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 . ب.م.شنوفست إ

 .المختصرةلموحدة ا المرحلیة  مالیةال جزءاً من ھذه القوائم  ٢١إلى   ١المرفقة من  اإلیضاحاتتشكل 
٣ 

  لموحدة للمركز الماليا یةلحة المرالقائم
 ) مراجعة(  ٢٠٢١ مارس ٣١في 

 
 مدققة مراجعة   
 

 
 مارس ٣١

٢٠٢١ 
 دیسمبر ٣١

٢٠٢٠ 

 إیضاح 
 ألف 

 دوالر أمریكي
 ألف 

 دوالر أمریكي
    الموجودات 

    
 ٢٣٬٣٩٩ ١٩٬٤٢٣ ٤ نقد وأرصدة لدى بنوك

 ٢٣٬٠٧٢ ٢٥٬٦٧١ ٥ ة ذمم مدین
 ١٢٬٥٩٣ ١٣٬١٨٨ ٦ استثمارات 
 ٩٥٬٦٨١ ٩٥٬٦٣٤ ٧ زمیلة  وشركات ةمشتركمشاریع في  استثمارات

 ٧٦٬٨٢٤ ٧٧٬٨٥٣ ٨ عقاریةستثمارات ا
 ٩٬٠٤٥ ٨٬٨٥٨ ٩  تلكات وآالت ومعداتمم

 ٨١٨ ٨٢٩ ١٠ موجودات أخرى
  ───────── ───────── 

 ٢٤١٬٤٣٢ ٢٤١٬٤٥٦  مجموع الموجودات
  ═════════ ═════════ 
    

    كالمطلوبات وحقوق المال
    

    المطلوبات 
 ٦٩٬٢٦٣ ٦٨٬٦١٠ ١١ وذمم دائنة مطلوبات أخرى 

 ٥٬٤٣٩ ٥٬٥١١ ١٢  من بنك یلومت
  ───────── ───────── 

 ٧٤٬٧٠٢ ٧٤٬١٢١  مجموع المطلوبات 
  ───────── ───────── 
    

     حقوق المالك
 ١٢٠٬٣٣٤ ١٢٠٬٣٣٤  ل المارأس 

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

 ٦٬٠٧١ ٦٬٦٦٦  احتیاطیات
 ١٦٬٥٢٧ ١٦٬٤٥٣  مستبقاةأرباح 

  ───────── ───────── 
 ١٤١٬٦٢٣ ١٤٢٬١٤٤  الحقوق العائدة إلى مساھمي الشركة األم  

    
 ٢٥٬١٠٧ ٢٥٬١٩١  حقوق غیر مسیطرة 

  ───────── ───────── 
 ١٦٦٬٧٣٠ ١٦٧٬٣٣٥  مجموع حقوق المالك

  ───────── ───────── 
 ٢٤١٬٤٣٢ ٢٤١٬٤٥٦  كالمجموع المطلوبات وحقوق الم

  ═════════ ═════════ 
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 رئیس مجلس اإلدارة 

  األیوبمحمد    
 رئیس مجلس اإلدارةائب ن

 یاسر حمد الجار  
 يیس التنفیذرئلا

  



 . ب.م.شنوفست إ

 .المختصرةلموحدة ا المرحلیة  مالیةال جزءاً من ھذه القوائم  ٢١إلى   ١المرفقة من  اإلیضاحاتتشكل 
٤ 

  لدخلالموحدة ل المرحلیة القائمة
 ) مراجعة ( ٢٠٢١ مارس  ٣١ي المنتھیة ف ر أشھ ثالثةاللفترة 

 

  
 ر المنتھیة فيشھأ للثالثة

 مارس   ٣١ 
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 إیضاح 
 فلأ

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي
    الدخل التشغیلي

 ) ١٩١( ٤١٤ ١٤  تمن عقود المقاوال )الخسارة( /الدخل صافي 
 ١٬٣٢١ ٨٢٣ ١٥   استثمارات عقاریة دخل من 

 ٣٣٠ ٢٩٩  خدمات األخرى أتعاب خدمات اإلدارة وال
 مشتركة مشاریعناجمة عن استثمارات في  حصة الشركة من خسارة  فياص

 )٧٤( )٤٧( ٧ وشركات زمیلة 
 ٤١٦ ٤٣٨ ١٦ دخل آخر 

  ───────── ───────── 
 ١٬٨٠٢ ١٬٩٢٧  يتشغیلمجموع الدخل ال

  ───────── ───────── 
    

    المصروفات التشغیلیة 
 ١٬٣٧٢ ١٬٠٩٦  ین تكالیف الموظف

 ٦٨١ ٥٨٩  مصروفات عمومیة وإداریة  
 ٥٥٢ ٢٦٤  مصروفات متعلقة بالممتلكات 

 ٩٩ ٧٢  تكالیف التمویل 
 ٢٤٦ ١٨٤ ٩ استھالك 

  ───────── ───────── 
 ٢٬٩٥٠ ٢٬٢٠٥  وفات التشغیلیةمجموع المصر

  ───────── ───────── 
 ) ١٬١٤٨( )٢٧٨(  ةالتشغیلی الخسارة صافي

    
 ٥٬٨٦٠ ٢٨٨ ٥و٤  الخسائر االئتمانیة المتوقعة استرجاعصافي 

  ───────── ───────── 
 ٤٬٧١٢ ١٠   الربح للفترة

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

 ٤٬٥٩٢ )٧٤(  م حقوق مساھمي الشركة األ
 ١٢٠ ٨٤  حقوق غیر مسیطرة 

  ───────── ───────── 
 ٤٬٧١٢ ١٠  فترةالربح لل

  ═════════ ═════════ 
    

 باح األر /) الخسارة( النصیب األساسي والمخفض للسھم في
 ١٬٥٥ )٠٬٠٢( ١٧ )أمریكیةت (سنتا  
  ═════════ ═════════ 
 
 
 

  الشلفانمحمد 
 رئیس مجلس اإلدارة 

  األیوبمحمد    
 رئیس مجلس اإلدارةائب ن

 یاسر حمد الجار  
 يیس التنفیذرئلا

  

 



  . ب.م.شست إنوف

 .ةالمختصرالموحدة المرحلية  الماليةمن هذه القوائم  جزءاً  21إلى   1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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  حقوق المالكلتغيرات في الموحدة ل المرحلية ئمةقاال
 ( مراجعة ) 2021 مارس  31في المنتهية  ر أشه ثالثةاللفترة 

 
   م  األ حقوق العائدة إلى مساهمي الشركةلا 
     احتياطيات   

 

 رأس

 المال 

 هم سأ
 خزانة

 طي ااحتي
 ونيقان

القيمة احتياطي 
من   العادلة 
   حقوقلا خالل

 أرباح 
 اةقبستم

 ع مومج
 حقوق ال

حقوق غير 
 مسيطرة

 مجموع 
  المالك حقوق

 

 ألف 
 ريكيدوالر أم

 ف أل
 دوالر أمريكي

 ألف 
 مريكيدوالر 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  1في كما 
         

 595 - 595 - 595 - - - الدخل الشامل اآلخر للسنة  
         
 10 84 (74) (74) - - - -  للفترة  الربح/  (الخسارة)
         
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 167,335 25,191 142,144 16,453 2,090 4,576 (1,309) 120,334 2021رس ام 31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
         

 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 خيرل التوزيعات إلى أموال صندوق األعما
         

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

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

 166,134 24,650 141,484 18,386 - 4,073 ( 1,309) 120,334 2020 مارس 31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 ةلتدفقات النقديالموحدة لالمرحلية  القائمة
 )مراجعة(  2021 مارس  31ية في المنته ر أشه ثالثةالة لفتر

  
 هية فيمنتال رأشه ثالثةلل

   مارس 31
  2021 2020 

 إيضاح 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

    ةالتشغيلياألنشطة 

 4,712 10  الربح للفترة  

    
    :  للبنود التالية تتعديال

 256 243 9 استهالك 

 رات  خسارة ناجمة عن استثما شركة منحصة ال صافي
 74 47 7 وشركات زميلة ةمشترك مشاريعفي 

 ( 5,860) (288) 5و4 الخسائر االئتمانية المتوقعة استرجاعصافي 
  ──────── ──────── 
  12 (818 ) 

    لتشغيلية: ات اصافي التغيرات في الموجودات والمطلوب

 11,269 (7,476)  يوماً(  90ية ألكثر من صلأودائع قصيرة األجل )بتواريخ إستحقاق 

 176 (2,236)  ذمم مدينة 

 ( 173) (11)   أخرىدات جومو

 1,045 (653)  ذمم دائنة  
  ──────── ──────── 

 11,499 (10,364)  األنشطة التشغيلية من  / (المستخدم في) صافي النقد

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

 ( 462) (1,029)  استثمارات عقاريةشراء 

 (37) (56) 9 ومعدات شراء ممتلكات وآالت 

 1 -  آالت ومعداتمن بيع ممتلكات و متحصالت

 ( 9,266) -  يلةمات زوشرك ةع مشتركارياستثمارات في مششراء 
  ──────── ──────── 

 ( 9,764) (1,085)  األنشطة االستثمارية  المستخدم فينقد صافي ال

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

 ( 1,004) 72  البنكصافي التغير في التمويل من 

  ──────── ──────── 
 ( 1,004) 72   التمويلي النشاط (المستخدم في) /من صافي النقد 

  ──────── ──────── 
 731 (11,377)  حكمهالنقد وما في  صافي التغير في

    
 22,062 17,568 4 في بداية الفترة النقد وما في حكمه 

  ──────── ──────── 
 22,793 6,191 4 نهاية الفترةفي  النقد وما في حكمه

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

 (10) 595   لعادلة لالستثماراتي احتياطي القيمة ايرات فتغال
 ════════ ════════ 
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 خيرية أموال صندوق األعمال الاستخدامات و درلمصاالموحدة المرحلية قائمة لا
 عة( ج)مرا 2021 مارس  31في المنتهية  ر أشه ثالثةاللفترة 

 

  
 أشهر المنتهية في للثالثة

 مارس  31
  2021 2020 

  
 فلأ

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي
     ل الخيريةوق األعمامصادر أموال صند

    

 14 24    الفترة غير الموزعة في بداية األعمال الخيرية  وال صندوق مأ
    

 10 -  بل الشركة  توزيعات من ق
  ──────── ──────── 

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

 24 24   الفترة نهايةعة في غير الموز يريةاألعمال الخأموال صندوق 
  ════════ ════════ 

 



  .ب.م.شإنوفست 
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 مختصرةلاالموحدة المرحلية  يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 ( مراجعة)  2021 مارس 31في 

 
 

 طة واألنشمعلومات عن الشركة  1
 
 التأسيس (أ

وتعمل بموجب سجل   2002 يونيو 18ريخ ي مملكة البحرين بتاف  ستأستمساهمة عامة  شركة "( هي الشركةإنوفست ش.م.ب. )" 
يسي وجب شروط عقدها التأس. وبم2002أكتوبر  1عملياتها التجارية بتاريخ مزاولة . بدأت الشركة 48848تجاري رقم 

 لقانون أو على النحوا كمبح تهايتم انتهاء مد ما لم مماثلةسنة، قابلة للتجديد لفترات  50 هي ن مدة الشركةفإ ونظامها األساسي،
، البرج الشرقي، مرفأ 19ي. إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو الطابق في عقد التأسيس أو النظام األساس المنصوص عليه

 ة، مملكة البحرين. بحرين المالي، المنامال
 

 ية. لمالوراق االكويت لألالبحرين وسوق صة بورإن الشركة مدرجة في 
 

)المبادئ اإلسالمية(  1ثمارية تجارية مرخصة ضمن فئة رقم كزي كشركة استل مصرف البحرين المرقبن م ةتم ترخيص الشرك
 . مصرف البحرين المركزي وبموجب قوانينراف عمل تحت إشسالمية ولتلتمارس أعمالها وفقاً لقواعد ومبادئ الشريعة اإل

 
 نشطة ألا (ب

 في التالي:  عة"(مومجال" التابعة ) اوشركاته  كةشرللسية تتمثل األنشطة الرئي
 

األوراق المالية وصناديق االستثمار واالستثمار المباشر  اومنه ابجميع أنواعه اتتثمارالسشرة في مجال ال بصورة مباعمال -
 .واعهابأن

 اديق االستثمارية بمختلف أنواعها.الصنتأسيس وإدارة  -

 ة.يول دوال واإلقليميةية المحل ألسواقل في األدوات المالية في ا ماتعال -

 مجاالت االستثمار المختلفة للغير.طة بدراسات المرتبتوفير المعلومات وال -

 .ستشارات المالية واالستثمارية للغيرتقديم الخدمات واإل -

 رين. لبحة ادماتية داخل وخارج مملكعية وخعقارية وصناة في شركات ريع مشتركتأسيس مشا -

 والت.مزاولة أنشطة المقا -

 تطوير وصيانة العقارات.جير وة وتأي السكنية والصناعية والمبانريجالتاالعمل في إدارة المراكز  -

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

 ليها.تريها أو تنضم إذكورة أو تشلما

 
 19 -يد كوف تأثير جائحة 

ستمر التأثيرات . ومن المتوقع أن ت(19 -كوفيد)س كورونا روفي، كان هناك تفشي ل2021مارس  31خالل الفترة المنتهية في 
عمليات  اً على ثر سلبت لم تؤالرغم من هذه التطورا ىلع ر.د العالمي في التطوقتصااال المتوقعة لتفشي الجائحة علىالحالية و

 ي بسلحلة وقد تؤثر بشكل إال أن حجم ومدة التطورات األخرى ال تزال غير مؤكدة في هذه المر، 2021مارس  31المجموعة حتى 
ل الخ  في الوقت الحالي. ا هادم ال يمكن تحديد التي بل، ولمستقا النقدية في االي وتدفقاتهوأدائها الم للمجموعة على المركز المالي 

 .(: ال شيء2020مارس   31حكومة مملكة البحرين )اعدة مالية من ، لم تستلم المجموعة أي مسحاليةالفترة ال
 

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

على قرار مجلس اإلدارة  اءً بن 2021 رسما 31 في تهيةالمن رأشه ثالثةلل دة المختصرةالمرحلية الموحمالية تم اعتماد القوائم ال
 . 2021 مايو 10بتاريخ الصادر 
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 ( مراجعة)  2021 مارس 31في 

 
 

 السياسات المحاسبية 2
 

 أسس اإلعداد  2,1
ً  2021 مارس 31ية في نتهالم رأشه ثالثةلل موعةللمجية الموحدة المختصرة رحلالممالية ئم الالقوا أعدت توجيهات الواردة  لوفقا

ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة  . لية المرحلية" "بالتقارير الما صالخا 34دولي رقم معيار المحاسبة البموجب 
مع القوائم  بالتزامنأ ب أن تقرة ويجسنوي اد قوائم مالية موحدةات المطلوبة إلعدالمختصرة على جميع المعلومات واإلفصاح

بالدوالر  حلية الموحدة المختصرةم المالية المروائالق ذهه تم عرض. 2020ديسمبر  31في  ماك للمجموعة السنوية الموحدةالمالية 
 ذكر خالفي مل ماكي ر أمريأقرب ألف دوال لقيم إلىب جميع اوتم تقري .األمريكي، والتي تعد العملة الرئيسية لعمليات المجموعة

 ذلك. 
 

 بيان اإللتزام 2,2
التي تم استخدامها في مطابقة لتلك هي المختصرة دة الموح مرحليةلاد هذه القوائم المالية اي إعدات المحاسبية المتبعة ف سياسن الإ

الصادرة لية المابة سالمحاايير ت وفقاً لمعأعد التي و، 2020ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في الموحدة إعداد القوائم المالية 
هيئة المحددة من قبل شريعة اإلسالمية القواعد وومبادئ )"األيوفي"( اإلسالمية المراجعة للمؤسسات المالية عن هيئة المحاسبة و

ة لماليالمؤسسات انون اقزي ورف البحرين المركقانون الشركات التجارية البحريني وقانون مصطبقاً لو للشركةالرقابة الشرعية 
ً لمتطلب. (4رقم مجلد لامصرف البحرين المركزي )رشادي لوالدليل اإل ن ع أليوفيايير اعفي حال غياب م، )"األيوفي"(ات وفقا

 لة.  ت الص قارير المالية ذاالمرحلية، تستخدم المجموعة المعايير الدولية إلعداد الت التقارير الماليةإعداد  بعض العمليات بما في ذلك
 

 دلتوحيأسس ا 2,3
جميع األرصدة  دستبعااتم  .التابعة اوشركاتهشركة لل على القوائم الماليةتصرة مخالالموحدة المرحلية ئم المالية تشتمل القوا
 بالكامل عند التوحيد. البينيةوالمعامالت 

 

 المختصرة: ة  وحدالمالمرحلية  ية  المالالقوائم في هذه  للشركة، التي تم دمجها فيما يلي الشركات التابعة الرئيسية
 

 سم الشركة التابعةا

 نسبة  
 ةالملكي

 نسبة 
 الملكية

  بلد
 يسالتأس

 سنة 
 النشاط التأسيس

 2021 2020    
 المحتفظ بها بصورة مباشرة من

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

 البحرين

تطوير دارة ويع وإشراء وب 2009
 .قاراتالع

 

 ذ.م.م. للتعميرلخليج ة اشركورة غير مباشرة من خالل بعة المحتفظ بها بصت التاالشركايلي  مافي
 

تفظ بها بصورة غير مباشرة محال
      من قبل الشركة  

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

مملكة  % 100,00 100,00%
 البحرين

 دارةة وتأجير وإوصيانير 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  
جزر  % 67,57 67,57%

 الكايمن
ير المشاريع وتطو إدارة 2008

 العقارية.
      
مملكة  % 100,00 %100,00 . ذ.م.مرة للتجامكون ات

 البحرين 
استيراد وتصدير وبيع المعدات  2009

، ة والكهربائيةاإللكتروني
الخاصة  ار غيواألجهزة وقطع ال

 مواد البناء. بها وبيع
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 موحدة المختصرةلية الحالمر يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 )مراجعة(   2021 مارس 31في 

 
 تتمة( ) يةسبالمحا تالسياسا 2
 

 )تتمة( التوحيد س أس 2,3
 

 ( )تتمة المحتفظ بها بصورة غير مباشرة من قبل الشركة 
 

 اسم الشركة التابعة
 نسبة  

 الملكية
  نسبة

 الملكية
  بلد

 سالتأسي
 سنة 
 النشاط سالتأسي

 2021 2020    
      

امكون جي في ش.م.ب. كو تساري
 لة(فق)م

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

      
أعمال النجارة واألعمال   2015 مملكة البحرين  % 100,00 %100,00 ذ.م.م. بانورا انتريورز

 .ابه لمتعلقةا

      
لالستثمار البحرين  شركة مرسي

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

 العقارات.

 
 ةجديدت وتعديالسيرات ير وتفمعاي 2,4

ي إعداد  تم استخدامها ف التي  رة هي مطابقة لتلكختصالمالموحدة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية 
ح  موض هو ية كما ة المالبيق معايير المحاسبناء تطبإستث ، 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في السنوية موحدة ال المالية لقوائم ا

 أدناه:
 

 (2021يناير  1امي اعتباراً من إلز) ثمار(ستبااللة باالستثمار )الوكاالمتعلق بالوكالة  31معيار المحاسبة المالي رقم   -

كالة  ار )الواالستثم ةبوكاللتقارير المالية الخاصة يهدف هذا المعيار إلى تحديد المبادئ المحاسبية ومتطلبات إعداد ا
يتطلب المعيار من رب المال بتقييم يل. ب المال والوكمالية، من جانب كل من ر ت الت واألدواللمعامال (ستثمارباال

 . أو ب( مشروع الوكالة ماراالستث بتمرير ستثمار باعتباره إما أ(طبيعة اال

 
المختصرة   الموحدةالمرحلية المالية قوائم محاسبة واللاالسياسات  المعيار المذكور أعاله أي تأثير علىلتطبيق لم يكن 

 .  2021مارس  31في  المنتهية جموعة للفترةللم
 

 (2021يناير  1امي اعتباراً من إلز) جارةباإل المتعلق 32سبة المالي رقم حالممعيار ا -
حاسبة  معيار الميهدف . "بالتمليك ةيباإلجارة واإلجارة المنته" لمتعلق ا 8لي رقم لمايستبدل هذا المعيار معيار المحاسبة ا

في ذلك  بما جارةاإلع ون تياس والعرض واإلفصاح في معامالقاإلثبات والئ التصنيف ومباديد إلى تحد 32قم الي رالم
  .مستأجرأو مؤجر فتها صب، سواء هافاً فيوتكون طرلمختلفة التي تنفذها المؤسسة ها اأشكال

 
  أ(ى إلاصة بها جارة الخاإلن كل متصنيف ب بصفتها مؤجر أو مستأجرسواًء ة ، يجب على المؤسسب هذا المعيارجبمو

عن طريق  إما  –جارة رة عقد اإلفتبعد نهاية  المتوقع للملكية النقلمليك مع ب( اإلجارة المنتهية بالترة التشغيلية واإلجا
ك المشاركة  عقد اإلجارة بما في ذلفترة ل خال ل التدريجي للملكيةمليك مع النقية بالتنتهرة الماجوج( اإل ةالبيع أو الهب

 . جارةإلا عقدلمتناقصة لا
 
" )مثل منخفضة القيمةموجودات لل"  ةجاراإلعقود  –لإلجارة بالنسبة ءين لإلثبات فا عإ على المعيار ا ن هذضمتي

وفي تاريخ   .أقل(أو  شهراً  12مدة اإلجارة فيها جار اإل )أي عقود لجقصيرة األاإلجارة الالحواسيب الشخصية( وعقود 
عقد  فترة خالل سي األساالموجود م خدااستق في د الذي يمثل الحالموجو بإثبات رتأجمسالسيقوم ، اإلجارةبدء عقد 

ارة جعقد اإل التزامإجمالي  أ(  منوالذي يتكون ، التزام عقد اإلجارةصافي ( والموجود استخدام في حق ال)أي  اإلجارة
عقد  صافي التزامات مقاصة  ، ينبغيلى ذلك(. وعالوة عقابلمال لتزاماالنة على أنها بيالم)اإلجارة المؤجلة  كلفةب( تو

ً  المستلمة اتجارابل مدفوعات اإليقمة اراإلج  . ةجاراإلعقد فترة قبل بدء  مقدما
 

مختصرة  الالموحدة المرحلية المالية قوائم المحاسبة والالسياسات  المعيار المذكور أعاله أي تأثير علىلتطبيق لم يكن 
األجل  ةقصيرالاإلجارة عقود رت المجموعة تطبيق إعفاء حيث اختا، 2021مارس  31في  للمجموعة للفترة المنتهية

 اإليجارات الخاصة بها.على عقود  
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 ( مراجعة)  2021 مارس 31في 

 
 )تتمة( سبيةالمحا سياساتلا 2
 

 ()تتمة ةجديدوتعديالت ير وتفسيرات يمعا 2,4
 

 ( 2021ر يناي 1)إلزامي اعتباراً من " املي الصكوكداد التقارير المالية لح بإع"المتعلق   34الي رقم الم معيار المحاسبة  -
ن  م وهو يتطلب وجودات األساسية ألداة الصكوك. إعداد التقارير المالية للم ومتطلبات  المحاسبية هذا المعيار المبادئيحدد 

 جب هذا المعيار. بمو  دادها حسب الحاجةع إل الدعوةتمويل أو إعداد تقارير الصدرة الجهة الم
 

المختصرة  الموحدة المرحلية المالية قوائم المحاسبة والالسياسات  المعيار المذكور أعاله أي تأثير على لتطبيق لم يكن 
 .2021مارس   31في  للمجموعة للفترة المنتهية

 

 (2021يناير  1اعتباراً من  لزامي)إ " طري المخااحتياطب"المتعلق   - 35رقم   المالي معيار المحاسبة -
الموضوعة خاطر مالحتياطيات الوإعداد التقارير المالية وضع مبادئ المحاسبة  ى إلهدف ي 35رقم معيار المحاسبة المالي 

رة، في  ن الربح والخساين يستثمرو ثمرين الذتمسالوباألخص  المصلحة، حاب أص هاواجهيلتي المختلفة اخاطر من الم تخفيفلل
 . مالية اإلسالميةات الؤسسالم

 

المختصرة  الموحدة المرحلية المالية قوائم المحاسبة والالسياسات  المعيار المذكور أعاله أي تأثير على لتطبيق لم يكن 
 .2021مارس   31في  للمجموعة للفترة المنتهية

 

 ولكنها غير إلزامية   ةة صادرمعايير وتعديالت وتفسيرات جديد    2,5

القوائم حتى تاريخ إصدار بعد  غير إلزاميةلكنها القائمة و  معاييرلعلى ا التي أدخلت ر والتفسيرات والتعديالت المعاييه أدنايلي  اوفيم
التي أدخلت ة ردصات الديالالتعالتفسيرات و عايير و ه المهذتم تطبيق بشكل معقول بأنه سي المجموعةقع تو وت. الموحدة للمجموعة المالية

ئمة،  على المعايير القاالتي أدخلت ت يالدالمعايير والتفسيرات والتعتطبيق هذه  المجموعةتنوي . بلي تقخ مسرياتائمة في قالمعايير ال
 : إلزاميةما تصبح ، عندحيثما ينطبق ذلك

 

ناير ي 1 من  اعتباراً  إلزامي ) "ات الوقفؤسسمالمالية المعدة من قبل  بالتقارير"المتعلق  37سبة المالي رقم معيار المحا -
2022) 

اشى مع  بما يتمم إنشاؤها وتشغيلها تيتي ، والالوقفيةات المالية ن قبل المؤسسم المالية التقاريرد إعدابادئ يار معمدد الحي
  إلسالمية. الشريعة ام أحكابادئ و م

 

 (2022يناير  1امي اعتباراً من )إلز  " التحوطو خيار  ،وعد"المتعلق  38معيار المحاسبة المالي رقم  -
)التحوط(  طتحو اليار( و )الخ لخياروعد( واوعد )الالت ات ترتيباطلبومتية ماللاداد التقارير بة وإعحاسمالادئ لمعيار مبد ايحد
   .المالية سسات للمؤ 

 

  تليالعمتدوير ا 3
 

ي الربح أو فالحصة التناسبية من صا 2021 مارس 31في  المنتهية رأشه ثالثةالترة قد ال يمثل صافي الدخل المرحلي الموحد لف
 ت التشغيلية. قلبات الدخل والمصرفاالسنوية نتيجة لت الخسارة

 

  نقد وأرصدة لدى بنوك 4
 مدققة

 ديسمبر  31
2020 

 مراجعة 
   مارس 31

2021  
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

  دوالر أمريكي
   

   لدى بنوك  ةجاريال ات حسابأرصدة ال 3,252 7,929
 يوماً أو أقل(  90لية لفترة قاق أصستحا بتواريخ )ل ودائع قصيرة األج 2,927 9,628

 لصندوقنقد في ا 12 11
───────── ─────────  

 النقد وما في حكمه   مجموع 6,191 17,568
   

 يوماً( 90لية ألكثر من صاريخ استحقاق أو ودائع قصيرة األجل )بت 13,449 5,973
───────── ─────────  

23,541 19,640  
   
ً محسوم ( 217) (142)  ة الخسائر االئتمانية المتوقع ات مخصص :  منهاا

───────── ─────────  
 نوكالبى مجموع النقد واألرصدة لد 19,423 23,399

═════════ ═════════  
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 جعة( )مرا  2021 مارس 31في 

 
 (ةتتم) نقد وأرصدة لدى بنوك 4
 

 :الئتمانية المتوقعةفي مخصص الخسائر ا التغيراتفيما يلي 
 مدققة

 ديسمبر  31
2020 

 مراجعة 
  مارس 31

2021  

 ألف  
 دوالر أمريكي

 ألف 
  دوالر أمريكي 

   
 يناير  1في  142 475

 السنة  /خالل الفترة  (جاعاستر) /مخصص  75 ( 333)
───────── ─────────  

142 217  
═════════ ═════════  

 ذمم مدينة 5

 

 مراجعة 
  مارس 31

2021 

 مدققة
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 مريكيدوالر أ
   

 12,797 12,855 (18عالقة )إيضاح  أطراف ذات تحقة منلغ مسمبا
 13,809 14,868 مدينة ذمم تجارية 
 18,391 19,654 ى  أخرذمم مدينة 

 1,980 1,836 القبض إيجار مستحق
 ───────── ─────── 
 49,213 46,977 
 (23,905) (23,542)  ةلمتوقعاالئتمانية ا الخسائرمحسوماً منها: مخصص    
 ───────── ─────── 
 25,671 23,072 
 ═════════ ═════════ 
 

ويتم داد سلل ددةلها شروط محال يوجد وها أرباح يوال تستحق علونة، ضممر غيهي  عالقة الطراف ذات األتحقة من المبالغ المسإن 
   التصريح بها من قبل إدارة المجموعة.

 

 للمجموعة:  المتوقعةانية ئر االئتمالخسافيما يلي التغير في مخصص 

 

 مراجعة 
  مارس 31

2021 

 مدققة
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي
   

 27,397 23,905 ير ناي 1في
 ( 6,038) (363) السنة  /الفترة خالل حاجة إليه مخصص انتفت ال

 2,546 -   30المحاسبة المالي رقم  ارق معيتأثير تطبي
 ──────── ──────── 
 23,542 23,905 
 ════════ ════════ 

 ستثماراتا 6

 

 راجعة م
  مارس 31

2021 

 مدققة
 ديسمبر  31

2020 

 

 ألف 
 يكي مرأدوالر 

 ألف  
 يكير أمردوال

    المدرجةغير  –ن خالل الحقوق ة العادلة مبالقيم ةقوق الملكية المدرجدوات أسهم حأ
 12,593 13,188 رات  لة بالعقاصالذات ملكية استثمارات حقوق ال

 ═══════ ══════ 
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 وحدة المختصرةالمرحلية الم يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 جعة( رام)  2021 مارس 31في 

 
 
 ( تتمة ) ستثماراتا 6
 

لك  جميع ت تقوم  .مة العادلة من خالل الحقوقبالقي التي تم تصنيفها كمدرجة المدرجة غير حقوق الملكية  ات أسهمستثماراهذه هي عبارة عن 
ت تم إجراؤها  ييماًء على تقة بنااردبلة لالسترداد لتلك االستثمارات من قبل اإلة القاالقيم تحديد. تم عقاريالر تطوي المشاريع على االستثمارات 

 ون. ن مستقلخبراء عقاريوقبل   نم
 

 وشركات زميلة  ة ع مشتركيرامش استثمارات في 7

 

 مراجعة
   مارس 31

2021 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  
 ر أمريكي دوال

   
 87,387 95,681   يناير 1في 

 9,265 - السنة الفترة / ءات خالل  اقتنا

 (372) - السنة /  الفترة توزيعات خالل 

 9,574 - ب من صفقة شراء مكس

 (10,173) ( 47) في الخسارة  موعة صافي حصة المج
 ─────── ─────── 
 95,634 95,681 
 ═══════ ═══════ 
  ت عقاريةاستثمارا 8

 

 مراجعة
   مارس 31

2021 

 قة مدق
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف  

 يكي دوالر أمر
 ألف  
 أمريكي  ردوال

   
 77,402 76,824 نايري 1في 

 1,776 1,029 إضافات خالل الفترة / السنة  
 ( 2,354) - خالل الفترة / السنة  استبعادات 

 ─────── ─────── 
 77,853 76,824 

 ═══════ ═══════ 
 ت  ممتلكات وآالت ومعدا 9

 

مباني على 
راضي  أ

 مستأجرة 

 مكائن 
ومعدات وأثاث  

 وتركيبات

 ة  زهأج
وبرامج الحاسب  

 لياآل
 

 المجموع  مركبات

 
 ألف 

 الر أمريكيدو
 ألف 

 أمريكيدوالر 
 ف أل

 كيدوالر أمري 
 ألف 

 أمريكي دوالر
 ألف 

 أمريكيدوالر 
      كلفة الت

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

 56 51 1 4 - إضافات  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 24,436 2,254 1,586 10,474 10,122 2021 مارس 31في 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

      هالك المتراكماالست
 15,335 1,885 1,463 9,257 2,730 2021يناير  1في 

 243 19 19 117 88 المخصص 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 15,578 1,904 1,482 9,374 2,818 2021 مارس 31في 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

      : صافي القيمة الدفترية
 8,858 350 104 1,100 7,304 2021  مارس 31في 

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

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

 



  .ب.م.شإنوفست 

 

14 

 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائل القووح تاحضاإي
 )مراجعة(   2021 مارس 31في 

 
 ( تتمة)ت ممتلكات وآالت ومعدا 9
 

 والمعدات في القائمة المرحلية الموحدة للدخل: متلكات واآلالت  لي االستهالك المحتسب على المفيما ي 
 مراجعة  

 
 المنتهية   رأشه ثالثةلل

   مارس 31 يف
 2021 2020 

 
 ألف  

 يكي دوالر أمر
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 10 59 تكاليف العقد ك المحتسب على االستهال
 246 184 وفات  تسب على المصرالمح الكاالسته

 ──────── ──────── 
 243 256 
 ════════ ════════ 

  موجودات أخرى 10

 

 مراجعة
   مارس 31

2021 

 مدققة 
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف  

 يكي دوالر أمر
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 450 392   لينولمقالمبالغ مدفوعة مقدماً 
 368 437 مبالغ مدفوعة مقدماً  

 ──────── ──────── 
 829 818 
 ════════ ════════ 

 ذمم دائنة  مطلوبات أخرى و 11

 

 مراجعة
   مارس 31

2021 

 مدققة 
  ديسمبر 31

2020 

 
 ألف  
 ي كيرر أمدوال

 ف  لأ
 دوالر أمريكي 

   
 50,105 50,105 ( 11,1)ايضاح  ر المستحق الدفعإيجار عقد التأجي 
 6,737 7,695 ى  ئنة أخر امستحقات وذمم د

 7,672 7,294 ( 11,2)ايضاح وااللتزامات األخرى صص القضايا القانونية القائمة  مخ
 455 391 ت  من عمالء المقاوالة مقدماً مبالغ مدفوع

 126 35 ( 18و  11,3قة )ايضاح ستحقة ألطراف ذات عالم غمبال
 1,839 1,145 حقة الدفع محتجزة مست مبالغ 

 2,329 1,945 ائنة  ذمم تجارية د
 ──────── ──────── 
 68,610 69,263 
 ════════ ════════ 

 11,1إيضاح 
هر  شمن  اً اعتبارإن العقد نافذ ، 2005ديسمبر شهر في ة اح ي والسرة اعة والتجامع وزارة الصن األجل ر طويل لمجموعة في عقد إيجاادخلت 

 . سنة  50دة لمو 2006و ماي 
 

 ً ترة  من الفال يستحق دفع إيجار للسنتين األوليتين ، االتفاقيةاريخ التوقيع على من ت  والصناعة والسياحة، التجارة ع وزارةاالتفاقية م لبنود وفقا
،  (2025ى سنة إل 2008نة من س) للفترةقد التأجير مستحق الدفع، عإيجار إن . 2007نة س ىإل 2006من سنة ر، اإليجافي عقد المشمولة 

التأجير   دإيجار عقدفع ب المجموعة تلتزم بعد ذلك، واألرض المستأجرة. ستصالح ال المجموعة تحملتها التي  النفقاتمقابل مقايضتها وقد تم 
 (. 2056إلى سنة  2026من سنة )سنة ثالثين ى على مد

 

 11,2ح ضايإ
لية  قييم للمطالبات المستقب ة ت اإلدار نتيجة لسجل المطالبات القانونية أجرتعة ضدها. ومرفوسجل تاريخي للمطالبات القانونية ال المجموعة لدى 

 المحتملة المستقبلية. ات االلتزاممقابل تلك  اتبعمل مخصص المجموعةووفقاً لذلك، قامت المجموعة حتملة ضد لما
 

 11,3إيضاح 
من قبل   معتمدة  وال يوجد لها شروط محددة للسداد وهي ح أربا ليهامضمونة وال تستحق عطراف ذات العالقة هي غير لمبالغ المستحقة لأل ا نإ

 إدارة المجموعة. 
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائقولل اوح تحاضاإي
 ( مراجعة)  2021 مارس 31في 

 
 

 ل من بنك  تموي 12

 

 مراجعة 
   مارس 31

2021 

 مدققة
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف  

 دوالر أمريكي
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 5,439 5,511 تمويل سلع المرابحة 
 ════════ ════════ 
 

. تحمل هذه العاملعقارات وتلبية متطلبات رأس المال شراء استثمارات و  اقتناء غرضحصلت المجموعة على تمويل من بنك ل
ً ق ويتم سدسو لطلوبات أرباح بمعدالت االم  مع البنك المعني.   متفق عليهالشروط السداد ال  ادها وفقا

 

 أسهم خزانة   13
 

ر ديسمب 31دوالر أمريكي ) 1,308,680( سهم وبإجمالي 3,675,000: 2020ديسمبر  31) 3,675,000خزانة الم ـسهأتمثل 
، المحتفظ بها من  الصادرل أس المامن ر( % 1,22 :2020ديسمبر  31) % 1,22(، التي تمثل ريكي موالر أد 1,308,680: 2020

 قبل المجموعة.  
 

  والتصافي الدخل من عقود المقا 14
 مراجعة  

 
  المنتهية  رأشه ثالثةلل

   مارس 31في 
 2021 2020 

 
 ألف  

 مريكيدوالر أ 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 5 2,634 العقد دخل 
 (196) ( 2,220) تكاليف العقد

 ──────── ──────── 
 414 (191) 
 ════════ ════════ 

 استثمارات عقارية ن دخل م 15
 مراجعة  

 
  المنتهية  رأشه ثالثةلل

   مارس 31في 
 2021 2020 

 
 ألف  

 مريكيدوالر أ 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
   

 1,321 823 إيجاردخل 
 ──────── ──────── 
 823 1,321 
 ════════ ════════ 

 ر دخل آخ 16
 جعة مرا 

 
 المنتهية   رأشه ثةثاللل

   مارس 31ي ف
 2021 2020 

 
 ألف  

 الر أمريكيدو
 ألف  
 ر أمريكي دوال

   
 191 45 لمياه والكهرباء خدمات ا

 173 135 ن ودائع قصيرة األجلربح م
 52 258 أخرى

 ──────── ──────── 
 438 416 

 ════════ ════════ 
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 دة المختصرةموحالمرحلية ال يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 ة( )مراجع   2021 ارسم 31في 

 
 

 اح  هم في األربالنصيب األساسي والمخفض للس 17
 

هم العائد إلى حقوق حاملي أس للفترة الدخل افي رباح بقسمة صسهم من األ م احتساب مبالغ النصيب األساسي والمخفض لليت
 ما يلي:ك ةالفتر ة خالل ألم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائما الشركة

 مراجعة 

 

 المنتهية  رأشه ثالثةلل
  مارس 31في 

 2021 2020 
   

 4,592 (74) ير أمريكألف دوال -فترة  حقوق مساهمي الشركة األم لل ئد إلىالعاالدخل /  (الخسارة)
 ═══════ ═══════ 
 297,162 297,162 باآلالف - ونهاية الفترةفي بداية  ئمةلقاا األسهم ددلع المرجح المتوسط   
 ═══════ ═══════ 

 1,55 (0,02) سنتات أمريكية  – للسهم( الخسارة) /األرباح 
 ═══════ ═══════ 

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

 

 ة قعالال يوذ فطرالومعامالت صدة أر 18
 
هم أو المسيطر ات العالقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارة المجموعة والشركات المملوكة لراف ذتألف األطت

  ة عضاء هيئة الرقابة الشرعي أمجموعة وللمع تلك مشتركة المساهمة النتيجة ركات الحليفة مؤثر من قبلهم والشعليها أو ذو نفوذ 
   .رجيينالخا ومدققي الحسابات
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 المرحلية الموحدة المختصرة يةلامالم ائقوالل وح تحاضاإي
 (مراجعة) 2021 مارس 31 في

 

 )تتمة( عالقة ال ويف ذطرال معامالتورصدة أ 18
 

 تصرة:ة المخمتضمنة في القوائم المالية المرحلية الموحدقة الات العالأطراف ذأرصدة  فيما يلي
  مراجعة  مدققة

  2021 مارس 31  2020ديسمبر  31

  مجموعال

 راف أخرى أط

  ذات عالقة 

 موظفي اإلدارة 

أعضاء لرئيسيين/ ا

 / اإلدارة مجلس

 مدققي الحسابات

  الخارجيين

 شركات زميلة

  المجموع   مشترك ع يراومش

 رى طراف أخأ

  ت عالقة ذا

موظفي اإلدارة 

أعضاء الرئيسيين/

ة/ دارجلس اإلم

ات مدققي الحساب

  الخارجيين

  شركات زميلة

  ترك ع مشيراومش

 فأل

  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  9,772  -  3,083  12,855  9,815  -  2,982  12,797

 للذمم المدينة المضمحلة خصصم (2,997)  -  (2,409)  (5,406)  (2,997)  -  (2,409)  (5,406)

 صافي -مم مدينة ذ 6,775  -  674  7,449  6,818  -  573  7,391

 دائنة ذمم  18  17  -  35  19  1  106  126
 

 :وحدة المختصرةة المحليمرأطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية ال مالتعام فيما يلي 
  مراجعة  راجعةم

  2021 مارس 31  2020 مارس 31

 المجموع

 أطراف أخرى 

 قة ذات عال

 موظفي اإلدارة 

ء أعضاالرئيسيين/ 

مدققي  / اإلدارة مجلس

 بات الخارجيينالحسا

 شركات زميلة 

 لمجموع ا ترك ع مشيراومش

 أطراف أخرى

 ذات عالقة 

موظفي اإلدارة 

 ضاءالرئيسيين/أع

 اإلدارة/ مدققي مجلس

 حسابات الخارجيينال

 شركات زميلة 

  ترك ع مشيراومش

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 أمريكيدوالر 

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 أمريكيدوالر 

 ألف

 ر أمريكيدوال

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

  مريكيدوالر أ

 الدخل        
 دمات األخرى لخوا ارةأتعاب اإلد 55 - - 55 12 - - 12

(74) - - (74) (47) - - (47) 
استثمارات في من  خسارة ناجمة من الشركةصافي حصة 

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

(62) - - (62) 8 - - 8  
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

 المصروفات        
 تكاليف الموظفين  - 403 - 403 - 455 - 455
 رية إدات عمومية ومصروفا 2 27 43 72 1 30 18 49

───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────  
504 18 485 1 475 43 430 2  

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

 المتوقعة ئر االئتمانيةخساال استرجاع - - - - 5,766 - - 5,766
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  
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 المختصرةالمرحلية الموحدة  ةيلامالم ائل القووح تحاضاإي
 ( مراجعة)  2021 مارس 31في 

 
 

 )تتمة( عالقة ال يوذطراف ال معامالتوة أرصد 18
 

 الرئيسيين:ة موظفي اإلدار مكافآتيلي فيما 

 راجعةم 

 
 المنتهية  رأشه ثالثةلل

  مارس 31في 

 2021 2020 

 
  ألف

 دوالر أمريكي 
   ألف

 دوالر أمريكي
   

 455 403 رىا أخرواتب ومزاي
 ════════ ════════ 

 ومات قطاعات األعمالمعل 19
 

ن الموجودات والعمليات م مال هي مجموعةألعمجموعة. إن قطاعات افيما يتعلق بقطاعات أعمال ال قطاعمعلومات ال تم عرض
ات األعمال األخرى.  قطاعخدمات التي تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي في المنتجات أو ال المستخدمة في تقديم

  .ةيرئيس  عات أعمالقطا 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 بأ ت فيما بين القطاعاتامال. يتم إجراء المع2 رقم  يضاحاإلكما هو موضح في 

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

 مراجعة - 2021 مارس 31 

  

خدمات 
ثمار  االست

 وخدمات 
 ات الصلةذ

عقود 
 المقاوالت

التطوير 
وبيع قطع 

ضي  األرا
 المجموع االستبعادات لصناعيةا

  

 ألف
 ردوال

 أمريكي 

 ألف
دوالر 

 كي أمري

 ألف
دوالر 

 أمريكي 

 ألف
ر دوال

 أمريكي 

 ألف
 دوالر 

 أمريكي 

       

 1,536 (9) 1,024 414 107  لخارجيينصافي اإليرادات من العمالء ا

 - ( 231) 128 33 70  المعامالت فيما بين القطاعات 

 - - - - -  تدخل من استثمارا

ن سارة ناجمة ممن خ ةالشركحصة 
 ةمشترك مشاريعفي  اتاستثمار
 (47) (9) - - (38)  ميلة ات زوشرك

 438 - 205 89 144    دخل آخر
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,927 (249) 1,357 536 283   مجموع اإليرادات
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 10 6 1,145 (329) (812)   قطاعالربح  /ارة( )خس
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 حلية الموحدة المختصرةالمر يةلامالم ائل القووح تحاضاإي
 ( مراجعة)  2021 مارس 31في 

 
 

 )تتمة( ات األعمالومات قطاعمعل 19
 مراجعة  - 2020 مارس 31 

  

خدمات 
ثمار االست

  تخدماو
 ات الصلة ذ

عقود 
 لمقاوالتا

التطوير وبيع 
قطع 

األراضي  
 المجموع االستبعادات الصناعية 

  

 ألف 
 ردوال

 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
ر دوال

 أمريكي

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي

       
 1,460 - 1,503 ( 191) 148  لخارجيينصافي اإليرادات من العمالء ا

 - ( 194) 117 - 77  القطاعات بين  فيماالمعامالت 

 - - - - -  دخل من استثمارات

ن من خسارة ناجمة م الشركةحصة 
 ةمشترك مشاريعفي  اتاستثمار

 (74) - - - (74)  ميلة وشركات 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 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
يسمبر د 31و  2021 مارس 31ي المالي كما ف لمرحلية الموحدة للمركز لقائمة اباالمتعلقة  قطاعفصاح عن معلومات التم اإل)ب( 

   و التالي:على النح 2020

 مراجعة  – 2021 ارسم 31 

  

خدمات 
االستثمار  
 وخدمات 

 ذات الصلة

عقود 
 والتالمقا

التطوير 
وبيع قطع 
األراضي  
 المجموع عاداتاالستب الصناعية

  

 فأل
دوالر 

 أمريكي 

 ألف
دوالر 

 كي أمري

 ألف
دوالر 

 مريكي أ

 ألف
 دوالر 

 أمريكي 

 ألف
 دوالر 
 ي أمريك

       

 241,456 (307,722) 120,357 38,549 390,272  ت القطاع موجودا
  ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ 

 74,121 (128,601) 52,454 6,814 143,454  طاع مطلوبات الق
  ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ 
 

 مدققة  – 2020ديسمبر  31 

  

خدمات 
 تثماراالس
 مات وخد

 ذات الصلة  

د عقو
  المقاوالت

 التطوير
بيع قطع و

األراضي  
 المجموع  داتاالستبعا الصناعية 

  

 ألف 
 دوالر
 يأمريك

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 لف أ
دوالر 

 مريكيأ

 ألف 
  دوالر

 ريكيأم

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي

       

 241,432 ( 307,103) 118,662 39,158 390,715  اعموجودات القط
  ════════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ 

 74,702 ( 129,439) 52,012 7,094 145,035  عمطلوبات القطا
  ════════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ 
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 مختصرةال المرحلية الموحدة  يةلامالم ائل القووح تحاضايإ
 ( مراجعة)  2021 مارس 31في 

 
 

 محتملة وارتباطات التزامات  20
 

 :االئتمانيةلتسهيالت التالية المتعلقة باااللتزامات  مجموعةالل تتحم

 

 موجودات األمانة  21
 
الموحدة للمركز المرحلية مة ائلقاحق قانوني في فيها جموعة الم ، والتي ال تملكمالءعن الع ن الموجودات المدارة نيابةً ي يتم تضمال

:  2020ديسمبر  31) 2021مارس  31ما في كمريكي يون دوالر أمل 99,05هذه الموجودات ل تريةالدفبلغ إجمالي القيمة المالي. 
 مليون دوالر أمريكي(. 99,09

 

   مراجعة
  مارس 31

2021 

 ققةمد
 ديسمبر 31

2020 

 
 ألف 

 مريكي دوالر أ
 ألف  

 كيالر أمريدو
   

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


