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  . ش.م.ب  ة شركة مجمع البحرين لألسواق الحر
 

 المعلومات المالية المرحلية المختصرة
  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 
 
 
 

 الصفحة                   المحــتويات
 
 
 
 

  2   عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة  المستقلين  الحسابات يمدقق تقرير
   

 
 

  ة رالمالية المرحلية المختص 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 

 16 - 9      إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

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

      ر المختص  ز المالي مرك بيان ال
 بآالف الدنانير البحريني                                                          2021يونيو    30 في  كما
 
 

  إيضاح 2021 يونيو  30  2020ديسمبر  31
   )مراجعة(   )مدققة( 

     
   دات وجوالم    

 ة ي عقارت رامااستث  5 9,897  9,998
 كيةالمل ق قوح طريقة محتسبة ب  تااراستثم 6 4,830  4,568
 في أوراق مالية  استثمارات 7 28,977  28,217
 ة داولالمت   غير موجوداتال  مجموع  43,704  42,783

     
 المخزون   -  5,015
 موجودات أخرى   480  1,266
 ما في حكمه  و النقد 8 2,084  1,620

190,7   2,564   
 غرض البيعل اهب ظ محتف تموجودا   -  95

 المتداولة  الموجودات  مجموع  2,564  7,996
     

 الموجودات   موعجم  46,268  50,779
 
 

 والمطلوبات ةالملكي حقوق    
 حقوق الملكية    

  لارأس الم  14,227  14,227
 عالوة إصدار أسهم  1,953  1,953
 نيقانو اطيتي حا  7,114  7,114
 خيرية لامعاطي أي ت حا  661  666

   العادلة القيمة اطيتي اح  5,601  4,851
 مستبقاة أرباح  16,285  18,675

   لكية  ع حقوق الم مومج  45,841  47,486
     
 المطلوبات     
 منافع الموظفين   40  442

 وأخرى  دائنة  تجارية ممذ  266  1,783
   مستحق  زامتي ا حق   121  1,068

 لة متداولا  بات طلوالم  موعجم  427  3,293
     

   حقوق الملكية والمطلوبات   مجموع  46,268  50,779
 
 

 جلس: ، ووقعها بالنيابة عن الم2021 أغسطس  11  في اإلدارة مجلس قبل ة منالمرحلية المختصر المالية المعلومات اعتمدت
 
 
 
 
 

  بوهنديدهللابع  فاروق يوسف المؤيد
 بالعضو المنتد  س اإلدارةمجل يسئر

 
ً  15إلى   1 من لمرفقةا كل اإليضاحاتشت  ة المختصرة.ت المالية المرحليالمعلوما هذهمن  جزءاً أساسيا

wed



  

                                   4                                                                              .الحرة ش.م.ب سواق شركة مجمع البحرين لأل
 

       صر المخترة اسبيان الربح أو الخ
 بآالف الدنانير البحريني                                         2021يونيو   30منتهية في  لستة أشهر الل
 
 

 و يوني  30نتهية في  لماهر الثالثة أش   يونيو  30الستة أشهر المنتهية في                                                                
  2021 2020  2021 2020 

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

 2,031 -  10,105 806  المبيعات
 (1,719) ( 20)  (6,148) (318)  عاتتكلفة المبي 

 312 ( 20)  3,957 488  إجمالي الربح 
       

 251 198  622 341  إيرادات أخرى، صافي 
 (879) (134)  (3,519) (556) 9                                      ت إدارية وفا مصر

 ( 37) -  (177) ( 6)  مصروفات البيع
       

 (353) 44  883 267  ربح التشغيل 
       

 59 6  128 12  إيرادات الفوائد 
 191 73  842 639   10    ق مالية أورا إيرادات من 

 14 21  66 52  ة، صافيي راثمارات عقت سا  نات مإيراد
 125 -  - (103)    ليةجودات ماقيمة مو  االنخفاض في 

         استثمارات أرباح الشركة من  حصة 
 - 357  1 300  ة ريقة حقوق الملكي بط  بةمحتس

 270 -  270 -  منحة حكومية 
       

 306 501  2,190 1,167  ربح الفترة 
 
 

       همفض لكل س خاسي والمألس ئد ا العا
 2.15 3.52  15.39 8.20  لس( )بالف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً  15إلى   1من  المرفقة حاتيضااإل تشكل  تصرة.المخ معلومات المالية المرحليةمن هذه ال  جزءاً أساسيا
 
 



  

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

     ختصر امل المدخل الشبيان ال
 بآالف الدنانير البحريني                                        2021يونيو   30منتهية في  لستة أشهر الل
 
 
 يونيو  30ي  الثالثة أشهر المنتهية ف  يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   
 2021 2020  2021 2020 
 ( مراجعة غير) )مراجعة(   ( مراجعة ) جعة( )مرا 
      
 306 501  2,190 1,167 ربح الفترة  

      
      الدخل الشامل اآلخر  

      البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو  
      الخسارة: 

        -  لم شاال خل الد الملكية من خالل  قوق في ح راتستثماا
 (265) 765  (2,179) 750 ة ادل العر في القيمة تغي ال يفاص
      

 41 1,266  11 1,917 مجموع الدخل الشامل للفترة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المختصرة. يةحلية المرللمات اامهذه المعلوجزءاً أساسياً من  15إلى   1من  المرفقة حاتتشكل اإليضا



                 6                                                                                                                                  . ب م.ش. ة ق الحرالألسورين البحع شركة مجم
 

 ر بيان التغيرات في حقوق الملكية المختص 
 بآالف الدنانير البحريني                                                                                                                        2021  يونيو 30ية في  نتهالمهر شأ للستة

 
 
   احتياطي  طي احتيا    
  أرباح  القيمة  أعمال  احتياطي  ار عالوة إصد رأس  

 مجموع لا اة قمستب العادلة  خيرية  ني قانو أسهم  ل ما ال ( 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 اآلخر الدخل الشام

        ة رخسابح أو التصنيفها إلى الر البنود التي لن يتم إعادة
        الدخل  لن خال ملة ديمة العابالقة ي كوق الملحق  رات في استثما
 750 - 750 - - - - لة ادقيمة العتغير في الال صافي -ر اآلخ املالش
        

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

 ( 5) - - ( 5) - - -   لفترة مدفوعة خالل اتبرعات خيرية 
        

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رة.ية المختصة المرحلت الماليماعلوالم ههذسياً من جزءاً أسا 15إلى   1من  المرفقة احاتاإليض كلتش
 



  

                                                                                          7                                                                                                                                    . واق الحرة ش.م.ب سألبحرين للاشركة مجمع 
 

 المختصر ة الملكي ق وغيرات في حقالت بيان
 بآالف الدنانير البحريني                                                                                                                     2021  يونيو 30ية في  نتهالم هر شأ للستة

 
 
   احتياطي يطاحتيا    
  حبارأ القيمة أعمال احتياطي ار عالوة إصد رأس  
 المجموع  اة مستبق العادلة  خيرية قانوني أسهم المال ( )مراجعة  2020 ونيوي  30
        

 52,918 20,996 7,856 772 7,114 1,953 14,227   2020يناير  1كما في الرصيد 
        الدخل الشامل:   

 2,190 2,190 - - - - - ربح الفترة
        الدخل الشامل اآلخر 

        خسارة الإلى الربح أو  يفهاصن ت  إعادة مود التي لن يت بن ال
        كية بالقيمة العادلة من خالل الدخل وق الملاستثمارات في حق 

 (2,179) - (2,179) - - - - لة ادقيمة العتغير في الصافي ال -ر اآلخ الشامل
        ت في حقوق بقاة من بيع إستثمارات سرباح الم المحول إلى األ

 - 22 ( 22) - - - - الملكية  
        

 (2,179) 22 (2,201) - - - - شامل اآلخر لدخل الا مجموع
        

 11 2,212 (2,201) - - - - امل للفترة مجموع الدخل الش
        
 (4,261) (4,261) - - - - - 2019معلنة لسنة أسهم نقدية ح باأر

 - (150) - 150 - - - 2019تبرعات خيرية معتمدة لسنة 
 (147) - - (147) - - - فترة   ة خالل الرية مدفوع خي تبرعات 

        
 48,521 18,797 5,655 775 7,114 1,953 14,227 2020ونيو ي  30في الرصيد 

  
 
 
 
 
 
 

ختصرة.ية المرحلمال لماليةعلومات امل جزءاً أساسياً من هذه ا  15إلى   1 من المرفقة يضاحاتاإل تشكل



                      8                                                            . .ب ش.م  لحرة اسواق بحرين لأللاشركة مجمع 
    

      تصر ان التدفقات النقدية المخبي
 بآالف الدنانير البحريني                                                2021يونيو   30منتهية في  لستة أشهر الل

      
   و ييون  30  يونيو 30

2020  2021   
   )مراجعة(   جعة( مرا)

     
 التدفقات النقدية من أنشطة العمليات    

 مقبوضات من العمالء  806  10,134
 أخرىت اضومقب   5,295  1,001
11,135  6,101   

     
 اتمدفوعات المشتري   (1,110)  (7,098)
 رىختشغيلية األت الروفامصالت عامدفو  (603)  (2,235)
 ارةاإلد ابتعأمدفوعات   (50)  (279)
 مدفوعات حق اإلمتياز  (1,098)  (2,752)
 أة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة افمك  ( 65)  (130)
 الخيريةمدفوعات التبرعات   ( 5)  (146)
 )مدفوعة( /سترجعةم ضرائب   126  (450)

 منح حكومية مستلمة  -  270

(12,820)  (2,805)   
     
 ملياتأنشطة الع )المستخدمة في( / من ديةقنت الدفقالتفي ااص  3,296  (1,685)
     
 مارالتدفقات النقدية من أنشطة االستث    

 ستلمة  فوائد م  62  134
 ة مستلم همسأ ح أربا إيراد  624  810
 افي إيرادات إيجار مستلمة من استثمارات عقارية، ص  170  237
 ية لكملا وقبطريقة حق ةتسب مح  اتارمتث اسمن  لمةت مس أسهم أرباح   38  193

 لملكيةقوق امحتسب بطريقة ح ةتسب مح  ات ارمتث اسي فستثمار لال مدفوعات   -  (215)
 عقارات ومعدات بيع   260  -
   عقارات ومعدات شراء   -  ( 2)

 ودائع بنكية   -  1,050
 طفأةدين بالتكلفة الم استحقاق سندات ال  -  98
 ل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام ع استثماري ب   -  42
 ل اآلخر استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام شراء  -  (230)
 الدخل خالل دلة من عاقيمة الشراء استثمارات بالة مقدماً لمدفوع مبالغ    
 خر اآل  املالش  ( 19)  -

 سارة خة من خالل الربح أو ال لن استثمارات بالقيمة العادستلمة مباح مرأ  5  76
 بح أو الخسارة رلا  لخالة من  لعادل شراء استثمارات بالقيمة ا  (111)  ( 16)

 ة من أنشطة االستثماردينقالقات دفالت فيصا  1,029  2,177
     
 أنشطة التمويلالتدفقات النقدية من     
 باح أسهم مدفوعةرأ  (3,861)  (4,089)

 في أنشطة التمويل ية المستخدمةفي التدفقات النقداص  (3,861)  (4,089)
     
 ةترالفخالل لنقد وما في حكمه في ا (صالنق) الزيادة / يفصا  464  (3,597)

 يناير 1كمه في ي حما فوقد ن لا  1,621  5,240
 *يونيو 30كمه في ما في حالنقد و  2,085  1,643

 
 
 .ألف دينار بحرينيلغ ب مسارة االئتمانية المتوقعة ب لخ االبيات ا هذ مليشال  *
 
 

 صرة.المخت يةلمرحللية امعلومات الماال  ههذمن  ياً جزءاً أساس 15إلى   1من  المرفقة احاتاإليضتشكل 



  

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

 
      حلية المختصرة ت المالية المرامإيضاحات حول المعلو 

 بآالف الدنانير البحريني                                                  2021يونيو   30منتهية في  لستة أشهر الل
 
 

 ة نشأالمرير قت .1
  جاري رقمب سجل توجبم مسجلة عامة ةهممسا بحرينية شركة هيواق الحرة ش.م.ب )"الشركة"( سلبحرين لألع امجم كةشر

 ة رحال السوق وإدارة بتشغيل كةشرال تقوم .نة البحريدرجة في بورصمو 1990يوليو  15 ن بتاريخكة البحريفي ممل 23509
البحرفي مط ا ار  امتيازاتفاق  بموجب  ليجخن الارالت طيرح  ىة وعليفخل  ميناءي و  لدولين  تم    . البحرينمملكة  حكومة    ع م  ية 

لحالي  الحالية عند إغالق مطار البحرين الدولي ا  بموجب اتفاقية االمتيازمركية  جلمعفاة من الرسوم ا الالشركة  يات  ملع  نهاءإ
   .2021 رايين 28اح مطار جديد في تتافو
 
  % 45  ةونسبل الشركة،  بقمن    % 55  بةنسب  مملوكة  تأسيسها في البحرين،كة تم  شر  هي  .مذ.م  حرةلاالبحرين لألسواق    شركةإن  

م قبل  طيران  جممن  القابضالوعة  )مقفلة(،  ش.م  ةخليج  ممل  والمملوكة.ب  حكومة  قبل  امن  فا،  حرينلبكة  باتوقد  ية فاقزت 
له الذي بدأ تشغي  رين الدولي الجديدمطار البح  ىمبن  الحرة فيوق  لسلتشغيل نشاط ا  حرينالبحكومة مملكة    نم  دةاز الجديتياالم
ين الطرففق  اتيث  ح  ،مينالمساهقية  افت ا  ك بموجبترمشع  كمشرو  رين لألسواق الحرةبحالشركة  . تعمل  2021يناير    28في  
المعل السيطرة  فإن    شتركة.ى   ، نتائج  أرقام  وعليه  تتضمن  الحرةيات  عملالمقارنة  الم  السوق  تنعكس خالل  لم  علومات  التي 

      .2021المالية المرحلية لعام  
 
 د عداإلاس أسا .2

 بيان االلتزام  (أ
المرحل  المعلومات  تم إعداد لمالمالية  المختصرة وفقاً  المحاسبةية  المرحليةا"   –  34دولي رقم  ال  عيار  المالية  والذي    ،" لتقارير 

صرة على  ترحلية المخالمعلومات المالية المبصورة مختصرة. ال تشمل  صرة  مرحلية المختيجيز عرض المعلومات المالية ال
المع المالوكل  المال  فيبة  لومطت  بالبيانات  قراءتها  ويجب  السنوية  البيانات  ية  مع  المدققالتزامن  للسنالمالية  المنتهة             ية ة 

م  .2020ديسمبر    31في   تفسيرية  إيضاحات  تضمين  تم  ذلك،  الهامختمع  والمعامالت  األحداث  لشرح  وذلك  لفهم ارة  ة 
 يانات مالية.ب منذ آخر لية وأداءها الماالمركز المالي للشركالتغيرات في 

 
 مدققة.  ليستية المختصرة مراجعة والمعلومات المالية المرحل

 
 المقارنة   أرقام 

استخراج المالي    تم  المركز  لبيان  المقارنة  المأرقام  المالية  البيانات  من  في  دققالمختصر  كما  المنتهية  للسنة  ديسمبر   31ة 
وبيان  ،  ةقديوبيان التدفقات الن ، دخل الشاملال خسارة وال  أوان الربح  تصرة لبيمخانات الللبيرنة  ا، وتم استخراج أرقام المق2020

في   الملكيحقالتغيرات  الة  وق  المرحممعلومن  المالية  اات  لفترة  لية  المراجعة  في    أشهر  الستةلمختصرة    يونيو   30المنتهية 
2020 . 

 
كورونا فيروس  جائحة  لتفشي  في  19  –)كوفيد    المستجد  نظراً  ال2020  بداية(  البحرين  مصرف  أعفى  جميع ،  مركزي 

المالية   المعلومات  ونشر  إعداد  من  محلياً  المؤسسة  والبنوك  العامة  المساهمة  أشهر  الشركات  للثالثة  المختصرة  المرحلية 
 2020يونيو    30المنتهية في    رحلية المختصرةالمعلومات المالية الموحدة المكانت    . وبالتالي،2020مارس    31المنتهية في  

لسنة   مرحلية  فترة  في  2020أول  المنتهية  المتراكمة  األشهر  الستة  لفترة  النتائج  فقط  وشملت  في  2020يونيو    30،   .
 المعلومات المالية المرحلية الموحدة الحالية:  

 
 ؛ 2020بر ديسم 31لمدققة للسنة المنتهية فيا ات الماليةالمختصر من البيان تم استخراج بيان المركز المالي (أ
 
 ، ، والتغيرات في حقوق الملكيةوالدخل الشامل اآلخر  ةللربح أو الخسارتصرة  مرحلية المخال  تم استخراج البيانات المالية ( ب

النقدية المنتهية من  والتدفقات  الستة أشهر  ا  لفترة  المختصرة  مالية  لالمعلومات  الستة  للشركة  المرحلية  لفترة  والمراجعة 
 ؛ 2020يونيو  30المنتهية في  أشهر

 
 
 
 



  

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

      رة حلية المختصإيضاحات حول المعلومات المالية المر
 بآالف الدنانير البحريني                                                 2021يونيو   30منتهية في  لستة أشهر الل

 
 

 )يتبع(  د عداإلا سأسا. 2
 

يونيو    30اآلخر للثالثة اشهر المنتهية في الدخل الشامل  لربح أو الخسارة ول  المختصرةللبيانات    أرقام المقارنة  تم استخراجج(  
المراجعة    المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرةة، والتي قمنا باستخدامها إلعداد  ركشمن الحسابات اإلدارية لل   2020

في  شركلل المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  منفصل  2020يونيو    30ة  بشكل  المعلومات  هذه  نشر  يتم  لم  ذلك،  ومع  الفترة  .  في 
 المرحلية السابقة.

 
 األحكام قديرات وتلاستخدام ا (ب

المعلومات المرحليا  إن إعداد  ا  رةالمختصة  لمالية  ثر والتي تؤ  والتقديرات والفرضيات  إلدارة ممارسة االجتهاداتيتطلب من 
. قد تختلف النتائج الفعلية  روفاتالمصموجودات والمطلوبات واإليرادات ولمبالغ المعلنة لمحاسبية والالعلى تطبيق السياسات  

 رات. يدعن هذه التق
 
امها في  ة ذاتها التي تم استخدباستخدام األحكام الجوهريمت اإلدارة  قاتصرة،  مخية المرحلية الالد هذه المعلومات المند إعداع
المحاسبيت السياسات  والة  طبيق  الرئيسية  للشركة،  تطلمصادر  تم  والتي  اليقينية،  عدم  على بيقهتقدير  المدققة    ا  المالية  البيانات 

 . 2020يسمبر د 31في  ةيللسنة المنته
 
 لمالية ا إدارة المخاطر (ج

شركة للسنة  لليانات المالية المدققة  ها في البها التي تم اإلفصاح عنطر المالية للشركة هي نفسإدارة المخا ف  وأهدا  اتإن سياس
 . 2020يسمبر د 31المنتهية في 

 
 
 لسياسات المحاسبية الهامةا .3

لمطبقة في إعداد  ق االحتساب امتبعة وطرالة  ياسات المحاسبيالس   تصرة باستخدام نفسخالمية  لية المرحللومات الماتم إعداد المع
المالية   المنتهية  مدققة  الالبيانات  للسنة  والتعديالت  20.20مبرديس  31  في للشركة  المعايير  من  عدد  إصدار  عم  الجديدة  لى  ت 

من   اعتباًرا  المفعول  سارية  وهي  يكن  لوالتي  .  2021يناير    1المعايير  تأثير  لم  المالية   جوهريها  المعلومات  هذه  على 
 .المختصرةالمرحلية 

 
 
 التخصيصات .4

نة خصيصررات التاليررة لسرر علررى الت، تمررت الموافقررة 2021مررارس   26اريخ  قررد بترر المنعللشررركة  مومية  عخالل اجتماع الجمعية ال
2020 : 

 
 ؛بحريني(ينار ألف د 4,261: 2019) 2020نة سف دينار بحريني لأل 3,557نهائية بقيمة  ح أسهم باأر (1
 حريني(؛ بألف دينار  150: 2019) 2020لسنة  يةتبرعات خير عدم تخصيص (2

 
 اية السنة. في نهفقط دها عتمالية، إن وجدت، سيتم اخصيصات السنة الحا ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                     11                                                                . حرين لألسواق الحرة ش.م.ب البع شركة مجم
 
      ومات المالية المرحلية المختصرة حول المعلضاحات إي
 آالف الدنانير البحريني ب                                               2021يونيو   30منتهية في  هر اللستة أشل
 
 استثمارات عقارية .5

 
  يونيو  30  ديسمبر 31

2020  2021  
  )مراجعة(   ة( ققد)م

    
 الفترة ايةفي بد 9,998  10,745

 استهالك الفترة (101)  (217)
 خفاض في القيمة خالل الفترة  االن  -  (530)
    

 ةالفتر هايةفي ن 9,897  9,998
 

 رة.مطو  ر أراضي غيى وقطع تجارية مؤجرة ألطراف أخرعلى عقارات ة ت العقاريثماراتشمل االست
 
 
 حقوق الملكية محتسبة بطريقة زميلة  تاشركفي  استثمار .6
 

    يو يون  30  برديسم 31
2020  2021  
  ( )مراجعة  )مدققة( 

    
 روع مشتركحصة في مش 4,634  4,341
 ة زميلةشرك صة فيح 196  227

    
4,568  4,830   

 
 
 ثمارات في أوراق مالية است .7
 

  يونيو  30  ديسمبر 31
2020  2021  
  اجعة( )مر  ( )مدققة 

    
 آلخرا خالل الدخل الشامللة من ادالعمة قي بال مدرجةية حقوق الملكسهم أ 18,777  18,028
 مل اآلخر ل الدخل الشاادلة من خال مة العقي الب  ةمدرج غير كية لالم وق حق سهم أ 6,907  6,907
 المطفأة   كلفةبالت  دين اتدسن  2,053  2,153
 لخسارة ا أو  خالل الربح دلة منالعابالقيمة   ةي استثمار صناديق 1,240  1,129

    
28,217  28,977  

 
  

 ي حكمه ف ما  النقد و .8
 

      يونيو  30  سمبردي  31
2020  2021  
  )مراجعة(   )مدققة( 

    
 بنكيةودائع  1,500  -

 البنوك أرصدة 583  1,557
 قالصندو في قدن  2  64
ً مط ( 1)  ( 1)  عةمتوق مانيةئت إئر خسامخصص : هامن  روحا
    

1,620  2,084  
 



  

           12                                                              . حرة ش.م.ب اق الجمع البحرين لألسوشركة م
 

      ة مرحلية المختصرالمعلومات المالية الحات حول اإيض
 بآالف الدنانير البحريني                                                2021يونيو   30منتهية في  لستة أشهر الل

  
 
 ةداريت إمصروفا .9
 

    يونيو  30  يونيو 30
2020  2021  

  )مراجعة(   ة( مراجع)
    

  زاحق إمتي  121  1,112
 واتب ومصروفات ذات العالقةر 257  1,614
 أتعاب اإلدارة 18  187
 استهالك -  24
 دماتخ 43  242
 قنية المعلوماتت مصروفات  ( 7)  73
 رة مجلس اإلدا مكافأة أعضاء  -  63
 فات أخرى رومص 124  204

    
3,519  556  

 
  

 ق ماليةأوران يرادات مإ .10
 

    يونيو  30   يونيو 30
2020  2021  

  )مراجعة(   اجعة( مر)
    
 لخدخالل اللة من ادالعمة بالقي  مدرجةية حقوق الملك أرباح أسهم من استثمارات في   

 اآلخر الشامل 565  774
 من خالل ةادلمة العبالقي  ةمدرجغير كية لالم وقحق أرباح أسهم من استثمارات في   
 ل اآلخرالدخل الشام 18  -

  المطفأة بالتكلفة دين اتدسن من د الفوائ  إيرادات 62  83
 الخسارةبح ورالستثمارات من خالل االأرباح  -  4
 داريةإوم رس ( 6)  ( 19)
    

842  639  
 
 

 ة ات الماليمة العادلة لألدوالقي .11
العاد المسالقيمة  القيمة  هي  ملة  ان  تلمة  أحد  البيع  أو  المطلوبملموجودات  أحد  لتحويل  بين   اتدفوعة  منظمة  عملية  في 

الها أعم  سرمستمرة وتما  كة الشرلى افتراض أن  ة قائم عادلذا التعريف للقيمة العيخ القياس. همشاركين في السوق في تارال
 ة. بيملة سلأو الدخول في معا ل حجم عملياتهاة أو تقليأو حاجة إلى تصفيدون أي نية  

 
 لة دية القيمة العاتراتب

سررتخدمة خالت الملمرردة، والتي تعكررس أهميررة اعادلة التاليتخدام تراتبية القيمة الة لألدوات المالية باسلادتقيس الشركة القيم الع
 بهذه القياسات:في القيام 

 
 داة مالية مماثلة.في سوق نشط ألالمعدلة( وق المدرجة )غير :  أسعار الس1وى لمستا -

 
مررن األسررعار(. هررذه الفئررة غير مباشرة )أي مشتقة  أو  صد، مباشرة )أي األسعار(  رت أخرى قابلة لل: مدخال2ى  المستو -

ة مماثلررة سعار ألدوات ماليرر ، وألةثاوات مالية ممجة في سوق نشط ألدوق المدرالسمقيمة باستخدام: أسعار  تشمل أدوات
ت الهامة قابلررة للرصررد التكون جميع المدخ  خرى حيثأ  تقييم  أقل من نشط، أو طرق  في سوق يعتبرمدرجة  هة  أو مشاب

 لومات السوق.ة أو غير مباشرة من معاشرمب
 



  

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

      ختصرة الم المالية المرحلية إيضاحات حول المعلومات 
 الدنانير البحريني بآالف                                                2021يونيو   30ة في  منتهي لستة أشهر الل

 
 
 )يتبع(  العادلة لألدوات الماليةالقيمة .  11

 
خالتها غيررر مرردكررون  ت  ل تقنيررات تقيرريماألدوات التي تشم  فئة جميعال  . تشمل هذهدمدخالت غير قابلة للرص  :3المستوى   -

دوات الماليررة. ألتأثير جوهري علررى تقيرريم اد  صة للرد، حيث يكون للمدخالت الغير قابلة للرصابلية على معلومات قمبن
يررر جوهريررة غت تطلب تعديالتة ألدوات مشابهة، بحيث على أساس األسعار المدرجأدوات مالية مقيمة    ئةالفتشمل هذه  

 ات المالية.وقات بين األدوفرس العكو افتراضات، لتقابلة للرصد، أ
 
 قيمررة العادلررة اليررة ركررز المررالي علررى حسررب تراتبملعادلة في تاريخ بيان الا ةالقيميحلل األدوات المالية المقاسة ب  أدناه  دولالج

 لقيمة العادلة:يصنف على أساسها قياس ا والتي
 

 )مراجعة(   2021 يونيو  30 1ستوىالم 2ستوىالم 3المستوى ع المجمو 
     
 من   ادلة ية بالقيمة العأسهم حقوق ملك    

 لشامل اآلخر ا خالل الدخل 17,011 1,766 6,907 25,684
 مندلة ستثمارية بالقيمة العااصناديق     

 خسارة ربح أو الخالل ال - 1,240 - 1,240
 
 

 ققة( )مد 2020يسمبر د 31 1المستوى 2ىالمستو 3المستوى المجموع 
     
 القيمة العادلة منب  ةكي حقوق مل أسهم    

 ل الشامل اآلخر خالل الدخ  16,202 1,826 6,907 24,935
 ن خالل  بالقيمة العادلة م ق استثماريةصنادي     

 أو الخسارة  الربح - 1,129 - 1,129
 

  
:  2020)  ريني  دينار بح  1,989مبلغ    ،بحرينيدينار    2,053  البالغة   رية دفتاليمة  قال  اتذ   ينالد  القيمة العادلة لسندات بلغت  
الق  موتدينار بحريني(    2,129 اتصنيف  المستوىيمة  ا 2  لعادلة في  العادل لق.  للموجويمة  ب  رتقا  األخرى  اتات والمطلوبدة 

 صر أجلها.ظراً لقة نفتريا الدتهقيم
 
 

 معامالت مع أطراف ذوي عالقة  .12
األط ذويرتعتبر  إ  اف  األطراف  عالقة  أحد  بإمكان  كان  ال  ةالسيطرذا  اآلطر على  أف  تأثيرخر  ممارسة  على  ج  و  وهري 

للطرف اآلخر بشت  االقرار التشغيلية  أو  أو  كالمالية  أكثل مباشر  أو  امن األطرار  غير مباشر من خالل واحد  .  لوسيطةف 
لس  جعضاء م، والمساهمين الرئيسيين، وأاً عليهاجوهري  ذوي العالقة تشمل المؤسسات التي تمتلك الشركة تأثيراً األطراف  

واراإلد العلياا  وموظفياإلدارة  شركة  ة،  الشرلل  إلدارة  ذوي  األطراف  مع  المعامالت  تتم  العكة.  المتفق القة حسب  شروط 
 عليها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

             14                                                                             .ألسواق الحرة ش.م.بل ركة مجمع البحرينش
 

      المرحلية المختصرة ةمالي ال علوماتمحات حول الاإيض
 بآالف الدنانير البحريني                                                                   2021و يوني 30منتهية في لستة أشهر الل
 
 عالقة )يتبع( طراف ذوي  مالت مع أ. معا12

 
المعلومات   ة في هذهالمتضمني العالقة )باستثناء مكافأة موظفي اإلدارة العليا( واألطراف ذو مة معلهااألرصدة او  المعامالت

 لتالي:كاصرة هي  تة المخرحلي ة المالمالي
 

  شركات  شركة / مساهمون لمجموع ا
  زميلة محتسبة  اإلدارة  ت يمتلك  ركا ش 
 لوصف ا ريقة بط  اء مجلس ضأع 
  يةق الملك حقو  اإلدارة حصص  
    ا فيه 
     

 )مراجعة( 2021  يونيو 30كما في     
     
 ات الموجود     
 ذمم مدينة - 1 - 1
 أسهم مستلمة   حأربا 38 - - 38
     
 بات المطلو    
 دائنةإدارية رسوم  - 1 - 1
 ذمم تجارية دائنة - 7 - 7
 دائنة أخرى ذمم  - - 5 5
     
 )مراجعة(   2021 يونيو  30أشهر المنتهية في   للستة     
 رادات إي    

 رباح ة في األالحص  300 - - 300
 عمولة  - - 5 5

 رى أخإيرادات  167 - - 167
     
 ات روف مص    
 مشتريات - - 1 1
 خرى مصروفات أ  - 25 47 72
 أتعاب اإلدارة  - 18 - 18

 
  260دينار بحريني و  ألف     4,851لغ  مخزون وموجودات ثابتة لمشروعها المشترك بمب  خالل الفترة ، قامت الشركة ببيع

 . بحريني على التوالي دينارألف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

          15                                                          . ش.م.ب ة سواق الحرلألرين شركة مجمع البح
 
      رة تصالمرحلية المخ ضاحات حول المعلومات الماليةيإ
 بآالف الدنانير البحريني                                               2021يونيو   30ة في  منتهي لستة أشهر الل
 
 
 طراف ذوي عالقة )يتبع( ت مع أامال. مع12
 

  ت شركا شركة  مساهمون/ المجموع 
  لة محتسبة ي زم اإلدارة   ت يمتلكشركا 
 لوصف ا ة ريقطب   اء مجلس أعض 
  حقوق الملكية   حصص   رةاإلدا 
  شركات   فيها 
     

 قة( )مدق 2020ديسمبر  31كما في     
     
 موجودات ال    
 مدينةذمم  - - 18 18
 2020خالل سنة ع مشترك  استثمار في مشرو 215 - - 215
     
 لوبات المط    
 دارة   اإل تحقات أتعاب مس - 30 - 30
     
 )مراجعة(  2020يونيو   30شهر المنتهية في أ للستة     
     
 يرادات إ    
 في األرباح الحصة   1 - - 1
 عمولة  - - 40 40
     
 مصروفات     

 ترياتمش - 2,579 6 2,585
 اإليجار ات فمصرو 62 - 36 98
 عاب اإلدارة أت  - 48 207 255
 مصروفات أخرى  - 187 - 187

 
 
 عليا( مكافآت موظفي اإلدارة الب

 
    يونيو  30  يونيو 30

2020  2021  
  )مراجعة(   مراجعة(  )
    
 رة ت اء مجلس اإلدارة للفمكافأة أعض -  63
    رة فت منافع قصيرة األجل لل 45  63
 نهاية الخدمة للفترة افع ن م 4  3
 تحقة  مس هاية الخدمة فع ن منا 40  43
 ة للفترة ارأتعاب اإلد 18  187

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

          16                                                            . ش.م.ب ة سواق الحرمجمع البحرين لألشركة 
 
      رة تصالمخ ية حلضاحات حول المعلومات المالية المريإ
 بآالف الدنانير البحريني                                               2021يونيو   30منتهية في  لستة أشهر الل
 
 

  ت محتملة وإلتزامات  باومطل. 13
  

  يونيو  30  سمبردي  31
2020  2021  

  جعة( )مرا  مدققة( )
    
 مسعرة غير  ملكية  حقوق  في  الستثمارات ةعاغير مستدال األسمية  يمةالق 1,068  1,164

    
1,164  1,068  

 
 

 القطاع    ماتمعلو .14
اق ات في بيئة محددة )نطبتقديم سلع وخدم  لع وخدمات )قطاع تجاري(، أوالقطاع هو جزء فريد من الشركة يقوم بتقديم س

وعوائد    ويخضع  غرافي(،ج عن  تلمخاطر  لمثيالتختلف  اها  القدى  السولشركة  ا  لتتوألخرى.  طاعات  الحرة  تشغيل  في ق 
ا أن إيرادات  مك  2021يناير    28حتى    طيران الخليجل  ةوخدمات الطيران التابعاء الحرة،  مينالدولي وسوق ال  نمطار البحري

  منفصل وال غيلي  ج قطاع تش ئيوجد نتا إنه ال  ط، وبالتالي ففقة  يتم مراجعتها على مستوى الشرك  وفات ونتائج القطاعومصر
تقوم الشركة  ،  2021يناير    28د تاريخ  بع  رة.صلمعلومات المالية المرحلية المخته اهذفي  ى تم عرضها  ت أخرحاصايوجد إف
 ع واحد.ح عنها كقطافصايتم االو ، رىأخمناطق ي مملكة البحرين و استثماراتها فبإدارة 

 
 

 سمية مولالطبيعة ا .15
 ى ذات طبيعة موسمية.هرية أخرجد أي إيرادات جويو لربع األول من السنة. الالباً في اتستحق غ باح األسهمإن أر

 


