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 ش.م.ب.  يةالوطنفنادق الشركة 
 

 رص تالمخ الدخل الشامل بيان 
 ي حرينببالدينار ال                                                              2021مارس  31تهية في أشهر المن للثالثة

 
 

  إيضاح مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في 

2020  2021   

   )مراجعة(   مراجعة( )

     

 للفترة الربح  99,695  264,763

     
 ر اآلخدخل الشامل ال    
 ي إلى األرباح أو الخسائر ف ا هتصنيف  لن يتم إعادةد التي  البنو    
 : ةقفترات الالحلا    
 ل  العادلة من خالمدرجة بالقيمة ال لإلستثماراتلعادلة قيم اال في يرصافي التغ    

 الفترة خالل الشامل اآلخر   ل الدخ 4 (17,456)  2,128
 لزميلة ا كة رش لل خرامل اآل الشالدخل لشركة في اة حص 3 6,251  (74,104)

     
 للفترة   اآلخر شامل الالدخل  وع ممج  (11,205)  (71,976)

     
 لفترة مجموع الدخل الشامل ل   88,490  192,787
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 ش.م.ب.  يةالوطنفنادق الشركة 
 

 ر صتخ ملاة الملكيفي حقوق لتغيرات بيان ا
   بالدينار البحريني                                                                                                                                             2021مارس  31ي ة ف لمنتهيأشهر ا للثالثة

 
 

 المجموع 
 أرباح 

 مستبقاة  

حصة الشركة  
  ات ي من إحتياط

 لة الشركة الزمي

ة  القيم اطي إحتي
 العادلة 

 رات الستثمال

تياطي إعادة  حإ
 تقييم 

 ت اراعقال
 إحتياطي 

 م اع
 اطي يإحت

 قانوني 
 أسهم 

 نة يخز
 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 - - - - - - - 99,695 99,695

 خر للفترة  اآل  شاملالدخل لا - - - - - ( 17,456) 6,251 - ( 11,205)

          

   رة تالشامل للف الدخل مجموع  - - - - - ( 17,456) 6,251 99,695 88,490

          

 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 2,008,947 136,310 43,112,549 77,092,317
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 ش.م.ب.  يةنالوط فنادق ال شركة 
 
 ر صتخ ملاة الملكيفي حقوق لتغيرات ان ايب

   بالدينار البحريني                                                                                                                                         2021مارس  31ة في لمنتهيأشهر ا للثالثة
 
 

 المجموع 
 أرباح

 اةمستبق 

من   حصة الشركة 
  اتي حتياطإ

 ة لالشركة الزمي 

ة  القيم اطيإحتي 
 العادلة 

 الستثماراتل

تياطي إعادة  حإ
 تقييم 
 ت العقارا

 إحتياطي
 عام

 اطيي إحت 
 قانوني

 أسهم
 نةي خز

 رأس 
 ( مراجعة ) 2020 مال ال

          

   2020ير اين  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

 لفترةالربح ل - - - - - - - 264,763 264,763

 خر للفترة  اآل  شاملالدخل ال - - - - - 2,128 (74,104) - (71,976)

          

   رة ت مجموع الدخل الشامل للف - - - - - 2,128 (74,104) 264,763 192,787

          

   2019لسنة  ةعلن مأرباح أسهم  - - - - - - - (1,200,922) (1,200,922)

          

     2020مارس  31الرصيد في  12,127,500 ( 94,726) 5,670,492 1,087,579 13,391,305 2,110,802 107,196 49,750,891 84,151,039
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 .ب. .مش  يةالوطنادق نفالشركة 
 
 رص تمخالة  نقديالات  فق لتدا  انيب

 حريني بالدينار الب                                                          2021مارس  31هية في أشهر المنتللثالثة 
 

  إيضاح  مارس  31 مارس  31

2020 2021   

   ( مراجعة) ( مراجعة )

 األنشطة التشغيلية    
 لفترة  ل حرب ال  99,695 264,763

 ية: تالبنود التعديالت لل   
 كهالست إ  635,619 703,780

 لة كة زمي شرحصة الشركة من ربح  3 (159,176) (357,079)
 لربح أو بالقيمة العادلة من خالل ا ستثماراتا علىالتغير في القيمة العادلة    

 ة الخسار 4 838 15,414

 م هاح األسب أر دخل  6 (98,309) (111,743)

 د فوائ ل الخد  (54,896) (58,376)

 ئد االفوت  مصروفا   88 40

 لية الموجودات الماقيمة خفاض ن ا  13,000 8,093

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  9,890 14,088
    

 امل لمال العرأس ات في راغي الت ربح التشغيلي قبل لا  446,749 478,980
    

 ن وز مخال في غيرت لا  (515) 14,342
 أخرى   موجوداتو نة مدي  تجارية ذمم لتغير فيا  (56,216) (145,093)
   وذمم أخرى دائنة  تجارية ممذ لتغير فيا  787,587 (120,260)

    
 ت يا العمل  من لنقدية قات ا التدف   1,177,605 227,969

    
 نمكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفي   (10,520) (7,031)

 دارةس اإل جل مة ألعضاء مدفوع  تمكافآ 9 (40,000) (156,125)

    
 األنشطة التشغيلية من قدية نات ال التدفق صافي   1,127,085 64,813

    
 ة اإلستثماري األنشطة    

 معدات اء عقارات وآالت ورش  (156,620) (92,194)
 ركة زميلة ة من شملسهم مست ح أباأر 3 1,000,000 1,400,000

 مستلمة ئد فوا  95,351 28,391
 ودائع بنكية  (500,000) -
    

 ية ستثمار األنشطة اإل ن ية مالنقد التدفقات صافي   438,731 1,336,197

    

 ة التمويلية نشطاأل   
 عة  وف دم لي وتم يفالكت   ( 88) ( 40)
    
 التمويلية األنشطة  تدفقات النقدية المستخدمة فيلاصافي   ( 88) ( 40)
    

 قد وما في حكمه الن في  الزيادة افي ص  1,565,728 1,400,970

    
   يناير 1في   حكمه يف وما النقد   1,432,538 1,933,003

    
 مارس  31في ه كمالنقد وما في ح  2,998,266 3,333,973
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 ش.م.ب.  يةالوطنفنادق لاشركة 
 

  المختصرةة  رحلية الميمالال  معلوماتلا ول ح إيضاحات
 حريني الب يناربالد                                                             2021مارس  31في ة المنتهي هرأش ةثثاللل
 

 

 معلومات الشركة   .1

اعة  لدى وزارة الصنومسجلة  ين  ي مملكة البحرفـت  مـة تأسساعة  كة مساهم( هـي شر" الشركة" شركـة الفنادق الوطنية ش.م.ب. )
، طريق 59م  ة رق ايبن،  5243ب.  .  ص  وة هشركل لللمسجا  بتكالم. عنوان  1665م  ق ر  ريجال تسج  تحتوالسياحة  رة  والتجا
الدبلوماسية،ا  ،317  ، مجمع1701 البحرين.    لمنطقة  الدبلو  كتل تممملكة  ال(فندق" ل)"ا  مات رادسون بلوالشركة فندق  من   مدار، 
للفنادق  شركةقبل   ا  "(ريزيدور)"   ريزيدور  ً يئمبدرية  انت ساك  تيالو  دارة تفاقية إبموجب  المؤرخة  15  لمدة  ا يوليو   20في    سنة 

ً والمدارة أيض  ندقيةالفلشقق  يات اأت الشركة عملبد،  2007  سنة  في.  2000 التي كانت بموجب اتفاقية إدارة    ن قبل ريزيدورم  ا
م ً بدئيسارية  لمدةا في    12    المؤرخة  بدأت  2003مايو    6سنة  سنة  .  في  وتعمليات    2012الشركة  مبنإدارة  المكاتب أجير  ى 

 . 2030مبر  ديس  31حتى  اإلدارة  مديد فترة  تل  ةقيندالشقق الفوفندق  لا  إدارةة  ، تم تعديل اتفاقي2015  سنة  في  .التجارية التابعة لها
 . 2021 إبريل  29جلس اإلدارة بتاريخ بل ممن قاعتمدت البيانات المالية  في مملكة البحرين.فقط اطها نش الشركةارس مت
 

 لزميلة الشركة ا
 . م.م.( ذبحرينرقية )الشفريقية والاألفي الشركة   %(33.33: 2020) %33.33 بنسبة ةحصة ملكي لك الشركةتتم
 

 بية سحاملا  اساتسيال.   2
 

 د عدااإلأسس 
المرالم  لوماتالمعت  أعد المختصرةالية  المنتهية في    الثالثةلفترة    حلية  لمتطلبات  2021مارس    31أشهر  المح  وفقاً   اسبةمعيار 
 اتفصاحإلاو تاعلومالميع جمعلى  المختصرة ية المرحلية الالمعلومات المال تشتمل  ." ية المرحليةلاملر ااريتقال"  - 34رقم  يولالد
ً وف  ةية كامللام  ناتبيااد  لوبة إلعدمطال كة  لسنوية للشرالمالية ا  البياناتمع    تهاءقراإلعداد التقارير المالية، ويجب    لمعايير الدولية ل  قا

ليس    ىلإ افة  ضاإل. ب2020ديسمبر    31في  كما   إنه  نتائ  نمذلك،  تكون  أن  أشهج  الضروري  رس ما  31في    المنتهية  رالثالثة 
توقعها    ي الت  جائللنت  راً شؤم  2021 المالية    هذه إعداد    إن  .2021ديسمبر    31في  تنتهي  سي  الت  مالية لا  سنةلليمكن  المعلومات 

المختصرة اإلدارة ممارس  المرحلية  المحاس  ثر علىات والتي تؤيضفرت والوالتقديرا  تاراالقرة  يتطلب من  السياسات  ة بيتطبيق 
للموجواوالمبالغ   ولمعلنة  تختلصلماو  تايراداإلو  توباالمطلدات  قد  النروفات.  الفاتف  ا  علية ئج  هذه  إعداد  لتقديرات.  عن  عند 

ات ياسا في تطبيق السهمدااستخ  ذاتها التي تم  هريةجوالالقرارات  ، قامت اإلدارة باستخدام  المعلومات المالية المرحلية المختصرة
و للشركة،  الرئيالالمحاسبية  عدمسية  مصادر  تط   يتوال  ينية،اليق  لتقدير  الماعل  اهق يبتم  البيانات  اى  لمللية  فيالم  لسنةدققة             نتهية 

 . 2020ديسمبر  31
 

لمختصر بيان المركز المالي الموحد ا ة لام المقارنأرق  ستخراجالمرحلية المختصرة مراجعة وليست مدققة. تم ا  اليةالم  المعلومات
للبيانات المختصرة للو  2020بر  مسدي  31  يية فهتمنال  ةنسلا   عندققة  المية  المال  بياناتمن ال ربح أو  تم استخراج أرقام المقارنة 

  لمراجعة ا   ةالمختصر  المرحلية  اليةمال  ماتالمعلومن  دية والتغيرات في حقوق الملكية  والتدفقات النقاآلخر  دخل الشامل  الخسارة وال
 . 2020مارس  31 يفمنتهية أشهر ال الثالثةلفترة 

 
جائحة  نظ لتفشي  الب  قرر،  (19  –)كوفيد    وناكورس  فيرو راً  المركزيحمصرف  العامة   رين  المساهمة  الشركات  جميع  إعفاء 

المؤسسة   ً والبنوك  ونشر  محليا إعداد  من  الالمعلوم  المرحلية  المالية  أشهر    مختصرةات  في  للثالثة  .  2020مارس    31المنتهية 
ت ن الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتدفقات النقدية والتغيراالمعلومات المقارنة المدرجة في بياوبالتالي ، لم يتم نشر  

 في حقوق الملكية ، ولكن تمت مراجعتها. 
 

 إدارة المخاطر المالية 
ة  ي هتنلمسنة ا دققة للمال  ةليماال  ناتبيالا ي  ف  اهح عناإلفصا  تلك التي تمها  نفس  ة هيشرك الية لللمطر المخاإدارة ا   ت وأهدافسياسا  نإ
الوضع   . 2020ديسمبر    31ي  ف تطور  إلى  جائحة    نظرا  )كوفيدبسبب  واستباقية   (19-كورونا  تدابير محسنة  الشركة  اتخذت   ،

اإلضافية المخاطر  وتخفيف  ا  لرصد  والممثل  والسيولة  االئتمان  اجتماعات    مراأل  هذا  يشمللتشغيلية.  خاطر  ة رلإلدا  مكثفةعقد 
 قة بالسيولة.مسائل التشغيلية والمتعلع الالستجابة لجميوا رصدللوارئ خطط الطب مللعوا لسالمجو
 

 معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة
المعا على  والتعديالت  الجديدة  المعايير  من  العديد  وايييوجد  المفر  السارية  لللتفسيرات  المالية  عول  تبفترات  أو    دأالتي                     في 

 كة. رللش يةالمالالمعلومات وهري على ج أثرأي  كن لها ن لم يلكو ،2021 يرينا 1د عب
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 ش.م.ب.  يةالوطنفنادق الشركة 
 

  المختصرةة  رحلية الميمالال  معلوماتلا ول ح إيضاحات
 حريني لبر ابالدينا                                                         2021مارس  31المنتهية في  للثالثة أشهر

 

 )يتبع( بيةس حاملا  اساتسيال .  2
 

 امةية الهلمحاسبالسياسات ا
المتبعة في إعد  المحاسبية  السياسات  لاالمرحلية    المالية  المعلوماتاد هذه  إن  إتباعها في إعداد لمختصرة هي مطابقة  التي تم  تلك 

 . 2020 ديسمبر 31في ية نتهة المنللسللشركة   ويةلسنا ةاليات المالبيان
 

 لة زمي كة في شر إستثمار .3
 

، ( )الشركة الزميلة  رين( ذ.م.م.والشرقية )البح  قيةيرفركة األالش  ملكية في ة  حص   %(33.33  :2020)  %33.33لشركة  ا  تملك
ية. ستهالكلمنتجات اإلبيع اراد وذلك استيكهم وساألالسندات وات في  راستثموالتي تأسست في مملكة البحرين ومرتبطة بأعمال اإل

يتم احتساب حصة   ة.يلماالم لألوراق  ق عا ي سوي أة فر مدرجغي  خاصةشركة    هي م.م  ذ.ين(  لبحر)اقية  والشريقية  فرألا  كةالشر
الشرك في  ذ.م.م  والشرقية  األفريقيةة  الشركة  في  )البحرين(  الملكية  حقوق  طريقة  باستخدام  اه  ذه.  مرحلية  ال  ليةلماالمعلومات 

  :ثمارلإلست ةفتريد لة افيما يلي التغيرات في القيم .ةتصرلمخا
 

 

 مارس  31
2021 

  عةجامر

 ديسمبر 31
2020 

 ققة مد
    

 7,995,852  6,804,606 يناير 1في الرصيد 
 959,995  159,176 ( 1) ة السن  /  الفترة لخال الربح من  ة حصة الشرك

 (2,100,000)  (1,000,000) نة الس / الفترةل خال  لمةمست  ح أسهم أربا
 (53,241)  6,251 للشركة الزميلة خر اآل  الشامل الدخل حصة الشركة من 

 2,000  - شركة الزميلة لى احتياطي التعديل ع
    

 5,970,033  6,804,606 

 

ً لذي وا ،.م.م.ين( ذلبحر)اشرقية لفريقية واشركة األلل  مراجعةال ختصرةة المالمعلومات المالية المرحليبناًء على  (1)  بمبلغ  تُبين ربحا
بحري  477,528وقدره   لفترة  ندينار  أشالثالي  في  المنته   هرثة  أشهر)  2021مارس    31ية                                المنتهية   للثالثة 

 رباح والبالغ األ صيبها منن اباحتسب لشركةمت اقا. الزميلةمن قبل الشركة  ينار بحريني(د 1,071,238: 2020مارس  31في 
لومات المالية المعدينار بحريني( في هذه      357,079:  2020مارس    31  ية فيتهالمن  أشهر  للثالثةيني )حرينار بد  159,176

   .مرحلية المختصرةال
 
 

 ت استثمار ا .4
 
 : اآلخر ل مالدخل الشاالل بالقيمة العادلة من خالمدرجة  كيةأسهم حقوق الملثمارات إست  أ(

 

 

 مارس  31
2021 

  عةجامر

 يسمبرد 31
2020 

 ققة مد
    
    

    
 2,307,041  2,285,567 رة  مسعال قوق الملكيةثمارات أسهم حست ا

 351,939  355,957 مسعرة  ير غال قوق الملكيةرات أسهم حماستث ا
    

 2,641,524  2,658,980 
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 ش.م.ب.  يةالوطنفنادق الشركة 
 

  المختصرةة  رحليالمة  يمالال  علوماتملا ول ح إيضاحات
 حريني ينار الببالد                                                           2021س مار  31المنتهية في  لثالثة أشهرل
 

 

 )يتبع(  تاستثمارا .4
 
 يلي:  اكم خرامل اآللشالدخل االل جة بالقيمة العادلة من خالمدر  حقوق الملكية  م أسهت اثمارت سإالحركة في ت كان
 

 

 مارس  31
2021 

  عةجامر

 ديسمبر 31
2020 

 ققة مد
    

 2,741,251  2,658,980 يناير 1 ي يد فالرص
 (82,271)  (17,456) ترة لفاالل التغير في القيمة العادلة خ

    
 2,641,524  2,658,980 

 
 : خسارة أو ال  حلرب االل بالقيمة العادلة من خ المدرجة   هم حقوق الملكية أسستثمارات  اب( 
 
 مارس  31 

2021 
  عةجامر

 ديسمبر 31
2020 

 ققة مد
    
    
 2,000,000  2,000,000 ( 1)مسعرة  غير  قوق الملكيةحتثمارات أسهم سا
 64,063  63,225   مسعرة ملكيةلستثمارات أسهم حقوق اا

    
 2,063,225  2,064,063 

 
دينار بحريني(    2,000,000:  2020نار بحريني )يد  2,000,000  ة  لغابلرة المسعا  هم حقوق الملكية غيراستثمارات أس(  1)

شهتمث باالستثم   ةلمضاربلمقيدة  الرات  ستثمااالادات  ل  مراار  المتعلقة  تمويل  في  الاألساسي  للشركسبحة  الدولية  ات لع 
الكويتالتموي  يتب   مع  ت(قاراع)ال                                ة ربلمضالقيدة  ملاستثمارات  االشهادات  تستحق    .البحرينفظة  مح  –  يل 
    اً.سنوي% 6.5يبلغ ائدة دل فمع تحمل، و2021بر سبتم  3ريخ بتا

 
  ما يلي:ك رةلمسعا  سارةالخأو   الربح  ة العادلة من خاللمبالقيهم حقوق الملكية أس استثماراتكانت الحركة في ( 2)

 

 

 مارس  31
2021 

  عةجامر

 ديسمبر 31
2020 

 ققة مد
    
 2,061,515  2,064,063 ريناي  1لرصيد في ا

 2,548  (838) رة الفت التغير في القيمة العادلة خالل 
 

 
  

 2,063,225  2,064,063 
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 ش.م.ب.  يةالوطننادق فالشركة 
 

  المختصرةة  رحلية الميمالال  اتممعلولا ول ح إيضاحات
 حريني نار الببالدي                                                              2021مارس  31المنتهية في  للثالثة أشهر

 
 

 ه كمالنقد وما في ح.   5
 

 
 مارس  31

2021  
 ديسمبر 31

2020 
 ( مدققة )  ( مراجعة) 
    
 6,811  6,842 وق صندقد في الن

 1,429,149  2,994,811 بنوكنقد لدى 
    

 1,435,960  3,001,653 المختصر  المركز الماليه وفقاً لبيان ي حكمالنقد وما ف

 ( 3,422)  ( 3,387)   دمقي  قد ناً: مطروح

    
ً ي حكمفا النقد وم  1,432,538  2,998,266 لبيان التدفقات النقدية المختصر   ه وفقا

 

 

ألكثر من    ةاريخ استحقاق أصليولها ت ر بحريني(  نادي  2,500,000:  2020دينار بحريني )  2,000,000الودائع البنكية بمبلغ  
قد المقيد يمثل أرباح أسهم . الن%(2.76:  2020% )2.78للفترة تبلغ    هذه الودائع  لفائدة التي تتحملها  ار اسعأ  متوسط  أشهر.   3

 .مستلمة من قبل المساهمين لم يتم صرفها من البنك بعد
 

 ل بمن ق  ممنوح  ،لتمويل متطلبات رأس المال العامل  ،بحرينيدينار    500,000  بمبلغلسحب على المكشوف  ل  تسهيلركة  شللدى ا
 المحتسب  معروضلواحد عن المعدل ا   هرة شلمد  وياً % سن4.5دل  معبائدة  ف  يحمل  تسهيلالهذا  .  بحرينال  لكةمممالية في    ةمؤسس

 . شهرياً فيما بين البنوك في البحرين
 
 

 للعملياتموسمية  الطبيعة ال.   6

 لمنتهية فيا   ثة أشهرالثال  )لفترة  2021رس  ما  31ي  ف  ةيهالمنت  الثالثة أشهر  لفترة  دينار بحريني  98,309  ةالبالغرباح األسهم  أ
، فإن  ومع ذلك  .عتاد للمدفوعاتالم  توقيتلل  ةنتيجموسمية  عة  بيط  اتذ  قد تكون  (حريني ار بدين  111,743:  2020مارس    31
جراءات ر وإفسلا، والقيود المفروضة على  (19-جائحة الكورونا )كوفيدذات الصلة بـ  عن الظروف االقتصادية  جمنية النااليقيعدم  
االجتالت قدباعد  الشركةأ  ماعي  على  في  ،أجيروالت  دقنلفاوعمليات  ،  ثرت  تسبب  معدالت  االنخفا  مما  في  الغرفض   إشغال 

 ادة تكاليف تدابير الحماية اإلضافية. وزي وأسعارها
 
 

 الربح للسهم .   7
 

  ارس م 31  مارس  31

2020  2021  

  )مراجعة(   )مراجعة( 

    

 لربح للفترة  ا 99,695  264,763
    

 حقوق الملكية  أسهمدد عزون لموالمتوسط ال 120,092,219  120,092,219
    
 بالفلس  –م األساسي والمخفض سهعلى ال العائد 1  2
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 ش.م.ب.  يةالوطنفنادق الشركة 
 

  المختصرة  ةرحلية الميمالال  معلوماتلا ول ح إيضاحات
 حريني بالدينار الب                                                                                                                                        2021 مارس 31المنتهية في  للثالثة أشهر

 
 المعاألع قطا ماتلوعم.    8

 طاعات التالية:قلاتشغيلية إلى ة الال الشركعمم أتم تنظي
 

  . تفالالمؤتمرات والحو ،مرطباتية والغذبيع األو ،رفيجار الغإ - أعمال الفندق والشركة 
   
 .ينالتجاري نرجيالبفي  تبامكايجار ال - مكاتببراج الأ
   

 الرئيسي.ومصروفات المكتب  البنكية ئعادووال ،حقوق الملكيةأسهم واستثمارات  ،ةليمز ةشركة ات متضمنارثمستل من اإلخد - اإلدارةوات  إستثمار
 

بية  غلأ  يمكن نسب  مابين.  ةنيمد  مذمو  اتإستثمارون  ومخزودات  ن عقارات وآالت ومعاساً من أسألعمال وتتكومن قبل قطاع ا   ةتخدملمسجميع الموجودات التشغيلية ا  على ل  اقطاعات األعمات  من موجودتتض
 لة.س معقوسالقطاعات على أ منثر عين أو أكقطابل دمة بصورة مشتركة من قمستخت ال االموجودلبعض  ةدفتريالالمبالغ تم تخصيص األعمال الفردية،  تاعلقطا مباشرةً جودات المو
 

 .مطلوبات مستحقةو دائنةتجارية مم ذ نم ساسباألون تك وت ،ليةيع المطلوبات التشغجميلى عت طاعاضمن مطلوبات القتت
 

 المجموع  اإلدارة و  اتستثماراال مكاتب لا براج أ لفندق ا أعمال  

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021      مارس 31 نتهية في مال للثالثة أشهر
 ( مراجعة ) مراجعة( ) ( مراجعة ) مراجعة( ) ( مراجعة ) مراجعة( ) ( مراجعة ) اجعة( رم) 
         
 1,088,253 727,657 - - - - 1,088,253 727,657 مبرمة مع عمالء  من عقود  إيرادات         

 295,935 285,443 - - 295,935 285,443 - - ر دخل اإليجا
 (836,735) (695,533) - - (77,588) (63,438) (759,147) (632,095) ية يلغتكاليف التشال جماليإ

         
 547,453 317,567 - - 218,347 222,005 329,106 95,562 لي لتشغي ربح اال إجمالي

         
 511,784 311,543 511,784 311,543 - - - - * افي ص – رستثمادخل اإل
 4,375 158,895 4,375 122,714 - - - 36,181 ى أخرت إيرادا

 (703,780) (635,619) - - (145,499) (189,506) (558,281) (446,113) استهالك
 (95,069) (52,691) (95,069) (52,691) - - - - وإدارية   ةمومي عات روفمص

         
 264,763 99,695 421,090 381,566 72,848 32,499 (229,175) ( 314,370) ة ترلفل لخسارة( )ا  / الربح

 
 . الربح أو الخسارة  دلة من خاللابالقيمة الع ستثماراتاعلى التغير في القيمة العادلة ودخل الفوائد،  أرباح األسهم، دخل ، ةزميل شركةح الشركة من رب  حصة يشمل  *
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 ش.م.ب.  يةالوطنفنادق لاشركة 
 

  ةالمختصرة  رحلية الميلماال  لوماتمعلا ول ح إيضاحات
 يني رحدينار الببال                                                                                                                                   2021مارس  31هية في المنت للثالثة أشهر

 
 بع( )يت  المعاألع قطا ماتلوعم   .8
 

 المجموع  اإلدارة و  اترستثمااال اج المكاتب برأ   قفندالأعمال  

 ديسمبر 31 مارس  31 ديسمبر 31 مارس  31 رديسمب  31 مارس  31 ديسمبر 31 مارس  31 
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 ( مدققة ) ( مراجعة) ( مدققة ) ( عةجمرا) ( قة مدق) ( مراجعة) ( مدققة ) ( مراجعة) 
         

 79,223,744 79,098,581 15,463,609 15,676,435 33,185,572 33,012,257 30,574,563 30,409,889 ات موجودوع المجم

 1,259,307 2,006,264 229,414 1,138,213 28,272 27,176 1,001,621 840,875 وع المطلوبات مجم
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 ش.م.ب.  يةالوطنادق فنلاشركة 
 

  المختصرةة  حليرالم  ةيمالال  معلوماتلا ول ح إيضاحات
 حريني بالدينار الب                                                                         2021مارس  31المنتهية في  هرللثالثة أش

 
 

  قةعالال ويذطراف األمع وأرصدة معامالت .    9

لي ومشــغ ،لشركةليسيين إلدارة الرئوموظفي ا دارةلس اإلجم  أعضاءو  ،ينوالمساهمين الرئيسي  ،زميلةللشركة اة اقالالع  ويذاألطراف  تمثل  
لشــروط المتعلقــة سياسات التســعير وا اعتمادبل هذه األطراف. يتم  قمن  و المتأثرة  ة أشتركماليطرة  سالأو    سيطرةلل  عةضخاوشركات  دق  نالف

 ركة. ة الشرإدامجلس من قبل المعامالت بهذه  
 

  فات ومصر سوم ر  شركة حصة ال )مراجعة(    2021مارس   31

 إيرادات  أخرى ة دار إ تريات مش ربح ال من 

      

 153,186 - - - - مساهم

 - - - 6,597 159,176 زميلة  الة شركال

 - 7,909 17,744 - -   )ريزيدور(  إدارة الفندقركة ش

 448 10,878 - - -   مجلس اإلدارة  أعضاء

      
 159,176 6,597 17,744 18,787 153,634 

 
 

  وفات مصر سوم ر  شركة حصة ال ( مراجعة)   2020س مار 31

 إيرادات  رى أخ ةإدار ياتترمش حرب ال من 

      

 153,186 - - - - مساهم

 - - - 9,583 357,079 زميلة  الة شركال

 - 10,672 25,206 - -   )ريزيدور(  إدارة الفندقركة ش

 1,434 37,435 - - -   مجلس اإلدارة  أعضاء

      
 357,079 9,583 25,206 48,107 154,620 

 
 

 :المختصرالمرحلي    مركز الماليالبيان في  نةوالمتضمة قالعال ويطراف ذاألمع رصدة األلي يفيما 
 

 أخرى دائنة   وذممتجارية  ذمم  أخرىوموجودات   دينةمذمم تجارية  

 
 مارس  31

2021 
يسمبر  د 31

2020 
 مارس  31 

2021 
يسمبر  د 31

2020 

 ( ة ققمد) ( راجعةم)  ( ة ققمد) ( عةمراج) 

      
 4,232 3,323  - -   كة زميلةرش
 51,394 65,404  2,307 3,118 )ريزيدور(   لفندقا إدارة ركة ش

 161,000 -  432 425   اإلدارة أعضاء مجلس  

      
 3,543 2,739  68,727 216,626 
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 ش.م.ب.  يةالوطنفنادق الشركة 
 

  رةصالمخت ة  رحلية الميمالال  معلوماتلا ول ح إيضاحات
 حريني بالدينار الب                                                                          2021س مار  31المنتهية في  شهرللثالثة أ

 
 

 ( )يتبع قةعالال ويذراف طاألمع وأرصدة معامالت .   9
 

 العالقة  ويمعامالت مع األطراف ذالروط بنود وش
ت  ،فائدة  أي  لتحم  وال  ،مونةمضي غير  وه  ،ةدياألعمال االعتيا  ياقفي س  السنة  /الفترة  نهاية  ة في  ة القائمرصدتنتج األ   سويتها ويتم عادةً 

ع  على األرصدة المستحقة الدف  قةالعال  ويف ذ راطاأل  طرف منألي  دمة  قمستلمة أو مضمانات  هناك أية    جدتو  الاً.  يوم  30وخالل    اً،قدن
 . والقبض

 
رس مــا 31فــي تهيــة  المن  لثالثة أشــهرارة  فتخالل    المختصر  الربح أو الخسارةبيان    فياإلدارة    سعضاء مجلألآت  فمكا  لم يتم احتساب أي  

 رةفتــ خــالل فوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة افــأة المدة على ذلك، بلغــت المكو. وعال(بحريني  دينار  26,185:  2020س  مار  31)  2021
ر ادينــ   156,125:  2020س  مــار  31)  2020ديســمبر    31فــي  لمنتهيــة  ة االســنبقــة  علمت  دينــار بحرينــي  40,000  المنتهية  الثالثة أشهر

 (.2019ديسمبر  31في ة  سنة المنتهيمتعلقة بال  حرينيب
 

 ارة الرئيسيداإلامالت مع فريق المع
 : إلدارةمجلس ا أعضاء اعد، ةفترخالل ال اإلدارة الرئيسي فريق تعويضاتفيما يلي 

 

 
 مارس  31

2021 
 مارس  31 

2020 

 ( مراجعة )  ( مراجعة) 

    

 21,288  19,950 قصيرة األجل   نافعم

 735  735 وظيف  لت ا ما بعد افعن م

    
 20,685  22,023 

 
 

  صاتيالتخص.   10

  قع اهم نقدية بومساهمو الشركة توزيع أرباح أس، قرر  2021  مارس  25جتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين الذي عقد بتاريخ  إفي  
 (. دينار بحريني 1,200,922: 2020) يدينار بحرين 960,610 بلغت يةفلس لكل سهم، بقيمة إجمال 8

  
 

 لة دعاال  ةقيمقياس ال.  11

 : بالقيمة العادلة ةالمقاسية موجودات التالبفئات الكة تفظ الشرتح
 

 2021مارس   31 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع 

 )مراجعة(     

     

 دلة  جة بالقيمة العاارات مدرمث ت سا    

 اآلخر ل الشامالدخل  خالل ن م 2,285,567 - 355,957 2,641,524

 ت مدرجة بالقيمة العادلة تثماراسا    

 خسارة لبح أو ارالل خالمن  63,225 - 2,000,000 2,063,225
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 ش.م.ب.  يةالوطنفنادق الشركة 
 

  مختصرةالة  حليرة الميمالال  معلوماتلا ول ح إيضاحات
 حريني بالدينار الب                                                                             2021مارس  31منتهية في ال ثالثة أشهرلل
 
 

 يتبع() العادلة ةقياس القيم  .11
 

 2020ديسمبر  31 1المستوى  2المستوى  3ى المستو المجموع 

 ( مدققة )    

     

 مة العادلة  بالقي درجة تثمارات مسا    

 خر اآلل شامال الل الدخل من خ 2,307,041 - 351,939 2,658,980

 مة العادلة ت مدرجة بالقي تثماراسا    

 خسارة لبح أو ارالل خالمن  64,063 - 2,000,000 2,064,063

 
 

 ية: الوالفرضيات الت رقالطلى ية بناًء علقيمة العادلة لألدوات المالقدير ايتم ت
 
األخرى تقارب نة  الدائ  والذمم  والذمم التجارية  ،األخرى  ةنالمدي  لذمموا والذمم التجارية      ع ألجل،الودائو  ،ى البنوكلد  رصدةواأل  دنقال (أ

 دوات المالية. لك األرة األجل لتقصيستحقاقات الالا إلى   ويعود ذلك ،ةتريدفلقيمها ا
 
 . سوق نشطفي  ة ورنشيرات المللتسع رجوعبال سعرةالم يةالملكوق أسهم حقمارات ستثة إليم العادللقتم تقدير ا ( ب
 
الق ( ج تقدير  إلالعادليم  تم  حستثمارة  أسهم  الملات  المسعقوق  غير  بإستخدامكية  التقي   رة  أحدث داخوبإست  ،ناسبةالماألخرى  يم  تقنيات  م 

 ل. حالى امقتضحسب ها بهة لمشاأخرى ة ألداة اليالحالعادلة القيمة أو  ،ةتفضيليلسوق دون شروط معامالت ا
 

ح عن  اإلفصاوبالتالي، لم يتم  ،  اد تقييمهاعمال  كة ملكاً حراً ولالمم  اضيراأل، ورةعير المسية غالملكقوق  أسهم ح  ر فيأي تغي  لم يكن هناك
للمستوى  قيلا  تراتبيةية  تسو العادلة  بالنسب3مة  ا ة  .  العادلة للتراتبية  عن   قيمة  الععلم  واإلفصاح  القيمة  ا ومات  للموجودات   يتطلب لتي  ادلة 

 . 4اح إيض ، راجعةعادليمها الاإلفصاح عن ق
 
 

 ( 19 – يد)كوف  وناروكة ائحجأثر .  12

بسرعة على مستوى العالم.    هذا الوباء  وتطور (  19د  كورونا )كوفي تفشي جائحة  لميةمنظمة الصحة العا  ، أعلنت  2020  سمار  11في  
تأوقد   إلى  ذلك  اقتصادي  دى  مععاباطؤ  ا  لمي  في  اليقين  ايئلبعدم  كمة  وا  أسواقا شهدت  القتصادية.  تقلاللسلع  األسهم  كبيرة   باتعالمية 
ف  انخفاضً وا األسعكبيًرا  السلراي  اتخذت  تدابير مختلفة الحتواء  .  الوتفطات  في    باء،شي  الحجر   علىقيود    تطبيقذلك  بما  وتدابير  السفر 

نا )كوفيد روكو حةجائ  طوراتتكثب    عن  شركةالتراقب    ركة. الشى  عل  عنه بعض التأثيرناتجة  الدابير  التات واإلجراءباء ووكان لل  .الصحي
، بغرض إدارة أي  األخرى  دارة المخاطررسات إ ال وبعض مماة األعماستمرارية  كة بتفعيل خطرشقامت اللجائحة،  ا  ة لهذهاباستجو  ،(19
   . يمركزها المالوعمليات الشركة  يطرأ على  تأثير
 

واكوالح  تأعلن جالمركزية    مصارفلمات  العامفي  أنحاء  ومن  تاءاإجرعن  لم  يع  االستلتحقالية  قدية  األوفقرار  يق  اال ي  ادية.  تصقضاع 
لمت  تاس  .ت الصعبةحزم"( لدعم األعمال التجارية في هذه األوقاتصادي )"الز االقحرين عن العديد من برامج التحفيمة مملكة البوكت حأعلن

 ة،رائب الحكوميوالض  ،اءوالماء  ربئة الكههي  ماتخدواتير  فتأجيل مؤقت ل  ةصور  م، بشكل رئيسي فيه الحزهذبعض المنافع من  الشركة  
 التعطل. ق دونمن ص ينوظفلماب تروالئي يض جزوتعو 
 

مبلغ و،  الشركة  وظفيرواتب م  لقة بدعمعمت ، والينيرنار بحدي  12,328بمبلغ  ستلمة  مة  وميحكات  دمساع  منضربح أو الخسارة يتبيان ال
ات ذات فالمصروض  يالل تخفمن خ  يةموالحك  ساعدةماله  ت الشركة عرض هذرااخت  .الضرائب الحكوميةب   يتعلقدينار بحريني    36,181

        .صلةال
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 . ش.م.ب يةالوطنفنادق الشركة 
 

  المختصرةة  رحلية الميمالال  معلوماتلا ول ح إيضاحات
 ي حرينلدينار الباب                                                               2021مارس  31لمنتهية في ا للثالثة أشهر

 

 بع( )يت (19 –د يوف)ك وناركو أثر جائحة.  12
 

بما في ذلك    ،الماليومركزها  رها على عمليات الشركة  ثيوتأ  (19-وفيدكورونا )ك ائحةج  تطورات  س اإلدارة عن كثبدارة ومجلاإل  تراقب
،  ناتفاقيات الديوو  باءعباألة  ثقلالم  لعقودمراجعة او  ،مةقينخفاض في ال، واإلت األصولقييماى تثير علتأل، واتملة في اإليراداتالخسارة المح

منشأة  العمل ك ستمرار فيقادرة على اإلن الشركة  ارة أجلس اإلدرى م، يبالرغم من ذلك  .ى ذلكدر خارجية وما إل تعانة بمصاالست اترتيباو
 .دةموحالة ختصرلمالية المرحلية الما لوماتالمعيخ هذه رالمقبلة من تا 12لـ ا هرمستمرة لألش 

 

إعدا عن المخا  الماليةالمعلومات  د  د  استخداة  الجوهريات  رارلقا   فإن،  ةتصرلمرحلية  تم  تطبيق التي  في  ا  مها    ركة،للش  لمحاسبية السياسات 
اداً  ستنا  ة،هذه أفضل تقديرات اإلدارل  وتمث  ،ليةية الحا دقتصالة للتقلبات اإلتمار المحتعلق باآلثيما يف  نية،قيعدم اليل  تخضع  ومصادر التقدير

   بلة للرصد.قاة أو المات المتاحلوالمع ىعل
 

 

 ة لمقارنا  تمعلوما  . 13
و حقوق أى األرباح  علإن إعادة التصنيف لم تؤثر    ة.ة عادلة مع عرض الفترة الحالي مقارن  عطاءإل  قام المقارنةادة تصنيف بعض أرتم إع

ً لكية الممال  .علنة سابقا
 
 




