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الي للمركز الم  حلية الموحدة القائمة المر
)مراجعة( 2022مارس  31في كما 

 رس ما   31
2022 

 ر ب ديسم   31
2020 

 مدققة  مراجعة 
 دينار بحريني  دينار بحريني  إيضاح

الموجودات  

 موجودات غير متداولة

 441,649 393,269 عقارات ومعدات وأثاث 
 2,196,681 2,704,761 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

137,352,922137,504,119 استثمارات عقارية 
 23,585,571 323,560,173ومشروع مشترك  زميلة كة شر في استثمار

 1,967,294 41,952,004 الحق في إستخدام الموجودات 
──────────────────────

165,963,129 165,695,314 
──────────────────────

 موجودات متداولة 

 6,019,222 6,678,171ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 

 8,155,599 58,622,825 بنك ونقدى لد أرصدة
──────────────────────

15,300,996 14,174,821 
──────────────────────

 179,870,135 181,264,125مجموع الموجودات 
══════════════════════ 

والمطلوبات  حقوق الملكية

 حقوق الملكية 

 46,000,000 46,000,000 رأس المال 

 23,000,000 23,000,000 احتياطي قانوني 

 291,274 302,973أثاث وتركيبات  استبدالاحتياطي 

 85,592,653 84,274,844 أرباح مبقاة 
────────────────────── 

 154,883,927 153,577,817حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم  

 3,647,889 3,664,817 حقوق غير مسيطرة  
────────────────────── 

 158,531,816 157,242,634مجموع حقوق الملكية 
────────────────────── 

 مطلوبات غير متداولة

 8,754,299 68,485,469 الجزء غير المتداول  –قرض ألجل 

72,475,5972,478,763الجزء غير المتداول   –التزامات عقد اإليجار 
 187,722178,165 ينالخدمة للموظفمكافآت نهاية 

────────────────────── 

11,148,788 11,411,227 
────────────────────── 

 مطلوبات متداولة

 777,044 93,520,696لم يطالب بها بعد اح أسهم مستحقة الدفع وأربأرباح أسهم 

 4,027,407 3,960,246   ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

 65,379,5405,110,710 الجزء المتداول    –قرض ألجل 

 712,22111,931 الجزء المتداول  -التزامات عقد اإليجار 
────────────────────── 

12,872,703 9,927,092
──────────────────────

 21,338,319 24,021,491 مجموع المطلوبات 
──────────────────────

 179,870,135 181,264,125حقوق الملكية والمطلوبات  وع مجم
═══════════ ═══════════ 

 عيسى محمد نجيبي 
رئيس مجلس اإلدارة  

 د. مصطفى السيد 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  
 أحمد يوسف 

الرئيس التنفيذي  
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الشامل   لدخللية الموحدة لالقائمة المرح
ة( مراجع ) 2022رس ما 31المنتهية في  رأشه للثالثة

 الثة أشهر المنتهيةثلل
 مارس 31في 

2022 2021 
 دينار بحريني  دينار بحريني  إيضاح

 اإليراد

2,688,9342,614,290دخل إيجار العقارات ورسوم الخدمة  

389,961302,159 الدخل من الشقق الخدماتية 

-198,665 لتسلية  وا هيةدخل األنشطة الترفي
────────────────
3,277,5602,916,449

489,886426,544المبيعات  محسوم منها: تكلفة 
────────────────

2,787,6742,489,905إجمالي الربح  

346,778144,977 دخل تشغيلي آخر 

30,93613,459ربح من ودائع ألجل  
────────────────

3,165,3882,648,341يلالتشغيالربح 
────────────────

  
 المصروفات  

790,352636,073   إداريةو عامة مصروفات
62,678173,010   استهالك

395,000340,000 مصروفات أخرى  
62,01021,275الخسائر االئتمانية المتوقعة 

207,935170,897   تكاليف التمويل
────────────────
1,517,9751,341,255
────────────────

مارات في الشركة ستثاالنتائج المجموعة من ل حصة  ح قبالرب 
1,647,4131,307,086 الزميلة والمشروع المشترك 

  ة االستثمارات في الشركة الزميل خسارةحصة المجموعة من 
( 4,631)( 25,398) رك والمشروع المشت

-( 151,197) غير محققة للقيمة العادلة من االستثمارات العقارية  ةخسار
────────────────

1,470,8181,302,455للفترة  ومجموع الدخل الشامل ربح ال في صا
════════════════

لس ف  2,74فلس  103,16النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح 
════════════════

 العائد إلى: 

1,453,8901,262,145ركة األم سهم الشحاملي أ

16,92840,310 ة رحقوق غير مسيط
────────────────
1,470,8181,302,455
════════════════

 عيسى محمد نجيبي 
ارةرئيس مجلس اإلد 

 د. مصطفى السيد 
رةدااإل نائب رئيس مجلس 

 أحمد يوسف 
فيذي يس التن رئ ال
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الموحدة للتدفقات النقدية  المرحلية القائمة 
( اجعةرم) 2022س ار م 31 أشهر المنتهية في للثالثة

 فيية هتنمال رشهأ للثالثة
 مارس   31

2022 2021 
دينار بحريني دينار بحريني  إيضاح

 نشطة التشغيلية األ
1,470,8181,302,455 للفترة  الربح 

 تالية: لللبنود اتعديالت 

81,885193,120 استهالك 

(13,459)( 30,936) ربح من ودائع ألجل 

62,01021,275 عةئتمانية المتوقئر االلخساصص اخم

207,935170,897 التمويل  فيلتكا

395,000340,000 مصروفات أخرى 

9,9129,298 للموظفينية الخدمة  مكافآت نها 

-151,197 االستثمارات العقارية لقيمة العادلة من خسارة غير محققة ل

ة االستثمارات في الشركة الزميل خسارةحصة المجموعة من 
ركوالمشروع المشت

25,3984,631

22,500- تعديالت أخرى 
────────────────────

2,373,2192,050,717مل اعال المال رأس  ت فيارغيقبل الت يغيلالتشربح لا

 المال العامل: في رأس تغيرات 

350,095( 708,538)ية مدينة وذمم أخرى تجارذمم 

(82,773)( 211,788) وذمم أخرى ذمم تجارية دائنة 
────────────────────

1,452,8932,318,039

18,51512,440 ألجل   عائود لم منح مستبر
( 4,731)( 355)نللموظفي عةفولمدة امدالخ يةت نها مكافآ

( 170,032)( 250,373) ة رى مدفوع مصروفات أخ
────────────────────

1,220,6802,155,716ةيليغشتلا ةاألنشط نم التدفقات النقديةصافي 
────────────────────

 ة األنشطة االستثماري

-- جل ت في ودائع ألصافي التغيرا

(57,984)( 18,215) أثاثوعقارات ومعدات شراء 

( 138,954)( 508,080)قيد التنفيذ رأسمالية ن أعمال بدة مك تم نفقات 

(22,463)- ية عقارات استثمار ت إلىإضافا
────────────────────

( 219,401)( 526,295)األنشطة االستثمارية المستخدمة في  النقدية التدفقات  يصاف
────────────────────

 نشطة التمويلية ألا
(26,972)( 16,348) فوعة أرباح أسهم مد

16,28226,630بعد ثل أرباح أسهم لم يطالب بهاتمصدة لدى بنك أرت في راتغي

1,456,882- صافي ،  هعلي  لحصوتم الجل قرض أل

( 177,698)( 210,811) عة لمدفومويل اتلتكاليف ا
────────────────────

1,278,842( 217,877)ةطة التمويلياألنشمن  (مستخدمة فيال)النقدية  فقاتالتد يصاف
────────────────────

483,5083,215,157في النقد وما في حكمهالزيادة  صافي 

7,973,5043,190,670  ريينا 1النقد وما في حكمه في  
────────────────────

58,457,0126,405,827مارس  31د وما في حكمه في نقال
══════════ ══════════ 
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 الملكيةلتغيرات في حقوق ل  قائمة المرحلية الموحدة لا
 مراجعة( ) 2022مارس  31المنتهية في  رأشه الثةللث 

   هم الشركة األم سأالحقوق العائدة إلى حاملي   

  

  سرأ
 مال لا

 يطاياحت
 ني نوقا

 طياحتيا
ل أثاث استبدا

 وتركيبات 

 أرباح 
 المجموع  * ةقامب

حقوق غير 
 رة طسيم

ق  حقو وعمجم
 ةملكيال

 دينار بحريني   ريني  دينار بح دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   دينار بحريني   إيضاح 

         

 158,531,816 3,647,889 154,883,927 85,592,653 291,274 23,000,000 46,000,000    2022ر يناي 1في  كما  ديالرص

         
 1,470,818 16,928 1,453,890 1,453,890 - - -  شامل ل الالدخ مجموعح وبلرفي ا اص

         
 (2,760,000) - (2,760,000) (2,760,000) - - - 8   2021لسنة أرباح أسهم 

         
 - - - (11,699) 11,699 - -  ات بكي رل أثاث وتاداستب اطيتيحاول إلى حم
         
  ───────── ───────── ──────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 

 157,242,634 3,664,817 153,577,817 84,274,844 302,973 23,000,000 46,000,000  2022مارس  31في كما الرصيد 
  ═════════ ═════════ ════════ ══════════ ═══════════ ═════════ ═══════════ 

         
   هم الشركة األم سأالحقوق العائدة إلى حاملي   

  

  سرأ
 مال لا

 يطاياحت
 ني نوقا

احتياطي 
استبدال أثاث 

 وتركيبات 

 أرباح 
 المجموع  * ةقامب

حقوق غير 
 رة طسيم

ق  حقو وعمجم
 ةملكيال

 دينار بحريني   ريني  دينار بح دينار بحريني     نيرير بحدينا ر بحريني  نادي دينار بحريني   دينار بحريني   إيضاح 

         

 155,989,316 3,823,206 152,166,110 82,901,424 264,686 23,000,000 46,000,000    2021ر يناي 1في  كما  ديالرص

         
 1,302,455 40,310 1,262,145 1,262,145 - - -  شامل ل الالدخ مجموعح وبلرفي ا اص

         
 (2,300,000) - (2,300,000) (2,300,000) - - - 8   2020لسنة أرباح أسهم 

         
 - - - ( 9,065) 9,065 - -  ات كيبل أثاث وتراداستب اطيتيحاول إلى حم
         
  ───────── ───────── ──────── ────────── ─────────── ───────── ─────────── 

 154,991,771 3,863,516 151,128,255 81,854,504 273,751 23,000,000 46,000,000  2021  مارس 31في  ا كمالرصيد 
  ═════════ ═════════ ════════ ══════════ ═══════════ ═════════ ═══════════ 

 
 قانوني للشركات التابعة.لامتعلق باالحتياطي ( رينير بحدينا 596,683: 2021مارس  31بحريني )ار نيد 596,683 ه* تتضمن األرباح المبقاة على مبلغ وقدر
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 المختصرة  الموحدة ة يل مرحال  يةلاملا م القوائ   ولح إيضاحات
 )مراجعة( 2022 مارس  31كما في 

 
 

 ةشطناأل 1
 

 ة ناعرة الصازو  ى مملكة البحرين ومسجلة لد  ست فية تأسة عام( هي شركة مساهم)"الشركة"   .ب. ش.مف  سيارات الشركة عق
،  2102مبنى    الرئيسي هوالشركة    لمكتبالمسجل  العنوان البريدي  . إن  44344سجل تجاري رقم  جب  بموسياحة  والوالتجارة  

 بحرين. مملكة ال ،فية السي، ضاح20084ص.ب  ،428 ، مجمع2825طريق 
 
ً عمتها التابعة اشركة وشركاللى ار إشي  . (" مجموعةلاب" ) ا

 
. تمتلك وتدير المجموعة والتسلية  لعاب الترفيهيةألدم مرافق لقتكما  ية التجارية وقارعلاة  شطة األناسي أس  ةبصورالمجموعة  تزاول  
المومجمع سي  ومجمع مدينة عيسى  السيفمجمع   في رى  خأ  ة تجاريمرافق  وه  لترفيل  فيلساو  سيفلا   -فريزر  أجنحة  و  قحرف 

 مملكة البحرين. 
 
 . 2022 مايو 11خ در بتارياإلدارة الصاقرار مجلس على  المختصرة بناءً الموحدة  حلية مرلاالمالية إصدار القوائم  اعتماد متد لق
 

 : رينالبحة ي مملك المشترك للشركة وجميعها مؤسسة ف والمشروعالزميلة الشركة وعة تابال اتالشركفيما يلي 
 
 يسية األنشطة الرئ  كية المل حصة سم اال

 2021 2020   

     ة بعالتا الشركات

     
المطاعم  مفروشة واحية السيالشقق لافندق ولا إدارة   % 100 %100   . ذ.م.م بحرين ال –السيف   فريزر ةحأجن

   .السياحةة رادإ لخدمات

     
ة تسلية الوأنشطئق اديهية والحترفلاات هزتنمالة إدار  % 100 %100   .ذ.م.م ةشركة السيف الترفيهي

  األخرى. هيةترفيال عابلاألو
     

 . التجارية اتمعمجالفي ذلك  امبارات قالعة إدار  % 72,5 %72,5   .ذ.م.م ولم محرقال ةشرك
     

     ة  يلالشركة الزم

     
   .ةيجارية التاألعمال العقار  % 25 %25 ( )مقفلة .ب.ش.مبناء البحرين 

     
     ترك  ع المششروالم
     

   ية.ارتجة الاريقل العامعألا  % 50 %50 . ذ.م.م ةيارعقالما ال
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 الموحدة المختصرةحول القوائم المالية المرحلية  إيضاحات
 )مراجعة( 2022 مارس  31كما في 

 
 

 الهامة  السياسات المحاسبية 2
 

 اإلعداد  س أس
ر بات معيا تطلماً لفقو  2022مارس    31في    ةيهتنلما  رأشه  ةالثالثفترة  ل  جموعةختصرة للممدة الحموال  ةليية المرحلقوائم المالت اأعد
 . الخاص بالتقارير المالية المرحلية 34اسبة الدولي رقم المح

 
  ة ملكادة  موحة  ليمائم  قوا  دإلعدا المطلوبة    ت واإلفصاحاتجميع المعلوما  ختصرة علىموحدة الممرحلية الال تشتمل القوائم المالية ال

 ً  للسنة المنتهية في ة للمجموعة  المالية الموحدة السنوي  قوائمران مع القتالرأ باتقن  أويجب    الية،الم  ريرقاالت  ة إلعدادر الدولياييللمع  وفقا
 الً يلد   2022مارس    31هية في  منتال  رأشه  ةالثالثفترة  نتائج  وري أن تكون  ن الضرإنه ليس م. باإلضافة إلى  2021ديسمبر    31

 . 2022سمبر دي 31ي ي فهتنتس لتيلمالية اللسنة ا اقعهتو كنج التي يمنتائلل
 

.  الحالية  السنة ق في  بطالعرض الم  عملتتناسب  في القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة  ارنة  قام المقرأ  ضف بعنيتصة  عادإتم  
 اً.بقمسسجلة لكية المربح أو حقوق المال علىات تلك تؤثر إعادة التصنيفلم 
 

 2021يناير  1كما في مطبقة لة دة ومعديد ت جفسيرامعايير وت
في إعداد   عهام إتباالتي تتلك  قة لمطابهي  تصرة  مرحلية الموحدة المخلالمالية اإعداد القوائم    يفية المتبعة  لمحاسباإن السياسات  

باستثناء  2021  سمبريد  31في    المنتهية  ة نللسوعة  مجملل ة  ويالسنة  دحوالمالية  لما  ائمقوال الجديدة  فسيرات  والت  المعاييرتطبيق  ، 
نه  لكو هصدارإ ير أو تعديل آخر تمتفس يار أو ألي مع  المبكر تطبيقلم تقم المجموعة بال  .2021ر ايين 1اراً من تباعنافذة الوالمعدلة 

 . عدإلزامي ب غير
 

المالية المرحلية    القوائمثير على  تأأي  لها  م يكن  ل،  2022  ةسنفي  ألول مرة    المطبقةة  يدالت الجدي عدالتو  والتفسيراتيير  لمعاإن ا
 .ةموعجملل الموحدة المختصرة

 
 37التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم   -تكاليف الوفاء بالعقد  -العقود المرهقة  -
 3التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  -
المالية رقم   - التقارير  الدولي إلعداد  للمرة األولى    يالمتعلق بتبن  1المعيار  المالية  التقارير  الدولية إلعداد  ركة  ش  –المعايير 

 تابعة باعتبارها جهة تتبني ألول مرة 
رقم  المعيار   - المالية  التقارير  إلعداد  المالية    9الدولي  باألدوات  بنسبة    –المتعلق  فحص  المطلوبات    % 10رسوم  الستبعاد 

 المالية 
 فرض ضرائب في قياسات القيمة العادلة  –راعة زالمتعلق بال 41معيار المحاسبة الدولي رقم  -
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 تصرةمخ لاة  الموحد لمرحليةالمالية ا لقوائم ا  حول حاتاضإي 
 )مراجعة( 2022 مارس  31كما في 

 
 

 )تتمة( مةالها ةالسياسات المحاسبي 2

 
   ةاملهاسبية االمح راتقديلتاآلراء وا

فالمحا  يراتوالتقد  ءرااآلإن   المستخدمة  القوسبية  إعداد  مطائم  اي  هي  المختصرة  الموحدة  المرحلية  لالمالية  ت بقة  التي  م تلك 
 . 2021يسمبر د 31المنتهية في نة للس للمجموعة ئم المالية الموحدة السنوية قواال  عدادفي إتخدامها سا

 
  مشترك مشروعة وميلزكة ات في شراستثمار 3

 

هر ثة أشللثال
 المنتهية في  

 السنة  
 المنتهية في

 

 مارس  31
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ةققمد مراجعة  

 ي  نار بحرينيد ني دينار بحري 

   
 23,968,102 23,585,571   لسنةلفترة / اا  يةداي بيد ف رصال

 ( 357,281) ( 25,398)   السنة/  ح خالل الفترةبرمن الة حصة المجموع

 (25,250) - تعديالت أخرى 
 ────────── ────────── 

 23,585,571 23,560,173 السنة   / ةترلفنهاية اد في الرصي
 ═════════ ═════════ 

 
 .المعتمدةحسابات اإلدارة أحدث ًء على بنا ترك مشميلة والمشروع التم تسجيل نتائج الشركة الز

 
 . 2021بر  ديسم  31و   2022مارس    31كما في  ة  جوهري  لةات محتمالتزام  ةيأالزميلة  والشركة  روع المشترك  المشلدى    وجديال  
اإليضاح رقم ي  ف  لماليةخ إعداد التقارير اتاريفي  ترك  مشروع المشللالية  الرأسم  تح عن حصة المجموعة في اإلرتباطااصفإلاتم  
11 . 
 

 ات تخدام الموجوداس الحق في  4
 

 : السنة /لفترةفي استخدام الموجودات خالل ا  للحقالتغيرات في القيمة المدرجة  فيما يلي

  مراجعة  

 المجموع

نقل  ات ل ويحا
   أرض  اتي فالنا

   ي رينر بح نادي دينار بحريني  دينار بحريني 
     

   2022يناير  1 في كما  1,967,294 - 1,967,294

 ة االستهالك للفتر  ( 15,290) - ( 15,290)
───────── ───────── ─────────   
 2022مارس  31ي كما ف  1,952,004 - 1,952,004
══════════ ══════════ ══════════   

 

   قة مدق

 المجموع 

نقل حاويات ل
   أرض   اتفايلنا

   ار بحريني دين دينار بحريني  ريني دينار بح
     

   2021يناير  1 ا فيمك  2,028,453 4,074 2,032,527

  نةللستهالك ساال  (61,159) ( 4,074) (65,233)
───────── ───────── ─────────   

 2021 برسمدي 31ا في كم  1,967,294 - 1,967,294
══════════ ══════════ ══════════   
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 ةمختصردة الموح لاة مرحليحول القوائم المالية ال اتضاحي إ
 )مراجعة( 2022 مارس  31كما في 

 
 

 أرصدة لدى بنك ونقد  5
 
ير إعداد التقاري تاريخ  التالية كما هو فة  صدلى األروما في حكمه عالنقد  يشتمل    ةالنقديالمرحلية الموحدة للتدفقات  مة  رض القائغل

 المالية:  

 

 مارس 31
2022 

 ربمسيد 31
2021 

 مدققة مراجعة  

   ينيدينار بحر يني نار بحريد 

   

 8,155,599 8,622,825 دائع ألجل ي الصندوق وأرصدة لدى بنك وونقد ف

 ( 182,095) ( 165,813) ( 9 رقم إيضاح) لم يطالب بها بعدح أسهم ى البنك أرباتمثل األرصدة لد

 ────────── ────────── 
 7,973,504 8,457,012 النقد وما في حكمه

 ══════════ ══════════ 
 

 
ثالثة ة  جل لفترلودائع ألاإيداع  تم  ة.  فائدعليها  ق  ن وال تستحبحريلدى بنوك تجارية في مملكة ال ية  المصرفاألرصدة  ب  حتفاظيتم اال
ً  %3,05:  2021) 2022مارس  31كما في سنوياً  %2,50 لى الودائع ألجلع  ل الربحبلغ معد. أشهر   .(سنويا

 

  قرض ألجل 6
 

.م من بنك تجاري المحرق مول ذ.م  لمجموعة شركةيه من قبل شركة تابعة لالحصول عل  ياً تسهيل قرض ألجل تميمثل ذلك جزئ
إليه فائدة لمدة    %2,95معدل فائدة بنسبة  يحمل القرض    ل تطوير مجمع سيف المحرق. بحرين لتمويالكة  ي مملف أشهر   3مضافاً 

ً   40داد على  سبمعدل ليبور ويستحق ال تمديد   ، تم2021و  2020ل سنتي  . خال2018ر  ابتداًء من شهر ديسمب  قسطاً ربع سنويا
إلى تاريالقرض بمقدار سبسداد   الفا2030  مبرسبت جديد في  ق  حقاخ استعة أرباع  الفعلي على. وبلغ معدل  % 3,74القرض    ئدة 

قبل   متعددة الصادرة منمقابل الضمانات المشتركة وال  تم ضمان القرض  % سنوياً(.3,89:  2021)   .2022  مارس  31سنوياً في  

   .لح البنكمساهمي شركة المحرق مول لصاجميع 
 

سنة   قرض  حصلت    ،2020خالل  على  تجارإضافي  الشركة  بنك  م  يمن  ب  ملكةفي  في  المشروع  لتمويل  جزئياً  ناء البحرين 
أشهر بمعدل   3مدة  سنوياً مضافاً إليه فائدة ل  %3بنسبة    رض معدل فائدةالقمل. يحمل  لمال العاوألغراض رأس ا  م.ب.ين ش.البحر

داد في شهر أبريل يستحق السلض  القر   خالل السنة، تم إعادة جدولة  بيبور ويتم سداد الفائدة والمبلغ األصلي شهرياً كدفعة واحدة.
 ياً(.وسن %5,97:  2021) 2022 مارس 31اً في  سنوي %4,67ى القرض ئدة الفعلي علا. بلغ معدل الف2022

 
سنة   قرض  حصلت    ،2021خالل  على  تجاريإضافي  الشركة  بنك  م  من  المشروع    ملكةفي  لتمويل  جزئياً  المركز البحرين 

لتعديل +سنوياً  فض  يخ  % 4,90رض معدل فائدة بنسبة  الق. يحمل  لهملةالليوان في منطقة اي  لترفيهي العائلا تغير في   -/خاضعاً 
اير ين  27بتاريخ االستحقاق في    كدفعة واحدة يتم سداد الفائدة والمبلغ األصلي  .  % 4,75دنى  أبحد    أشهر بمعدل بيبور  3مدة  فائدة ل
2022 . 
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 مختصرةال  الموحدة ة ية المرحليالمال القوائم   حول إيضاحات
 )مراجعة( 2022 مارس  31كما في 

 
 

 ( تتمة) قرض ألجل 6
 

 :جل ألالقرض يلي التغير في  فيما

 

 مارس 31
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 مدققة  مراجعة  
 ي يندينار بحر ي يندينار بحر 

   

 10,958,127 13,865,009 يناير 1 في

 3,070,000 - السنة  الفترة / قرض إضافي خالل 

 ( 163,118) -  السنة الفترة / مسددة خالل مبالغ 
 ────────── ────────── 

 13,865,009 13,865,009 
 ══════════ ══════════ 

 الخاصة بالقرض ألجل:  ةولدالمتة وغير اولالمتدا األجزاء يلي فيما

 

 مارس 31
2021 

 بر ديسم 31
2021 

 قة مدق مراجعة  
 ي يندينار بحر ي يندينار بحر 

   

 5,110,710 5,379,540 ول المتدا

 8,754,299 8,485,469 ر المتداول يغ
 ────────── ────────── 

 13,865,009 13,865,009 
 ══════════ ══════════ 

 

 اإليجار   عقد  التزامات 7
 

رصيد   اإل  ماتالتزايمثل  اعقد  الحاليجار  اإليجاقيمة  لمدفوعات  لألر  لية  المستأجوالمررض  المستقبلية  لنقل    رةكبات  وشاحنات 
 . 2054ي فبراير ف ستنتهي، والتي أجرةتسالنفايات الم

 
 . اً سنوي % 66,9 بةعامل خصم بنس إستخدامض المستأجرة بعات األريتم خصم مدفو

 
 ار:ت عقد اإليجاتزامال في التغير فيما يلي

  مراجعة 

 المجموع

 لنقل شاحنات

 2022مارس  31  أجرة مست أرض مستأجرة   النفايات

   بحريني ينار د يني نار بحردي دينار بحريني 

     

 2022يناير  1الرصيد في   2,490,694 - 2,490,694

 ة ترالف ات عقود اإليجار خاللمدفوع  ( 62,500) - ( 62,500)

 الفترة خالل المحتسبة تكاليف التمويل   59,624 - 59,624
────────── ────────── ──────────   
 2022مارس  31في يد الرص  2,487,818 - 2,487,818
══════════ ══════════ ══════════   

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9+%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
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 مختصرةلموحدة الاة رحليية المالمال ئم القوا  حول إيضاحات
 )مراجعة( 2022 مارس  31كما في 

 
 

 ( تتمة)ر اإليجا  عقد  التزامات 7
 

 ار:د اإليجعق تزاماتلال ةر المتداولوغي ةالمتداول األجزاء فيما يلي

  عة  جمرا

 جموعالم
 قللن  شاحنات
 مستأجرة   النفايات

 أرض
   مستأجرة 

   ينار بحريني د دينار بحريني  دينار بحريني 

     

 ة ولامتدال  12,221  12,221

 ة متداولالغير   2,475,597 - 2,475,597
────────── ───────── ──────────   

2,487,818 - 2,487,818   
══════════ ══════════ ══════════   

 : 2021ديسمبر  31

  مدققة 

 وع جممال

قل حاويات لن
 جرة  فايات مستأالن

 أرض 
 : 2021ديسمبر  31  رة ستأجم

   بحريني  دينار ي نرير بحدينا حريني نار بدي

     

 2021يناير  1الرصيد في   2,501,530 4,189 2,505,719

 ل السنةخال يجارعقود اإلات مدفوع  ( 250,000) ( 4,200) ( 254,200)

 لسنةلل ويتكاليف التم  239,164 11 239,175
───────── ───────── ─────────   
 2021 مبرديس 31رصيد في ال  2,490,694 - 2,490,694
══════════ ══════════ ══════════   

 

  ققةمد

 المجموع 

لنقل  حاويات
 رة  أجات مستالنفاي

 أرض 
   مستأجرة 

   دينار بحريني  دينار بحريني  حريني دينار ب

     

 ة لداومتال  11,931 - 11,931

 ة متداولالير غ  2,478,763 - 2,478,763
───────── ───────── ─────────   

2,490,694 - 2,490,694   
══════════ ══════════ ══════════   

 أرباح أسهم   8
 

ع بواقنهائية  أرباح أسهم    فع دعلى  اهمي الشركة مس، وافق  2022مارس   29خ  بتاريالمنعقد    الجمعية العمومية السنوي  اجتماعفي  
غت أرباح األسهم المدفوعة فيما  بل  . 2021  ةسنب  قيتعل  ادينار بحريني فيم  2,760,000وبإجمالي    للسهمي  بحرينار  دين  0,006

 . (9راجع اإليضاح رقم ) يبحرين اردين  16,348 هاقبلوما  2021يتعلق بسنة 
 
م ح أسهاأربى دفع  ي الشركة علوافق مساهم  ،2021مارس    28  بتاريخ  دالمنعقن  للمساهمي  نويسلاية  م ية العموالجمع  اجتماعي  ف

تعلق بسنة فوعة فيما يهم المدح األس. بلغت أربادينار بحريني  2,300,000مالي  جوبإ  مهللسبحريني  دينار    0,005بواقع  نهائية  
 . (9 مقر احيضاإلراجع ) ي.بحرينينار د  2,408,033 هاقبلوما  2020

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9+%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
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 الموحدة المختصرةحول القوائم المالية المرحلية  تإيضاحا
 )مراجعة( 2022 مارس  31كما في 

 
 

 الب بها بعد طلم ي وأرباح أسهم أسهم اح أرب 9

 

ثالثة أشهر  ال
 تهية فيالمن

 ة  السن
 ة فيالمنتهي

 

 مارس  31
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 مدققة عة مراج 

 ريني  ينار بحد  دينار بحريني 
   
 885,077 777,044 لسنة / ا الفترة  صيد في بدايةلرا

 2,300,000 2,760,000 (8 رقم يضاحاإلنة )معلأرباح أسهم 

 (2,408,033) ( 16,348) *  ةعباح أسهم مدفوأر
 ───────── ───────── 
 777,044 3,520,696 نة الفترة / السنهاية  رصيد فيال
 ═════════ ═════════ 

 للسهم ربحال 10
 أشهر المنتهية في للثالثة 

 

 مارس 31
2022 

 عة جمرا

 مارس  31
2021 

 عةجمرا

   

 1,262,145 1,453,890 يرينلبحالدينار اب – ةللفتر األمشركة الم ئد إلى حاملي أسهالعاربح لا
 ══════════ ══════════ 

 460,000,000 460,000,000 سهم القائمة رجح لعدد األسط الممتوال
 ══════════ ══════════ 

 فلس   2,74 فلس  3,16 في األرباح سهم النصيب األساسي والمخفض لل
 ══════════ ══════════ 
 

 ثير مخفض.قد يكون لها تأ مالية اتأدوأية   شركةالعدم إصدار نتيجة ل وذلكمنفصلة رة بصوللسهم ض فخالم عرض الربحم لم يت
 

 محتملة  والتزامات ارتباطات 11
 
 سمالية رأارتباطات  أ(

الرأسمالي  ارتباطات  فيما يلي بتاريخ    كما  المتعاقد عليها مجموعة  للة  النفقات  الماليةاإعداد  هو  ت  لكنو  لتقارير  يتم  بديمقلم  عد، ها 
 :األخرىات مجمعات والعقاريع في المشارباللقة متعوال

 

 سمار 31
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 مدققة  مراجعة  

   دينار بحريني نار بحريني دي 

   

 1,508,909 2,757,226 الما العقارية ذ.م.م. 

 1,346,310 1,152,158 الندآي ماجكومجمع مدينة عيسى ويف السأعمال تجديد مجمع 

 3,200 3,200 المحرق  سيفمجمع ال

 ───────── ───────── 
 2,912,854 2,858,419 
 ═════════ ═════════ 
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 الموحدة المختصرةية حل م المالية المرحول القوائ  اتضاحإي 
 )مراجعة( 2022 مارس  31كما في 

 
 

 (تتمة)  محتملة  والتزامات ارتباطات 11
 

 ى ات أخررتباطإ  ب( 
لي دخل إيجاره المستحق ما( من إج%2,75: 2021)  % 2,75ياز بنسبة  ق امتحقو  فع شركة المحرق مول ذ.م.م. عوائددت  نأيتوقع  

 . 2053اإليجار في سنة هاية مدة عقد  ن وحتى 2022 نةمن س قبض للمؤجر ابتداءً ال
 
 القضايا القانونية ( ج

لم  خضعتاالعتيادية،    أعمالهاضمن   قاالمجموعة  بع  المجموعة  صتصخ  نونية.طالبات  القانونية  المشورة  على  البناًء  مبالغ ض 
 .اتالبمطلل

 

 معلومات قطاعات األعمال   12
 

 ي:  للتاال رئيسية على النحو ا أعمعات طا ق أربعتم تقسيم أعمال المجموعة إلى ض إدارية، ألغرا
 

 رية عات التجامجمال ما في ذلكب عقاراتارة الإد - ارية والعقارات جعات التالمجم

 الشقق  إدارة - ية  شقق الخدماتلا

 والتسلية تشغيل مرافق األلعاب الترفيهية   - تسلية  و رافق ترفيهيةم

 ألنشطة الترفيهية  ارات واعقالإدارة  بخالفجميع األنشطة األخرى  - أخرى  
 
في قارات أخرى  عولمحرق  جمع سيف اوم  يسىع مدينة عمجسيف ومجمع المة  رالعقارات على إداومجمعات  عمليات ال  نتضمت

 لحصم. يسى وسار وأم اد ومدينة عمدينة حم
 

 ومطاعم سياحية.مفروشة ة تيدخالً من تأجير شقق خدمالتي تحقق البحرين، ا - أجنحة فريزر السيفتمثل  الخدماتيةالشقق 
 

المجموعةغوتش تملك   البحريمفي  ودة  الموجرية  تجاال  مجمعاتال  فلمختفي  تسلية  وال  ترفيهيةاللعاب  ألا مرافق    ل   بموجبن  ملكة 
  .آيالند ماجيك ها التجاريأسم

 
 ر.خآضافة إلى دخل متنوع باإلللسيارات ومواقف  يةدخالً من تأجير مساحات ترويج تحقق المجموعة كما 

 
تم يألداء. وتقييم ا اردلموبتخصيص ا ةقالمتعلرارات الق نفصلة لغرض اتخاذمبصورة  ات أعمالهاد وح اإلدارة نتائج عمليات تراقب

 عن   أدناه،  في الجدول  ة، كما هو موضحالتشغيلية حيث تختلف من نواحي معين  ربح أو الخسارةلى أساس ال اء القطاع عتقييم أد
المالية  شغيلية  لتا  الربح أو الخسارة  قياس إدارة  .  ةرالمختص  ية الموحدةلمرحالفي القوائم  المنلمجموعاة  طأنش يتم  ت يراداة إلجتة 

  تشغيلية.في القطاعات البشكل فردي تخصيصها تم جموعة وال يمستوى العلى م ويللتما
 

   .خرىاألطراف األمع تي تتم المالت عالملط التجارية االعتيادية المماثلة للشرويلية أسعار التحويل بين القطاعات التشغتخضع 
 

م األعمال  قوجودات  تتضمن  المجم  ىعلطاعات  قبستخالملتشغيلية  ا   وجوداتيع  من  قطاع  دمة  وتتكال  مألعمال  أساساً    نون 
التنفيذعمال رأسماليأو  أثاثو  ومعدات  اتوعقار  يةعقارت  استثمارا  وأرصدة   ومشروع مشتركة زميلة  واستثمار في شرك  ة قيد 

 .  وذمم أخرى مدينةتجارية وذمم ك ونقد نب لدى
 
 والتزامات   لموظفينة للخدمنهاية اآت  فمكان أساساً من  التشغيلية وتتكولمطلوبات  اجميع  ى  علألعمال  اقطاعات  ات  مطلوب  تضمنت

   أخرى.وذمم ائنة دة اريتجمم بعد وذم يطالب بها وأرباح أسهم لوقرض ألجل اإليجار  عقد
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 موحدة المختصرةالم المالية المرحلية ائوحول الق إيضاحات
 )مراجعة( 2022 مارس  31كما في 

 

 مة()تتاألعمال ات طاعات قم معلو 12
 

 يدالتوح   عادات ستبإلا  اعات األخرى القط  ية سللترفيه والت ا  قق الخدماتيةالش  ارات العقو ةالمجمعات التجاري 

 

 نتهية في  لما ر هأش الثالثة
   مارس 31

 نتهية في  ملا ر هأش الثالثة 
   مارس 31

 نتهية في  لما ر هأش الثالثة 
   مارس 31

   نتهية فيلما ر هأش الثالثة 
   مارس 31

   نتهية فيلما ر هأش الثالثة 
   رسما 31

 نتهية في  لما ر هأش ثةالثال 
   ارسم 31

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 مراجعة مراجعة  مراجعة مراجعة  مراجعة مراجعة  مراجعة مراجعة  ةمراجع مراجعة  مراجعة مراجعة  

 بحريني دينار بحريني  دينار دينار بحريني دينار بحريني  ينيدينار بحر يني دينار بحر ر بحرينيدينا ريني حر بدينا بحريني دينار بحريني  دينار بحرينيدينار  بحريني دينار  

             
 2,916,449 3,277,560 - - - - - 198,665 302,159 389,961 2,614,290 2,699,934   دخل من العمليات الخارجية

 - - ( 41,309) ( 70,403) - - - - - - 41,309 70,403 ن القطاعات بيما دخل 

 426,544 489,886 ( 41,309) ( 70,403) - - 151,378 212,304 107,251 110,894 209,224 237,091   المبيعات ةلفاً منها: تكسوممح 
 ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── ───────── ──────── ──────── ───────── ───────── ────────── ────────── 

 2,489,905 2,787,674 - - - - ( 151,378) ( 13,639) 194,908 279,067 2,446,375 2,522,246 ( ةخسارال)الربح إجمالي 

             
 144,977 346,778 - - 144,552 346,778 425  - - - - شغيلي أخر  ت لدخ 

 13,459 30,936 - - 13,459 30,936 - - - - - - ودائع ألجل  من  حبر
 ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── ───────── ──────── ──────── ───────── ───────── ────────── ────────── 

 2,648,341 3,165,388 - - 158,011 377,714 ( 150,953) ( 13,639) 194,908 279,067 2,446,375 2,522,246 ة التشغيلي(  الخسارة)  بحالر
 ───────── ───────── ───────── ────────

─ 

───────── ───────── ──────── ──────── ───────── ───────── ────────── ────────── 
             ت  ا مصروفلا

 636,073 790,352 - - - - 2,734 4,295 101,377 121,514 531,962 664,543 عامة وإدارية  مصروفات 

 173,010 62,678 - - - - 81,210 7,717 19,302 21,925 72,498 33,036   استهالك

 340,000 395,000 - - - - - - - - 340,000 295,000 خرى  صروفات أم

 21,275 62,010 - - - - - - - - 21,275 62,010 ة المتوقعة سائر االئتمانيالخ 

 170,897 207,935 - - - - 9,590 36,891 - - 161,307 171,044   ليموتكاليف الت
 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 1,325,633 1,127,042 143,439 120,679 48,903 93,534 - - - - 1,517,975 1,341,255 
 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

  تائجنحصة   قبل (الخسارة) بح الر
في   اتلمجموعة من االستثمار ا

 1,307,086 1,647,413 - - 158,011 377,714 ( 244,487) ( 62,542) 74,229 135,628 1,319,333 1,196,613 رك مشتالمشروع الولزميلة االشركة  

  خسارةحصة المجموعة من 
ركة الزميلة  في الش  اراتاالستثم

 ( 4,631) ( 25,398) - - - - - - - - ( 4,631) ( 25,398) ك شروع المشتروالم
لقيمة العادلة من  لر محققة  غي خسارة

 - ( 151,197) - - - - - - - - - ( 151,197) ةلعقاريستثمارات االا
 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ────────── ────────── ───────── ────────── 
 (176,595 ) (4,631) - - - - - - - - (176,595 ) (4,631 ) 
 ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 1,302,455 1,470,818 - - 158,011 377,714 ( 244,487) ( 62,542) 74,229 135,628 1,314,702 1,020,018 للفترة  القطاع ( سارةخ) ربح
 ═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
             

 
 رس ما 31

2022 

 ديسمبر  31
2021 

 مارس  31
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 مارس  31
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 مارس  31
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 مارس  31
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 مارس  31
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 مدققة  عة اجمر ة ققمد راجعة م ة دققم مراجعة  قة مدق مراجعة  مدققة  مراجعة  مدققة  اجعة مر 

 ينيحربدينار  ار بحريني دين ر بحرينيدينا دينار بحريني  ينيبحر دينار بحريني دينار  يار بحريندين ني دينار بحري نار بحرينيدي حريني دينار ب ينار بحرينيد ي رين دينار بح 

             
 179,772,427 181,264,125 ( 3,001,717) ( 2,636,395) - - 5,031,378 5,048,212 11,235,791 11,214,379 166,506,975 167,637,929 لموجودات مجموع ا

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 21,338,319 24,021,491 ( 3,001,717) ( 2,636,395) - - 3,978,834 4,050,495 3,263,508 3,106,469 17,097,694 19,500,922 مطلوباتمجموع ال

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

═ 

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

 ه.  عالأة  المذكور عمالألت ابحرين من قطاعاالفي مملكة مكتسبة  المجموعةح  ميع مبيعات وأرباج 
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 الموحدة المختصرةة ليمرحقوائم المالية الحول ال حاتإيضا
 )مراجعة( 2022 مارس  31كما في 

 
 

 العالقة  يذ طرفالوأرصدة ت معامال 13
 

  خاضعة جموعة وشركات  لمئيسيين لوموظفي اإلدارة الرلس اإلدارة  ضاء مجوأعسيين  رئية المساهمين الف ذات العالقتمثل األطرا
تعلقة بهذه المعامالت من وط المير والشرم اعتماد سياسات التسع يت.  طراف رة من قبل هذه األالمتأثركة أو  مشتال  سيطرةلاأو  طرة  يسلل

 رة.  دال مجلس اإلقب
 

 : كز الماليللمر ةالموحد مرحليةالئمة القاة في منتضعالقة والمف ذات الراطاألمع  التي تمتي األرصدة فيما يل
 

 

 مارس 31
2022 

  مبرديس 31
2021 

 قةمدق مراجعة  
 ي  ر بحريندينا دينار بحريني  
   

 2,799,490 2,707,102 بيت التمويل الكويتي   / جزء غير متداول  -قرض ألجل 

 270,510 362,898 ل الكويتي  التمويبيت  /متداول جزء  -قرض ألجل 

 53,675 68,829 شركة الما العقارية ذ.م.م.   /رى أخوذمم نة مديتجارية ذمم 
 ════════ ════════ 
 

 للدخل الشامل: الموحدة حلية رالمائمة لمتضمنة في القوامع األطراف ذات العالقة  لتي تمتيلي األرصدة ا فيما
 

 ية للثالثة أشهر المنته 

 

 مارس 31
2022 

31   
 2021مارس 

 مراجعة مراجعة  
 ي  دينار بحرين بحريني دينار  
   

 22,602 68,882 الدخل التشغيلي اآلخر  

 9,590 36,891 تكاليف التمويل 
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 رةمختصلادة  الموح لية قوائم المالية المرحول الح إيضاحات
 )مراجعة( 2022 مارس  31كما في 

 
 

 (تتمة) العالقة  يذ طرفالوأرصدة معامالت  13
 
القائمة  ج  تنت نهاياألرصدة  الفترة  في  األعمة  اإلعتياديضمن  مضمونةهي  وة  ال  وغير  فائدة  المبدون  تقوم  بعمل فقط  جموعة  . 
 رأشه  للثالثة.  ستردادهاايمكن    يون الدلاعلي بأن  ف  أكيدناك تهما يكون  القة عندذات الع  رصدة األطرافالل ألص إضمحصمخ

أي  المتسجل  لم  ،  2022  مارس  31ي  ف  يةلمنتها المستحالمبإضمحالل على  جموعة  قبل  الغ  ذاقة من  )العال  ت األطراف    31قة 
 يء(.: ال ش2021مارس 

 
 ين دارة الرئيسيعويضات موظفي اإلت
 :  ترةالفن خالل يسالرئي اإلدارةرة وأعضاء داجلس اإلافآت أعضاء ممكما يلي في

 فية المنتهي رأشه للثالثة 

 

 مارس 31
2022 

 مارس  31
2021 

 جعةمرا جعة مرا 
 ني  بحري دينار ني بحري دينار 
   

 170,000 225,000 اإلدارة  مكافأة أعضاء مجلس

 15,200 13,700 اإلدارة جلسم ب حضور اجتماعاتأتعا

   موظفي اإلدارة الرئيسيين: 

 65,410 61,400 إلدارة لألجل يرة اقصالآت فمكا

 1,450 1,450 لإلدارة    ةالخدم نهايةمكافآت 
 ─────────── ──────────

─  301,550 252,060 
 ══════════ ═════════ 

 ة  دلمة العاالقيقياس   14
 

 . يةلامالت مطلوباالووجودات مالعلى  ةمـل األدوات الماليتشت
 

تجارية م  ذمالمطلوبات المالية على    تشتمل  .ونقد  كبن  ه لدىدصأرأخرى وم  موذمدينة  ية  تجارعلى ذمم    الماليةجودات  ولما  تشتمل
والتي هي ألجل    وقرضب بها بعد  لم يطالأسهم  الدفع وأرباح  تحقة  وأرباح أسهم مست عقد اإليجار  امالتزاوأخرى  ذمم  نة ودائ

 . 2021ر ديسمب 31و  2022مارس   31ي  ف كماالعادلة  ةبالقيمبات مقاسة مطلوك اكن هنتلم  فأة.تكلفة المطجة بالمدر
 

 عادلة لألدوات المالية مة اليالق
 الطرق واالفتراضات التالية: ات المالية بناًء على يتم تقدير القيمة العادلة لألدو

 

سهم باح أوأر  ألخرىارية الدائنة والذمم الذمم التجاوألخرى  ة والذمم االذمم التجارية المدينو  إن النقد واألرصدة لدى البنك (أ
أسهم  مستحقة   وأرباح  بها  الدفع  يطالب  المقي  تقارب  بعدلم  المالي  مدرجة  ها  التقرير  إعداد  نتيجة بتاريخ  كبير  حد  إلى 

 وألدوات؛ تلك اجل لإلستحقاقات القصيرة األل
 

 تختلف   الفائدة.  مثل أسعار الاإليجار من قبل المجموعة بناًء على معايير  عقد  امات  تزاليتم تقييم القروض واالقتراضات و ( ب
 . رير الماليتاريخ إعداد التقا في مة كها العادللمدرجة بشكل جوهري عن قيمالقيم ا

 

 عادلة قيمة الللسل الهرمي لالتس
ج ي تصنيف  التي    جوداتالمو  ميعتم  ي  استقوالمطلوبات  قيأو  عن  اإلفصاح  القودلة  اعال  مهاتم  المرحفي  المالية    الموحدة لية  ائم 

دلة  ا العاى قياس قيمتهعل أثير الجوهري  ت التاا ذالتهلمدخ  ى أدنى مستوىبناًء عل،  لةمة العادي للقيرملسل الهن التسضم  صرةالمخت
 ككل:

 
 ؛ماثلةالم تالوبلمطالمماثلة أو ا  اتموجودللة  في األسواق النشط عدلة(ر الم)غير المعلنة األسعا - 1ستوى مال -

 

ادلة  عال  قيمةالاس  قيجوهري على  ت التأثير الالتها ذاظة مدخحيمكن مالوالتي  مستوى  ات التقييم ألدنى  تقني  -  2المستوى   -
 ؛ و باشرةغير م  رة مباشرة أوصوبما إالمسجلة 

 

الخالتهمدة  يمكن مالحظي ال  لتواوى  ى مستدن التقييم أل  تقنيات  -  3ستوى  مال - التأثير  ذات  مة  القياس  قيى  لع ري  جوه ا 
 العادلة.  
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 لمختصرةحدة الموالية حالمالية المرقوائم حول ال إيضاحات
 عة()مراج 2022 مارس  31ما في ك

 
 

 )تتمة(عادلة المة القي  سقيا 14

 
 ( ةتتم)قيمة العادلة للسل الهرمي لالتس

ما إذا    ة المجموعحدد  تى أساس متكرر،  عل  صرةالمختموحدة  المرحلية الالمالية    القوائم المثبتة في    والمطلوباتنسبة للموجودات  بال
تحوحدثقد    كانت فت  التسلس  المستوياتبين    امي يالت  الهرميفي  إعادة  من خال  ل  ى ونى مستأدإلى    اً )استناد  -ها  يف صنتم  يتقيل 

   ي.فترة إعداد كل تقرير مال( في نهاية ككل ة العادلتها ري على قياس قيمالجوه ذات التأثيرلمدخالتها 
 
 : سمار 31ي ف كما مة العادلة اسة بالقيالمق وعةالمجم لموجوداتدلة  لسل الهرمي لقياس القيمة العاالتالي التس ول جدلضح اوي

 

   خدام  ستدلة باعاالمة يالققياس 

 المجموع  

ذات تأثير   خالتمد
يمكن   جوهري ال
مالحظتها 

 (3وى )المست

ذات  تخالمد
  تأثير جوهري

يمكن مالحظتها  
 (2لمستوى )ا

رجة في  مد أسعار
اق نشطة سوأ

   (1ستوى )الم

 عادلةلة ابالقيم سةالمقات موجوداال  بحريني  دينار يني حرر بيناد ني رير بحدينا يني رينار بحد
      

 ( مراجعة) 2022مارس  31     
      

 العقارية  الستثماراتا  - - 137,352,922 137,352,922
══════════ ══════════ ═════════ ═════════   

 ( مدققة) 2021 مبرديس 31     
      

 عقارية  المارات االستث  - - 137,504,119 137,504,119
══════════ ══════════ ═════════ ═════════   

 
كما في    نمستقلين  ياؤها من قبل مثمني التقييمات التي تم إجر ناًء على  ب  المجموعةقارية من قبل  الع  اتستثمارلالة  دل عام اليقال  حديدتم ت
العم  ألنواعهذه ال  ثتقييم مفي    ثمنين هم من شركات متخصصةالم  .(2021ديسمبر    31:  2021)  2021ديسمبر    31 ت قاران 

ا  ة في موقعخبرة حديثهم  لديو التارقالعوفئة  قة أو طري  الدخل  عائدملة  رسطريقة    قييمات بناًء علىلتتماد ا عم اي يتم تقييمها. تت 
   المخصومة.ة التدفقات النقدي

 
 لم  ،2021سمبر دي 31ة في منتهيال   نةسولل 2021مارس  31و 2022مارس   31في  المنتهيتينة ماليير العداد التقارخالل فترات إ

  .ادلة لهرمي للقيمة العلسل اسلتاويات مست تكن هناك تحويالت بين




