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 إنوفست ش.م.ب.

 2021يونيو  30اإلدارة وتفاصيل االتصال كما في 
 

 2002 يونيو  18في  الصادر  48848  رقم السجل التجاري
  

   ةأعضاء مجلس اإلدار

   ارةإلدا  سلرئيس مج - الشلفان حامد  محمد 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة   - األيوبصالح محمد 

   عضو مجلس اإلدارة - السند أسعد عبدالعزيز 

 عضو مجلس اإلدارة   - المعتوق عبدالوهاب محمد 

 عضو مجلس اإلدارة   - العبدالجادر حمد معبدهللا 

 عضو مجلس اإلدارة   - الدخيل فهد  عبدالعزيز  د. 

 دارة  إلعضو مجلس ا - الخاجة عبدالرحيم اسامة  

  

   نفيذيتال سالرئي

  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. 

 الهيئة    عضو - همراد بوضايالشيخ / د. 

  

  الترشيح والمكافآتوركات  الشة  مكلجنة حوأعضاء 

 اللجنة  رئيس - السند د ع أسعبدالعزيز 

 نائب رئيس اللجنة - العبدالجادر محمد عبدهللا 

 عضو - المعتوق وهاب عبدالمحمد 

  

   المخاطرالتدقيق وأعضاء لجنة 
 اللجنة  رئيس - الخاجة  عبدالرحيماسامة  

 ةننائب رئيس اللج - األيوبح ال صمحمد 

 عضو   - الدخيل فهد  عبدالعزيز  د. 

  

 



 إنوفست ش.م.ب.

 2021يونيو  30في ل االتصال كما اإلدارة وتفاصي 
 
 

 البرج الشرقي،  35الطابق    المكتب الرئيسي
   يلمامرفأ البحرين ال 
 18334ص.ب:  
 المنامة 
 ة البحرينلكمم 
 +973  1715  5777هاتف:   
  

 ش.م.ب.بنك البحرين اإلسالمي    البنـوك
 ش.م.ب.  ثمارإلا  كبن 
 )مقفلة(.  )البحرين( ش.م.ب  بيت التمويل الكويتي 
 )الكويت( ش.م.ك.ع.  بيت التمويل الكويتي 
 بوبيان )الكويت(  بنك 
 ش.م.ب.  ي جارتالالمصرف الخليجي  
 )مقفلة(ش.م.ب.    ميبنك البركة اإلسال 
 ش.م.ب. مصرف السالم، البحرين   
  

 نغ و إرنست وي  مدقـقـو الحسابـات
 140: ص.ب 
 البرج الشرقي  – 10طابق  
 الميالتجاري الع  مركز البحرين 
 المنامة، مملكة البحرين 
  

 شركة البحرين للمقاصة   سهممسجلو األ
 بق الرابع  مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ، الطا 
 3203ص.ب:  
 المنامة 
 البحرينمملكة   
  
 ..كمالشركة الكويتية للمقاصة ش. 
 22077ص.ب:  
 13081الصفاة   
 دولة الكويت 
 

 





 .  ب.م.شإنوفست 

 . صرةالمختالموحدة المرحلیة  لیةا ئم المھذه القواجزءاً من   ٢٤ى إل  ١رفقة من الم اإلیضاحاتتشكل 
٣ 

   لموحدة للمركز الماليیة الحة المرالقائم
 ) مراجعة( ٢٠٢١یونیو  ٣٠في 

 مدققة مراجعة   
 

 
 یونیو  ٣٠

٢٠٢١ 
 دیسمبر ٣١

٢٠٢٠ 

 ضاح یإ 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
    الموجودات  

    
 ٢٣٬٣٩٩ ١٨٬٧٩٩ ٤ نوك نقد وأرصدة لدى ب

 ٢٣٬٠٧٢ ٢٤٬٣٢٨ ٥ ة  ذمم مدین
 ١٢٬٥٩٣ ١٢٬٨٦٥ ٦ استثمارات  
 ٩٥٬٦٨١ ٩٥٬٣٨٦ ٧ زمیلة   وشركات ةمشتركمشاریع في  استثمارات

 ٧٦٬٨٢٤ ٧٨٬٩٢٢ ٨ عقاریة ستثمارات ا
 ٩٬٠٤٥ ٨٬٦١٩ ٩   ت ومعداتوآال تلكاتمم

 - ٣١٩ ١٠ الحق في استخدام الموجودات 
 ٨١٨ ٦٠٦ ١١ موجودات أخرى

  ───────── ───────── 
 ٢٤١٬٤٣٢ ٢٣٩٬٨٤٤  مجموع الموجودات 

  ═════════ ═════════ 
    

    ك المطلوبات وحقوق المال
    

    المطلوبات 
 ٦٩٬٢٦٣ ٦٨٬١٨٥ ١٢ وذمم دائنة مطلوبات أخرى 

 - ٣٣٠ ١٣  اإلجارة ات عقد التزام
 ٥٬٤٣٩ ٥٬٦١٠ ١٤  من بنك یلومت

  ───────── ───────── 
 ٧٤٬٧٠٢ ٧٤٬١٢٥  مجموع المطلوبات  

  ───────── ───────── 
    

      حقوق المالك
 ١٢٠٬٣٣٤ ١٢٠٬٣٣٤  ل الما رأس 

 )١٬٣٠٩( )١٬٣٠٩( ١٥ خزانة محسوم منھ: أسھم 
  ───────── ───────── 
  ١١٩٬٠٢٥ ١١٩٬٠٢٥ 
  ───────── ───────── 
    

 ٦٬٠٧١ ٦٬٦٦٦  احتیاطیات 
 ١٦٬٥٢٧ ١٤٬٨٥٦  مستبقاة أرباح 

  ───────── ───────── 
 ١٤١٬٦٢٣ ١٤٠٬٥٤٧  الحقوق العائدة إلى مساھمي الشركة األم 

    
 ٢٥٬١٠٧ ٢٥٬١٧٢  حقوق غیر مسیطرة  

  ───────── ───────── 
 ١٦٦٬٧٣٠ ١٦٥٬٧١٩  حقوق المالك  عموجم
  ───────── ───────── 

 ٢٤١٬٤٣٢ ٢٣٩٬٨٤٤  ك المجموع المطلوبات وحقوق الم
  ═════════ ═════════ 
 
 

   الشلفانمحمد 
 رئیس مجلس اإلدارة  

   األیوبمحمد    
 رئیس مجلس اإلدارة ائب ن

 یاسر حمد الجار   
 يیس التنفیذ رئلا

  

 



 .  ب.م.شإنوفست 

 . صرةالمختالموحدة المرحلیة  لیةا ئم المھذه القواجزءاً من   ٢٤ى إل  ١رفقة من الم اإلیضاحاتتشكل 
٤ 

   للدخحدة ل موال ةالمرحلی  القائمة
 ) مراجعة( ٢٠٢١یونیو  ٣٠ھیة في تنمال ر أشھ الستةلفترة 

 
 یة في المنتھأشھر  للثالثة

 یونیو ٣٠
 أشھر المنتھیة في  ستةلل 

 یونیو ٣٠
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 إیضاح  
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي 
 ألف 
 كي ریر أمدوال

 ألف 
 كي ریر أمدوال

      الدخل التشغیلي 
 ) ١٣١(  ٣٩٩ ٦٠ ) ١٥(  ١٦ والت ا قمن عقود الم) الخسارة( /الدخل  فيصا 

 ٢٬٦٢٩ ١٬٥٤١ ١٬٣٠٨ ٧١٨ ١٧ استثمارات عقاریة دخل من 
 ٦٥١ ٤٣٠ ٣٢١ ١٣١  أتعاب خدمات اإلدارة والخدمات األخرى  

  جمناربح  /) خسارة(ة من الشركة حص صافي
 ةع مشتركیرا عن استثمارات في مش

 ) ٦٠(  ) ٢٩٥(  ١٤ ) ٢٤٨(  ٧ وشركات زمیلة 
 ١٬٥١٩ ٧١٨ ١٬١٠٣ ٢٨٠ ١٨   دخل آخر

  ──────── ──────── ───────── ───────── 
 ٤٬٦٠٨ ٢٬٧٩٣ ٢٬٨٠٦ ٨٦٦  غیليمجموع الدخل التش

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

      المصروفات التشغیلیة 
 ٢٬٤٢٧ ٢٬٠٦٦ ١٬٠٥٥ ٩٧٠  تكالیف الموظفین  

 ١٬٢١٨ ١٬٣٩٣ ٥٣٧ ٨٠٤  وإداریة  عمومیة تفا مصرو
 ١٬٠٦١ ٥٨٥ ٥٠٩ ٣٢١  مصروفات متعلقة بالممتلكات  

 ١٦٥ ١٧١ ٦٦ ٩٩  تكالیف التمویل  
 ٤٨٥ ٣٦٦ ٢٤٠ ١٨٢ ٩ استھالك 

 - ١١ - ١١ ١٩ صافي تكلفة اإلجارة  
  ──────── ──────── ───────── ───────── 

 ٥٬٣٥٦ ٤٬٥٩٢ ٢٬٤٠٧ ٢٬٣٨٧  التشغیلیة المصروفاتمجموع 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 
      

 ) ٧٤٨(  ) ١٬٧٩٩(  ٣٩٩ ) ١٬٥٢١(   ةالتشغیلی الربح /) الخسارة( صافي
      

مخصص   استرجاع/  )مخصص(صافي 
 ٥٬٩١٩ ١٩٣ ٥٩ ) ٩٥(  ٥و ٤  الخسائر االئتمانیة المتوقعة

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ٥٬١٧١ ) ١٬٦٠٦(  ٤٥٨ ) ١٬٦١٦(     ترةفل ل الربح/  )ارةخسال(
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
      العائد إلى:       

 ٤٬٧٨٨ ) ١٬٦٧١(  ١٩٥ ) ١٬٥٩٧(   حقوق مساھمي الشركة األم 
 ٣٨٣ ٦٥ ٢٦٣ ) ١٩(   حقوق غیر مسیطرة  

  ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ٥٬١٧١ ) ١٬٦٠٦(  ٤٥٨ ) ١٬٦١٦(   ة فترلل الربح /  )الخسارة(
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

ألساسي والمخفض للسھم في  ا  بیصالن
 ١٬٦١ ) ٠٬٥٦(  ٠٬٠٧ ) ٠٬٥٤(  ٢٠ ات أمریكیة)نتس( األرباح/  )الخسارة(

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 

   الشلفانمحمد 
 رئیس مجلس اإلدارة  

   باألیومحمد    
 إلدارة ا سجل رئیس مب ائن

 یاسر حمد الجار   
 يیس التنفیذ رئلا

  

 
 



  .  ب.م.شإنوفست 

 . ةرالمختصالموحدة ية حل المر  ةئم الماليمن هذه القواجزءاً   24ى إل  1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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   حقوق المالكلتغيرات في ة ل دحوالم  المرحلية القائمة
 ( مراجعة) 2021يونيو  30المنتهية في  ر أشه الستةلفترة 

   م األ حقوق العائدة إلى مساهمي الشركةلا 
     احتياطيات    

 

 رأس 

 المال 

 هم  سأ
 خزانة 

 طي  ا احتي 
 وني نا ق

القيمة  يطا تي اح 
من   العادلة
   حقوقل ا خالل

 أرباح 
 اةقبستم

 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   2021يناير  1 فيكما 
         

 595 - 595 - 595 - - - الدخل الشامل اآلخر للسنة 
         
 (1,606) 65 (1,671) (1,671) - - - -   للفترة  الربح/  (الخسارة)
         
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 165,719 25,172 140,547 14,856 2,090 4,576 (1,309) 120,334 2021 يونيو 30في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
         

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

 (1,144) (79) (1,065) (1,065) - - - -   30لمالي رقم  تطبيق معيار المحاسبة اتأثير  
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 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   لتوزيعات إلى أموال صندوق األعما 
         

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

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

 5,171 383 4,788 4,788 - - - -   ةرتف لل الربح
         
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 166,593 24,913 141,680 18,582 - 4,073 (1,309) 120,334 2020 يونيو 30في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 
 



  .  ب.م.شإنوفست 

 . المختصرةوحدة ماللية المرح  ليةه القوائم الما جزءاً من هذ  24إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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 ة لتدفقات النقدي الموحدة ل المرحلية  ةالقائم
 )مراجعة(  2021يونيو  30ية في هتالمن ر أشه الستةلفترة 

  
 المنتهية في  رأشه للستة

 يونيو  30
  2021 2020 

 إيضاح  

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    األنشطة التشغيلية

 5,171 (1,606)    للفترةالربح  /  (ةالخسار)

    
    : ةالتالينود للب تتعديال

 514 483 9 استهالك 

 - 11 19 صافي تكلفة اإلجارة  

 رات عن استثما ةجمحصة الشركة من خسارة نا صافي
 60 295 7 وشركات زميلة  ةع مشتركيرا في مش

 (5,498) (193) 5و 4 الخسائر االئتمانية المتوقعة استرجاعصافي 
  ──────── ──────── 
  (1,010) 247 

    لتشغيلية:  في الموجودات والمطلوبات اتغيرات لصافي ا

 13,498 (7,482) 4 يوماً(  90ية ألكثر من تواريخ إستحقاق أصلاألجل )ب ةودائع قصير

 - ( 24) 4 التغير في النقد المقيد  

 (2,046) (1,070)  ذمم مدينة  

 (143) 212  موجودات أخرى 

 1,166 (1,078)  ة م دائنمذ
  ──────── ──────── 
 12,722 (10,452)  األنشطة التشغيلية  من  /ي( المستخدم ف) قدنال فيصا 

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

 عادلة ارات المدرجة بالقيمة ال الستثمأس المال لمتحصالت من خفض ر
 - 323 6   حقوقال  من خالل

 (630) (2,098)  ية ارعقلا  ماراتتثسلال يةرسملة إضاف

 (56) ( 57) 9   معداتشراء ممتلكات وآالت و 

 1 -  عدات آالت وم من بيع ممتلكات و متحصالت

 (9,266) -  يلةمات زوشرك ةع مشتركير ا استثمارات في مششراء 
  ──────── ──────── 

 (9,951) (1,832)  األنشطة االستثمارية   المستخدم فيصافي النقد  

  ──────── ──────── 
    تمويليل ا طاشنال

 (941) 171    كبنال ن ويل مالتم  صافي التغير في

  ──────── ──────── 
 (941) 171    التمويلي طا نشال (المستخدم فيمن / )صافي النقد 

  ──────── ──────── 
 1,830 (12,113)    صافي التغير في النقد وما في حكمه

    
 22,062 17,568 4 الفترة  ية دافي ب همكفي ح  ا مالنقد و

  ──────── ──────── 
 23,892 5,455 4  نهاية الفترةنقد وما في حكمه في لا

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

 - 595    لعادلة لالستثماراتي احتياطي القيمة ايرات فتغال

 (10) -  ية الخيرعمال ألا صندوق أموالمقابل الشركة توزيعات من قبل 

 (1,144) -  ألول مرة  30م  رق لماليمحاسبة امعيار ال تأثير تطبيق
 ════════ ════════ 



  .  ب.م.شإنوفست 

 . المختصرةوحدة ماللية المرح  ليةه القوائم الما جزءاً من هذ  24إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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 أموال صندوق األعمال الخيرية  استخدامات و درلمصاالموحدة المرحلية ئمة القا
 )مراجعة(  2021يونيو  30المنتهية في  ر أشه الستةلفترة 

 

 

 ي هية فهر المنتشأللثالثة 
 نيويو 30

 ر المنتهية في شهأ ةستلل 
 يونيو 30

 2021 2020 2021 2020 
 ف لأ 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 كي أمري دوالر
 ألف 

 دوالر أمريكي 
     صادر أموال صندوق األعمال الخيرية م
     

غير الموزعة في   أموال صندوق األعمال الخيرية
 14 24 - 24 الفترة   بداية

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

مصادر أموال صندوق األعمال الخيرية   عومجم
 24 24 - 24 رة  خالل الفت

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

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

 
 
 
 



  .  ب.م.شإنوفست 
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 المختصرة دة الموحالمرحلية  يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 ( عةجامر ) 2021يونيو  30في 

 
 

 طة  واألنشمعلومات عن الشركة  1
 
 
 التأسيس  ( أ

وتعمل بموجب سجل  2002 يونيو 18ريخ  ي مملكة البحرين بتاف  ستأستمساهمة عامة  شركة"( هي الشركةم.ب. )"ش. فستإنو
رق بدأت  48848م  تجاري  بتاريخ  مزاولة  ة  شركال.  التجارية  وب2002ر  أكتوب  1عملياتها  التأسم.  عقدها  شروط  يسي وجب 

  لقانون أو على النحو ا  كمبح   تها يتم انتهاء مد  ما لم  مماثلةلفترات  تجديد  سنة، قابلة لل  50  هي  ن مدة الشركةفإ   ونظامها األساسي،
رفأ  قي، م، البرج الشر35هو الطابق    تب المسجل للشركةلمكا  وان ن 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( سالاإلدئ  لمبا )ا  1قم  ثمارية تجارية مرخصة ضمن فئة ركزي كشركة استل مصرف البحرين المرقبن  م  ةتم ترخيص الشرك
 . مصرف البحرين المركزي وبموجب قوانينراف عمل تحت إشسالمية ولتعة اإلالشريالها وفقاً لقواعد ومبادئ لتمارس أعم

 

 نشطةألا (ب 
 في التالي:  عة"(مومج ال"التابعة ) ا وشركاته كةشرللسية ة الرئياألنشطتتمثل 

 

ار  ستثماألوراق المالية وصناديق االوالمباشر    تثمارسالا  ا ومنه  ا هأنواع  بجميع  اتتثمارالسشرة في مجال ال بصورة مبا عمال -
 . واعها نبأ 

 اديق االستثمارية بمختلف أنواعها. الصن تأسيس وإدارة  -

 ة.يولدوال واإلقليميةية المحل  ألسواقية في االمال ل في األدواتما تعال -

 للغير.  مجاالت االستثمار المختلفةطة بدراسات المرتبتوفير المعلومات وال -

 . ستشارات المالية واالستثمارية للغيرات واإلخدمالتقديم  -

 رين. لبح ة ادماتية داخل وخارج مملكعية وخ عقارية وصناة في شركات ريع مشتركمشا يس تأس -

 والت.ة المقا طة أنشمزاول -

 تطوير وصيانة العقارات. جير وة وتأي السكنية والصناعية والمبانريجا لت االعمل في إدارة المراكز   -

أنشطة شبيهة الهيئات التي تزاول    ن رها مت وغيمن األشكال مع الشركا   أو أن تشترك بأي شكل  في  حةل لها مصيكون    نأ -
  الشركات تندمج في  ما ك ا،همملكة البحرين أو خارج ي ف موعةالمج اف يق أهدها على تحق مع 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  قام

لذلك  .جائحةبأنه   انخفاضونتيجة  بعد  فيما  التجارية  الحكوماتعمالءالي حركة  ف  ، شهدت األعمال  من  تكليف  وحيثما صدر   ، ،
جائحة  تفشي الالمتوقعة لستمر التأثيرات الحالية وومن المتوقع أن ت  .ية غير األساسيةجارلت ا  عمالق األغالوإسفر  بتعليق مؤقتا لل

، 2021  يونيو  30عمليات المجموعة حتى    اً علىثر سلب ت لم تؤالرغم من هذه التطورا   ىلع   ر.د العالمي في التطوقتصا اال  على
 للمجموعة على المركز المالي    يبسلتؤثر بشكل  وقد  ة  لح ر الم  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  حكومة مستلمة من  ماليمنحة    ألف دوالر أمريكي على  718الدخل اآلخر البالغ  يتضمن  
يونيويني حرالب شهر  إلى  أبريل  شهر  من  بقيمة    82بقيمة    2021  ين  كهرباء  ومصروفات  أمريكي  دوالر  دوالر   87ألف  ألف 

ألف   462بقيمة  2020ينيين من شهر أبريل إلى شهر يونيو : دعم مستلم مقابل رواتب الموظفين البحر2020يونيو  30أمريكي )
 .أمريكي(ر والألف د  313قيمة دوالر أمريكي ومصروفات كهرباء ب

 

 (.موظفاً  394: 2020ديسمبر  31) 2021يونيو   30كما في موظفاً  386بلغ عدد موظفي المجموعة 
 

االمرح مالية  م الد القوائتم اعتما  المختصرة لموح لية  على قرار مجلس اإلدارة    اءً بن  2021يونيو    30  في   تهيةالمن  رأشه   للستة  دة 
 . 2021 أغسطس 4بتاريخ  الصادر 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامال م ائ القو لوح تحاضاإي
 ( عةجامر ) 2021يونيو  30في 

 
 

 السياسات المحاسبية  2
 

 أسس اإلعداد 2,1
توجيهات الواردة   لوفقاً   2021  يونيو  30ية في  نتهالم  رأشه  للستة  موعةللمج ية الموحدة المختصرة  رحلالمة  ماليئم الالقوا  أعدت

المحا بموجب   المعيار  رقودسبة  الما   صالخا   34  ملي  المرحلية""بالتقارير  الموحدة    .لية  المرحلية  المالية  القوائم  تشتمل  ال 
جم على  المعلوما المختصرة  واإلفصاحيع  المطلوبت  موحدةدة إلعات  مالية  قوائم  ويج سنوي  اد  تقرة  أن  القوائم    بالتزامنأ  ب  مع 

بالدوالر   حلية الموحدة المختصرةم المالية المروائالق ذهه ضتم عر .2020ر ديسمب 31في   ما ك للمجموعة السنوية الموحدةالمالية  
 ذكر خالف ي  مل  ما كي  ر أمريأقرب 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   مرحليةلا   اليةلم قوائم ااد هذه ال ي إعدات المحاسبية المتبعة فسياسن الإ

الصادرة  لية  الما بة  سالمحا ايير  ت وفقاً لمعأعد  التيو  ،2020ديسمبر    31منتهية في  سنة الية للالسنوالموحدة  إعداد القوائم المالية  
هيئة المحددة من قبل  شريعة اإلسالمية  القواعد  و  ئومباد  ي"(يوف)"األاإلسالمية  المراجعة للمؤسسات المالية  عن هيئة المحاسبة و

ة  لماليالمؤسسات انون  ا قزي وك المر  رف البحرين وقانون مص   ية البحرينيقانون الشركات التجارطبقاً لو  للشركةالرقابة الشرعية  
ن  ع  أليوفيايير ا عم  بل غيا في حا،  )"األيوفي"(ات  وفقاً لمتطلب.  (4رقم  مجلد  لا مصرف البحرين المركزي )رشادي لوالدليل اإل

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

 دلتوحيأسس ا 2,3
القوا المالية  تشتمل  الماليةتصرة  مخالالموحدة  المرحلية  ئم  القوائم  األرصدة   دستبعا ا  مت  .بعةالتا   ا هوشركاتشركة  لل  على  جميع 
 بالكامل عند التوحيد.  البينيةوالمعامالت 

 

 المختصرة:  ة وحدالمالمرحلية ية المال ائمقوالفي هذه  ي تم دمجها للشركة، الت فيما يلي الشركات التابعة الرئيسية
 

 سم الشركة التابعة ا

 نسبة  
 ة الملكي 

 نسبة 
 الملكية

  بلد
 يس التأس

 سنة  
 ط النشا  س التأسي

 2021 2020    
 المحتفظ بها بصورة مباشرة من 

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

 ن البحري

تطوير دارة ويع وإشراء وب 2009
 .قاراتالع

 

 .م. ذ.م للتعميرلخليج ة اشركورة غير مباشرة من خالل بعة المحتفظ بها بصت التا الشركا يلي  ما في
 

غير مباشرة  بصورة   اهب تفظ محال
      من قبل الشركة  

لالستثمار   البحرين مرسى
 . )مقفلة(* ب .م.ش

لكة  مم % 100,00 % 100,00
 ن البحري

  دارةإر وأجيوتة وصيانير تطو 2006
والصناعية  راكز التجارية الم
 .ممتلكاتمباني السكنية والوال

      
شركة تامكون للمقاوالت ش.م.ب.  

 *)مقفلة(
مملكة   % 100,00 % 100,00

 البحرين 

 ة المقاوالت.شطأن 2007

      
شركة تطوير منتجع دانات 

 المحدودة 
ر  جز % 67,57 % 67,57

 الكايمن 
 شاريعير الموتطو إدارة 2008

 العقارية.
      
مملكة   % 100,00 % 100,00 .ذ.م.مرة للتجا مكون ا ت

 البحرين  
استيراد وتصدير وبيع المعدات   2009

،  ئيةا ب روالكه ةكترونياإلل
الخاصة ار غيواألجهزة وقطع ال

 مواد البناء. بها وبيع
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 تصرة موحدة المخللية احالمر يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 ( عةجامر ) 2021يونيو  30في 

 
 تتمة( ) يةسبالمحا تالسياسا 2
 

 )تتمة( التوحيد س أس 2,3
 

 ()تتمةالمحتفظ بها بصورة غير مباشرة من قبل الشركة 
 

 ابعة تلا لشركةاسم ا
 نسبة  

 الملكية 
  نسبة

 الملكية
  بلد

 س التأسي
 سنة  
 النشاط  س التأسي

 2021 2020    
      

ش.م.ب. امكون جي في كو تساري
 لة( فق)م

 لفلل. بناء وصيانة ا 2014 رين  ح لبا مملكة % 100,00 % 100,00

      
ال  ارة واألعمجنلمال ا عأ 2015 مملكة البحرين   % 100,00 % 100,00 ذ.م.م. بانورا انتريورز

 . ا به 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 وتعديالسيرات ير وتفمعاي 2,4

ي إعداد  تم استخدامها فالتي    رة هي مطابقة لتلكختص ملاحدة  موالحلية  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المر 
المنتهية فيالسنوية  موحدة  ال  الماليةلقوائم  ا تطبإستث  ،2020ديسمبر    31  للسنة  معيبناء  المالالمحاسب  اييرق  كما  ة  ح موضهو  ية 

 أدناه: 
 

 ( 2021يناير   1امي اعتباراً من ز لإ)  ار(مثستبااللة باالستثمار )الوكاالمتعلق بالوكالة  31معيار المحاسبة المالي رقم   -

ا إعداد  ومتطلبات  المحاسبية  المبادئ  تحديد  إلى  المعيار  هذا  المالتقاري يهدف  ال ر  كالة و)الار  ثماالست  ةبوكالخاصة  لية 
واألدواللمعامال  (ستثمارباال الت  ر ت  من  كل  جانب  من  والوكمالية،  المال  المال  يل.  ب  رب  من  المعيار  م  ييتقيتطلب 
 .أو ب( مشروع الوكالة  ماراالستث  بتمرير باعتباره إما أ(مار تثسعة االطبي

 
المختصرة    الموحدةالمرحلية  المالية  م  ائقووالمحاسبة  لا السياسات    ي تأثير علىالمعيار المذكور أعاله ألتطبيق  لم يكن  

 .  2021يونيو  30في  المنتهية جموعة للفترةللم
 

 ( 2021يناير  1امي اعتباراً من إلز)  رةاجإلبا  علقالمت 32سبة المالي رقم حالممعيار ا -
حاسبة معيار الميهدف    ."ليكبالتم  ةيرة المنتهجارة واإلجا إلبا "لمتعلق  ا  8لي رقم  لما يستبدل هذا المعيار معيار المحاسبة ا

 ك لذفي    ما ب  جارةاإلع  ون  تياس والعرض واإلفصاح في معامالقاإلثبات والئ التصنيف ومباديد  إلى تحد  32قم  الي رالم
   .مستأجرأو مؤجر فتها صب، سواء ها فاً فيوتكون طرلمختلفة التي تنفذها المؤسسة  ها اأشكال

 
 أ(ى  إل اصة بها  جارة الخاإلن  كل متصنيف  ب  ؤجر أو مستأجرها مبصفت  سواءً ة  مؤسسعلى ال، يجب  رالمعيا ب هذا  ج بمو

عن طريق  إما    –جارة  رة عقد اإل فت بعد نهاية    لكيةمللقع  متوال  نقللامليك مع  ب( اإلجارة المنتهية بالترة التشغيلية واإلجا
ك المشاركة ارة بما في ذلاإلجعقد    فترةل  خال   للملكيةل التدريجي  نق مليك مع الية بالتنتهرة الماج وج( اإل   ةالبيع أو الهب

 .جارةإل ا عقدلمتناقصة لا
 

هذضمتي لإلثبات  فا عإ على  المعيار  ا  ن  القيمةموجودات  لل"  ةجار اإلعقود    –لإلجارة  بالنسبة  ءين  )مثل منخفضة   "
ريخ  ي تافو  .أقل(أو    شهراً   12فيها  جارة  مدة اإلجار  اإل  )أي عقود  لج قصيرة األ اإلجارة الالحواسيب الشخصية( وعقود  

عقد   الح الموجو  بإثبات  رتأج مسالسيقوم  ،  اإلجارةبدء  يمثل  الذي  في  د  عقد فترة  خالل  سي  األسا الموجود  م  خدااستق 
ارة  ج عقد اإل  التزامإجمالي    أ(  منوالذي يتكون  ،  التزام عقد اإلجارةصافي  ( والموجود  استخدام  يف   قح ال أي  )  ارةج اإل
عقد صافي التزامات  مقاصة    ، ينبغيلى ذلك(. وعالوة عقابلمال  لتزاماالا  ى أنهنة عل بيالم)مؤجلة  اإلجارة ال  فةكلب( تو

 . ةجاراإلعقد  رةفت ل بدءبق ماً قدم المستلمة اتجارابل مدفوعات اإلي قمة اراإلج 
 

الحق  الحق في استخدام الموجودات الذي يمثل  ة وت اإلجارعا لسداد مدفوبإثبات التزامات عقد اإلجارة    المجموعةقامت  
التزامات  يقابلها من  ما  موجودات أو  الأي حق في استخدام  بإثبات  المجموعة  تقم  لم    .ساسيةألا  وجوداتالمام  استخد في  

 قصير األجل على عقود إيجارها. ال حيث اختارت المجموعة تطبيق إعفاء اإلجارة  ،2021  يناير 1في ة  عقد اإلجار
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 رة المرحلية الموحدة المختص يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 ( عةجامر ) 2021يونيو  30 في

 
 

 )تتمة(  ةسبيمحاال سياساتلا 2
 

 ( )تتمة ةجديدوتعديالت ير وتفسيرات يمعا 2,4
 

 ( )تتمة (2021يناير  1امي اعتباراً من إلز)  جارةباإل  المتعلق 32 ي رقمالمالة سب حالممعيار ا -
 

 داتالموجو ستخداماالحق في  (أ
الذي يكون فيه الموجود  تاريخ  الي،  أعقد اإليجار )  بدءفي تاريخ    داتوج ومال  مخداستافي  حق  الات  بإثب  المجموعة  ومتق

ل  األساسي وخسائر  متراكم    إطفاءي  أ  منها   ماً سومح   لفة،لتكبا   داتوجوالم  مداستخ افي  حق  الاس  يتم قي  (.ستخدامالمتاحاً 
المتراكمةاالضمح  لي  ألتعديلها    ويتم،  الل  اإلتقييم  دة  عا إو  أل  ديتعتأثير    ام ستخدافي  حق  الة  فلتكل  تمث.  ةجارعقد 
إلجمالي    تالموجودا العادلة  االقيمة  عللالمقابل  ويتضمن  الدفع  المستحقة   / التكالي مدفوع  الممباشالف  ى   وأي   دئيةبرة 

إلى  اإلجارة  عقد  دء  ب  تاريخ   منم الموجودات  في استخداحق  البإطفاء    المجموعةتقوم  .  تشغيلها إيقاف  تكاليف لتفكيكها أو  
باستخدام أساس عقد اإلجارة    فترةتزامن مع نهاية  موجودات الذي يلللحق في استخدام انتاجي  قتصادي اإل ر االالعم  نهاية

نممنهجي   م  متخدااسط  يعكس  الموجودات  نالمنافع  استخدام  في  ي.  الحق  الموجودات خضع  كما  استخدام  في  الحق 
 . 30قم ر  ليبة الما ر المحاسات معيا ع متطلبشى مفي القيمة بما يتما ضمحالل  الل

 

 اإلجارة التزامات عقد  ( ب
تا بيرفي  اإليجاردء عخ  الموجود األساسياتاريخ  ال)أي،    قد  فيه  يكون  لمتاح   لذي  ات  بإثب  ةعالمجمووم  تق،  (مستخداالاً 
ريخ ا بعد ت.  ةجاراإل  عقد  رةعلى مدى فتالدفع  ستحقة  المات  اإليجارإلجمالي    العادلةة  ة بالقيماسمق لا  اإلجارةت عقد  التزاما 

اء طريق إطف عن    –مات عقد اإلجارة  التزاعلى  كس العائد  قد اإلجارة ليععالتزامات  لغ  جارة، يتم زيادة مبقد اإلع  بدء
قياس    م إعادةباإلضافة إلى ذلك، يتعقد اإلجارة المسددة.    اتإيجارلتعكس مدفوعات    يضها فوتخ جلة  المؤارة  كلفة اإلجت

يير في مضمون مدفوعات  غأو ت  ةجارديل أو تغيير في مدة عقد اإلتعحدث  ذا  إ  اإلجارةت عقد  لتزاما القيمة المدرجة ال
 .بتةاإليجار الثا

 

المحاسبة   - رقم  الممعيار  التقارعبإ"  المتعلق  34الي  لحيداد  المالية  الصكوك ر  من  "  املي  اعتباراً  ر  يناي  1)إلزامي 
2021) 
  وهو يتطلبالصكوك.  ألداة  وجودات األساسية  مإعداد التقارير المالية لل  ومتطلبات  المحاسبية  هذا المعيار المبادئيحدد  

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

المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  قوائم  المحاسبة والالسياسات    المعيار المذكور أعاله أي تأثير علىلتطبيق  لم يكن  
 . 2021 يويون 30في  لمنتهيةللمجموعة للفترة ا

 

 ( 2021 يناير  1اعتباراً من  لزامي)إ  " طري المخااحتياطب" المتعلق  - 35رقم   المالي معيار المحاسبة -
ال المالي  ممعيار  المحاسبة    ىإل هدف  ي  35رقم  حاسبة  مبادئ  المالية  وضع  التقارير  الوإعداد  خاطر  مالحتياطيات 

الم   تخفيفللالموضوعة   الذتمسالوباألخص    حة،المصل  بحاأص  ها واجهيلتي  االمختلفة  خاطر  من  يستثمروثمرين  ن  ين 
 .مالية اإلسالميةات الؤسسالمرة، في  الربح والخسا

 

المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  قوائم  المحاسبة والالسياسات    يار المذكور أعاله أي تأثير علىعالملتطبيق    يكن  لم
 . 2021 يونيو 30في  للمجموعة للفترة المنتهية

 

 ولكنها غير إلزامية   ةة صادرالت وتفسيرات جديدتعديير و معاي  2,5

والتعدالمعايي ه  أدنا يلي    ا وفيم والتفسيرات  أدخلت  يالتر  ا  التي  و  معاييرلعلى  إلزاميةلكنها  القائمة  إصدار  بعد    غير  تاريخ  حتى 
ة  ر دصا ت ال ديالالتعتفسيرات والايير وعالمه  هذتم تطبيق  بشكل معقول بأنه سي  المجموعةقع  تووت.  الموحدة للمجموعة  الماليةالقوائم  

أدخلت   على  التي أدخلت  ت  يالدير والتفسيرات والتعيالمعا ق هذه  تطبي  المجموعة تنوي  .  بليتقخ مسريا تائمة في  ق المعايير الالتي 
 :إلزاميةما تصبح ، عندحيثما ينطبق ذلكئمة، المعايير القا 

 

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

اشى مع بما يتمم إنشاؤها وتشغيلها  تي تي  ، والالوقفيةات المالية  ن قبل المؤسسم  المالية  ريرلتقاا د  إعدابادئ  يار معمدد الح ي
  إلسالمية.الشريعة ام أحكا بادئ وم

 

 ( 2022يناير   1امي اعتباراً من )إلز " التحوطوار خي  ،وعد"علق المت 38ي رقم  معيار المحاسبة المال  -
ايحد مبد  وإعحاسم الادئ  لمعيار  التقا بة  ترتيبا لبطومتية  ماللارير  داد  )الالت  ات  واوعد  و)الخ   لخياروعد(   ط تحواليار( 

  .المالية سسات)التحوط( للمؤ
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 لمختصرة المرحلية الموحدة ا يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 ( عةجامر ) 2021يونيو  30في 

 
   تليالعمتدوير ا 3

 

  ي الربح أو الخسارة فالحصة التناسبية من صا 2021 ويوني 30في  تهيةالمن رهأش  ستة الة تر قد ال يمثل صافي الدخل المرحلي الموحد لف
 ت التشغيلية.قلبات الدخل والمصرفاالسنوية نتيجة لت

 

   نقد وأرصدة لدى بنوك 4
 مدققة 

 ديسمبر   31
2020 

 مراجعة
 يونيو  30

2021  
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

  دوالر أمريكي
   

  ى بنوكلد ةجاريال تاسابحأرصدة ال 5,190 7,929
 يوماً أو أقل(  90لية لفترة قاق أصستحا بتواريخ)ل ودائع قصيرة األج 276 9,628

 لصندوق نقد في ا 13 11
ً محسوم (24) -   النقد المقيد  : منهاا

───────── ─────────  
 النقد وما في حكمه  مجموع 5,455 17,568

   
 يوماً( 90من  ر لية ألكثصأ حقاقاريخ استوودائع قصيرة األجل )بت 13,455 5,973

   النقد المقيد  24 -
───────── ─────────  

23,541 18,934  
   
ً محسوم (135) ( 142)  ة  الخسائر االئتمانية المتوقع اتمخصص : منهاا

───────── ─────────  
 نوك البى نقد واألرصدة لدمجموع ال 18,799 23,399

═════════ ═════════  
 :الئتمانية المتوقعةص الخسائر اصفي مخ غيراتالت فيما يلي

 مدققة 
 ديسمبر   31

2020 

 مراجعة
 يونيو  30

2021  

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف  
  دوالر أمريكي

   
 يناير   1في  142 475

 السنة  /خالل الفترة  مخصص جاعاستر  (7) ( 333)
───────── ─────────  

142 135  
═════════ ═════════  

 دينة مم مذ 5

 

 ةمراجع
 يونيو  30

2021 

 مدققة 
 ديسمبر   31

2020 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي
 ألف 

 مريكي دوالر أ
   

 12,797 12,714 ( 21رقم عالقة )إيضاح  أطراف ذات تحقة منلغ مس مبا
 13,809 15,305 مدينة  ذمم تجارية 

 18,391 18,532 ى  أخر دينة ذمم م
 1,980 1,496 القبض إيجار مستحق

 ───────── ─────── 
 48,047 46,977 
 ( 23,905) (23,719)   ةلمتوقعاالئتمانية ا الخسائر محسوماً منها: مخصص    
 ───────── ─────── 
 24,328 23,072 
 
 
 

═════════ ═════════ 
 

المس إن   تم ويداد  س لل   ددةوط محا شر لهال يوجد  وها أرباح  يوال تستحق علونة،  ضممر  غيهي  عالقة  لات  طراف ذااألتحقة من  المبالغ 
   لتصريح بها من قبل إدارة المجموعة.ا
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 ( عةجامر ) 2021يونيو  30في 

 
 

 (تتمة) ذمم مدينة 5
 

 للمجموعة: المتوقعةانية ئر االئتمالخسا فيما يلي التغير في مخصص 

 

 مراجعة 
 يونيو  30

2021 

 مدققة
 بر ديسم 31

2020 

 
 لف  أ

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 أمريكي  دوالر

   

 27,397 23,905 ير  نا ي 1في

 (6,038) (186) السنة /الفترة خالل حاجة إليه  مخصص انتفت ال 

 2,546 -   30المحاسبة المالي رقم   ارق معيتأثير تطبي
 ──────── ──────── 
 23,719 23,905 
 ════════ ════════ 

 اتستثمارا 6

 

 راجعة م
 نيو وي 30

2021 

 مدققة
 ديسمبر  31

2020 

 

 ألف  
 يكي مر أدوالر 

 ألف  
 يكي ر أمردوال

     المدرجةغير  –قوق الح  ن خاللة العادلة مبالقيم  ةقوق الملكية المدرجدوات أسهم حأ

 12,593 12,865 رات  العقالة ب صالذات ملكية استثمارات حقوق ال
 ═══════ ══════ 
 

تقوم   .مة العادلة من خالل الحقوقبالقيتم تصنيفها كمدرجة  لتي  االمدرجة  غير  حقوق الملكية    همسات أستثماراعن    هذه هي عبارة 
ًء ة بنا اردات من قبل اإلماربلة لالسترداد لتلك االستثة القاالقيم  تحديد . تم  عقاريالر  تطويالمشاريع  على  لك االستثمارات  جميع ت
 ون.قلتن مسعقاريو براءخ قبل   نت تم إجراؤها مييما على تق

 

 وشركات زميلة   ةك مشترع  يرامش استثمارات في 7

 

 مراجعة 
 يونيو  30

2021 

 مدققة
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  
 ر أمريكي دوال

   

 87,387 95,681   يناير 1في 

 9,265 - السنة /رة الفتءات خالل اقتنا 

 (372) - السنة/  الفترةتوزيعات خالل 

 9,574 - ءمن صفقة شراب كسم

 ( 10,173) (295)   في الخسارةموعة صافي حصة المج 
 ─────── ─────── 
 95,386 95,681 
 ═══════ ═══════ 
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 ة الموحدة المختصرة المرحلي يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 راجعة( م) 2021يونيو  30في 

 
 

  ت عقاريةاستثمارا 8

 

 مراجعة 
 يونيو  30

2021 

 ةقمدق
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف  
 يكي ر أمر دوال

 ألف  
 أمريكي  ردوال

   

 77,402 76,824 ناير ي 1في 

 1,776 2,098 إضافات خالل الفترة / السنة  

 (2,354) - خالل الفترة / السنة استبعادات 
 ─────── ─────── 
 78,922 76,824 
 ═══════ ═══════ 

 ت ممتلكات وآالت ومعدا 9

 

  مباني على
ضي  راأ

 مستأجرة 

 كائن م
وأثاث ومعدات  
 وتركيبات

 ة  زهأج 
وبرامج 

 لي الحاسب اآل
 

 المجموع مركبات

 
 ألف  

 الر أمريكيدو
 ألف  

 أمريكيدوالر 
 ف  أل

 كيدوالر أمري
 ألف  

 أمريكي دوالر
 ألف  
 مريكيأر دوال

      كلفة الت

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

 57 50 1 6 - إضافات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 24,437 2,253 1,586 10,476 10,122 2021 يونيو 30في 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

      هالك المتراكماالست

 15,335 1,885 1,463 9,257 2,730 2021يناير   1في  
 483 38 38 232 175 المخصص  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 15,818 1,923 1,501 9,489 2,905 2021 يونيو 30في 

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

 8,619 330 85 987 7,217 2021 يونيو 30في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

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

 
 دة للدخل: لموح والمعدات في القائمة المرحلية ااآلالت متلكات ولي االستهالك المحتسب على المفيما ي

 مراجعة 

 
 المنتهية  رأشه للستة
   يونيو 30 يف

 2021 2020 

 
 ألف  

 يكي دوالر أمر 
 ألف  

 دوالر أمريكي 

   

 29 117 تكاليف العقد  ب على سك المحتتهالاالس

 485 366 وفات تسب على المصرالمح  الكاالسته
 ──────── ──────── 
 483 514 
 ════════ ════════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامال م ائ ل القووح تاحضاإي
 مراجعة( ) 2021و يوني 30في 

 
   الحق في استخدام الموجودات  10

 

 اجعة مر
 يونيو 30

2021 

 دققةم
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف  

 يكي دوالر أمر
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   ة التكلف

 - - حي الرصيد االفتتا
 - 328 إضافات  

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

   تراكم اإلطفاء الم
 - - ير ينا 1في 

 - 9 المخصص  
 ──────── ──────── 
 9 - 
 ──────── ──────── 

 - 319 القيمة الدفترية  يصاف
 ════════ ════════ 

   موجودات أخرى 11

 

 اجعة مر
 يونيو 30

2021 

 مدققة
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف  

 يكي دوالر أمر
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 450 325   لينولمقا ل مبالغ مدفوعة مقدماً 

 368 281 فوعة مقدماً  مبالغ مد
 ──────── ──────── 
 606 818 
 ════════ ════════ 

 ذمم دائنة  مطلوبات أخرى و 12

 

 مراجعة 
 يونيو 30

2021 

 مدققة
  سمبر دي 31

2020 

 
 ألف  
 ي ك ي رر أمدوال

 ف  لأ
 دوالر أمريكي 

   
 50,105 50,105 ( 12,1)ايضاح  ر المستحق الدفع إيجار عقد التأجي
 6,737 7,209 ى ر ئنة أخامستحقات وذمم د 

 7,672 7,294 ( 12,3)ايضاح وااللتزامات األخرى  ةقائمونية اللقانصص القضايا امخ
 455 253 ت  من عمالء المقاوال ة مقدماً مبالغ مدفوع

 126 59 (21و 12,2قة )ايضاح ستحقة ألطراف ذات عالم غمبال
 1,839 1,131 حقة الدفع محتجزة مستمبالغ 

 2,329 2,134 ائنة  ذمم تجارية د 
 ──────── ──────── 
 68,185 69,263 
 ════════ ════════ 

 12,1إيضاح 
هر  شمن    اً اعتبار إن العقد نافذ  ،  2005ديسمبر  شهر  في  ة  احيوالسرة  عة والتجا امع وزارة الصن األجل  ر طويل لمجموعة في عقد إيجاادخلت 

 . سنة 50دة لم و 2006و ماي
 

ً و ترة  من الفال يستحق دفع إيجار للسنتين األوليتين  ،  االتفاقيةى  ليع عخ التوقاريت من    والصناعة والسياحة،  التجارة  ع وزارةاالتفاقية م لبنود  فقا
، (2025ى سنة  إل  2008نة  من س)  للفترةقد التأجير مستحق الدفع،  عإيجار  إن  .  2007نة  س  ىإل  2006من سنة  ،  ر اإليجافي عقد  المشمولة  

التأجير    دإيجار عقدفع  بالمجموعة  تلتزم  بعد ذلك،  و.  ةتأجر رض المساأل   ستصالحالالمجموعة  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 حأربا  ليهامضمونة وال تستحق عقة هي غير طراف ذات العالمستحقة لألغ اللمبال ا نإ

 موعة.المجإدارة 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامال م ائ ل القووح تاحضاإي
 ( مراجعة) 2020يونيو  30في 

 
 ( تتمة) ذمم دائنةمطلوبات أخرى و  12

 

 12,3ح ضاي إ
لية  مستقبت القييم للمطالباة تاإلدار  نتيجة لسجل المطالبات القانونية أجرتعة ضدها. ومرفولمطالبات القانونية السجل تاريخي ل المجموعةى لد
قامت    الشركةحتملة ضد  ملا لذلك،  تلك    اتبعمل مخصص ووفقاً  المستقبلي  تاااللتزام مقابل  في 2020خالل سنة    ة.المحتملة  مستثمر  قام   ،

في  . وتديرها الشركةالتي  مشروع المشروع برفع دعوى ضد الشركة في غرفة البحرين لتسوية المنازعات بشأن نزاع يتعلق بشركة  الشركة  
بعد ذلك أمام  ضد الشركة، ومع ذلك، استأنفت الشركة الحكم  المرفوعة  ت غرفة البحرين لتسوية المنازعات في القضية  مالحالية، حكترة  الف

أن لديها   النقض، والتي ال تزال النتيجة معلقة بشأنها. وقد قيمت اإلدارة  العليا  ك مخصصات  محكمة  للمطالبة في حالة إصدار المحكمة  افية 
 ً  كة. الشر ضد   حكما

 

 اإلجارة  امات عقد ز الت 13

 
 مراجعة  

  2021يونيو  30
 مدققة 

 2020ديسمبر  31

 
التزامات    إجمالي

 عقد اإلجارة  
صافي التزامات  

  عقد اإلجارة  
التزامات   إجمالي 

 اإلجارة  عقد 
صافي التزامات  

 عقد اإلجارة  

 
 ألف 

 الر أمريكيدو
 ألف 

 أمريكيدوالر 
 ألف  

 أمريكي دوالر 
 ألف 
 مريكيأر دوال

      
 - -  114 131 خالل سنة واحدة  

 - -  216 230 سنوات  بعد سنة واحدة ولكن ليست أكثر من خمس 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 - -  330 361 المجموع 

 - -  - (31)   المؤجلة تكلفة اإلجارة  
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 - -  330 330 رة  إلجاات عقد التزامصافي ا 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 ل من بنك  تموي 14

 

 مراجعة 
 يونيو 30

2021 

 ققةمد
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف  
 أمريكي  دوالر

 ألف  
 دوالر أمريكي 

   
 5,439 5,610 تمويل سلع المرابحة

 ════════ ════════ 
 

  طلوبات مل هذه الم. تحالعاملعقارات وتلبية متطلبات رأس المال    ءشرا ثمارات واست  اقتناء  غرضك لل من بنحصلت المجموعة على تموي
ً   ادهاق ويتم سد سولأرباح بمعدالت ا   مع البنك المعني.   تفق عليهاملشروط السداد ال  وفقا

 

 أسهم خزانة   15
 

:  2020ر  ديسمب  31أمريكي )  والر د  1,308,680ي  وبإجمال( سهم  3,675,000:  2020ديسمبر    31)  3,675,000خزانة  الم  ـسهأتمثل  
 قبل المجموعة.  ، المحتفظ بها من الصادر ل ماأس المن ر ( %1,22 :2020يسمبر د  31) %1,22تمثل (، التي ريكيموالر أد 1,308,680

 

   والت صافي الدخل من عقود المقا 16
 مراجعة 

 
  المنتهية ر أشه للستة

  يونيو 30في 
 2021 2020 

 
 ألف  

 مريكي والر أد
 لف  أ

 ي دوالر أمريك
   

 434 3,834 العقد دخل 

 ( 565) ( 3,435) تكاليف العقد 

 ──────── ──────── 
 399 (131 ) 
 ════════ ════════ 



  .  ب.م.شإنوفست 

 

17 

 الموحدة المختصرة  المرحلية  يةلامال م ائ القول وح تحاضاإي
 ة( )مراجع 2021يونيو  30في 

 
 

 تثمارات عقارية  اسن دخل م 17
 مراجعة 

 
  هيةلمنتا رأشه للستة

   ونيوي 30في 

 2021 2020 

 
 ألف  

 مريكي دوالر أ
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 2,629 1,541 إيجاردخل  
 ──────── ──────── 
 1,541 2,629 
 ════════ ════════ 

 ر  خدخل آ 18
 جعةمرا 

 
 المنتهية  رأشه للستة
   يونيو 30ي ف

 2021 2020 

 
 ألف  

 الر أمريكي دو
 لف  أ

 يكي ر أمردوال
   

 338 50 لمياه والكهرباءاخدمات 

 307 265 األجل ن ودائع قصيرة ربح م

 874 403 أخرى 

 ──────── ──────── 
 718 1,519 
 ════════ ════════ 

  صافي تكلفة اإلجارة 19
 جعةمرا 

 
 المنتهية  رأشه للستة
   يونيو 30ي ف

 2021 2020 

 
 ألف  

 الر أمريكي دو
 ألف  
 ر أمريكي دوال

   

 - 9 م الموجودات في استخدا قإطفاء الح 

 - 2 زامات عقد اإلجارة  إطفاء تكلفة الت

 ──────── ──────── 
 11 - 
 ════════ ════════ 
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 الموحدة المختصرة  المرحلية  يةلامال م ائ القول وح تحاضاإي
 ة( )مراجع 2021يونيو  30في 

 
 

 اح م في األربهسي والمخفض للسألساالنصيب ا 20
 

مبيت احتساب  للا م  والمخفض  األساسي  النصيب  األلغ  من  حا   للفترة  الدخل افي  بقسمة صرباح  سهم  حقوق  إلى  أسالعائد  هم ملي 
 ما يلي: ك ةالفتر ة خالل  قائموسط المرجح لعدد األسهم الألم على المتا الشركة

 مراجعة 

 

 المنتهية  رأشه للستة
   يونيو 30في 

 2021 2020 
   

 4,788 (1,671) ي أمريكر ألف دوال -فترة حقوق مساهمي الشركة األم لل ئد إلىالعا  لدخلا/  (خسارةال)
 ═══════ ═══════ 
 297,162 297,162 باآلالف  - ترةونهاية الففي بداية  ئمةلقا ا األسهم ددلع المرجح المتوسط   
 ═══════ ═══════ 

 1,61 (0,56) يكية سنتات أمر – للسهماألرباح  /  (خسارةال)
 ═══════ ═══════ 

 
عادية  توجد    ال أسهم  أية  الشركة  تكون عرضلدى  وبال  ةقد  فأن  للتخفيض،  مماثلاألرباح  تالي  المخفض  للسهم باح  لألر  ةللسهم 
 ساسي.ألا
 

 ة  ق عالال يوذ ف طرالعامالت ومصدة أر 21
 
األط ت ذتألف  مجلراف  وأعضاء  الرئيسيين  المساهمين  من  العالقة  المجمات  إدارة  لمال  والشركاتوعة  س  المسيطر  ملوكة  أو  هم 

  ة الشرعي ء هيئة الرقابة  عضا أمجموعة وللمع تلك  مشتركة  المساهمة  النتيجة  ركات الحليفة  من قبلهم والشمؤثر  عليها أو ذو نفوذ  
  .رجيينالخا  قي الحساباتومدق
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 رة المرحلية الموحدة المختص  يةلا مالم ائل القووح  تحا ضاإي
 ( جعةمرا)  2021يونيو  30 في

 

 )تتمة(عالقة ال ويف ذطرال معامالت و دةصرأ 21
 

 تصرة: ة المخمتضمنة في القوائم المالية المرحلية الموحدقة ال ات العالأطراف ذ أرصدة   يليفيما 
  مراجعة   مدققة 

  2021يونيو  30  2020ديسمبر  31

  مجموع ال

 راف أخرى  أط

  ذات عالقة  

 موظفي اإلدارة  

أعضاء  سيين/ لرئيا

  / اإلدارة جلسم

  ي الحساباتقق د م

  الخارجيين 

  شركات زميلة

  المجموع   مشترك    عيراومش

 رى  طراف أخأ

  ت عالقة  ذا

موظفي اإلدارة  

  أعضاءالرئيسيين/

ة/  دارجلس اإل م

ات  ققي الحسابمد

  خارجيين ال

   شركات زميلة

  ترك  ع مشيراومش

 فأل

  دوالر أمريكي 

 ألف

  دوالر أمريكي 

 ألف

  الر أمريكي دو

 لفأ

  ي والر أمريك د 

 لفأ

  يكي دوالر أمر

 ألف

  دوالر أمريكي 

 ألف

  الر أمريكي دو

 ألف

  ي ر أمريكدوال

               
 إجمالي  -ة ن ذمم مدي 9,805  -  2,909  12,714  9,815  -  2,982  12,797

 ة ضمحلم المدينة الم للذم  خصصم ( 2,998)  -  ( 2,409)  ( 5,407)  ( 2,997)  -  ( 2,409)  ( 5,406)

 في صا - مم مدينةذ  6,807  -  500  7,307  6,818  -  573  7,391

 دائنة  ذمم  21  34  4  59  19  1  106  126
 

 : وحدة المختصرةة المحليمروائم المالية الطراف ذات العالقة المتضمنة في القأ مالتعام  فيما يلي
  مراجعة   اجعة رم

  2021 ويوني 30  2020يونيو  30

 ع المجمو

 راف أخرى  أط

 قة  ت عالاذ 

 موظفي اإلدارة  

ء  أعضا الرئيسيين/ 

قي  مدق  / اإلدارة لسمج

 بات الخارجيين الحسا

 شركات زميلة  

 وع لمجما ترك  ع مشيراومش

 أطراف أخرى 

 ذات عالقة  

دارة  موظفي اإل

  ضاءالرئيسيين/أع

  اإلدارة/ مدققي مجلس

 حسابات الخارجيين ال

 شركات زميلة  

  ترك  ع مشيراومش

 فأل

 الر أمريكي دو

 لفأ

 أمريكي دوالر 

 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف

 أمريكي دوالر 

 ألف

 أمريكي  روالد

 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف

 دوالر أمريكي 

 ألف

  يكي مردوالر أ

 الدخل         
 دمات األخرى  لخوا ارةاإلد خدمات أتعاب  110 - - 110 24 - - 24

(60) - - (60) (295 ) - - (295 ) 
استثمارات في  من  خسارة ناجمة من الشركةفي حصة صا

 وشركات زميلة  ةمشترك مشاريع
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  

(36) - - (36) (185 ) - - (185 )  
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

 صروفات الم        
 تكاليف الموظفين   - 958 - 958 - 877 - 877
 رية  إداة وت عموميمصروفا  4 136 83 223 2 96 30 128

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  
1,005 30 973 2 1,181 83 1,094 4  

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  
 الربح         

 المتوقعة  تمانيةئر االئ خساال استرجاع - - - - 5,766 - - 5,766
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════

═ 

════════ ════════  
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 ( مراجعة) 2021يونيو  30في 

 
 

 )تتمة( ذات عالقة أطراف  معامالتوأرصدة  21
 
 ة الرئيسيين: ظفي اإلدارمو مكافآت ي يما يلف

 راجعةم 

 
 المنتهية  رهشأ للستة

 يونيو   30في 
 2021 2020 

 
   ألف

 دوالر أمريكي 
   ألف

 دوالر أمريكي 
   

 877 958 رواتب ومزايا أخرى 
 ════════ ════════ 

 عمال ات األقطاعومات معل 22
 

ال  تم عرض أع  قطاعمعلومات  بقطاعات  يتعلق  الفيما  امال  إن قطاعات  والعمليات م  مال هي مجموعةألعمجموعة.  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   جموعةالم ارة، تم تقسيمغراض اإلدأل
 

للمجموعة   المختصرة  وحدةالم  يةالمرحل  عها في إعداد القوائم الماليةباها التي تم اتنفسهي  األعمال  قطاعات  سبية لإن السياسات المحا 
 . ةتفضيليشروط دون التقديرية وق السسعار بأ  ت فيما بين القطاعاتامال. يتم إجراء المع2 رقم يضاحاإلكما هو موضح في 

 
 لي: تاعلى النحو ال دخللل المرحلية الموحدةائمة بالقة المتعلق  ت القطاعا علومتم اإلفصاح عن م )أ(

 

 راجعة م  - 2021و ونيي 30 

 

خدمات 
االستثمار  

  وخدمات 
 ذات الصلة 

عقود 
 المقاوالت 

التطوير وبيع  
قطع األراضي 

 المجموع  االستبعادات  الصناعية 

 

 ألف 
 يكي دوالر أمر 

 ألف 
 ريكي مر أوالد

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 أمريكي دوالر 

إليرادات من العمالء صافي ا
 2,370 (237) 1,638 451 815 الخارجيين 

 - (237) 128 33 76 ات  قطاعلمعامالت فيما بين الا

ن  سارة ناجمة ممن خ  ةالشركحصة 
  ةمشترك مشاريعفي  اتاستثمار

 (295) (18) - - (277) ميلة ات زكوشر
 718 - 328 243 147   خل آخرد

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

 2,793 (492) 2,094 727 464   مجموع اإليرادات
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (1,606) ( 71) 1,483 (962) (2,056)   القطاعربح  )خسارة( / 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 مختصرة دة ال المرحلية الموح يةلامال م ائ ل القووح تحاضاإي
 ( مراجعة) 2021يونيو  30في 

 
 

 تتمة( ) لعماات األقطاعومات معل 22

 

 مراجعة - 2020و ونيي 30 

 

خدمات االستثمار  
  وخدمات

 ذات الصلة 

عقود 
 المقاوالت

التطوير وبيع  
ع األراضي  قط

 المجموع تبعادااالست اعية الصن 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 مريكي ر أدوال

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 والر أمريكي د

 ألف 
 أمريكي دوالر 

ن العمالء إليرادات مصافي ا
 3,149 50 2,930 (131) 300 الخارجيين 

 - (468) 313 - 155 ات  لمعامالت فيما بين القطاعا

ناجمة   من خسارة الشركةحصة 
شروع  مفي  تاماراستثن م
 (60) (3) - - (57) شترك وشركات زميلة  م

 1,519 (50) 767 589 213   خل آخرد
 ───────── ────────

─ 
───────── ───────── ────────

 4,608 (471) 4,010 458 611   اداتمجموع اإلير ─
 ═════════ ════════

═ 
═════════ ═════════ ════════

 5,171 30 2,358 (1,746) 4,529   القطاعربح  /  )خسارة( ═
 ═════════ ════════

═ 
═════════ ═════════ ════════

═  

ااإلفصا   تم)ب(   معلومات  بال  قطاعلح عن  للمركز  المتعلقة  الموحدة  المرحلية  فيقائمة  كما  ديسمبر    31و  2021يونيو    30  المالي 
   لنحو التالي:على ا  2020

 جعة مرا  – 2021يونيو  30 

  

خدمات 
ثمار  الستا

  وخدمات 
 ذات الصلة 

عقود 
 والت المقا

تطوير  ال
 قطعيع وب

األراضي  
 المجموع  عادات االستب ة الصناعي

  

 ألف 
دوالر 

 ريكي أم

 ألف 
دوالر 

 كي يأمر

 ألف 
دوالر 

 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 

 مريكي أ

 ألف 
دوالر 

 أمريكي 

       

 239,844 (307,115) 121,599 37,173 388,187  موجودات القطاع  
  ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 

 74,125 (128,952) 53,319 6,062 143,696  طاع  مطلوبات الق
  ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ 
 

 مدققة  – 2020ديسمبر  31 

  

خدمات 
ستثمار  اال

 وخدمات 
 ذات الصلة  

د عقو
  المقاوالت

 التطوير 
  وبيع قطع
األراضي  

 المجموع  داتستبعا اال عية نا الص

  

 ألف 
دوالر 
 أمريكي 

 لف أ
والر د

 أمريكي 

 ألف 
دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 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 المختصرة الموحدة المرحلي يةلامال م ائ القو لوح تحاضاإي
 ( جعةمرا) 2021يونيو  30ي ف

 
 

 التزامات محتملة وارتباطات   23
 

 : مانيةالئتايالت لتسها بالتالية المتعلقة تزامات االل المجموعةمل تتح 

 نة  موجودات األما 24
 
دة للمركز لموح ا المرحلية  مة  ئا لقا حق قانوني في  فيها  جموعة  الم  ، والتي ال تملكمالءعن الع  رة نيابةً ن الموجودات المداي يتم تضمال
القيمة  مالي.  لا إجمالي  الموجودات  ل  تريةالدفبلغ  أمل  98,77هذه  دوالر  : 2020مبر  ديس  31)  2021يونيو    30ما في  كمريكي  يون 

 مليون دوالر أمريكي(. 99,09
 
 

 

   اجعةمر
 يونيو   30

2021 

 ققةمد
 ديسمبر 31

2020 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 2,294 2,294 ضمانات  
 ════════ ════════ 


