وحقوق المالك 

  ═════════ ═════════ 
 
 

   الشلفان مدحا محمد
 رئیس مجلس اإلدارة  

   األیوب  صالح محمد   
 رئیس مجلس اإلدارةنائب 

 یاسر حمد الجار   
 ي الرئیس التنفیذ

  



 . ب.م.شإنوفست 

 .المختصرةالموحدة المرحلیة  جزءاً من ھذه القوائم المالیة ٢٠إلى   ١المرفقة من  اإلیضاحاتتشكل 
٣ 

  لدخلالموحدة ل المرحلیة القائمة
 ) مراجعة( ٢٠٢٢ یونیو ٣٠المنتھیة في  ر أشھ الستة لفترة 

 
 أشھر المنتھیة في للثالثة

 أشھر المنتھیة في  ستةلل  یونیو  ٣٠
 یونیو  ٣٠

  ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 إیضاح 
 ألف

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
      الدخل التشغیلي 

 ٣٩٩ ٥٦٧ ) ١٥(  ٣٤٣ ١٣ صافي الدخل / (الخسارة) من عقود المقاوالت  
 ١٬٥٤١ ٢٬٣٩٢ ٧١٨ ٩٤٥ ١٤ استثمارات عقاریة  دخل من 

 ٤٣٠ ١٬٥٨٢ ١٣١ ١٢١  أتعاب خدمات اإلدارة والخدمات األخرى 
عن   ةحصة الشركة من خسارة ناجمصافي 

استثمارات في مشاریع مشتركة وشركات  
 ) ٢٩٥(  ) ٢٨٦(  ) ٢٤٨(  ) ٣٧٧(  ٧ زمیلة 

 ٧١٨ ٤٤٩ ٢٨٠ ٢٢٤ ١٥ دخل آخر  
  ──────── ──────── ───────── ───────── 

 ٢٬٧٩٣ ٤٬٧٠٤ ٨٦٦ ١٬٢٥٦  الدخل التشغیلي مجموع 
  ──────── ──────── ───────── ───────── 
      

      المصروفات التشغیلیة  
 ٢٬٠٦٦ ٢٬٠١٠ ٩٧٠ ١٬٠٠٥  تكالیف الموظفین  

 ١٬٣٩٣ ١٬٠٦٦ ٨٠٤ ٥٧٤  مصروفات عمومیة وإداریة  
 ٥٨٥ ٩٢٨ ٣٢١ ٤٦٥  مصروفات متعلقة بالممتلكات  

 ٣٦٦ ١٩١ ١٨٢ ٩٢ ٩ استھالك  
 ١٧١ ١٨٢ ٩٩ ١٠٥  تكالیف التمویل  

 ١١ ٦٣ ١١ ٣٢  صافي تكلفة اإلجارة  
  ──────── ──────── ───────── ───────── 

 ٤٬٥٩٢ ٤٬٤٤٠ ٢٬٣٨٧ ٢٬٢٧٣  التشغیلیة  المصروفاتمجموع 
  ──────── ──────── ───────── ───────── 
      

 ) ١٬٧٩٩(  ٢٦٤ ) ١٬٥٢١(  ) ١٬٠١٧(   التشغیلي  الدخل/  )الخسارة( صافي
      

مخصص   استرجاع(مخصص) /  صافي 
 ١٩٣ ٢٢ ) ٩٥(  ) ٣٢(  ٥و ٤ الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

صافي التغیر في مخصص القضایا القانونیة 
 -  ١٬٢٦٧ -  ١٬٢٦٧ ١٢ القائمة 

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ) ١٬٦٠٦(  ١٬٥٥٣ ) ١٬٦١٦(  ٢١٨  للفترة  (الخسارة)   /الربح 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
      العائد إلى: 

 ) ١٬٦٧١(  ١٬٤٤٢ ) ١٬٥٩٧(  ١٥٠  حقوق مساھمي الشركة األم 
 ٦٥ ١١١ ) ١٩(  ٦٨  حقوق غیر مسیطرة  

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
  ١٬٦٠٦(  ١٬٥٥٣ ) ١٬٦١٦(  ٢١٨ ( 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  ألساسي والمخفض للسھم فيالنصیب ا
 ) ٠٬٥٦(  ٠٬٤٩ ) ٠٬٥٤(  ٠٬٠٥ ١٦ ات أمریكیة) نت س((الخسارة)   األرباح

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

   محمد الشلفان
 رئیس مجلس اإلدارة  

   محمد األیوب   
 رئیس مجلس اإلدارةنائب 

 یاسر حمد الجار   
 ي الرئیس التنفیذ

  

 



  . ب.م.شإنوفست 

 .المختصرةالموحدة المرحلیة  جزءاً من ھذه القوائم المالیة ٢٠إلى   ١المرفقة من  اإلیضاحاتتشكل 
٤ 

   حقوق المالكلتغیرات في الموحدة ل المرحلیة القائمة
 ) مراجعة( ٢٠٢٢ یونیو ٣٠المنتھیة في  ر أشھ الستة لفترة 

 
   الحقوق العائدة إلى مساھمي الشركة األم   
     احتیاطیات    

 
 رأس
 المال 

 أسھم 
 خزانة 

 احتیاطي 
 قانوني 

القیمة احتیاطي 
من   العادلة
 لحقوق  خالل ا

 أرباح 
 بقاة ستم

 مجموع  
 حقوق ال

حقوق غیر 
 مسیطرة 

 مجموع  
  المالك حقوق

 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
         

 ١٦٨٬٣٢٥ ٢٥٬٢٣٨ ١٤٣٬٠٨٧ ١٧٬١٩٨ ٢٬٢١٣ ٤٬٦٥١ ) ١٬٣٠٩( ١٢٠٬٣٣٤   ٢٠٢٢ینایر  ١في 
         

 ١٬٥٥٣ ١١١ ١٬٤٤٢ ١٬٤٤٢ - - - - الربح للفترة 
          ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 ١٦٩٬٨٧٨ ٢٥٬٣٤٩ ١٤٤٬٥٢٩ ١٨٬٦٤٠ ٢٬٢١٣ ٤٬٦٥١ ) ١٬٣٠٩( ١٢٠٬٣٣٤ (مراجعة) ٢٠٢٢یونیو  ٣٠في كما 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
         

 ١٦٦٬٧٣٠ ٢٥٬١٠٧ ١٤١٬٦٢٣ ١٦٬٥٢٧ ١٬٤٩٥ ٤٬٥٧٦ ) ١٬٣٠٩( ١٢٠٬٣٣٤   ٢٠٢١ینایر  ١في 
         

 ) ١٬٦٠٦( ٦٥ ) ١٬٦٧١( ) ١٬٦٧١( - - - - (الخسارة) / الربح للفترة 
         

 ٥٩٥ - ٥٩٥ - ٥٩٥ - - - التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة لالستثمارات 
          ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 ١٦٥٬٧١٩ ٢٥٬١٧٢ ١٤٠٬٥٤٧ ١٤٬٨٥٦ ٢٬٠٩٠ ٤٬٥٧٦ ) ١٬٣٠٩( ١٢٠٬٣٣٤ (مراجعة) ٢٠٢١یونیو  ٣٠في كما 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 



 . ب.م.شإنوفست 

 .المختصرةالموحدة المرحلیة  جزءاً من ھذه القوائم المالیة ٢٠إلى   ١المرفقة من  اإلیضاحاتتشكل 
٥ 

 لتدفقات النقدیة الموحدة لالمرحلیة  القائمة
 (مراجعة)  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠المنتھیة في  ر أشھ الستة لفترة 

  
 المنتھیة في  رأشھ للستة

 یونیو  ٣٠
  ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 إیضاح 
 ألف

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
    األنشطة التشغیلیة 

 ) ١٬٦٠٦( ١٬٥٥٣  للفترة   (الخسارة) الربح
    

    :  للبنود التالیة تعدیالت
 ٤٨٣ ٢٨٧ ٩ استھالك  

 ١١ ٦٣  صافي تكلفة اإلجارة  
 صافي حصة الشركة من خسارة ناجمة عن استثمارات  

 ٢٩٥ ٢٨٦ ٧ وشركات زمیلة ةع مشتركیرافي مش
 ) ١٩٣( ) ٢٢( ٥و ٤ نیة المتوقعةاصافي استرجاع الخسائر االئتم

 - ) ١٬٢٦٧(  القانونیة القائمةصافي التغیر في مخصص القضایا 
 - ) ٥٧٩( ١٤ مكسب من بیع استثمارات عقاریة  

  ──────── ──────── 
  ١٬٠١٠( ٣٢١ ( 

    صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:  
 ) ٧٬٤٨٢( ) ٤٬٨٦٥( ٤ یوماً)  ٩٠ودائع قصیرة األجل (بتواریخ إستحقاق أصلیة ألكثر من 

 )٢٤( -  التغیر في النقد المقید  
 ) ١٬٠٧٠( ) ٥٬٣٠٥(  ذمم مدینة 

 ٢١٢ ) ٤٤٤(  موجودات أخرى 
 ) ١٬٠٧٨( ٥٬٤٢٧  مطلوبات أخرى وذمم دائنة 

 - ) ٨٨(  مدفوعات االجارة
  ──────── ──────── 

 ) ١٠٬٤٥٢( ) ٤٬٩٥٤(  األنشطة التشغیلیة  المستخدم في   صافي النقد
  ──────── ──────── 

    األنشطة االستثماریة 
 - ) ٢٬٢٨٩(  شراء استثمارات 

 ) ٢٬٠٩٨( ) ٣٣٣( ٨ عقاریةالستثمارات لال رسملة إضافیة
 - ١٬١٥٨  صافي   –متحصالت من بیع استثمارات عقاریة 

 ٣٢٣ ٢٩٢  متحصالت من خفض رأس المال لالستثمارات 
 - ٣٧٢ ٧ توزیعات مستلمة من مشروع مشترك وشركات زمیلة 

 )٥٧( ) ١٬٣٢١( ٩ شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
  ──────── ──────── 

 ) ١٬٨٣٢( ) ٢٬١٢١(  االستثماریةصافي النقد المستخدم في األنشطة 
  ──────── ──────── 
    التمویلي ط االنش 

 ١٧١ ٢١٤   البنكصافي التغیر في التمویل من 
  ──────── ──────── 

 ١٧١ ٢١٤    صافي النقد من النشاط التمویلي
  ──────── ──────── 

 ) ١٢٬١١٣( ) ٦٬٨٦١(   صافي التغیر في النقد وما في حكمھ
    

 ١٧٬٥٦٨ ١٨٬٦٤٢  في بدایة الفترة النقد وما في حكمھ 
  ──────── ──────── 

 ٥٬٤٥٥ ١١٬٧٨١ ٤   نھایة الفترة النقد وما في حكمھ في 
 ════════ ════════ 
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 .المختصرةالموحدة المرحلیة  جزءاً من ھذه القوائم المالیة ٢٠إلى   ١المرفقة من  اإلیضاحاتتشكل 
٦ 

 أموال صندوق األعمال الخیریة  استخدامات لمصادر والموحدة المرحلیة القائمة 
 (مراجعة)  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠المنتھیة في  ر أشھ الستة لفترة 

 

 
 أشھر المنتھیة فيللثالثة 

 یونیو  ٣٠
 أشھر المنتھیة في  ستةلل 

 یونیو  ٣٠
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
     مصادر أموال صندوق األعمال الخیریة 

     
غیر الموزعة في    أموال صندوق األعمال الخیریة

 ٢٤ ٢٤ ٢٤ ٢٤ الفترة  بدایة
 - - - - من قبل الشركة   مساھمات

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
مجموع مصادر أموال صندوق األعمال الخیریة 

 ٢٤ ٢٤ ٢٤ ٢٤  خالل الفترة
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

غیر الموزعة في   أموال صندوق األعمال الخیریة
 ٢٤ ٢٤ ٢٤ ٢٤ نھایة الفترة  

 ═══════ ════════ ═══════ ════════ 
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٧ 

 المختصرةالموحدة المرحلیة   یةلامالم ائ ل القووح تحاضاإی 
 ) مراجعة( ٢٠٢٢ یونیو  ٣٠في كما 

 
 
 واألنشطة معلومات عن الشركة  ١
 
 التأسیس  )أ

وتعمل بموجب سجل    ٢٠٠٢  یونیو  ١٨إنوفست ش.م.ب. ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة تأسست في مملكة البحرین بتاریخ  
. وبموجب شروط عقدھا التأسیسي ونظامھا ٢٠٠٢أكتوبر  ١عملیاتھا التجاریة بتاریخ مزاولة  . بدأت الشركة ٤٨٨٤٨تجاري رقم  

للتجدید لفترات مماثلة ما لم یتم انتھاء مدتھا بحكم القانون أو على النحو المنصوص    سنة، قابلة  ٥٠  ھي   األساسي، فإن مدة الشركة
، البرج الشرقي، مرفأ البحرین المالي، ٣٥علیھ في عقد التأسیس أو النظام األساسي. إن عنوان المكتب المسجل للشركة ھو الطابق  

 المنامة، مملكة البحرین.  
 

 وسوق الكویت لألوراق المالیة.  إن الشركة مدرجة في بورصة البحرین
 

(المبادئ اإلسالمیة)    ١یة تجاریة مرخصة ضمن فئة رقم  استثمار تم ترخیص الشركة من قبل مصرف البحرین المركزي كشركة  
 . مصرف البحرین المركزي وبموجب قوانینعمل تحت إشراف لتمارس أعمالھا وفقاً لقواعد ومبادئ الشریعة اإلسالمیة ولت

 
 األنشطة  )ب

 في التالي:   التابعة ("المجموعة") اوشركاتھ  للشركةتتمثل األنشطة الرئیسیة 
 
  ستثماراألوراق المالیة وصنادیق االوالمباشر    ستثماراال  اومنھ  ابجمیع أنواعھ  اتستثمارالالعمل بصورة مباشرة في مجال ا -

 .بأنواعھا
 ادیق االستثماریة بمختلف أنواعھا.تأسیس وإدارة الصن -
 التعامل في األدوات المالیة في األسواق المحلیة واإلقلیمیة والدولیة. -
 توفیر المعلومات والدراسات المرتبطة بمجاالت االستثمار المختلفة للغیر.  -
 تقدیم الخدمات واإلستشارات المالیة واالستثماریة للغیر. -
 وخارج مملكة البحرین. تأسیس مشاریع مشتركة في شركات عقاریة وصناعیة وخدماتیة داخل  -
 مزاولة أنشطة المقاوالت.  -
 العمل في إدارة المراكز التجاریة والصناعیة والمباني السكنیة وتأجیر وتطویر وصیانة العقارات. -
أن یكون لھا مصلحة في أو أن تشترك بأي شكل من األشكال مع الشركات وغیرھا من الھیئات التي تزاول أنشطة شبیھة  -

في مملكة البحرین أو خارجھا، كما تندمج في الشركات    الشركةتعمل وتتعاون معھا على تحقیق أھداف    بأعمالھا والتي قد
 المذكورة أو تشتریھا أو تنضم إلیھا.

 
 ١٩ -كوفید تأثیر جائحة 

فھ یمكن وص)  ١٩  -كورونا (كوفید  مفاده أن تفشي فیروس  بإجراء تقییم    ٢٠٢٠مارس    ١١بتاریخ  منظمة الصحة العالمیة  قامت  
بتعلیق ، وحیثما صدر تكلیف من الحكومات،  العمالء. ونتیجة لذلك، شھدت األعمال التجاریة فیما بعد انخفاض في حركة  جائحةبأنھ  

لل التجاریة غیر األساسیة.مؤقت  الجائحة على    سفر وإغالق األعمال  لتفشي  الحالیة والمتوقعة  التأثیرات  المتوقع أن تستمر  ومن 
إال ،  ٢٠٢٢  یونیو  ٣٠ھذه التطورات لم تؤثر سلباً على عملیات المجموعة حتى  أن  على الرغم من    العالمي في التطور.االقتصاد  

وأدائھا  للمجموعة على المركز المالي  سلبيأن حجم ومدة التطورات األخرى ال تزال غیر مؤكدة في ھذه المرحلة وقد تؤثر بشكل 
خالل الفترة الحالیة، لم تستلم المجموعة أي دعم    في الوقت الحالي. مداھا  ، والتي ال یمكن تحدید  المالي وتدفقاتھا النقدیة في المستقبل
أبریل شھر  من  للفترة  اتب الموظفین البحرینیین  ورمقابل    مالي  تم استالم دعم:  ٢٠٢١  یونیو  ٣٠مالي من حكومة مملكة البحرین (

 ألف دوالر أمریكي). ٨٧ بقیمة لكھرباءا ومصاریفألف دوالر أمریكي  ٨٢ بقیمة ٢٠٢١إلى یونیو 
 

ً  ٣٥٧:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١( ٢٠٢٢ یونیو ٣٠موظفاً كما في  ٦٧٢بلغ عدد موظفي المجموعة    ).موظفا
 

بناًء على قرار مجلس    ٢٠٢٢یونیو    ٣٠  في  المنتھیة  رأشھ  الستةفترة  لالمرحلیة الموحدة المختصرة  القوائم المالیة  إصدار  تم اعتماد  
 . ٢٠٢٢أغسطس   ٣بتاریخ اإلدارة الصادر 
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٨ 

 المرحلیة الموحدة المختصرة  یةلامالم ائ ل القووح تحاضاإی 
 ) مراجعة( ٢٠٢٢ یونیو  ٣٠في كما 

 
 
   السیاسات المحاسبیة ٢
 

 أسس اإلعداد  ٢٬١
توجیھات الواردة  وفقاً ل  ٢٠٢٢  یونیو  ٣٠المنتھیة في    رأشھ  لستةفترة الللمجموعة  المرحلیة الموحدة المختصرة  القوائم المالیة    أعدت

ال تشتمل القوائم المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  ."بالتقاریر المالیة المرحلیة" الخاص  ٣٤معیار المحاسبة الدولي رقم  بموجب 
مع القوائم المالیة السنویة   بالتزامنعلى جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالیة موحدة سنویة ویجب أن تقرأ  

بالدوالر األمریكي، والتي   القوائم المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةھذه    تم عرض.  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١كما في    للمجموعة  الموحدة
 لك. ذكر خالف ذی ما لمر أمریكي وتم تقریب جمیع القیم إلى أقرب ألف دوال .تعد العملة الرئیسیة لعملیات المجموعة

 
 بیان اإللتزام  ٢٬٢

التي تم استخدامھا في مطابقة لتلك  ھي  المختصرة  اد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة  ن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعدإ
الصادرة عن  المالیة  التي أعدت وفقاً لمعاییر المحاسبة  ، و ٢٠٢١دیسمبر    ٣١السنویة للسنة المنتھیة في  الموحدة  إعداد القوائم المالیة  

ھیئة الرقابة  المحددة من قبل  ومبادئ وقواعد الشریعة اإلسالمیة  ("األیوفي")  ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة  
لو  للشركةالشرعیة   والدلیل  المؤسسات المالیة  قانون  ي و قانون الشركات التجاریة البحریني وقانون مصرف البحرین المركزطبقاً 

ل المركزي (اإلرشادي  البحرین  لمتطلبات  .  )٤رقم  مجلد  المصرف  األیوفي عن بعض ،  ("األیوفي")وفقاً  في حال غیاب معاییر 
 الصلة.  المرحلیة، تستخدم المجموعة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ذات التقاریر المالیةإعداد  العملیات بما في ذلك

 
 أسس التوحید ٢٬٣

المالیة   القوائم  للالمختصرة  الموحدة  المرحلیة  تشتمل  المالیة  القوائم  األرصدة    .التابعة  اوشركاتھشركة  على  جمیع  استبعاد  تم 
 بالكامل عند التوحید.  البینیةوالمعامالت 

 
 المختصرة: الموحدة  المرحلیة  القوائم المالیة  للشركة، التي تم دمجھا في ھذه  فیما یلي الشركات التابعة الرئیسیة

 

 اسم الشركة التابعة
 نسبة  

 الملكیة
 نسبة 

 الملكیة
  بلد

 التأسیس
 سنة 

 النشاط التأسیس
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢    

 المحتفظ بھا بصورة مباشرة من 
      قبل الشركة  

مملكة  ٪١٠٠٬٠٠ ٪١٠٠٬٠٠ ذ.م.م.   للتعمیرشركة الخلیج  
 البحرین

تطویر  شراء وبیع وإدارة و ٢٠٠٩
 العقارات

 
 ذ.م.م. للتعمیرشركة الخلیج فیما یلي الشركات التابعة المحتفظ بھا بصورة غیر مباشرة من خالل 

 
المحتفظ بھا بصورة غیر مباشرة 

      من قبل الشركة  
مملكة  ٪ ١٠٠٬٠٠ ٪١٠٠٬٠٠ ذ.م.م. لالستثمار  البحرین مرسى

 البحرین
تطویر وصیانة وتأجیر وإدارة  ٢٠٠٦

المراكز التجاریة والصناعیة  
 . والمباني السكنیة والممتلكات

      
مملكة  ٪ ١٠٠٬٠٠ ٪١٠٠٬٠٠ شركة تامكون للمقاوالت ذ.م.م. 

 البحرین
 أنشطة المقاوالت. ٢٠٠٧

      
شركة تطویر منتجع دانات  

 المحدودة 
جزر  ٪ ٦٧٬٥٧ ٪٦٧٬٥٧

 الكایمن
إدارة وتطویر المشاریع  ٢٠٠٨

 العقاریة.
      

مملكة  ٪ ١٠٠٬٠٠ ٪١٠٠٬٠٠ ذ.م.م.  تامكون للتجارة
 البحرین  

استیراد وتصدیر وبیع المعدات  ٢٠٠٩
،  اإللكترونیة والكھربائیة
الخاصة  واألجھزة وقطع الغیار 

 بھا وبیع مواد البناء. 
      

اریسكو تامكون جي في ش.م.ب. 
 (مقفلة) 

مملكة  ٪ ١٠٠٬٠٠ ٪١٠٠٬٠٠
 البحرین  

 بناء وصیانة الفلل. ٢٠١٤
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 المرحلیة الموحدة المختصرة  یةلامالم ائ ل القووح تحاضاإی 
 (مراجعة)  ٢٠٢٢ یونیو  ٣٠في كما 
 
 (تتمة) المحاسبیةالسیاسات   ٢
 

 (تتمة) أسس التوحید  ٢٬٣
 

 اسم الشركة التابعة
 نسبة  

 الملكیة
 نسبة 

 الملكیة
  بلد

 التأسیس
 سنة 

 النشاط التأسیس
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢    
      

 (تتمة) المحتفظ بھا بصورة غیر مباشرة من قبل الشركة 
 

 
      

أعمال النجارة واألعمال   ٢٠١٥ مملكة البحرین  ٪ ١٠٠٬٠٠ ٪١٠٠٬٠٠ ذ.م.م. بانورا انتریورز
 المتعلقة بھا.

      
شركة مرسي البحرین لالستثمار 

 لسكن العمال ذ.م.م.  
بیع وشراء وإدارة  ٢٠٠٧ مملكة البحرین  ٪ ٦٠٬٢١ ٪٦٠٬٢١

 العقارات.
 

 ة جدیدوتعدیالت معاییر وتفسیرات  ٢٬٤
ھي مطابقة لتلك التي تم استخدامھا في باستخدام السیاسات المحاسبیة التي المختصرة الموحدة القوائم المالیة المرحلیة تم إعداد ھذه  

، بإستثناء تطبیق معاییر المحاسبة المالیة كما ھو موضح  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١السنویة للسنة المنتھیة في  الموحدة  إعداد القوائم المالیة  
 أدناه:

 
ینایر    ١المتعلق "بالتقاریر المالیة المعدة من قبل مؤسسات الوقف" (إلزامي اعتباراً من    ٣٧المالي رقم    معیار المحاسبة -

٢٠٢٢ ( 
بما یتماشى مع  التقاریر المالیة من قبل المؤسسات المالیة الوقفیة، والتي یتم إنشاؤھا وتشغیلھا  إعداد  یحدد المعیار مبادئ  

 الشریعة اإلسالمیة. أحكام مبادئ و
 

المختصرة للمجموعة للفترة المنتھیة  الموحدة  المرحلیة  المالیة  قوائم  ال  المعیار المذكور أعاله أي تأثیر علىلتطبیق  لم یكن  
 .  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠في 

 
 ) ٢٠٢٢ینایر  ١" (إلزامي اعتباراً من خیار والتحوط وال  وعدبالالمتعلق "  ٣٨معیار المحاسبة المالي رقم  -

(التحوط)    طتحوال(الخیار) ووعد (الوعد) والخیار  الومتطلبات ترتیبات  المالیة  یحدد المعیار مبادئ المحاسبة وإعداد التقاریر  
   .المالیة للمؤسسات

 

المختصرة للمجموعة للفترة المنتھیة  الموحدة  المرحلیة  المالیة  قوائم  ال  المعیار المذكور أعاله أي تأثیر علىلتطبیق  لم یكن  
 .  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠في 

 
 معاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة صادرة ولكنھا غیر إلزامیة  ٢٬٥

القوائم  حتى تاریخ إصدار  غیر إلزامیة بعد  على المعاییر القائمة ولكنھا  التي أدخلت  المعاییر والتفسیرات والتعدیالت  أدناه  وفیما یلي  
التي المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الصادرة  ھذه  وتتوقع المجموعة بشكل معقول بأنھ سیتم تطبیق  المالیة الموحدة للمجموعة.  

على المعاییر التي أدخلت  المعاییر والتفسیرات والتعدیالت  تنوي المجموعة تطبیق ھذه  .  تاریخ مستقبليالمعاییر القائمة في  أدخلت  
 : إلزامیةالقائمة، حیثما ینطبق ذلك، عندما تصبح 

 
 ) ٢٠٢٣ینایر  ١(إلزامي اعتباراً من  " التقریر المالي للزكاةإعداد بالمتعلق "  ٣٩معیار المحاسبة المالي رقم   -

في    واإلفصاحسالمیة، بما في ذلك العرض  اإلمالیة  المؤسسة  الة في دفاتر  االمحاسبیة للزكبیان المعالجة  یھدف المعیار إلى  
 المالیة.قوائمھا 

 
رقم   - المالي  المحاسبة  "   ٤٠معیار  المالي  بالمتعلق  التقریر  اإلسالمیةلإعداد  المالیة  من  "  لنوافذ  اعتباراً  ینایر   ١(إلزامي 

٢٠٢٤( 
المالي رقم   المحاسبة  المعیار على إدخال التحسینات ویحل محل معیار  التي  "   ١٨یھدف ھذا  المالیة اإلسالمیة  الخدمات 

المطبقة على المؤسسات المالیة التقلیدیة التي تقدم  إعداد التقریر المالي  ویحدد متطلبات  "  تقدمھا المؤسسات المالیة التقلیدیة
 الخدمات المالیة. 

 
 ) ٢٠٢٣ینایر  ١(إلزامي اعتباراً من "العرض واإلفصاح العام في القوائم المالیة" (المعدل)  ١معیار المحاسبة المالي رقم   -

المنصوص العام  العرض واإلفصاح  المعیار متطلبات  العالمیة   یوضح ویحسن  الممارسات  أفضل  یتماشى مع  بما  علیھا 
 السابق.  ١ویحل محل معیار المحاسبة المالي رقم  



 . ب.م.شإنوفست 

 

١٠ 

 المرحلیة الموحدة المختصرة  یةلامالم ائ ل القووح تحاضاإی 
 (مراجعة)  ٢٠٢٢ یونیو  ٣٠في كما 

 
 
 تدویر العملیات   ٣
 

الحصة التناسبیة من صافي الربح أو   ٢٠٢٢یونیو    ٣٠المنتھیة في    رأشھ  الستة قد ال یمثل صافي الدخل المرحلي الموحد لفترة  
 الخسارة السنویة نتیجة لتقلبات الدخل والمصرفات التشغیلیة.

 
 نقد وأرصدة لدى بنوك   ٤

 مدققة
 دیسمبر  ٣١

٢٠٢١ 

 مراجعة 
 یونیو  ٣٠

٢٠٢٢  
 ألف  

 أمریكي دوالر 
 ألف 

  دوالر أمریكي 
   

 یوماً أو أقل)   ٩٠ودائع قصیرة األجل (بتواریخ استحقاق أصلیة لفترة  ٧٩٣ ٩٬٠٨٧
  لدى بنوك ةجاریال اتحسابأرصدة ال ١٠٬٩٧٤ ٩٬٥٤٢

 نقد في الصندوق  ١٤ ١٣
───────── ─────────  

 مجموع النقد وما في حكمھ   ١١٬٧٨١ ١٨٬٦٤٢
  یوماً) ٩٠ودائع قصیرة األجل (بتواریخ استحقاق أصلیة ألكثر من  ١٢٬٧٦٠ ٧٬٨٩٥   
 محسوماً منھا: مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ) ١٢٧( ) ١٦١(   

───────── ─────────  
 مجموع النقد واألرصدة لدى البنوك ٢٤٬٤١٤ ٢٦٬٣٧٦

═════════ ═════════  
 فیما یلي التغیرات في مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة:

 مدققة
 دیسمبر  ٣١

٢٠٢١ 

 مراجعة 
 یونیو  ٣٠

٢٠٢٢  
 ألف  

 دوالر أمریكي 
 ألف 

  دوالر أمریكي 
   

 ینایر  ١في  ١٦١ ١٤٢
 خالل الفترة  (استرجاعات) مخصص  ) ٣٤( ١٩

───────── ────────  
١٢٧ ١٦١  

═════════ ════════  
 ذمم مدینة  ٥

 

 مراجعة 
 یونیو  ٣٠

٢٠٢٢ 

 مدققة
 دیسمبر  ٣١

٢٠٢١ 

 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف  

 دوالر أمریكي 
   

 ١٢٬٨٣٠ ١٣٬١٣٠ ) ١٧ رقم  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إیضاح
 ٨٬٧٢٩ ٧٬٦٩٧ ذمم تجاریة مدینة 

 ١٬٢٩٦ ١٬٢٠٤  إیجار مستحق القبض
 ٢١٬٠٢٨ ٢٧٬١٥٧ ذمم مدینة أخرى  

 ──────── ─────── 
 ٤٣٬٨٨٣ ٤٩٬١٨٨ 
 ) ٢٣٬٤٧٢( ) ٢٣٬٤٨٤(  الخسائر االئتمانیة المتوقعةمحسوماً منھا: مخصص    
 ──────── ─────── 
 ٢٠٬٤١١ ٢٥٬٧٠٤ 
 ════════ ════════ 



 . ب.م.شإنوفست 

 

١١ 

 المرحلیة الموحدة المختصرة  یةلامالم ائ ل القووح تحاضاإی 
 (مراجعة)  ٢٠٢٢ یونیو  ٣٠في كما 
 
 (تتمة) ذمم مدینة ٥
 

ویتم سداد لل لھا شروط محددةال یوجد ووال تستحق علیھا أرباح  غیر مضمونة، ھي  عالقة الطراف ذات األالمبالغ المستحقة من إن 
   التصریح بھا من قبل إدارة المجموعة.

 
 للمجموعة:  الخسائر االئتمانیة المتوقعةفیما یلي التغیر في مخصص 

 

 مراجعة 
   یونیو ٣٠

٢٠٢٢ 

 مدققة
 دیسمبر  ٣١

٢٠٢١ 

 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف  

 دوالر أمریكي 
   

 ٢٣٬٩٠٥ ٢٣٬٤٧٢ ینایر  ١في
 ) ٤٣٣( ١٢ خالل الفترة / السنة  )انتفت الحاجة إلیھ(مخصص  /مخصص 

 ──────── ──────── 
 ٢٣٬٤٧٢ ٢٣٬٤٨٤ 
 ════════ ════════ 
   ستثماراتا ٦

 

 مراجعة 
   یونیو ٣٠

٢٠٢٢ 

 مدققة
 دیسمبر  ٣١

٢٠٢١ 

 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف  

 دوالر أمریكي 
   

 ١٢٬٩٦٤ ١٢٬٩٧١ صلة بالعقارات  الذات استثمارات حقوق الملكیة 
 - ١٬٩٩٠ أموال مدارة 

 ──────── ──────── 
 ١٢٬٩٦٤ ١٤٬٩٦١ 
 ════════ ════════ 
 ریع مشتركة وشركات زمیلة  ااستثمارات في مش ٧

 

 مراجعة 
   یونیو ٣٠

٢٠٢٢ 

 مدققة
 دیسمبر  ٣١

٢٠٢١ 

 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف  

 دوالر أمریكي 
   

 ٩٥٬٦٨١ ٩٥٬٠٤٨ ینایر  ١في 
 ) ٢٢٣( ) ٢٨٦( الخسارة   صافي حصة المجموعة في

 ) ٤١٠( ) ٣٧٢( الفترة / السنة توزیعات خالل 
 ─────── ─────── 
 ٩٥٬٠٤٨ ٩٤٬٣٩٠ 
 ═══════ ══════ 
 استثمارات عقاریة   ٨

 

 مراجعة 
   یونیو ٣٠

٢٠٢٢ 

 مدققة
 دیسمبر  ٣١

٢٠٢١ 

 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف  

 دوالر أمریكي 
   

 ٧٦٬٨٢٤ ٧٩٬٥٢٤ ینایر ١في 
 ٢٬٧٠٠ ٣٣٣ إضافات خالل الفترة / السنة 

 - ) ٥٧٩( استبعادات خالل الفترة / السنة 
 ─────── ─────── 
 ٧٩٬٥٢٤ ٧٩٬٢٧٨ 
 ═══════ ══════ 

 



 . ب.م.شإنوفست 

 

١٢ 

 المرحلیة الموحدة المختصرة  یةلامالم ائ ل القووح تحاضاإی 
 (مراجعة)  ٢٠٢٢ یونیو  ٣٠في كما 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات   ٩

 

أعمال  
یة قید  رأسمال
 التنفیذ 

مباني على 
أراضي  
 مستأجرة 

 مكائن 
ومعدات وأثاث  

 وتركیبات

 أجھزة  
وبرامج 

 المجموع  مركبات الحاسب اآللي 

 
 ألف  

 دوالر أمریكي 
 ألف  

 دوالر أمریكي 
 ألف  

 دوالر أمریكي 
 ألف  

 دوالر أمریكي 
 ألف  

 دوالر أمریكي 
 ألف  

 أمریكي دوالر 
       التكلفة

 ٢٤٬٦٦٢ ٢٬٢٥٤ ١٬٥٩٢ ١٠٬٦٩٤ ١٠٬١٢٢ - ٢٠٢٢ینایر  ١في 
 ١٬٣٢١ ٨ ٣٥ ١٬١٦٤ - ١١٤ إضافات  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
  ٢٠٢٢یونیو   ٣٠في كما 

 ٢٥٬٩٨٣ ٢٬٢٦٢ ١٬٦٢٧ ١١٬٨٥٨ ١٠٬١٢٢ ١١٤ (مراجعة) 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

       االستھالك المتراكم 
 ١٦٬٣٠١ ١٬٩٦٠ ١٬٥٣٣ ٩٬٧٢٧ ٣٬٠٨١ - ٢٠٢٢ینایر  ١في 

 ٢٨٧ ٢٦ ٣٤ ١٣٦ ٩١ - المخصص  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

  ٢٠٢٢یونیو   ٣٠في كما 
 ١٦٬٥٨٨ ١٬٩٨٦ ١٬٥٦٧ ٩٬٨٦٣ ٣٬١٧٢ - (مراجعة) 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
       : صافي القیمة الدفتریة

  ٢٠٢٢یونیو   ٣٠في كما 
 ٩٬٣٩٥ ٢٧٦ ٦٠ ١٬٩٩٥ ٦٬٩٥٠ ١١٤ (مراجعة) 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 ٨٬٣٦١ ٢٩٤ ٥٩ ٩٦٧ ٧٬٠٤١ -   ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في 

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

 فیما یلي االستھالك المحتسب على الممتلكات واآلالت والمعدات في القائمة المرحلیة الموحدة للدخل: 
 مراجعة  
 المنتھیة   رأشھ للستة 

   یونیو ٣٠في 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
 ألف  

 دوالر أمریكي 
 ألف  

 دوالر أمریكي 
   

 ١١٧ ٩٦ ) ١٣(إیضاح رقم االستھالك المحتسب على تكالیف العقد 
 ٣٦٦ ١٩١ االستھالك المحتسب على المصروفات  

 ──────── ──────── 
 ٤٨٣ ٢٨٧ 
 ════════ ════════ 

 الحق في استخدام الموجودات  ١٠

 

 مراجعة
 یونیو  ٣٠

٢٠٢٢ 

 مدققة 
 دیسمبر  ٣١

٢٠٢١ 

 
 ألف  

 دوالر أمریكي 
 ألف  

 دوالر أمریكي 
   التكلفة

 - ٣٢٨ ینایر   ١في 
 ٣٢٨ - إضافات  

 ──────── ──────── 
 ٣٢٨ ٣٢٨ 
 ──────── ──────── 

   اإلطفاء المتراكم 
 - ٦٤ ینایر   ١في 

 ٦٤ ٥٥ للفترة / السنة  المخصص 
 ──────── ──────── 
 ٦٤ ١١٩ 
 ──────── ──────── 

 ٢٦٤ ٢٠٩ صافي القیمة الدفتریة  
 ════════ ════════ 



 . ب.م.شإنوفست 

 

١٣ 

 المرحلیة الموحدة المختصرة  یةلامالم ائ ل القووح تحاضاإی 
 (مراجعة)  ٢٠٢٢ یونیو  ٣٠في كما 

 
 

 موجودات أخرى  ١١

 

 مراجعة 
 یونیو ٣٠

٢٠٢٢ 

 مدققة
 دیسمبر   ٣١

٢٠٢١ 

 
 ألف  

 دوالر أمریكي
 ألف  

 دوالر أمریكي 
   

 ٢٧٤ ٥٨٤ لین لمقاو لمبالغ مدفوعة مقدماً 
 ٢٥٧ ٣٩١ مبالغ مدفوعة مقدماً 

 ──────── ──────── 
 ٥٣١ ٩٧٥ 
 ════════ ════════ 

 مطلوبات أخرى وذمم دائنة   ١٢

 

 مراجعة 
 یونیو ٣٠

٢٠٢٢ 

 مدققة
 دیسمبر   ٣١

٢٠٢١ 

 
 ألف  

 دوالر أمریكي
 ألف  

 دوالر أمریكي 
   

 ٥٠٬١٠٥ ٥٠٬١٠٥ مبالغ مستحقة الدفع للحكومة  
 ٧٬٩٩٢ ٩٬٠٢٢ مستحقات وذمم دائنة أخرى 

 ٤٬٩٧٠ ٥٬٠٢٤ مبالغ مدفوعة مقدماً من عمالء المقاوالت  
 ٣٬٣٨٩ ٢٬١٢٢ وااللتزامات األخرى  مخصص القضایا القانونیة القائمة 

 ١٬٤٦٩ ٥٬٩٧٨ ذمم تجاریة دائنة  
 ١٬٠٤٦ ٩٦٧ الدفع مبالغ محتجزة مستحقة  

 ١٥٢ ٦٥ )١٧مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إیضاح رقم 
 ──────── ──────── 
 ٦٩٬١٢٣ ٧٣٬٢٨٣ 
 ════════ ════════ 

 صافي الدخل من عقود المقاوالت  ١٣
 مراجعة  

 
 المنتھیة   ر أشھ للستة

   یونیو  ٣٠في 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
 ألف  

 دوالر أمریكي
 ألف  

 أمریكي دوالر 
   

 ٣٬٨٣٤ ٩٬٥٠٩ دخل العقد 
 ) ٣٬٤٣٥( ) ٨٬٩٤٢( تكالیف العقد

 ──────── ──────── 
 ٣٩٩ ٥٦٧ 
 ════════ ════════ 

 دخل من استثمارات عقاریة   ١٤
 مراجعة  

 
 المنتھیة   ر أشھ للستة

   یونیو  ٣٠في 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
 ألف  

 دوالر أمریكي
 ألف  

 دوالر أمریكي 
   

 ١٬٥٤١ ١٬٨١٣ دخل إیجار 
 - ٥٧٩ مكسب من بیع استثمارات عقاریة

 ──────── ──────── 
 ١٬٥٤١ ٢٬٣٩٢ 
 ════════ ════════ 



 . ب.م.شإنوفست 

 

١٤ 

 المرحلیة الموحدة المختصرة  یةلامالم ائ ل القووح تحاضاإی 
 (مراجعة)  ٢٠٢٢ یونیو  ٣٠في كما 

 
 

 دخل آخر   ١٥
 مراجعة 

 
 المنتھیة  رأشھ للستة

   یونیو ٣٠في 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف  

 دوالر أمریكي 
   

 ٢٦٥ ٣١٠ ربح من ودائع قصیرة األجل 
 ٥٠ - خدمات المیاه والكھرباء 

 ٤٠٣ ١٣٩ أخرى 
 ──────── ──────── 
 ٧١٨ ٤٤٩ 
 ════════ ════════ 

 (الخسارة)  النصیب األساسي والمخفض للسھم في األرباح ١٦
 

العائد إلى حقوق حاملي أسھم الشركة   للفترة  الدخلیتم احتساب مبالغ النصیب األساسي والمخفض للسھم من األرباح بقسمة صافي 
 كما یلي: الفترةاألم على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل 

 مراجعة 

 
 المنتھیة  رأشھ للستة

   یونیو ٣٠في 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
   

 ) ١٬٦٧١( ١٬٤٤٢ ألف دوالر أمریكي -فترة  إلى حقوق مساھمي الشركة األم لل ةالعائد/ (الخسارة)  الربح
 ═══════ ═══════ 
 ٢٩٧٬١٦٢ ٢٩٧٬١٦٢ باآلالف - ونھایة الفترةفي بدایة  القائمة األسھم لعدد المرجح المتوسط   
 ═══════ ═══════ 

 ) ٠٬٥٦( ٠٬٤٩ سنتات أمریكیة  –  الموزعة للسھم(الخسارة)  العائد
 ═══════ ═══════ 
 
 ن األرباح للسھم المخفض مماثلة لألرباح للسھم األساسي. إلدى الشركة أیة أسھم عادیة قد تكون عرضة للتخفیض، وبالتالي فتوجد    ال
 

 أرصدة ومعامالت الطرف ذوي العالقة   ١٧
 

تتألف األطراف ذات العالقة من المساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس إدارة المجموعة والشركات المملوكة لھم أو المسیطر علیھا 
ومدققي   مجموعة وأعضاء ھیئة الرقابة الشرعیةللمشتركة مع تلك  المساھمة  نتیجة الأو ذو نفوذ مؤثر من قبلھم والشركات الحلیفة  

   .الحسابات الخارجیین



  . ب.م.شإنوفست 

 

١٥ 

 المرحلیة الموحدة المختصرة یةلامالم ائل القووح تحاضاإی
 ) مراجعة( ٢٠٢٢ یونیو ٣٠في كما 

 
 (تتمة) عالقة ال ويطرف ذالمعامالت وأرصدة  ١٧

 

 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات الصلة 
  ة الفتردارة. تنتج المعامالت واألرصدة ضمن األعمال االعتیادیة للمجموعة. إن األرصدة القائمة في نھایة  تدخل المجموعة في معامالت وترتیبات واتفاقیات مع أطرافھا ذات العالقة ضمن أعمالھا اإلعتیادیة بشروط وأحكام معتمدة من قبل مجلس اإل

 السنة ھي غیر مضمونة.  و
 

 أطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة: رصدة أ فیما یلي 
  مراجعة  مدققة

  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١

  المجموع 
 أطراف أخرى  

  ذات عالقة 

موظفي اإلدارة  
أعضاء الرئیسیین/ 

/   اإلدارة مجلس
مدققي الحسابات  

  الخارجیین 
 شركات زمیلة  

  المجموع   ومشاریع مشتركة
 أطراف أخرى  

  ذات عالقة

موظفي اإلدارة  
الرئیسیین/أعضاء  

مجلس اإلدارة/  
مدققي الحسابات 

  الخارجیین 
 شركات زمیلة 

  ة ع مشترك یراومش
 ألف 

  دوالر أمریكي
 ألف 

  دوالر أمریكي
 ألف 

  دوالر أمریكي
 ألف 

  دوالر أمریكي
 ألف

  دوالر أمریكي 
 ألف

  أمریكي دوالر 
 ألف

  دوالر أمریكي 
 ألف

  دوالر أمریكي 
                

 إجمالي –ذمم مدینة  ٩٬٩٦٠  -  ٣٬١٧٠  ١٣٬١٣٠  ٩٬٨١٠  -  ٣٬٠٢٠  ١٢٬٨٣٠
 الخسائر االئتمانیة المتوقعةمخصص  ) ٢٬٩٩٨(  -  ) ٢٬٤٠٩(  ) ٥٬٤٠٧(  )٢٬٩٩٧(  -  )٢٬٤٠٩(  )٥٬٤٠٦(

 صافي –ذمم مدینة  ٦٬٩٦٢  -  ٧٦١  ٧٬٧٢٣  ٦٬٨١٣  -  ٦١١  ٧٬٤٢٤
 وشركات زمیلة ةمشترك مشاریعاستثمارات في  ٩٤٬٣٩٠  -  -  ٩٤٬٣٩٠  ٩٥٬٠٤٨  -  -  ٩٥٬٠٤٨

 وذمم دائنة   مطلوبات أخرى ٥  ١٥  ٤٥  ٦٥  ١٥  ١٥  ١٢٢  ١٥٢
 

 أطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة:  معامالت فیما یلي 
  مراجعة  مراجعة

  ٢٠٢٢ یونیو ٣٠ ٢٠٢١ یونیو ٣٠

 المجموع 
 أطراف أخرى  

 ذات عالقة 

 موظفي اإلدارة  
أعضاء الرئیسیین/ 

/ مدققي   اإلدارة مجلس
 الحسابات الخارجیین 

 شركات زمیلة  
 المجموع  ومشاریع مشتركة 

 أطراف أخرى 
 ذات عالقة 

موظفي اإلدارة  
الرئیسیین/أعضاء  

مجلس اإلدارة/ مدققي 
 الحسابات الخارجیین 

 شركات زمیلة 
  ة ع مشترك یراومش

 ألف 
 دوالر أمریكي

 ألف 
 دوالر أمریكي

 ألف 
 دوالر أمریكي

 ألف 
 أمریكيدوالر 

 ألف
 دوالر أمریكي 

 ألف
 دوالر أمریكي 

 ألف
 دوالر أمریكي 

 ألف
  دوالر أمریكي 

 الدخل        
 صافي   –أتعاب اإلدارة والخدمات األخرى  ١٠٣ - - ١٠٣ ١١٠ - - ١١٠

)٢٨٦( - - ) ٢٨٦( )٢٩٥( - - )٢٩٥ ( 
استثمارات  خسارة ناجمة من  من الشركةصافي حصة 

 وشركات زمیلة   ةمشترك مشاریعفي 
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  

)١٨٣( - - ) ١٨٣( )١٨٥( - - )١٨٥ (  
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

 المصروفات        
 تكالیف الموظفین   - ٩٢٧ - ٩٢٧ - ٩٥٨ - ٩٥٨
 مصروفات عمومیة وإداریة   ٦ ١٤٣ ٧٠ ٢١٩ ٤ ١٣٦ ٨٣ ٢٢٣

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  
٦ ١٬٠٧٠ ٧٠ ١٬١٤٦ ٤ ١٬٠٩٤ ٨٣ ١٬١٨١  

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



 . ب.م.شإنوفست 

 

١٦ 

 المرحلیة الموحدة المختصرة  یةلامالم ائ ل القووح تحاضاإی 
 ) مراجعة( ٢٠٢٢ یونیو  ٣٠في كما 

 
 

 (تتمة)عالقة ال ويطراف ذال معامالتوأرصدة  ١٧
 

 موظفي اإلدارة الرئیسیین:  مكافآتفیما یلي 
 مراجعة 

 
 المنتھیة  رأشھ للستة

   یونیو ٣٠في 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف  

 دوالر أمریكي 
   

 ٩٥٨ ٩٢٧ رواتب ومزایا أخرى
 ════════ ════════ 
 ومات قطاعات األعمال معل ١٨

 
والعملیات  الموجودات  األعمال ھي مجموعة من  قطاعات  إن  المجموعة.  أعمال  بقطاعات  یتعلق  فیما  القطاع  تم عرض معلومات 

غراض ألالمستخدمة في تقدیم المنتجات أو الخدمات التي تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي في قطاعات األعمال األخرى. 
  .رئیسیة قطاعات أعمال ثالثإلى  اإلدارة، تم تقسیم المجموعة 

 
للمجموعة    المختصرة  الموحدة  المرحلیة  ھي نفسھا التي تم اتباعھا في إعداد القوائم المالیةاألعمال  قطاعات  إن السیاسات المحاسبیة ل

 . یةدون شروط تفضیلالتقدیریة السوق سعار . یتم إجراء المعامالت فیما بین القطاعات بأ٢ رقم  یضاحاإلكما ھو موضح في 
 

 على النحو التالي: للدخل  المرحلیة الموحدةبالقائمة المتعلقة  تم اإلفصاح عن معلومات القطاع(أ) 
 

 مراجعة - ٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 

  

خدمات 
االستثمار  
 وخدمات 

 ذات الصلة
عقود  

 المقاوالت

التطویر  
وبیع قطع  
األراضي  
 المجموع االستبعادات الصناعیة 

 

 ألف 
دوالر 

 أمریكي 

 ألف
دوالر 

 أمریكي 

 ألف
دوالر 

 أمریكي 

 ألف
دوالر 

 أمریكي 

 ألف
 دوالر 

 أمریكي 
       

 ٤٬٥٤١ )٥٢( ١٬٣٢٤ ٦٧١ ٢٬٥٩٨  صافي اإلیرادات من العمالء الخارجیین
 - ) ٣٥١( ١٨٩ - ١٦٢  المعامالت فیما بین القطاعات 

 ةناجم خسارة من  الشركةحصة صافي 
 ةمشترك مشاریعفي  اتاستثمار من

 ) ٢٨٦( )٢٧( - - ) ٢٥٩(  )٧(إیضاح رقم وشركات زمیلة 
 ٤٤٩ - ١٧٩ ٢١٣ ٥٧    دخل آخر

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ٤٬٧٠٤ ) ٤٣٠( ١٬٦٩٢ ٨٨٤ ٢٬٥٥٨   مجموع اإلیرادات

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 ١٬٥٥٣ ١٬٧٤٦ ٥٩٩ ) ٦٩٤( ) ٩٨(   القطاعربح  /(خسارة) 

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



 . ب.م.شإنوفست 

 

١٧ 

 المرحلیة الموحدة المختصرة  یةلامالم ائ ل القووح تحاضاإی 
 ) مراجعة( ٢٠٢٢ یونیو ٣٠في 
 
 

 (تتمة)  ات األعمالومات قطاعمعل ١٨
 مراجعة  - ٢٠٢١ یونیو ٣٠ 

  

خدمات 
االستثمار  
 وخدمات 

 ذات الصلة 
عقود 

 المقاوالت 

التطویر 
وبیع قطع  
األراضي  
 المجموع  االستبعادات  الصناعیة 

 

 ألف  
دوالر 
 أمریكي 

 ألف 
دوالر 
 أمریكي 

 ألف 
دوالر 
 أمریكي 

 ألف 
دوالر 
 أمریكي 

 ألف 
 دوالر 
 أمریكي 

       
 ٢٬٣٧٠ ) ٢٣٧( ١٬٦٣٨ ٤٥١ ٥١٨  صافي اإلیرادات من العمالء الخارجیین

 - ) ٢٣٧( ١٢٨ ٣٣ ٧٦  المعامالت فیما بین القطاعات 
من خسارة ناجمة  الشركةحصة صافي 
مشاریع مشتركة في  اتاستثمارمن 

 ) ٢٩٥( )١٨( - - ) ٢٧٧(  )٧(إیضاح رقم وشركات زمیلة 
 ٧١٨ - ٣٢٨ ٢٤٣ ١٤٧    دخل آخر

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ٢٬٧٩٣ ) ٤٩٢( ٢٬٠٩٤ ٧٢٧ ٤٦٤   مجموع اإلیرادات

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 ) ١٬٦٠٦( )٧١( ١٬٤٨٣ ) ٩٦٢( ) ٢٬٠٥٦(   ربح القطاع(خسارة) / 

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

  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١و   ٢٠٢٢  یونیو  ٣٠المتعلقة بالقائمة المرحلیة الموحدة للمركز المالي كما في    تم اإلفصاح عن معلومات القطاع(ب)  
   على النحو التالي:

 مراجعة – ٢٠٢٢ یونیو ٣٠ 

  

خدمات 
االستثمار  
 وخدمات 

 ذات الصلة
عقود  

 المقاوالت

التطویر  
وبیع قطع  
األراضي  
 المجموع االستبعادات الصناعیة 

  

 ألف
دوالر 

 أمریكي 

 ألف
دوالر 

 أمریكي 

 ألف
دوالر 

 أمریكي 

 ألف
 دوالر 

 أمریكي 

 ألف
 دوالر 

 أمریكي 
       

 ٢٤٩٬٣٢٦ ) ٣٣٣٬٩٦٢( ١٤٨٬٢٠٩ ٤٥٬٩٦٨ ٣٨٩٬١١١  موجودات القطاع 
  ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ 

 ٧٩٬٤٤٨ ) ١٣٧٬٨٧٨( ٥٤٬٤٤٠ ١٩٬٦٩٥ ١٤٣٬١٩١  مطلوبات القطاع 
  ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ 
 

 مدققة  –  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ 

  

خدمات 
االستثمار  
 وخدمات 

 ذات الصلة  
عقود 

   المقاوالت

 التطویر
وبیع قطع  
األراضي  
 المجموع  االستبعادات   الصناعیة 

  

 ألف 
دوالر 
 أمریكي 

 ألف 
دوالر 
 أمریكي 

 ألف 
دوالر 
 أمریكي 

 ألف 
 دوالر 
 أمریكي 

 ألف 
 دوالر 
 أمریكي 

       
 ٢٤٣٬٤٧٩ ) ٣٠٥٬٥٦٨( ١٢٢٬٧٠٨ ٤٠٬١٢٤ ٣٨٦٬٢١٥  موجودات القطاع

  ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ 
 ٧٥٬١٥٤ ) ١٢٨٬٨٥٠( ٥٣٬٠٧١ ١٣٬١٥٦ ١٣٧٬٧٧٧  مطلوبات القطاع 

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



 . ب.م.شإنوفست 

 

١٨ 

 المرحلیة الموحدة المختصرة  یةلامالم ائ ل القووح تحاضاإی 
 ) مراجعة( ٢٠٢٢ یونیو ٣٠في 
 
 

 التزامات محتملة وارتباطات   ١٩
 

 : االئتمانیةالتالیة المتعلقة بالتسھیالت االلتزامات  المجموعة لدى

 
 موجودات األمانة   ٢٠

 
عن العمالء، والتي ال تملك المجموعة فیھا حق قانوني في  یال یتم تضم الموحدة للمركز المرحلیة  القائمة  ن الموجودات المدارة نیابةً 

  ٩٨٬٢١:  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١(  ٢٠٢٢  یونیو  ٣٠ملیون دوالر أمریكي كما في    ٩٧٬٤٦لھذه الموجودات    الدفتریة بلغ إجمالي القیمة  المالي.  
المالیة    القوائمالمتعلقة بالمساھمین غیر المسیطرین في الشركات التابعة الموحدة في    الموجوداتبلغت حصة    ملیون دوالر أمریكي).

 ملیون دوالر أمریكي). ٢٦٬٤:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون دوالر أمریكي ( ٢٦٬٣٨

 

   مراجعة
 یونیو  ٣٠

٢٠٢٢ 

 مدققة
 دیسمبر ٣١

٢٠٢١ 

 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف  

 دوالر أمریكي 
   

 ٢٬٢٠٠ ١٣٬٢٩٣ ضمانات 
 ════════ ════════ 


