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  . ش.م.ب  ة رشركة مجمع البحرين لألسواق الح
 

 المعلومات المالية المرحلية المختصرة
  2022يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 
 
 
 
 

 الصفحة                   المحــتويات
 
 
 
 

  2   عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة  المستقلين  الحسابات يمدقق تقرير
   

 
 

  ة رتصخالمالية المرحلية الم المعلومات
 3        ركز المالي المختصرمال بيان
 4        الربح أو الخسارة المختصر  بيان
 5         الدخل الشامل المختصر بيان

 7 - 6       بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر
 8        بيان التدفقات النقدية المختصر 

 15 - 9      إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

 
                                  3                                                                       ..م.ب شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش

 
      ر المختص  ي مالالز مرك بيان ال

 بآالف الدنانير البحريني                                                                  2022 يونيو  30 في كما
 
 

  ضاحي إ 2022 يونيو  30  2021ديسمبر 31
   )مراجعة(   )مدققة( 

   ت الموجودا    
 ة ي راعقت مارااستث  5 9,717  9,796
 ةي لكالم ق قوح طريقة ب بة حتسم اتراستثما 6 5,808  6,114
 في أوراق مالية  استثمارات 7 29,168  29,238
 ة داولالمت   غير تموجودا ال  عمومج  44,693  45,148

     
 رى خأ ينةدم ذمم  280  374

 وما في حكمه  النقد 8 647  2,096
 لة او المتد موجوداتلا  عمومج  927  2,470

     
 ات جودموال  موعجم  45,620  47,618

 
 والمطلوبات ةالملكي حقوق    
 الملكية وقحق    

  لارأس الم  14,227  14,227
 ر أسهمادعالوة إص  1,953  1,953
 نيقانو اطياحتي   7,114  7,114
 خيرية لاماطي أعي ت حا  659  659

   ةالعادل مةي الق احتياطي  6,269  6,262
 مستبقاة أرباح  15,272  17,257

   ة  لكيلم وق اع حقمومج  45,494  47,472
     
 ت لوبا مطال    
 منافع الموظفين   7  14
 وأخرى  ةن دائ   تجارية ممذ  119  132

 متداولة لا  لوبات مط ال  موعجم  126  146
     

   حقوق الملكية والمطلوبات   مجموع  45,620  47,618
 

 جلس: نيابة عن المها بال، ووقع2022 أغسطس  11  في ةاإلدار مجلس قبل ة منالمختصر ةيلح رالم ةاليالم المعلومات اعتمدت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يبوهند عبد هللا  ف المؤيدسيووق رفا
 نائب رئيس مجلس اإلدارة  رةارئيس مجلس اإلد

 
ً  15إلى   1 من قةلمرفا تكل اإليضاحاشت  ة.رتصة المخحليت المالية المرالمعلوما هذهمن  جزءاً أساسيا

i



  

                                   4                                                                               .ش.م.ب رة الحسواق لألن البحري كة مجمع رش
 

       صر المخترة اسالخ بيان الربح أو 
 لبحريني دنانير اال فبآال                                 2022 يونيو   30المنتهية في  هرأش الستةلفنرة 

 
 

 و يوني  30نتهية في  لماهر الثالثة أش   يونيو  30الستة أشهر المنتهية في                                                                 
  2022 2021  2022 2021 

 ( مراجعة ) )مراجعة(   ( مراجعة ) )مراجعة(  احإيض 
       

 3 1  6 5  د الفوائ  إيرادات
 76 166  645 806 9 ق مالية أورا دات من راي إ

 21 50  52 110  ة، صافيي رات عقثمارات سا  نات مإيراد
       قيمة    (مخصص ) /  عكس انخفاض 

 - 5  (103) 48    لية ما جوداتمو
       استثمارات ح باأرن الشركة م حصة 
 357 717  300 1,194  ة كي وق الملحق  ريقةبط  بةمحتس
 178 4  829 27  ي ف، صات أخرىإيرادا

       
 635 943  1,729 2,190  إجمالي اإليرادات 

       
       شغيل لتا تكلفة 
 134 122  556 268 10                                       ية دارت إ وفا مصر

 - -  6 -  مصروفات البيع
       

 134 122  562 268  وفات صر الم  إجمالي 
       
 501 821  1,167 1,922  رة ح الفتبر
 
 

       همفض لكل س خاسي والمألس ئد ا العا
 3.52 5.77  8.20 13.51  لس( )بالف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً  15إلى   1من  المرفقة حاتيضااإل تشكل  تصرة.المخ ةحليالمر معلومات الماليةهذه ال  نم جزءاً أساسيا
 



  

                                         5                                                                                 . ش.م.ب ة ن لألسواق الحرحريلبا ع مجم شركة 
 

     ختصر امل المدخل الشبيان ال
 البحرينيبآالف الدنانير                                          2022 و يوني  30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 
 
 يونيو  30ي  الثالثة أشهر المنتهية ف  يونيو  30  في ةر المنتهيالستة أشه  
 2022 2021  2022 2021 
 ( مراجعة ) )مراجعة(   ( مراجعة ) جعة( )مرا 
      
 501 821  1,167 1,922 ربح الفترة  

      
      خر  الدخل الشامل اآل

      بح أو  البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الر
      الخسارة: 

      من خالل   بالقيمة العادلة الملكية  ق قوفي ح راتماث ست ا
 765 (900)  750 368 ة ادلعلا القيمة ر فيتغي ال يفا ص - ل مشاال خل الد
      

 1,266 ( 79)  1,917 2,290 مجموع الدخل الشامل للفترة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المختصرة. يةحلية المرللمات اامهذه المعلو ناً مأساسي جزءاً  15إلى   1 من فقةالمر حاتتشكل اإليضا



                 6                                                                                                                                      . ب م.ش. ة ق الحرالألسون يرالبحع شركة مجم
 
 ر ص تالمخملكية قوق اليرات في ح لتغن ابيا

  ر بآالف الدناني                                                                                                                      2022 يونيو   30ية في نته الم هر شأ الستةلفترة 
 البحريني 

 
 
   احتياطي  ي طاتياح    
  ح أربا القيمة  ل أعما  اطي احتي ار عالوة إصد رأس  

 موع جملا اة قمستب العادلة  خيرية  ني قانو أسهم  ل ما ال ( عة )مراج  2022 و ييون  30
        
 47,472 17,257 6,262 659 7,114 1,953 14,227 2022ير ينا 1 فيا كم

        شامل:   ل الالدخ 
 1,922 1,922 - - - - - لفترةربح ا

        : ل اآلخرالدخل الشام
        : ةرخسابح أو الإلى الر اتصنيفه دةبنود التي لن يتم إعالا

        الدخل  لن خال ملة ديمة العابالقة ي كالمل ق وحق  رات في استثما
 368 - 368 - - - - لة ادالع قيمةالي ف  يرتغال صافي -ر اآلخ املالش

        في   من بيع استثمارات إلى األرباح المستبقاة المحول 
 - 361 (361) - - - - كية حقوق المل

        
 368 361 7 - - - - شامل اآلخر ال خل دل ع امومج
        
 2,290 2,283 7 - - - - امل للفترة لشع الدخل ا موجم
        
 (4,268) (4,268) - - - - - 2021 لسنة  ةلن مع نقدية أسهم ح بارأ
        
 45,494 15,272 6,269 659 7,114 1,953 14,227     2022  يونيو 30 يف

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رة.ية المختصمرحلالة ت الماليماعلوالم ههذسياً من جزءاً أسا 15إلى   1من  المرفقة احاتاإليض كلتش
 



  

 
                                                                                           7                                                                                                                                           . م.ب .شواق الحرة سألبحرين للاشركة مجمع 

 
 مختصر لاة الملكي ق وغيرات في حقالت بيان
 بآالف الدنانير البحريني                                                                                                              )يتبع( 2022 و يوني  30ي ف  ية نته الم هر شأالستة  ةرلفت
 
 
   احتياطي طياحتيا    
  أرباح القيمة أعمال احتياطي ار عالوة إصد رأس  
 مجموع لا اة قمستب  العادلة  خيرية نيقانو أسهم لماال ( عة )مراج 2021 يونيو 30
        

 47,486 18,675 4,851 666 7,114 1,953 14,227 2021ير ينا 1 فيا  كمالرصيد 
        الدخل الشامل:   

 1,167 1,167 - - - - - ربح الفترة
        : ل اآلخرالدخل الشام

        ة رخسابح أو التصنيفها إلى الر البنود التي لن يتم إعادة
        الدخل  لن خال ملة ديمة العالقباة ي كالمل ق وحق  رات في استثما
 750 - 750 - - - - لة ادلعا ةقيمالفي  تغيرال صافي -ر خآل ا املالش
        

 750 - 750 - - - - شامل اآلخر ال لدخل مجموع ا
        
 1,917 1,167 750 - - - - امل للفترة لشع الدخل اموجم
        
 (3,557) (3,557) - - - - - 2020 لسنة  معلنة نقديةأسهم ح بارأ

 ( 5) - - ( 5) - - -   لفترة ل اة خالمدفوع تبرعات خيرية 
        

 45,841 16,285 5,601 661 7,114 1,953 14,227 2021 يونيو 30 فيالرصيد   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

صرة.تخية المرحلملا لماليةعلومات امل ه ا هذن ساسياً مجزءاً أ 15إلى   1 من المرفقة يضاحاتاإل تشكل



                         8                                                              . .ب ش.م  لحرة اسواق رين لألحبلاشركة مجمع 
    

      تصر ان التدفقات النقدية المخبي
 نية ريبحلانير االدن بآالف                                     2022 يونيو   30المنتهية في  شهرأ الستة رةفتل

       
   يونيو  30  يونيو 30

2021  2022   
   ة( اجع)مر  جعة( مرا)

     
 اتي لالعم التدفقات النقدية من أنشطة    

 من العمالءالنقد   -  806
 أخرىت اضومقب   95  5,295
6,101  95   

     
 اتي مدفوعات المشتر  -  (1,110)
 رىخة األتشغيلي ت الاروفمصالت عامدفو  (269)  (603)
 ةاراإلد ابتعأمدفوعات   -  ( 50)
 متيازالا حق عاتمدفوعات   -  (1,098)
 أة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعةافمك  ( 65)  ( 65)
 الخيريةمدفوعات التبرعات   -  ( 5)

 ضرائب ال (مدفوعات)مقبوضات /   ( 10)  126

(2,805)  (344)   
     

 ملياتعالة أنشط من /( مة فيالمستخد) ديةقنت الادفقلتفي ااص  ( 249)  3,296
     
 رامة االستثشطنأمن  ةقديالن تدفقاتلا    

   ة ستلمد مفوائ   60  62
 ة مستلم هم سأح أربا  776  624
 افي ، صمن استثمارات عقارية مستلمة إيجار  إيرادات  217  170
 ية لكملا وقبطريقة حق ةتسب مح  اتارمتث اسمن  لمةت مس أسهم أرباح   1,499  38
 طفأة ن بالتكلفة الم ي دلات اأدو شراء  (500)  -

 ات ومعدات راعق عي ب   -  260
 طفأةن بالتكلفة الم ي دلدات ااق سن استحق  62  -
 ع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بي   213  -
 خر الدخل الشامل اآلالعادلة من خالل دفوعات مقدمة لالستثمار بالقيمة م  -  ( 19)
 ربح أو الخسارة ل ا لمن خال  ة لن استثمارات بالقيمة العادستلمة مم أرباح  29  5
 اآلخر  لالدخل الشام من خالل  ترامااستث  بيع  712  (111)

 ة من أنشطة االستثماردينقال قاتدفالت فيصا  3,068  1,029
     
 لتموية الأنشط نمالتدفقات النقدية     
 باح أسهم مدفوعةرأ  (4,268)  (3,861)

 في أنشطة التمويل ةمدستخية المفي التدفقات النقداص  (4,268)  (3,861)
     

 ةترفالخالل كمه لنقد وما في حفي ا الزيادة /( صقالن) يفاص  ( 1,449)  464
 يناير 1كمه في ي حما فوقد ن لا  2,097  1,621
 *يونيو 30في ه كمما في حوالنقد   648  2,085

 
 
 . ألف دينار بحرينيلغ ب موقعة ب االئتمانية المت  ئر سالخا ا هذ مليشال  *
 
 
 
 
 

ً أساس جزءاً  15إلى   1من  المرفقة احاتاإليض تشكل  ة.صرالمخت يةلحرلملية الومات الماعمل ا  ههذ نم يا
 



  

                       9                                                               . رة ش.م.ب حواق الرين لألسبحشركة مجمع ال
 

      مختصرة لا ية حلت المالية المرامالمعلو إيضاحات حول 
 ف الدنانير البحرينية البآ                                       2022 يونيو   30 المنتهية في  شهرأ الستة فترةل

  
  

 ة نشأالمرير قت .1
  رقم ريجاب سجل توجبم مسجلة عامة ةهممسا بحرينية شركة هي"( م.ب )"الشركةش. الحرة قواسلبحرين لألع امجم كةشر

ممل  23509 البحريفي  بورصمو  1990يوليو    15  بتاريخن  كة  في  البحدرجة  إ  .نرية  مالالشركة  ت  ياملع  ءاهنتم   ن معفاة 
  ر اي ين  28ي  جديد ف  اح مطارتتافولحالي  ا   ليالحالية عند إغالق مطار البحرين الدو  بموجب اتفاقية االمتيازمركية  جلاالرسوم  
 مناطق األخرى. الن وبعض ة داخل مملكة البحريتدير الشركة محفظة استثماري .2021

 
  %45  ةونسبل الشركة،  بقمن   % 55  بةنسب  مملوكة  تأسيسها في البحرين،كة تم  شر  هي  .مذ.م  حرةلابحرين لألسواق ال شركةإن  

وق لسشاط اتشغيل نوتقوم ب،  حرينلبكة ا من قبل حكومة ممل  المملوكة   .ب )مقفلة(.م ش  ةضخليج القابالوعة طيران  جممن قبل م
في ا  ىمبن  الحرة  الدحلبمطار  الجرين  ب  ديدولي  تشغيالذي  الحرةحبالشركة  تعمل  .  2021يناير    28ي  فله  دأ  لألسواق    رين 
  شتركة.ى السيطرة المين علالطرففق اتيث ح ،مينالمساهقية افتا بك بموجترمشع  كمشرو

 
 د عداإلاس أسا .2

 بيان االلتزام  (أ
المرحل  وماتالمعل  تم إعداد ً المالية  المختصرة وفقا المحاياعمل  ية  المالية  لتقارا"   –  34دولي رقم  ال  ةسبر  والذي    ،" ليةرحالمير 
ى  صرة علتلمخرحلية االمعلومات المالية المة مختصرة. ال تشمل  بصورصرة  مرحلية المختعرض المعلومات المالية ال  يجيز

المع المال  فيبة  لومطال  تمالوكل  السالبيانات  بية  قراءتها  ويجب  البياننوية  مع  اللما  اتالتزامن  للسنققمدالية  المنتهة             ية ة 
ذل  .2021  بريسمد  31في   تمع  مك،  تفسيرية  إيضاحات  تضمين  األحختم  لشرح  وذلك  الهامارة  والمعامالت  لفهم داث  ة 

 يانات مالية.ب منذ آخر ليماة وأداءها الركالمالي للشالمركز التغيرات في 
 

 . مدققة تيسلوة ية المختصرة مراجعومات المالية المرحلالمعل
 

 المقارنة   أرقام 
استخر ال  اجتم  لبيارنمقاأرقام  المرة  ا ن  الملمالي  كز  المالية  البيانات  من  للسدققالمختصر  كما ة  المنتهية                          نة 

المق2021يسمبر  د  31في   أرقام  استخراج  وتم  لبيمخال  انات للبيرنة  ا،  الربح  تصرة  الشاملالوخسارة  ال  أوان  ن ياوب  ،دخل 
النقاالتدف التغيرات،  ةقديت  الحقفي    وبيان  ال  ةيملكوق  الاممعلومن  المرحت  ا ليمالية  لفترة  ة  المراجعة    أشهر الستة  لمختصرة 

 . 2021 يونيو 30المنتهية في 
 
 حكام األديرات وقتلام ااستخد (ب

المرحليا  المعلومات  إن إعداد  ا  رةالمختصة  لمالية  ثر والتي تؤ  فرضياتالديرات ولتقاو  اتارسة االجتهادإلدارة مميتطلب من 
ف النتائج الفعلية  . قد تختلروفاتالمصموجودات والمطلوبات واإليرادات ولالمعلنة لالغ  مبحاسبية والملات  يق السياساعلى تطب
 ات. ريدالتقعن هذه  

 
امها في  استخد  تما التي  اتهذ  ةرياألحكام الجوهباستخدام  مت اإلدارة  قاتصرة،  مخية المرحلية الالعلومات المد هذه المإعداند  ع
السيات المحاسطبيق  والل  ةبيسات  تطلالرئيسية  ادر  مصلشركة،  تم  والتي  اليقينية،  عدم  على بيقهتقدير  المدققة    البيانات  ا  المالية 

 . 2021بر يسمد 31في  ةيمنتهللسنة ال
 
 لمالية ا رة المخاطرإدا (ج

ركة للسنة  شللة  لية المدققيانات الماها في البصاح عنفي تم اإلالت   اهفسة للشركة هي نطر الماليإدارة المخا ف  وأهدا  اتإن سياس
 . 2021يسمبر د 31ية في منتهال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                     10                                                                . رة ش.م.ب حلواق ارين لألسبحشركة مجمع ال
 

      رة مختصال لية حالمالية المرحول المعلومات  إيضاحات
 ف الدنانير البحرينية البآ                                       2022 يونيو   30 هية في المنت شهرأ الستة فترةل

  
 
 لسياسات المحاسبية الهامةا .3

  عداد في إلمطبقة  تساب اق االحمتبعة وطرالة  ات المحاسبيياسالس   تصرة باستخدام نفسخالمية  المرحل  ليةات المالومالمعتم إعداد 
 21.20مبرديس 31 يفية لسنة المنتهللشركة ل قة  مدقالالمالية  اتالبيان

 
 
 التخصيصات .4

نة ت التاليررة لسرر خصيصررالررى التعافقررة تمررت المو ،2022مررارس   23اريخ  قررد بترر المنعللشررركة  ية  مومعخالل اجتماع الجمعية ال
2021 : 

 
 .بحريني(ينار د ألف 3,559: 2020) 2021نة سني لبحريف دينار أل 4,268بقيمة    نهائية نقديةح أسهم باأر (1

 
 اية السنة. نهفي فقط دها عتماا ن وجدت، سيتمإ ة، ليلحا سنة اخصيصات الت
 
 
 تثمارات عقاريةاس .5

 
  يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022  
  اجعة( )مر  ة( ققد)م

    
 ةالفتر ايةبد في 9,796  9,998

   استهالك الفترة ( 79)  (202)
    

 ةلفترا يةهافي ن 9,717  9,796
 

 رة.مطو  ر غي أراضيى وقطع رأخ رة ألطرافجارية مؤتجة ويسكنعلى عقارات ة ت العقاريراثماتشمل االست
 
 
 وق الملكية حقة محتسبة بطريق يلةزم تاشركفي  استثمار .6
 

  يونيو  30  يسمبرد 31
2021  2022  
  ( )مراجعة  )مدققة( 

    
 تركروع مشفي مش حصة 5,752  5,993
 ة زميلةشرك فية صح 56  121

    
6,114  5,808   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                      11                                                                  . ش.م.ب  حرين لألسواق الحرة لباع شركة مجم
 
      ومات المالية المرحلية المختصرة حول المعلاحات ضإي
 ف الدنانير البحرينية البآ                                        2022 نيو يو  30 منتهية في ال شهرأ الستة فترةل

  
 
 أوراق مالية ثمارات في است .7
 

  يونيو  30  يسمبرد 31
2021  2022  
  اجعة( )مر  ( ة )مدقق

    
 اآلخر الدخل الشامل خاللة من لادعالمة بالقي  مسعرةية لكحقوق المسهم أ 19,386  19,728
 خر خل الشامل اآلدل ا لادلة من خال مة العبالقي  مسعرةغير لكية الم وق حق  همسأ 6,615  6,615
 طفأة  الم  بالتكلفة دين اتدسن  2,244  1,760
 خسارة لا أو  خالل الربح دلة منعاالبالقيمة   استثمارية قصنادي  923  1,135

    
29,238  29,168  

 
ف  أل   437:  2021نار بحريني )ألف دي  389    يمة قب   لمتوقعةنية ائتمااالئر  ساخال   من  معروضة صافية  طفأة الم   بالتكلفة  دين  اتدسن 
   ار بحريني(.ندي

 
  

 ي حكمه ف ما النقد و .8
 

    يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022  
  )مراجعة(   )مدققة( 

    
 بنكيةودائع  500  1,508
 البنوك أرصدة 148  590

ً مط ( 1)  ( 1)  عةمتوقال مانيةئت اإلر ئ اخسالمخصص : هامن  روحا
    

 في حكمهالنقد وما  647  2,097
 

  
 يةلق ماوراأن يرادات مإ .9
 

    يونيو  30  يونيو 30
2021  2022  

  )مراجعة(   مراجعة( )
    
    

 اآلخر الدخل الشامل خاللة من لادعالمة بالقي  مسعرةالية لكحقوق المأرباح أسهم  723  565
 اآلخر دخل الشاملال خاللة من لادعالمة بالقي مسعرة لار غي ية لكالمحقوق رباح أسهم أ -  18
 الخسارةبح ورالمن خالل عادلة لقيمة الاب  ق االستثماريةالصنادي  راتاتثمسا إيرادات 29  6
 الدين سنداتالفوائد على  إيرادات 60  62
 ستثماراال ةدارإوم رس ( 6)  ( 6)
    

645  806  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

           12                                                                 . رة ش.م.ب حال اقسولألبحرين جمع الشركة م
 

      ة ة المختصرحلي مرالمعلومات المالية الحات حول اإيض
 ف الدنانير البحرينية البآ                                       2022 يونيو   30 المنتهية في  شهرأ الستة فترةل

  
 

 ةريداإت مصروفا .10
 

  يونيو  30  يونيو 30
2021  2022    

  )مراجعة(   ة( مراجع)
    

  زاإمتي  حق -  121
 واتب ومصروفات ذات العالقةر 47  257
 فات أخرى رومص 221  178

    
556  268  

 
  

 ة ات الماليألدوالعادلة لمة القي .11
بررين   مررةمنظفرري عمليررة    اتالمطلوبرر   ل أحرردحويرر لتة  فوعرر دملموجررودات أو اليررع أحررد ابن  مرر   تلمةلة هرري القيمررة المسرر مة العادالقي
ي مالهررا دون أة مستمرة فرري أعشركأن الهو افتراض    لةيمة العاديف القتعرن أسس  مخ القياس.  يفي السوق في تار  مشاركينال

 ة.الت بشروط مجحفإجراء المعام تها أوحجم عملياليص فية أو تقجة للتصحا نية أو
 
 لة دية القيمة العاتباتر

سررتخدمة خالت الملمرردهميررة اس أتي تعكرر ة، واللتاليعادلة االقيمة ال  تخدام تراتبيةسية بامالة لألدوات اللادلعالقيم ا  كةرشال  تقيس
 بهذه القياسات:في القيام 

 
 داة مالية مماثلة.ألفي سوق نشط لمعدلة( االمدرجة )غير  وق:  أسعار الس1وى لمستا -

 
. هررذه الفئررة مررن األسررعار(قة  ي مشت)أ  غير مباشرةأو  ار(  أي األسع)  ةرباشصد، مرت أخرى قابلة للخالد: م2ى  المستو -

مماثلررة  ةسعار ألدوات ماليرر ، وألةثاوات مالية ممجة في سوق نشط ألدوق المدرالسر : أسعادامباستخ مقيمة أدواتتشمل  
د بلررة للرصرر قا  ةهامت الالتكون جميع المدخ  يثحرى  خأ  تقييم  أقل من نشط، أو طرق  برفي سوق يعتمدرجة  هة  أو مشاب

 .لومات السوقمع رة منباشة أو غير ماشرمب
 
خالتها غيررر مرردكررون  ت  ل تقنيررات تقيرريمالتي تشم  األدوات  فئة جميعال  هذهتشمل    .دصلة للرالت غير قابمدخ  :3المستوى   -

يررة. لمالت ادواألتقيرريم ا  ر جوهري علررىيتأث  دصة للرغير قابلالون للمدخالت  د، حيث يكة للرصابلقية على معلومات  مبن
يررر جوهريررة غت ديالطلب تعتت ، بحيثدوات مشابهةة ألألسعار المدرجعلى أساس ايمة  ية مقأدوات مال  ئةالفهذه    تشمل
 ات المالية.وقات بين األدوفرس العكو افتراضات، لتللرصد، أ قابلة

 
 لررة قيمررة العاداليررة تراتبعلررى حسررب الي المرر ركررز مبيان ال لة في تاريخدلعاا ةالقيملمقاسة با  دوات الماليةيحلل األ  أدناه  دولجال
 ة العادلة:لقيمأساسها قياس ايصنف على  التيو
 

 )مراجعة(  2022 يونيو  30 1ستوىالم 2ستوىالم 3ىالمستو ع و المجم
     
 من   دلة اية بالقيمة العأسهم حقوق ملك    

 اآلخر  املشل ا لدخلخالل ا 8,695 10,691 6,615 26,001
 مندلة لعاقيمة الارية باستثماصناديق     

 خسارة ربح أو الخالل ال - 923 - 923
 
 
 
 
 
 
 



  

         13                                                               . ة ش.م.ب اق الحرسولألرين شركة مجمع البح
 
      ختصرة الم المالية المرحلية لمعلومات ضاحات حول اإي
 ف الدنانير البحرينية البآ                                        2022 يونيو   30 المنتهية في  شهرأ الستة فترةل

  
 
 )يتبع(  ات الماليةة لألدو ل العادمة القي.  11

 
 

 ققة( د)م 2021يسمبر د 31 1المستوى 2ىالمستو 3المستوى المجموع 
     
 القيمة العادلة منب  ةكي حقوق مل أسهم    

 ر ل اآلخامشل ال خ خالل الد 9,282 10,446 6,615 26,343
 ن خالل  لقيمة العادلة ماب  ريةق استثماصنادي     

 لخسارة اأو  لربحا - 1,135 - 1,135
 

  
لسنداتابلغت   العادلة  المطف  ينالد  لقيمة  دينار    1,717مبلغ    ،بحرينيينار  د  2,244  البالغة  ريةدفتاليمة  قال  اتذ  ةأبالتكلفة 

 اتات والمطلوبدة للموجوالعادل  ةيملقا.  2  المستوى  عادلة فيليمة القا  نيفتص  موتينار بحريني(  د  1,989:  2021)  ريني  بح
 . صر أجلهاظراً لقنة فتريالد اتهقيم برتقا األخرى

 
 

 معامالت مع أطراف ذوي عالقة  .12
األط ذويارتعتبر  إ  ف  بإمكانعالقة  كان  األطراف    ذا  ال  ةالسيطرأحد  اآلطر على  أف  تخر  ممارسة  على  ج  ثيرأو  وهري 

ال  يةالالمت  االقرار أو  مل  كبشللطرف اآلخر  تشغيلية  أو  أكثباشر  أو  .  لوسيطةا  فاألطرا  منر  غير مباشر من خالل واحد 
لس  جعضاء ملرئيسيين، وأا ، والمساهمين  اً عليهاجوهري  ذوي العالقة تشمل المؤسسات التي تمتلك الشركة تأثيراً األطراف  

شروط المتفق ة حسب القالعال األطراف ذوي  مالت مع  تم المعات  كة.شرلل  الرئيسينإلدارة  ا  ظفيووماإلدارة  شركة  ة، واراإلد
 عليها.

 
لمعلومات ا  ة في هذهمتضمنالالعالقة )باستثناء مكافأة موظفي اإلدارة العليا( وي طراف ذواأل مة معهالرصدة ااألو  المعامالت

 لتالي:كاصرة هي  تلمخة ارحلي ة المماليال
 

  شركات  شركة تلك  مي تا ركش لمجموع ا
  زميلة محتسبة  دارة إلا مجلس  اء ضأع 
 لوصف ا ريقة بط  ارة حصص داإل 
  ةيق الملك حقو  ا فيه 

     
 )مراجعة(   2022 يونيو  30أشهر المنتهية في   للستة     
 رادات إي    

   الربحة في الحص  1,194 - - 1,194
     
 ات روف مص    
 تمشتريا - - 7 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

              14                                                                 . الحرة ش.م.ب  سواقألل ع البحرين مجم ة ركش
 

      ة المختصرة المرحلي  ةليماال اتعلوممل الحات حواإيض
 ف الدنانير البحرينية البآ                                       2022 يونيو   30 المنتهية في  شهرأ الستة فترةل

  
 
 ع( عالقة )يتبطراف ذوي  مع أ مالت. معا12
 

  ت شركا شركة   يمتلك ت شركا المجموع 
  محتسبة  لةي زم اإلدارة  س اء مجل أعض 
 لوصف ا ة يقرطب   صص ح  رةاإلدا 
  حقوق الملكية   فيها 
  شركات    

     
 )مراجعة(  2021يونيو 30هية في أشهر المنت  للستة    
     
 يرادات إ    

 رباح في األالحصة   300 - - 300
 عمولة  - - 5 5

 إيرادات أخرى  167 - - 167
     
 مصروفات     
 اتتري مش - - 1 1
 اب اإلدارة عأت  - 18 - 18
 مصروفات أخرى  - 25 47 72

 
 
 الرئيسينفي اإلدارة وظ( مكافآت مب

 
    يونيو  30  يونيو 30

2021  2022  
  جعة( )مرا  اجعة( مر )
    
 ترةللفمكافأة مجلس اإلدارة  -  63
    رة فت قصيرة األجل لل فعامن  44  63
 للفترة  نهاية الخدمة افع ن م 3  3
 تحقة  مس ة الخدمة هاي فع ن منا 7  43
 ترة ة للفارأتعاب اإلد -  187

 
 

    المحتملة لتزاماتااللتزامات واال. 13
  

  يونيو  30  سمبري د 31
2021  2022  

  جعة( )مرا  ة( مدقق)
    
 ة درجمغير  ملكية  قو حق  يف  الستثمارات ةعار مستدغي ال سمية األ يمةالق 881  1,007

    
1,007  881  

 
 
 
 
 
 
 



  

           15                                                                            .لحرة ش.م.ب ألسواق ال ع البحرين ة مجمركش
 

      مختصرة المرحلية ال ةماليال اتعلوممحات حول الاإيض
 ر البحرينية ف الدنانيالبآ                                       2022 يونيو   30 المنتهية في  هرشأ الستة ترةفل

  
 

 لقطاع   ا ماتعلوم .14
اق )نط  ئة محددة في بيات  بتقديم سلع وخدم  جاري(، أوتلع وخدمات )قطاع  يم سقدجزء فريد من الشركة يقوم بت  القطاع هو

وعوائد  لم  ويخضع  ،غرافي(ج عن  ختخاطر  لتمثيال تلف  اها  اطلقدى  السوتلشركة  ا  لتوت.  ىألخراعات  الحرة  شغيل  في ق 
دات اا أن إيرمك  ،2021اير  ين  28حتى   طيران الخليجل  ةتابعوخدمات الطيران الالحرة،    اءمينولي وسوق الالد  نمطار البحري

  فصل وال من غيلي  طاع تش ج قئيوجد نتا إنه ال  لتالي فط، وبافق  ةلى مستوى الشركجعتها عتم مراي  وفات ونتائج القطاعومصر
تقوم الشركة  ،  2021يناير    28ريخ  د تابع  .رةصلمرحلية المختلمعلومات المالية اه اهذفي  تم عرضها    ى ت أخرحاصافإجد  وي

 ع واحد.طاقح عنها كفصايتم االو  ، رىأخمناطق بحرين و لي مملكة اتثماراتها فاس حفظةمبإدارة 
 
 

 سمية مولالطبيعة ا .15
 موسمية.ى ذات طبيعة هرية أخرجد أي إيرادات جويو لسنة. الامن  وللربع األالباً في اغ تستحق األسهمباح إن أر
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BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX B.S.C.

CONDENSED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
as at 30 June 2022 (Bahraini dinars '000)

30 June 
2022

 31 December 
2021

note (reviewed) (audited)
ASSETS
Investment properties 5 9,717  9,796  
Equity-accounted investees 6 5,808  6,114  
Invesment securities 7 29,168  29,238  

Total non-current assets 44,693  45,148  

Other receivables 280  374  
Cash and cash equivalents 8 647  2,096  

Total current assets 927  2,470  

Total assets 45,620  47,618  

EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Share capital 14,227  14,227  
Share premium 1,953  1,953  
Statutory reserve 7,114  7,114  
Charity reserve 659  659  
Fair value reserve 6,269  6,262  
Retained earnings 15,272  17,257  

Total equity 45,494  47,472  

Liabilities
Employees’ benefits 7  14  
Trade and other payables 119  132  

Total current liabilities 126  146  

Total equity and liabilities 45,620  47,618  

The accompanying notes 1 to 15 form an integral part of this condensed interim financial information

Farouk Yousuf Almoayyed
Chairman

Abdulla Buhindi
Vice Chairman

The condensed interim financial information was approved by the Board of Directors on 11 August 2022 and signed on 
its behalf by:
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BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX B.S.C.

CONDENSED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
for the six month period ended 30 June 2022 (Bahraini dinars '000)

                                                        

2022 2021 2022 2021
(reviewed) (reviewed) (reviewed) (reviewed)

note

Interest income 5                        6                        1                        3                        
Income from investments securities 9 806                    645                    166                    76                      
Income from investment property, net 110                    52                      50                      21                      
Impairment reversal / (charge) on financial assets 48                      (103)                  5                        -                    
Share of profit from equity-accounted investees 1,194                 300                    717                    357                    
Other income, net 27                      829                    4                        178                    

Total income 2,190                 1,729                 943                    635                    

Administrative expenses 10 268                    556                                        122 134                    
Selling expenses                        -   6                                               -                          -   

Total expenses 268                    562                    122                    134                    

Profit for the period 1,922                 1,167                 821                    501                    

Basic and diluted earnings per share (in fils) 13.51 8.20 5.77                   3.52                   

The accompanying notes 1 to 15 form an integral part of this condensed interim financial information

Three months
ended 30 June

Six Month
ended 30 June
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BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX B.S.C.

CONDENSED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
for the six month period ended 30 June 2022 (Bahraini dinars '000)

2022 2021 2022 2021
(reviewed) (reviewed) (reviewed) (reviewed)

Profit for the period 1,922 1,167 821 501 

Other comprehensive income

368 750 (900) 765 
2,290 1,917 (79) 1,266 

The accompanying notes 1 to 15 form an integral part of this condensed interim financial information

Total comprehensive income for the period

Equity investments at FVOCI - net change in 
fair value

Three months
ended 30 June

Six Month
ended 30 June

Items that will not be reclassified to profit or 
loss:
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BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX B.S.C.

CONDENSED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
for the six month period ended 30 June 2022 (Bahraini dinars '000)

30 June 2022 (reviewed)
Share
capital

Share
Premium

Statutory
reserve

Charity
reserve

 Fair value
reserve

Retained
earnings

Total
Equity

At 1 January 2022 14,227              1,953                7,114                659                   6,262                17,257              47,472              

Comprehensive income:
Profit for the period                         -                         -                         -                         -                         - 1,922                1,922                
Other comprehensive income:
Items that will not be reclassified to profit or loss:
Equity investments at FVOCI - net change in fair value                         -                         -                         -                         - 368                                           - 368                   

Transferred to retained earnings on sale of equity investments                         -                         -                         -                         -                   (361)                     361                         - 

Total other comprehensive income                         -                         -                         -                         - 7                       361                   368                   

Total comprehensive income for the period                         -                         -                         -                         -                         7                  2,283                  2,290 

Cash dividend declared for 2021                         -                         -                         -                         -                         -                (4,268)                (4,268)

At 30 June 2022                14,227                  1,953                  7,114                     659                  6,269                15,272                45,494 

The accompanying notes 1 to 15 form an integral part of this condensed interim financial information
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BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX B.S.C.

CONDENSED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
for the six month period ended 30 June 2022 (continued) (Bahraini dinars '000)

30 June 2021 (reviewed)
Share
capital

Share
Premium

Statutory
reserve

Charity
reserve

 Fair value
reserve

Retained
earnings

Total
Equity

At 1 January 2021 14,227              1,953                7,114                666                   4,851                18,675              47,486              

Comprehensive income:
Profit for the period                         -                         -                         -                         -                         - 1,167                1,167                
Other comprehensive income:
Items that will not be reclassified to profit or loss:
Equity investments at FVOCI - net change in fair value                         -                         -                         -                         - 750                                           - 750                   

Total other comprehensive income                         -                         -                         -                         - 750                   -                        750                   

Total comprehensive income for the period                         -                         -                         -                         -                     750                  1,167                  1,917 

Cash dividend declared for 2022                         -                         -                         -                         -                         -                (3,557)                (3,557)
Charity utilised during the period                         -                         -                         -                       (5)                         -                         -                       (5)

At 30 June 2021                14,227                  1,953                  7,114                     661                  5,601                16,285                45,841 

The accompanying notes 1 to 15 form an integral part of this condensed interim financial information
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BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX B.S.C.

CONDENSED STATEMENT OF CASH FLOWS
for the six month period ended 30 June 2022 (Bahraini dinars '000)

30 June
2022

30 June
2021

(reviewed) (reviewed)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Cash generated from customers -                           806                      
Other receipts 95                        5,295                   

95                        6,101                   

Payments for purchases -                           (1,110)                  
Payments for other operating expenses (269)                     (603)                     
Payments for management fees -                           (50)                       
Payments for royalty -                           (1,098)                  
Directors’ remuneration paid (65)                       (65)                       
Payment to charities -                           (5)                         
Receipt/(Payment) of taxes (10)                       126                      

(344)                     (2,805)                  

Net cash (used in) / generated from operating activities (249)                     3,296                   

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Interest received 60                        62                        
Dividend income received 776                      624                      
Rental income received from investment property - net 217                      170                      
Dividends received from equity accounted investees 1,499                   38                        
Purchase of debt instruments at amortised cost (500)                     -                           
Sale of property and equipments -                           260                      
Maturity of debt securities at amortized cost 62                        -                           
Sale of investments at FVTPL 213                      -                           
Prepayments for investments at FVOCI -                           (19)                       
Profit received from investments at FVTPL 29                        5                          
Sale of investment at FVOCI 712                      (111)                     

Net cash generated from investing activities 3,068                   1,029                   

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Dividends paid                   (4,268)                   (3,861)

Net cash used in financing activities                   (4,268)                   (3,861)

Net (decrease) / increase in cash and cash equivalents during the period                   (1,449)                       464 
Cash and cash equivalents at 1 January                    2,097                    1,621 

Cash and cash equivalents at 30 June*                       648                    2,085 

* This does not include expected credit loss of BD 1 thousand. 

The accompanying notes 1 to 15 form an integral part of this condensed interim financial information
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BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX B.S.C.

NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL INFORMATION
for the six month period ended 30 June 2022

1 REPORTING ENTITY

2 BASIS OF PREPARATION

a) Statement of compliance 

b) Use of judgements and estimates

c) Financial risk management

3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

4 APPROPRIATIONS

Preparing the condensed interim financial information requires management to make judgments, estimates and assumptions
that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, income and expenses.
Actual results may differ from these estimates. 

Bahrain Duty Free Shop Complex BSC (the “Company”) is a Bahrain Joint Stock Company registered under commercial
registration number 23509 on 15 July 1990 and listed on the Bahrain Bourse. The Company’s duty-free operations under the
current concession agreement were terminated on closure of the old Bahrain International Airport and opening of new airport on 
28 January 2021.The Company manages an investment portfolio within Kingdom of Bahrain and other regions. 

Bahrain Duty Free Co WLL (“BDFC”), a Bahraini incorporated company, 55% owned by the Company and 45% owned by Gulf
Air Group Holding BSC (c), a company owned by the Government of Bahrain, operates the duty free business in the new
Bahrain international airport which commenced its operation on 28 January 2021. BDFC operates as a joint venture by virtue of
a shareholders’ agreement whereby both parties agreed to have joint control.

The condensed interim financial information has been prepared in accordance with International Accounting Standard 34 (IAS),
Interim Financial Reporting, which permits the condensed interim financial information to be in a summarised form. The
condensed interim financial information does not include all of the information required for full financial statements and should
be read in conjunction with the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2021. However,
selected explanatory notes are included to explain events and transactions that are significant to an understanding of the
changes in the Company's financial position and performance since the last financial statements. 

The condensed interim financial information is reviewed, not audited. 

Comparative information
The comparatives for the condensed statement of financial position have been extracted from the audited financial statements
for the year ended 31 December 2021 and comparatives for the condensed statements of profit or loss and other
comprehensive income, cash flows and changes in equity have been extracted from the reviewed condensed interim financial
information for the six month period ended 30 June 2021. 

Appropriations for the current year, if any, will be made only at the year-end.

In preparing the condensed interim financial information, significant judgments made by the management in applying the
Company's accounting policies and key source of estimation of uncertainty were the same as those applied to the audited
financial statements as at and for the year ended 31 December 2021.

The Company's financial risk management objectives and policies are consistent with those disclosed in the audited financial
statements for the year ended 31 December 2021. 

The accounting policies applied in the condensed interim financial information are the same as those applied in the Company's
audited financial statements as at and for the year ended 31 December 2021. 

At the Annual General Meeting of the Company held on 23 March 2022, the following appropriations were approved for 2021:

(i)    Final dividend of BD 4,268 thousands for the year 2021 (2020: BD 3,559 thousands).
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BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX B.S.C.

NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL INFORMATION
for the six month period ended 30 June 2022 (Bahraini dinars '000)

5  INVESTMENT PROPERTIES
30 June

2022
31 December

2021
(reviewed) (audited)

 9,796  9,998 At beginning of the period 
Depreciation for the period  (79)  (202)

At end of the period                    9,717   9,796 

6 EQUITY-ACCOUNTED INVESTEES
30 June

2022
31 December

2021
(reviewed) (audited)

Interest in joint venture  5,752  5,993 
Interest in associate  56  121 

 5,808  6,114 

7 INVESTMENT SECURITIES
30 June

2022
31 December

2021
(reviewed) (audited)

Quoted equity instruments at FVTOCI  19,386  19,728 
Unquoted equity instruments at FVTOCI  6,615  6,615 
Debt securities at amortized cost  2,244  1,760 
Funds at FVTPL  923  1,135 

 29,168 29,238 38

8 CASH AND CASH EQUIVALENTS
30 June

2022
31 December

2021
(reviewed) (audited)

Bank deposits 500 1,508 
Bank balances 148 589 
Less: expected credit loss provision  (1)  (1)

Cash and cash equivalents  647  2,096 

The debt securties at amortised cost are presented net of expected credit loss of BD 389 thousand (2021:BD 437 thousand).

Investment properties comprise residential commercial properties that are leased to third parties and vacant plots of land.
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BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX B.S.C.

NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL INFORMATION
for the six month period ended 30 June 2022 (Bahraini dinars '000)

9 INCOME FROM INVESTMENTS SECURITIES
30 June

2022
30 June

2021
(reviewed) (reviewed)

Dividend income from quoted equity investments FVTOCI                        723                        565 
Dividend income from unquoted equity investment FVTOCI                          -                            18 
Income from fund investment FVTPL                          29                            6 
Interest income on bonds                          60                          62 
Investment adminstration fees                          (6)                          (6)

                       806                        645 

10 ADMINISTRATIVE EXPENSES
30 June

2022
30 June

2021
(reviewed) (reviewed)

Royalty                          -                          121 
Salaries and related costs                          47                        257 
Other expenses                        221                        178 

                       268                        556 

11 FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

30 June 2022 (reviewed) Level 1 Level 2

Equity securities at FVTOCI                       8,695                     10,691 
Funds at FVTPL                             -                            923 

31 December 2021 (audited) Level 1 Level 2

Equity securities at FVTOCI                       9,282                     10,446 
Funds at FVTPL                             -                         1,135 

The table below analyses financial instruments, measured at fair value as at the reporting date, by level in the fair value
hierarchy into which the fair value measurement is categorized:

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between
market participants at the measurement date. Underlying the definition of fair value is a presumption that an enterprise is a going
concern without any intention or need to liquidate, curtail materially the scale of its operations or undertake a transaction on
adverse terms.

The Company measures fair values using the following fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in
making the measures:

· Level 1:  Quoted market price (unadjusted) in an active market for an identical instrument.

· Level 2: Valuation techniques based on observable inputs, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
This category includes instruments valued using; quoted market prices in active markets for similar instruments; quoted prices
for identical or similar instruments in markets that are considered less than active; or other valuation techniques where all
significant inputs are directly or indirectly observable from market data.

- Level 3 : Inputs that are unobservable. This category includes all instruments for which the valuation technique includes inputs
not based on observable data and the unobservable inputs have a significant effect on the instrument’s valuation. This category
includes instruments that are valued based on quoted prices for similar instruments for which significant unobservable
adjustments or assumptions are required to reflect differences between the instruments.

Fair value hierarchy

The fair value of debt securities at amortised cost with carrying value BD 2,244 is BD 1,717 (2021: BD 1,989). Fair value is
classified as Level 2. The carrying value of the Company's other financial assets and financial liabilities approximates their fair
value due to their short-term nature.

Total

                      26,001 
                           923 

Total

                      26,343 
                        1,135 

Level 3

                        6,615 
                             -   

Level 3

                        6,615 
                             -   
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BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX B.S.C.

NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL INFORMATION
for the six month period ended 30 June 2022 (Bahraini dinars '000)

12

Equity-accounted 
investees

Management 
Company

Entities in which 
directors are 

interested
Total

                      1,194                            -                              -                         1,194 

                           -                              -                                7                              7 

Equity-accounted 
investees

Management 
Company

Entities in which 
directors are 

interested
Total

                         300                            -                              -                            300 
                           -                              -                                5                              5 

                         167                            -                              -                            167 

                           -                              -                                1                              1 
                           -                              18                            -                              18 

Other expenses                            -                              25                            47                            72 
Management fees

Description

Parties are considered to be related if one party, directly or indirectly through one or more intermediaries, has the ability to
control the other party or exercise significant influence over the other party in making financial and operating decisions. Related
parties include entities over which the Company exercises significant influence, major shareholders, directors, the management
company and key management personnel of the Company. Transactions with related parties are at agreed terms.

The significant related party balances and transactions (excluding compensation to key management personnel) included in
these condensed interim financial information are as follows:

RELATED PARTY TRANSACTIONS

For the Six months ended 30 June 2022 
(reviewed)
Income
Share of profit

Purchases

Expenses 

Expenses 

Purchases

Description

For the Six months ended 30 June 2021 
(reviewed)

Share of profit
Commission
Other income

Income
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BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX B.S.C.

NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL INFORMATION
for the six month period ended 30 June 2022 (Bahraini dinars '000)

12 RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

b)    Key management compensation
30 June

2022
30 June

2021
(reviewed) (reviewed)

Board remuneration for the period -                        63                      
Short term benefits for the period 44                      63                      
Post-employment benefits for the period 3                        3                        
Post-employment benefits payable 7                        43                      
Management fee for the period -                        187                    

13 CONTINGENCIES AND COMMITMENTS

30 June
2022

 31 December 
2021

(reviewed) (audited)

Uncalled face value of investments in unquoted equity                     881 1,007                 
                    881 1,007                 

14 SEGMENTAL INFORMATION 

15 SEASONALITY  
Dividend income mainly comes in the first quarter of the year. No other significant income is of a seasonal nature.

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing products or services (business
segment) or in providing products or services within a particular environment (geographical segment), which is subject to risks
and rewards that are different from those of other segment. The Company primarily operated Bahrain Airport Duty Free Shops,
Bahrain Sea Port Duty Free shop and inflight services for Gulf Air until 28 January 2021 and its revenue, expenses and results
are reviewed only at a consolidated level and therefore no separate operating segment results and other disclosures are
provided in these condensed interim financial information. Post 28 January 2021, the Company manages an investment
portfolio within Kingdom of Bahrain and other regions, and is reported as one segment. 
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