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 تصرة.خالم حلیةلمرالیة امال معلوماتالذه  من ھأساسیاً جزءاً  13 إلى 1تشكل اإلیضاحات المرفقة من  
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق ال شركة 
 

 رالمختص الدخل الشاملبیان 
 حرینيبالدینار الب                                                      2020 سبتمبر 30 في أشھر المنتھیة  للتسعة

 
 

 للثالثة أشھر المنتھیة في 
 سبتمبر 30

 للتسعة أشھر المنتھیة في  
 سبتمبر 30

  

2019 2020  2019 2020   

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

       

 فترةلل / الربح سارة)خ(ال  )145,214( 1,254,626  )345,225( 465,965
       
 اآلخردخل الشامل ال      
 الذي لن یتم إعادة  اآلخر ملالدخل الشا      
 يإلى األرباح أو الخسائر ف تصنیفھ      
 :ةفترات الالحقلا      
 لإلستثمارات لعادلة في القیم ا صافي التغیر      
 لل الدخالعادلة من خة الالمدرجة بالقیم      
 الفترةخالل الشامل اآلخر   )89,908( 84,630  3,068 )55,222(
 خرالدخل الشامل اآل لشركة في اة حص      
 كة الزمیلةرشلل  )64,454( 46,848  26,739 )7,305(
       
 للفترة اآلخرالدخل الشامل   )154,362( 131,478  29,807 )62,527(
       

 لفترةمجموع الدخل الشامل ل  )299,576( 1,386,104  )315,418( 403,438
 



 

 .ةلمختصرا حلیةمالیة المرال ماتالمعلومن ھذه  سیاً أساجزءاً  13 إلى 1قة من  رفت المحا یضال اإلتشك
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق ال شركة 
 

 رصتخمل اة الملكیفي حقوق لتغیرات بیان ا
  بالدینار البحریني                                                                                                                                2020 تمبربس 30ة في لمنتھیأشھر اللتسعة 

 
 

 المجموع
 أرباح

 مستبقاة 

حصة الشركة 
  اتیمن إحتیاط

 لةالشركة الزمی

ة  القیم  اطيإحتی
 العادلة 

 الستثماراتل

تیاطي إعادة  حإ
 تقییم 
 تالعقارا

 إحتیاطي 
 عام

 اطي یإحت
 قانوني 

 أسھم
 خزانة

 رأس
 (مراجعة) 2020 مال ال

          
  2020یر این 1 كما 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

 لفترةل خسارةال - - - - - - - )145,214( )145,214(
 خر للفترة اآل  شاملالدخل ال - - - - - )89,908( )64,454( - )154,362(
          
  رةتمجموع الدخل الشامل للف - - - - - )89,908( )64,454( )145,214( )299,576(
          
  2019وعة لسنة فمدأرباح أسھم  - - - - - - - - )1,200,922( )1,200,922(
          

   2020 برسبتم  30د في الرصی 12,127,500 )94,726( 5,670,492 1,087,579 13,391,305 2,018,766 116,846 49,340,914 83,658,676



 

 المختصرة. حلیةمالیة المرال تلمعلومااذه  من ھأساسیاً اً ءزج 13 إلى 1مرفقة من  حات الل اإلیضاشكت
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق ال شركة 
 

 رصتخمل اة الملكیفي حقوق لتغیرات بیان ا
  يبالدینار البحرین                                                                                                                                2020 سبتمبر 30ة في لمنتھیأشھر اللتسعة 

 
 

 المجموع
 أرباح

 مستبقاة 

حصة الشركة من 
 اتیإحتیاط

 لةالشركة الزمی

ة القیم اطيإحتی
 العادلة

 الستثماراتل

تیاطي إعادة حإ
 تقییم 
 تالعقارا

 إحتیاطي
 عام

 اطيیإحت
 قانوني

 أسھم
 خزانة

 رأس
 (مراجعة) 2019 مالال

          
          

 2019ینایر  1 في كما 11,025,000 ) 94,726( 5,512,500 1,087,579 13,391,305 2,060,858 102,286 50,369,301 83,454,103
 عدادتأثیر تطبیق المعیار الدولي إل         
 من قبل 16رقم  مالیةیر القارتال         
  لةالشركة الزمی - - - - - - - ) 1,675( ) 1,675(
          
          

 (المعدل) 2019یر ینا 1 فيا كم 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 - - - - - - - 1,254,626 1,254,626

 خر للفترة اآل شامل الدخل ال - - - - - 84,630 46,848 - 131,478
          

  الدخل الشامل للفترةوع مجم - - - - - 84,630 46,848 1,254,626 1,386,104
          
    صادرةأسھم منحة  - 1,102,500 - - - - - - ) 1,102,500( -
          

   2019 برسبتم 30الرصید في  12,127,500 ) 94,726( 5,512,500 1,087,579 13,391,305 2,145,488 149,134 50,519,752 84,838,532



 

 ة.المختصر لیةمرحالالمالیة  اتممعلولاھذه  اً منجزء 13 إلى 1ن  المرفقة م یضاحاتتشكل اإل
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 ش.م.ب. یةوطنلافنادق ال شركة 
 
 تصرمخ الة نقدیات الفقلتدا انیب

 حرینيبالدینار الب                                                      2020 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  للتسعة
 

  إیضاح  سبتمبر 30 سبتمبر 30
2019 2020   

   )مراجعة( )مراجعة(
 األنشطة التشغیلیة   

  فترةلل / الربح سارة)خ(ال  )145,214( 1,254,626
 یة: تالبنود التعدیالت لل   

 كھالستا  1,828,869 2,079,799
 عقارات وآالت ومعداتعاد بربح من است  - )431(
 لةكة زمیشرحصة الشركة من ربح  3 )737,873( )1,471,389(
 أو بحلربالقیمة العادلة من خالل ا ستثماراتا علىالتغیر في القیمة العادلة    
 الخسارة 4 6,024 )7,324(
 ھماح األسدخل أرب 6 )113,394( )174,721(
 د فوائل الخد  )161,243( )83,065(

 ئدمصروفات الفوا  222 2,946
 لیة خفاض قیمة الموجودات المانا  2,206 )11,215(

 مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  41,669 41,130
    

 املت في رأس المال العراغیالتربح التشغیلي قبل لا  721,266 1,630,356
    
 نزومخ في غیرالت  24,360 )22,576(
 أخرى م ذمو مدینة تجاریة ذمم لتغیر فيا  92,032 )12,325(
  وذمم أخرى دائنة تجاریة ممذ لتغیر فيا  )1,054,893( )46,156(
    

 ت یاالعمل منفي) /  (المستخدمةالتدفقات النقدیة   )217,235( 1,549,299
    
 نمكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفی  )100,599( )77,866(
 دارةس اإلجلمة ألعضاء مدفوع تمكافآ 9 )156,125( )119,500(
 رعات خیریة مدفوعة  تب  )55,000( )44,000(
    

 تشغیلیة طة الاألنشمن /  (المستخدمة في)التدفقات النقدیة صافي   )528,959( 1,307,933
    
 ةاإلستثماریاألنشطة    
 معدات شراء عقارات وآالت و  )386,314( )567,819(

 ركة زمیلةة من شملسھم مستح أباأر 3 2,100,000 1,900,000
 أرباح أسھم أخرى مستلمة 6 113,394 174,721

 فوائد مستلمة  95,894 85,185
 ع بنكیة ئودا  )500,000( )1,000,000(
    

 یةستثماراألنشطة اإل التدفقات النقدیة منصافي   1,422,974 592,087
    

 ة التمویلیة نشطاأل   
 دفوعة أرباح أسھم م  )1,200,922( -
 عة وفدم لیوتمالیف كت  )222( )2,946(
    
 التمویلیة األنشطة  تدفقات النقدیة المستخدمة فيلاصافي   )1,201,144( )2,946(
    

 في النقد وما في حكمھ الزیادة (االنخفاض) /   )307,129( 1,897,074
    
   ینایر 1في  في حكمھالنقد وما   1,933,003 )541,368(
    

 سبتمبر  30في ھ كم النقد وما في ح 5 1,625,874 1,355,706
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق ل اشركة 
 

  المختصرةة رحلیة المیمالال معلوماتلاول ح  إیضاحات
 حرینيبالدینار الب                                                      2020 سبتمبر 30المنتھیة في  ھرأش تسعةلل
 
 

 معلومات الشركة  .1
 

لدى وزارة الصناعة ومسجلة ین ي مملكة البحرفـت مـة تأسساعة كة مساھم ) ھـي شر"الشركة"شركـة الفنادق الوطنیة ش.م.ب. (
، طریق 59بنایة رقم ، 5243ب. . ص وة ھشركل لللمسجا بتكالم. عنوان 1665م قر ريجال تسج تحتوالسیاحة رة والتجا

 عةمومج من قبل  ، المدارولب رادسونمملكة البحرین. تمتلك الشركة فندق الدبلومات  ، المنطقة الدبلوماسیة،317، مجمع 1701
یل تم تعد  ،2015 ةن س في. 2000یولیو  20 يف خةالمؤر نةس 15لمدة  ارةبموجب اتفاقیة اإلد  ") ریزیدور(" ادقریزیدور للفن

 ین. في مملكة البحرفقط نشاطھا   الشركةتمارس  .2030دیسمبر  31دارة لتمدید الفترة حتى تفاقیة اإلا
 

 الشركة الزمیلة
 . م.م . بحرین) ذ رقیة (الفي الشركة األفریقیة والش %)33.33: 2019( %33.33 بنسبة  ةحصة ملكی لك الشركةتتم
 

 بیة حاس ملا اسات سیال.   2
 

 دعدااإلأسس 
اسبة معیار المح وفقاً لمتطلبات 2020 سبتمبر  30أشھر المنتھیة في التسعة لفترة  حلیة المختصرةالیة المرالم لوماتالمعت أعد 

  اتفصاحإلاو تاعلومیع المجمعلى  المعلومات المالیة المرحلیة المختصرةال تشتمل  ."یة المرحلیةلاملر االتقاری" -  34رقم  الدولي
ً وف ةیة كامللما ناتبیااد لوبة إلعد المط كة  لسنویة للشرالمالیة ا البیاناتمع  تھا ءقراإلعداد التقاریر المالیة، ویجب  لمعاییر الدولیةل قا

  سبتمبر 30في  أشھر المنتھیة التسعةالضروري أن تكون نتائج  ن مذلك، إنھ لیس  ىلإافة . باإلض2019دیسمبر  31كما في 
المعلومات المالیة  ھذهإعداد  إن .2020دیسمبر  31في تنتھي سي الت مالیةلسنة اللیمكن توقعھا  يالت جائللنت راً شؤم 2020

تطبیق السیاسات المحاسبیة   ثر علىات والتي تؤیضفروالتقدیرات وال تالقرارایتطلب من اإلدارة ممارسة  المرحلیة المختصرة
عند إعداد لتقدیرات. عن ھذه ا علیةئج الفاف النتروفات. قد تختل صوالم تایراد اإلو تمطلوبادات واللمعلنة للموجووالمبالغ ا

ات  یاسا في تطبیق السھمداذاتھا التي تم استخالجوھریة القرارات ، قامت اإلدارة باستخدام المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة
           نتھیة فيالم لسنةدققة لملیة الى البیانات الماعل اھ قی بتم تط يتوال یة،الیقین لتقدیر عدمالمحاسبیة للشركة، والمصادر الرئیسیة 

 ). 12قم (یضاح ر في إ الموضحة) 19(كوفید ثر جائحة الكورونا أعدا ، ما 2019دیسمبر  31
 

 إدارة المخاطر المالیة
ة  تھینلمسنة ادققة للمال ةلیماال ناتبیالا في  نھاح عة ھي نفسھا تلك التي تم اإلفصاشركلمخاطر المالیة للإدارة ا ت وأھدافسیاسا نإ
، اتخذت الشركة تدابیر محسنة واستباقیة   )19-كورونا (كوفید بسبب جائحة  نظرا إلى تطور الوضع .2019دیسمبر  31ي ف

ة لإلدارة مكثفعقد اجتماعات  یشمل ھذا األمرالئتمان والسیولة والمخاطر التشغیلیة. مثل ا لرصد وتخفیف المخاطر اإلضافیة
 قة بالسیولة.مسائل التشغیلیة والمتعلع الرصد واالستجابة لجمیللوارئ خطط الطب والعمل لسالمجو
 

 معاییر وتفسیرات جدیدة ومعدلة
                   في أو  لتفسیرات الساریة المفعول للفترات المالیة التي تبدأر وایییوجد العدید من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعا

 كة. رللش یةالمالالمعلومات وھري على أي أثر ج كن لھا ن لم یلكو ،2020 یرینا 1د بع
 

 امةیة الھلمحاسبالسیاسات ا
تلك التي تم إتباعھا في إعداد لمختصرة ھي مطابقة لاالمرحلیة  المالیة المعلوماتاد ھذه إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعد 

  .2019 دیسمبر 31یة في نتھة المنللسكة شرلل لسنویةا البیانات المالیة
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق ال شركة 
 

  المختصرةة رحلیة المیمالال معلوماتلاول ح  إیضاحات
 حرینيبالدینار الب                                                      2020 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  للتسعة

 
 

 لة زمی في شركة إستثمار .3
 

،  )(الشركة الزمیلة رین) ذ.م.م. والشرقیة (البح قیة یر فركة األ الش حصة ملكیة في %)33.33 :2019( %33.33لشركة ا تملك
یة.  ستھالكراد وبیع المنتجات اإلذلك استیاألسھم وكالسندات وات في راستثموالتي تأسست في مملكة البحرین ومرتبطة بأعمال اإل

الشركة  یتم احتساب حصة  ة.یلماالي سوق عام لألوراق ي أة فر مدرجغیشركة  ھيم.م ذ. ین) لبحر(اة والشرقیالشركة األفریقیة 
  . لمختصرةلیة المرحلیة االمعلومات الماه ذ ھ. باستخدام طریقة حقوق الملكیة في (البحرین) ذ.م.م  والشرقیة األفریقیةة في الشرك

  : لإلستثمار  ةفترید فیما یلي التغیرات في القیمة ال
 

 

 مبرسبت 30
2020 

  عةاجمر

 دیسمبر 31
2019 

 ققةمد
    

 7,758,073  7,995,852 ینایر 1في الرصید 
 )1,675(  -  16ة رقم معیار الدولي إلعداد التقاریر المالیتأثیر تطبیق ال

    
 7,756,398  7,995,852 )المعدلینایر ( 1الرصید في 
 2,060,440  737,873 )1( ةالسن / الفترة لخالالربح من  ةحصة الشرك

 )1,900,000(  )2,100,000( السنة / الفترةلمة خالل مست ح أسھمأربا
 79,014  )64,454( للشركة الزمیلةخر اآل  الدخل الشاملحصة الشركة من 

    
 6,569,271  7,995,852 
 
 
ً والذي  ،.م.م.لبحرین) ذ (اشرقیة لة وایقیفرشركة األلل مراجعةال ختصرةة المالمعلومات المالیة المرحلیبناًء على  )1(  بمبلغ  تُبین ربحا

                              أشھر المنتھیة   تسعةلل( 2020 سبتمبر  30یة في أشھر المنتھ التسعةني لفترة دینار بحری 2,213,619وقدره 
رباح  نصیبھا من األ اب احتسب  لشركةمت اقا. الزمیلةمن قبل الشركة  ینار بحریني)د  4,408,487: 2019 سبتمبر  30في 

دینار بحریني) في ھذه   1,471,389: 2019 سبتمبر  30 یة في تھ ر المنأشھ للتسعةیني (حر ینار بد  737,873 والبالغ
   .مرحلیة المختصرةالمعلومات المالیة ال

 
 

 ت ا ستثمارا .4
 

 

 سبتمبر 30
2020 

 )مراجعة(

 سمبردی 31 
2019 

 )مدققة(
    

    ل مالدخل الشاالل المدرجة بالقیمة العادلة من خ كیةم حقوق الملأسھثمارات إست
    :اآلخر
 2,392,942  2,300,906 مسعرة ال ستثمارات أسھم حقوق الملكیةا
 348,309  350,437 مسعرة الیر غ قوق الملكیةرات أسھم حستثماا

    
 2,651,343  2,741,251 
 



 

10 
 

 ش.م.ب. یةالوطنفنادق ال شركة 
 

  المختصرةة رحلیة المیمالال علوماتملاول ح  حاتإیضا
 حرینيبالدینار الب                                                      2020 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  للتسعة

 
 

 (یتبع) تاستثمار ا .4
 

 ا یلي:كم خرامل اآللشا الدخلالل جة بالقیمة العادلة من خالمدر حقوق الملكیة مأسھت اثمارتسإالحركة في ت كان
 

 

 سبتمبر 30
2020 

 )مراجعة(

 دیسمبر 31 
2019 

 )مدققة(
    

 2,693,435  2,741,251 ینایر 1 الرصید في
 47,816  )89,908( ترةلفاالتغیر في القیمة العادلة خالل 

    
 2,651,343  2,741,251 
 
 سبتمبر 30 :أو الخسارة حلرب االل ن خبالقیمة العادلة م المدرجة أسھم حقوق الملكیةستثمارات ا

2020 
 )عةمراج(

 یسمبرد 31 
2019 

 )مدققة(
    
    
 2,000,000  2,000,000 )1(مسعرة الغیر  قوق الملكیةستثمارات أسھم حا
 61,515  55,491  مسعرةال ملكیةلستثمارات أسھم حقوق اا
    
 2,055,491  2,061,515 
 
دینار بحریني)   2,000,000: 2019نار بحریني (ید  2,000,000 لغة بالرة االمسع الملكیة غیرھم حقوق استثمارات أس) 1(

ات لع الدولیة للشركسبحة الار األساسي في تمویل مراالمتعلقة باالستثم ةلمضاربلمقیدة الستثمارات االتمثل شھادات 
                              ة لمضاربلمقیدة لاستثمارات االشھادات تستحق  .البحرینفظة مح – يل الكویتالتموی یتب مع  ت)قاراع(ال
     اً.سنوی% 6.5یبلغ معدل فائدة  تحمل، و2021بر سبتم 3ریخ بتا

 
   ما یلي:ك رةلمسعا سارةالخأو  الربح ة العادلة من خاللمبالقیھم حقوق الملكیة استثمارات أسكانت الحركة في ) 2(
 

 

 سبتمبر 30
2020 

 )مراجعة(

 برمدیس 31 
2019 

 )ققةمد(
    

 49,470  2,061,515 رینای  1الرصید في 
 2,012,045  )6,024( التغیر في القیمة العادلة خالل الفترة

    
 2,055,491  2,061,515 
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق ال شركة 
 

  المختصرةة رحلیة المیمالال اتممعلولاول ح  إیضاحات
 حرینيبالدینار الب                                                      2020 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  للتسعة

 
 

 النقد وما في حكمھ .   5
 : ما یليعلى  كما في بیان المركز المالي ما في حكمھ، یشتمل النقد والمرحلیة دفقات النقدیةبیان التلغرض 

 

 
 سبتمبر 30

2020 
 دیسمبر 31 

2019 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    
 7,807  6,770 وقصند قد في الن

 2,021,684  1,659,637 بنوكنقد لدى 
    

 2,029,491  1,666,407 ونقد  بنوكأرصدة لدى 
 )96,488(  )40,533( ) 1( د قد مقیّ ن
    

 1,933,003  1,625,874 ھ وفقاً لبیان التدفقات النقدیة المختصري حكم النقد وما ف
 
 
 ا في حكمھ. ومد ب بھا في النقلم یطال ھمح أسربا یمثل أمقیّد الذي النقد الن ضمییتم ت  لم) 1(
 

 لتوالي،على ا دینار بحریني ألف 500ملیون دینار بحریني و 2بقیمة  ینبنكلسحب على المكشوف من ل تسھیالتركة شللدى ا
بمعدل ائدة ف ینتسھیلذین ال. یحمل ھبحرینلكة المم مؤسسات مالیة في  لبمن قلتمویل متطلبات رأس المال العامل الممنوحة 

لم یتم استخدام التسھیالت  .شھریاً فیما بین البنوك في البحرین المحتسب معروضلواحد عن المعدل ا ھرة شعلى لمد ویاً % سن3.5
 2020سبتمر  30خالل الفترة والتوجد أرصدة قائمة كما في 

 
 

 للعملیاتموسمیة الطبیعة ال.   6
لمنتھیة  ھر اأش التسعة (لفترة 2020 سبتمبر 30ي ف  ة یھأشھر المنت التسعة لفترة نيدینار بحری 113,394 ةالبالغأرباح األسھم 

، فإن عدم ومع ذلك .عتاد للمدفوعاتالم توقیت لل ةنتیج موسمیة عة بی ط ات ذ  ) ار بحرینيدین 174,721: 2019 بر سبتم  30 في 
ر وإجراءات  فسل، والقیود المفروضة على ا)19-نا (كوفید جائحة الكوروعن الظروف االقتصادیة ذات الصلة بـ جم نیة الناالیقی
ادة وزی وأسعارھا إشغال الغرفض في معدالت ب االنخفا، بسبوالتأجیر الفندقوعملیات ، ثرت على الشركةأ ماعي قد باعد االجتالت

 تكالیف تدابیر الحمایة اإلضافیة. 
 
 

 الربح للسھم .   7
 

  سبتمبر 30  سبتمبر 30

2019  2020  

  اجعة)(مر  راجعة)(م

    

 ینار بحرینيد –الربح للفترة /  )الخسارة( ) 145,214(  1,254,626
    
 أسھم  صافي من -متوسط عدد األسھم الصادرة    

 الخزینة 120,092,217  120,092,217
    

 بالفلس –م األساسي والمخفض سھعلى ال العائد ) 1(  10
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق ال شركة 
 

  المختصرة ةرحلیة المیمالال معلوماتلا ول ح  إیضاحات
 حرینيبالدینار الب                                                                                                                               2020 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  للتسعة

 
 المعاألع قطا ماتلوع م.   8

 طاعات التالیة:قلاة التشغیلیة إلى ال الشركعمم أتم تنظی
 

   .تفالالمؤتمرات والحو ،یة والمرطباتبیع األغذ و  ،رفإیجار الغ - أعمال الفندق والشركة 
 . ینالتجاری نرجیالبمكتب في ایجار ال - مكاتبأبراج ال   
 الرئیسي. ومصروفات المكتب  ئع ألجلاد ووال ،تداولة وغیر المتداولةالمات تثمارسواإل ،ةلیمز ةشركة  ات متضمنارثمستل من اإلخد  - ات إستثمار   
 

.  ةنیمد  مذموة وغیر متداولمتداولة ات إستثمارن وومخزودات ن عقارات وآالت ومعن أساساً مة من قبل قطاع األعمال وتتكوتخدملمسجمیع الموجودات التشغیلیة اعلى ل قطاعات األعماتتضمن موجودات 
 لة.القطاعات على أسس معقو منثر عین أو أكقطا ات المستخدمة بصورة مشتركة من قبل الموجود لبعض  ةدفتریالالمبالغ تم تخصیص األعمال الفردیة،  تاعلقطا  جودات مباشرةً بیة الموغلأ مكن نسب مما ی

 
 . ىخرأ دائنةم ذموتجاریة  مم ذ  نم  ساسباألون تكوت ،لیةیع المطلوبات التشغجمیلى عت طاعاتتضمن مطلوبات الق

 
 المجموع اإلدارةو اتستثماراال مكاتب لابراج أ الفندق أعمال  

سبتمبر  30منتھیة في ال أشھرللتسعة 
 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020    (مراجعة)

         
         

 4,327,420 1,977,143 - - - - 4,327,420 1,977,143 مبرمة مع عمالء من عقود إیرادات
 870,124 844,772 - - 870,124 844,772 - - رإلیجادخل ا

 )3,485,967( )2,214,858( - - )230,678( )189,765( )3,255,289( )2,025,093( یة تكالیف التشغیلال إجمالي
         

 1,711,577 607,057 - - 639,446 655,007 1,072,131 )47,950( لتشغیليربح اال إجمالي
         

 1,471,389 737,873 1,471,389 737,873 - - - - *افيص – رثماستدخل اإل
 516,891 512,790 516,891 512,790 - - - - أخرىت إیرادا

 )2,079,799( )1,828,869( - - )645,782( )436,214( )1,434,017( )1,392,655( استھالك
 )376,647( )171,864( )376,647( )171,864( - - - - وإداریة  ةمومیعروفات مص
 11,215 )2,201( - - - - 11,215 )2,201( الیة ودات المة الموجیمفاض قانخ

         
 1,254,626 )145,214( 1,611,633 1,078,799 )6,336( 218,793 )350,671( )1,442,806( ةترلفلالربح  (الخسارة)

 
 .ةزمیل حصة الشركة من ربح شركةیشمل  *
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 ش.م.ب. یةطنالوفنادق ل اشركة 
 

  المختصرةة رحلیة المیمالال معلوماتلاول ح  إیضاحات
 ینيرحبالدینار الب                                                                                                                               2020 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  للتسعة

 
 بع)(یت المعاألع قطا ماتلوع م   .8
 
 المجموع اإلدارةو اتستثماراال براج المكاتب أ   فندقالأعمال  
 دیسمبر 31 سبتمبر 30 دیسمبر 31 سبتمبر 30 دیسمبر 31 سبتمبر 30 دیسمبر 31 برسبتم 30 
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )عةجمرا( )مدققة( )مراجعة( )مدققة( )مراجعة( 
         

 87,334,180 84,719,859 15,828,109 14,942,512 36,798,965 36,362,746 34,707,106 33,414,601 وع الموجوداتمجم

 2,175,006 1,061,183 4,715 3,407 6,320 24,808 2,163,971 1,032,968 وع المطلوباتمجم
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 م.ب.ش.  یةالوطنادق فنل اشركة 
 

  المختصرةة رحلیة المیمالال معلوماتلاول ح  اتإیضاح 
 حرینيبالدینار الب                                                               2020 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  للتسعة

 
 

  قةعالال ويذطراف األمع وأرصدة معامالت .   9
ومشـغلي  ،لشركةلإلدارة الرئیسیین وموظفي ا جلس اإلدارةم أعضاءو ،ینین الرئیسیوالمساھم ،ةزمیلللشركة اة اقالالع ويذ األطراف تمثل 

لشـروط المتعلقـة سیاسات التسـعیر وا اعتماد بل ھذه األطراف. یتم قمن و المتأثرة شتركة أمالیطرة سالأو  سیطرةخاضعة للوشركات دق نالف
 ركة. ة الشرإدامجلس من قبل المعامالت بھذه 

 
  وفاتمصر   شركةحصة ال (مراجعة)  2020تمبر سب 30

 إیرادات  أخرى ةسوم إدارر تریاتمش ربح من 
      

 459,558 - - - - مساھم
 - - - 11,886 737,873 زمیلة الة شركال
      
 - 11,144 51,808 - -  (ریزیدور) إدارة الفندقركة ش

 2,303 48,148 - - -  مجلس اإلدارة أعضاء
       737,873 11,886 51,808 59,292 461,861 
 
 

  وفاتمصر   شركةحصة ال (مراجعة)  2019سبتمبر  30
 إیرادات أخرى ةسوم إدارر تریاتمش ربح من 
      

 459,558 - - - - مساھم
 - - - 78,292 1,471,389 زمیلة الة شركال
      
 - 11,646 108,408 - -  (ریزیدور) إدارة الفندقركة ش

 - 135,750 - - -  س اإلدارةمجل أعضاء
       1,471,389 78,292 108,408 147,396 459,558 
 

 :المختصرالمرحلي  مركز الماليبیان الفي  نةقة والمتضمالعال ويطراف ذ األمع األرصدة لي یفیما  
 
 أخرى دائنة  وذمم تجاریة  ذمم  أخرى مدینةوذمم ذمم تجاریة  

 
 سبتمبر 30

2020 
یسمبر د 31

2019 
 سبتمبر 30 

2020 
یسمبر د 31

2019 
 )ةققمد( )مراجعة(  )ةققمد( )مراجعة( 
      
 17,519 1,299  870 -  كة زمیلةرش
 96,522 38,164  17,997 4,030 (ریزیدور) إدارة الفندقركة ش

 156,125 19,648  1,136 2,256  اإلدارةأعضاء مجلس 
      
 6,286 20,003  59,111 270,166 
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق ال شركة 
 

  رةص تالمخة رحلیة المیمالال معلوماتلاول ح  إیضاحات
 حرینيبالدینار الب                                                              2020 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  للتسعة

 
 

 ) (یتبع قةعالال ويذراف طاألمع وأرصدة معامالت .   9
 

 العالقة  ويمعامالت مع األطراف ذال روط د وشبنو
  ویتم عادةً تسویتھا ،فائدة أي لتحموال  ،مونةمضي غیر وھ ،ةدیاألعمال االعتیا في سیاق  السنة /  ةالفترة القائمة في نھایة رصد تنتج األ

ع على األرصدة المستحقة الدف قة لعالا ويف ذ را طاأل طرف منألي دمة قمستلمة أو مضمانات ھناك أیة  جد تو الاً. یوم 30وخالل  اً،قد ن
 .  والقبض

 
التسـعة أشـھر فتـرة ي خـالل بحرینـ  دینـار 19,648 المختصـربیـان الـربح أو الخسـارة  فـيجلة سمالاإلدارة  سفآت أعضاء مجلمكا بلغت

فوعـة ألعضـاء مد افـأة الالمكة علـى ذلـك، بلغـت و. وعـال)بحرینـي دینـار 98,250: 2019 سبتمبر 30( 2020 سبتمبر 30في المنتھیة 
 برسـبتم 30( 2019دیسـمبر  31فـي لمنتھیـة السـنة ابقـة متعل يدینـار بحرینـ  156,125 التسعة أشھر المنتھیة رةفتخالل مجلس اإلدارة 

 ).2018دیسمبر  31في ة متعلقة بالسنة المنتھی ر بحرینيدینا 119,500: 2019
 

 ارة الرئیسيداإلامالت مع فریق المع
 :إلدارةمجلس ا أعضاء اعد ، ةفترخالل ال اإلدارة الرئیسي قفری تعویضاتفیما یلي 

 

 
 سبتمبر 30

2020 
 مبرتبس 30 

2019 
 )جعةمرا(  )مراجعة( 
    
 115,275  59,850 قصیرة األجل  نافعم
 1,434  1,725 وظیف لتا ما بعد نافعم
    
 61,575  116,709 
 
 

   صاتی التخص.   10
ھم نقدیة بواقع  سأمساھمو الشركة توزیع أرباح ، قرر 2020مارس  26السنوي للمساھمین الذي عقد بتاریخ ة العمومیة في اجتماع الجمعی

 : ال شيء). 2019(إبریل  2020دینار بحریني، والتي تم دفعھا في إبریل  1,200,922فلس لكل سھم، بقیمة إجمالیة  10
  
 

 لة دعاال ةقیاس القیم.  11
 :بالقیمة العادلة ةالمقاسیة التالموجودات ال بفئات كة تفظ الشرتح

 
 2020بر متسب 30 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع

 (مراجعة)    
     

   الموجودات     
 العادلة: بالقیمة لمقاسة ا    
 مارات مدرجة بالقیمة العادلة  تثسا    

 آلخرال الشامن خالل الدخل م 2,300,906 - 350,437 2,651,343
 تثمارات مدرجة بالقیمة العادلة سا    

 خسارةلا بح أورالل خالمن  55,491 - 2,000,000 2,055,491
 
 
 
 
 



 

16 
 

 ش.م.ب. یةالوطنفنادق ال شركة 
 

  مختصرةالة رحلیة المیمالال معلوماتلاول ح  إیضاحات
 حرینيبالدینار الب                                                              2020 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  للتسعة

 
 

 یتبع) ( العادلة ةقیاس القیم  .11
 

 2019سبتمبر  30 1المستوى  2المستوى  3ى وتالمس المجموع
 (مراجعة)    
     

  الموجودات     
 العادلة: لقیمة بالمقاسة ا    
 تثمارات مدرجة بالقیمة العادلة  سا    

 اآلخرل الشامخالل الدخل  من 2,392,942 - 348,309 2,741,251
 تثمارات مدرجة بالقیمة العادلة سا    

 خسارةلبح أو ارالل خالمن  61,515 - 2,000,000 2,061,515
 

 یة: الوالفرضیات الت الطرقلى یة بناًء علقیمة العادلة لألدوات المالقدیر ایتم ت 
 
األخرى تقارب  الدائنة  والذمموالذمم التجاریة  ،األخرىة نالمدی الذمموالتجاریة  والذمم  الودائع ألجل،و ،ى البنوكرصدة لد واأل نقد ال )أ

 دوات المالیة.لك األرة األجل لتقصیستحقاقات الالاویعود ذلك إلى   ،ةیرتدفلقیمھا ا
 

 .سوق نشطفي ة ورنشیرات المللتسع رجوعبال یةالملكوق أسھم حقستثمارات ة إلیم العادللقتم تقدیر ا )ب
 
م أحدث داخوبإست ،ناسبةملااألخرى یم تقنیات التقی ة إلستثمارات أسھم حقوق الملكیة غیر المسعرة بإستخدامدلالعاالقیم  تم تقدیر )ج

 ل. حاى المقتضحسب ھا مشابھة لأخرى ة ألداة الیالحالعادلة القیمة أو  ،ةتفضیلیلسوق دون شروط معامالت ا
 

، لم تكن  2019دیسمبر  31والسنة المنتھیة في  2019 سبتمبر 30و 2020 سبتمبر 30المنتھیة في  المالیة یرترات إعداد التقارل فخال
 ادلة.الع لقیمةا لتراتبیة 3والمستوى  2ى وستوالم 1المستوى  نتحویالت بیھناك 

 
ح عن  فصااإل لم یتم  ، وبالتالي،اد تقییمھا معال وكة ملكاً حراً لاضي الممراأل، وعرةیر المسالملكیة غقوق أسھم ح ر في لم یكن ھناك أي تغی

یتطلب لتي ادلة للموجودات اومات القیمة الععلواإلفصاح عن م ةلقیمة العاد للتراتبیة اة . بالنسب3قیمة العادلة للمستوى لا تراتبیةیة تسو
 . 4اح إیض ة، راجععادلاإلفصاح عن قیمھا ال

 
 

 ) 19 –ید (كوف ونا روكة ائح أثر ج .  12
بسرعة على مستوى العالم.   ھذا الوباء وتطور ) 19كورونا (كوفید  تفشي جائحة  ةلمیصحة العا، أعلنت منظمة ال 2020س مار 11في 
كبیرة   عالمیة تقلبات لسلع الاألسھم واأسواق ة االقتصادیة. كما شھدت لبیئعدم الیقین في ا لمي مع عادى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي أ وقد 

السفر وتدابیر الحجر  علىقیود  تطبیقبما في ذلك  باء،شي الوتفحتواء ر مختلفة ال. اتخذت السلطات تدابیاري األسعكبیًرا فا وانخفاضً 
نا (كوفید  كورو حةجائ طوراتكثب ت عن الشركةتراقب  الشركة.على  عنھ بعض التأثیرناتجة الدابیر التاإلجراءات وباء وولكان ل .الصحي

، بغرض إدارة أي  دارة المخاطر األخرىرسات إوبعض مماال ة األعمیاستمراركة بتفعیل خطة شرقامت اللجائحة، ا ابة لھذهاستجو ،)19
   .  مركزھا الماليو عملیات الشركة یطرأ على   تأثیر

 
ادیة.  تصضاع االقي األوفیق االستقرار الیة لتحققدیة ومن اءاتإجرعن میع أنحاء العالم في جالمركزیة  مصارفلمات واكوالح تأعلن
لمت  تسا .ت الصعبةتصادي ("الحزم") لدعم األعمال التجاریة في ھذه األوقاز االق امج التحفیلعدید من برمة مملكة البحرین عن اكوت حأعلن

  ،دقیةة الفنرسوم الخدم ،اءاء والمربئة الكھھیمات خد واتیر فة تأجیل مؤقت لصور م، بشكل رئیسي فيه الحزھذ الشركة بعض المنافع من 
 طل.التعق دونمن ص ینلموظفب تروالئي یض جزوتعو
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق ال شركة 
 

  المختصرةة رحلیة المیمالال معلوماتلاول ح  إیضاحات
 يحرینلدینار الببا                                                               2020 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  لتسعةل
 

 (یتبع) )19 –د یوف (كونا ركوأثر جائحة .  12
 
 

مبلغ  ، وظفي الشركةرواتب م معلقة بد عمت، والینيرنار بحدی 131,711بمبلغ مستلمة ة ومیحكات د مساع منضسارة یتربح أو الخلبیان ا
ت الشركة عرض  ر ااخترسوم الخدمة الفندقیة. المتعلق بدینار بحریني  43,422 مبلغو ،تماد بفواتیر الخ یتعلقدینار بحریني  119,765

        .صلةفات ذات الوالمصرض یخالل تخفمن  میةوالحك مساعدةاله ھذ 
 

   ، إلى جانب عدم وجود طلب كاف وأسعار غرف غیر مجزیة، فكانالمعتاد نظراً لكون الفنادق والشقق السكینة تعمل بمستویات دون 
 ) تأثیراً سلبیاً على البیانات المالیة للشركة، كما یلي: 19 -كوفید  لجائحة الكورونا (

 
، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتیجة النخفاض  الفندق أعمال من ریناون د ملی 2,35 لغبمبانخفاض اإلیرادات  •

خالل  قد تكون موجودةاإلشغال، وإلغاء العدید من الضیوف لحجوزاتھم، وتخفیض األسعار المعروضة لجذب أي أعمال محدودة 
 ھذه الفترة؛

 خالل الفترة؛دینار بحریني  160,386 مبلغیة باستثمارات أسھم حقوق الملك  االنخفاض في قیمة •
) 19 -كوفید ( دینار بحریني، نتیجة لألثر السلبي لجائحة الكورونا 733,516 مبلغانخفاض الحصة في أرباح الشركة الزمیلة ب •

 على عملیات الشركة الزمیلة.

افي أرباح تبلغ  لفترة، مقارنة مع صار بحریني لدین 145,214مل أعاله تسجیل الشركة لصافي خسارة غیر مسبوقة تبلغ نتج عن العوا
 دینار بحریني لنفس الفترة من السنة السابقة.  1,254,626

 
بما في ذلك   ،الماليومركزھا رھا على عملیات الشركة وتأثی ) 19وفید ك( كورونا  ائحة ج تطورات س اإلدارة عن كثب تراقب اإلدارة ومجل

، نواتفاقیات الدیو باء باألعة ثقلالم لعقود مراجعة او ، مةقیفاض في ال، واالنخات األصولقییمى ت ر علثیلتأ، واالخسارة المحتملة في اإلیرادات
منشأة  العمل ك قادرة على االستمرار في ن الشركة جلس اإلدارة أرى می ،بالرغم من ذلك .ى ذلكدر خارجیة وما إلت االستعانة بمصاترتیباو

 .دةموحالة ختصرة الملمالیة المرحلیت االمعلوماذه ریخ ھالمقبلة من تا 12لـ ھر امستمرة لألش
 

  للشركة، لمحاسبیةا السیاسات  مھا في تطبیقالتي تم استخداة الجوھریلقرارات ا فإن ، تصرةلمرحلیة المخالمعلومات المالیة اد د إعداعن
اداً ستنا ة،ات اإلدارھذه أفضل تقدیرثل ، وتملیةلحادیة الة للتقلبات االقتصاار المحتمتعلق باآلثیما یف نیة، قیعدم الیل تخضع ومصادر التقدیر

  بلة للرصد.مات المتاحة أو القالوالمع ىعل
 

 ة ت المقارنمعلوما  . 13
ى إن إعادة التصنیف لم تؤثر عل ة.ة عادلة مع عرض الفترة الحالیعطاء مقارنرورة، إلضلا ، عند قام المقارنةادة تصنیف بعض أرتم إع

ً علنة ساالم ملكیةو حقوق الأاألرباح   .بقا
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