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 . ب.م.شإنوفست 

 .المختصرةالموحدة المرحلیة  المالیةجزءاً من ھذه القوائم  ٢٢إلى   ١المرفقة من  اإلیضاحاتتشكل 
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  لموحدة للمركز الماليا یةلحة المرالقائم
 ) مراجعة(  ٢٠٢٠ مارس ٣١في 

 
 مدققة مراجعة   
 

 
 مارس ٣١

٢٠٢٠ 
 دیسمبر ٣١

٢٠١٩ 

 إیضاح 
 ألف 

 دوالر أمریكي
 ألف 

 دوالر أمریكي
    الموجودات 

    
 ٣٧٬٣١٥ ٢٦٬٢٨٥ ٤ نقد وأرصدة لدى بنوك

 ١٨٬٦٧٢ ٢٣٬٧٠٤ ٥ ذمم مدینة 
 ١٣٬٠٥٢ ١٣٬٠٥٢ ٦ استثمارات 

 ٨٧٬٣٨٧ ٩٦٬٥٧٩ ٧ زمیلة  ك وشركاتوع مشترفي مشر ماراتتثسا
 ٧٧٬٤٠٢ ٧٧٬٨٦٤ ٨ عقاریةستثمارات ا

 ٩٬٩٨٢ ٩٬٧٦٢ ٩ ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٥٢١ ٦٩٤ ١٠ موجودات أخرى

  ───────── ───────── 
 ٢٤٤٬٣٣١ ٢٤٧٬٩٤٠  مجموع الموجودات

  ═════════ ═════════ 
    

    كالمطلوبات وحقوق المال
    

    المطلوبات 
 ٧٥٬٣٦٩ ٧٦٬٤٢٤ ١١ مم دائنة مطلوبات أخرى وذ

 ٦٬٣٨٦ ٥٬٣٨٢ ١٢ من بنك  تمویل
  ───────── ───────── 

 ٨١٬٧٥٥ ٨١٬٨٠٦  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 ١٨٬٣٨٦  مستبقاةأرباح 

  ───────── ───────── 
 ١٣٧٬٩٦٧ ١٤١٬٤٨٤  الحقوق العائدة إلى مساھمي الشركة األم  

    
 ٢٤٬٦٠٩ ٢٤٬٦٥٠  حقوق غیر مسیطرة 

  ───────── ───────── 
 ١٦٢٬٥٧٦ ١٦٦٬١٣٤  مجموع حقوق المالك

  ───────── ───────── 
 ٢٤٤٬٣٣١ ٢٤٧٬٩٤٠  كمجموع المطلوبات وحقوق المال

  ═════════ ═════════ 

 
 

 د. عمر سالم المطوع
 رئیس مجلس اإلدارة 

 خالد عبدالعزیز الغانم   
 عضو مجلس اإلدارة 

 یاسر حمد الجار  
 يیس التنفیذرئلا
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 .المختصرةالموحدة المرحلیة  المالیةجزءاً من ھذه القوائم  ٢٢إلى   ١المرفقة من  اإلیضاحاتتشكل 
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  لدخلالموحدة ل المرحلیة القائمة
 ) مراجعة ( ٢٠٢٠ مارس  ٣١المنتھیة في  ر أشھ ثالثةاللفترة 

 

  
 أشھر المنتھیة في للثالثة

 مارس   ٣١ 
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 إیضاح 
 ألف

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي
    الدخل التشغیلي

 ١٬١٨٥ )١٩١(   تالدخل من عقود المقاوال/  )الخسارة(صافي 
 ٤٬٤٢٥ ١٬٣٢١ ١٤   استثمارات عقاریة دخل من 
 ١٤٧ -  استثماراتدخل من 

 )٥١( ٣٣٠  أتعاب خدمات اإلدارة والخدمات األخرى 
ناجمة عن استثمارات في مشروع مشترك  حصة الشركة من خسارة  صافي

 ) ١٢٩( )٧٤( ٧ وشركات زمیلة 
 ١٦٨ ٤١٦ ١٥ دخل آخر 

  ───────── ───────── 
 ٥٫٧٤٥ ١٬٨٠٢  يتشغیلمجموع الدخل ال

  ───────── ───────── 
    

    المصروفات التشغیلیة 
 ١٬٥١٢ ١٬٣٧٢  تكالیف الموظفین 

 ٧٨٣ ٦٨١  مصروفات عمومیة وإداریة  
 ٣٩٩ ٥٥٢  مصروفات متعلقة بالممتلكات 

 ١٤٢ ٩٩  تكالیف التمویل 
 ٤٣٦ ٢٤٦ ٩ استھالك 

  ───────── ───────── 
 ٣٬٢٧٢ ٢٬٩٥٠  وفات التشغیلیةمجموع المصر

  ───────── ───────── 
 ٢٬٤٧٣ )١٬١٤٨(  التشغیلي الربح/  )الخسارة( صافي

    
 ٧٢١ ٥٬٨٦٠ ٥و٤ استردادات من الذمم المدینة المضمحلة 

  ───────── ───────── 
 ٣٬١٩٤ ٤٬٧١٢   الربح للفترة

  ═════════ ═════════ 
    
    إلى: ائدعال

 ٣٬٠٢١ ٤٬٥٩٢  م حقوق مساھمي الشركة األ
 ١٧٣ ١٢٠  حقوق غیر مسیطرة 

  ───────── ───────── 
 ٣٬١٩٤ ٤٬٧١٢  الربح للفترة

  ═════════ ═════════ 
    

 ١٬٠٢ ١٬٥٥ ١٧ )أمریكیة(سنتات األرباح  النصیب األساسي والمخفض للسھم في
  ═════════ ═════════ 
 
 
 
 

 مر سالم المطوعع .د
 رئیس مجلس اإلدارة

 بشار ناصر التویجري   
 رئیس مجلس اإلدارةب نائ

 یاسر حمد الجار  
 يالرئیس التنفیذ
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  حقوق المالكلتغيرات في الموحدة ل المرحلية القائمة
 ( مراجعة ) 2020 مارس  31المنتهية في  ر أشه ثالثةاللفترة 

 
   األم   ةاهمي الشركالحقوق العائدة إلى مس 
     احتياطيات   

 

 رأس
 المال 

 أسهم 
 خزانة

 طي احتيا
 قانوني

 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 
 يكدوالر أمري

        

 114,604 (1,239 ) 4,073 20,529 137,967 24,609 162,576 
        

 ( 1,144) (79) ( 1,065) ( 1,065) - - - ( 5,2إيضاح ) 30ي رقم ة المالتأثير تطبيق معيار المحاسب
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 161,432 24,530 136,902 19,464 4,073 ( 1,239) 114,604 2020 رنايي 1في   اد عرضه الرصيد مع
        

 (10) - (10) (10) - - - توزيعات إلى أموال صندوق األعمال الخيرية 
        

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

 4,712 120 4,592 4,592 - - - الربح للفترة  
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 166,134 24,650 141,484 18,386 4,073 (1,309) 120,334 2020 مارس 31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
        

 164,353 27,822 136,531 19,808 3,358 ( 1,239) 114,604   2019يناير  1في 
        

 (50) - (50) (50) - - - زيعات إلى أموال صندوق األعمال الخيرية وت

        

 ( 5,730) - ( 5,730) ( 5,730) - - -   مدفوعةأرباح أسهم 
        

 3,194 173 3,021 3,021 - - - الربح للفترة 
        
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 161,767 27,995 133,772 17,049 3,358 ( 1,239) 114,604 2019 مارس 31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 ةلتدفقات النقديالموحدة لالمرحلية  القائمة
 )مراجعة(  2020 مارس  31ية في المنته ر أشه ثالثةالة لفتر

  
 المنتهية في رأشه ثالثةلل

   مارس 31
  2020 2019 

 إيضاح 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

    األنشطة التشغيلية

 3,194 4,712  الربح للفترة  

    
    :  للبنود التالية تعديالت

 497 256 9 استهالك 

 رات  ماخسارة ناجمة عن استث شركة منحصة ال صافي
 129 74 7 مشترك وشركات زميلة شروعمفي 

 ( 3,196) - 14 مكسب من بيع استثمارات عقارية

 ( 721) (5,860) 5 استردادات من الذمم المدينة المضمحلة  
  ──────── ──────── 
  (818) (97) 

    لتشغيلية: صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات ا

 ( 5,912) 11,269  يوماً(  90ية ألكثر من صلأخ إستحقاق ودائع قصيرة األجل )بتواري

 7,193 176  ذمم مدينة 

 253 (173)  موجودات أخرى 

 ( 8,202) 1,045  ذمم دائنة  
  ──────── ──────── 

 ( 6,765) 11,499  األنشطة التشغيلية  (المستخدم فيمن / ) صافي النقد

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

 6,640 -  يةيع استثمارات عقارت من بمتحصال

 - (462)  استثمارات عقارية في شراء 

 (8) (37) 9 شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 - 1  آالت ومعداتمن بيع ممتلكات و متحصالت

 - (9,266)  يلةوشركات زماستثمارات في مشروع مشترك شراء 

 2,792 - 7 يلةمزمشروع مشترك وشركات  مستلمة من توزيعات
  ──────── ──────── 

 9,424 (9,764)  األنشطة االستثماريةمن  /)المستخدم في( صافي النقد 

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

 ( 962) (1,004)  البنكصافي التغير في التمويل من 

  ──────── ──────── 
 ( 962) (1,004)   التمويلي  النشاط  صافي النقد المستخدم في

  ──────── ──────── 
 1,697 731  صافي التغير في النقد وما في حكمه

    
 36,243 22,062 4 في بداية الفترة النقد وما في حكمه 

  ──────── ──────── 
 37,940 22,793 4 نهاية الفترةالنقد وما في حكمه في 

 ════════ ════════ 
    ت غير نقدية:مالمعا

 (50) (10)  صندوق األعمال الخيرية أموالمقابل كة شرلاقبل  ات منتوزيع

 - (1,144)  ألول مرة   30رقم  المالياسبة ار المحمعي تأثير تطبيق

 ════════ ════════ 
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 خيرية أموال صندوق األعمال الاستخدامات و درلمصاالموحدة المرحلية القائمة 
 عة( ج)مرا 2020 سمار  31المنتهية في  ر أشه ثالثةاللفترة 

 
 

 
 أشهر المنتهية في للثالثة

 مارس  31
  2020 2019 

  
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي
     مصادر أموال صندوق األعمال الخيرية

    

 - 14    الفترة غير الموزعة في بداية األعمال الخيرية  أموال صندوق 

 50 10  بل الشركة  توزيعات من ق
  ──────── ──────── 

 50 24  خالل الفترة  مصادر أموال صندوق األعمال الخيريةع ومجم
  ──────── ──────── 
    

    أموال صندوق األعمال الخيرية استخدامات
 - -  توزيعات ألغراض خيرية

  ──────── ──────── 

 - -  رة خالل الفت يةيراألعمال الخ أموال صندوق مجموع استخدامات
  ──────── ──────── 

 50 24   الفترة نهايةغير الموزعة في  األعمال الخيريةأموال صندوق 
  ════════ ════════ 
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 المختصرةالموحدة المرحلية  يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 ( مراجعة)  2020 مارس 31في 

 
 

 طة واألنشمعلومات عن الشركة  1
 
 التأسيس (أ

وتعمل بموجب سجل   2002 يونيو 18ي مملكة البحرين بتاريخ ف  ستأستمة مة عامساه الشركة"( هي شركة إنوفست ش.م.ب. )" 
. وبموجب شروط عقدها التأسيسي 2002أكتوبر  1عملياتها التجارية بتاريخ مزاولة . بدأت الشركة 48848تجاري رقم 

لقانون أو على النحو ا كمبح تهااء مدمماثلة ما لم يتم انتهسنة، قابلة للتجديد لفترات  50 هي ونظامها األساسي، فإن مدة الشركة
، البرج الشرقي، مرفأ 19المنصوص عليه في عقد التأسيس أو النظام األساسي. إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو الطابق 

 البحرين المالي، المنامة، مملكة البحرين. 
 

 ية. وراق المالالكويت لألالبحرين وسوق صة بورإن الشركة مدرجة في 
 

)المبادئ اإلسالمية(  1ل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية تجارية مرخصة ضمن فئة رقم قبن م ةركيص الشتم ترخ
 . مصرف البحرين المركزي وبموجب قوانينعمل تحت إشراف لتمارس أعمالها وفقاً لقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية ولت

 
 نشطة ألا (ب

 في التالي:  عة"(مومجال" ابعة )لتا اوشركاته  للشركةسية تتمثل األنشطة الرئي
 

األوراق المالية وصناديق االستثمار واالستثمار المباشر  اومنه ابجميع أنواعه اتتثمارالسالعمل بصورة مباشرة في مجال ا -
 .بأنواعها

 اديق االستثمارية بمختلف أنواعها.تأسيس وإدارة الصن -

 ة.يول دوال يميةواإلقلألسواق المحلية ل في األدوات المالية في ا ماتعال -

 مجاالت االستثمار المختلفة للغير.توفير المعلومات والدراسات المرتبطة ب -

 .ستشارات المالية واالستثمارية للغيرتقديم الخدمات واإل -

 رين. لبحة ادماتية داخل وخارج مملكتأسيس مشاريع مشتركة في شركات عقارية وصناعية وخ -

 والت.مزاولة أنشطة المقا -

 ة وتأجير وتطوير وصيانة العقارات.ة والصناعية والمباني السكنيريجالتاالمراكز العمل في إدارة  -

أن يكون لها مصلحة في أو أن تشترك بأي شكل من األشكال مع الشركات وغيرها من الهيئات التي تزاول أنشطة شبيهة  -
 الشركاتتندمج في  ماك ا،ه أو خارج في مملكة البحرين موعةالمجها على تحقيق أهداف مع اونبأعمالها والتي قد تعمل وتتع

 المذكورة أو تشتريها أو تنضم إليها.

 
 19 -يد كوفتأثير جائحة 

ومن المتوقع أن تستمر التأثيرات (. 19 -كوفيد(فيروس كورونا ، كان هناك تفشي ل2020مارس  31خالل الفترة المنتهية في 
ثر سلباً على عمليات الرغم من هذه التطورات لم تؤ ىلع ر.التطواالقتصاد العالمي في  المتوقعة لتفشي الجائحة علىالحالية و

ً إال أن حجم ومدة التطورات األخرى ال تزال غير مؤكدة في هذه المرحلة وقد تؤثر بشكل ، 2020مارس  31المجموعة حتى   سلبا
 في الوقت الحالي. ا هادم ن تحديدال يمك لمستقبل، والتيا النقدية في ا الي وتدفقاتهوأدائها الم للمجموعةعلى المركز المالي  

 
ً  325: 2019ديسمبر   31) 2020 مارس 31كما في موظفاً  308بلغ عدد موظفي المجموعة    (.موظفا

 
على قرار مجلس اإلدارة  اءً بن 2020 مارس 31 في المنتهية رأشه ثالثةلل المرحلية الموحدة المختصرةتم اعتماد القوائم المالية 

 .2020 يوليو 28بتاريخ الصادر 
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 ( مراجعة)  2020 مارس 31في 

 
 

 السياسات المحاسبية 2
 

 أسس اإلعداد  1.2
ً  2020 مارس 31ية في نتهالم رأشه ثالثةللللمجموعة المرحلية الموحدة المختصرة القوائم المالية  أعدت معيار المحاسبة  لوفقا

ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة على جميع المعلومات  . لية المرحلية" "بالتقارير الما صالخا 34رقم دولي ال
 ماك للمجموعة السنوية الموحدةمع القوائم المالية  بالتزامنواإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية موحدة سنوية ويجب أن تقرأ 

بالدوالر األمريكي، والتي تعد العملة الرئيسية   حلية الموحدة المختصرةم المالية المروائالق ذهه عرضتم . 2019ديسمبر  31في 
 ذكر خالف ذلك. ي ما لمر أمريكي وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف دوال .لعمليات المجموعة

 

 بيان اإللتزام 2.2
التي تم استخدامها في مطابقة لتلك هي المختصرة دة الموح مرحليةلية ااد هذه القوائم المالي إعدات المحاسبية المتبعة ف سياسن الإ

الصادرة لية المات وفقاً لمعايير المحاسبة أعد التي ، و2019ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في الموحدة إعداد القوائم المالية 
هيئة المحددة من قبل شريعة اإلسالمية القواعد و ادئومب)"األيوفي"( اإلسالمية المراجعة للمؤسسات المالية عن هيئة المحاسبة و

المؤسسات المالية نون اققانون الشركات التجارية البحريني وقانون مصرف البحرين المركزي وطبقاً لو للشركةالرقابة الشرعية 
ً لمتطلب. (4رقم مجلد لامصرف البحرين المركزي )رشادي لوالدليل اإل ن ع أليوفيايير اعاب مفي حال غي، )"األيوفي"(ات وفقا

 لة.  المرحلية، تستخدم المجموعة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات الص  التقارير الماليةإعداد  بعض العمليات بما في ذلك
 

 أسس التوحيد 3.2
جميع األرصدة  دستبعااتم  .التابعة اوشركاتهشركة لل على القوائم الماليةتصرة مخالالموحدة المرحلية ئم المالية تشتمل القوا
 بالكامل عند التوحيد. البينيةوالمعامالت 

 

 المختصرة: الموحدة  المرحلية  ية  القوائم المالللشركة، التي تم دمجها في هذه  فيما يلي الشركات التابعة الرئيسية
 

 سم الشركة التابعةا

 نسبة  
 ةالملكي

 نسبة 
 الملكية

  بلد
 يسالتأس

 سنة 
 النشاط التأسيس

 2020 2019    
      

 قبل الشركة  المحتفظ بها بصورة مباشرة من
 

ش.م.ب.  للتعميرشركة الخليج  
 *)مقفلة(

مملكة  % 99,98 99,98%
 البحرين

تطوير دارة وشراء وبيع وإ 2009
 .العقارات

 

 :(ةمقفل). ش.م.ب للتعميرلخليج ة اشركورة غير مباشرة من خالل الشركات التابعة المحتفظ بها بصفيما يلي 
 

 تفظ بها بصورة غير مباشرة من قبل الشركة محال
 

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

مملكة  % 99,00 99,00%
 البحرين

دارة ة وتأجير وإتطوير وصيان 2006
المراكز التجارية والصناعية  

 .ممتلكاتوالمباني السكنية وال

      
ارة شاملة  و إدسيركشركة 

 * *.م.ذ.م للمرافق 

مملكة  % 99,00 0%
 البحرين

 إدارة وصيانة العقارات. 2005

      
شركة تامكون للمقاوالت ش.م.ب. 

 )مقفلة(*
مملكة  % 99,00 99,00%

 البحرين

 ة المقاوالت.شطأن 2007

      
شركة تطوير منتجع دانات 

 المحدودة  
جزر  % 67,57 67,57%

 الكايمن
ير المشاريع وتطو إدارة 2008

 .العقارية
      
مملكة  % 100,00 %100,00 مكون للتجارة ش.ش.و.ات

 البحرين 
استيراد وتصدير وبيع المعدات  2009

، ة والكهربائيةاإللكتروني
الخاصة  ار واألجهزة وقطع الغي
 بها وبيع مواد البناء.
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 موحدة المختصرةلية الحالمر يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 )مراجعة(   2020 مارس 31في 

 
 )تتمة(  يةسبالمحا تاياسالس 2
 

 )تتمة( أسس التوحيد   3,2
 

 ( )تتمةالمحتفظ بها بصورة غير مباشرة من قبل الشركة 
 

 اسم الشركة التابعة
 نسبة 

 الملكية 
  نسبة

 الملكية 
  بلد

 التأسيس
 سنة 
 النشاط سالتأسي

 2020 2019    
      

امكون جي في ش.م.ب.  كو تساري
 قفلة()م

 بناء وصيانة الفلل. 2014 رين حلبا  كةممل 100,00% % 100,00

      
أعمال النجارة واألعمال   2015 مملكة البحرين  %100,00 % 100,00 ش.ش.و.  بانورا انتريورز

 . بها لمتعلقةا

      
شركة مرسي البحرين لالستثمار  

 لسكن العمال ذ.م.م.  
بيع وشراء وإدارة  2007 مملكة البحرين  60,21% % 60,21

 العقارات. 
 

الشركات التابعة،   من تلك % 100للشركات التابعة كما لو كانت الشركة تمتلك المختصرة المالية الموحدة المرحلية ائم يد القو تم توح *
 . منفعتهاولمصلحة المجموعة نيابة عن بالم ن أسهمهاآلخري يمتلك المساهمين  حيث 

 

 . .مم.ذسيركو إدارة شاملة للمرافق  شركةلفترة تصفية تم خالل ا **
 

 ةجديدوتعديالت  ير وتفسيرات معاي 4,2
تم استخدامها في إعداد  رة هي مطابقة لتلك التي ختصالمالموحدة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية 

 هو موضح أدناه:ية كما ة المالحاسببإستثناء تطبيق معايير الم ،2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في السنوية موحدة ال الماليةلقوائم ا
 

 بااللتزامات  لمثقلة المتعلق باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات ا  - 30معيار المحاسبة المالي رقم 
  يار ل والخسائر االئتمانية لمعالمتطلبات المتعلقة باإلضمحال. تمثل 2017نوفمبر في شهر  30الي رقم بة المار المحاسار معيتم إصد

هو كما  ."بالمخصصات واالحتياطيات المتعلق " 11تغيراً جوهرياً عن متطلبات معيار المحاسبة المالي رقم  30لمالي رقم حاسبة امال
يستبدل  ن يتم إعادة عرض أرقام المقارنة.ف ليق المعيار بأثر الحق وسو ، سيتم تطب30المالي رقم  محاسبةموح به بموجب معيار المس

بنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة. كما   11ة المتكبدة" في معيار المحاسبة المالي رقم "الخسارنموذج  30رقم  مالي معيار المحاسبة ال
ستثمارات أسهم حقوق  نات المالية ولكنه ال ينطبق على الضماود اض االرتباطات التمويلية وعقذج االضمحالل الجديد على بعيطبق نمو 

 الملكية. 
 

من نموذج الخسارة  التحولوبالتالي إثبات االضمحالل من أجل التغلب على التأخير في  30 رقم ية ة المالحاسبتم تطبيق معيار الم
مبلغ  يعتمد تقييم وحساب مخصصات الخسارة. وذلك ل يةانمخاطر االئتمالا النموذج زيادة المتوقعة. يمثل هذ رئاذج الخسإلى نمو المتكبدة 

 .ي منذ اإلثبات المبدئ يةاالئتمانالمخاطر دهور على مدى تأو مخصص  ارة مخصص خستة كالمثبوقعة المت يةاالئتمان رئخساال
 

 :ن للقياسيهناك أساسيوجد ، بموجب النهج العام
 

ما  ( ي اإلثبات المبدئن التعرض )محاالت على جميع يتم تطبيقها والتي (، 1 شهراً )المرحلة  12 لمدة متوقعة لائتمانية االخسائر ال -
 ؛ ويةجودة االئتمانفي الري جوههور ك تدكن هنايلم  مدا

 

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

 

سائر االئتمانية المتوقعة  سيتم احتساب الخو  شهراً  12 دة لم 1لجميع حاالت التعرض للمرحلة الخسائر االئتمانية المتوقعة  تساب م احسيت
 .  العمرعلى مدى  3و  2لجميع حاالت التعرض للمرحلتين 

 

ذمم . وبالنسبة للوهريجال تحتوي على عنصر تمويل  تي الذمم المدينة لوب بالنسبة للمطال النهج المبسط، هو نهج ا الالبديل عن هذ
يتم احتساب وبموجب النهج المبسط،  ج المبسط هو خيار من خيارات السياسة المحاسبية.هباع النن ات، فإالتجارية المدينة والذمم األخرى 

النهج العام. وال  بموجب مرحلتين من حساب العملية المكونة بدال من العمر على مدى المتوقعة  مانيةاالئت رئالخسارة على أساس الخسا
العمر مدى على االئتمانية المتوقعة  رئخسارة يستند إلى الخسا مخصصك  من ذلبدال ؛ بل يتطلب النهج يةمخاطر االئتماناليلزم تتبع 
 . نحهاءاً من تاريخ مبد، اد كل تقرير مالي بتاريخ إعد

 

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

 أخرىذمم تجارية مدينة وذمم  -
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 حدة المختصرةالمو ةيالمرحل يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 ( مراجعة)  2020 مارس 31في 

 
 

 )تتمة(  حاسبيةات المالسياس 2
 

 )تتمة( ةجديدوتعديالت ير وتفسيرات معاي 4,2
 

 ( تتمة) بااللتزاماتلمثقلة المتعلق باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات ا - 30معيار المحاسبة المالي رقم 

على  . وينطبق النهج المبسط عاتااإليد وكبنال ىلدألرصدة لمحفظة االمتوقعة  يةر االئتمانائخسال اب حسى علنطبق النهج العام ي
 . والذمم األخرىالمدينة  رية  التجامحفظة الذمم لوقعة المت يةخسائر االئتمانالحساب 

 
صاح عن التحول في  باإلفموعة مجالت ، قام11المالي رقم معيار المحاسبة و 30رقم  الفروق بين معيار المحاسبة الماليظهار إل

 المختصرة.  الموحدةالمالية المرحلية قوائم هذه ال 5,2إيضاح 
 

 ثمار(المتعلق بالوكالة باالستثمار )الوكالة باالست 31معيار المحاسبة المالي رقم 

 (ستثماركالة باالار )الواالستثم الة بوكلتقارير المالية الخاصة يهدف هذا المعيار إلى تحديد المبادئ المحاسبية ومتطلبات إعداد ا
يناير  1بعد إن هذا المعيار هو إلزامي للفترات المبتدئة في أو يل. للمعامالت واألدوات المالية، من جانب كل من رب المال والوك

 كر.، مع السماح بالتطبيق المب2020
 

 . أو ب( مشروع الوكالة ماراالستث رمريبت ستثمار باعتباره إما أ(يتطلب المعيار من رب المال بتقييم طبيعة اال

 
ثمر بشكل ستثمار يكون فيه مشاركة الوكيل، وكذلك خيارات قابلية تحويل األداة محدودة، ويتحمل المستإن تمرير االستثمار هو ا

ت وكالة  ته في أدواستثماراستثمار المرير االق نهج تمر تطبيساسية. يجب على المستثألاللموجودات رئيسي التعرض المباشر 
 ق نهج مشروع الوكالة.تطبي ستثمار، إال إذا اختاراال
 

ً إثبات الموجودات بموجب هذا النهج، يجب  رتيبات الوكالة في دفاتر حساباته  التي تستند إليها تاألساسية على رب المال مبدئيا
  .يةالمعنمالية سبة المعايير المحايتماشى مع البما الحال، مقتضى  ادئ اإلثبات المبدئي حسببتطبيق مب

 
ثمار يستوفي أي من الشروط المطلوبة بموجب ر تطبيق نهج مشروع الوكالة، إذا كان عقد وكالة االستويجوز لرب المال أن يختا

 شروط معينة.
 

م إثبات يت حيث "؛المحاسبة يفحقوق لاطريقة تر المستثمر الذي يطبق " بموجب هذا النهج، يجب حساب االستثمار في دفا
ويتم تعديله لتشمل حصة المستثمر في الربح  مدرجة ترة المالية بالقيمة الاسه في نهاية الفيتم قيبالتكلفة وبعد ذلك ياً ار مبدئاالستثم

 .أو الخسارة لمشروع الوكالة
 

ية  يزانالم بموجب نهج خارجترتيب الوكالة ت يل إثبالى الوكأنه عند بدء المعاملة يجب عبر يتطلب المعياوجهة نظر الوكيل، من 
مدرج بالميزانية حيث اللنهج غير ليسيطر على الموجودات / األعمال ذات الصلة. ومع ذلك، هناك استثناءات   ألن الوكيل ال نظراً 

 .لميزانيةرج باحساب مدستثمار احتساب األمر ذاته كقائمة على وكالة االلمرتبطة باألداة القد تنص االعتبارات اإلضافية ا 

 
بإعادة استثمار أموال الوكالة في   المجموعةم قوت. بموجب هذا الترتيب، ستثمار متعددة المستوياترتيبات االسظ الوكيل بتقد يحتف

ً عقد ثانوي. تحسب هذه العقود الثانوية وفق   لهذ يكن ، لم ومع ذلك دفاتر الوكيل. في  ةالمعنيالمالية المحاسبة ر ييلمتطلبات المعاا
 .ر على المجموعةتأثيي ألمعيار ا

 
 ستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلةاالالمتعلق ب - 33م بة المالي رق يار المحاسعم

في الصكوك واألسهم العرض واإلفصاح عن االستثمار والقياس و اإلثباتولتصنيف امبادئ يهدف هذا المعيار إلى وضع 
ألدوات لنواع الرئيسية األحدد المعيار إلسالمية. يالمؤسسة المالية ا هالتي تقوم بلة االمماث األخرى يةات االستثماردوواأل

ونموذج عمل مع خصائص بما يتناسب األساسية محاسبية الشريعة اإلسالمية والمعالجات الأحكام المتوافقة مع االستثمارية 
 .افاظ بهتثمارات وإدارتها واالحاالست يتم بموجبها إجراء مؤسسة التيال
 

ات المبدئية في أو زامي للفتروسيكون إل " باالستثمار في الصكوك" المتعلق  25رقم بة المالي سالمعيار معيار المحيستبدل هذا ا
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2020اير ين 1بعد 
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 ( مراجعة)  2020 مارس 31في 

 
 

 )تتمة(  سبيةالمحا سياساتلا 2
 

 )تتمة( ةجديدوتعديالت ير وتفسيرات معاي 4,2
 

 ( تتمة) ستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلةاالالمتعلق ب - 33 معيار المحاسبة المالي رقم
 :على طبيعته اً مار أدناه اعتماداالستثكإحدى فئات  يتم تصنيف كل استثمار، لغرض هذا المعيار

 

 ؛ةن النقدية الديأدا -

 ؛ يةأداة الدين غير النقد -

 ؛ و ةم حقوق الملكية أسهأدا -

 ثمار األخرى ستأدوات اال -
 

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

ً كما تم قياسها الحقاضعة لهذا المعيار الخ ( 3أو )ملكية أسهم حقوق الل لعادلة من خالالقيمة اب( 2أو )ة ألتكلفة المطفبا( 1)إما  ا
فقات النقدية  التدإلدارة االستثمارات وخصائص مجموعة على أساس نموذج أعمال ال الدخل قائمة القيمة العادلة من خالل ب

 .لالستثمارالمتوقعة 
 

ً في النهايةحيث يعر في أداة الدين النقدية، نيف وقياس االستثمايتم تص المعاملة، وبالتكلفة   تى وقت تنفيذبالتكلفة، ح كس دينا
 المطفأة بعد ذلك.

 

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

 

  المجموعة خل ما لم تقم ل قائمة الدلعادلة من خال ثمار مدرج بالقيمة اة كاستفي أدوات أسهم حقوق الملكيم إدراج االستثمار يت
باختيار تصنيف ال رجعة فيه عند اإلثبات المبدئي لتصنيف ذلك االستثمار على أنه استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل حقوق 

 الملكية.
 

 ل. من خالل الدخ يمة العادلة ستثمار المدرج بالقنيف االغرض المتاجرة دوماً ضمن تصتثمار المحتفظ به ليجب أن يقع االس
 

 اإلثبات والقياس المبدئي
ة يتم مبدئياً إثبات جميع االستثمارات بقيمتها مضافاً التكاليف المعاملة باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائم

إلى قائمة الدخل عند  قائمة الدخل دلة من خالل لمدرجة بالقيمة العاارات ات المتعلقة باالستثممعامالم احتساب تكاليف الالدخل. يت
 تكبدها. يتم إثبات طريقة الشراء العادية االستثمارات عند نقل السيطرة إلى المستثمر.

 

 ياس الالحق الق
 

 ة المطفأة استثمارات مدرجة بالتكلف
أو الخسائر الناتجة  المكاسبميع يتم إثبات ج .ليعمعدل الربح الف ةطريق بالتكلفة المطفأة باستخداممارات المدرجة ستثيعاد قياس اال

يتم فحص االستثمارات المدرجة بالتكلفة االستثمار في قائمة الدخل. إضمحالل استبعاد أو عن عملية اإلطفاء وتلك الناتجة عن 
ً لموف رير ماليتقداد عإفي كل فترة ضمحالل المطفأة لإل  خسائرالالل وضمحإلبا"  المتعلق 30ي رقم عيار المحاسبة المالقا

  " االرتباطات المثقلة بااللتزاماتو يةاالئتمان
 

 قائمة الدخل  ة العادلة من خاللمبالقياستثمارات مدرجة 
  يتم . إعداد تقرير ماليترة ادلة في نهاية كل فبالقيمة العقائمة الدخل العادلة من خالل  بالقيمةالمدرجة س االستثمارات يعاد قيا

القيمة المدرجة والقيمة العادلة في قائمة دت، والتي تعد الفرق بين إن وج ،عادة القياسالناتجة عن إرة ساأو الخالمكسب  إثبات
 الدخل 

 

 حقوق  الاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
تم قرير مالي. ياية كل فترة إعداد تفي نه بالقيمة العادلةحقوق المة يمة العادلة من خالل قائيعاد قياس االستثمارات المدرجة بالق

بين القيمة المدرجة والقيمة العادلة مباشرةً في   أو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس، إن وجدت، والتي تعد الفرق كسبالمإثبات 
 حقوقلا خالل مدرجة بالقيمة العادلة من الستثمارات". يتم فحص االستثمارات الضمن "إحتياطي القيمة العادلة لحقوق ال

ً لمعيار المحاسبة المالي رقم  د تقرير ماليكل فترة إعدالإلضمحالل في  حالل والخسائر االئتمانية المتعلق "باإلضم 30وفقا
 واالرتباطات المثقلة بااللتزامات"
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 ( مراجعة)  2020 مارس 31في 

 
 

 مة( )تت يةالسياسات المحاسب 2
 

 مة()تت ةجديدت وتعديالير وتفسيرات معاي 4,2
 

 ( تتمة) وات المماثلةستثمار في الصكوك واألسهم واألداالالمتعلق ب - 33 معيار المحاسبة المالي رقم
 

 إعادة التصنيف
المالية وجودات الميع نيف جمارة االستثمارات، تقوم بإعادة تصبتغيير نموذج أعمالها إلد المجموعةا، تقوم عندما، وفقط عندم

مثبتة مسبقاَ ئر و خسامكاسب أأي عرض إعادة  للمجموعةنيف. في حالة إعادة التصنيف، ال يجوز خ إعادة التصالمتأثرة من تاري
 األرباح. /( أو العوائد إلضمحاللتجة عن اأو الخسائر النا المكاسب)بما في ذلك 

 
 ا يلي:ت مواستنتج 33م قر اليلما بةمجموعة بتقييم تأثير معيار المحاسرة الإدا قامت

 

الدين  كاستثمارات في أدوات المجموعة المحتفظ بها من قبل المالية  الموجوداتجميع ه يتم تصنيف تثمارات، فإناستثناء االسوب
 اتمارتثكاس ا يتعلق باالستثمارات، واختارت المجموعة تصنيفها. وفيمةطفأعلى أساس التكلفة المتصنيفها تم ي، وبالتالي ةالنقدي

 .ملكيةخالل حقوق المدرجة بالقيمة العادلة من 
 

نيفها التي تم تصاالستثمارات أن هذه القوائم المالية الموحدة حيث المعيار المذكور أعاله أي تأثير جوهري على لم يكن لتطبيق 
 .حقوق الملكيةل ال من خبالقيمة العادلة تصنيفها يستمر يتم  ،وق الملكيةمسبقاً كمدرجة بالقيمة العادلة من حق

 

 داد التقارير المالية لحاملي الصكوكبإعالمتعلق  34المالي رقم  معيار المحاسبة

الجهة  ن وجودات األساسية ألداة الصكوك. وهو يتطلب مهذا المعيار المبادئ المحاسبية ومتطلبات إعداد التقارير المالية للميحدد 
المعيار إلزامي من الفترات   سيكون هذار. دها حسب الحاجة بموجب هذا المعياداإلع  الدعوةإعداد تقارير التمويل أو صدرة الم

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2020ر يناي 1ة في أو بعد دئالمالية المبت
 

ة لفترللمجموعة ل المختصرةالموحدة المرحلية م المالية هذه القوائمذكور أعاله أي تأثير جوهري على المعيار اللم يكن لتطبيق 
 . 2020رس ما 31المنتهية في 

 

 إفصاح التحول 5,2
 

ء أرقام ثنابأثر رجعي، باست 30يق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم طبتم ت
معيار تطبيق  جت عننتلتي روق بين القيم المدرجة للموجودات المالية ا ه الففيما يلي أدنا. لم يتم إعادة عرضهانة التي المقار

 . 2020يناير   1في األرباح المستبقاة والموجودات المالية كما في  لتي تتطلب تعديالً وا  30لي رقم  الماالمحاسبة 
 

 30تأثير تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 
 : 30 تطبيق معيار المحاسبة المالي رقمتأثير يلي فيما

 الرصيد في
 2020 يناير 1 

 تعديالت
 التحول 

 31في د لرصيا
  2019ديسمبر 

 ألف 
 أمريكي دوالر 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
  دوالر أمريكي 

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

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

═════════ ═════════ ═════════  

 ت ليالعمتدوير ا 3
 

ي الربح أو الحصة التناسبية من صاف 2020 مارس 31في  المنتهية رأشه ثالثةالترة لي الموحد لفقد ال يمثل صافي الدخل المرح
 ت التشغيلية.قلبات الدخل والمصرفاالخسارة السنوية نتيجة لت
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 جعة( )مرا  2020 مارس 31في 

 
 

  نقد وأرصدة لدى بنوك 4
 مدققة

 ديسمبر  31
2019 

 مراجعة 
  مارس 31

2020  

 ألف  
 دوالر أمريكي

 ألف 
  دوالر أمريكي 

   
  لدى بنوك  ةجاريال اتحسابأرصدة ال 4,988 12,751
 يوماً أو أقل(  90قاق أصلية لفترة ستحودائع قصيرة األجل )بتاريخ ا 17,795 9,297

 لصندوق نقد في ا 11 14
───────── ─────────  

 النقد وما في حكمه  مجموع 22,793 22,062
   

 يوماً( 90ودائع قصيرة األجل )بتاريخ استحقاق أصلية ألكثر من  3,738 15,253
───────── ─────────  

37,315 26,531  

 الخسائر االئتمانية المتوقعةصصات : مخم منهاسوحم (246) -
───────── ─────────  

 نوكرصدة لدي البمجموع النقد واأل 26,285 37,315
═════════ ═════════  

 :الئتمانية المتوقعةالتغيرات في مخصص الخسائر افيما يلي 

 مدققة
 ديسمبر  31

2019 

 مراجعة 
  مارس 31

2020  

 ألف  
 دوالر أمريكي

 ألف 
  دوالر أمريكي 

   
 يناير  1في  475 -
  / السنة  استرجاعات خالل الفترة (229) -

───────── ─────────  
 وكمجموع النقد واألرصدة لدي البن 246 -

═════════ ═════════  

 ذمم مدينة 5

 

 مراجعة 
  مارس 31

2020 

 مدققة
 ديسمبر  31

2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 مريكيدوالر أ
   

 14,604 14,703  (18غ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح مبال

 6,713 9,422 م تجارية مدينة ذم

 22,942 20,114   أخرىمدينة ذمم 

 1,699 1,789  ق القبضإيجار مستح
 ───────── ──────── 
 46,028 45,958 
 (27,286) (22,324)  ةلمتوقعاالئتمانية ا الخسائرمحسوماً منها: مخصص    
 ───────── ──────── 
 23,704 18,672 
 ═════════ ════════ 

 
ويتم سداد لل لها شروط محددةال يوجد و باحعليها أر وال تستحقر مضمونة، غيهي  القة علاذات  طرافاألالمبالغ المستحقة من إن 

   التصريح بها من قبل إدارة المجموعة.



 . ب.م.شإنوفست 

 

15 

 وحدة المختصرةالمرحلية الم يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 )مراجعة(   2020 مارس 31في 

 
 

 (تتمة) ذمم مدينة 5
 

 للمجموعة:  المتوقعةانية ئر االئتمالخسافيما يلي التغير في مخصص 

 

 مراجعة 
  مارس 31

2020 

 مدققة
 ديسمبر  31

2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي
   

 28,900 27,286 يناير  1في

 - (5,907) يه  مخصص انتفت الحاجة إل

 - 669   30قم المالي ر تأثير تطبيق معيار المحاسبة

 ( 1,614) 276 المخصص 
 ──────── ──────── 
 22,324 27,286 
 ════════ ════════ 
 ستثماراتا 6

 

 مراجعة 
  مارس 31

2020 

 مدققة
 ديسمبر  31

2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  
 ر أمريكيدوال

    المدرجةغير  – ة بالقيمة العادلة من خالل الحقوقية المدرجدوات أسهم حقوق الملكأ

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

لك جميع ت .مة العادلة من خالل الحقوقبالقيالتي تم تصنيفها كمدرجة المدرجة غير حقوق الملكية  تثمارات أسهمساعبارة عن هذه 
ييمات تم ًء على تقبلة لالسترداد لتلك االستثمارات من قبل اإلدارة بناة القاالقيم تحديد . تم ةر عقارياالستثمارات لديها مشاريع تطوي

 ون.قاريون مستقلخبراء عقبل  نإجراؤها م
 

 مشروع مشترك وشركات زميلة  استثمارات في 7

 

 مراجعة 
  مارس 31

2020 

 مدققة
 ديسمبر  31

2019 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  
 ر أمريكيدوال

   
 88,500 87,387 يناير 1في 

 - 9,266  استحواذات

 ( 651) - ة  خالل الفترة / السن توزيعات

 - 9,574 فقة شراء*مكسب من ص

 - (601) ل من مشروع مشتركخسارة إضمحال

 ( 462) (9,648) في الخسارة صافي حصة المجموعة 
 ─────── ─────── 
 96,579 87,387 
 ═══════ ═══════ 
 

ي لصالح أحد  ون الخليج، صدر حكم من مركز التحكيم لدول مجلس التعا2019مبر ديس 31خالل السنة المنتهية في * 
  15، يتعين على الشركة إعادة مبلغ االستثمار البالغ ادر م الصبموجب الحكالمجموعة.  تديرهامشروع المستثمرين في شركة 

يتم تحملها من قبل  إضافية مصروفات  عن فضالً ار في دفاتر الشركة وسملة االستثممليون دوالر أمريكي مما سيؤدي إلى إعادة ر
اقية والتي يع اتفحيث قامت بتوقفي تسوية ودية ة والمستثمر المجموعدخلت ، 2020يناير  12ريخ بتاذلك،  ومع .الشركة
بقيمة  على أسهم ت ستحوذاومستثمر، إلى ال ألف دوالر أمريكي نقداً  6,631مبلغ وقدره ادة بإعالمجموعة قامت  بموجبها

 فترة.خالل الألف دوالر أمريكي   9,574 قدرهو كسبموبذلك محقق في شركة المشروع، أمريكي ألف دوالر   16,205



 . ب.م.شإنوفست 

 

16 

 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تاحضاإي
 )مراجعة(   2020 مارس 31في 

 
  ت عقاريةاستثمارا 8

 

 مراجعة
   مارس 31

2020 

 قة مدق
 ديسمبر  31

2019 

 
 ألف  

 يكي دوالر أمر
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 80,786 77,402 يناير 1في 
 60 462 ات مشتري 

 (3,444) - استبعادات 
 ────── ────── 
 77,864 77,402 
 ══════ ══════ 
 ممتلكات وآالت ومعدات   9

 

مباني على 
راضي  أ

 مستأجرة 

 مكائن 
ومعدات وأثاث  

 وتركيبات

 زة  أجه
وبرامج 

 الحاسب اآللي 
 

 المجموع  مركبات

 
 ألف 

 الر أمريكيدو
 ألف 

 أمريكيدوالر 
 ف أل

 كيدوالر أمري 
 ألف 

 أمريكي دوالر
 ألف 

 أمريكي دوالر
      كلفة الت

 24,532 2,242 1,587 10,581 10,122 2020يناير  1في 
 37 - 36 1 - إضافات  

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

 24,333 2,204 1,555 10,452 10,122 2020 مارس 31في 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

      هالك المتراكماالست
 14,550 1,826 1,437 8,963 2,324 2020يناير  1في 

 256 25 23 106 102 المخصص 
 (235) (38) (68) (129) - إستبعادات

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 14,571 1,813 1,392 8,940 2,324 2020 مارس 31في 

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

 9,762 391 163 1,512 7,696 2019  مارس 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

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

 

 مراجعة  والمعدات في القائمة المرحلية الموحدة للدخل: كات واآلالت  متللي االستهالك المحتسب على المفيما ي 

 
 المنتهية   رأشه ثالثةلل

   مارس 31في 
 2020 2019 

 
 ألف  

 يكي دوالر أمر
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 61 10 تكاليف العقد ك المحتسب على االستهال
 436 246 وفات  تسب على المصرالمح االستهالك

 ──────── ──────── 
 256 497 
 ════════ ════════ 

  موجودات أخرى 10

 

 مراجعة
   مارس 31

2020 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2019 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 212 221   لينولمقالمبالغ مدفوعة مقدماً    

 309 473 مبالغ مدفوعة مقدماً  
 ──────── ──────── 
 694 521 
 ══════ ══════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائقولل اوح تحاضايإ
 ( مراجعة)  2020 مارس 31في 

 
 

 ذمم دائنة مطلوبات أخرى و 11

 

 مراجعة 
  مارس 31

2020 

 مدققة
  ديسمبر 31

2019 

 
 ألف 
 كي ر أمريدوال

 ف  لأ
 دوالر أمريكي

   

 50,105 50,105 (  1.11)ايضاح  الدفع قالمستحإيجار عقد التأجير 

 8,677 9,208 خرى  دائنة أ مستحقات وذمم

 8,497 8,497 (2,11) وااللتزامات األخرىمخصص القضايا القانونية القائمة 

 4,754 4,344 ( 18و  3,11مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة )ايضاح 

 2,808 2,788 ع  محتجزة مستحقة الدفمبالغ 

 528 1,482 ارية دائنة  ذمم تج
 ──────── ──────── 
 76,424 75,369 
 ════════ ════════ 

 1.11إيضاح 
إن العقد نافذ  ، 2005ديسمبر شهر في والسياحة مع وزارة الصناعة والتجارة األجل موعة في عقد إيجار طويل لمجادخلت 
 . سنة 50لمدة و 2006مايو شهر ن م اً اعتبار

 
 ً األوليتين ال يستحق دفع إيجار للسنتين ، االتفاقيةيع على التوقتاريخ  من والصناعة والسياحة، التجارةقية مع وزارة االتفا لبنود وفقا

من سنة ) ترةللفعقد التأجير مستحق الدفع، إيجار إن . 2007سنة إلى  2006من سنة اإليجار، في عقد من الفترة المشمولة 
تلتزم بعد ذلك، وتأجرة. المس ح األرضستصالالالمجموعة تحملتها التي قابل النفقات ممقايضتها (، وقد تم 2025 إلى سنة 2008

 (. 2056إلى سنة   2026من سنة )سنة ثالثين التأجير على مدى  دإيجار عقدفع بالمجموعة 
 

 2.11إيضاح 

تقييم للمطالبات  أجرت اإلدارة القانونيةية المرفوعة ضدها. ونتيجة لسجل المطالبات لدى الشركة سجل تاريخي للمطالبات القانون
 مقابل تلك اإللتزامات المحتملة المستقبلية.، قامت بإثبات مخصصات وبالتاليلشركة  لمحتملة ضد االمستقبلية ا

 
 3.11إيضاح 

أرباح وال يوجد لها شروط محددة للسداد وهي  عليها إن المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة هي غير مضمونة وال تستحق
 عة. دارة المجموتمدة من قبل إمع
 

 نك تمويل من ب 12

 

 مراجعة
   مارس 31

2020 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2019 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 

   

 6,386 5,382 تمويل سلع المرابحة

 ════════ ════════ 
 

. تحمل هذه عاملالس المال ية متطلبات رأشراء عقارات وتلبيل من بنك لغرض اقتناء استثمارات ووحصلت المجموعة على تم
 دادها وفقاً لشروط السداد المتفق عليها مع البنك المعني. بمعدالت السوق ويتم سلوبات أرباح المط

 

 أسهم خزانة  13
 

  31دوالر أمريكي ) 1,308,680وبإجمالي  م( سه3,500,000: 2019ديسمبر  31) 3,675,000خزانة الم ـسهأتمثل 
لمال الصادر، ( من رأس ا%1,22: 2019ديسمبر  31) %1,22(، التي تمثل الر أمريكيدو 1,238,680 :2019ديسمبر 

 من قبل المجموعة.   المحتفظ به
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 ة( )مراجع   2020 مارس 31في 

 
 استثمارات عقارية ن دخل م 14
 مراجعة 

 
  المنتهية رأشه ثالثةلل

  مارس 31في 
 2020 2019 

 
 ألف 

 يكي دوالر أمر
 ألف  
 ر أمريكيدوال

   
 1,229 1,321 إيجاردخل 

 3,196 - سب محققة من بيع استثمارات عقارية  مك
 ──────── ──────── 
 1,321 5,570 
 ════════ ════════ 

 ر  دخل آخ 15
 جعةمرا 

 
 المنتهية  رأشه ثالثةلل

  مارس 31في 
 2020 2019 

 
 ألف 

 الر أمريكي دو
 ألف  
 ر أمريكيدوال

   
 - 191 لمياه والكهرباءخدمات ا

 103 173 ن ودائع قصيرة األجل ربح م

 65 52 أخرى 

 ──────── ──────── 
 416 168 
 ════════ ════════ 

 أسهم منحة  16
 

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

2019 . 
 

 اح  هم في األربالنصيب األساسي والمخفض للس 17
 

هم قوق حاملي أسالعائد إلى ح للفترة الدخل افي رباح بقسمة صسهم من األ م احتساب مبالغ النصيب األساسي والمخفض لليت
 كما يلي: الفترةألم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الشركة ا

 مراجعة 

 

 المنتهية  رأشه ثالثةلل
  مارس 31في 

 2020 2019 
   

 3,021 4,592 ير أمريكألف دوال -فترة حقوق مساهمي الشركة األم لل ئد إلىالعاالدخل  
 ═══════ ═══════ 
 297,162 297,162 باآلالف - ونهاية الفترةفي بداية  لقائمةا األسهم ددلع المرجح سطالمتو   
 ═══════ ═══════ 

 1,02 1,55 سنتات أمريكية  –  الموزعة للسهماألرباح 
 ═══════ ═══════ 

 

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

 قة عالال يوذ فطرالومعامالت أرصدة  18
 

هم أو المسيطر تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارة المجموعة والشركات المملوكة ل
  عضاء هيئة الرقابة الشرعية أمجموعة وللك مع تلمشتركة المساهمة النتيجة ركات الحليفة مؤثر من قبلهم والشعليها أو ذو نفوذ 
   .رجيينالخا ومدققي الحسابات
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 (مراجعة) 2020 مارس 31 في

 

 )تتمة( عالقة ال ويف ذطرال معامالتورصدة أ 18
 

 تصرة:ة المخرحلية الموحدمتضمنة في القوائم المالية المقة الات العالأطراف ذأرصدة  فيما يلي

  مراجعة  مدققة
  2020 مارس 31  2019ديسمبر  31

  مجموعال

 أطراف أخرى 

  ذات عالقة 

 موظفي اإلدارة 

أعضاء لرئيسيين/ ا

 / اإلدارة مجلس

 مدققي الحسابات

  الخارجيين

 شركات زميلة

  المجموع   مشترك ومشروع 

 رى طراف أخأ

  ت عالقة ذا

موظفي اإلدارة 

أعضاء سيين/الرئي

ة/ دارجلس اإلم

مدققي الحسابات 

  الخارجيين

 شركات زميلة 

  ترك ومشروع مش

 ألف

  دوالر أمريكي

 ألف

  دوالر أمريكي

 ألف

  دوالر أمريكي

 ألف

  دوالر أمريكي

 ألف

  يكيدوالر أمر

 ألف

  دوالر أمريكي

 ألف

  دوالر أمريكي

 ألف

  ير أمريك دوال

               
 إجمالي -ذمم مدينة  9,649  -  5,054  14,703  9,635  -  4,969  14,604

 خصص للذمم المدينة المضمحلةم (2,998)  -  (2,409)  (5,407)  (8,764)  -  (2,408)  ( 11,172)

 فيصا -ذمم مدينة  6,651  -  2,645  9,296  871  -  2,561  3,432

 ذمم دائنة 4,344  -  -  4,344  4,529  -  225  4,754
 

 حلية الموحدة المختصرة:مرأطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية ال مالتعام فيما يلي 

  مراجعة  مراجعة
  2020 مارس 31  2019 مارس 31

 المجموع

 أطراف أخرى 

 قة ذات عال

 موظفي اإلدارة 

ء أعضاالرئيسيين/ 

مدققي  / اإلدارة مجلس

 بات الخارجيينالحسا

شركات زميلة 

 لمجموع ا روع مشترك ومش

 أطراف أخرى

 ذات عالقة 

موظفي اإلدارة 

ضاء الرئيسيين/أع

مجلس اإلدارة/ مدققي 

 الحسابات الخارجيين

ت زميلة شركا

  ومشروع مشترك 

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 أمريكيدوالر 

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 أمريكيدوالر 

 ألف

 ر أمريكيدوال

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

  مريكيدوالر أ

 الدخل        
 لخدمات األخرى ارة واأتعاب اإلد 12 - - 12 8 - 16 24

(129) - - (129) (74) - - (74) 
استثمارات في خسارة ناجمة من  من الشركةصافي حصة 

 وشركات زميلة  شروع مشترك م
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  

(105) 16 - (121) (62)  - (62)  
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

 المصروفات        
 تكاليف الموظفين  - 455 - 455 - 749 - 749
 رية إدات عمومية ومصروفا 1 30 18 49 2 219 18 239

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  
988 18 968 2 504 18 485 1  

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

 المتوقعة ئر االئتمانيةخساسترجاع الا 5,766 - - 5,766 - - - -
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 ( مراجعة)  2020 مارس 31في 

 
 

 )تتمة( عالقة ال يوذطراف ال معامالتوأرصدة  18
 

 الرئيسيين:ة موظفي اإلدار مكافآتفيما يلي 

 راجعةم 

 
 المنتهية  رأشه ثالثةلل

  مارس 31في 

 2020 2019 

 
  ألف

 دوالر أمريكي 
   ألف

 دوالر أمريكي
   

 749 455 رواتب ومزايا أخرى
 ════════ ════════ 

 ومات قطاعات األعمالمعل 19
 

ن الموجودات والعمليات م مال هي مجموعةألعفيما يتعلق بقطاعات أعمال المجموعة. إن قطاعات ا قطاعتم عرض معلومات ال
خدمات التي تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي في قطاعات األعمال األخرى.  المنتجات أو ال دمة في تقديمالمستخ

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

للمجموعة   المختصرة وحدةالم المرحلية عها في إعداد القوائم الماليةباها التي تم اتنفسهي األعمال قطاعات إن السياسات المحاسبية ل
 .دون شروط تفضيليةالتقديرية السوق سعار . يتم إجراء المعامالت فيما بين القطاعات بأ2كما هو موضح في إيضاح 

 
 لي: تاعلى النحو ال  دخللل المرحلية الموحدةبالقائمة المتعلقة  ت القطاعاعلومتم اإلفصاح عن م)أ( 

 

 مراجعة - 2020 مارس 31 

 

خدمات 
ثمار  االست

 وخدمات 
 ات الصلةذ

عقود 
 المقاوالت

التطوير 
وبيع قطع 
األراضي  
 الصناعية

خدمات إدارة 
الممتلكات 
 المجموع االستبعادات والمرافق

 

 ألف
دوالر 

 أمريكي 

 ألف
 ردوال

 أمريكي 

 ألف
دوالر 

 أمريكي 

 ألف
دوالر 

 أمريكي 

 ألف
ر دوال

 أمريكي 

 ألف
 دوالر 

 أمريكي 

من العمالء صافي اإليرادات 
 1,460 - - 1,503 ( 191) 148 لخارجيينا

 - ( 194) - 117 - 77 المعامالت فيما بين القطاعات 

 - - - - - - دخل من استثمارات

من خسارة   الشركةحصة 
في  اتاستثمارن ناجمة م

مشروع مشترك وشركات 
 (74) - - - - (74) ميلة ز

 416 - - 237 171 8   دخل آخر
 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── 

 1,802 (194) - 1,857 (20) 159  مجموع اإليرادات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 4,712 14 - 962 (1,190) 4,926  القطاع)خسارة(  /ربح 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 حلية الموحدة المختصرةالمر يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 ( مراجعة)  2020 مارس 31في 

 
 

 )تتمة( ات األعمالومات قطاعمعل 19
 مراجعة  - 2019 مارس 31 

 

 خدمات
االستثمار 
 وخدمات 

 ذات الصلة 

عقود 
 قاوالتالم

التطوير 
وبيع قطع 
األراضي  
 الصناعية 

ارة  خدمات إد
 الممتلكات
 المجموع االستبعادات والمرافق

 

 لف أ
دوالر 

 يكيأمر

 ألف 
ر دوال

 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي

مالء صافي اإليرادات من الع
 5,559 - ( 144) 4,339 1,185 179 الخارجيين

 - ( 190) 188 2 - - المعامالت فيما بين القطاعات 

 147 - - - - 147 ن استثماراتدخل م
ارة  من خس الشركةحصة 

في  اتاستثمارن ناجمة م
مشروع مشترك وشركات 

 ( 129) - - - - ( 129) زميلة 
 168 - - 117 41 10   دخل آخر

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

 5,745 ( 190) 44 4,458 1,226 207  مجموع اإليرادات
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 3,194 14 12 4,457 ( 190) ( 1,099)  القطاعربح  )خسارة( /
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
ديسمبر  31و  2020 مارس 31المالي كما في لمرحلية الموحدة للمركز المتعلقة بالقائمة ا قطاعفصاح عن معلومات التم اإل)ب( 

   على النحو التالي: 2019

 مراجعة  – 2020 ارسم 31 

 

خدمات 
االستثمار  
 وخدمات 

 ذات الصلة
عقود 
 والتالمقا

التطوير 
وبيع قطع 
األراضي  
 الصناعية

خدمات إدارة 
 الممتلكات
 المجموع عاداتاالستب والمرافق

 

 ألف
دوالر 

 أمريكي 

 ألف
دوالر 

 كي أمري

 ألف
دوالر 

 أمريكي 

 ألف
ر دوال

 أمريكي 

 ألف
 دوالر 

 أمريكي 

 ألف
دوالر 
 ي أمريك

       

 247,941 (315,384) - 117,484 45,567 400,274 ت القطاع موجودا
 ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ 

 81,806 (134,819) - 52,785 8,077 155,763 طاع مطلوبات الق
 ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ 
 

 مدققة  – 2019ديسمبر  31 

 

خدمات 
تثمار االس

 وخدمات 
 ذات الصلة  

عقود 
  المقاوالت

 التطوير
بيع قطع و

األراضي  
 الصناعية 

خدمات إدارة  
الممتلكات 
 المجموع  داتاالستبعا والمرافق

 

 ألف 
دوالر 
 يأمريك

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 لف أ
دوالر 

 مريكيأ

 ألف 
دوالر 

 يكيأمر

 ألف 
 دوالر

 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

       

 244,331 ( 219,249) 313 115,524 46,939 300,804 دات القطاعموجو
 ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ 

 81,755 (26,817) 46 51,661 7,883 48,982 عمطلوبات القطا
 ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ 
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 مختصرةة الموحدة الالمرحلي يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 ( مراجعة)  2020 مارس 31في 

 
 

 محتملة وارتباطات التزامات  20
 

 :االئتمانيةلتسهيالت االتالية المتعلقة بااللتزامات  المجموعةتتحمل 

 
 التالية:  عقود التأجير التشغيلية ارتباطاتالمجموعة  تتحمل

 

   مراجعة
  مارس 31

2020 

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 يكيدوالر أمر

   :ير المستقبليةعقود التأجى لمدفوعات الحد األدن

 160 132 واحدة  خالل سنة
 ──────── ──────── 

 160 132 عالمجمو
 ════════ ════════ 

 موجودات األمانة  21
 

الموحدة المرحلية مة ائقانوني في القملكية حق فيها  لك المجموعة، والتي ال تمن العمالءدارة نيابةً عن الموجودات الميال يتم تضم
ديسمبر  31أمريكي )مليون دوالر  100الموجودات  لهذه الدفتريةإجمالي القيمة ، بلغ 2020 رسما 31للمركز المالي. كما في 

 مليون دوالر أمريكي(. 128: 2019
 

 أرقام المقارنة 22
 

 تصنيف هذا لم يؤثر إن إعادة ال. ة الحاليةطبق في الفترة للفترة السابقة لتتناسب مع العرض المقارنبعض أرقام الم تصنيف إعادةتم 
 مجموعة المبينة مسبقاً.وق المالك للالمطلوبات أو حق ومجموع الموجودات ومجموعخل على صافي الد

 

 

   مراجعة
  مارس 31

2020 

 ققةمد
 ديسمبر 31

2019 

 
 ألف 

 مريكي دوالر أ
 ألف  

 الر أمريكيدو
   

 20,765 20,772 ضمانات 
 ════════ ════════ 


