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 .إنوفست ش.م.ب

 2020يونيو  30اإلدارة وتفاصيل االتصال كما في 
 

 2002 يونيو 18في  الصادر 48848  رقم السجل التجاري
  

   ةأعضاء مجلس اإلدار
  ارةلس اإلدرئيس مج - د. عمر سالم المطوع

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  - بشار ناصر التويجري

  عضو مجلس اإلدارة - مشاري فؤاد الفوزان

 عضو مجلس اإلدارة  - خالد عبدالعزيز الغانم

 عضو مجلس اإلدارة  - مشعل يوسف الزايد

 عضو مجلس اإلدارة  - يعقوب يوسف بندر

 عضو مجلس اإلدارة  - نصفالعبد الرحمن هشام 

  

   نفيذيس التالرئي

  ياسر حمد الجار

  

   سكرتير مجلس اإلدارة
  أحمد رياض محمود مال

  

    أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
 رئيس الهيئة   - خالد شجاع العتيبيالشيخ / د. 

 نائب رئيس الهيئة   - داود سلمان بن عيسىالشيخ / د. 

 لهيئة  لتنفيذي لا عضوال - همراد بوضايالشيخ / د. 

  

  ركات  كمة الشلجنة حوء ضاأع
 اللجنة رئيس - مشاري فؤاد الفوزان

 نائب رئيس اللجنة - عبد الرحمن هشام النصف

 عضو - شار ناصر التويجري ب

 عضو - داود سلمان بن عيسىالشيخ / د. 

  

    أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت
 اللجنة رئيس - د. عمر سالم المطوع

 جنةنائب رئيس الل - لفوزانمشاري فؤاد ا

 عضو   - زايدوسف المشعل ي

  

   المخاطرالتدقيق وأعضاء لجنة 
 اللجنة رئيس - خالد عبدالعزيز الغانم

 نائب رئيس اللجنة - عبدالرحمن هشام النصف

 عضو - يعقوب يوسف بندر

  



 .إنوفست ش.م.ب

 2020يونيو  30اإلدارة وتفاصيل االتصال كما في 
 
 

  البرج الشرقي، 19الطابق   المكتب الرئيسي
   ليامين الالبحرمرفأ  
 18334ص.ب:  
 المنامة 
 مملكة البحرين 
 +973 1715 5777هاتف:  
  

 ش.م.ب.بنك البحرين اإلسالمي   البنـوك
 ش.م.ب. ثماربنك اإل 
 )مقفلة()البحرين( ش.م.ب.  بيت التمويل الكويتي 
 )الكويت( ش.م.ك.ع. بيت التمويل الكويتي 
 بوبيان )الكويت( بنك 
 ش.م.ب. تجاري لاليجي ف الخالمصر 
 )مقفلة(ش.م.ب.  بنك البركة اإلسالمي 
 ش.م.ب.مصرف السالم، البحرين  
  

 إرنست ويونغ  مدقـقـو الحسابـات
 140: ص.ب 
 البرج الشرقي – 10طابق  
 مركز البحرين التجاري العالمي 
 المنامة، مملكة البحرين 
  

 ةشركة البحرين للمقاص  سهممسجلو األ
 مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ، الطابق الرابع   
 3203ص.ب:  
 المنامة 
 البحرينمملكة  
  
 .الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك 
 22077ص.ب:  
 13081الصفاة  
 دولة الكويت 
 







 . ب.م.شإنوفست 

 .المختصرةالموحدة المرحلیة  جزءاً من ھذه القوائم المالیة ٢٢إلى   ١رفقة من الم اإلیضاحاتتشكل 
٣ 

  لموحدة للمركز الماليیة الحة المرالقائم
 ) مراجعة ( ٢٠٢٠یونیو  ٣٠في 

 
 مدققة مراجعة   

  
 یونیو ٣٠

٢٠٢٠ 
 دیسمبر ٣١

٢٠١٩ 

 إیضاح 
 ألف 

 دوالر أمریكي
 ألف 

 دوالر أمریكي
    الموجودات 

    
 ٣٧٬٣١٥ ٢٥٬١٧٢ ٤  نقد وأرصدة لدى بنوك

 ١٨٬٦٧٢ ٢٥٬٥٤٧ ٥ ذمم مدینة 
 ١٣٬٠٥٢ ١٣٬٠٥٢ ٦ استثمارات 
 ٨٧٬٣٨٧ ٩٦٬٥٩٣ ٧ زمیلة  ك وشركاتوع مشترفي مشر استثمارات

 ٧٧٬٤٠٢ ٧٨٬٠٣٢ ٨  عقاریةستثمارات ا
 ٩٬٩٨٢ ٩٬٥٢٣ ٩ ممتلكات وآالت ومعدات 

 ٥٢١ ٦٦٤ ١٠  موجودات أخرى
  ───────── ───────── 

 ٢٤٤٬٣٣١ ٢٤٨٬٥٨٣  مجموع الموجودات
  ═════════ ═════════ 
    

    مالكال المطلوبات وحقوق
    

    المطلوبات 
 ٧٥٬٣٦٩ ٧٦٬٥٤٥ ١١ مم دائنة مطلوبات أخرى وذ

 ٦٬٣٨٦ ٥٬٤٤٥ ١٢ من بنك  تمویل
  ───────── ───────── 

 ٨١٬٧٥٥ ٨١٬٩٩٠  مجموع المطلوبات 
  ───────── ───────── 
    

     حقوق المالك
 ١١٤٬٦٠٤ ١٢٠٬٣٣٤    رأس المال

 ) ١٬٢٣٩( )١٬٣٠٩( ١٣   محسوم منھ: أسھم خزانة
  ───────── ───────── 
  ١١٣٬٣٦٥ ١١٩٬٠٢٥ 
  ───────── ───────── 
    

 ٤٬٠٧٣ ٤٬٠٧٣   احتیاطیات
 ٢٠٬٥٢٩ ١٨٬٥٨٢   مستبقاةأرباح 

  ───────── ───────── 
 ١٣٧٬٩٦٧ ١٤١٬٦٨٠  الحقوق العائدة إلى مساھمي الشركة األم  

    
 ٢٤٬٦٠٩ ٢٤٬٩١٣  حقوق غیر مسیطرة 

  ───────── ───────── 
 ١٦٢٬٥٧٦ ١٦٦٬٥٩٣  مجموع حقوق المالك

  ───────── ───────── 
 ٢٤٤٬٣٣١ ٢٤٨٬٥٨٣  كمجموع المطلوبات وحقوق المال

  ═════════ ═════════ 
 
 
 

 د. عمر سالم المطوع
 رئیس مجلس اإلدارة 

 بشار ناصر التویجري   
 مجلس اإلدارة  نائب رئیس

 لجارا حمد یاسر  
 يالرئیس التنفیذ

  



 . ب.م.شإنوفست 

 .المختصرةالموحدة المرحلیة  جزءاً من ھذه القوائم المالیة ٢٢إلى   ١رفقة من الم اإلیضاحاتتشكل 
٤ 

  لدخلالموحدة ل المرحلیة القائمة
 ) مراجعة( ٢٠٢٠یونیو  ٣٠المنتھیة في  رأشھ الستة لفترة 

 
 یة فيالمنتھأشھر  للثالثة

 یونیو ٣٠
 أشھر المنتھیة في  ستةلل 

 یونیو ٣٠
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 إیضاح 
 ألف

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي
 ألف
 كي ریر أمدوال

 ألف 
 دوالر أمریكي

      الدخل التشغیلي
 ١٬٩١٧ ) ١٣١(  ٧٣٢ ٦٠  من عقود المقاوالت ) الخسارة( /صافي الدخل 

 ٥٬٥٧٠ ٢٬٦٢٩ ١٬١٤٥ ١٬٣٠٨ ١٤ استثمارات عقاریة  دخل من 
 ١٤٧ - - -   استثماراتدخل من 

 ٨٣٤ ٦٥١ ٨٨٥ ٣٢١  أتعاب خدمات اإلدارة والخدمات األخرى 
 )خسارة(  /  دخلة من  الشركة حص  صافي

ناجمة عن استثمارات في مشروع مشترك 
 ) ٣٢٦(  ) ٦٠(  ) ١٩٧(  ١٤ ٧ وشركات زمیلة 

 ١٬٧٥٢ ١٬٥١٩ ١٬٥٨٤ ١٬١٠٣ ١٥   دخل آخر
  ──────── ──────── ───────── ───────── 

 ٩٬٨٩٤ ٤٬٦٠٨ ٤٬١٤٩ ٢٬٨٠٦  غیليمجموع الدخل التش
  ──────── ──────── ───────── ───────── 
      

      المصروفات التشغیلیة 
 ٢٬٩١٣ ٢٬٤٢٧ ١٬٤٠١ ١٬٠٥٥  تكالیف الموظفین 

 ١٬٩٦٤ ١٬٢١٨ ١٬١٨١ ٥٣٧  مصروفات عمومیة وإداریة  
 ٧٣٥ ١٬٠٦١ ٣٣٦ ٥٠٩  مصروفات متعلقة بالممتلكات 

 ٢٦٩ ١٦٥ ١٢٧ ٦٦  تكالیف التمویل 
 ٦١٠ ٤٨٥ ١٧٤ ٢٤٠ ٩ استھالك 

  ──────── ──────── ───────── ──────── 
 ٦٬٤٩١ ٥٬٣٥٦ ٣٬٢١٩ ٢٬٤٠٧  التشغیلیة المصروفاتمجموع 

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

 ٣٬٤٠٣ ) ٧٤٨(  ٩٣٠ ٣٩٩  ةالتشغیلی) الخسارة( / الربح صافي
      

 ١٬٣٧٩ ٥٬٩١٩ ٦٥٨ ٥٩ ٥و ٤  الخسائر االئتمانیة المتوقعةاستردادات من 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 ٤٬٧٨٢ ٥٬١٧١ ١٬٥٨٨ ٤٥٨  للفترة الربح 
  ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 
      

      العائد إلى:
 ٤٬٢٩٤ ٤٬٧٨٨ ١٬٢٧٣ ١٩٥  حقوق مساھمي الشركة األم 

 ٤٨٨ ٣٨٣ ٣١٥ ٢٦٣  حقوق غیر مسیطرة 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 ٤٬٧٨٢ ٥٬١٧١ ١٬٥٨٨ ٤٥٨  ةفترالربح لل
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
      

ألساسي والمخفض للسھم في النصیب ا
 ١٬٤٥ ١٬٦١ ٠٬٤٣ ٠٬٠٧ ١٧ ات أمریكیة)نتس( األرباح

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

 د. عمر سالم المطوع
 رئیس مجلس اإلدارة

 بشار ناصر التویجري   
 جلس اإلدارةس مرئیب نائ

 یاسر حمد الجار  
 يالرئیس التنفیذ

  

 



  .  ب.م.شإنوفست 

 .ةرالمختصالموحدة ية حلالمر جزءاً من هذه القوائم المالية 22ى إل 1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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  حقوق المالكلتغيرات في ة لدحوالم المرحلية القائمة
 (مراجعة) 2020يونيو  30المنتهية في  ر أشه الستةلفترة 

   األم  الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة 
   
     احتياطيات   

 

 رأس

 المال

 أسهم  
 خزانة

 طي ا احتي
 ونيقان

 رباح األ
 بقاةستمال

 ع مومج 
 حقوق ال

حقوق غير 
 مسيطرة

 مجموع 
  المالك حقوق

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

        

 162,576 24,609 137,967 20,529 4,073 (1,239) 114,604 سبقاً م المسجل 2020يناير  1في كما 
        

 (1,144) (79) (1,065) (1,065) - - - (5,2إيضاح ) 30الي رقم ملتطبيق معيار المحاسبة اتأثير 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 161,432 24,530 136,902 19,464 4,073 (1,239) 114,604  2020يناير  1رصيد معاد عرضه في ال
        

 (10) - (10) (10) - - - ريةيخ توزيعات إلى أموال صندوق األعمال ال
        

 (5,730) - (5,730) (5,660) - (70) - (16)إيضاح  مدفوعةأرباح أسهم أسهم منحة صادرة ك
        

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

 5,171 383 4,788 4,788 - - - رة للفت الربح
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 166,593 24,913 141,680 18,582 4,073 (1,239) 120,334 2020يونيو  30في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
        

 164,353 27,822 136,531 19,808 3,358 (1,239) 114,604  2019ر يناي 1في 
        
 (50) - (50) (50) - - - عات إلى أموال صندوق األعمال الخيريةيزوت
        

 (5,660) - (5,660) (5,660) - - -   مدفوعةأرباح أسهم 
        

 (2,832) (2,832) - - - - - تابعة  استرداد رأس المال من قبل شركة
        

 4,782 488 4,294 4,294 - - - الربح للفترة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 160,593 25,478 135,115 18,392 3,358 (1,239) 114,604 2019يونيو  30في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 



  .  ب.م.شإنوفست 

 .المختصرةالموحدة المرحلية  جزءاً من هذه القوائم المالية 22إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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 ةلتدفقات النقديالموحدة لالمرحلية  ةالقائم
 )مراجعة( 2020يونيو  30ية في هتالمن ر أشه الستةلفترة 

 

  
 المنتهية في رأشه للستة

 يونيو  30
  2020 2019 

 إيضاح 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي

    األنشطة التشغيلية

 4,782 5,171  الربح للفترة 

    
    : ةالتالينود للب تتعديال

 684 514 9 استهالك 

 رات عن استثما ةحصة الشركة من خسارة ناجم صافي
 326 60 7 في مشروع مشترك وشركات زميلة

 (3,197) - 14 مكسب من بيع استثمارات عقارية

 (1,379) (5,498) 5  الخسائر االئتمانية المتوقعةاستردادات من 
  ──────── ──────── 
  247 1,216 

    لتشغيلية: في الموجودات والمطلوبات اتغيرات صافي ال

 (21,751) 13,498  يوماً(  90ية ألكثر من تواريخ إستحقاق أصلاألجل )ب ةودائع قصير

 15,187 (2,046)  ذمم مدينة  

 528 (143)  موجودات أخرى 

 (11,990) 1,166  ذمم دائنة 
  ──────── ──────── 
 (16,810) 12,722  األنشطة التشغيلية ي( المستخدم ف) /من  النقد فيصا 

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

 6,641 -  يةمتحصالت من بيع استثمارات عقار

 - (630) 8 يةاستثمارات عقار شراء

 (10) ( 56) 9 شراء ممتلكات وآالت ومعدات  

 - 1  عدات آالت وم من بيع ممتلكات و متحصالت

 - (9,266)   مشروع مشترك وشركات زميلةفي ارات استثمشراء 

 651 - 7 مشروع مشترك وشركات زميلة نممستلمة  توزيعات

 2,792 -  استثماراتمتحصالت من بيع 
  ──────── ──────── 

 10,074 (9,951)  األنشطة االستثماريةمن  /)المستخدم في( صافي النقد 

  ──────── ──────── 
    تمويليةلاشطة ناأل

 (1,951) (941)   البنكصافي التغير في التمويل من 

 (5,660) -  هم مدفوعة  أس حأربا

  ──────── ──────── 
 (7,611) (941)   األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في

  ──────── ──────── 
 (14,347) 1,830   صافي التغير في النقد وما في حكمه

    
 36,243 22,062 4 في بداية الفترة  كمهما في ح النقد و

  ──────── ──────── 
 21,896 23,892 4  نهاية الفترةنقد وما في حكمه في لا

 ════════ ════════ 
    معامالت غير نقدية: 

 (50) ( 10)  األعمال الخيرية صندوق أموالمقابل الشركة توزيعات من قبل 

 - (1,144)  ألول مرة 30رقم  لماليمحاسبة امعيار ال تأثير تطبيق

 (2,832) -  عة با استرداد رأس المال من قبل شركة ت
 ════════ ════════ 



  .  ب.م.شإنوفست 

 .المختصرةالموحدة المرحلية  جزءاً من هذه القوائم المالية 22إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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 أموال صندوق األعمال الخيرية استخدامات و درلمصاالموحدة المرحلية القائمة 
 )مراجعة( 2020يونيو  30المنتهية في  ر أشه الستةلفترة 

 

 

 هية فيهر المنتشأللثالثة 
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في ستةلل 
 يونيو 30

 2020 2019 2020 2019 
 ف لأ 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي
     صادر أموال صندوق األعمال الخيرية م
     

غير الموزعة في  أموال صندوق األعمال الخيرية
  14 - - الفترة  بداية

 50 10 50 - بل الشركة من قعات توزي
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

مصادر أموال صندوق األعمال الخيرية   عومجم
 50 24 50 - خالل الفترة  

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

     أموال صندوق األعمال الخيرية استخدامات 

 - - - - يرية ألغراض األعمال الخمساهمات 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

عمال  ألاأموال صندوق  استخدامات مجموع 
 - - - - خالل الفترة  ريةالخي

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
غير الموزعة في   أموال صندوق األعمال الخيرية

 50 24 50 - نهاية الفترة  
 ═══════ ════════ ═══════ ════════ 

 



  .  ب.م.شإنوفست 
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 المختصرةالموحدة المرحلية  يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 (عةجامر ) 2020يونيو  30في 

 
 

 طة واألنشمعلومات عن الشركة  1
 
 التأسيس  ( أ

وتعمل بموجب سجل  2002 يونيو 18ي مملكة البحرين بتاريخ إنوفست ش.م.ب. )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تأسست ف 
. وبموجب شروط عقدها التأسيسي 2002أكتوبر  1اريخ ة بتجاريها التعملياتة مزاولركة . بدأت الش48848تجاري رقم 

لقانون أو على النحو سنة، قابلة للتجديد لفترات مماثلة ما لم يتم انتهاء مدتها بحكم ا 50 هي ها األساسي، فإن مدة الشركةما ونظ
ج الشرقي، مرفأ ، البر19ق ة هو الطابجل للشركمكتب المسالمنصوص عليه في عقد التأسيس أو النظام األساسي. إن عنوان ال

 البحرين.  ةالبحرين المالي، المنامة، مملك
 

 الكويت لألوراق المالية.بورصة البحرين وسوق إن الشركة مدرجة في 
 

سالمية( )المبادئ اإل 1ل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية تجارية مرخصة ضمن فئة رقم تم ترخيص الشركة من قب
 .مصرف البحرين المركزي قوانين بج ووبمعمل تحت إشراف مبادئ الشريعة اإلسالمية ولت لقواعد ومالها وفقاً تمارس أعل
 

 األنشطة (ب 
 في التالي: عة"(التابعة )"المجمو ا وشركاته للشركةتتمثل األنشطة الرئيسية 

 

ديق االستثمار مالية وصنا األوراق الولمباشر ثمار استاال ا ومنه ا بجميع أنواعه اتتثمارالسالعمل بصورة مباشرة في مجال ا -
 .بأنواعها 

 الستثمارية بمختلف أنواعها.ا قاديتأسيس وإدارة الصن -

 ة.والدولي واإلقليميةامل في األدوات المالية في األسواق المحلية تعال -

 مجاالت االستثمار المختلفة للغير.توفير المعلومات والدراسات المرتبطة ب -

 .ستثمارية للغيرالواالمالية ستشارات دمات واإلتقديم الخ  -

 ة البحرين.دماتية داخل وخارج مملكناعية وخ صوتأسيس مشاريع مشتركة في شركات عقارية  -

 مزاولة أنشطة المقاوالت. -

 ة وتأجير وتطوير وصيانة العقارات.ة والصناعية والمباني السكنيالعمل في إدارة المراكز التجاري -

هة يبمن الهيئات التي تزاول أنشطة شالشركات وغيرها ألشكال مع ي شكل من اتشترك بأ في أو أن أن يكون لها مصلحة  -
 الشركاتتندمج في  في مملكة البحرين أو خارجها، كما  الشركةاون معها على تحقيق أهداف تتعبأعمالها والتي قد تعمل و

 المذكورة أو تشتريها أو تنضم إليها.

 
 19 -يد كوفتأثير جائحة 

قع أن تستمر التأثيرات الحالية متولاومن  .(19 -كوفيد)فيروس كورونا ، كان هناك تفشي ل2020 يونيو 30لفترة المنتهية في ل اخال
ثر سلباً على عمليات المجموعة هذه التطورات لم تؤأن ى الرغم من لع ر.االقتصاد العالمي في التطو المتوقعة لتفشي الجائحة علىو

على المركز  سلباً جم ومدة التطورات األخرى ال تزال غير مؤكدة في هذه المرحلة وقد تؤثر بشكل أن ح إال ، 2020 يونيو 30حتى 
 في الوقت الحالي.اها دم ال يمكن تحديد لمستقبل، والتيا النقدية في االي وتدفقاتهوأدائها الم للمجموعةالمالي 

 
منحة حكومية مستلمة مقابل رواتب الموظفين البحرينيين من شهر  ألف دوالر أمريكي على 775الدخل اآلخر البالغ يتضمن 

 .ألف دوالر أمريكي 313ألف دوالر أمريكي ومصروفات كهرباء بقيمة  462بقيمة  2020أبريل إلى شهر يونيو 
 

 (.موظفاً  325: 2019ديسمبر  31) 2020يونيو  30موظفاً كما في  303بلغ عدد موظفي المجموعة 
 

بناًء على قرار مجلس اإلدارة  2020 ويوني 30 في المنتهية رأشه للستة صرةموحدة المختحلية المراللية لقوائم الما ماد ااعتتم 
 .2020 يوليو 28بتاريخ الصادر 
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 (مراجعة) 2020يونيو  30في 

 
 

 السياسات المحاسبية  2
 

 عدادأسس اإل 1.2
معيار المحاسبة وفقاً ل 2020يونيو  30في  ةيالمنته رأشه للستةللمجموعة ة دة المختصرالمرحلية الموح ة المالي القوائم أعدت

ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة على جميع المعلومات  .لية المرحلية""بالتقارير الما  الخاص 34دولي رقم ال
كما  للمجموعة وية الموحدةنسمع القوائم المالية ال زامنلتبا أن تقرأ دة سنوية ويجب مالية موح وبة إلعداد قوائم ات المطلواإلفصاح 

بالدوالر األمريكي، والتي تعد العملة الرئيسية  حلية الموحدة المختصرةالقوائم المالية المرهذه  تم عرض. 2019ديسمبر  31في 
 .خالف ذلكر ذكي ما لم ريكير أمدوال فلقيم إلى أقرب ألب جميع اوتم تقري .لعمليات المجموعة

 

 بيان اإللتزام  2.2

التي تم استخدامها في مطابقة لتلك هي المختصرة اد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة لمحاسبية المتبعة في إعدات اسا ن السيإ
الصادرة لية الما ة محاسبمعايير الت وفقاً لأعد التي، و2019ر ديسمب 31السنوية للسنة المنتهية في الموحدة إعداد القوائم المالية 

هيئة المحددة من قبل ومبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية )"األيوفي"( المية اجعة للمؤسسات المالية اإلسرمعن هيئة المحاسبة وال
 المالية المؤسسات نونا قين المركزي ورف البحرقانون الشركات التجارية البحريني وقانون مصطبقاً لو للشركةالرقابة الشرعية 

في حال غياب معايير األيوفي عن ، )"األيوفي"(وفقاً لمتطلبات . (4رقم لد ج مالمصرف البحرين المركزي )ي لرشاديل اإلوالدل
 لة. مالية ذات الصقارير الالمرحلية، تستخدم المجموعة المعايير الدولية إلعداد الت التقارير الماليةإعداد  بعض العمليات بما في ذلك

 
 توحيدال أسس 3.2

تم استبعاد جميع األرصدة  .التابعة ا وشركاتهشركة على القوائم المالية لل رةصتالمخالموحدة المرحلية ية لمالئم ااالقو تشتمل
 بالكامل عند التوحيد. البينيةوالمعامالت 

 
 ة: المختصرموحدة لامرحلية لاية القوائم المالفي هذه  للشركة، التي تم دمجها  فيما يلي الشركات التابعة الرئيسية

 

 ة التابعةلشركسم اا

 نسبة  
 الملكية 

 بة سن
 الملكية

  بلد
 التأسيس

 سنة  
 النشاط التأسيس

 2020 2019    
      

 قبل الشركة   المحتفظ بها بصورة مباشرة من
ش.م.ب.  للتعميرشركة الخليج 

 *)مقفلة(

مملكة   99,98% 99,98%
 رينالبح

تطوير و دارةشراء وبيع وإ 2009
 .لعقاراتا

 
 :)مقفلة(. ش.م.ب للتعميرشركة الخليج غير مباشرة من خالل  ةرالتابعة المحتفظ بها بصوكات الشرلي ا يفيم

 

 المحتفظ بها بصورة غير مباشرة من قبل الشركة  
لالستثمار  البحرين مرسى
 . )مقفلة(* ب .م.ش

مملكة   99,00% 99,00%
 حرينالب

 رةداوإ أجيرة وتتطوير وصيان 2006
ناعية جارية والصالمراكز الت

 .توالمباني السكنية والممتلكا 

      
سيركو إدارة شاملة  شركة 

 **ذ.م.م.للمرافق 

مملكة   99,00% 0%
 البحرين

 إدارة وصيانة العقارات. 2005

      
شركة تامكون للمقاوالت ش.م.ب.  

 )مقفلة(*
كة  ممل 99,00% 99,00%

 ينالبحر

 ت.قاوالة المشطأن 2007

      
ات تجع دانطوير منة تشرك

 المحدودة 
 رجز 67,57% 67,57%

 الكايمن
إدارة وتطوير المشاريع  2008

 العقارية.
      

مملكة   %100,00 %100,00 تامكون للتجارة ش.ش.و.
 البحرين 

استيراد وتصدير وبيع المعدات  2009
، ة والكهربائيةاإللكتروني

صة الخاار وقطع الغي ألجهزةوا
 بناء.يع مواد الها وبب
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 تصرةوحدة المخملالمرحلية ا يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 )مراجعة( 2020يونيو  30في 

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة(أسس التوحيد  3,2
 

 )تتمة(المحتفظ بها بصورة غير مباشرة من قبل الشركة 
 

 اسم الشركة التابعة
   بةنس
 كية المل

  نسبة
 الملكية

  بلد
 سأسيالت

 سنة  
 اطنشال سالتأسي

 2020 2019    
      

 بناء وصيانة الفلل. 2014 مملكة البحرين  %100,00 %100,00 في ش.م.ب. )مقفلة( كون جيما اريسكو ت
      

أعمال النجارة  2015 مملكة البحرين  %100,00 %100,00 ش.ش.و. بانورا انتريورز
 .بها  تعلقةملعمال اواأل

      
ر لسكن ثما حرين لالستبرسي الشركة م

 العمال ذ.م.م. 
بيع وشراء وإدارة  2007 لكة البحرين مم 60,21% 60,21%

 العقارات.
 

الشركات  من تلك %100للشركات التابعة كما لو كانت الشركة تمتلك المختصرة الموحدة لمرحلية ا* تم توحيد القوائم المالية 
 .منفعتها  ولمصلحةعة المجمونيابة عن بالم أسهمه وناآلخر ونيمتلك المساهم ثحيابعة، الت

 

 شركة سيركو إدارة شاملة للمرافق ذ.م.م.فية تم تص، ةرتخالل الف**
 

 ة جديدوتعديالت ير وتفسيرات معاي 4,2
تم استخدامها في إعداد ك التي ابقة لتلرة هي مطختصالمالموحدة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية 

بإستثناء تطبيق معايير المحاسبة المالية كما هو موضح  ،2019ر ديسمب 31في  ةللسنة المنتهيالسنوية موحدة ال الماليةلقوائم ا
 أدناه:

 

 مات  لتزاباال قلةلمثالمتعلق باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات ا - 30معيار المحاسبة المالي رقم 
ل والخسائر االئتمانية اإلضمحالمتعلقة بلاالمتطلبات . تمثل 2017نوفمبر في شهر  30الي رقم بة المار المحاسار معيتم إصد

بالمخصصات المتعلق " 11تغيراً جوهرياً عن متطلبات معيار المحاسبة المالي رقم  30يار المحاسبة المالي رقم لمع
 ةن يتم إعادف ليق المعيار بأثر الحق وسو، سيتم تطب30المالي رقم  محاسبةمعيار ال بموجب موح بهمسهو كما  ."واالحتياطيات
 11ة المتكبدة" في معيار المحاسبة المالي رقم نموذج "الخسار 30يستبدل معيار المحاسبة المالي رقم  م المقارنة.عرض أرقا 

نات لضما ود اض االرتباطات التمويلية وعقى بعل الجديد علضمحالاالذج بنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة. كما يطبق نمو
 ثمارات أسهم حقوق الملكية.تسالمالية ولكنه ال ينطبق على ا

 

من نموذج الخسارة  التحولوبالتالي إثبات االضمحالل من أجل التغلب على التأخير في  30 رقم تم تطبيق معيار المحاسبة المالية
يعتمد  .تقييم وحساب مخصصات الخسارةوذلك ل يةانمخاطر االئتمالا النموذج زيادة قعة. يمثل هذمتوال رئا خسذج الإلى نموالمتكبدة 

 .يمنذ اإلثبات المبدئ يةاالئتمانالمخاطر دهور على مدى تأو مخصص مخصص خسارة المثبتة كوقعة المت يةاالئتمان رئخسا المبلغ 
 

 :ن للقياسيهناك أساسيوجد ، بموجب النهج العام
 

اإلثبات ن التعرض )م حاالتعلى جميع يتم تطبيقها والتي (، 1 شهراً )المرحلة 12 لمدةمتوقعة لائتمانية االئر خسا ال -
 ؛ و يةجودة االئتمانجوهري في الكن هناك تدهور يلم  مما دا( يالمبدئ

 

اطر مخالة جوهرية يادزتحدث ما يتم تطبيقها عند، والتي (3و 2 المرحلتين)على مدى العمر ئر االئتمانية المتوقعة الخسا  -
 جماعي.أو  فردي أساسعلى االئتمانية 

 

سائر االئتمانية سيتم احتساب الخ شهراً و 12 لمدة 1لجميع حاالت التعرض للمرحلة  نية المتوقعةا مالخسائر االئت تسابم اح سيت
 . العمرعلى مدى  3و 2المتوقعة لجميع حاالت التعرض للمرحلتين 

 

ذمم لل سبةنل. وبا وهريج ال تحتوي على عنصر تمويل  تيالذمم المدينة لوب بالنسبة للمطالنهج المبسط، لاهو نهج ا الالبديل عن هذ
يتم وبموجب النهج المبسط،  ، فإن اتباع النهج المبسط هو خيار من خيارات السياسة المحاسبية.التجارية المدينة والذمم األخرى

بموجب مرحلتين من حساب العملية المكونة بدال من العمر على مدى وقعة متال مانيةاالئت رئالخسارة على أساس الخسا احتساب 
االئتمانية  رئخسارة يستند إلى الخسا  مخصص؛ بل يتطلب النهج بدال من ذلك يةمخاطر االئتماناليلزم تتبع  النهج العام. وال

 .نحها ءاً من تاريخ مبد، اد كل تقرير ماليالعمر بتاريخ إعدمدى على المتوقعة 
 

 :التاليةالموجودات موعة من فئات كون محفظة المج تت
 البنوك واإليداعات لدى أرصدة  -

  أخرىدينة وذمم ية مرا ذمم تج  -
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 (مراجعة) 2020يونيو  30في 

 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة( معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة 4,2
 

 (تتمة)بااللتزامات لمثقلة ا المتعلق باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات  - 30معيار المحاسبة المالي رقم 
على . وينطبق النهج المبسط عاتااإليد وكبنال ىلدألرصدة لمحفظة االمتوقعة  يةخسائر االئتمانالحساب على نطبق النهج العام ي

 .والذمم األخرىالمدينة رية التجامحفظة الذمم ل عةوقالمت ةيخسائر االئتمانالحساب 
 

المجموعة باإلفصاح عن التحول في ، قامت 11المالي رقم معيار المحاسبة و 30رقم  ماليلاالفروق بين معيار المحاسبة ظهار إل
 المختصرة. الموحدةالمالية المرحلية قوائم هذه ال 5,2إيضاح 

 

 ثمار( كالة باالستثمار )الوكالة باالستق بالوالمتعل 31معيار المحاسبة المالي رقم 

 (ستثماراالستثمار )الوكالة باال بوكالةلتقارير المالية الخاصة بية ومتطلبات إعداد اسا يهدف هذا المعيار إلى تحديد المبادئ المح 
يناير  1بعد ت المبتدئة في أو ي للفتراإن هذا المعيار هو إلزاميل. للمعامالت واألدوات المالية، من جانب كل من رب المال والوك

 كر.، مع السماح بالتطبيق المب2020
 

 . أو ب( مشروع الوكالةبتمرير االستثمار  ستثمار باعتباره إما أ(اال المال بتقييم طبيعة يتطلب المعيار من رب
 

ثمر بشكل تحمل المستألداة محدودة، ويت قابلية تحويل اة الوكيل، وكذلك خياراستثمار يكون فيه مشاركإن تمرير االستثمار هو ا
ته في أدوات وكالة ستثماراستثمار التطبيق نهج تمرير اال رمساسية. يجب على المستثألاللموجودات رئيسي التعرض المباشر 

 ق نهج مشروع الوكالة.االستثمار، إال إذا اختار تطبي
 

رتيبات الوكالة في دفاتر حساباته التي تستند إليها تساسية ألاى رب المال مبدئياً إثبات الموجودات لعبموجب هذا النهج، يجب 
  .سبة المالية المعنيةمعايير المحا يتماشى مع المقتضى الحال، بما  ادئ اإلثبات المبدئي حسببتطبيق مب

 

طلوبة بموجب ثمار يستوفي أي من الشروط المالة االستر تطبيق نهج مشروع الوكالة، إذا كان عقد وكويجوز لرب المال أن يختا 
 شروط معينة. 

 

م إثبات يت حيث "؛في المحاسبةحقوق اليقة رطتر المستثمر الذي يطبق "بموجب هذا النهج، يجب حساب االستثمار في دفا 
 تعديله لتشمل حصة المستثمر في الربح تمويمدرجة ترة المالية بالقيمة الاسه في نهاية الفاالستثمار مبدئياً بالتكلفة وبعد ذلك يتم قي

 .أو الخسارة لمشروع الوكالة
 

الميزانية  بموجب نهج خارجترتيب الوكالة الوكيل إثبات  ىلأنه عند بدء المعاملة يجب عبر يتطلب المعياوجهة نظر الوكيل، من 
ة حيث مدرج بالميزانياللنهج غير لاستثناءات  نظراً ألن الوكيل ال يسيطر على الموجودات / األعمال ذات الصلة. ومع ذلك، هناك

 .لميزانيةذاته كحساب مدرج با  ستثمار احتساب األمرقائمة على وكالة االلمرتبطة باألداة الالعتبارات اإلضافية اقد تنص ا
 

ي عقد أموال الوكالة فبإعادة استثمار  البنكم قوتظ الوكيل بترتيبات االستثمار متعددة المستويات. بموجب هذا الترتيب، سقد يحتف
  دفاتر الوكيل. في ةالمعنيالمالية المحاسبة ر ييمعا لمتطلبات اً العقود الثانوية وفقثانوي. تحسب هذه 

 

ومن وجهة نظر رب المالي، وقد اختارت استخدام نهج  31تقييم لتأثير تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  راءرة بإج ادقامت اإل
ر نظراً للصعوبات التي يواجهها رب المال في تحديد أي ر االستثما لق بإيداعات الوكالة بدالً من نهج تمريمشروع الوكالة فيما يتع

 .ار األموال، وبالتالي، فإنه تم احتساب االستثمار بتطبيق طريقة الحقوق للمحاسبةمثمن الموجودات التي تم فيها است
 

 كوك واألسهم واألدوات المماثلة في الص ستثماراالالمتعلق ب  - 33معيار المحاسبة المالي رقم 
واألسهم  في الصكوك العرض واإلفصاح عن االستثمار والقياس و اإلثباتولتصنيف امبادئ يهدف هذا المعيار إلى وضع 

ألدوات  لنواع الرئيسية األالمؤسسة المالية اإلسالمية. يحدد المعيار  ها لتي تقوم بالمماثلة ااألخرى  يةات االستثماردوواأل
ونموذج عمل مع خصائص بما يتناسب األساسية محاسبية ة اإلسالمية والمعالجات الالشريعأحكام المتوافقة مع االستثمارية 

 .فاظ بها ثمارات وإدارتها واالحتاالست يتم بموجبها إجراء مؤسسة التيال
 

 ات المبدئية في أوزامي للفتروسيكون إل "باالستثمار في الصكوك"المتعلق  25اسبة المالي رقم لمعيار معيار المح يستبدل هذا ا
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2020اير ين 1بعد 
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 لموحدة المختصرةالمرحلية ا يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 )مراجعة( 2020يونيو  30في 

 

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة( معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة 4,2
 

 (تتمة) ةلوك واألسهم واألدوات المماثستثمار في الصكاالالمتعلق ب  - 33ي رقم معيار المحاسبة المال
 :على طبيعته اً مار أدناه اعتماداالستث كإحدى فئات يتم تصنيف كل استثمار، لغرض هذا المعيار

 

 ؛ة الدين النقديةأدا -

 ؛أداة الدين غير النقدية -

 ؛ وةة أسهم حقوق الملكيأدا -

 ثمار األخرى ستأدوات اال -
 

 التصنيف 
تصنيف االستثمارات  ةالمجموعناه، يجب على دة أدالوارللنقض غير القابلة ثبات المبدئي اإلممارسة خيارات إال إذا تمت 

( 3أو )ملكية أسهم حقوق الالقيمة العادلة من خالل ب( 2أو )ة أ بالتكلفة المطف( 1إما ) اً كما تم قياسها الحقضعة لهذا المعيار ا الخ
فقات النقدية التدإلدارة االستثمارات وخصائص مجموعة عمال العلى أساس نموذج أ الدخلقائمة من خالل  القيمة العادلةب

 .لالستثمارالمتوقعة 
 

بالتكلفة، حتى وقت تنفيذ المعاملة، وبالتكلفة  ر في أداة الدين النقدية، حيث يعكس ديناً في النهايةيف وقياس االستثما نيتم تص
 المطفأة بعد ذلك.

 

دية أو أداة استثمارية أخرى ضمن أي فئة من الفئات الثالث حسب نموذج أعمال تصنيف االستثمار في أداة الدين غير نق يمكن
 .المجموعة

 

 المجموعةلعادلة من خالل قائمة الدخل ما لم تقم في أدوات أسهم حقوق الملكية كاستثمار مدرج بالقيمة اإدراج االستثمار  ميت
الستثمار على أنه استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل حقوق فيه عند اإلثبات المبدئي لتصنيف ذلك ا باختيار تصنيف ال رجعة

 الملكية.
 

 يمة العادلة من خالل الدخل.غرض المتاجرة دوماً ضمن تصنيف االستثمار المدرج بالقثمار المحتفظ به لتيجب أن يقع االس
 

   اإلثبات والقياس المبدئي
لتكاليف المعاملة باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة بات جميع االستثمارات بقيمتها مضافاً ايتم مبدئياً إث

دلة من خالل قائمة الدخل إلى قائمة الدخل عند ت المتعلقة باالستثمارات المدرجة بالقيمة العا معامالم احتساب تكاليف الالدخل. يت
 السيطرة إلى المستثمر.ة الشراء العادية االستثمارات عند نقل تكبدها. يتم إثبات طريق

 

 ياس الالحق  الق
 

 ة المطفأة استثمارات مدرجة بالتكلف
أو الخسائر الناتجة  المكاسبيتم إثبات جميع  .ليعة معدل الربح الفبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقمارات المدرجة ستثيعاد قياس اال

يتم فحص االستثمارات المدرجة بالتكلفة ر في قائمة الدخل. االستثما إضمحالل استبعاد أو لناتجة عن عن عملية اإلطفاء وتلك ا
خسائر الالل وضمح إلبا " المتعلق 30عيار المحاسبة المالي رقم قاً لموف رير ماليتقداد عإفي كل فترة ضمحالل المطفأة لإل

  "االرتباطات المثقلة بااللتزاماتو يةاالئتمان
 

 ة الدخلقائم ة العادلة من خاللمبالقيات مدرجة استثمار
يتم . إعداد تقرير ماليترة ادلة في نهاية كل فبالقيمة العقائمة الدخل العادلة من خالل  بالقيمةالمدرجة س االستثمارات يعاد قيا 
جة والقيمة العادلة في قائمة القيمة المدردت، والتي تعد الفرق بين ، إن وج الناتجة عن إعادة القياسرة سا أو الخ المكسب إثبات 
 . الدخل

 

 حقوق الاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
قرير مالي. يتم بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة إعداد تحقوق المة العادلة من خالل قائ يمةيعاد قياس االستثمارات المدرجة بالق

لمدرجة والقيمة العادلة مباشرةً في بين القيمة ا إن وجدت، والتي تعد الفرقأو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس،  المكسبإثبات 
 حقوقالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل م فحص االستثمارات الالستثمارات". يتضمن "إحتياطي القيمة العادلة لحقوق ال

حالل والخسائر االئتمانية تعلق "باإلضمالم 30كل فترة إعداد تقرير مالي وفقاً لمعيار المحاسبة المالي رقم لإلضمحالل في 
.واالرتباطات المثقلة بااللتزامات"
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 رةالمرحلية الموحدة المختص يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 )مراجعة( 2020يونيو  30في 

 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة( معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة 4,2
 

 (تتمة) ألدوات المماثلةستثمار في الصكوك واألسهم وااالمتعلق ب ال  - 33معيار المحاسبة المالي رقم 
 

 إعادة التصنيف 
المالية الموجودات نيف جميع ارة االستثمارات، تقوم بإعادة تصعمالها إلدبتغيير نموذج أ المجموعةا، تقوم عندما، وفقط عندم

بتة مسبقاَ مثئر و خسا مكاسب أأي عرض إعادة  مجموعةللالمتأثرة من تاريخ إعادة التصنيف. في حالة إعادة التصنيف، ال يجوز 
 األرباح. /( أو العوائد إلضمحاللتجة عن اأو الخسائر النا  المكاسب)بما في ذلك 

 

 ا يلي:ت مواستنتج  33م قر اليلما مجموعة بتقييم تأثير معيار المحاسبةرة الإدا قامت
 

الدين كاستثمارات في أدوات المجموعة المحتفظ بها من قبل المالية  الموجوداتجميع ه يتم تصنيف وباستثناء االستثمارات، فإن
 اتتثمارا يتعلق باالستثمارات، واختارت المجموعة تصنيفها كاسم. وفيةطفأ على أساس التكلفة المتصنيفها تم ي، وبالتالي ةالنقدي

 .مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
 

نيفها التي تم تصاالستثمارات أن المالية الموحدة حيث هذه القوائم أعاله أي تأثير جوهري على المعيار المذكور لم يكن لتطبيق 
 .حقوق الملكيةالل بالقيمة العادلة من خ تصنيفها يستمر يتم  ،وق الملكيةقمسبقاً كمدرجة بالقيمة العادلة من ح

 

 املي الصكوك داد التقارير المالية لحبإعالمتعلق   34معيار المحاسبة المالي رقم 

الجهة ن وجودات األساسية ألداة الصكوك. وهو يتطلب مالمحاسبية ومتطلبات إعداد التقارير المالية للمهذا المعيار المبادئ يحدد 
سيكون هذا المعيار إلزامي من الفترات دادها حسب الحاجة بموجب هذا المعيار. إلع الدعوةإعداد تقارير التمويل أو صدرة الم

 اح بالتطبيق المبكر.، مع السم2020ر يناي 1ة في أو بعد دئبتالمالية الم
 

ة للمجموعة للفتر المختصرةالموحدة المرحلية م المالية هذه القوائمذكور أعاله أي تأثير جوهري على المعيار اللم يكن لتطبيق 
 .2020 يونيو 30المنتهية في 

 

 إفصاح التحول  5,2
 

ء أرقام ثنا بأثر رجعي، باست 30المالي رقم سبية الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة يق التغيرات في السياسات المحا طبتم ت
معيار تطبيق  نتجت عنروق بين القيم المدرجة للموجودات المالية التي ه الفا فيما يلي أدن. لم يتم إعادة عرضها نة التي المقار

 .2020يناير  1ة والموجودات المالية كما في في األرباح المستبقا  والتي تتطلب تعديالً  30المالي رقم المحاسبة 
 

 30تأثير تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 
 :30 الي رقمتطبيق معيار المحاسبة المتأثير  يلي فيما 

 الرصيد في 
 2020 يناير 1 

 تعديالت 
 التحول  

  31د في الرصي
  2019ديسمبر 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
  دوالر أمريكي 

    
 نكنقد وأرصدة لدى ب 37,315 (475) 36,840
 ة  ذمم مدين 18,672 (669) 18,003

───────── ───────── ─────────  
54,843 (1,144) 55,987  

═════════ ═════════ ═════════  
 

 تدوير العمليات   3
 

 ي الربح أوالحصة التناسبية من صاف 2020يونيو  30في  المنتهية رأشه الستةموحد لفترة قد ال يمثل صافي الدخل المرحلي ال
الخسارة السنوية نتيجة لتقلبات الدخل والمصرفات التشغيلية.
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 )مراجعة( 2020يونيو  30في 

 
 

  نقد وأرصدة لدى بنوك 4
 مدققة

 يسمبر د 31
2019 

 مراجعة 
 يونيو   30

2020  

 ألف 
 أمريكي دوالر

 ألف  
  دوالر أمريكي 

   
  لدى بنوك ةجاريال اتحسابأرصدة ال 4,744 12,751
 يوماً أو أقل(  90ستحقاق أصلية لفترة ا ودائع قصيرة األجل )بتاريخ 19,135 9,297

 نقد في الصندوق 13 14
───────── ─────────  

 مجموع النقد وما في حكمه  23,892 22,062
   

 يوماً( 90لية ألكثر من صودائع قصيرة األجل )بتاريخ استحقاق أ 1,416 15,253
───────── ─────────  

37,315 25,308  
   
 ة الخسائر االئتمانية المتوقع مخصص : منها اً محسوم (136) -

───────── ─────────  
 األرصدة لدي البنوكمجموع النقد و 25,172 37,315

═════════ ═════════  
 

 :ةعتوقالخسائر االئتمانية المغير في مخصص الت
 

 مدققة
 يسمبر د 31

2019 

 مراجعة 
 يونيو   30

2020  

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف  
  أمريكي دوالر 

   
 يناير  1في  475 -
 السنة /الفترة ل االستردادات خال (339) -

───────── ─────────  
- 136  

═════════ ═════════  
 

 ةينذمم مد 5

 

 مراجعة 
 يونيو   30

2020 

 مدققة
 ديسمبر  31

2019 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 يمريكدوالر أ
   

 14,604 14,748  (18ة )إيضاح مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالق

 8,737 9,716 م تجارية مدينة ذم

 20,918 21,580 ذمم مدينة أخرى 

 1,699 1,878  إيجار مستحق القبض
 ──────── ──────── 
 47,922 45,958 
 (27,286) (22,375) ة الخسائر االئتمانية المتوقع مخصص : منها محسوماً    
 ──────── ──────── 
 25,547 18,672 
 ════════ ════════ 
 

ويتم سداد لل لها شروط محددةال يوجد ووال تستحق عليها أرباح ر مضمونة، غيهي القة عالطراف ذات األالمبالغ المستحقة من إن 
  التصريح بها من قبل إدارة المجموعة.
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 ة الموحدة المختصرةالمرحلي يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 مراجعة() 2020يونيو  30في 

 
 

 (تتمة) ينةذمم مد 5
 

 للمجموعة:مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة فيما يلي التغير في 

 

 مراجعة 
 يونيو   30

2020 

 مدققة
 ديسمبر  31

2019 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي
   

 28,900 27,286 يناير  1في
 - (6,001) حاجة إليه مخصص انتفت ال

 - 669  30ار المحاسبة المالي رقم تأثير تطبيق معي
 (1,614) 421 المخصص 

 ──────── ──────── 
 22,375 27,286 
 ════════ ════════ 
 ستثماراتا 6

 

 مراجعة 
 نيو  يو 30

2020 

 مدققة
 ديسمبر  31

2019 

 
 ألف  

 مريكي دوالر أ
 ألف 
 ر أمريكيدوال

     المدرجةغير  –ن خالل الحقوق ة بالقيمة العادلة مقوق الملكية المدرجدوات أسهم حأ

 13,052 13,052 صلة بالعقارات الذات استثمارات حقوق الملكية 
 ═══════ ══════ 
 

لك جميع ت .خالل الحقوقمة العادلة من بالقيالتي تم تصنيفها كمدرجة المدرجة غير ستثمارات أسهم حقوق الملكية اعبارة عن هذه 
ًء على تقييمات تم بلة لالسترداد لتلك االستثمارات من قبل اإلدارة بنا ة القا القيم تحديد. تم ةعقاري رها مشاريع تطوياالستثمارات لدي

 خبراء عقاريون مستقلون.قبل  نإجراؤها م
 

 مشروع مشترك وشركات زميلة  استثمارات في 7

 

 مراجعة 
 يونيو   30

2020 

 ةمدقق
 ديسمبر  31

2019 

 
 ألف  

 مريكي دوالر أ
 ألف 

 كيدوالر أمري
   

 88,500 87,387  يناير 1في 

 - 9,266  اتذاستحوا

 (651) - خالل الفترة / السنة  توزيعات

 - 9,574 *مكسب من صفقة شراء

 (462) (9,634) في الخسارة صافي حصة المجموعة 
 ─────── ─────── 
 96,593 87,387 
 ═══════ ═══════ 
 

ون الخليجي لصالح أحد ، صدر حكم من مركز التحكيم لدول مجلس التعا 2019مبر ديس 31تهية في خالل السنة المن* 
 15، يتعين على الشركة إعادة مبلغ االستثمار البالغ ادرم الصبموجب الحكالمجموعة.  تديرها المستثمرين في شركة مشروع 

يتم تحملها من قبل إضافية روفات مص عن فضالً ر الشركة ار في دفاتسملة االستثمؤدي إلى إعادة رمليون دوالر أمريكي مما سي
اقية والتي يع اتفحيث قامت بتوقالمجموعة والمستثمر في تسوية ودية دخلت ، 2020يناير  12بتاريخ ذلك،  ومع .الشركة
بقيمة هم على أست ستحوذاومستثمر، إلى ال ي نقداً ألف دوالر أمريك 6,631مبلغ وقدره ادة بإعالمجموعة قامت  بموجبها 

 خالل الفترة.ألف دوالر أمريكي  9,574قدره و كسب موبذلك محقق في شركة المشروع، أمريكي دوالر ألف  16,205
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 )مراجعة( 2020يونيو  30في 

 
 

  ت عقاريةاستثمارا 8

 

 مراجعة 
 يونيو   30

2020 

 مدققة
 ديسمبر  31

2019 

 
 ف  أل

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي
   

 80,786 77,402  يناير 1في 

 60 630 مشتريات 

 (3,444) - ادات إستبع
 ─────── ─────── 
 78,032 77,402 
 ═══════ ═══════ 
 

 ممتلكات وآالت ومعدات  9

 

مباني على 
راضي أ

 مستأجرة

 مكائن 
معدات وأثاث و

 وتركيبات

 أجهزة 
ج وبرام

 مجموعال مركبات اآللي حاسبال

 

 ألف 
الر دو

 أمريكي

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
 دوالر

 أمريكي

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي

      التكلفة 
 24,532 2,242 1,587 10,581 10,122 2020يناير  1في 

 56 - 53 3 - إضافات 

 (236) (38) (68) (130) -  إستبعادات
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 24,352 2,204 1,572 10,454 10,122 2020و يوني 30في 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

      االستهالك المتراكم

 14,550 1,826 1,437 8,963 2,324 2020يناير  1في 
 514 50 49 211 204 المخصص  
 (235) (38) (68) (129) -  إستبعادات

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 14,829 1,838 1,418 9,045 2,528 2020يونيو  30في 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      :صافي القيمة الدفترية

 9,523 366 154 1,409 7,594 2020يونيو  30في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 9,982 416 150 1,618 7,798 2019 سمبردي 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 واآلالت والمعدات في القائمة المرحلية الموحدة للدخل: فيما يلي االستهالك المحتسب على الممتلكات
 مراجعة 

 
 المنتهية  رأشه للستة

 يونيو  30في 
 2020 2019 

 
 ألف  

 أمريكي دوالر 
 ألف 

 أمريكيالر دو
   

 74 29 تكاليف العقد تهالك المحتسب على االس

 610 485 المحتسب على المصروفات  االستهالك
 ──────── ──────── 
 514 684 
 ════════ ════════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 (مراجعة) 2020يونيو  30في 

 
 

   موجودات أخرى 10

 

 عةمراج
 يونيو  30

2020 

 ققة مد
 ديسمبر  31

2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 
 ر أمريكيدوال

   
 212 320   لينلمقاولمبالغ مدفوعة مقدماً 
 309 344 مبالغ مدفوعة مقدماً  

 ──────── ──────── 
 664 521 
 ══════ ══════ 

 دائنة   ذمممطلوبات أخرى و 11

 

 مراجعة
 و يوني 30

2020 

 مدققة 
 يسمبر د 31

2019 

 
 ف أل

 كيدوالر أمري
 ألف 

 دوالر أمريكي
   

 50,105 50,105 ( 1.11الدفع )ايضاح  قإيجار عقد التأجير المستح
 8,594 8,813 مستحقات وذمم دائنة أخرى 

 8,497 8,497 (2.11)ايضاح مخصص القضايا القانونية القائمة 
 4,754 4,259 (18و 3.11ة )ايضاح غ مستحقة ألطراف ذات عالقمبال

 2,808 2,788 ع بالغ محتجزة مستحقة الدفم
 528 1,751 ذمم تجارية دائنة 

 83 332 من عمالء المقاوالت مبالغ مدفوعة مقدماً 
 ──────── ──────── 
 76,545 75,369 
 ════════ ════════ 
 

 1.11إيضاح 
إن العقد ، 2005ديسمبر شهر في والسياحة التجارة وزارة الصناعة و عمل األجفي عقد إيجار طويل  لمجموعةزميلة للالشركة اادخلت 

 .سنة 50لمدة و 2006مايو شهر من  اً اعتبار نافذ 
 

 ً من  ليتين ر للسنتين األوال يستحق دفع إيجا، االتفاقيةالتوقيع على من تاريخ  والصناعة والسياحة، االتفاقية مع وزارة التجارة لبنود وفقا
إلى  2008من سنة ) للفترةعقد التأجير مستحق الدفع، إيجار إن . 2007سنة إلى  2006سنة  مناإليجار، عقد  يفة الفترة المشمول

ع دفبالمجموعة تلتزم بعد ذلك، والمستأجرة.  ستصالح األرضالالمجموعة تحملتها مقابل النفقات التي مقايضتها (، وقد تم 2025سنة 
 (.2056نة إلى س  2026ن سنة م)ة سنثالثين تأجير على مدى ال دإيجار عق

 

 2.11إيضاح 
 

أجرت اإلدارة تقييم للمطالبات  القانونيةية المرفوعة ضدها. ونتيجة لسجل المطالبات لدى الشركة سجل تاريخي للمطالبات القانون
 بلية.مقابل تلك اإللتزامات المحتملة المستق ، قامت بإثبات مخصصاتوبالتاليالمستقبلية المحتملة ضد الشركة 

 

 3.11 حإيضا 
أرباح وال يوجد لها شروط محددة للسداد وهي معتمدة   المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة هي غير مضمونة وال تستحق عليها إن

  عة.من قبل إدارة المجمو
 

 تمويل من بنك   12

 

 مراجعة
 يونيو  30

2020 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 ريكيدوالر أم
   
 6,386 5,445 المرابحةويل سلع مت
 ════════ ════════ 

 

. تحمل هذه عاملالشراء عقارات وتلبية متطلبات رأس المال حصلت المجموعة على تمويل من بنك لغرض اقتناء استثمارات و
 معني.  لشروط السداد المتفق عليها مع البنك الها وفقاً المطلوبات أرباح بمعدالت السوق ويتم سداد
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائالقول وح تحاضاإي
 ة()مراجع 2020يونيو  30في 

 
 

 أسهم خزانة  13
 

ديسمبر  31دوالر أمريكي ) 1,308,680( سهم وبإجمالي 3,500,000: 2019ديسمبر  31) 3,675,000خزانة الم ـسهأتمثل 
ل الصادر، المحتفظ بها من ( من رأس الما%1,22: 2019ديسمبر  31) %1,22(، التي تمثل دوالر أمريكي 1,238,680: 2019

 قبل المجموعة. 
 

 دخل من استثمارات عقارية   14
 مراجعة 

 
 المنتهية  ر أشه للستة

 يونيو  30في 
 2020 2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
   

 2,373 2,629 اردخل إيج
 3,197 - عقارية مكاسب محققة من بيع استثمارات 

 ──────── ──────── 
 2,629 5,570 
 ════════ ════════ 

 ر دخل آخ 15
 مراجعة 

 
 المنتهية  ر أشه للستة

 يونيو  30في 
 2020 2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 
 ر أمريكيدوال

   
 1,348 338 خدمات المياه والكهرباء 

 284 307 ائع قصيرة األجلمن ود ربح
 120 874 *أخرى

 ──────── ──────── 
 1,519 1,752 
 ════════ ════════ 
 

بمبلغ  2020يونيو شهر أبريل إلى  شهر  منحة حكومية مستلمة مقابل رواتب الموظفين البحرينيين من علىتشمل اإليرادات األخرى * 
 .(1إيضاح ) ألف دوالر أمريكي 313باء بمبلغ وقدره ألف دوالر أمريكي ورسوم الكهر  462وقدره 

 

 منحة أسهم  16
 

واقع سهم واحد ب، تم إصدار أسهم 2020مارس  22خ ي اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتارين فموافقة المساهميبعد 
ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ألف دوالر أمريكي 5,730وبإجمالي سنتاً،  40قدرها  سمية إبقيمة سهم محتفظ به  20لكل 

2019. 
 

 اح في األربمخفض للسهم نصيب األساسي والال 17
 

العائد إلى حقوق حاملي أسهم الشركة األم  للفترة الدخلسهم من األرباح بقسمة صافي يتم احتساب مبالغ النصيب األساسي والمخفض لل
 يلي:كما  فترةالعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 مراجعة 

 

 المنتهية  ر أشه للستة
 يونيو  30ي ف

 2020 2019 
   
 4,294 4,788 ر أمريكيألف دوال -فترة ئد إلى حقوق مساهمي الشركة األم للالعادخل ال

 ═══════ ═══════ 

 297,162 297,162 باآلالف  - ونهاية الفترةفي بداية  القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسط   
 ═══════ ═══════ 

 1,45 1,61 تات أمريكية سن – الموزعة للسهماألرباح 
 ═══════ ═══════ 

 

 ساسي.للسهم األلألرباح  ةللسهم المخفض مماثلاألرباح ن إللتخفيض، وبالتالي ف ةلدى الشركة أية أسهم عادية قد تكون عرضتوجد  ال
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 رةالمرحلية الموحدة المختص يةلا مالم ائل القووح  تحا ضاإي
 ( مراجعة)  2020يونيو  30 في

 

 عالقة  الات طراف ذاألعامالت موة أرصد 18
 

دققي  وم ةعضاء هيئة الرقابة الشرعيأمجموعة وللك مع تلمشتركة المساهمة النتيجة لمملوكة لهم أو المسيطر عليها أو ذو نفوذ مؤثر من قبلهم والشركات الحليفة  تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارة المجموعة والشركات ا
   .رجيينخاال الحسابات

 

 رة:القوائم المالية المرحلية الموحدة المختص قة المتضمنة في أطراف ذات العالأرصدة  فيما يلي

  مراجعة   مدققة 
  2020يونيو  30  2019ديسمبر  31

  مجموع ال

 أطراف أخرى  

  ذات عالقة  

 موظفي اإلدارة  

أعضاء  يسيين/ لرئا

  /  اإلدارة   مجلس

ت  سابامدققي الح

  الخارجيين 

  ات زميلة شرك

  المجموع   مشترك  ومشروع 

 رى  أطراف أخ

  ذات عالقة  

موظفي اإلدارة  

أعضاء  الرئيسيين/

  /  ةدارمجلس اإل 

مدققي الحسابات  

  الخارجيين 

 شركات زميلة  

  ترك  ومشروع مش

 ألف 

  دوالر أمريكي 

 ألف 

  دوالر أمريكي 

 ألف 

  الر أمريكي دو

 ألف 

  دوالر أمريكي 

 ألف 

  مريكي ر أدوال 

 ألف 

  أمريكي  دوالر

 ألف 

  دوالر أمريكي 

 ألف 

  ي دوالر أمريك

               
 إجمالي   -مم مدينة  ذ 9,674  -  5,074  14,748  9,635  -  4,969  14,604

 مم المدينة المضمحلة خصص للذم ( 2,998)  -  ( 2,409)  ( 5,407)  ( 8,764)  -  ( 2,408)  ( 11,172)

 صافي   -ذمم مدينة   6,676  -  2,665  9,341  871  -  2,561  3,432

 ذمم دائنة  4,255  4  -  4,259  4,529  -  225  4,754
 

 حلية الموحدة المختصرة: رالعالقة المتضمنة في القوائم المالية الم أطراف ذات  مالتمعا فيما يلي

  مراجعة   مراجعة 
  2020يونيو  30  2019يونيو  30

 المجموع 

 أطراف أخرى  

 عالقة    ذات

 إلدارة  موظفي ا 

أعضاء  الرئيسيين/ 

/ مدققي   اإلدارة   مجلس

 الحسابات الخارجيين 

شركات زميلة  

 لمجموع ا ومشروع مشترك  

 رى أطراف أخ

 ذات عالقة  

موظفي اإلدارة  

ضاء  عأ  الرئيسيين/

مجلس اإلدارة/ مدققي  

 الحسابات الخارجيين 

لة  ت زميشركا

  ومشروع مشترك  

 ألف

 دوالر أمريكي 

 لفأ

 والر أمريكي د 

 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف

  مريكي دوالر أ

 الدخل         
 الخدمات األخرى  ارة وأتعاب اإلد 24 - - 24 16 - 24 40

(326 ) - - (326 ) (60 ) - - (60 ) 
ت في  مارا استثخسارة ناجمة من  من الشركةافي حصة ص

 وشركات زميلة   ك مشروع مشتر
────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────  

(286 ) 24 - (310 ) (36 ) - - (36 )  
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════  

 المصروفات         

 تكاليف الموظفين   - 877 - 877 - 1,233 - 1,233

 مصروفات عمومية وإدارية   2 96 30 128 3 530 13 546
────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────  

1,779 13 1,763 3 1,005 30 973 2  
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════  

 الربح         
 ية المتوقعة تماندادات الخسائر االئاستر 5,766 - - 5,766 - - - -

══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════  
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 (مراجعة) 2020يونيو  30في 

 
 

 )تتمة(ذات عالقة أطراف  معامالتوأرصدة  18
 

 ة الرئيسيين: ظفي اإلدارمو مكافآت فيما يلي 

 راجعةم 

 
 المنتهية  رهشأ للستة

 يونيو  30في 
 2020 2019 

 
   ألف

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي
   

 1,233 877 رواتب ومزايا أخرى
 ════════ ════════ 

 ومات قطاعات األعمالمعل 19
 

عمليات الت ون الموجوداألعمال هي مجموعة من قطاعات افيما يتعلق بقطاعات أعمال المجموعة. إ تم عرض معلومات القطاع
لخدمات التي تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي في قطاعات األعمال األخرى. مة في تقديم المنتجات أو االمستخد

  .يةرئيس قطاعات أعمال أربعإلى غراض اإلدارة، تم تقسيم المجموعة أل
 

للمجموعة  المختصرة الموحدة لمرحليةا قوائم الماليةلد اعها في إعدانفسها التي تم اتباهي عمال األقطاعات إن السياسات المحاسبية ل
  .دون شروط تفضيليةالتقديرية السوق سعار . يتم إجراء المعامالت فيما بين القطاعات بأ 2كما هو موضح في إيضاح 

 
 لي:على النحو التادخل لل الموحدةالمرحلية بالقائمة المتعلقة  ات القطاعتم اإلفصاح عن معلوم)أ( 

 

 مراجعة   - 2020و ونيي 30 

 

خدمات االستثمار  
 وخدمات 

 ذات الصلة 

عقود 
 المقاوالت 

التطوير وبيع  
قطع األراضي 

 المجموع  االستبعادات  الصناعية 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 أمريكي دوالر 

إليرادات من العمالء صافي ا
 3,149 50 2,930 (131) 300 الخارجيين

 - (468) 313 - 155 لمعامالت فيما بين القطاعات ا

من خسارة ناجمة  الشركةحصة 
مشروع في  اتاستثمارن م

 (60) (3) - - (57) مشترك وشركات زميلة  
 1,519 (50) 767 589 213  دخل آخر

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

 4,608 (471) 4,010 458 611  مجموع اإليرادات
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 

 5,171 30 2,358 (1,746) 4,529   القطاعربح )خسارة( / 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 (مراجعة) 2020يونيو  30في 

 
 

 تتمة() لعماات األومات قطاعمعل 19
 مراجعة - 2019يونيو  30 

 

دمات خ 
االستثمار 
 وخدمات 

 ذات الصلة

عقود 
 المقاوالت

التطوير 
وبيع قطع  
األراضي 
 الصناعية

خدمات إدارة 
الممتلكات 
 المجموع االستبعادات والمرافق

 

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
ر دوال

 أمريكي

 ألف
دوالر 

 يكيأمر

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 

 كيأمري

 ألف
 دوالر 
 أمريكي

العمالء  صافي اإليرادات من
 8,321 - (288) 6,333 1,918 358 الخارجيين

 - (379) 376 3 - - المعامالت فيما بين القطاعات 

 147 - - - - 147 دخل من استثمارات
من خسارة  الشركةحصة 

في  اتاستثمارن ناجمة م
ترك وشركات  مشروع مش

 (326) - - - - (326) زميلة 
 1,752 - - 1,595 128 29  ل آخردخ 
 ─────── ─────── ────── ─────── ──────

─ 
─────── 

 9,894 (379) 88 7,931 2,046 208  مجموع اإليرادات
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 4,782 29 26 7,746 (443) (2,576)   القطاعربح )خسارة( / 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
ديسمبر  31و 2020يونيو  30المالي كما في المتعلقة بالقائمة المرحلية الموحدة للمركز  قطاعاإلفصاح عن معلومات ال تم)ب( 

  على النحو التالي: 2019

 مراجعة   – 2020يونيو  30 

 

خدمات 
االستثمار  
 وخدمات 

 ذات الصلة 
عقود 
 والت المقا

التطوير  
 قطعيع وب

األراضي  
 ة الصناعي

خدمات 
إدارة 

متلكات  الم
 المجموع  عادات االستب والمرافق 

 

 ألف 
دوالر 

 أمريكي 

 ألف 
دوالر 

 كي أمري

 ألف 
دوالر 

 أمريكي 

 ألف 
دوالر 

 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 

 أمريكي 

 ألف 
دوالر 

 أمريكي 

       

 248,583 (317,404) - 119,268 45,797 400,922 موجودات القطاع 
 ════════ ════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ 

 81,990 (135,333) - 52,761 8,862 155,700 طاع  مطلوبات الق
 ════════ ════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ 
 

 مدققة – 2019ديسمبر  31 

 

خدمات 
االستثمار 
 وخدمات 

 ذات الصلة 
د عقو

  المقاوالت

 التطوير
وبيع قطع  
األراضي 

 ناعيةالص

ة خدمات إدار
الممتلكات 
 المجموع  داتاالستبعا  والمرافق

 

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 لفأ
والر د

 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

 ألف
دوالر 
 أمريكي

       

 244,331 (219,249) 313 115,524 46,939 300,804 موجودات القطاع
 ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ 

 81,755 (26,817) 46 51,661 7,883 48,982 عمطلوبات القطا
 ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 (جعةمرا) 2020يونيو  30في 

 
 

 التزامات محتملة وارتباطات  20
 

 :مانيةاالئتلتسهيالت ا التالية المتعلقة بتزامات االل المجموعةمل تتح 

 
 التالية:عقود التأجير التشغيلية  طاتارتبا المجموعة  تتحمل

 

   عةراجم
 يونيو   30

2020 

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 

 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ف أل
 دوالر أمريكي

   :قود التأجير المستقبليةعى لمدفوعات الحد األدن

 160 544 خالل سنة واحدة
 - 2,053 أكثر من خمس سنوات  ت بعد سنة ولكن ليس

 ──────── ──────── 

 160 2,597 المجموع
 ════════ ════════ 

 نة موجودات األما 21
 

الموحدة المرحلية في القائمة  قانونيملكية حق فيها  لك المجموعةي ال تم، والتن العمالءدارة نيابةً عن الموجودات الميال يتم تضم
بر ديسم 31مليون دوالر أمريكي ) 100وجودات الم لهذه الدفترية، بلغ إجمالي القيمة 2020يونيو  30للمركز المالي. كما في 

 دوالر أمريكي(.مليون  129: 2019
 

 معلومات المقارنة  22
 

 تصنيف هذا لم يؤثرإن إعادة ال. ة الحاليةطبق في الفترة للفترة السابقة لتتناسب مع العرض المقارنبعض أرقام الم تصنيف إعادةتم 
 نة مسبقاً.لمطلوبات أو حقوق المالك للمجموعة المبيا ومجموع الموجودات ومجموععلى صافي الدخل 

 

 

   مراجعة
 يونيو   30

2020 

 ققةمد
 ديسمبر 31

2019 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي
   

 20,765 22,058 ضمانات 
 ════════ ════════ 


