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 تصرة.خلما  حلیةرالمیة لامال لوماتمعاله ذمن ھ أساسیاً جزءاً   13 إلى  1لمرفقة من إلیضاحات اتشكل ا

 4                                                                                          ش.م.ب.  یةطنولا فنادقالشركة 
 

 رص تمخلا امل ل الشدخال بیان
 حریني ر الببالدینا                                                          2022 سبتمبر  30المنتھیة في   للتسعة أشھر

 
 

 للثالثة أشھر المنتھیة في 
 سبتمبر  30

 في  نتھیةم لا للتسعة أشھر  
 سبتمبر  30

  إیضاح

2021 2022  2021 2022   

   (مراجعة)  ة) اجع(مر  مراجعة) ( (مراجعة) 

       

 للفترة  الربح  1,280,021 153,675  334,861 139,285
       
 ر اآلخل دخل الشام ال      
 إلى ا ھتصنیف  لن یتم إعادةد التي  البنو      
 ي ائر فس خاألرباح أو ال      
 : ةقفترات الالحلا      
 لعادلة  م ای قال في یرصافي التغ -      
 عادلة من  ة المی لقرجة بامدال لإلستثمارات      

 ترةالف خالل خر آلاالشامل  لالدخ ل الخ 4 (8,600) (17,456)  (15,340) (15,339)
   خرامل اآلالشالدخل لشركة في اة حص -      

 لزمیلة ا كة رشلل 3 (9,760) 53,706  (35,800) 29,938
       

 ة رفتلل  اآلخر الدخل الشامل مجموع   ) 18,360( 36,250  ) 51,140( 14,599
       

 لفترة الشامل ل الدخل مجموع   1,261,661 189,925  283,721 153,884
 
 
 



 

ً أساجزءاً   13 لىإ  1 نمقة رفالم تاحاإلیضا لشكت  .ةتصرلمخا  حلیةیة المرمالال ماتعلوالمه ذھ من سیا

 5                                                                                                                                                                          ش.م.ب.  یةالوطن فنادقالكة رش
 
 ر صتخ ملاة یالملكفي حقوق لتغیرات اان یب

   ني حری بالدینار الب                                                                                                                                              2022 سبتمبر  30ي  ة ف لمنتھیا أشھر سعةللت
 
 

 ع جمو ملا
 ح بارأ
 اة ق بتسم 

  من حصة الشركة 
  ات ی إحتیاط

 لة الشركة الزمی

ة  یمالق اطي إحتی
 العادلة 

 رات الستثمال

اطي إعادة  یتحإ
 تقییم 

 ت اراعقال
 طي إحتیا
 م اع

 اطي یإحت
 قانوني 

 أسھم 
 نة یخز

 رأس 
 ة) جعا (مر 2022 مال ال

          
 2022یر ان ی  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 - - - - - - - - 1,280,021 1,280,021

 خر للفترة  اآل  شاملالدخل لا - - - - - - (8,600) (9,760) - (18,360)
          

   ة ر تلفمل ل الشا الدخل مجموع  - - - - - (8,600) (9,760) 1,280,021 1,261,661
          

 ینة سھم خزبیع أ - 23,334 - - - - - 16,418 39,752
 على احتیاطي الشركة الزمیلة  عدیلت  - - - - - - 38,521 - 38,521      

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

    2022 سبتمبر 30الرصید في  12,127,500 ) 71,392( 5,724,191 1,087,579 13,043,666 2,000,347 216,786 43,591,822 77,720,499



 

 المختصرة. یةحلالمرمالیة ال تلومالمعا ذه ھن مأساسیاً اً  زءج 13 لىإ  1من رفقة محات الل اإلیضاشكت

 6                                                                                                                                                                     ش.م.ب.  ةی وطنلا قادفنلاكة رش
 
 ر صتخ ملاة كیالملق و قح ي ف غیرات تلان ایب

   ي البحرین بالدینار                                                                                                                                  (یتبع)  2022  سبتمبر  30ي  ة ف لمنتھیا للتسعة أشھر
 
 

 ع جموملا
 حباأر

 مستبقاة 

  من حصة الشركة 
  اتی إحتیاط

 لة ة الزمی كرشلا

ة  القیم اطيإحتی 
 العادلة 

 راتالستثمال

تیاطي إعادة  حإ
 تقییم 

 ت اراعقال
 إحتیاطي

 ماع
 اطيی إحت 

 قانوني
 أسھم

 نةی خز
 رأس 

 ة) جعا (مر 2021 مال ال
          

 2021 ری این  1 فيا كم 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
 لفترةح لرب ال - - - - - - - 153,675 153,675
 خر للفترة  اآل  شاملالدخل لا - - - - - (17,456) 53,706 - 36,250

          
   رة ت الشامل للف الدخل مجموع  - - - - - (17,456) 53,706 153,675 189,925

          
  ي الشركةطاتعدیل على احتی          

 یلةالزم - - - - - - 1,500 - 1,500 ل ل
 2020لسنة  ةعلن مأرباح أسھم  - - - - - - - (960,610) (960,610)

          
    2021 سبتمبر 30ید في رصال 12,127,500 ) 94,726( 5,670,492 1,087,579 13,043,666 2,008,947 185,265 43,166,529 77,195,252



 

 ة.صرالمخت رحلیةمالة یالمال ات علومملا ھذه   من اً جزء 13 ىإل  1ن م لمرفقةا یضاحاتل اإلتشك

 7                                                                                            . م.بش.  یةطنولا فنادقالشركة 
 
 ر صت مخ الة نقدی الات فقلتدا انیب

 حریني ر الببالدینا                                                             2022 سبتمبر  30المنتھیة في   للتسعة أشھر
 
 

  احإیض سبتمبر  30  سبتمبر 30
2021  2022   

   ) ةمراجع(  ) مراجعة (
 یلیة غة التشنشطاأل    

 لفترة  ل حرب ال  1,280,021  153,675
 یة: لات بنود الللتعدیالت     

 كھالست إ  1,910,470  1,912,212
 لة كة زمی شرحصة الشركة من ربح  3 (1,453,771)  (762,055)

 و أ حلرب ا خالل   نم ة لادة العبالقیم ستثمارات اللعادلة في القیمة ا ری غالت     
 ة سارالخ 4 53,231  (13,721)
 م ھاح األسب أر دخل  7 (114,205)  (99,576)

 د فوائ الل خد  (195,341)  (158,812)
 لیة الموجودات الماقیمة خفاض ن ا  49,364  3,854

 مكافآت نھایة الخدمة للموظفین صص مخ  48,303  32,144
     

 امل لعال املرأس اي ت ف رای غالت قبل  ليی غتشلربح الا  1,578,072  1,067,721
     

 ن وز مخال يف غیرت لا  (6,972)  (5,299)
 أخرى   موجوداتو نة ی مد تجاریة ذمم ير فغی لت ا  (224,161)  (52,446)
   رىم أخ وذم دائنة  تجاریة ممذ لتغیر فيا  118,427  (40,152)

     
 ت ای لمالع من لنقدیة قات االتدف  1,465,366  969,824

     
 نللموظفی المدفوعة  مةلخدنھایة ا تآفامك  (41,955)  (40,885)
 دارةس اإل جل م عضاءألة مدفوع  تآافمك 10 (53,100)  (40,000)
 تبرعات خیریة مدفوعة   (38,500)  (45,000)

     
 األنشطة التشغیلیة  من یة د قنل ا ات التدفق  صافي   1,331,811  843,939

     
 ة ماریستثإلا ة شطناأل    

   معداتو الت رات وآعقا ءارش  (175,266)  (335,874)
 عقاریة  اتمارث ت سا شراء   (181,366)  (28,515)

 شراء استثمارات بالتكلفة المطفأة   (676,628)  (970,453)
 لربح أو الخسارة بالقیمة العادلة من خالل ا شراء استثمارات 4 (1,133,550)  -

 ة نكی ع ب ودائ   (1,700,000)  (800,000)
 عادلة من خالل الربح أو الخسارة رات بالقیمة الاستثما بیع  53,553  2,000,000
 لة ی زم ةك رشن ة مملست سھم مح أباأر 3 2,200,000  1,400,000

 في أوراق مالیة ت  امارستث إمن  ةملسھم مست ح أباأر  114,205  99,576
 مستلمة ئد فوا  215,269  193,158

     
 یة ستثماراألنشطة اإل نم  (المستخدمة في) /   یةالنقد التدفقات  في صا  (1,283,783)  1,557,892

 
 

   
 ة التمویلیة نشطاأل    

 ة دفوع سھم مح أباأر  (1,200,762)  (960,610)
 مقبوضات بیع أسھم خزینة   39,752  -
     

 یلیة التموشطة ن ألا يف  مةستخدتدفقات النقدیة الملاصافي   (1,161,010)  (960,610)
     

 قد وما في حكمھ  الن في زیادة ل ا(النقص) / ي افص  (1,112,982)  1,441,221
 

 
   

   ینایر 1في   حكمھ يف وما النقد   2,340,595  1,432,538
     

 سبتمبر  30في ھ كمالنقد وما في ح  1,227,613  2,873,759
 



 

 

 8                                                                                           ش.م.ب.  یةطنولا فنادقال ة كرش
 

   المختصرةة رحلیالم  ةیمالال مات معلولاول ح تحاإیضا
 حریني ر البنابالدی                                                            2022 سبتمبر  30المنتھیة في   للتسعة أشھر

 
 

 معلومات الشركة   .1
  اعة الصنارة  ى وزدلسجلة مو  نیالبحر  كةلممي  فـ ت  مـة تأسساعة كة مساھم) ھـي شر" الشركة" ش.م.ب. (دق الوطنیة  افنلا  ةكـشر
،  1701  طریق  ،59م  ة رقایبن،  5243ب.  .  ص  وة ھشركل للسجملا  بتكالم. عنوان  1665م  قر  يرجال تسج  تحترة  لتجاوا

 فندق ل("ا ادیسون بلو الدیبلومات، فندق وریزیدنس وسبارال فندق ركةالش كتلمت مملكة البحرین. لمنطقة الدبلوماسیة،ا ،317 عمجم
الفندقیة ال)" والشقق  ق  مدار ،  الرادیسون    بلمن  ابموج  ")یسونالراد("   للفنادقمجموعة    . 2030بر  دیسم  31غایة  ل  دارةتفاقیة إب 

  ة ك رشلا   بل من قشرة  مباھا  تلتي یتم إداروا،  الھبعة  تاال  یةارالتج  اتبكمالى  أجیر مبنإدارة وتعملیات    2012ة  في سن  الشركة أت  بد
مجلس ضاء  عأ  من قبلتصرة  مخال المرحلیة    لقد تم اعتماد إصدار المعلومات المالیة  .مملكة البحرینفي    رس عملیاتھاي تماوالت

                              .2022 أكتوبر 20 ریخبتا إلدارةا
 

 لزمیلة الشركة ا
 . م.م.ذ )رینحبرقیة (الشلاو ةیریقفاأل  في الشركة %)33.33: 2021( %33.33 ةبسنب ةملكی حصة كةلك الشرتتم
 

 بیة سحاملا  اساتسیال.   2
 

 د عدااإلأسس 
  اسبة معیار المح  وفقاً لمتطلبات  2022  سبتمبر  30في  منتھیة  ال  التسعة أشھر لفترة    تصرةحلیة المخرالم  الیةالم  لوماتالمعت  أعد
ا یارتقال"   -  34  قم ر  ي ولالد تشتمل    ." رحلیةمال  یةلاملر  اال   تاعلومالمیع  جمعلى    المختصرة  ة یلحرملا  ةیلالمالمعلومات 
ً وف  ةیة كامللام  ناتبیااد  لوبة إلعدمطال  اتفصاحإلاو المالیة   تالبیانا ع  م  تھاءاقرویجب    ة،یلمالیر اتقارإلعداد ال  ةلمعاییر الدولیل  قا
في   المنتھیة  أشھرعة  تسلا  جائالضروري أن تكون نت  نمنھ لیس  إ،  كذل  ىل إة  فاضاإلب  . 2021  مبردیس  31في  كة كما  لسنویة للشرا

مات لوعالم  هذھاد  إعد  نإ   .2022مبر  دیس  31في  تھي  نتسي  الت  مالیةلا  سنةللیمكن توقعھا    يالت  جائ للنت  راً شؤم  2022  سبتمبر  30
الامال ا لیة  ممارس  لمختصرةمرحلیة  اإلدارة  من  واراوالتقدی  تارا القرة  یتطلب  عتؤ  تيلاو  اتیضفرلت  السیاسات   لىثر  تطبیق 

النروفات. قد تختلصلماو  تایراداإلو  توباالمطلو  داتجومولللمعلنة  الغ  ابلماة ویبحاسالم الفاتف  عند    لتقدیرات.اھذه  عن    علیةئج 
المختالمرحلی ة  یالمال  وماتالمعلإعداد   قامصرةة  اإل،  باستخدام  ت  التي  تھذا  ھریةجوالالقرارات  دارة  یق تطب  فيا  ھمداخاست  تما 

              نتھیة الم  لسنةدققة لمللیة ا ى البیانات الماعل  اھقیبتم تط  يتوال  ینیة،یقال  دمع  یرلتقدسیة  رئیل ار  دمصال ا، وات المحاسبیة للشركةسایالس
 . 2021دیسمبر  31 في

 
مرا  یةلالما  تلوماالمع المختصرة  مدققة. المرحلیة  ولیست  استخرا  جعة  أتم  من  المختصر    يالمال  زكمرال  انلبی   ةمقارنلارقام  ج 

ة و الخسار ربح ألا بیان  ل  ختصرةملا ات  مقارنة للبیانلا  امرق وأ  . 2021ر  مبدیس  31  في یة  ھتالمنلسنة  عن ا  دققة ملا  ةلیاملت االمعلوما
الو في  راالتغیواآلخر  شامل  الدخل  الملكیة  حت  النقدوقوق  استخراجھالتدفقات  تم  من  یة  المالیةا  ایلحرالم  المعلومات   ة رتصلمخة 

   . 2021 سبتمبر 30 يفة یھتمنلا  التسعة أشھر لفترة ةالمراجع
 

 المخاطر المالیة رة إدا
ة  ی ھتنلمسنة ا لل  دققةمال  ةلیامال  ناتای بلا  يف  اھح عنفصااإل  تم  التيتلك  ھا  نفس  ھي  ةشركالیة لللمطر المخاإدارة ا   ت وأھدافسیاسا  نإ
 . 2021دیسمبر  31ي ف
 

 ةعدلمو دیدةمعاییر وتفسیرات ج
المعیعدال  یوجد من  الجدد  واییر  المعالعت  یالدعالتیدة  واییى  المفر  الساریة  لللتفسیرات  المالیة  عول  تبفترات  أو    دأالتي                     في 

 كة. رشلل یةالمال ماتالمعلووھري على ج أثر  أيكن لھا ین لم لكو ،2022 ریینا 1د عب
 
 امةیة الھسبلمحاات ایاسسال

تلك التي تم إتباعھا في إعداد لمختصرة ھي مطابقة لارحلیة  لما  ةالیملا  تالمعلوماھذه    دا عة في إعدتبلماة  بیسالمحات  یاساإن الس
 . 2021 دیسمبر 31في  ةیھتنمالة نسل ل  ركةللش ویةلسنا ةالیات المالبیان

 
 
 
 



 

 

 9                                                                                              . م.بش.  یةطنولا فنادقالشركة 
 
   رةختص المة رحلیة الم یمالال ت ومامعللا ول ح تحاضاإی

 حریني ر الببالدینا                                                               2022 سبتمبر  30المنتھیة في   للتسعة أشھر
 

 لة زمی كة في شر مارتثسا .3
ت في تأسس  والتي  .م..مذ  )نیرلبحوالشرقیة (ا  قیةیرفركة األشال  ي كیة فلم  ة حص  )%33.33  :2021(  % 33.33لشركة  ا  تملك

بأعمال   ومرتبطة  البحرین  واستیمملكة  اراد  اإلنتلمبیع   شركة   ھيم  م.ذ.ین)  حرلبا(قیة  والشر  یقیةفرألا  كةشرلا  یة.كھالت س جات 
. (البحرین) ذ.م.م  ةوالشرقی  ریقیةاألف ة  شركي الالشركة ف  یتم احتساب حصة  ة.یلماالراق  م لألوق عاي سوي أ ف ةر مدرجغی خاصة
  :ثمارستلال ةفتریدل ة اقیمي الات فتغیرما یلي الیف .ةتصرلمخمرحلیة اال لیةلماالمعلومات اه ذھالملكیة في طریقة حقوق  امباستخد

 

 

 سبتمبر  30
2022 

  ) عةجامر(

 دیسمبر 31
2021 

 ) ة ققمد(
    

 6,804,606  6,822,279 ینایر 1في  صیدالر
 1,359,707  1,453,771   ة ن الس /  الفترة لخال الربح من  ة كالشرة حص

 55,966  38,521 ة لزمیلا كة للشر خراآل  الشامل الدخل ة من حصة الشرك
 2,000  (9,760) ة زمیلشركة ال ي الحتیاطا لىتعدیل ع

 (1,400,000)  (2,200,000)        نةالس / الفترةل خال  لمةمست  ح أسھم أربا
    

 6,104,811  6,822,279 
 

المالمرحلی  المالیة  المعلوماتى  بناًء عل  بلغبم  اً ربح  تُبیني  تلا و  ،.م.م.ین) ذلبحر(اشرقیة  لوا  فریقیةشركة األلل  مراجعة ال  ختصرةة 
المنتھیة   للتسعة أشھر(  2022  سبتمبر  30في  المنتھیة    للتسعة أشھر  الزمیلةكة  من قبل الشر  ينر بحرییناد  4,361,313وقدره  

ینار د  1,453,771  رباح والبالغاأل  صیبھا منن  اباحتسب  لشركةا  متقا.  ي)ینار بحریند  2,286,187  :2021  سبتمبر  30ي  ف
(حرب أشھریني  في تھمنال  للتسعة  بحریني)    762,055:  2021  سبتمبر  30  یة  ال  وماتلالمع  ھذه  في دینار  رحلیة  مالمالیة 

  .المختصرة
 

 في أوراق مالیة  تاتثمار سا .4
 

 

 سبتمبر  30
2022 

  ) ةعجامر(

 یسمبرد 31
2021 

 ) ة ققمد(
    

 2,641,524  2,632,924   خل الشامل اآلخرمن خالل الد قیمة العادلةبال یةقوق الملكثمارات أسھم حست ا
 1,967,946  2,644,574 تكلفة المطفأةین بالأدوات درات ماستث ا

    
 5,277,498  4,609,470 
    

 74,666  1,101,432 الخسارة الربح أو  ل من خال ادلةلعقیمة االب  قوق الملكیةحسھم أرات ماستث ا
    

 6,378,930  4,684,136 
 
 : اآلخر لملدخل الشااالل ة من خبالقیمة العادلالمدرجة  كیة أسھم حقوق المل ثماراتستا أ)
 

 

 سبتمبر  30
2022 

  ) عةجامر(

 یسمبرد 31
2021 

 ) ة ققمد(
    

 2,285,567  2,270,227   رةمسع  یةقوق الملكثمارات أسھم حست ا
 355,957  362,697 مسعرة  یر غ قوق الملكیةحسھم أرات ماث ست ا

    
 2,632,924  2,641,524 
 
 



 

 

 10                                                                                        . .بش.م یةطنولا فنادقالشركة 
 

   رةص مختالة یرحللم ا ةیالمال مات علوملاول ح إیضاحات
 حریني ر الببالدینا                                                             2022 سبتمبر  30ھیة في  المنت ھرللتسعة أش

 
 

 (یتبع) ق مالیةأورا يف تارتثماسا .4
 

 یلي: اكم خراآلامل لشخل االدالل  خالعادلة من  قیمةة بالجالمدر الملكیة حقوق مأسھت اثمارتسافي  الحركة تكان
 

 

 سبتمبر  30
2022 

  ) عةجامر(

 یسمبرد 31
2021 

 ) ة ققمد(
    

 2,658,980  2,641,524 ینایر 1 ي ید فالرص
 ) 17,456(  (8,600) سنة ال /  ترة لفاالل دلة خغیر في القیمة العاالت 
    
 2,632,924  2,641,524 
 

 : خسارةو الأ  حلرباالل خ من بالقیمة العادلة  ة جالمدر ةق الملكیم حقو ھأسستثمارات اب) 
 
 ر سبتمب  30 

2022 
  ) عةجامر(

 یسمبرد 31
2021 

 ) ة ققمد(
    
 74,666  1,101,432   مسعرة ملكیةلسھم حقوق استثمارات أا
    
 1,101,432  74,666 
 

جع إیضاح رقم  دینار بحریني من قبل مدیر صندوق خارجي (را  1,083,711 بمبلغ الملكیة حقوق  ھمأس استثماراتیتم إدارة 
10 .( 

 
   لي:ما یك سارةالخأو   الربح خاللة العادلة من مبالقیالملكیة  حقوق ھمأس تثماراتاسي كة فكانت الحر

 

 

 سبتمبر  30
2022 

  ) عةجامر(

 یسمبرد 31
2021 

 ) ة ققمد(
    
 2,064,063  74,666 رینای  1لرصید في ا

 -  1,133,550 لسنة الفترة / ا خالل إضافات 
 (2,000,000)  (53,553) لسنة الفترة / ا خالل بیع

 10,603  (53,231) سنة ال /  رة الفت لتغیر في القیمة العادلة خالل ا
 

   
 1,101,432  74,666 
 
 فأة المط تكلفةبال نیأدوات د استثمار) ج
 
 سبتمبر  30 

2022 
  ) عةجامر(

 یسمبرد 31
2021 

 ) ة ققمد(
    

 1,967,946  2,644,574 مسعرة استثمارات أدوات دین 
    
 2,644,574  1,967,946 
 
 
 



 

 

 11                                                                                       .ب. ش.م یةطنولا فنادقالشركة 
 

   رةالمختص ة یرحللم ا ةیالمال علومات ملاول ح تاحاإیض
 حریني ر الببالدینا                                                              2022 سبتمبر  30ھیة في  المنت للتسعة أشھر

 
 

 (یتبع) أوراق مالیة يف تاتثمارسا .4
 

 تتكون من السندات التالیة:  سعرة مالن دی الاستثمارات أدوات 
 

 مة معدل القسی حقاق االست ة یسمقیمة اإلال صدر مُ ال
    

 وي سن  س نصف أسا  % على7.5 2027ر ب أكتو 25 یكي دوالر أمر 2,300,000 نفط والغاز الھیئة الوطنیة لل
 سنوي   صفساس ن على أ % 7 2028أكتوبر  12 مریكي دوالر ا 2,400,000 وزارة المالیة واالقتصاد الوطني 

 سنوي  على أساس نصف % 4.2 2025 مارس  17 یني نار بحردی  700,000 سندات التطویر الحكومیة 
 
 
 

 ھ مكفي ح قد وما الن.   5
 

 
 سبتمبر  30

2022  
 رب دیسم 31

2021 
 ) مدققة (  ) ةاجعمر( 
    
 6,613  7,451 وق صندفي ال قدن

 2,333,982  1,220,162 بنوكلدى  أرصدة
    
 1,227,613  2,340,595 

 
 

 ألكثر من   ةاریخ استحقاق أصلیولھا ت ر بحریني)  نادی  3,300,000:  2021ار بحریني (ندی  5,000,000  ةبقیمنكیة  الودائع الب
  .%)2.55:  2021( % 3.63رة تبلغ تللف ھذه الودائع تتحملھالتي لفائدة اار اسعأ متوسط أشھر. ثالثة

 
 ، العامل  لس المارأ  طلباتلتمویل مت  ،بحرینيدینار    لیونم  0.5  مبلغب  غیر مستخدم  لسحب على المكشوفل  تسھیلركة  شللدى ا 

ق  نوحمم في  م  ةمؤسس  لبمن  سن4.5دل  معب   ئدةاف  یحمل  ھیلستلاھذا  .  بحرینال  لكةممالیة  المعدع  زیادةً   ویاً %   وضمعرلا  لن 
 . ریاً فیما بین البنوك في البحرینشھ بالمحتس

 
 

 الء معرمة مع المبعقود إیرادات من .   6
 

 
 سبتمبر  30

2022  
 سبتمبر 30

2021 
 ) عة مراج(  ) ةعاجمر( 
    
 2,581,737  3,967,620 یة فندقخدمات اللا

 850,130  887,485 كاتب التجاریةمأجیر الإیرادات ت
    
 4,855,105  3,431,867 

 
 
 
 
 
 



 

 

 12                                                                                       .ب. ش.م یةطنولا فنادقالشركة 
 
   رةالمختص ة یرحللم ا ةیالمال ت علوماملاول ح حاتضاإی

 حریني ر الببالدینا                                                                2022 سبتمبر  30المنتھیة في   للتسعة أشھر
 
 

 للعملیاتموسمیة  ة الالطبیع.   7
 التسعة أشھر   (لفترة  2022  سبتمبر  30ي  ف  ةیھنتالم  سعة أشھرالت  لفترة  بحرینيدینار    114,205  ةالغبال  رباح األسھمأ  اتإیراد

   .عتاد للمدفوعاتالم وقیتتلل ةیجت نمیة وسمعة بیط اتذ تكون قد )حرینيب اردین 99,576: 2021 سبتمبر 30 في لمنتھیةا
 
 

 لسھم الربح ل.   8

 
 رة. دمحتملة صا ضتخفی تأي أدوا س لدیھالیة  م، حیث أن الشركمماثل للعائد األساسي لكل سھض لكل سھم المخف ئدالعا

 
 

  سبتمبر  30  سبتمبر 30

2021  2022  

  عة) ج(مرا  (مراجعة) 

    

 ترة  فح لللرب ا 1,280,021  153,675
    

 الملكیة  وق حق  أسھمدد عزون لموالمتوسط ال 120,231,973  120,092,219
    
 بالفلس  –مخفض ساسي والم األسھى اللع ئدلعاا 11  1



 

 

 13                                                                                                                                                                     . م.بش.  ةی نط الو قفنادال ركة ش
 

   رةص المخت ة رحلیة الم یمالال معلومات لاول ح إیضاحات
 یني حرببالدینار ال                                                                                                                                           2022 سبتمبر  30  فيلمنتھیة ا للتسعة أشھر

 
 المعاألع قطا ماتلوعم    .9
 

 لیة:ات التاطاعقلاتشغیلیة إلى ة الال الشركعمم أتم تنظی
 

  . تفالالمؤتمرات والحو ،تمرطبالیة واذغیع األبو ،رفغلار جایإ - ل الفندقأعما
 .تجاريال رجالبفي  تبامكلجار اای - بمكاتبراج الأ   
 ئیسي.رالكتب الموفات رومص البنكیة ئعادووال ،حقوق الملكیةأسھم واستثمارات  ،ةلیمز ةشركة ات متضمنارثمستمن االل خد - اإلدارةوات  تثمارساال   
 

بیة  غلأ  یمكن نسب  مابین  .ةنیمد  مذمو  اتستثماراون  ومخزودات  الت ومعات وآن عقارساً مان أستتكومال وألعع ا من قبل قطا  ةتخدملمسالموجودات التشغیلیة ا  عیجم  ى عل  لات األعمعاقطات  اموجودن  متتض
 لة.س معقوسالقطاعات على أ منثر عین أو أكاطقبل قمن ة مشتركة ورمة بصدمستخل ا تاموجودالعض بل ةتریدفلاالغ بالم تم تخصیصاألعمال الفردیة،  تاعلقطا مباشرةً جودات المو

 
 .ات مستحقةمطلوبو دائنةیة تجارمم ذ نم ساسباألون تك تو ،لیةیغطلوبات التشع المجمیلى عت عاطابات القمطلو ضمنتت
 
 موع المج ة دار اإل و  اتستثماراال مكاتب لا براج أ لفندق ا أعمال  

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 سبتمبر  30 ة في یھ نتم ال للتسعة أشھر 
 ) مراجعة ( مراجعة) ( ) ة مراجع( مراجعة) ( ) مراجعة ( ) راجعةم( ) عة مراج( اجعة) رم( 
         
 13B2,581,737 - - - - 18B3,967,620 19B2,581,737 3,967,620 یة خدمات الفندقال  راداتإی          

 20B- 21B- 22B887,485 23B850,130 - - 26B887,485 27B850,130 ب التجاریة المكات  ر إیجا إیرادات
 (2,428,320) (3,096,376) - - (187,019) (194,670) (2,241,301) (2,901,706) یة یلغتكالیف التشال اليمجإ
         

 1,003,547 1,758,729 - - 663,111 692,815 340,436 1,065,914 لي لتشغی ح ارب ال إجمالي
         

 1,034,866 1,710,086 1,034,866 1,710,086 - - - - * افي ص – رماث ت سدخل اإل
 210,325 5,611 129,712 5,611 - - 80,613 - ى رأخت اإیراد

 57B(1,342,815) (578,503) (569,397) - - (1,910,466) (1,912,212) ) 1,331,963( استھالك
 65B- - 67B- 68B(283,939) 69B(182,851) 70B(283,939) 71B(182,851) - وإداریة   ةمومی عت ا روفمص

         
 74B114,312 93,714 1,431,758 981,727 1,280,021 153,675 (921,766) ) 266,049( ة ترلفل لخسارة) (ا  / حب رلا
 
 . ارة لخسالربح أو ا من خالل دلة ابالقیمة الع ستثماراتاعلى لة عادفي القیمة ال  التغیرودخل الفوائد،  أرباح األسھم، دخل ، ةزمیل شركةح لشركة من رب ا حصة  ملیش *



 

 

 14                                                                                                                                                                   . .م.بش  یةوطنلادق افنلاشركة 
 

   ةالمختصرة رحلیة الم یلماال لومات معلاول ح إیضاحات
 حریني بالدینار الب                                                                                                                                                2022 سبتمبر  30  فيلمنتھیة ا للتسعة أشھر

 
 

 بع) (یت  المعاأل عقطا ماتلوعم   .9
 

 المجموع  اإلدارة و  اترستثمااال اج المكاتب برأ   قفندالأعمال  
 دیسمبر 31 سبتمبر  30 دیسمبر 31 سبتمبر  30 یسمبرد 31 سبتمبر  30 برمدیس 31 سبتمبر  30 
 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 
 ) ققة مد( ) اجعةمر( ) ة مدقق( ) عةجمرا( ) ة قمدق( ) مراجعة( ) مدققة ( ) مراجعة( 

         
 80B27,985,629 81B29,144,839 32,215,985 32,660,211 18,950,615 17,174,832 86B79,152,229 87B78,979,882 ات موجودوع المجم

 88B1,163,664 89B1,304,459 90B32,975 91B35,755 235,091 58,341 94B1,431,730 1,398,555 وع المطلوبات مجم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 15                                                                                    ش.م.ب.  یةطنولا فنادقالشركة 
 
   صرةتالمخة حلیرالم  ةیمالال ومات معللال وح حاتایضإ

 حریني ر البالدیناب                                                           2022 سبتمبر  30المنتھیة في   للتسعة أشھر
 
 

   قةعالال ويذطراف األ مع وأرصدة ت معامال.   10
 ،كةلشرلیسیین  رة الرئداإلظفي اومو  دارةلس اإلجم  أعضاءو  ،ینلرئیسیامین  ساھوالم  ،ةزمیللة الشركاة  قالالع  ويذاألطراف  تمثل  
 تمــاداعھذه األطــراف. یــتم بل قمن  ریةبصورة جوھثرة و المتأة أشتركمالرة یطسالأو    رةسیطلل  عةضخا  توشركادق  نفال  ليومشغ

 ركة. الش ةرإدامجلس ن قبل م  مدةمعتا والھیلمتفق علحسب الشروط ا  المعامالتلشروط المتعلقة بھذه لتسعیر واسیاسات ا
  یلي:ا ھي كم رصمختال خسارةو الالربح أ نیابتضمنة في قة المعالذوي ال فارمع األط  المعامالت

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

 إیرادات  أخرى ة دار إ تریات مش ربح ال نم 
      

 459,558 - - - - مساھم
 5,588 - - 59,769 1,453,771   میلةزالة شركال
 - 27,857 84,977 - -   )ونالرادیس (  إدارة الفندق ركة ش

 3,263 75,505 - - -   إلدارة لس امج أعضاء
      
 1,453,771 59,769 84,977 103,362 468,409 
 
 

  فات ومصر سوم ر  شركة حصة ال (مراجعة)    2021 سبتمبر 30
 یرادات إ أخرى  ةدارإ تریاتمش ربحال نم 
      
 459,558 - - - - اھممس
 - - - 38,468 762,055 زمیلة  الة شركال
 - 25,021 59,247 - - ) ونالرادیس (  دقإدارة الفن  ركة ش

 1,284 68,628 - - -   مجلس اإلدارة  أعضاء
      
 762,055 38,468 59,247 93,649 460,842 
 
 

 : صرالمخت  لماليمركز الایان بي ف ةنالمتضمو ة قلعالا ويطراف ذاألمع صدة راأللي یفیما 

 
 
 
 
 
 

  سبتمبر  30  دیسمبر 31

2021  2022  

  عة) جمرا(  ) دققة (م

    
 موجودات: ال   
 خرى أ نة وموجودات ی ذمم تجاریة مد   

   كة زمیلةرش - 2,168  818
 ) رادیسون (  قدفن لا دارة إركة ش - -  284

   رة دااإلأعضاء مجلس   - 3,006  1,041
    
 ح أو الخسارة الرب عادلة من خالل  لقیمة الاستثمارات با   
 م قبل مساھ نر ماتثمار مدسا - 1,083,711  -



 

 

 16                                                                                      ش.م.ب.  ةی نط ولا قفنادالشركة 
 

   رةص المختة حلیرالم ة یمالال ت علوماملا ول ح حاتإیضا
 یني حر ر البدینابال                                                           2022 سبتمبر  30المنتھیة في   للتسعة أشھر

 
 ) (یتبع قةعالال ويذاف رطاألمع وأرصدة ت معامال   .10

 
  قةالعال ويألطراف ذت مع امعامالال روطود وشبن
 30وخالل    اً،قدن   سویتھاتم عادةً توی  ،ةدفائ  أي  لتحم  وال  ،مونةضم ر  ي غیھو  ،ةدیتیاال االعألعما   یاقفي س ة  مالقائ  ةرصدألج اتنت

 .  والقبضع تحقة الدفالمسصدة األر على  قةلعالا  ويذف راطاأل طرف منألي ة دمقمستلمة أو مضمانات ھناك أیة  دجتو الاً. یوم
 

 2022 ســبتمبر 30 يفــ تھیــة المنرة فتــ الل خــال لمختصــرا ارةخســ بح أو الالربیان  فيرة اإلدا سضاء مجلعأل آتفمكا  ابساحتتم  
أعضاء مجلس افأة  مكغت  ، بلعلى ذلك  ةوال. وع)بحریني  دینار  30,000:  2021  سبتمبر  30(  دینار بحریني  39,825  لبالغةاو

 :2021 ســبتمبر 30( دینــار بحرینــي  53,100  ةرفتــ ال  خــاللة  فوعوالمد  2021بر  سمدی  31  فيتھیة  نلماة  السنب  ةقعلمتال  اإلدارة
 ).2020دیسمبر  31في ة المنتھی سنةمتعلقة بال حرینيب راندی 40,000

 
 ئیسيالر ارةداإلفریق  تعویضات
 : دارةإلمجلس ا أعضاء اعد، ةفترال خالل رئیسيدارة الاإل فریق یضاتتعوفیما یلي 

 
 

 
 

  صاتیالتخص.   11
العمومیة  إفي   الجمعیة  قرر  2022مارس    31اریخ  بت  نعقدالم  نللمساھمی  السنويجتماع  توزیعمساھ،  الشركة  أسأر  مو  م ھباح 

 ). ینيدینار بحر 960,610:  2021( ينیبحر ردینا 1,200,762 غتبل یةالجمیمة إقب م، س لكل سھلف 10 قعابونقدیة 
  
 

 لة دعاال  ةیمقاس القی .  12
 : لعادلةاة لقیمبا ةالمقاس یةات التال موجودلبفئات اكة تفظ الشرتح ،بتاریخ بیان المركز المالي

 
 2022 سبتمبر 30 1 المستوى 2المستوى  3توى سالم المجموع 

 (مراجعة)     
     

 دخل ال خالل ن م لة دمة العاجة بالقی رارات مدمث ت سا    
 اآلخر ل مالشا 2,270,227 - 362,697 2,632,924

 بحرال ل خالمن  ت مدرجة بالقیمة العادلة اتثمارسا    
 ارة سخ لأو ا 17,721 1,083,711 - 1,101,432

 

  سبتمبر  30  دیسمبر 31

2021  2022  

  عة) ج(مرا  ) دققة (م

 : المطلوبات    
 أخرى  ةن ذمم تجاریة وذمم دائ    

   كة زمیلةرش - 13,051  6,983
 ) ادیسون (ر  قدفن لا دارة إركة ش - 53,087  76,635
   رة داإلاعضاء مجلس  أ - 39,825  53,100

  سبتمبر  30  بتمبرس 30

2021  2022  

  عة) ج(مرا  (مراجعة) 

    
 قصیرة األجل   افعن م 134,891  130,735

 وظیف  لت ا ما بعد افعن م 5,614  3,014
    

133,749  140,505  



 

 

 17                                                                                              .ب. ش.م یةطنولا فنادقال شركة 
 
   رةص المختة رحلیالم ة یمالال معلومات لا ول ح تحایضاإ

 ني حریر الببالدینا                                                            2022 سبتمبر  30المنتھیة في   للتسعة أشھر
 

 )یتبع( لةالعاد  ةملقیقیاس ا  .12
 

 2021 دیسمبر 31 1 المستوى 2المستوى  3توى سالم المجموع 
 ) ة ققمد(    
     

 دخل ال خالل ن م لة دجة بالقیمة العارارات مدمث ت سا    
 اآلخر ل مالشا 2,285,567 - 355,957 2,641,524

 بحرال ل خالمن  دلة لعایمة اجة بالقت مدراتثمارسا    
 رة اخسلأو ا 74,666 - - 74,666

 
 
 یة: اللفرضیات التوا  رقلطا لىبناًء ع یةالمال  دواتة العادلة لألملقیر ایقدت متی
 
مة  صافي قی  أو،  شطسوق نفي  ة  ورنشیرات المللتسع  رجوعالب  سعرةالم  یةالملكوق  أسھم حقات  مارتثسة الالعادل یم  لقیر اتقدتم   )أ

 .القیمة العادلة للموجودات المعنیة  ىلتند عست، التي تالموجودا
 

ت  ) ب اتم  أسھم  ستثمارة الالعادلیم  لققدیر  الملقوحات  بإستعلمسا  ة غیركیق  ا  خدامرة  م  داخوبإست  ،سبةناالماألخرى  یم  لتقیتقنیات 
 ل. حالاى مقتض بحسھا بھة لاشمى أخر ةداة ألالیلحاالعادلة  مةالقیأو  ،ةیلیتفض شروط ق دونوسلت اأحدث معامال

 
األخرى  نة  دائال  الذممو  ةالتجاری  والذمم  ،األخرى  ةنالمدی  لذممواجاریة  لذمم التوا  ألجل،ع  الودائو  ،ى البنوكلد   رصدةواأل  دنقال ) ج

 المالیة.  واتدأللك اتل رة األجلقصیات القاقستحالاإلى  ویعود ذلك ،ةتریدفلا اتقارب قیمھ
 

ابلغت   )د لسنداالقیمة  التبال  ینالد   تلعادلة  :  2021(  بحرینيینار  د  2,644,574  البالغة  ریةدفتالیمة  ق ال  اتذ  ةأمطفكلفة 
بحریني)  1,967,946 بحدی  2,424,641مبلغ    ،دینار  بحریني)دین  1,920,952:  2021(  نيرینار  یف  تصن  موت  ار 

 . 2 المستوى  في عادلةلیمة القا
 
ھناك  لم تغی  یكن  فيأي  حأس  ر  غكالملقوق  ھم  المسیة  وةرعیر  ً ولالمم  يضاراأل،  ملكا تقیعمال  حراً   كة  یتم ،  یمھااد  لم  وبالتالي، 
تسوفصااإل عن  العقیلا  یةتراتب یة  ح  للمسادمة  بالن3  ىتولة  اللاة  بیلتراتة  سب.  عواإلفص  ةادلعقیمة  اعلم  ناح  ادلة  عال  مةلقیومات 

 . 4اح إیض راجع، ةعادل یمھا الفصاح عن قاإل یتطلبتي لللموجودات ا
 
 

 ة لمقارنا  امق أر  .13
و أباح  رى األعل  ثرف لم تؤصنیة التإن إعاد  .ةالیحة عادلة مع عرض الفترة المقارن  عطاءإل  قام المقارنةف بعض أرة تصنیادتم إع
ً سابعلنة ملكیة الملا حقوق  .قا
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