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 ش.م.ب. يةالوطنفنادق ال شركة 

 المختصرة. حليةالمرالية مال معلوماتالذه  من هأساسياً جزءاً  12 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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 المختصر الشامل  لدخلا بيان
 ة(اجع ر)م 2020 يونيو 30ي منتهية فأشهر ال للستة

 

 في هية نتالم هرللستة أش
 يو وني 30 

  إيضاح

2019  
 )مراجعة(

 2020 
 )مراجعة(

  

   دينار بحريني   دينار بحريني

     

 للفترة الربح  200,011  788,661

     
 اآلخردخل الشامل ال    
 الذي لن يتم إعادة  اآلخر ملالدخل الشا    
 إلى األرباح أو الخسائر في تصنيفه    
 :ةالفترات الالحق    
 لإلستثمارات لعادلة في القيم ا صافي التغير    
 لل الدخعادلة من خالالمدرجة بالقيمة ال    

 الفترةخالل الشامل اآلخر   (92,976)  139,852
 خرالدخل الشامل اآل لشركة في اة حص    

 شركة الزميلةلل 3 (91,192)  54,153

     
 للفترة اآلخرالدخل الشامل   (184,168)  194,005

     
 لفترةمجموع الدخل الشامل ل  15,843  982,666

 
 



 ش.م.ب. يةالوطنفنادق ال شركة 

 .ةلمختصرا حليةمالية المرال ماتالمعلومن هذه  سياً أساجزءاً  12 إلى 1ن  ت المرفقة محا ل اإليضاتشك
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 ر صمختلاة الملكيفي حقوق لتغيرات  بيان ا
    2020 يونيو 30ة في لمنتهير اأشه للستة

 
 

 المجموع
 أرباح

 مستبقاة 

حصة الشركة 
  اتيمن إحتياط

 لةالشركة الزمي

ة  القيم  اطيإحتي
 العادلة 

 الستثماراتل

إحتياطي إعادة  
 تقييم 
 تالعقارا

 إحتياطي 
 عام

 اطي يإحت
 قانوني 

 أسهم
 خزانة

 رأس
 )مراجعة( 2020يونيو  30 مال ال

  ني بحري دينار ني دينار بحري دينار بحريني  دينار بحريني  ي دينار بحرين ريني ر بحنادي دينار بحريني  نار بحريني يد ني يحردينار ب
          

  2020ير اين 1كما في  12,127,500 (94,726) 5,670,492 1,087,579 13,391,305 2,108,674 181,300 50,687,050 85,159,174

 ترةالربح للف - - - - - - - 200,011 200,011

 خر للفترة اآل  شاملالدخل ال - - - - - (92,976) (91,192) - (184,168)

          

  رةتمجموع الدخل الشامل للف - - - - - (92,976) (91,192) 200,011 15,843

  2019وعة لسنة فمدأرباح أسهم  - - - - - - - (1,200,922) (1,200,922)

          

   2020 ويوني  30 12,127,500 (94,726) 5,670,492 1,087,579 13,391,305 2,015,698 90,108 49,686,139 83,974,095



 ش.م.ب. يةالوطنفنادق ال شركة 

 المختصرة. حليةمالية المرال تلمعلومااذه  من هأساسياً جزءاً  12 إلى 1حات المرفقة من  ل اإليضاشكت
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 ر مختصلاة لكيالمفي حقوق لتغيرات  بيان ا
    2020 يونيو 30شهر المنتهية في أللستة 

 
 

 أرباح مستبقاة مجموعلا

حصة الشركة من 
 اتيطياإحت

 الشركة الزميلة

ة القيمإحتياطي 
 ادلةالع

 اراتتثمإلسل

 إحتياطي
  قييمإعادة ت

 لعقاراتا
 إحتياطي
 عام

 إحتياطي
 نونياق

 أسهم
 خزانة

 سأر
 )مراجعة( 2019يونيو  30 مالال

  دينار بحريني دينار بحريني يدينار بحرين دينار بحريني نار بحرينييد نيبحري ردينا رينيدينار بح دينار بحريني دينار بحريني
          

83,454,103 50,369,301  
 

 2019يناير  1 في كما 11,025,000 (94,726) 5,512,500 1,087,579 13,391,305 2,060,858 102,286

 عدادتأثير تطبيق المعيار الدولي إل         

 من قبل 16رقم  ماليةير القارتال         

  لةالشركة الزمي - - - - - - -  (1,675) (1,675)

          

 2019ير ينا 1 كما في         

 (لمعدلا) 11,025,000 (94,726) 5,512,500 1,087,579 13,391,305 2,060,858 102,286 50,367,626 83,452,428

 الربح للفترة - - - - - - -  788,661 788,661

 خر للفترة اآل شامل الدخل ال - - - - - 139,852 54,153 - 194,005

          

  الدخل الشامل للفترةوع مجم - - - - - 139,852 54,153 788,661 982,666

    صادرةأسهم منحة  1,102,500 - - - - - - (1,102,500) -

          

   2019نيو يو 30 12,127,500 (94,726) 5,512,500 1,087,579 13,391,305 2,200,710 156,439  50,053,787 84,435,094



 ش.م.ب. يةالوطنفنادق ال شركة 

 المختصرة. مرحليةالالمالية  معلوماتلاهذه جزءاً من  12 إلى 1ن  المرفقة م يضاحاتتشكل اإل
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 تصرمخ النقدية ات الفقلتدا انيب
   2020يونيو   30المنتهية في  أشهرة تسلل
 

 المنتهية  هرة أشللست
    يونيو 30 في

2019 
 (مراجعة)

2020 
   (مراجعة)

  إيضاح  دينار بحريني  دينار بحريني

 األنشطة التشغيلية   
 لفترة لح ربال  200,011 788,661

 ية: تالبنود التعديالت لل   
 كهالستا  1,221,256 1,386,146

 عقارات وآالت ومعداتعاد بربح من است  - (431)
 لةكة زميحصة الشركة من ربح شر 3 (549,682) (902,617)
 لربح أوبالقيمة العادلة من خالل ا ستثماراتعلى االتغير في القيمة العادلة    

 الخسارة 4 10,432 (10,198)

 هماح األسدخل أرب 6 (111,743) (111,743)

 فوائد ل الخد  (107,574) (56,446)

 ئدمصروفات الفوا  53 2,868

 خفاض قيمة الموجودات المالية نا  2,206 57,942

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  26,329 30,362
 املت في رأس المال العراغيربح التشغيلي قبل التلا  691,288 1,184,544    
        
 نزومخ التغير في  21,789 (4,161)
 وذمم أخرى  مدينة تجارية ذمم لتغير فيا  (69,806) (144,958)
  وذمم أخرى دائنة تجارية ذمم لتغير فيا  (604,442) (153,354)
 ياتالعمل التدفقات النقدية من  38,829 882,071    
 نمكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفي  (22,553) (58,118)    
 دارةس اإلجلمة ألعضاء عفومد تمكافآ 9 (156,125) (33,500)
 رعات خيرية مدفوعة  تب  (55,000) (44,000)
 األنشطة التشغيلية من /  )المستخدمة في(التدفقات النقدية صافي   (194,849) 746,453    
 ةاإلستثمارياألنشطة        
 معدات شراء عقارات وآالت و  (191,129) (513,772)

 ركة زميلةة من شملسهم مستأ حباأر 3 1,400,000 1,200,000
 أرباح أسهم أخرى مستلمة  111,743 111,743
 فوائد مستلمة  76,481 52,490

 يةستثماراألنشطة اإل التدفقات النقدية منصافي   1,397,095 850,461    
    
 ة التمويلية نشطاأل   
 دفوعة أرباح أسهم م  (1,200,922) -
 فوعة دم ليوتماليف كت  (53) (2,868)
    
 التمويلية األنشطة  تدفقات النقدية المستخدمة فيلاصافي   (1,200,975) (2,868)
    

 في النقد وما في حكمه  الزيادة   1,271 1,594,046
    
   يناير 1في  في حكمهالنقد وما   1,933,003 (541,368)
   يون يو 30في ه النقد وما في حكم  5 1,934,274 1,052,678    
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 المختصرةة المرحلية يمالال معلوماتلاول ح  إيضاحات
   2020  يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 

 معلومات الشركة 1
 

لدى وزارة الصناعة ومسجلة ين ي مملكة البحرفـت ة عامـة تأسسكة مساهم ( هـي شر"الشركة"شركـة الفنادق الوطنية ش.م.ب. )
، طريق 59بناية رقم ، 5243ب. . ص شركة هول لللمسجا بتكالم. عنوان 1665م رق ريل تجاسج تحتوالسياحة رة والتجا
 عةمومج ، المدار من قبل ولب رادسونمملكة البحرين. تمتلك الشركة فندق الدبلومات  ، المنطقة الدبلوماسية،317، مجمع 1701

تم تعديل  ،2015 ةن س في. 2000يوليو  20 يف المؤرخة سنة 15لمدة  ارةبموجب اتفاقية اإلد  "( ريزيدور)" ادقريزيدور للفن
 .2030ديسمبر  31اتفاقية اإلدارة لتمديد الفترة حتى 

 
 ين. في مملكة البحرفقط  نشاطها   الشركةتمارس 

 
 الشركة الزميلة

 . م.م . بحرين( ذ رقية )الفي الشركة األفريقية والش %(33.33: 2019) %33.33 بنسبة  ةحصة ملكي لك الشركةتتم
 

 بية ساح م لا السياسات 2
 

 دعدااإلأسس 
ً لمتطلبات 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  لومات المالية المرحلية المختصرةالمعت أعد  اسبة معيار المح وفقا

 ."ية المرحليةر المالالتقاري" -  34رقم  الدولي
 

ً  ية كاملةلما ناتبيااد لوبة إلعد مطال اتفصاحواإلات يع المعلومجمعلى  المعلومات المالية المرحلية المختصرةال تشتمل    وفقا
افة  . باإلض2019ديسمبر  31كة كما في لسنوية للشرالمالية ا البياناتمع  تهاءقراإلعداد التقارير المالية، ويجب  لمعايير الدوليةل

سنة لليمكن توقعها  يتلا جائللنت راً مؤش 2020يونيو  30في  أشهر المنتهية الستة الضروري أن تكون نتائج  نمذلك، إنه ليس  إلى
 . 2020ديسمبر  31في تنتهي سالتي  ماليةلا

 ثر علىفرضيات والتي تؤوالتقديرات وال تالقرارايتطلب من اإلدارة ممارسة  المعلومات المالية المرحلية المختصرة هذهإعداد  إن
ئج الفعلية عن هذه اف النتروفات. قد تختلصموال اتيراد اإلت ودات والمطلوبالمعلنة للموجوتطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ ا

دامها  ذاتها التي تم استخالجوهرية القرارات ، قامت اإلدارة باستخدام المعلومات المالية المرحلية المختصرةعند إعداد لتقديرات. ا
دققة  ملية الى البيانات المالع اهيقبتم تط والتي اليقينية، لتقدير عدمات المحاسبية للشركة، والمصادر الرئيسية ياسفي تطبيق الس

 (. 11قم )يضاح رفي إ الموضحة( 19)كوفيد ثر جائحة الكورونا أعدا ، ما 2019ديسمبر   31نتهية في للسنة الم

 
 إدارة المخاطر المالية

ة  تهينلمسنة الل دققةالم ةليماال ناتالبياح عنها في ة هي نفسها تلك التي تم اإلفصاشركلمخاطر المالية للإدارة ا ت وأهدافإن سياسا
 .2019ديسمبر   31ي ف
 

، اتخذت الشركة تدابير محسنة واستباقية لرصد وتخفيف المخاطر   ( 19-كورونا )كوفيد بسبب جائحة  نظرا إلى تطور الوضع
خطط ب والعمل المجلسلإلدارة ومكثفة عقد اجتماعات  يشمل هذا األمرالئتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية. اإلضافية مثل ا

 رصد واالستجابة لجميع المسائل التشغيلية والمتعلقة بالسيولة.للوارئ الط
 

 معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة
                   في أو  لتفسيرات السارية المفعول للفترات المالية التي تبدأيوجد العديد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير وا

 كة. رللش يةالموهري على البيانات الأي أثر ج كن لها م ين لولك ،2020 يناير 1بعد 
 

 امةية الهلمحاسبالسياسات ا
تلك التي تم إتباعها في  لمختصرة هي مطابقة لالمرحلية الموحدة ا البيانات الماليةاد هذه إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعد 

  فسيرمعيار أو ت أي قيطبة بتشركال لم تقم .2019 ديسمبر  31ية في نتهللسنة الم وعةللمجم لسنويةا وحدةالم البيانات الماليةإعداد 
 . مبكر  بشكلبعد المفعول ي سارديل تم إصداره ولكنه غير تعأو 
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 المختصرة رحليةة الميمالال المعلوماتول ح  إيضاحات
   2020  يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 

 لة زميفي شركة  إستثمار 3
 

،  ()الشركة الزميلة رين( ذ.م.م. والشرقية )البح قية ير فحصة ملكية في الشركة األ  %(33.33 :2019) %33.33لشركة تملك ا
ية.  ستهالكراد وبيع المنتجات اإلذلك استياألسهم وكالسندات وات في ستثماروالتي تأسست في مملكة البحرين ومرتبطة بأعمال اإل

الشركة  يتم احتساب حصة  ة.يلماي سوق عام لألوراق الي أة فر مدرجيغشركة هي م.م لبحرين( ذ. )اوالشرقية الشركة األفريقية 
 .لمختصرةلية المرحلية االمعلومات الماهذه . باستخدام طريقة حقوق الملكية في )البحرين( ذ.م.م   والشرقية األفريقيةة في الشرك

 
  : لإلستثمار  ةفتريد فيما يلي التغيرات في القيمة ال

 

 

 يونيو  30
2020 

  عةمراج

 ديسمبر 31
2019 

 ققةمد
 رينير بحدينا  ي دينار بحرين 
    

 7,758,073  7,995,852 يناير 1في الرصيد 
 (1,675)  -  16ة رقم معيار الدولي إلعداد التقارير الماليتأثير تطبيق ال

 
   

 7,756,398  7,995,852 (المعدليناير ) 1الرصيد في 
 2,060,440  549,682 *ةنالس / الفترة خاللالربح من  ةحصة الشرك

 (1,900,000)  (1,400,000) السنة / الفترةلمة خالل مست ح أسهمأربا
 79,014  (91,192) للشركة الزميلةخر اآل  الدخل الشاملحصة الشركة من 

 
   

 7,054,342  7,995,852 

 

 
ً والذي  ، .م.م.لبحرين( ذ )الشرقية ة وافريقيشركة األلل مراجعةال ختصرةة المالمعلومات المالية المرحليبناًء على  *  بمبلغ تُبين ربحا

                             أشهر المنتهية   تةلسل) 2020يونيو  30ية في أشهر المنته الستةني لفترة دينار بحري 1,649,050وقدره 
 رباح والبالغنصيبها من األ احتسابب  لشركةقامت ا. الزميلةمن قبل الشركة  ينار بحريني( د  2,704,132: 2019يونيو  30في 

المعلومات المالية دينار بحريني( في هذه   902,617: 2019يونيو  30ية في تهأشهر المن لستةليني )ينار بحرد  549,682
  .مرحلية المختصرةال
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 المختصرةالمرحلية  ةيمالال المعلوماتول ح  إيضاحات
   2020  يونيو 30ية في تههر المنأش  للستة

 

 ت ا مارستثا 4
 

 

 يونيو  30
2020 

 (مراجعة)

 ديسمبر 31 
2019 

 (مدققة)
 دينار بحريني  ي دينار بحرين 
    

    ل مالدخل الشاالل المدرجة بالقيمة العادلة من خ أسهم حقوق الملكيةثمارات إست
    :اآلخر
 2,392,942  2,297,838 مسعرة ال ستثمارات أسهم حقوق الملكيةا
 348,309  350,437 مسعرة الير غ الملكية قوقرات أسهم حستثماا
    

 2,648,275  2,741,251 

 
 ا يلي:كم خرامل اآللشالدخل االل جة بالقيمة العادلة من خالمدر م حقوق الملكيةأسهت اإستثمارالحركة في ت كان
 

 

 يونيو  30
2020 

 (مراجعة)

 ديسمبر 31 
2019 

 (مدققة)
 بحرينيدينار   دينار بحريني  
    

 2,693,435  2,741,251 يناير 1 الرصيد في
 47,816  (92,976) ترةلفالتغير في القيمة العادلة خالل ا

    

 2,648,275  2,741,251 

 

 

 يونيو  30
2020 

 (عةمراج)

 يسمبرد 31 
2019 

 (مدققة)
 دينار بحريني  دينار بحريني  
    

    :أو الخسارة لربحاالل لة من خبالقيمة العاد المدرجة أسهم حقوق الملكيةإستثمارات 
 2,000,000  2,000,000 مسعرة الغير  قوق الملكيةستثمارات أسهم حا
 61,515  51,083 مسعرة ال لملكيةستثمارات أسهم حقوق اا

    
 2,051,083  2,061,515 

 
دينار بحريني(   2,000,000: 2019نار بحريني )يد  2,000,000 لغة بالرة اهم حقوق الملكية غير المسعاستثمارات أس( 1)

لع الدولية للشركات سار األساسي في تمويل مرابحة الالمتعلقة باالستثم ةلمضاربلمقيدة الستثمارات االتمثل شهادات 
                              ة لمضاربلمقيدة الستثمارات االشهادات تستحق  .البحرينفظة مح – يل الكويتالتموي يتب ت( مع )العقارا

     اً.سنوي% 6.5يبلغ معدل فائدة  ، وتتحمل2021بر سبتم 3ريخ بتا
 
   ما يلي:ك رةلمسعا الخسارةة العادلة من خالل الربح أو مبالقيهم حقوق الملكية استثمارات أسكانت الحركة في ( 2)

 

 

 يو يون 30
2020 

 (مراجعة)

 مبرديس 31 
2019 

 (مدققة)
 ينيدينار بحر  دينار بحريني  
    
 49,470  2,061,515 ريناي  1صيد في الر

 2,012,045  (10,432) التغير في القيمة العادلة خالل الفترة
    
 2,051,083  2,061,515 
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 المختصرةلمرحلية ا ةيمالال المعلوماتول ح  إيضاحات
   2020  ونيوي 30ر المنتهية في شهأ للستة

 

 النقد وما في حكمه  5
 

 : ما يليعلى  ما في حكمه، يشتمل النقد والمرحلية دفقات النقديةبيان التلغرض 
 

 

 يونيو  30
2020 

 (مراجعة)

 ديسمبر 31 
2019 

 (مدققة)
 ر بحرينييناد  دينار بحريني  
    

 7,807  5,645 وقنقد في الصند 

 2,021,684  2,101,706 بنوكنقد لدى 
    

 2,029,491  2,107,351 ونقد  بنوكأرصدة لدى 

 (96,488)  (173,077) د قد مقي  ن

    
 1,933,003  1,934,274 ه وفقاً لبيان التدفقات النقدية المختصري حكم النقد وما ف

 

 

 ا في حكمه. ومب بها في النقد لم يطال همح أسربا النقد المقي د الذي يمثل أن ضمييتم ت  لم( 1)
 

 لتوالي،على ا دينار بحريني ألف 500بحريني ومليون دينار  2بقيمة  ينبنكلسحب على المكشوف من ل التتسهيلشركة للدى ا
بمعدل ائدة ف تسهيلين. يحمل هذين البحرينلكة المم من قبل مؤسسات مالية في لتمويل متطلبات رأس المال العامل الممنوحة 

 . المحتسب شهرياً فيما بين البنوك في البحرين معروضلواحد عن المعدل ا هروياً أعلى لمدة ش% سن3.5
 
 

 للعملياتموسمية ال الطبيعة 6

لمنتهية في  هر اأش ستةال )لفترة 2020يونيو  30ي ف  أشهر المنتهية الستة لفترة دينار بحريني 111,743 ةالبالغأرباح األسهم 
نية  اليقي، فإن عدم ومع ذلك .المعتاد للمدفوعات توقيتلل ةنتيجموسمية عة بيط اتذ  (ار بحرينيدين 111,743: 2019يونيو  30
باعد ر وإجراءات الت، والقيود المفروضة على السف(19-جائحة الكورونا )كوفيد الظروف االقتصادية ذات الصلة بـ عن جمالنا

وزيادة  إشغال الغرف وأسعارهاب االنخفاض في معدالت ، بسبوالتأجير الفندق، وعمليات ثرت على الشركةأ ماعي قد االجت
 تكاليف تدابير الحماية اإلضافية. 

 
ح أسهم  أربا ركة توزيع، قرر مساهمو الش2020مارس  26السنوي للمساهمين الذي عقد بتاريخ  العموميةعية ي اجتماع الجم ف
: ال  2019ريل )إب 2020ريل في إب والتي تم دفعها  دينار بحريني، 1,200,922ة فلس لكل سهم، بقيمة إجمالي 10ع ية بواقنقد 

 شيء(. 
 

 الربح للسهم  7
 

 تهية للستة أشهر المن
  نيو يو 30في 

2019 
 (اجعةمر)

2020 
  (مراجعة)

  دينار بحريني  دينار بحريني
   
 دينار بحريني –الربح للفترة  200,011 788,661

   

   
 صافي من أسهم الخزينة  -متوسط عدد األسهم الصادرة  120,092,219 109,174,743

   

 بالفلس –م األساسي والمخفض سهعلى ال العائد 2 7
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 المختصرةالمرحلية  ةيماللا المعلوماتول ح  إيضاحات
   2020  ويوني 30 تهية فيالمنشهر أ للستة

 
 المعاألع  قطامات علوم 8
 

 ة التشغيلية إلى القطاعات التالية:ال الشركعمم أتم تنظي
 

   .تفالالمؤتمرات والحو ،ية والمرطباتبيع األغذ و  ،إيجار الغرف - أعمال الفندق والشركة 
   

 . ينالتجاري نرجيالبمكتب في ايجار ال - اتبمكأبراج ال
   

 الرئيسي. ومصروفات المكتب  والودائع ألجل ،المتداولة وغير المتداولةات تثمارسواإل ،ةليمز ةشركات متضمنة  ارثمستل من اإلخد  - ات إستثمار
 

.  ةنيمد  ذممووغير متداولة متداولة ات إستثمارن وومخزودات ن عقارات وآالت ومعن أساساً ماألعمال وتتكو ة من قبل قطاعتخدملمسجميع الموجودات التشغيلية اعلى ل تتضمن موجودات قطاعات األعما
 لة.ت على أسس معقوالقطاعا منثر عين أو أكقطا ات المستخدمة بصورة مشتركة من قبل لبعض الموجود  ةدفتريالالمبالغ تم تخصيص لقطاعات األعمال الفردية،  جودات مباشرةً بية الموغلأ مما يمكن نسب 

 

 .  ىخرأ دائنةم ذموتجارية  مم ذ  من  ساسباألون تكوت ،ليةيع المطلوبات التشغجميلى عت طاعاتتضمن مطلوبات الق
 

 المجموع اإلدارةو اتستثماراال براج المكاتب أ الفندق 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020  يونيو 30في  أشهر المنتهية ةلستل
 (مراجعة) (ةمراجع) (مراجعة) (ةمراجع) (راجعةم) (عةمراج) (مراجعة) (مراجعة) 
 دينار بحريني دينار بحريني  نار بحرينيدي بحريني  دينار حرينينار بدي ني دينار بحري نيريبحدينار  دينار بحريني  
         

 2,954,877 1,511,831 - - - - 2,954,877 1,511,831 مبرمة مع عمالء من عقود إيرادات

 586,382 573,689 - - 586,382 573,689 - - ردخل اإليجا

 (2,334,354) (1,453,960) - - (144,463) (119,664) ( 2,189,891)  (1,334,296) ية تكاليف التشغيلال إجمالي

         
 1,206,905 631,560 - - 441,919 454,025 764,986 175,329 لتشغيليربح اال إجمالي

         
 1,081,004 758,566 1,081,004 758,566 - - - - افي()ص ستثمارل اإلدخ

 176,322 162,594 176,322 162,594 - - - - أخرىت إيرادا
 (1,386,146) (1,221,255) - - (430,564) (373,227) (955,582) (848,028) استهالك

 (285,956) (129,195) (285,956) (129,195) - - - - وإدارية  ةموميعروفات مص
 - (2,206) - - - - - (2,206) الية ودات المة الموجيمفاض قانخ

 (3,468) (53) (3,468) (53) - - - - تكاليف
         

 788,661 200,011 967,902 791,912 11,355 80,798 (190,596) (672,699) ةترلفلالربح  )الخسارة(
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 تصرةمخالالمرحلية ة يمالال المعلوماتحول  إيضاحات
 ( مراجعة) 2020  يونيو 30ي منتهية فر ال أشه للستة

 
 )يتبع( ع األعمالقطامعلومات  8
 

 المجموع اإلدارةو اتستثماراال براج المكاتب أ فندق ال 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 (راجعةم) (مراجعة) (مراجعة) (عةمراج) (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) 
 ينيينار بحرد ني دينار بحري نار بحرينيدي بحريني  دينار حرينينار بدي حريني دينار ب ر بحرينيدينا بحريني ار دين 
         

 87,334,180 85,353,415 15,828,109 14,861,051 36,798,965 36,425,738 34,707,106 34,066,626 وع الموجوداتمجم

 2,175,006 1,379,320 4,715 4,206 6,320 14,720 2,163,971 1,360,394 وع المطلوباتمجم

 
 

 لبحرين.مملكة ابما فيها الخليجي عاون الت لسمجمن دول  ستثمارل اإلدخكتسب يُ و ،نيالبحرلكة في مملمكاتب وأبراج اق رباح من أعمال الفند األمبيعات والجميع كتسب تُ 
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 ةتصرالمخلمرحلية اة يمالال المعلوماتول ح  إيضاحات
   2020  يونيو 30ر المنتهية في أشه للستة

 
  قةعالال ويذ طراف األمع وأرصدة معامالت  9
 

ومشـغلي  ،لشركةلوموظفي اإلدارة الرئيسيين  مجلس اإلدارة أعضاءو ،ينوالمساهمين الرئيسي ،زميلةلشركة الة االعالق ويذ األطراف تمثل 
لشـروط المتعلقـة سياسات التسـعير وا اعتماد بل هذه األطراف. يتم قمن و المتأثرة ة أشتركماليطرة سالأو  سيطرةخاضعة للوشركات ندق الف

 ركة. إدارة الشمجلس من قبل المعامالت بهذه 
 

 )مراجعة( 2020يو وني  30 ية فيمنتهللستة أشهر ال 

  وفاتمصر   حصة الشركة 

 إيرادات  أخرى ةسوم إدارر ترياتمش ربح من 

 ينار بحريني د ينار بحريني د يني بحر رنايد يني ينار بحرد يني بحر ناريد 

      

 306,372 - - - - مساهم

 - - - 9,583 549,682 زميلة الة شركال

 - 11,144 39,667 - -  )ريزيدور( إدارة الفندقركة ش

 1,589 36,898 - - -  مجلس اإلدارة أعضاء

      
 549,683 9,583 39,667 48,042 307,961 

 
 )مراجعة( 2019يونيو   30 يية فمنتههر الللستة أش 

  مصروفات   حصة الشركة 

 إيرادات أخرى رسوم إدارة مشتريات ربح من 

 رينيبحينار د بحرينيينار د يبحرين رنايد حرينيينار بد بحريني ناريد 

      

 306,372 - - - - مساهم

 - - - 45,684 902,617 زميلة الشركة ال

 - 10,475 78,756 - -  )ريزيدور( إدارة الفندق ركةش

 1,330 90,375 - - -  اإلدارة أعضاء مجلس

      
 902,617 45,684 78,756 100,850 307,702 

 
 :المختصرالمرحلي  مركز الماليبيان الفي  نةقة والمتضمالعال ويطراف ذ األمع األرصدة لي يفيما  
 

 أخرىدائنة  وذممتجارية  ذمم  أخرى مدينةوذمم ذمم تجارية  

 
 يونيو  30

2020 
يسمبر د 31

2019 
 يونيو  30 

2020 
يسمبر د 31

2019 

 (ةققمد) (مراجعة)  (ةققمد) (مراجعة) 

 ار بحرينيدين حريني ب دينار  نيحريينار بد بحريني  ينارد 

      
 17,519 183  870 -  كة زميلةشر

 96,522 112,426  17,997 4,030 )ريزيدور( إدارة الفندقركة ش

 156,125 21,898  1,136 2,852  اإلدارةأعضاء مجلس 

      
 6,882 20,003  134,507 270,166 
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 المختصرةة المرحلية يمالال اتالمعلومول ح  إيضاحات
   2020  يونيو 30المنتهية في أشهر  للستة

 
 )يتبع( عالقةالطراف ذات األمع وأرصدة معامالت  9
 

 العالقة  ويمع األطراف ذ معامالتال روط بنود وش
ويتم عادةً تسويتها  ،فائدة أي لتحموال ت ،مونةمضي غير وه ،ةدياألعمال االعتيا في سياق السنة /الفترة ة القائمة في نهاية رصد تنتج األ

ع دة المستحقة الدفعلى األرص قة العال ويطراف ذ األ طرف منألي مستلمة أو مقدمة ضمانات هناك أية  جد تو اليوماً.  30وخالل  اً،قد ن
 .  والقبض

 
                   فتــرة المنتهيــة ي خــالل البحرينــ  دينــار 19,648 المختصــربيــان الــربح أو الخســارة  فــيســجلة الماإلدارة  سفــآت أعضــاء مجلــ مكا بلغــت
فوعـة غـت المكافـأة المد ة على ذلـك، بل. وعالو(بحرينيدينار  64,125: 2019يونيو  30ي للستة أشهر المنتهية ف) 2020يونيو  30في 

فـي  تهيـةنللسـتة أشـهر الم) 2019ديسـمبر  31في لمنتهية السنة اقة بالمتعلدينار بحريني  156,125رة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل الفت
 (.2018ديسمبر  31في ة لمتعلقة بالسنة المنتهيا دينار بحريني 33.500: 2019يونيو  30
 

 دارة الرئيسياإلالمعامالت مع فريق 
 :إلدارةمجلس ا أعضاء اعد ، ةفترخالل ال اإلدارة الرئيسي فريق تعويضاتفيما يلي 

 

 منتهية في ستة أشهر اللل 

 

 يونيو  30
2020 

 (مراجعة)

 يو يون 30 
2019 

 (مراجعة)

 ينار بحريني د  ينار بحريني د 

    

 90,158  39,900 قصيرة األجل  نافعم

 1,239  1,149 لتوظيف ا ما بعد نافعم

    
 41,049  91,397 

 
 

 عادلةال  ةقياس القيم 10
 

 :بالقيمة العادلة ةالمقاسية موجودات التالبفئات الكة تفظ الشرتح، 0202يونيو  30ي كما ف
 

  جعة()مرا  لعادلة باستخداميمة اققياس ال

 المجموع
 )مراجعة(

 ةجوهري مدخالت
 ابلة للرصدقغير 

 (3)المستوى 

 ةجوهري تالمدخ
 قابلة للرصد

 (2)المستوى 

 ار أسع
شطة في أسواق ن

  (1المستوى )

  دينار بحريني  يني ينار بحرد حريني ب دينار ي دينار بحرين

 ة:لالعادلمقاسة بالقيمة الموجودات ا    

 إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة     

 اآلخرل من خالل الدخل الشام 2,297,838 - 350,437 2,648,275

 بالقيمة العادلة   تثمارات مدرجةإس    
 لخسارةبح أو ارالل من خال 51,083 - 2,000,000 2,051,083
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 تصرةالمخة المرحلية يمالال المعلوماتول ح  إيضاحات
   2020  يونيو 30أشهر المنتهية في  لستةل
 
 

 يتبع( ) العادلة ةقياس القيم 10
 

 : ةبالقيمة العادل ةالمقاسودات التالية ة بفئات الموجتحتفظ الشرك، 1920يسمبر د 31كما في 
 

  ()مدققة  مباستخدالقيمة العادلة قياس ا

 وعالمجم
 )مراجعة(

 ةجوهري مدخالت
 قابلة للرصدغير 

 (3وى )المست

 ةجوهري مدخالت
 قابلة للرصد
 (2)المستوى 

 ار أسع
 شطةفي أسواق ن
  (1)المستوى 

  حرينيدينار ب حرينيدينار ب حرينيدينار ب يدينار بحرين

 العادلة: بالقيمة لمقاسة ت االموجودا    

 العادلة القيمة بمدرجة  تثماراتإس    

 شامل اآلخردخل المن خالل ال 2,392,942 - 348,309 2,741,251

 إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة      
 أو الخسارة بحالرل من خال 61,515 - 2,000,000 2,061,515

 

 
 ية: والفرضيات التال لى الطرقية بناًء علعادلة لألدوات المالقدير القيمة ايتم ت 
 
األخرى تقارب  الدائنة  والذمموالذمم التجارية  ،األخرىة نالمدي والذمموالذمم التجارية   والودائع ألجل،، ى البنوكرصدة لد واأل نقد ال (أ

 مالية.لك األدوات الرة األجل لتستحقاقات القصيالاويعود ذلك إلى   ،ةتريدفلقيمها ا
 
 .سوق نشطورة في نشيرات المللتسع رجوعبال يةوق الملكأسهم حقة إلستثمارات يم العادللقتم تقدير ا ( ب
 
م أحدث داخوبإست ،المناسبةاألخرى يم تقنيات التقي ة إلستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المسعرة بإستخدامالعادلتم تقدير القيم  ( ج

 ل. حامقتضى الحسب ها أخرى مشابهة لة ألداة اليالحالعادلة لقيمة اأو  ،تفضيليةلسوق دون شروط معامالت ا
 

، لم تكن هناك  2019ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2019يونيو  30و 2020يو يون 30المنتهية في  ل فترات إعداد التقارير الماليةخال
 العادلة. لقيمةا  لتراتبية 3والمستوى  2ى وستوالم 1تحويالت بين المستوى 

 
ح عن  اإلفصا، وبالتالي، لم يتم المعاد تقييمها  لوكة ملكاً حراً اضي الممراأل، وعرةير المسقوق الملكية غأسهم ح ر في يكن هناك أي تغي لم

لتي يتطلب ومات القيمة العادلة للموجودات اعلقيمة العادلة واإلفصاح عن مللتراتبية اة . بالنسب3قيمة العادلة للمستوى لا تراتبيةية تسو
 . 4إيضاح  ة، راجععادلفصاح عن قيمها الاإل
 
 

 ( 19  –يد )كوفونا ر و كائحة أثر ج 11

بسرعة على مستوى العالم.   هذا الوباء وتطور ( 19كورونا )كوفيد  تفشي جائحة  لمية، أعلنت منظمة الصحة العا 2020مارس  11في 
كبيرة   عالمية تقلبات األسهم والسلع الأسواق دية. كما شهدت لبيئة االقتصالمي مع عدم اليقين في اعاأدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي وقد 

السفر وتدابير الحجر  علىقيود  تطبيقبما في ذلك  باء،شي الوتفي األسعار. اتخذت السلطات تدابير مختلفة الحتواء كبيًرا فا وانخفاضً 
نا )كوفيد  كورو جائحة طوراتكثب ت عن الشركةراقب ت على الشركة. ناتجة عنه بعض التأثيرالدابير التاإلجراءات ووباء وكان لل .الصحي

، بغرض إدارة أي  دارة المخاطر األخرىرسات إال وبعض مماة األعماستمراريقامت الشركة بتفعيل خطة لجائحة، ا ابة لهذهاستج، و(19
قدية  ن اءاتإجر عن العالم  في جميع أنحاء المركزية  مصارفمات والكوالح تأعلن . ومركزها الماليعمليات الشركة يطرأ على  تأثير 

تصادي )"الحزم"( لدعم  ز االقت حكومة مملكة البحرين عن العديد من برامج التحفي ادية. أعلنتصضاع االقفي األويق االستقرار ومالية لتحق
واتير  فؤقت لصورة تأجيل م  ه الحزم، بشكل رئيسي فيهذ لمت الشركة بعض المنافع من است .ت الصعبةاألعمال التجارية في هذه األوقا 

 التعطل.ق دون من ص ينب لموظفتروالئي وتعويض جز ،دقيةرسوم الخدمة الفن ،اءاء والمئة الكهربهيمات خد 
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 ختصرةالملية ة المرحيمالال المعلوماتول ح  إيضاحات
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مبلغ  ، وظفي الشركةرواتب م لقة بدعمعمت، والينينار بحرألف دي 88,583بمبلغ مستلمة ة وميحكات د مساع من ضالخسارة يت ربح أوبيان ال
ت الشركة عرض هذه  رااختالمتعلق برسوم الخدمة الفندقية.  21,173 مبلغ , وتماد لف دينار بحريني المتعلق بفواتير الخأ 119,765
        .صلةفات ذات الالمصرو ضيمن خالل تخف ميةوالحك المساعدة

 
بما في ذلك   ،الماليومركزها رها على عمليات الشركة وتأثي ( 19كورونا )كوفيد  ائحة ج تراقب اإلدارة ومجلس اإلدارة عن كثب تطورات

، نواتفاقيات الديو باء عباألة ثقلالم لعقود مراجعة او ، قيمة، واالنخفاض في القييمات األصولى ت ثير عل، والتأالخسارة المحتملة في اإليرادات
منشأة  العمل ك قادرة على االستمرار في ن الشركة جلس اإلدارة أ، يرى مبالرغم من ذلك .ت االستعانة بمصادر خارجية وما إلى ذلكترتيباو

 .دةة الموحختصرلمالية المرحلية المالمعلومات االمقبلة من تاريخ هذه  12لـ هر امستمرة لألش
 

  للشركة، السياسات المحاسبية التي تم استخدامها في تطبيقالجوهرية لقرارات ا فإن ، تصرةلمرحلية المخلمالية االمعلومات اد د إعداعن
اداً هذه أفضل تقديرات اإلدارة، استن، وتمثل ليةلة للتقلبات االقتصادية الحاار المحتمتعلق باآلثيما يف نية، قيعدم اليل تخضع ومصادر التقدير

  بلة للرصد.أو القا مات المتاحةلوالمع ىعل
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ى إن إعادة التصنيف لم تؤثر عل ة.ة عادلة مع عرض الفترة الحاليعطاء مقارنالضرورة، إل ، عند تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة
ً و حقوق الملكية المأاألرباح   .علنة سابقا

 
 


