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 ة فحالص                  المحــتويات
 
 
 
 
     1   المختصرة  المرحليةعن مراجعة المعلومات المالية المستقلين مدققي الحسابات  ريرقت

   
 

 المختصرة   المرحلية المالية المعلومات
 

 2        المختصر بيان المركز المالي
 3        المختصر الربح أو الخسارة  بيان
 4         المختصر لشاملالدخل ا بيان
 6 - 5       المختصر ملكيةال قوقح ت فيراتغيلبيان ا

 7        المختصر  بيان التدفقات النقدية
 17 - 8      مختصرة ال المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 









 

113

 4                                                                                       ش.م.ب.  يةطنولا فنادقالشركة 
 

 رص تمخلا امل ل الشدخالبيان 
 حريني ر الببالدينا                                                                  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   للستة

 
 

 للثالثة أشهر المنتهية في 
 يونيو  30

 أشهر المنتهية في  للستة 
 يونيو  30

  إيضاح

2021 2022  2021 2022   

   )مراجعة(  )مراجعة(   مراجعة( ) )مراجعة( 

       

 للفترة  )الخسارة( /الربح  945,160 14,390  317,876 ( 85,305)

       
 ر اآلخل دخل الشام ال      
 إلى ا هتصنيف  لن يتم إعادةد التي  البنو      
 ي األرباح أو الخسائر ف      
 : ةقفترات الالحلا      
 لعادلة  م اي قال في يرصافي التغ -      
 عادلة من  رجة بالقيمة المدال لإلستثمارات      

 ترةالف خالل خر آلاالشامل  لالدخ ل الخ 4 6,740 ( 2,117)  ( 15,339) 15,339
   خرامل اآلالشالدخل لشركة في اة حص -      

 لزميلة ا كة رشلل 3 26,040 23,768  ( 37,693) 17,517

       
 للفترة   اآلخرالدخل الشامل   32,780 21,651  ( 53,032) 32,856

       
 لفترة مجموع الدخل الشامل ل   977,940 36,041  264,844 ( 52,449)
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 5                                                                                                                                                                      ش.م.ب.  يةالوطن فنادقالكة رش
 
 ر صتخ ملاة يالملكفي حقوق لتغيرات اان يب

   حريني بالدينار الب                                                                                                                                                2022 يونيو 30ي  ة ف لمنتهيأشهر ا للستة
 
 

 ع جمو ملا
 ح بارأ
 بقاة ستم 

  من حصة الشركة 
  ات ي إحتياط

 لة الشركة الزمي

ة  القيم اطي إحتي
 العادلة 

 رات الستثمال

اطي إعادة  يتحإ
 تقييم 

 ت اراعقال
 طي إحتيا
 م اع

 اطي يإحت
 قانوني 

 أسهم 
 نة يخز

 رأس 
 ة( جعا )مر 2022 مال ال

          

 2022ير ان ي  1 كما في 12,127,500 ( 94,726) 5,724,191 1,087,579 13,043,666 2,008,947 188,025 43,496,145 77,581,327

 لفترةح لرب ال - - - - - - - - 945,160 945,160

 خر للفترة  اآل  شاملالدخل لا - - - - - - 6,740 26,040 - 32,780

          

   رة تلفمل ل الشا الدخل مجموع  - - - - - 6,740 26,040 645,160 977,940

          

 ينة سهم خزبيع أ - 21,316 - - - - - 14,954 36,270

 2021لسنة  ةعلن مأرباح أسهم  - - - - - - - ( 1,200,762) ( 1,200,762)

          

    2022 يونيو 30الرصيد في  12,127,500 ( 73,410) 5,724,191 1,087,579 13,043,666 2,015,687 214,065 43,255,497 77,394,775
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 6                                                                                                                                                                    ش.م.ب.  ةي وطنلا قادفنلاكة رش
 
 ر صتخ ملاة كيالملفي حقوق لتغيرات ان ايب

   بالدينار البحريني                                                                                                                                   )يتبع( 2022   يونيو 30ي  ة ف لمنتهيأشهر ا للستة
 
 

 المجموع 
 أرباح

 مستبقاة 

ركة من  حصة الش 
  اتي إحتياط

 ة لي الشركة الزم

ة  القيم اطيإحتي 
 العادلة 

 راتالستثمال

ة  إعاد تياطيحإ
 تقييم 

 ت اراعقال
 اطيإحتي 
 ماع

 ياطي إحت 
 قانوني

 أسهم
 نةي خز

 رأس 
 ة( جع)مرا  2021 مال ال

          

 2021ير اين  1 كما في 12,127,500 ( 94,726) 5,670,492 1,087,579 13,043,666 2,026,403 130,059 43,973,464 77,964,437

 لفترةالربح ل - - - - - - - - 14,390 14,390

 خر للفترة  اآل  ملشاالدخل لا - - - - - - ( 2,117) 23,768 - 21,651

          

   رة ت الشامل للف الدخل مجموع  - - - - - ( 2,117) 23,768 14,390 36,041

          

 الزميلة  على احتياطي الشركة لتعدي  - - - - - - 1,000 - 1,000

 2020لسنة  ةعلن مأرباح أسهم  - - - - - - - ( 960,610) ( 960,610)

          

     2021مارس  31الرصيد في  12,127,500 ( 94,726) 5,670,492 1,087,579 13,043,666 2,024,286 154,827 43,027,244 77,040,868
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 7                                                                                          ش.م.ب.  يةطنولا فنادقالشركة 
 
 رص تمخالة  نقديالات  فق لتدا  انيب

 حريني ر الببالدينا                                                                 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   للستة
 
 

  إيضاح يونيو  30  يونيو 30

2021  2022   

   ( ةمراجع)  ( مراجعة )

 يلية غة التشنشطاأل    
 لفترة  ل حرب ال  945,160  14,390

 ية: لات بنود الللتعديالت     
 كهالست إ  1,272,183  1,272,498
 لة كة زمي شرحصة الشركة من ربح  3 (913,715)  (303,607)

 و ح ألرب ا ادلة من خالل بالقيمة الع ستثمارات اللعادلة في القيمة ا ري غالت     
 ة سارالخ 4 2,947  (10,128)

 م هاح األسب أر دخل  7 (113,704)  (98,994)

 د فوائ الل خد  (119,598)  (108,881)

 لية الموجودات الماقيمة خفاض ن ا  7,394  6,039

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين صص مخ  32,145  25,961

 
 

   

 امل ال العملرأس اي ت ف راغي الت قبل  تشغيليربح اللا  1,112,812  797,278
     

 ن وز مخال يف غيرت لا  (5,211)  1,053
 أخرى   موجوداتو نة ي مد تجارية ذمم ر فيغي لت ا  (165,513)  (171,706)
   رىم أخ وذم دائنة  تجارية ممذ لتغير فيا  97,729  (128,748)

     
 ت ياالعمل من لنقدية قات االتدف  1,039,817  497,877

     
 نللموظفي المدفوعة  مةلخدنهاية ا تآافمك  (27,964)  (15,236)
 دارةس اإل جل م عضاءألة مدفوع  تآافمك 9 (53,100)  (40,000)
 تبرعات خيرية مدفوعة   (36,500)  (43,000)

 
 

   
 األنشطة التشغيلية  من ية د قنات ال التدفق  صافي   922,253  399,641

     
 ة اإلستثماري ة شطناأل    

   معداتو الت رات وآعقااء رش  (84,321)  (268,535)
 عقارية  اتمارث ت سا شراء   (6,533)  (28,515)

 شراء استثمارات بالتكلفة المطفأة   (684,419)  -
 ة نكي ع ب ودائ   500,000  -
 عادلة من خالل الربح أو الخسارة رات بالقيمة الاستبعاد استثما  53,553  -

 لة ي زم ركةشن ة مملسهم مست ح أباأر 3 1,500,000  1,000,000

 ة ملسهم مست ح أباأر  113,704  98,308
 مستلمة ئد فوا  139,526  108,734

     
 ية ستثمار األنشطة اإل ن ية مالنقد التدفقات  في صا  1,531,510  909,992

 
 

   

 ة التمويلية نشطاأل    

 ة دفوع سهم مح أباأر  (1,200,762)  (960,610)

 مقبوضات بيع أسهم خزينة   36,270  -

     
 التمويلية األنشطة  ستخدمة فيتدفقات النقدية الملاصافي   (1,164,492)  (960,610)

     
 قد وما في حكمه الن في  زيادة لاي افص  1,289,271  349,023

 
 

   
   يناير 1في   حكمه يف وما النقد   2,340,595  1,432,538

     
 يونيو  30في ه كمالنقد وما في ح  3,629,866  1,781,561

 



 

 8                                                                                      ش.م.ب.  يةطنولا فنادقال ة كرش
 

  المختصرةة  رحلية الميمالال  معلوماتلا ول ح تإيضاحا
 حريني ر البنابالدي                                                                 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   للستة

 
 

 معلومات الشركة   .1

اعة  الصنى وزارة  دلسجلة  موين  البحر  كةلممي  فـت  مـة تأسساعة  كة مساهم( هـي شر" الشركة" ش.م.ب. )دق الوطنية  شركـة الفنا
 طريق   ، 59م  ة رق ايبن،  5243ب.  .  ص  وة هشركل للسجملا  بتكالم. عنوان  1665م  ق ر  يرجال تسج  تحتوالسياحة  رة  والتجا
من   مدار، ال(فندق" ل)"ا  سون بلوي مات رادالشركة فندق الدبلو  كتلمتمملكة البحرين.    لمنطقة الدبلوماسية،ا  ، 317  عمجم،  1701

للفنادق   بلق الراديسون  ا  "(الراديسون)"   مجموعة  إبموجب   2012ة  في سن  الشركة أت  بد  .2030بر  ديسم  31غاية  ل  دارةتفاقية 
لقد  .مملكة البحرينفي حصريا   من قبل الشركةشرة مباها تلتي يتم إداروا، الهبعة تاال يةارالتج مكاتبالى أجير مبنإدارة وتعمليات 

                              . 2022يوليو  21 ريخبتا مجلس اإلدارة الصادرأعضاء  من قبلالمختصرة المرحلية  تم اعتماد إصدار المعلومات المالية
 

 لزميلة الشركة ا
 . م.م.ذ (رينحبرقية )الشوال ةيفريقاألفي الشركة   %(33.33: 2021) %33.33 ةبسنب ةملكيحصة  لك الشركةتتم
 

 بية سحاملا  اساتسيال.   2
 

 د عدااإلأسس 
المرالم  لوماتالمعت  أعد المختصرةالية  لمتطلبات  2022  يونيو  30في  منتهية  ال  هرشأالستة  لفترة    حلية  المح  وفقا    اسبةمعيار 
 اتفصاحإلاو تاعلومالميع جمعلى  المختصرة ة يحلرمية الالالمعلومات المال تشتمل  ." رحليةمال يةلاملر ااريتقال"  - 34 قمر  يولالد
كة  لسنوية للشرالمالية ا  تالبياناع  م  تهاءاقرويجب    ة،يلمالير اإلعداد التقار  لمعايير الدولية ل  قا  وف  ةية كامللام  ناتبيااد  لوبة إلعدمطال

ب2021  مبرديس  31في  كما   ليس  إ،  كذل  ىل إة  فاضاإل.  نتائ  نمنه  تكون  أن   يونيو  30في    المنتهية  رأشه  الستةاج  الضروري 
توقعها    ي الت  جائللنت  را  شؤم  2022 اللوعالم  ه ذهاد  إعد  إن  .2022ديسمبر    31في  تنتهي  سي  الت  مالية لا  سنةلليمكن  لية  اممات 

اال اإلدارة ممارس  لمختصرةمرحلية  المحاس  لىثر عتؤ  تيلاو  اتيضفرت والوالتقديرا  تاراالقرة  يتطلب من  السياسات  ة بيتطبيق 
تختلصلماو  تايراداإلو  توباالمطلو  داتجومولللمعلنة  الغ  ابلموا قد  النروفات.  الفاتف  ا  علية ئج  هذه  إعداد  لتقديرات.  عن  عند 

ات ساييق الستطب  فيا  همدااستخ  ا التي تمتهذا  هريةجوالالقرارات  دارة باستخدام  ت اإل، قامصرةة المختالمرحلية  يالمال  وماتالمعل
و للشركة،  تط  يتوال  ينية،يقال  دمع  يرلتقدسية  رئيلار  مصادالالمحاسبية  الماعل  اهق يبتم  البيانات  ا ى  ل مللية                نتهية الم  لسنةدققة 

 . 2021ديسمبر  31 في
 

مرا  يةلالما  تلوماالمع المختصرة  مدققة. المرحلية  وليست  استخرا  جعة  أتم  من  المختصر    يالمال  زكمرال  انلبي  المقارنةرقام  ج 
و الخسارة الربح أبيان  ل  ختصرةملاات  مقارنة للبيانلا  امرقوأ  .2021ر  مبديس  31  فيية  ه تالمنلسنة  عن ا   دققةالم  ليةالمعلومات الما

الشامل  و في  راالتغيواآلخر  الدخل  الملكية  حت  النقدوقوق  استخراجهالتدفقات  تم  من  ية  المالية  ا  ايلحرالمالمعلومات   ة رتصلمخة 
   .2021 يونيو 30 يهية فتمنلاأشهر الستة   لفترة ةالمراجع

 
 المخاطر المالية رة إدا
ة  ي هتنلمسنة ا لل  دققةمال  ةليامال  ناتايبلا   يف  اهح عناإلفصا  تلك التي تمها  نفس  ة هيشرك الية لللمطر المخاإدارة ا   ت وأهدافسياسا  نإ
 . 2021ديسمبر  31ي ف
 

 ةعدلوم معايير وتفسيرات جديدة
المعيعدال  يوجد من  الجدد  وايير  المعايالت  التعديدة  واييعلى  المفر  السارية  لللتفسيرات  المالية  عول  تبفترات  أو    دأالتي                     في 

 كة. رشلل يةالمال ماتالمعلووهري على ج أثر  أيكن لها ين لم لكو ،2022 يرينا 1د عب

 
 امةية الهسبلمحاات اياسسال

السياسا اإن  لاالمرحلية    اليةالم  تالمعلوماهذه    داعة في إعد تبلماة  بيسالمحت  إتباعها في إعداد لمختصرة هي مطابقة  التي تم  تلك 
 . 2021 ديسمبر 31في  ةينتهمالة نسل لللشركة   ويةلسنا ةاليات المالبيان
 
 
 
 
 



 

 9                                                                                             . م.بش.  يةطنولا فنادقالشركة 
 

  رةختصالمة  رحلية الميمالال  تومامعللا  ولح تإيضاحا
 حريني ر الببالدينا                                                                 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   للستة

 

 لة زمي كة في شر مارتثسا .3

ت في تأسس  والتي  ذ.م.م.  ن(ريوالشرقية )البح  قيةيرفركة األشال  ي كية فلم  ة حص  (%33.33  :2021)  % 33.33لشركة  ا  تملك
بأعمال   ومرتبطة  البحرين  واستيمملكة  اراد  اإلنتلمبيع    شركة   هيم  م.ذ.ين(  حرلب)اقية  والشريقية  فرألا  كةشرلا  ية.كهالت س جات 

. )البحرين( ذ.م.م   ةوالشرقي  ريقيةاألف ة  الشركة في الشرك  يتم احتساب حصة   ة. يلماالراق  م لألوق عاي سوي أف  ةر مدرج غي  خاصة
  :ثمارستلال ةفتريدل ة اقيمي الات فتغيرما يلي اليف .ةتصرلمخمرحلية اال ليةلماالمعلومات اه ذهباستخدام طريقة حقوق الملكية في 

 

 

 يونيو  30
2022 

  ( عةجامر)

 ديسمبر 31
2021 

 ( ة ققمد)
    

 6,804,606  6,822,279 يناير 1في  صيدالر
 1,359,707  913,715   ة السن  /  الفترة لخال الربح من  ة كالشرة حص

 55,966  26,040 ة لزميلا كة للشر خراآل  الشامل الدخل ة من حصة الشرك
 2,000  - زميلة شركة ال ي الحتياطا لىتعديل ع

 (1,400,000)  (1,500,000)        نةالس / الفترةل خال  لمةمست  ح أسهم أربا
 

   
 6,262,034  6,822,279 

 

المرحليى  بناء  عل المالية  المالمعلومات   بلغبم  ا  ربح  تُبينلذي  ا و  ،.م.م.ين( ذلبحر)اشرقية  لوا  فريقيةشركة األلل  مراجعة ال  ختصرةة 
ي )للسنة أشهر المنتهية ف  2022  يونيو  30في  المنتهية    أشهر  للستة  الزميلةمن قبل الشركة    ينر بحريدينا  2,741,144وقدره  
بحريني(د  910,831  : 2021  يونيو  30 اقا.  ينار  والبالغاأل  صيبها منن  اباحتسب  لشركة مت  بد  913,715  رباح  يني حرينار 
   .المختصرةرحلية مالمالية ال لوماتالمع هذه فيدينار بحريني(   303,607: 2021 يونيو 30 ية فيتهمنال أشهر للستة)
 

 في أوراق مالية  تاتثمار سا .4
 

 

 يونيو  30
2022 

  ( عةجامر)

 يسمبرد 31
2021 

 ( ة ققمد)
    

 2,641,524  2,648,264   خل الشامل اآلخرمن خالل الد قيمة العادلةبال يةقوق الملكثمارات أسهم حست ا
 1,967,946  2,652,365 تكلفة المطفأةأدوات دين بالرات ماستث ا

    

 5,300,629  4,609,470 
    

 74,666  18,166 الربح أو الخسارة ل من خال ادلةقيمة العالب  قوق الملكيةحسهم أرات ماستث ا
    

 5,318,795  4,684,136 

 
 : اآلخر لمالدخل الشاالل بالقيمة العادلة من خالمدرجة  كية أسهم حقوق المل ثماراتستا أ(

 

 

 يونيو  30
2022 

  ( عةجامر)

 يسمبرد 31
2021 

 ( ة ققمد)
    

 2,285,567  2,285,567   رةمسع  يةقوق الملكثمارات أسهم حست ا

 355,957  362,697 مسعرة  ير غ قوق الملكيةحسهم أرات ماستث ا
 

 
 

 

 2,648,264  2,641,524 

 
 
 



 

 10                                                                                     .ب. ش.م يةطنولا فنادقالشركة 
 

  رةصمخت الة  يرحللما  ةيالم ال  علوماتملا ول ح إيضاحات
 حريني ر الببالدينا                                                                 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلل
 
 

 )يتبع( أوراق مالية يف تاتثمارسا .4
 
 يلي: اكم خرامل اآللشالدخل االل  خالعادلة من  قيمةة بالجالمدر الملكية حقوق مأسهت اثمارتسافي  الحركة تكان
 

 

 و يوني 30
2022 

  ( عةجامر)

 يسمبرد 31
2021 

 ( ة ققمد)
    

 2,658,980  2,641,524 يناير 1 ي يد فالرص

 ( 17,456)  6,740 السنة  /  ترة لفاالل دلة خغير في القيمة العاالت 
    
 2,648,264  2,641,524 

 
 : خسارةو الأ  حلرباالل خ بالقيمة العادلة من  ة جالمدر ةق الملكيم حقو هأسستثمارات اب( 
 
 يونيو  30 

2022 
  ( عةجامر)

 يسمبرد 31
2021 

 ( ة ققمد)
    
 74,666  18,166   مسعرة ملكيةلسهم حقوق استثمارات أا

    
 18,166  74,666 

 
 

   لي:ما يك سارةالخأو   الربح خاللة العادلة من مبالقيالملكية  حقوق همأس استثماراتي كانت الحركة ف

 

 

 و يوني 30
2022 

  ( عةجامر)

 يسمبرد 31
2021 

 ( ة ققمد)
    
 2,064,063  74,666 ريناي  1لرصيد في ا

 (2,000,000)  (53,553) د خالل الفترة / السنة استبعا

 10,603  (2,947) سنة ال /  رة الفت لتغير في القيمة العادلة خالل ا
 

 
  

 18,166  74,666 

 
 المطفأة  تكلفةبال نيأدوات د استثمار( ج
 
 يونيو  30 

2022 
  ( عةجامر)

 يسمبرد 31
2021 

 ( ة ققمد)
    

 1,967,946  2,652,365 مسعرة استثمارات أدوات دين 
    

 2,652,365  1,967,946 

 
 
 
 
 
 



 

 11                                                                                       .ب. ش.م يةطنولا فنادقالشركة 
 

  رةالمختصة  يرحللما  ةيالم ال  علوماتملا ول ح تاحاإيض 
 حريني ر الببالدينا                                                                2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   للستة

 
 

 )يتبع( أوراق مالية يف تاتثمارسا .4
 

 تتكون من السندات التالية:  سعرة مالن دي الاستثمارات أدوات 
 

 مة معدل القسي حقاق االست ة يسمقيمة اإلال صدر الم  
    

 سنوي  % على أساس نصف 7.5 2027ر أكتوب  25 دوالر أمريكي  2,300,000 الهيئة الوطنية للنفط والغاز 

 سنوي   صفساس ن على أ % 7 2028أكتوبر  12 مريكي دوالر ا 2,400,000 وزارة المالية واالقتصاد الوطني 

 سنوي  على أساس نصف % 4.2 2025 مارس  17 يني نار بحردي  700,000 سندات التطوير الحكومية 
 
 
 

 ه مكفي ح النقد وما .   5
 

 
 يونيو  30

2022  
 برديسم 31

2021 
 ( مدققة )  ( ةاجعمر) 
    
 6,613  8,077 وق صندفي ال قدن

 2,333,982  3,621,789 بنوكلدى  أرصدة

    
 3,629,866  2,340,595 
 
 

ألكثر من    ةاريخ استحقاق أصليولها ت ر بحريني(  نادي  3,300,000:  2021ار بحريني )ندي  2,800,000  بقيمةنكية  الودائع الب
 . %(2.55:  2021) % 2.51رة تبلغ تللف هذه الودائع لفائدة التي تتحملهاار اسعأ متوسط أشهر. ثالثة
 

 ل بمن ق  نوحمم  ،العامل  لس المارأ  لتمويل متطلبات  ،بحرينيدينار    ليونم  0.5  مبلغبلسحب على المكشوف  ل  تسهيلركة  شللدى ا 
 بالمحتس  وضمعرلل ا عن المعدواحد    هرة شلمد  ويا  % سن4.5دل  معبئدة  اف  يحمل  هيلستلاهذا  .  بحرينال  لكةممالية في  م  ةمؤسس
 . ريا  فيما بين البنوك في البحرينشه
 
 

 الء معرمة مع المبعقود إيرادات من .   6
 

 
 يونيو  30

2022  
 يونيو 30

2021 
 ( عة مراج)  ( ةعاجمر) 
    
 1,618,643  2,589,313 ية فندقخدمات اللا

 562,627  584,042 كاتب التجاريةمأجير الإيرادات ت

    
 3,173,355  2,181,270 

 

 

 

 

 

 



 

 12                                                                                        .ب. ش.م يةطنولا فنادقالشركة 
 

  رةالمختصة  يرحللما  ةيالم ال  تعلوماملا ول ح حاتإيضا
 حريني ر الببالدينا                                                                 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   للستة

 

 

 للعملياتموسمية  ة الالطبيع.   7

األسهمأ  اتإيراد   أشهر   الستة   )لفترة  2022  ويوني  30ي  ف  ةيهنتالم  رأشه  الستة  لفترة  بحرينيدينار    113,704  ةالغ بال  رباح 
   .عتاد للمدفوعاتالم وقيتتلل ةتيجنمية موسعة بيط اتذ تكون قد (حرينيب اردين  98,994:  2021 يونيو 30 في لمنتهيةا
 
 

 لسهم الربح ل.   8

 
 رة. دمحتملة صا ضتخفي تأي أدوا س لديهالية  م، حيث أن الشركمماثل للعائد األساسي لكل سهالمخفض لكل سهم  ئدالعا

 
 

  يونيو  30  يونيو 30

2021  2022  

  عة( ج)مرا  )مراجعة( 

    

 ترة  فح لللرب ا 945,160  14,390
    

 الملكية  وق حق  أسهمدد عزون لموالمتوسط ال 120,225,299  120,092,219
    

 بالفلس  –م األساسي والمخفض سهلى الع لعائدا 7.86  0.12



 

 13                                                                                                                                                                 . م.بش.  ةي نط الوق فنادالركة ش
 

  رةصالمخت   ةرحلية الميمالال  معلوماتلا ول ح إيضاحات
 حريني ببالدينار ال                                                                                                                                                    2022 يونيو 30  فيلمنتهية ا أشهر للستة

 
 المعاألع قطا ماتلوعم    .9
 

 لية:ات التاطاعقلاتشغيلية إلى ة الال الشركعمم أتم تنظي
 

  . تفالالمؤتمرات والحو ،تمرطبالية واذغيع األبو ،رفلغار جايإ - ل الفندقأعما
   
 .التجاري رجالبفي  تبامكلجار ااي - بمكاتبراج الأ
   
 ئيسي.رالكتب الموفات رومص البنكية ئعادووال ،حقوق الملكيةأسهم واستثمارات  ،ةليمز ةشركة ات متضمنارثمستمن االل خد - اإلدارةوات  ستثماراال
 

بية  غلأ  يمكن نسب  مابين  .ةنيمد  مذمو  اتستثماراون  ومخزودات  ن عقارات وآالت ومعاسا  من أستتكومال وألعع ا من قبل قطا  ةتخدملمسالموجودات التشغيلية ا  عيجم  ى عل  لات األعمعاقطات  اموجودن  متتض
 لة.س معقوسالقطاعات على أ منثر عين أو أكاطقبل قمن ة مشتركة ورمة بصدمستخل ا تاموجودالعض بل ةتريدفلاالغ بالم تم تخصيصاألعمال الفردية،  تاعلقطا مباشرة  جودات المو
 

 .ات مستحقةمطلوبو دائنةتجارية مم ذ نم ساسباألون تك وت ،ليةيع المطلوبات التشغجميلى عت طاعابات القمطلو ضمنتت
 

 موع المج ة دار اإل و  اتستثماراال مكاتب لا براج أ لفندق ا أعمال  

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 يونيو  30 ة في هينتم ال أشهر  للستة
 ( مراجعة ) مراجعة( ) ( مراجعة ) مراجعة( ) ( مراجعة ) ( راجعةم) ( عة مراج) اجعة( رم) 
         
 1,618,643 2,589,313 - - - - 1,618,643 2,589,313 ية خدمات الفندقال  إيرادات         

 562,627 584,042 - - 562,627 584,042 - - ب التجارية المكات  ر إيجا إيرادات
 (1,502,949) (1,964,681) - - (123,422) (130,568) (1,379,527) (1,834,113) ية يلغتكاليف التشال اليمجإ

         
 678,321 1,208,674 - - 439,205 453,474 239,116 755,200 لي لتشغي ح ارب ال إجمالي

         
 521,610 1,144,070 521,610 1,144,070 - - - - * افي ص – رماث ت سدخل اإل
 206,672 4,036 126,059 4,036 - - 80,613 - ى رأخت اإيراد

 (1,272,498) (1,272,183) - - (379,599) ( 385,564) (892,899) ( 886,619) استهالك
 (119,715) (139,437) (119,715) (139,437) - - - - وإدارية   ةمومي عت ا روفمص

         
 14,390 945,160 527,954 1,008,669 59,606 67,910 (573,170) ( 131,419) ة ترلفل لخسارة( )ا  / حرب لا

 
 . ارة لخسالربح أو ا من خالل دلة ابالقيمة الع ستثماراتاعلى لة عادفي القيمة ال  التغيرودخل الفوائد،  أرباح األسهم، دخل ، ةزميل شركةح الشركة من رب  حصة يشمل  *



 

 14                                                                                                                                                                . .م.بش  يةوطنالدق افنلاشركة 
 

  ةالمختصرة  رحلية الميلماال  لوماتمعلا ول ح إيضاحات
 حريني بالدينار الب                                                                                                                                                   2022 يونيو 30  فيلمنتهية ا أشهر للستة

 
 
 بع( )يت  المعاأل عقطا ماتلوعم   .9
 

 المجموع  اإلدارة و  اترستثمااال اج المكاتب برأ   قفندالأعمال  

 ديسمبر 31 يونيو  30 ديسمبر 31 يونيو  30 يسمبرد 31 يونيو  30 برمديس 31 يونيو  30 
 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 
 ( ققة مد) ( اجعةمر) ( ة مدقق) ( عةجمرا) ( ة قمدق) ( مراجعة) ( مدققة ) ( مراجعة) 

         

 78,979,882 78,805,640 17,174,832 18,084,313 32,660,211 32,300,183 29,144,839 28,421,144 ات موجودوع المجم

 1,398,555 1,410,865 58,341 158,557 35,755 31,358 1,304,459 1,220,950 وع المطلوبات مجم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15                                                                                                ش.م.ب.  يةطنولا فنادقالشركة 
 
  صرةت المخة  حليرالم  ةيمالال  وماتمعللا ل وح حاتايض إ

 حريني ر الببالدينا                                                                          2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   للستة
 
 

   قةعالال ويذطراف األ مع وأرصدة ت معامال.   10

 ليومشــغ ،كةلشرليسيين رة الرئداإلظفي اومو دارةلس اإلجم  أعضاءو  ،ينلرئيسيامين  ساهوالم  ،زميلةللشركة ااة  قالالع  ويذاألطراف  تمثل  
لتســعير سياســات ا تمــاداعهذه األطــراف. يــتم بل قمن  بصورة جوهريةثرة و المتأة أشتركماليطرة  سالأو    رةسيطلل  عةضخات  وشركادق  نالف
 ركة. الش ةرإدامجلس ن قبل م  مدةمعتا والهيحسب الشروط المتفق عل  المعامالتلشروط المتعلقة بهذه وا

  يلي:هي كما  رمختصال الربح أو الخسارة نيابتضمنة في قة المعالذوي ال فارمع األط  المعامالت
 

  فات ومصر سوم ر  شركة حصة ال )مراجعة(   2022 يونيو  30

 إيرادات  أخرى ة دار إ تريات مش ربح ال نم 

      

 306,372 - - - - مساهم

 2,370 - - 42,126 913,715   ميلةزالة شركال

 - 18,871 56,502 - -   (ونالراديس )  إدارة الفندق ركة ش

 2,077 35,680 - - -   لس اإلدارة مج أعضاء

      
 913,715 42,126 56,502 54,551 310,819 

 
 

  فات ومصر سوم ر  شركة حصة ال )مراجعة(    2021يونيو  30

 إيرادات  أخرى  ةدارإ ترياتمش ربحال نم 

      

 306,372 - - - - اهممس

 - - - 16,574 303,607 زميلة  الة شركال

 - 10,952 37,059 - - ( ونالراديس )  إدارة الفندق ركة ش

 1,003 42,128 - - -   مجلس اإلدارة  أعضاء

      
 303,607 16,574 37,059 53,080 307,375 

 
 

 :صرالمختالمرحلي    لماليمركز الايان بي ف ةنوالمتضمة قالعال ويطراف ذاألمع صدة راأللي يفيما 
 

 أخرى دائنة   مموذ تجارية  ذمم  ىأخر  وموجودات   ينةدمة ذمم تجاري 

 
  يونيو  30

2022 
يسمبر  د 31

2021 
  يونيو  30 

2022 
يسمبر  د 31

2021 

 ( ة ققمد) ( اجعةرم)  ( ة ققمد) ( عةراجم) 

      
 6,983 11,434  818 126   كة زميلةرش
 76,635 46,516  284 2,445 ور( دي يز)ر  قدفن لا إدارة ركة ش

 53,100 -  1,041 2,425   رة دااإلأعضاء مجلس  

      
 4,996 2,143  57,950 136,718 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16                                                                                              ش.م.ب.  يةطنولا فنادقالشركة 
 

  رةصالمخت ة  حليرالمة  يمالال  علوماتملا  ولح حاتإيضا
 حريني ر الب بالدينا                                                                           2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   للستة

 

 ( )يتبع قةعالال ويذاف رطاألمع وأرصدة معامالت .   10
 

  قةالعال ويت مع األطراف ذمعامالال روطبنود وش
  ال ا .  يوم  30وخالل    ا ،قدن  سويتهاتم عادة  توي  ، ةدفائ  أي   لتحم  وال  ،مونةضمر  ي غيهو  ،ةديتياال االعألعما   ياقفي سة  مالقائ  ةرصدألج اتنت
 .  ع والقبضصدة المستحقة الدفعلى األر قةالعال ويذف را طاأل طرف منألي ة دمقمستلمة أو مضمانات هناك أية  دجتو
 
مبلــغ ال  2022  يونيو  30  يفتهية  المنرة  فتالل  خال  لمختصرا  ارةخسبح أو الالربيان    فيرة  اإلدا  سضاء مجلعأل  آتفمكا  أي  ابساحتتم  لم ي

ة الســنبقــة علمتالأعضاء مجلــس اإلدارة افأة  مك، بلغت  على ذلك  ةوال. وع(بحريني  دينار  20,000:  2021  يونيو  30)  شيء دينار بحريني
متعلقــة  حرينــير بانــ دي 40,000 :2021 يونيــو 30) دينــار بحرينــي  53,100  ةرفتــ ال  خــاللة  فوعوالمد  2021بر  سمدي  31  فيتهية  لمنا
 (.2020ديسمبر  31في ة  المنتهي سنةبال
 

 ئيسيالر ارةداإلفريق  تعويضات
 : إلدارةمجلس ا أعضاء اعد، ةفترخالل ال دارة الرئيسياإل فريق يضاتتعوفيما يلي 

 

 
 يونيو  30

2022 
 نيويو 30 

2021 

 ( عة جمرا)  ( ةعراجم) 

    

 91,634  93,168 قصيرة األجل   افعن م

 1,878  4,007 وظيف  لت ا ما بعد افعن م

    
 97,175  93,512 

 
 
  صاتيالتخص.   11

 قع انقدية بوهم  باح أسأر  مساهمو الشركة توزيع، قرر  2022مارس    31اريخ  بت  نعقدالمن  للمساهمي  السنويجتماع الجمعية العمومية  إفي  
 (. ينيدينار بحر  960,610: 2021) ينيبحر ردينا 1,200,762 غتبل ية الجميمة إقبم، س لكل سهلف 10
  
 

 لة دعاال  ةيمقاس القي .  12

 : العادلةة بالقيم ةالمقاسية موجودات التال لبفئات اكة تفظ الشرتح ،بتاريخ بيان المركز المالي
 

 2022يونيو  30 1 المستوى 2المستوى  3توى المس المجموع 

 )مراجعة(     

     

 دخل ال خالل ن م لة دمة العاجة بالقي رارات مدمث ت سا    

 اآلخر ل مالشا 2,285,567 - 362,697 2,648,264

 بحرال ل خالمن  ت مدرجة بالقيمة العادلة اتثمارسا    

 ارة خسلأو ا 18,166 - - 18,166
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 17                                                                                                    .ب. ش.م يةطنولا فنادقالشركة 
 
  رةصالمخت ة  رحليالمة  يمالال  معلوماتلا  ولح تحايضاإ

 حريني ر الب بالدينا                                                                           2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   للستة
 

 (يتبع) لةالعاد  ةملقيقياس ا  .12
 

 2021 ديسمبر 31 1 المستوى 2توى المس 3ى لمستوا جموع مال

 ( ة ققمد)    

     

 دخل ال خالل ن م لة دجة بالقيمة العارارات مدمث ت سا    

 اآلخر ل مالشا 2,285,567 - 355,957 2,641,524

 بحرال ل خالمن  ت مدرجة بالقيمة العادلة اتثمارسا    

 ارة خسلأو ا 74,666 - - 74,666

 
 
 ية: اللفرضيات التوا  رقالط لىبناء  ع يةالمال  دواتة العادلة لألملقير ايقدت متي
 
 .شطسوق نفي ة  ورنشيرات المللتسع رجوعالب سعرةالم يةالملكوق أسهم حقات مارتثسة الالعادل يم لقير اتقدتم      (أ
 
ت  ( ب اتم  الالعادليم  لققدير  أسهم  ستثمارة  الملحات  غيرقوق  بإستخدامعلمسا  كية  ا  رة  أحدث داخوبإست  ،سبةناالماألخرى  يم  لتقيتقنيات  م 

 ل. حالى امقتضحسب ها بهة لشامى أخر ةداة ألاليلحاالعادلة  مةالقيأو  ،ةيليتفض شروط ق دونوسلمعامالت ا
 

تقارب األخرى  نة  الدائ  الذممو  ةالتجاري  والذمم   ، األخرى  ة نالمدي  لذممواجارية  لذمم التوا  ألجل،ع  الودائو  ،ى البنوكلد   رصدة واأل  دنقال ( ج
 المالية.  واتدأللك اتل رة األجلقصيقاقات الستحالا إلى   ويعود ذلك ،ةتريدفلا اقيمه

 
  1,967,946:  2021)  بحرينيينار  د  2,652,365  البالغة  ريةدفتاليمة  قال  اتذ  ةأبالتكلفة المطف  ينالد  القيمة العادلة لسنداتبلغت   (د

بحريني( بحدي  2,440,201مبلغ    ،دينار  بحريني(دين  1,920,952:  2021)  رينينار  اتصن  موت  ار  القيف  فيليمة               عادلة 
 .2 المستوى

 
ح عن  فصااإلوبالتالي، لم يتم  ،  يمهااد تقي عمال  حرا    كة ملكا  ولالمم  اضيراأل، وةرعير المسية غالملكقوق  هم حأس  ر فيأي تغي  يكن هناك  لم

العقيلا  يةتراتبية  تسو للمسمة  بالنسب3  ىتوادلة  اللا بية  لتراتة  .  عواإلفص  ة ادلعقيمة  اعلم  ن اح  ا عال  مةلقيومات  للموجودات   يتطلب تي  لادلة 
 . 4اح إيض راجع،  ةعادليمها الفصاح عن قاإل
 
 

 ة لمقارنا  قامأر  .13

و حقوق أرباح  ى األعل  ثرصنيف لم تؤإن إعادة الت  .ةالي حة عادلة مع عرض الفترة المقارن  عطاءإل  قام المقارنةف بعض أرادة تصنيتم إع
 .قا  سابعلنة ملكية الملا
 
 




