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    مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب

 
   معلومات عامة 

 
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب )"الشرركة"  هي شرركة مسراهمة عامة تتسرسرت في مملكة البحرينج ومسرجلة لدة وزارة ال رناعة 

 .950والتجارة والسياحة بموجب سجل تجاري رقم 
 

   رأس المال
دينررار بحريني    30.000.000: 2019دينررار بحريني ) 30.000.000 : الم رح به

بقيمة سرمم    300.000.000:  2019سرمم )  300.000.000  مقسرمة إلى
 للسمم الواحد فلس 100

   
 دينار بحريني  22.599.487: 2019دينار بحريني ) 22.599.487 : ال ادر والمدفوع بالكامل

   
 )رئيس مجلس اإلدارة  يوسف المؤيدفاروق  : أعضاء مجلس اإلدارة

 )نائب رئيس مجلس اإلدارة فوزي أحمد كانو   
 يتيم    علي محمد حسين  
 خالد محمد كانو  
 أحمد محمد علي محمد جناحي    
 اولفر هارنش  
 خالد حسين علي محمد تقي  
 محمد جاسم بوزيزي  
 يعادل حسين ممدي المسقط  
 عبدالعالجاسم   
   

 )رئيس اللجنة  محمد حسين علي يتيم  : اللجنة التنفيذية
 )نائب رئيس اللجنة فوزي أحمد كانو   
 أحمد محمد علي محمد جناحي  
 محمد جاسم بوزيزي  
   

 )رئيس اللجنة فاروق يوسف المؤيد  : لجنة حوكمة الشركات
 جاسم عبدالعال  
   

 )رئيس اللجنة  عبدالعالجاسم  : لجنة التدقيق
 خالد محمد كانو  
 خالد حسين علي محمد تقي  
 عادل حسين ممدي المسقطي  
   

 )رئيس اللجنة فاروق يوسف المؤيد  : لجنة االستثمار
 يتيم    علي محمد حسين  
 أحمد محمد علي محمد جناحي    
 خالد حسين علي محمد تقي  
   

 )رئيس اللجنة فاروق يوسف المؤيد  : لجنة المكافآت
 محمد جاسم بوزيزي  
 جاسم عبدالعال  
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    مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

 )يتبع(  معلومات عامة 
 

 الرئيس التنفيذي - جارفيلد جونز : اإلدارة
 رئيس الشؤون المالية - شربل سركيس : 
    

 شميد عليوي : سكرتير مجلس اإلدارة
   

 مبنى فنادق الخليج : المكتب
 3801ج طريق 11مبنى   
 +97317716566+ج فاكس97317746446هاتف   
 580ص.ب   
 المنامةج مملكة البحرين  
  www.gulfhotelsgroup.com   

  info@gulfhotelsgroup.com 

   
 ج المنامةج مملكة البحرين470ج مبنى 710ج ص.ب جي فخروكي بي إم  : المدققين

 ج برج الدبلومات17ج الطابق 787بي دي أو جواد حبيبج ص.ب   
 المنامةج مملكة البحرين  
   

 بنك البحرين الوطني : البنوك
 البحرين - بنك المشرق  
 دبي -بنك المشرق   
 بنك البحرين والكويت  
 المتحدالبنك األهلي   
 بنك ستاندرد تشارترد  
 بنك الكويت الوطني  
 سيكو  
 بنك سيريالنكا التجاري  
 دبي –بنك اإلمارات   
   

 كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م  : مسجلي األسهم
 ج المنامةج مملكة البحرين ج برج الزامل74مكتب   
   
 بور ة البحرين : دراجاإل
 3203ص.ب   
 المنامةج مملكة البحرين  
   

 مكتب عيسى محمد إبراهيم للمحاماة : المحامين الرئيسيين
 ج المنامةج مملكة البحرين11021ص.ب   
 ئهحسن رضي وشركا  
 5366ص.ب   
 ج برج الدبلومات605  
 المنامةج مملكة البحرين  
 نزار ريّس وشركاه  
 1380ص.ب   
 التنفيذيةج فندق الخليجمكاتب الخليج   
 المنامةج مملكة البحرين  

 شركة مارش )البحرين  ش.ش.و  : مستشارو التأمين
 الطابق األولج مبنى يونيتاك - 3237ص.ب   
 ج شارع الحكومة150  
 المنامةج مملكة البحرين  

mailto:info@gulfhotelsgroup.com
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 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب 
 

          بيان الدخل الشامل الموحد
 البحريني  بالدينار                                                               2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة
 
 
 2019  2020 إيضاح 
     

 5.950.130  ( 8.127.985)   ربح السنة  / )خسارة(

     
     : الدخل الشامل اآلخر

     : ت نيفما للربح أو الخسارة لن يتمالبنود التي 
     بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أوراق مالية 

 2.041.314    202.209)  8 تغير في القيمة العادلة ال  افي -
     

     القيمة العادلة في مخ ص   ح ةال  –استثمار في شركات زميلة 
 78.855    51.220)  7 لالستثمارات  ل

     
 2.120.169  ( 253.429)   للسنة الدخل الشامل اآلخر  

     
 8.070.299  ( 8.381.414)   للسنة مجموع الدخل الشامل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 30إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 

 فنادق الخليج ش.م.ب مجموعة  
 

        الموحد  التغيرات في حقوق الملكيةبيان 
 بالدينار البحريني                                                                                                        2020 ديسمبر 31 المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

   احتياطيات أخرى    

   احتياطي القيمة احتياطي      
 مجموع  أرباح  العادلة  األعمال  احتياطي  احتياطي  عالوة إصدار  رأس  

 حقوق الملكية مستبقاة  لالستثمارات  الخيرية  عام  قانوني  األسهم  المال     2020

         

 114.979.018 50.044.780 6.313.344 2.207.221 5.000.000 11.299.744 17.514.442 22.599.487 2020يناير  1في 
         

         : للسنة الدخل الشامل 

  8.127.985)  8.127.985) - - - - - - الفترة خسارة 

  253.429) -  253.429) - - - - - للسنة الدخل الشامل اآلخر 

 ( 8.381.414) ( 8.127.985) ( 253.429) - - - - - للسنة مجموع الدخل الشامل  

         

  327.590) - -  327.590) - - - - تبرعات خيرية مدفوعة 

  5.648.466)  5.648.466) - - - - - -   2019م معلنة لسنة أرباح أسم

         

 100.621.548 36.268.329 6.059.915 1.879.631 5.000.000 11.299.744 17.514.442 22.599.487 2020ديسمبر    31كما في 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 30إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 
 



 

 ش.م.ب مجموعة فنادق الخليج 
 

     بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 بالدينار البحريني                                                                                                     )يتبع(  2020 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في المنتهية في

 
 

   احتياطيات أخرة     

    احتياطي      
 مجموع  أرباح احتياطي القيمة  األعمال احتياطي احتياطي أسمم عالوة إ دار  رأس  

 حقوق الملكية  مستبقاة العادلة  الخيرية  عام قانوني خزانة  األسمم المال  2019

          

 113.684.506 50.166.694 4.899.289 2.238.098 5.000.000 11.299.744   33.248) 17.514.442 22.599.487 2019يناير  1في 

          

          : للسنةالدخل الشامل 

 5.950.130 5.950.130 - - - - - - - ربح الفترة

 2.120.169 - 2.120.169 - - - - - - للسنة الدخل الشامل اآلخر 

 8.070.299 5.950.130 2.120.169 - - - - - - للسنة مجموع الدخل الشامل 

          

          المحول عند بيع استثمار في األوراق المالية 

          المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 - 702.406   702.406) - - - - - - الشامل اآلخر 

 33.248 3.708   3.708) - - - 33.248 - - بيع أسمم خزانة 

   30.877) - -   30.877) - - - - - تبرعات خيرية مدفوعة 

   6.778.158)   6.778.158) - - - - - - -     2018م معلنة لسنة أرباح أسم

          

 114.979.018 50.044.780 6.313.344 2.207.221 5.000.000 11.299.744 - 17.514.442 22.599.487 2019ديسمبر  31كما في 

 
 
 
 
 
 

 جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 30  إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 

 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب 
 

        الموحد التدفقات النقدية بيان 
 بالدينار البحريني                                              2020 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في 

 

 2019  2020 إيضاح 
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 5.950.130  ( 8.127.985)  سنة ربح ال )خسارة / 
     تعديالت للبنود التالية: 

 7.597.267  7.323.511  استمالك 
 (1.607.916)   653.573) 6 ح ة المجموعة من أرباح شركات زميلة 

 (787.374)   602.147)  أرباح األسمم  إيراد
 (83.950)   65.999)  الفوائد  إيراد
 895.839  727.049  بنكيةفوائد 

 -  5.064.680  انخفاض قيمة العقارات و المعدات 
 32.769  608.895  مخ ص الديون المشكوك في تح يلما   

 (6.309)  7.773  مخزون بطيء الحركة   )عكس    /مخ ص 
 312.826  240.415  مخ ص مكافآت نماية الخدمة للموظفين

     
 12.303.282  4.522.619  التعديالت ة بعد  سنربح ال 

     
       : التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 299.121  400.161  مخزون 
 (1.105.684)  1.214.117  أخرة وذمم تجارية مدينة 

 150.964   2.392.364)  ذمم تجارية دائنة وأخرة 
 (277.000)   273.900)  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

 (961.564)   555.779)  لموظفين  امكافآت نماية الخدمة 
     

 10.409.119  2.914.854  صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

 
     األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من 
 (2.152.644)   554.667)  شراء عقارات ومعدات 

 2.537.581  891  استثمارية  مالية  أوراق بيع
 -   712.000)  في مشروع مشتركاستثمارات 
 83.950  65.999  فوائد مستلمة 

 1.900.000  2.100.000 7 زميلة  اتأرباح أسمم مستلمة من شرك
 863.529  602.147  من استثمارات أرباح أسمم مستلمة 
ً  90استحقاق ألكثر من ودائع ألجل بتواريخ   575.949  -  يوما

     

 3.808.365  1.502.370  األنشطة االستثماريةمن  صافي النقد 

 

     األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 
 (6.734.687)   5.662.383)  أرباح أسمم مدفوعة

 23.055  -  بيع أسمم خزانة

 (54.361)   327.590)  تبرعات خيرية مدفوعة

 (905.459)   600.526)  فوائد مدفوعة

 (5.440.000)   720.000)  قرض مدفوع
     

 (13.111.452)  ( 7.310.499)   األنشطة التمويلية  المستخدم في صافي النقد 

 

 1.106.032  ( 2.893.275)   في النقد وما في حكمه  الزيادة /(النقص)صافي 
     

 6.024.549  7.130.581  يناير 1حكمه في  في النقد وما 

     
 7.130.581  4.237.306 12 ديسمبر  31النقد وما في حكمه في 

 
 
 

 جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 30إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 

 

 الخليج ش.م.ب مجموعة فنادق 
 

 المالية الموحدة   إيضاحات حول البيانات
 البحريني  بالدينار                                                             2020 ديسمبر 31 في للسنة المنتهية

 
 .   المنشأة1

البحرين ومسجلة لدة وزارة ال ناعة  )"الشركة"  هي شركة مساهمة عامة تتسست في مملكة  مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
ج المنامةج مملكة  580. إن العنوان البريدي للمقر الرئيسي للشركة هو ص.ب  950والتجارة والسياحة بموجب سجل تجاري رقم  

 البحرين. 
 

  خدمات المجموعة    . تزاول " المجموعةا مجتمعة " وشركاتما التابعة )المشار إليم تتكون من نتائج الشركةالموحدة    البيانات المالية
 الضيافة بشكل رئيسي.

 
وجلف كورت هوتيل بيزنز باي في في البحرين  فندق كراون بالزا البحرين ش.ش.ووتمتلك وتدير المجموعة فندق الخليج 

مملكة البحرينج  ب  البحرينج وأسدال جلف إن سيف  كيهكما تقدم المجموعة خدمات إدارية لفندق    االمارات العربية المتحدة.  دبيج
 منتجع جنة المحيط في زنجبارج جممورية تنزانيا.هي مساهم وُمشغل و
 

 التابعة المامة للمجموعة: شركات  المعلومات عن  فيما يلي
 

 إسم الشركة التابعة  نسبة الملكية  تاريخ التأسيس  البلد  األنشطة 

     
والمطاعم وتقديم خدمات  إدارة الفنادق 

التموين للطائرات والسفن والمؤسسات  
 الحكومية والشركات 

شركة الخليج إلدارة الفنادق   %100 2002ديسمبر  4 البحرين
 ذ.م.م 

شركة خدمات مغسلة فندق   %100 2014فبراير  1 البحرين توفير خدمات الغسيل األوتوماتيكي
   الخليج 

الفنادق والمشاريع إنشاء واالستثمار في  
 السياحية األخرة 

  – شركة البحرين للسياحة  %100 2016مايو  31 البحرين
 كراون بالزا  

اإلمارات العربية   عمليات الفنادق وخدمات التمويل 
 المتحدة

 فندق جلف كورت بيزنس باي  %100 2018مارس  7

 
 
 أسس اإلعداد .   2

 
  بيان االلتزامأ(   

 متطلبات قانون الشركات التجارية.متوافقة مع وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والموحدة أعدت البيانات المالية 
 

 المحاسبة على أساس فرضية االستمرارية
ال يزال مجلس اإلدارة على ثقة من أن المجموعة تملك موارداً كافية لموا لة العمليات لفترة اإلثني عشر شمراً القادمة على 

 26وإيضراح لتتثير جائحة كورونا  4األقلج وأن المحاسربة على أسراس فرضرية االسرتمرارية ال تزال مناسربة )راجع إيضراح  
  .للسيولة )ج 
 

 ب(  أسس القياس

في األوراق ماعدا االستثمارات  ،من السجالت المحاسبية للشركة وفقاً لقاعدة التكلفة التاريخية الموحدةالبيانات المالية أعدت 

 . من خالل الدخل الشامل بالقيمة العادلة تحتسبالتي و المالية

 

 والعرض التعامل عملةج(   

ً  تعد والتي البحرينيج بالدينار مبينةالبيانات المالية الموحدة للمجموعة  هذه  إن . تم ةمجموعال لمعامالت التشررغيلية العملة  أيضررا
 . ذلك خالف إليه المشارفيما عدا  جدينارأقرب  إلى البحريني الدينارتدوير جميع المعلومات المالية المعروضة ب

 

 



 

 

 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب 
 

 المالية الموحدة   إيضاحات حول البيانات
 البحريني  بالدينار                                                             2020 ديسمبر 31 في للسنة المنتهية

 
 )يتبع  .   أسس اإلعداد2
 
 واألحكام(    استخدام التقديرات د

إلعداد التقارير المالية أن تضع اإلدارة بعض التقديراتج التوقعات حسب المعايير الدولية    الموحدة  يتطلب إعداد البيانات المالية
.  روفاتوالفرضيات مما يؤثر على عملية تطبيق السياسات المحاسبية وعلى مبالغ الموجوداتج المطلوباتج اإليرادات والم 

 التقديرات.   هذه النتائج الفعلية قد تختلف عن

يتم احتساب التقديرات المراجعة في فترة مراجعة التقديراتج إذا    .التقديرات والفرضيات المستخدمة ب ورة دوريةيتم مراجعة  
كانت المراجعة تؤثر على تلك الفترة فقطج أو في فترة مراجعة التقديرات وأي فترات مستقبليةج إذا كانت المراجعة تؤثر على   

ً  الحالية رتينالفت  .و المستقبلية معا

 حكاماأل
ج ذات التتثير األكثر أهمية على المبالغ األحكامعند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعةج تقوم اإلدارة باتخاذ بعض التقديرات و

   .التقديراتهذه النتائج الفعلية قد تختلف عن المحتسبة في البيانات المالية الموحدة. 
 

 فرضية االستمرارية 
لتتثير  4)راجع إيضاح ما إذا كانت هناك شكوك جوهرية تلقي بظاللما على قدرة المنشتة على موا لة العمل كمنشتة مستمرة. 

  . للسيولة )ج  26وإيضاح جائحة كورونا 
 

 انخفاض قيمة العقارات والمعدات
النخفاض القيمةج   مؤشراتقيمة العقارات والمعدات بتاريخ كل بيان للمركز المالي لتحديد وجود    بمراجعةتقوم المجموعة بعمل  

والتي إن وجدتج يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد. يتم احتساب خسارة انخفاض القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لأل ل تفوق 
 . 5 ايضاحو    ع)3. )راجع إيضاح  قيمته القابلة لالسترداد المقدرة.

 
 2020يناير  1المعايير الصادرة الجديدة والسارية المفعول ابتداء من   ( هـ

ج والتي كانت 2020يناير    1لم تكن هناك أي معايير جديدةج أو تعديالت أو تفسيراتج والتي أ بحت سارية المفعول ابتداء من  
 ذات عالقة وجوهرية للمجموعة. 

 
 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة غير سارية المفعول بعد    ( و

   1ت نيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
عندما ال يكون   ج تقوم الشركات بت نيف االلتزام كالتزام متداول 1بموجب المتطلبات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

شمراً على األقلج بعد نماية فترة التقرير المالي. كجزء من  12لما "حق التتجيل" غير المشروط لتتجيل سداد االلتزام لمدة 
التعديالتج تم إلغاء متطلب ت نيف الحق كحق غير مشروطج وبدالً من ذلكج فإنه يتطلب اآلن أن يكون حق تتجيل السداد ذا  

 وداً كما في نماية فترة التقرير. هذا التقييم قد يتطلب من اإلدارة أن تمارس حكماً تفسيرياً.مضمون وأن يكون موج
 

باإلضافة لذلكج فإن "الحق في التتجيل" يوجد فقط إذا كانت الشركة ملتزمة بالشروط المحددة في اتفاقية القرض كما في تاريخ  
لتزام حتى تاريخ الحق. هذا المتطلب الجديد قد يغير كيفية ت نيف نماية فترة التقريرج حتى لو كان الُمقرض ال يختبر اال

 الشركات للتسميالت المحددةج حيث أ بح بعضما غير متداوالً. 
 

تنص التعديالت أن سداد االلتزام يشمل تحويل أدوات حقوق الملكية الخا ة بالشركة إلى الطرف المقابل. عند ت نيف 
ج قد تقوم الشركة بتجاهل فقط خيارات التحويل المحتسبة كحقوق ملكية. لذلكج قد تحتاج المطلوبات كمتداولة أوغير متداولة

الشركات إلعادة تقييم المطلوبات التي يمكن سدادها عن طريق تحويل أدوات حقوق الملكية الخا ة بالشركةج مثل أدوات الدين  
 القابلة للتحويل.

 

. ال تتوقع المجموعة أن يكون أي أثر جوهري  2023يناير  1المالية التي تبدأ من أو بعد التعديالت سارية المفعول للفترات 
 على البيانات المالية الموحدة من تطبيق هذا التعديل. 
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 الهامة المحاسبية السياسات.   3

ة على نحو ثابت مجموعأدناه في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل ال الموضحة السياسات المحاسبية المامة  تطبيق تم
 . السنة السابقةكما كانت مطبقة في 

 
 ( أساس التوحيدأ

 الشركات التابعة (1
الحق في   اتعرضج أو لديمتعندما  المنشتة  على  الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليما المجموعة. تسيطر المجموعة

البيانات   توحيد. يتم  يماولديما القدرة على التتثير على تلك العوائد من خالل هيمنتما عل  المنشتةمع    امتغيرة من مشاركتمالعوائد  ال
 .حتى فقدانما السيطرة بدء المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ 

 
 فقدان السيطرة  (2

 ح ة غير مسيطرةالسيطرة على شركة تابعةج فإنما تستبعد موجودات ومطلوبات الشركة التابعةج وأية  مجموعةفقد التعندما 
الربح أو الخسارة. يتم قياس أي  بيان أو خسارة ناتجة في  ربحأي  احتسابلكية. يتم ذات ال لة وغيرها من عنا ر حقوق الم

 ح ة محتفظ بما في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.
 

 الحصة غير المسيطرة (3
المستحوذ عليما في تاريخ االستحواذ.  يتم قياس الح ة غير المسيطرة  بح تما النسبية من  افي الموجودات المحددة للشركة  

 ملكية.الحقوق في املة معيتم احتساب التغيرات في ح ة المجموعة في الشركة التابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة ك
 

 معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية  (4
ققة )ما عدا أرباح أو خسائر معامالت العملة األجنبية  غير محأو خسائر تم استبعاد جميع المعامالت واألر دة وأي أرباح 

والناتجة عن عمليات بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة  
لمعامالت مع االستثمارات نفسما فقط لحد أال تكون هناك دالئل على انخفاض القيمة. يتم استبعاد األرباح غير المحققة من ا

 المحتسبة بطريقة حقوق الملكية إلى حد ح ة المجموعة في االستثمار.
 

 المحتسبة بطريقة حقوق الملكية الشركات (5
الشركات الزميلة هي الشركات الخاضعة لتتثير ممم من قبل المجموعةج ولكن ليس لما سيطرة أو سيطرة مشتركة على السياسات 

   التشغيلية.والمالية 
 
ً والمشاريع المشتركة    الزميلة  الشركات  في  اإلستثمارات  إحتساب  يتم والذي يحتسب مبدئياً على أساس طريقة حقوق الملكية  ل  وفقا

ج والتي تشمل تكاليف المعاملة. بعد االحتساب المبدئيج فإن البيانات المالية الموحدة تشمل ح ة المجموعة من الربح أو  التكلفة
الخسارةج والدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكيةج إلى تاريخ توقف التتثير الجوهري أو السيطرة 

 المشتركة.
 

المجموعة في الخسائر ح تما في الشركة المستثمر فيما بطريقة حقوق الملكية ج يتم تخفيض القيمة الدفترية عندما تتجاوز ح ة  
للمجموعة إلى ال فر ويتوقف االعتراف بالخسائر األخرة إال بالقدر الذي تكبدت فيه المجموعة التزامات قانونية أو متوقعة أو 

ة المستثمر فيما. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المستلمة من الشركة المستثمر سددت مدفوعات نيابة عن حقوق الملكية المحتسب
 فيما بطريقة حقوق الملكية كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار.

 
 دمج العمليات (6

تقوم المجموعة باحتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عند نقل السيطرة إلى المجموعة. يتم قياس المقابل 
عندما يكون الفائض سلبيج فإنه     بشكل سنوي.  ج إن وجدتجلشمرةيتم اختبار انخفاض القيمة لالمحول من الشراء بقيمته العادلة.  
 مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.   يتم تسجيل أرباح شراء مساومة

المقابل المحول ال يشمل المبالغ المتعلقة بسداد العالقات القائمة مسبقاً. تحتسب هذه المبالغ عادة في بيان الربح أو الخسارة   
لية للدين أو أدوات حقوق يتم احتساب تكاليف المعاملة عند تكبدهاج إال إذا كانت هذه التكاليف تتعلق بإ دار أوراق ما الموحد.
 الملكية.
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 )يتبع  أساس التوحيد  أ
 

يتم قياس مقابل المطلوبات المحتملة بالقيمة العادلة بتاريخ الشراء. إذا تم ت نيف مقابل المطلوبات المحتملة ضمن حقوق الملكيةج 
 فإنه ال يتم إعادة قياسه ويتم احتساب السداد ضمن حقوق الملكية. ما عدا ذلكج فإنه يتم احتساب أي تغيرات الحقة في القيمة

 العادلة للمقابل المحتمل في الربح أو الخسارة.     
 
   األجنبية العمالت( ب
أسعار ال رف السائدة وقت إجراء  للمجموعة باستخدام تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل  يتم

 المعاملة.
 

تدرج يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية بسعر ال رف السائد في تاريخ التقرير.  
أرباح وخسائر فروقات العملة الناتجة عن سداد مثل هذه المعامالت ومن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم 

 غيروالمطلوبات  الموجودات. تدرج فروقات تحويل المالي المركز بيانالسائد في تاريخ بالعمالت األجنبية بسعر ال رف 
خسائر   أوحقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان الربح أو الخسارةج كجزء من أرباح    أسمم  مثلالنقدية  
 القيمة العادلة.  إحتياطي. تدرج فروقات تحويل البنود غير النقدية الم نفة كموجودات مالية متوفرة للبيع في العادلة  القيمة
 

 اإليرادات (  ج
من تتجير غرف الفندقج وبيع المتكوالت والمشروبات. تحتسب  اإليرادات المجموعة إيرادات بشكل رئيسي تمثل إيرادات

 . عميلالمجموعة اإليراد عندما تحول السيطرة على المتكوالت أو الخدمة إلى ال

 
 تتجير غرف الفندق  1

 يحتسب اإليراد من تتجير غرف الفندق على مدة فترة سكن الزبون. 
 

 المتكوالت والمشروباتبيع   2
 وقبولما من قبل العميل. يتم إ دار الفواتير المتكوالت والمشروباتتسليم  عند يحتسب اإليراد من بيع المتكوالت والمشروبات

 في ذلك الوقت.  التابعة
 

 رجاعاتج والخ ومات.ستيحتب اإليراد  افي من الضرائب غير المباشرةج واإل

 
 رسوم اإلدارة   3

ارة عند تقديم الخدمات حسب ما هو محدد في اتفاقية اإلدارة. يتم تقدير المقابل المتغير المتعلق بالرسوم وفقاً تحتسب رسوم اإلد
 لالتفاقيةج ويؤخذ باالعتبار إلى حين ي بح من المحتمل ب ورة كبيرة أال يكون هناك عدم يقينية جوهرية تتعلق بمبلغ المقابل.

  

 إيراد اإليجار  4
 من العقارات المؤجرة بموجب إيجار تشغيلي على فترة العقد بطريقة القسط الثابت على مدة فترة اإليجار.  يحتسب إيراد اإليجار

 
 إيراد الفوائد   5

تسجل الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخ م دفعات أو مقبوضات التدفقات 
ج أو فترة أق رج إذا كان ذلك مناسباًج إلى  افي القيمة المقدرة بالضبط على مدة العمر المتوقع لألداة الماليةالنقدية المستقبلية 

 الدفترية لأل ل أو االلتزام المالي.  
 
 إيراد أرباح األسمم  6
هج ويكون  ذلك عادة عند موافقة المساهمين على أرباح األسمم عندما يكون لدة المجموعة الحق في استالم إيراد احتسابيتم 

 أرباح األسمم.
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 منافع الموظفين (  د

 نون البحرينيوالموظف
 للتتمين العامة الميئة أنظمة حسررب تغطيتما يتم البحرينيين بالموظفين الخا ررة األخرة االجتماعية والحقوق  التقاعد حقوق ان

 بموجبما يتمو ج"منافع الموظفين"   19المحاسرربة الدولي رقم ) برنامج مسرراهمات محددة حسررب معيارج والتي تمثل االجتماعي
 الرواتب.  من ثابتة مئوية نسبة أساس على والعاملين الشركة من شمرية اشتراكات تح يل

 
 الموظفون األجانب

ً  الخدمة نماية مكافتة المدة محددة عمل بعقود يعملون الذين األجانب الموظفون يسررتحق  البحريني العمل قانون لن رروص وفقا
غير  االلتزامات لمذه مخ ررص عمل تمي وعالوات. لقد رواتب آخرو الخدمة مدة أسرراس على 2012األهلي لسررنة  بالقطاع

 الموظفين جميع خدمات إنماء افتراض على  19الدولي رقم )  ةالممولة والذي يمثل برنامج منافع محددة حسرب معيار المحاسرب
 بيان المركز المالي.  بتاريخ

 
 المخزون( ـه

يتم قياس المخزون بالتكلفةج أو  رررافي القيمة القابلة للتحققج أيمما أقل. تكلفة المخزون تسرررتند على تكلفة المتوسرررط الموزون. 
 رافي القيمة القابلة للتحقق هي سرعر البيع المقدر في سرياق العمل االعتياديج مطروحاً منما تكاليف اإلنجاز المقدرةج والتكاليف 

 الحاليين. ى موقعه وحالته إل هإحضاروام البيع. تشمل التكلفة الم روفات المتكبدة لشراء المخزون المقدرة الضرورية إلتم
 

 العقارات والمعدات( و
 
 االحتساب والقياس  (1

على أساس مستمرج وليس بنية البيع في  ية إدارألغراض لتقديم الخدمات أو المحتفظ بما  والمعداتوالمنشآت تظمر العقارات 
. تكلفة هذه الموجودات  ج إن وجدتالقيمة  في   بالتكلفة مطروحاً منما متجمع االستمالك وأي خسائر انخفاضسياق العمل االعتياديج  

عمار أ  اتعندما تكون أجزاء من العقارات والمعدات وذتشمل تكاليف إحضار وتجميز الموجودات إلى موقعما وحالتما الحاليين.  
 كبند منف ل )األجزاء الكبيرة  في العقارات والمعدات. إدراجماافتراضية مختلفة يتم 

 
 القياس الالحق  (2

ً ذلك كت ل منف لج إذا كان تحتسب أل ل أو الدفترية لقيمة الإن التكاليف الالحقة تضاف إلى  فقط عندما يحتمل ان  جمناسبا
وأن يكون باإلمكان قياس تكلفته بشكل موثوق. يتم احتساب  ج للمجموعة مرتبطة بمذا األ لمستقبلية تتحقق منافع اقت ادية 

 عند تكبدها.الربح أو الخسارة جميع تكاليف اإل الح وال يانة األخرة في بيان 
 

 االستهالك   (3
وفقا لطريقة القسرررط الثابت ج  ةمطروحاً منما القيمة المتبقية المقدر العقارات والمعداتجتوزيع تكلفة بمدف االسرررتمالك  يحتسرررب
 ال يتم احتساب استمالك على األراضي. ج ويحتسب عامة في الربح أو الخسارة.ةالمقدر ةاإلنتاجي راعماأل على
 

 للفترة الحالية وفترات المقارنة هي كما يلي:األعمار االفتراضية المقدرة للعقارات واآلالت والمعدات 
 

  مبانى على أرض مملوكة تملكاً حراً 

 سنة  40 الميكل األ لي   •

على مدة العمر المتبقي للمباني المتعلقة بماج أو قبل ذلكج ايمما   التحديثات الالحقة   •
 أسبق

 سنوات 7إلى  2 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 سنوات 10إلى  2 وسياراتآالت ومعدات 
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 العقارات والمعدات )يتبع و  
 

عند بيع أو اسرتبعاد بند من العقارات واآلالت والمعدات أو أي جزء جوهري تم احتسرابه مبدئياًج يتم إلغاء احتسرابهج أو عندما ال 
ق يتوقع أن يكون السرتخدامه او اسرتبعاده أي منافع اقت رادية. أي ربح أو خسرارة ناتجة من إلغاء احتسراب األ رل )يحتسرب كالفر

 القيمة الدفترية لأل ل  يتم تحميله على بيان الدخل الموحد. بين  افي عوائد االستبعاد و
 

     .تتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي للموجوداتج وتعديلما إذا تطلب ذلك في تاريخ كل بيان مركز مالي
 

 العقارات االستثمارية ( ز

محتفظ بمرا لغرض الترتجير أو ارتفراع قيمتمرا أو كليممرا. يتم قيراس االسرررررتثمرارات العقراريرة االسرررررتثمرارات العقراريرة هي عقرارات 
بالتكلفةج بما في ذلك تكاليف المعاملةج مطروحاً منه االسرررتمالك المتراكم و انخفاض القيمة المتراكمج إن وجدت. القيمة الدفترية 

لك التكلفةج إذا تم اسرتيفاء معايير االحتسراب؛ وتسرتثني تكاليف  تشرمل تكلفة اسرتبدال جزء من عقار اسرتثماري حالي وقت تكبد ت
الخدمة اليومية للعقارات االسرتثمارية. يتم احتسراب االسرتمالك على العقارات االسرتثمارية بطريقة القسرط الثابت على مدة العمر 

 سنة. 30ة على مدة اإلنتاجي للعقارج والذي يكون عاد
 
سرررتبعاد العقارات االسرررتثمارية )التي يتم احتسرررابما بالفرق بين  رررافي عائدات البيع والقيمة تم االعتراف بترباح أو خسرررائر اي

 الربح أو الخسارة. بيان لأل ل في بيان الدخل الشامل  في الدفترية
 

 األدوات المالية ( ح

 االحتساب والقياس المبدئي .1
مبدئياً عند نشوئما. يتم احتساب جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرة مبدئياً عندما  التجاريةيتم احتساب الذمم المدينة 

 طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة.  ت بح المجموعة
 

ً قياس األ ل المالي )مالم يكن ذمماً تجارية مدينة بدون مكّون تمويلي جوهري  أو االلتزام المالي بالقيمة العادلة   يتم مبدئيا
ائداًج ألي بند ليس م نفاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةج تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة لشراء أو إ دار األداة  ز

 التي تفتقر لمكّون تمويلي جوهريج بسعر ال فقة.   التجارية المالية.  يتم مبدئياً قياس الذمم المدينة
 

 التصنيف والقياس الالحق .2

 الموجودات المالية 
بالتكلفة المطفتة؛ بالقيمة العادلة من خالل الدخل    عند االحتساب المبدئيج يتم ت نيف األ ل المالي كت ل مالي مقاس كالتالي :

خالل  أوراق حقوق الملكية؛ أو بالقيمة العادلة من    –أدوات الدين؛ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    –الشامل اآلخر  
 الربح أو الخسارة. 

 
بتغيير نموذج عمل إدارة الموجودات   ال يتم إعادة ت نيف الموجودات المالية بعد االحتساب المبدئيج إال إذا قامت المجموعة

ي  المالية. وفي هذه الحالةج يتم إعادة ت نيف جميع الموجودات المالية المتتثرة في اليوم األول من الفترة األولى للتقرير المال
 في نموذج العمل.  الذي يتبع التغيير

 
يتم قياس األ ل المالي بالتكلفة المطفتة إذا كان يستوفي الشرطين التاليينج ولم يكن م نفاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة: 

 ية؛ و إذا كان يتم االحتفاظ به ضمن نموذج عمل يمدف إلى االحتفاظ بالموجودات لقبض تدفقات نقدية تعاقد •

إذا كانت شروطه التعاقدية تزيد من التدفقات النقدية بتواريخ محددةج والتي تعتبر فقط مدفوعات المبلغ األ لي والفوائد  •
 على المبلغ األ لي القائم. 
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م نفة بالقيمة يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كانت تستوفي الشرطين التاليينج ولم تكن 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

إذا كان يتم االحتفاظ به ضمن نموذج عمل يتم تحقيق هدفه من خالل قبض التدفقات النقدية التعاقديةج وبيع الموجودات  •
 المالية معاً؛ و

وعات المبلغ األ لي والفوائد إذا كانت شروطه التعاقدية تزيد من التدفقات النقدية بتواريخ محددةج والتي تعتبر فقط مدف •
 على المبلغ األ لي القائم. 

 
عند االحتساب المبدئي ألدوات حقوق الملكية المحتفظ بما ألغراض عدا المتاجرةج قد تختار المجموعة اختياراً غير قابل للنقض  

تيار على أساس كل أداة مالية على  بعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االخ
 حدة.
 

لأل ل المالي الذي يستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفتة أو بالقيمة العادلة من     ج قد تختار المجموعةعند االحتساب المبدئي
ج إذا أدة ذلك إلى إلغاء    الخسارةخالل الدخل الشامل اآلخر اختياراً غير قابل للنقض لت نيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 أو التقليل من عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشت. 
 

 تقييم نموذج العمل   –الموجودات المالية 
تقوم المجموعة بعمل تقييم لمدف نموذج العمل الذي يحتفظ فيه باأل ل المالي على مستوة المحفظةج ألن ذلك يعكس الطريقة  

 التي تدار بما األعمالج وتقديم المعلومات لإلدارة بشكل أفضل. تشمل المعلومات التي يتم النظر فيما ما يلي:  
 

ذه السياسات فعلياً. ويشمل هذا ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة ترّكز على  السياسات واألهداف المعلنة للمحفظةج وعمل ه •
اكتساب إيرادات الفوائد التعاقديةج مع االحتفاظ بمحفظة خا ة لمعدالت الفوائدج ومطابقة فترات الموجودات المالية مع  

 لتدفقات النقدية من خالل بيع األ ول.  فترات المطلوبات ذات العالقة أو التدفقات النقدية للخارج المتوقعةج أو تحقيق ا

 كيف يتم تقييم أداء المحفظةج ورفع التقارير عنما إلى إدارة المجموعة.  •

  وكيف يتم إدارة والتعامل ذلك النموذجالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج العمل )والموجودات المالية المحتفظ بما ضمن   •
 مع هذه المخاطر.       

فتة المدراءج على سبيل المثالج ما إذا كانت المكافآت تستند على القيمة العادلة للموجودات المدارة  كيف يتم تعويض ومكا •
 أو التدفقات النقدية التعاقدية المح لة. 

وتيرة وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقةج وأسباب هذه المبيعاتج والتوقعات بخ وص أنشطة  •
 البيع المستقبلية.

 
عمليات بيع لمذا   تعتبرعملية تحويل الموجودات المالية إلى أطراف ثالثة من خالل معامالت غير مؤهلة إللغاء االحتساب ال 

 الغرضج بما يتماشى مع احتساب المجموعة المستمر بمذه الموجودات.  
 

 الموجودات المالية: تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات األصل والفوائد 
ألغراض هذا التعريفج يتم تعريف "األ ل" على أنه القيمة العادلة لأل ل المالي عند االحتساب المبدئي. تعرف "الفائدة" على  

ئتمانية المتعلقة بالمبلغ األ لي القائم خالل فترة معينة من الزمنج ولمخاطر  للنقودج وللمخاطر اال الزمنيةأنما مقابل القيمة 
 ربح. الوتكاليف اإلقراض األساسية األخرة )على سبيل المثالج مخاطر السيولةج والتكاليف اإلدارية ج باإلضافة لمامش 
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باالعتبار الشروط التعاقدية   األ ل والفوائدج تتخذ المجموعة لتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات 
لألداة. ويشمل هذا تقييم ما إذا كان األ ل المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية 

 االعتبار:بحيث ال تستوفي هذا الشرط. عند عمل هذا التقييمج فإن المجموعة تتخذ ما يلي في 

 األحداث الطارئةج التي من شتنما تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية؛ •

 ميزات السعر المتغيرج والدفع المسبق والتمديد؛بما فيما الشروط التي قد تعدل سعر الكوبون التعاقديج  •

على التدفقات النقدية التعاقدية من موجودات محددة )على سبيل المثالج ميزات   المجموعةالشروط التي تحد من مطالبة  •
 عدم الرجوع .

 
ج إذا كان المبلغ المدفوع مقدماً يمثل بشكل جوهري مبالغ ال غيرتتفق ميزة الدفع المسبق مع معيار مدفوعات األ ل والفائدة 
مج والذي قد يشمل مبلغ تعويض إضافي معقول مقابل إنماء العقد في غير مسددة لمبلغ األ ل والفائدة على المبلغ األ لي القائ

وقت مبكر. باإلضافة لذلكج بالنسبة للموجودات المالية المشتراة بخ م أو عالوة على المبلغ التعاقدي اإلسميج فإن الميزة التي  
 الفائدة التعاقدية المستحقة )لكن غير تسمح أو تتطلب الدفع المسبق بمبلغ يمثل بشكل جوهري المبلغ التعاقدي اإلسمي زائداً 

ً مبلغ تعويض إضافي معقول مقابل إنماء العقد في وقت مبكر.  يتم التعامل معما على أنما  المدفوعة  )والتي قد تشمل أيضا
 متوافقة مع هذا المعيارج إذا كانت القيمة العادلة لميزة الدفع المسبق غير جوهرية عند االحتساب المبدئي.

 
 :الموجودات المالية: القياس الالحق، واألرباح والخسائر

  

يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالتكلفة المطفتة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.   موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
خسائر انخفاض القيمة تخفّض التكلفة المطفتة. يتم احتساب دخل الفوائدج وأرباح 

عمالت األجنبيةج وانخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة. أي  وخسائر  رف ال
 ربح أو خسارة من إلغاء االحتساب يتم احتسابه في الربح أو الخسارة.   

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالقيمة العادلة. يتم احتساب األرباح والخسائر في 
الدخل الشامل اآلخرج وال يتم أبداً إعادة ت نيفما إلى الربح أو الخسارة.  تحتسب 
أرباح األسمم كدخل في بيان الربح أو الخسارة ج مالم تكن أرباح األسمم تمثل بوضوح 

 االستثمار.   استرداداً لجزء من تكلفة

 
 التصنيف، والقياس الالحق –المطلوبات المالية 

ت نف المجموعة المطلوبات المالية كمطلوبات مقاسة بالتكلفة المطفتة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم احتساب  
 م روفات الفوائدج وأرباح وخسائر  رف العمالت األجنبية في بيان الدخل الموحد.  

 
 االحتسابإلغاء  .3

 الموجودات المالية 
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية عندما ينتمي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم 
المجموعة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من خالل معاملة يتم فيما نقل جميع مخاطر وعوائد الملكية بشكل جوهريج  

 جميع مخاطر وعوائد الملكية الجوهرية للموجوداتج وال تحتفظ بالسيطرة على الموجودات المالية.   أو لم يتم نقل أو إبقاء
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 المطلوبات المالية
بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائما أو انتمائما. كما تقوم المجموعة  تقوم المجموعة

بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند تعديل شروطماج والتدفقات النقدية لاللتزام المعدل مختلفة ب ورة جوهريةج وفي هذه  
 القيمة العادلة بناًء على الشروط المعدلة.  الحالة يتم احتساب التزام مالي جديد ب

 
عند إلغاء احتساب االلتزام الماليج يتم احتساب الفرق بين القيمة الدفترية المطفتة والمبلغ المدفوع )بما في ذلك األ ول غير 

 النقدية المحولةج أو المطلوبات المفترضة  في الربح أو الخسارة. 
 

 مقاصة .4
  لدة المجموعة ات والمطلوبات ويدرج  افي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عندما يوجديتم إجراء مقا ة بين الموجود

حق قانوني قابل للتنفيذ الجراء مقا ة للمبالغ المعترف بما وعند وجود نية للتسوية على أساس  افي المبلغ أو تسييل الموجودات 
 وسداد المطلوبات في آن واحد. 

 
 األدوات المالية انخفاض قيمة .5

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفتة تحتسب المجموعة مخ  ات للخسائر االئتمانية المتوقعة على
 

بمبلغ يساوي الخسائر بمنمجية مبسطةج أي  خرةاأل المدينة الذمموالتجارية المدينة  ممللذتقيس المجموعة مخ  ات الخسائر 
الخسائر االئتمانية بالنسبة للنقد وأر دة البنوكج فإن قياس مخ  ات الخسائر يستند إلى  أمااالئتمانية المتوقعة لمدة الحياةج 
 .  المتوقعة لفترة أثني عشر شمراً 

 
التعثر على مدة   حاالت إحتماالتمن جميع  الناتجةالخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 العمر االفتراضي لألداة المالية. 
 

من إحتماالت حاالت التعثر   الناتجةالخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة أثني عشر شمراً هي الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 شمراً .   12ذا كان العمر االفتراضي للمتوقع أقل من شمراً بعد تاريخ نماية السنة )أو لفترة أق رج إ 12المحتملة خالل 

 
أق ى فترة يتم أخذها باالعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الحد األق ى للفترة التعاقدية التي تتعرض خاللما 

 المجموعة للمخاطر االئتمانية.
 

زادت كثيراً منذ االحتساب المبدئي عند تقدير الخسائر االئتمانية عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لأل ل المالي قد 
المتوقعةج تتخذ المجموعة باالعتبار معلومات معقولةج وداعمةج وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكاليف أو جمد ال داعي لما.  

 لمجموعة. ويشمل ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعيةج بناء على الخبرات السابقة ل 
 

 يوماً.  90تفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية على األ ل المالي قد ارتفعت كثيراًج إذا تجاوزت مدة استحقاقه أكثر من 
 

 تعتبر المجموعة أن األ ل المالي في حالة تعثر إذا: 
لجوء المجموعة لخطوات مثل  من غير المحتمل أن يقوم المقترض بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكاملج بدون •

 تسييل األداة المالية )إن تم االحتفاظ بتي منما ؛ أو 
 يوماً.  90الموجودات المالية مستحقة ألكثر من  •
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 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
 )األسلوب المبسط( – وأخرىتجارية مدينة  ذمم

 العمالء من األخرةج المدينة  والذمم التجارية للذمم المتوقعة االئتمانية الخسائر لقياس المخ  ات م فوفة المجموعة تستخدم
 .ال غيرة األر دة  من جداً  كبيراً  عدداً  يمثل والذي  الفرديينج

 
  مراحل  خالل  المدينة الذمم تقدم احتمالية على  بناء  الجديد)التدفق  الترحيل معدل طريقة  باستخدام الخسارة معدالت تحتسب
 تستند . التاريخية الخسارة معدالت الحتساب باالعتبار الخسارة سلة من  التعافي يؤخذ كما. الخسارة سلة  إلى  التعثر من متعاقبة
  االقت ادية  الظروف بين الفروقات لتعكس المعدالت هذه تعدل. االئتمانية الخسارة في الفعلية الخبرة على الخسارة معدالت
  األعمار   مدة  على  االقت ادية  للظروف  الجماعية  والنظرة  الحالية  والظروف  جالتاريخية  البيانات  جمع  خاللما  تم  التي  الفترة  خالل

التسويات التطلعية لمعدالت الخسارة تستند على بطاقة نوعيةج والتي توضح نظرة اإلدارة للظروف   .المدينة للذمم المتوقعة
   االقت ادية والتجارية المستقبلية.  

     
 )األسلوب العام( –وما في حكمه  النقد

تم قياس انخفاض القيمة على النقد وما في حكمه على أساس الخسارة المتوقعة ألثني عشر شمراًج وتعكس فترات االستحقاق 
الق يرة للمخاطر. تعتبر المجموعة أن المخاطر االئتمانية للنقد وما في حكمه منخفضةج وذلك بناء على الت نيفات االئتمانية 

 الخارجية لألطراف األخرة.  
 

 ائتمانيا   المنخفضةودات المالية الموج
في تاريخ كل بيان للمركز الماليج تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تظمر بالتكلفة المطفتة وأدوات 

ائتمانياً" عند وقوع حدث  منخفضائتمانياً. يعتبر األ ل المالي "  منخفضة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 أو أكثر له تتثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لأل ل المالي.  

 
 األدلة على أن األ ل المالي ضعيف ائتمانياً تشمل المعلومات القابلة للر د التالية: 

 ر؛  عوبات مالية جوهرية للمقترض أو الم د  •

 يوماً؛  90خرق للعقدج مثل العجز أو التتخر في السدادج أو استحقاق األ ل المالي لفترة تفوق  •

 . من المحتمل أن المقترض أو الُم ِدر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرة •
 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي
 للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفتة يتم طرحما من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. مخ  ات الخسارة 

  
 الشطب  

بالنسبة للعمالء عندما ترة أنه ال توجد أسس واقعية لالسترداد.  ج المالي لأل ل تقوم المجموعة بشطب إجمالي القيمة الدفترية 
ج تقوم المجموعة بعمل تقييم فردي فيما يتعلق بتوقيت ومقدار المبلغ المشطوب بناء على ما إذا كانت هناك توقع ألفرادمن ا

السترداد المبالغ   المجموعةتنفيذية بغرض االمتثال إلجراءات  إلجراءاتمعقول لالسترداد. المبالغ المشطوبة يمكن أن تخضع 
 المستحقة.

  
 رأس المال( ط

حقوق الملكية كحقوق ملكية. التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إل دار السمم العادية وخيارات األسمم تحتسب ت نف أسمم 
 كاقتطاعات من حقوق الملكية.
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 نةاأسهم الخز( ي

كاقتطاع عند إعادة شراء األسمم المحتسبة كحقوق ملكيةج فإن مبلغ المقابل المدفوعج بما في ذلك التكاليف المنسوبةج يتم احتسابه  
من حقوق الملكية. يتم ت نيف األسمم المعاد شراؤها كتسمم خزينة وتعرض في حقوق الملكية. عند بيع إعادة إ دار أسمم  

نة الحقاًج يحتسب المبلغ المستلم كزيادة في حقوق الملكيةج ويتم عرض الفائض أو العجز الناتج من المعاملة ضمن عالوة االخز
 إ دار األسمم.

 
 ألسهم   أرباح ا( ك

 فقة عليما من قبل المساهمين.اتحتسب أرباح األسمم والتخ ي ات األخرة المقترحة كمطلوبات في الفترة التي يتم فيما المو
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة( ل

 . الخا ة بماتحمل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة على بيان الربح أو الخسارة في السنة 
 

 تقارير القطاعات( م
أو تقديم الخدماتج والتي تتعرض لمخاطر ومنافع تختلف   اإلنتاجمن الشركة تقوم بنشاط مميزة القطاعات هي أجزاء رئيسية 

القطاعات التشغيلية هي عبارة عن عنا ر من المجموعة تقوم بتنشطة وأعمال قد تنتج عنما تح يل    عن القطاعات األخرة. 
س اإلدارة ويقوم مجل المعامالت مع مكونات المجموعة األخرة.  إيرادات وم روفاتبما في ذلك  إيرادات ودفع م روفاتج

بمراجعة نتائجما التشغيلية ب ورة منتظمة بمدف إتخاذ القرارات المتعلقة بتخ يص الموارد  ولجنة االستثمار اللجنة التنفيذية 
 لمذه القطاعات وتقييم أداءها بناءاً على معلومات مالية متوافرة منف لة لما.  

 

اإلدارة واللجنة التنفيذية تشمل بنود منسوبة مباشرة إلى قطاع معينج باإلضافة  نتائج القطاعات التي يتم رفع تقارير عنما لمجلس  
 للنتائج التي يمكن تخ ي ما على أساس معقول.

 
 المخصصات( ن

يتم احتساب المخ  ات في بيان المركز المالي عندما يكون على الشركة التزام قانوني أو إعتباري نتيجة ألحداث سابقةج 
 ويمكن قياسه بطريقة موثوقةج وإن هناك احتمال باستخدام منافع اقت ادية لسداد هذا االلتزام.  

 
 قياس القيمة العادلة( س

استالمه عند بيع أ ل أو سداده عند تحويل إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس  القيمة العادلة هي المبلغ الذي سيتم 
تجارية بتاريخ القياس في السوق الرئيسيج أو عند غيابهج في السوق األكثر فائدة لال ل أو االلتزام. يجب أن تكون المجموعة 

 قادرة على الو ول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة.  
 
كان ذلك متوفراًج تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة المالية باستخدام السعر المعروض في سوق نشط لمذا ألداة   كلما

 المالية. يعتبر السوق نشطاً في حالة كانت المعامالت تتم بوتيرة وحجم كاف  لتوفير معلومات السعر بشكل مستمر. 
 

 لمالية عند االحتساب المبدئي هو عادة سعر المعاملةج أي قيمة المقابل المقدم أو المستلم. أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة ا
في حال عدم وجود سوق نشط لألداة المالية أو عدم وجود سوقج تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات تقييم 

لى علم ورغبة في إتمام المعاملة )إن وجدت ج أو التدفقات معروفةج والتي قد تشمل أحدث المعامالت في السوق بين أطراف ع
 النقدية المخ ومةج أو مضاعفات السوق ألدوات مماثلة.

 
المدف من منمجية التقييم  هو تحديد قياس القيمة العادلة الذي يعكس السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أ ل أو سداده عند 

 مشاركين في السوق بتاريخ القياس. تحويل إلتزام في معاملة اعتيادية بين ال
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 قيمة الموجودات غير المالية     انخفاض( ع

غير المالية )بخالف المخزون  لتحديد ما إذا كان  الج تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية أل ولما  ماليتاريخ كل تقريرفي 
 القابل لالسترداد لأل ل. هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر ج تقوم المجموعة بتقدير المبلغ 

القيمة القابلة لالسترداد لأل ل أو وحدة توليد النقد هي القيمة المستخدمة وقيمتما العادلة ناقً ا تكاليف البيع ج أيمما أكبر. يتم 
عن تلك من  تحديد المبلغ القابل لالسترداد لأل ل الفردي ج ما لم يكن األ ل ال يولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير 

األ ول األخرة أو مجموعات األ ول. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لأل ل أو الوحدة المنتجة للنقد قيمته القابلة لالستردادج  
 يعتبر األ ل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد. 

ج مخ ومة إلى قيمتما الحالية باستخدام معدل الخ م الذي يعكس تستند القيمة المستخدمة على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخا ة باأل ل أو وحدة توليد النقد. عند تحديد القيمة العادلة ناقً ا  

نية تحديد مثل هذه المعامالت ج يتم استخدام تكاليف االستبعاد ج يتم أخذ معامالت السوق الحديثة في االعتبار. في حالة عدم إمكا
 الخسارة. الربح أوبيان يتم إدراج خسائر انخفاض القيمة في  نموذج تقييم مناسب معترف به جيًدا.

     
 تكاليف االقتراض( ف

يتم احتساب تكاليف االقتراض    يتم رسملة تكاليف االقتراض المتكبدة والمنسوبة مباشرة لشراءج أو إنشاءج أو إنتاج أ ل مؤهل. 
 خالل السنة التي تنشت فيما. الموحد األخرة في بيان الربح او الخسارة

 
 ( مصروفات الفوائدص

م روفات الفوائد تتعلق بقروض البنوك وتحتسب بطريقة معدل الفائدة الفعلي. طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة احتساب 
زام الماليج وتخ يص دخل أو م روفات الفوائد على مدة العمر المتوقع لأل ل أو االلتزام.   التكلفة المطفتة لأل ل أو االلت

إن لتطبيق طريقة معدل الفائدة الفعلي أثراً على احتساب م روفات الفوائد بالتساوي بما يتناسب مع المبلغ القائم على مدة 
 الفترة لالستحقاق أو السداد. 

 
 ( الضريبة الحكوميةق

حكومية محسوبة كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات الفندق ) افي من أرباح  رف العمالت األجنبية  الضريبة  التدفع المجموعة  
 . كل ربع سنةوتدفع للحكومة 

 
 احتياطي األعمال الخيرية ( ر

االحتياطي. االحتياطي يمثل المبلغ غير الملتزم بناء على تو يات مجلس اإلدارةج يتم تحويل مبلغ من األرباح السنوية إلى هذه  
 به للتبرعات واألعمال الخيرية المعتمدة من قبل المساهمين.

 
  الذمم التجارية المدينة( ش

 تحتسب الذمم التجارية المدينة مبدئياً بالقيمة العادلةج ويتم قياسما الحقاً بالتكلفة المطفتة مطروحاً منما مخ ص انخفاض القيمة. 
 

  الذمم التجارية الدائنة( ت

 تحستب الذمم التجارية الدائنة مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسما الحقاً بالتكلفة المطفتة.

 

 ( منح حكومية  ث

يتم احتساب المنح الحكومية في بيان الربح أو الخسارة على أساس منتظم في الفترات التي فيما احتساب الم روفات المعّوضة.  
 منح المتعلقة بالموجوداتج يتطلب إعداد المنحة كإيراد مؤجل أو طرحما من القيمة الدفترية لأل ل. في حالة ال
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 ( النقد وما في حكمهخ

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في ال ندوقج وأر دة البنوكج وودائع بنكية تستحق خالل ثالثة أشمر أو أقل من تاريخ  
 شرائماج والتي ال تتعرض لمخاطر جوهرية من تغيرات القيمة العادلة.  

 
 

 . أثر جائحة الكورونا4

كان لتفشي جائحة الكورونا في جميع أنحاء العالمج ولإلجراءات والتدابير التي اتخذتما الحكومات في جميع أنحاء العالم للحد من  
. هذه اإلجراءات شملت قيوداً  2020انتشارهج أثراً حاداً على قطاعي السفر والضيافة على مدة التسعة أشمر األخيرة من سنة 

ج وكانت معظم بعض العمليات في األماكن المغلقةج واإلغالقج وإجراءات الحجر ال حيج وإغالق على السفرج وإغالق الحدود
تتثرت عمليات المجموعة بشدة   إيرادات المجموعة خالل السنة من بيع المشروبات الكحولية من خالل متاجر البيع بالتجزئة. 

األداء المالي للمجموعة خالل السنةج وعلى وضع السيولة  أثر هذا سلبياً على  % في إيراداتما األساسية. 49بانخفاض قدره 
  . 26للمجموعة )راجع إيضاح  

 
قدمت حكومة مملكة البحرين الدعم المالي للشركات للتخفيف من بعض آثار جائحة الكورونا. استلمت المجموعة دعماً إجمالياً 

. تم  وأخرة عفاء من فواتير خدمات الكمرباء والماءدينار بحريني  لسداد رواتب الموظفين البحرينيين وكإ  922,878بمبلغ 
 . 20احتساب هذه المبالغ في كمنحة حكومية في بيان الربح أو الخسارة الموحد وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

 
ل  قب ألف دينار بحريني 3.063ج احتسبت المجموعة  افي خسارة من العمليات بمبلغ 2020ديسمبر  31للسنة المنتمية في 

ألف دينار    11,197ج بلغ  افي الموجودات المتداولة للمجموعة  2020ديسمبر    31. كما في  انخفاض قيمة العقارات و المعدات
 الف دينار بحريني.  9,226بحرينيج مقارنة بمطلوبات متداولة بمبلغ 

     
ديج قد تواجه المجموعة نتائج سلبية إضافية اعتماداً على مدة أزمة جائحة الكوروناج واستمرار األثر السلبي على النشاط االقت ا

. ال يمكن التنبؤ باألثر الدقيق على األنشطة في سنة  2021وقيود على السيولةج وتتكبد انخفاضاً إضافياً في قيمة أ ولما في سنة 
2021 . 
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 المجموع   أعمال رأسمالية  آالت ومعدات  وتركيبات أثاث  مباني على  أرض مملوكة  
   قيد التنفيذ  ومركبات  ومعدات مكتبية أراضي مملوكة تملك حر  2020

      تملك حر   
        التكلفة: 
 166.208.257  1.358.904 20.657.895 23.111.491 99.945.259 21.134.708 2020يناير  1في كما 

 610.071  11.775 29.792 186.428 382.076 - إضافات 
 -   1.354.222) - - 1.354.222 - تحويالت 
  5.064.680)  -  324.290)  97.700)  1.457.485)  3.185.205) * القيمة انخفاض خسائر 

  283.414)  -  28.692)  252.997)  1.725) - وشطب استبعادات 

        
 161.470.234  16.457 20.334.705 22.947.222 100.222.347 17.949.503 2020ديسمبر    31في كما 

        
        االستمالك:
 69.194.226  - 11.352.489 16.593.444 41.248.293 - 2020يناير  1في 

 7.323.511  - 1.093.065 2.635.458 3.594.988 - استمالك السنة 
  282.523)  -  28.692)  252.681)  1.150) - والشطب  متعلق باالستبعادات

        
 76.235.214  - 12.416.862 18.976.221 44.842.131 - 2020ديسمبر    31في كما 

        
        صافي القيمة الدفترية: 

 85.235.020  16.457 7.917.843 3.971.001 55.380.216 17.949.503 2020ديسمبر    31في كما 

 
سنة. ولدة المجموعة فندق   25سنة على التوالي. مبنى مركز المؤتمرات يقع في البحرين وعمر المبنى  44و  50 - 40تقع مباني فندق الخليج وكروان بالزا في البحرين. عمر المباني ما بين 

 مره سنتين.سنين. أيضاً لدة المجموعة مبنى سكني جديد في منطقة الجفير وع  3 في إمارة دبي وعمر الفندق 
 

والذي أدة النخفاض في معامالت وعوائد السوق. ال يبطل هذا البند  COVID-19على بند "عدم اليقين في التقييم" بسبب اضطراب السوق الناجم عن جائحة  2020ديسمبر  31يحتوي تقييم 
لعادية. وفقًا لذلكج لم يتمكن الُمثمن أن يقارن التثمين كالمعتاد مع أدلة ومعامالت السوق السابقةج وهناك التقييم ولكنه يشير إلى وجود قدر أكبر من عدم اليقين بشكل كبير مقارنة بظروف السوق ا

 . 2021ت بشكل كبير في عام  احتمالية كبيرة من أن السعر المحقق في معاملة فعلية قد يختلف عن نتيجة القيمة. نتيجة لزيادة عدم اليقين هذاج قد يتم تعديل الفرضيا
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لآلثار المتوقعة لألزمة مع األخذ باألعتبار العقار  قع اخارجيين مستقلينج يملكون مؤهالت مناسبة ومعترف بماج وخبرة في فئة ومو يينعقارا مثمنينض القيمة من قبل اتم إجراء اختبارات انخف

بالنسبة للفندق   .دينار بحريني 2.315.810 في القيمة بمبلغ عنما انخفاضتم استخدام طريقة مقارنة البيع الذي نتج  . بالنسبة لألرض المملوكة في دبيال حية واألوضاع االقت اديةج للتعافي
 بمبلغ نتج عنه انخفاضوالذي  %2.5و معدل النمو المتوسط  %7.7سنوات. معدل الخ م المستخدم  5لفترة المقدرة التدفقات النقدية المخ ومة للتدفقات النقدية  استخدامتم في دبي, لقد 
 دينار بحريني.  2.426.111

 
دينار بحريني. بالنسبة للفنادق في البحرين, لقد تم استخدام معدل الربح   322.759تم استخدام طريقة مقارنة البيع الذي نتج عنما انخفاض في القيمة بمبلغ  المملوكة في البحرينبالنسبة لألرض 

 . في القيمة نخفاضتج عنما اي الم ين ,%9 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المالباستخدام األرباح للثالث سنوات الماضية و 
 

 المجموع   أعمال رأسمالية  آالت ومعدات  أثاث وتركيبات  مباني على أرض مملوكة  
   قيد التنفيذ ومركبات  ومعدات مكتبية  أراضي مملوكة  تملك حر  
      تملك حر   

        التكلفة: 
 164.618.794  11.626.012 20.506.374 23.220.808 89.484.238 19.781.362 2019يناير  1في كما 

 2.072.814  1.187.759 245.712 214.673 424.670 - إضافات 
 -   11.454.867) 950 64.041 10.036.530 1.353.346 تحويالت 
  483.351)  -  95.141)  388.031)  179) - وشطب استبعادات 

        
 166.208.257  1.358.904 20.657.895 23.111.491 99.945.259 21.134.708 2019ديسمبر  31في كما 

        االستمالك:
 62.080.310  - 10.238.207 14.748.857 37.093.246 - 2019يناير  1في 

 7.597.267  - 1.209.423 2.232.618 4.155.226 - استمالك السنة 
  483.351)  -  95.141)  388.031)  179) - والشطب  متعلق باالستبعادات

        
 69.194.226  - 11.352.489 16.593.444 41.248.293 - 2019ديسمبر  31في كما 
        

         افي القيمة الدفترية: 
 97.014.031  1.358.904 9.305.406 6.518.047 58.696.966 21.134.708 2019ديسمبر  31في كما 
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 المجموع  مباني  أرض  2020
    

      التكلفة
 2.392.455 1.897.940 494.515   2020 يناير 1في 

 - - - إضافات 
    

 2.392.455 1.897.940 494.515 2020  ديسمبر  31في 

    
    االستهالك المتراكم  

 1.571.438 1.571.438 - 2020يناير  1في 
 55.404 55.404 - استمالك السنة  

    
 1.626.842 1.626.842 -    2020ديسمبر    31في 
    

 765.613 271.098 494.515   2020ديسمبر  31القيمة الدفترية في   صافي

 

 
 المجموع  مباني أرض  2019

    
    التكلفة  
 2.312.625 1.818.110 494.515   2019يناير  1في 

 79.830 79.830 - إضافات 
    

 2.392.455 1.897.940 494.515 2019ديسمبر  31في 

    
    االستمالك المتراكم  

 1.514.949 1.514.949 - 2019يناير  1في 
 56.489 56.489 - استمالك السنة  

    
 1.571.438 1.571.438 - 2019ديسمبر  31في 
    

 821.017 326.502 494.515 2019ديسمبر  31 افي القيمة الدفترية في 

 

:  2019) بحريني دينار 2.288.821 تبلغوالتي  2020ديسمبر  31تستند القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في 
لك مؤهالت مناسبة ومعترف بماج وخبرة تيم  المستقلالخارجي    العقارات  مقيم  أعده   الذي  التقييم  على   بحريني  دينار  2.104.403
في  2القيمة العادلة على نمج مقارنة المبيعات ج وبناًء عليه تم ت نيفما على أنما المستوة ستند قياس ا. العقار قعافي فئة ومو

   .تسلسل القيمة العادلة
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 زميلة  اتستثمار في شركا. 7
 

 فيما يلي المعومالت عن الشركات الزميلة كما في تاريخ بيان المركز المالي: 
 

 إسم الشركة 
 مكان العمل/البلد 

 نسبة الملكية 
 الرئيسية األنشطة   طبيعة العالقة 

 2020 2019 

      
للترفيه   يةشركة البحرين ال

 العائلي ش.م.ب 
تزاول في المقام األول أنشطة   شركة زميلة  %28.06 * %28.06 مملكة البحرين

تشغيل المطاعمج وتقديم الخدمات  
المتعلقة بالترفيه العائليج وتوريد  

ج  بالترفيهالمعدات المتعلقة 
واالستثمار في الشركات ذات  

 األهداف المماثلة 

      الشرقية الشركة األفريقية 
االستثمار في السندات واألسممج   شركة زميلة  %33.33 % 33.33 مملكة البحرين )البحرين  ذ.م.م 

باإلضافة الستيراد وبيع المنتجات  
 االستمالكية. 

شركة فندق مطار البحرين  
 **  ذ.م.م 
 

 متالك وتشغيل فندق ا مشروع مشترك يوجد  ال % 51 مملكة البحرين

 
 

 نة. ا* تحتسب نسبة الملكية استناداً إلى رأس مال االستثمار  افي من أسمم الخز
 
 :كما يلي الستثمار في الشركات الزميلةالحركة في ا  أ
 

2020   
الشركة البحرينية  
 للترفيه العائلي 

اإلفريقية  الشركة 
 والشرقية 

شركة فندق مطار  
 المجموع  البحرين ذ.م.م 

     
 9.350.303 - 8.117.445 1.232.858 يناير 1في الر يد 

 712.000 712.000 - - استثمار اضافى 
 653.573 - 971.816  318.243) )الخسارة / الربح للسنة ح ة المجموعة من 
  2.100.000) -  2.100.000) - أرباح أسمم مستلمة 

  51.220) -  51.220) - لالستثمار  في حركة القيمة العادلةح ة  ال

     
 8.564.656 712.000 6.938.041 914.615 2020ديسمبر    31الرصيد في  

 
 

2019 
البحرينية  الشركة 

 للترفيه العائلي 
اإلفريقية  الشركة 

 المجموع  والشرقية 

    
 9.563.532 7.880.419 1.683.113 يناير 1في الر يد 

 1.607.916 2.058.171  450.255)   )الخسارة / الربح للسنةح ة المجموعة من 
  1.900.000)  1.900.000) - أرباح أسمم مستلمة 

 78.855 78.855 - لالستثمار  القيمة العادلةفي حركة ح ة  ال

    
 9.350.303 8.117.445 1.232.858 2019 ديسمبر 31الر يد في 
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 )يتبع  زميلة ات. استثمار في شرك7
 

  818,100  بلغت  والتي  المعروضة  األسعار  إلى  السوقية  القيمة  تستند.  البحرين  بور ة  في  مدرجة  العائلي  للترفيه  البحرينية  الشركة
  .بحريني دينار 818.100: 2019) 2020 ديسمبر 31 في كما بحريني دينار
 
خالل السنةج أنشتت المجموعة مشروعاً مشتركاًج هو شركة فندق مطار البحرين ذ.م.مج والتي تتسست في مملكة البحرين لتملك   **

من قبل   %100لوكة وتشغيل الفندق في مطار البحرين الدوليج بالشراكة مع شركة طيران الخليج القابضةج وهي شركة تابعة مم
من أسمم الشركة المستثمر فيماج  %51ممتلكاتج  ندق الثروة السيادي لحكومة مملكة البحرين. بالرغم من أن المجموعة تملك 

        فقد تم احتساب االستثمار كمشروع مشترك من خالل اتفاق المساهمين.
 
 :أدرجت في بياناتما المالية لح ة الشركةالجدول التالي يلخص المركز المالي للشركات الزميلة كما   ب
 

 2019  2020 )البحرين( ذ.م.م  اإلفريقية والشرقية
    

 9.486.084  5.691.884 مجموع الموجودات المتداولة 

 16.059.737  15.667.281 مجموع الموجودات غير المتداولة 

  1.915.153)   1.253.864) مجموع المطلوبات المتداولة 

  399.090)   411.973) المطلوبات غير المتداولة مجموع 

    

 23.231.578  19.693.328 ( %100صافي الموجودات )

 33%  33% 

    

 7.743.781  6.564.377 ح ة الشركة في  افي الموجودات 

 373.664  373.664 الشمرة 

    

 8.117.445  6.938.041 القيمة الدفترية للحصة في الشركة الزميلة 

 
 

   2020  2019 
    

 17.903.786  10.979.392 اإليرادات 

      

 6.174.570  2.915.475 ربح السنة 

 237.042   159.724) الدخل الشامل اآلخر 

    

 6.411.612  2.755.751 مجموع الدخل الشامل 

    

 2.137.026  920.596  %33.33ح ة الشركة من مجموع الدخل الشامل )

    

 1.900.000  2.100.000 أرباح اسمم مستلمة من قبل الشركة 
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 )يتبع  زميلة ات. استثمار في شرك7
 

 2019  2020 الشركة البحرينية للترفيه العائلي 
    

 509.714  202.607 مجموع الموجودات المتداولة 

 5.238.970  3.949.038 مجموع الموجودات غير المتداولة 

  465.597)   370.519) مجموع المطلوبات المتداولة 

  886.160)   491.668) مجموع المطلوبات غير المتداولة 

    

 4.396.927  3.289.458 ( %100صافي الموجودات )

 28%  28% 

    

 1.232.858  914.615 ح ة الشركة في  افي الموجودات 

    

 1.232.858  914.615 الشركة الزميلة القيمة الدفترية للحصة في 

 
 

   2020  2019 
    

 1.469.659  491.490 اإليرادات 

      
  1.600.274)   1.107.468) خسارة السنة 

    
  1.600.274)  ( 1.107.468) مجموع الدخل الشامل 

    

  450.255)   318.243)  %28.06ح ة الشركة من مجموع الدخل الشامل )
    

 -  - أرباح اسهم مستلمة من قبل الشركة
 
 

الحسابات المراجعة للتسعة األشمر   دفاتر  نتائج الشركة البحرينية للترفيه العائلي المستخدمة للمحاسبة بطريقة حقوق الملكية على 
الشركة األفريقية  نتائج . 2020ديسمبر  31ج والحسابات اإلدارية للثالثة أشمر المنتمية في 2020سبتمبر  30المنتمية في 

                         المستخدمة للمحاسبة بطريقة حقوق الملكية تستند على الحسابات المدققة للسنة المنتمية في الشرقية )البحرين  و
 . 2020ديسمبر  31
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 2020  2019 
    

 10.841.028  10.351.153 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )مدرجة   – استثمارات حقوق الملكية 

    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – استثمارات حقوق الملكية 

 2.525.330  2.812.996 )غير مدرجة  

    

 13.164.149  13.366.358 
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 في استثمارات األوراق المالية للسنة كانت كما يلي:  الحركة

 

 2020  2019 
    

 13.870.550  13.366.358 يناير 1 في  الر يد
  2.545.506)  - السنة  خالل استبعادات 

 2.041.314   202.209) العادلة  القيمة  في  التغير  افي

  
 

 

 13.366.358  13.164.149 ديسمبر  31  في  الرصيد

 
 المخزون .  9
 
 2020  2019 

    

 3.105.442  2.707.614 أغذية ومرطبات 

 111.927  116.225 المخازن العامة 

 200.960  194.329 مخازن ال يانة 

 3.018.168  3.418.329 

  272.138)   279.911) مخ ص المخزون بطيء الحركة والمتقادم

    

 2.738.257  3.146.191 

 
 في مخ ص المخزون بطئ الحركة كانت كما يلي:الحركة 

 
 2020  2019 

    

 278.447  272.138 يناير 1كما في 

 9.726  9.369  افي مخ ص السنة 

  16.035)   1.596) شطب خالل السنة 

    

 272.138  279.911 ديسمبر   31كما في 

 
 
 ذمم تجارية مدينة.  10
 
 2020  2019 

    

 2.253.193  1.398.413 ذمم تجارية مدينة 

 364.150  162.264  25ذمم أطراف ذوي عالقة )إيضاح 

 1.560.677  2.617.343 

    

  298.704)   907.467) مخ ص انخفاض القيمة على الذمم التجارية المدينة

    

 653.210  2.318.639 
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 كانت كما يلي:  مخ ص انخفاض القيمة خالل السنة في   الحركة

 
 2020  2019 

    

 377.776  298.704 يناير 1الر يد في 

 32.769  608.895  افي مخ ص السنة 

  111.841)   132) شطب خالل السنة 

    

 298.704  907.467 ديسمبر  31الرصيد في  

 
 
   الموجودات األخرى. 11
 
 2020  2019 

    

 143.409  45.989   25أطراف ذوي عالقة )إيضاح  –ذمم مدينة أخرة 

 ً  475.755  279.824 م روفات مدفوعة مقدما

 322.734  322.316 ودائع ضمان

 1.795.500  1.795.500 *  ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد

 842.207  978.393 موجودات أخرة* 

    

 3.422.022  3.579.605 

 
 

 مستحقة.البضريبة القيمة المضافة المدفوعة عند شراء الفندق في دبيج والذي احتسب كضريبة القيمة المضافة   يتعلق*
 
 
 وما في حكمهالنقد  . 12
 
 2020  2019 

    

 7.130.581  4.237.306 النقد وأر دة البنوك

    

   4.237.306  7.130.581 
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 المبلغ العدد  المبلغ  العدد  
 2020 2020  2019 2019 

      
 30.000.000 300.000.000  30.000.000 300.000.000 فلس للسهم   100األسهم المصرح بها بواقع    أ(

      
 22.599.487 225.994.863  22.599.487 225.994.863 الصادرة والمدفوعة بالكامل   ب(

 
 العائد على السهم (ج

يتم احتساب العائد على السمم االساسي عن طريق قسمة  افي الربح المنسوب لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد  
 ج كما يلي: خزانةاألسمم العادية القائمة خالل السنةج باستثناء متوسط عدد األسمم المشتراة من قبل الشركة والمحتفظ بما كتسمم 

 
 2020  2019 

    

 5.950.130   8.197.584) ربح السنة )خسارة / 

    

 225.967.503  225.994.863 المتوسط المرجح لعدد أسمم حقوق الملكية

    

 26    36) العائد على السمم األساسي بالفلس 

 
 مخفضة محتملة اإل دار. العائد على السمم المخفض يعادل العائد على السمم األساسيج حيث ال يوجد لدة المجموعة أي أدوات 

 

 المساهمين الرئيسيين (د

أو أكثر من عدد األسمم  %5فيما يلي بيان بتسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسمم التي يملكونما والتي تمثل نسبة 
 :القائمة

 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر   31 

 الملكية نسبة  عدد األسهم  نسبة الملكية  عدد األسهم  الجنسية  
      

      شركة ممتلكات البحرين القابضة 
 %25.47 57.558.331 25.47%  57,558,331 بحريني )مقفلة   ش.م.ب 

      
 %12.56 28.382.960 12.56%  28,382,960 بحريني الميئة العامة للتتمين االجتماعي 

      
 %10.81 24.428.215 10.81%  24,428,215 بحريني شركة االستثمارات العائلية المحدودة

      
 %6.3 14.309.817 6.3%  14,309,817 بحريني يوسف خليل المؤيد وأوالده ش.م.ب )مقفلة  
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 ( معلومات إضافية عن حملة أسهم الشركة هـ
 

 .فئة واحدة من األسمم فقط وحاملي هذه األسمم لديمم حقوق ت ويت متساوية مجموعةاللدة  . 1

 على النحو اآلتي: توزيع ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسمم الشركة . 2
 

 عــدد المســــاهمين  عدد االسهــــم  *الـنــــــــــوع
النسبة لمجموع االسهم  

 %  المصدرة 
    

 31.92 69.897.185 3.776 %1اقل من 
 19.26 45.788.370 9 % 5وأقل من   %1أكثر من 
 12.53 28.322.762 2 %10واقل من  %5أكثر من 
 10.82 24.428.215 1 %20وأقل من  %10أكثر من 
 25.47 57.558.331 1 %50.اقل من  %20أكثر من 

    
 % 100.00 225.994.863 3.789 المجموع 

 
 

 تبين كنسبة من مجموع األسمم ال ادرة والمدفوعة بالكامل للشركة. *
 

 ما يلي إجمالي ح ص الملكية التي يملكما أعضاء مجلس اإلدارة:
 
 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر   31 

 النسبة من مجموع  عدد   النسبة من مجموع  عدد  

 المتداولةاألسمم  األسمم  األسهم المتداولة األسهم 

      

 %1.874 4.234.297  %1.874 4.234.297 فاروق يوسف المؤيد 

 %0.085 193.975  %0.085 193.975 فوزي أحمد علي كانو 

 %0.063 141.436  %0.063 141.436 خالد محمد كانو 

 %0.789 1.782.343  %0.789 1.783.153 محمد حسين يتيم

 %0.198 448.119  %0.198 448.119 محمد جاسم بوزيزي 

 %0.025 56.508  %0.025 56.508 عادل حسين ممدي المسقطي 

 

تفا يل ح ص الملكية التي يمتلكما أعضاء مجلس اإلدارة إلى جانب الشركات التي يسيطرون عليماج أو يسيطرون عليما ب ورة 
 مشتركةج أو يمارسون عليما تتثيراً جوهرياً هي كما يلي:

 

 2020  2019 
    

 143.024.881  143.009.376 عدد األسمم 

    

 %63.29  %63.28 نسبة الملكية 
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 أخرى احتياطيات. 14
 

 احتياطي قانوني (أ
مجموع   الربح لالحتياطي القانوني حتى يبلغ  من  افي   %10فانه يجب تخ يص     التجارية الشركات قانون متطلبات حسب

 من رأس المال المدفوع.  يتم تطبيق هذه الحدود ب ورة منف لة على كل من شركات المجموعة. %50االحتياطي 
 

 احتياطي عام (ب
 يتم التخ يص لالحتياطيات العامة من أرباح السنةج وذلك حسب تقدير مجلس اإلدارة.

 
 لالستثمارات احتياطي القيمة العادلة (ج

 .استثمارات األوراق المالية في احتياطي القيمة العادلة لالستثماراتتحتسب أرباح أو خسائر إعادة قياس 
 
 
 للموظفين مكافأة نهاية الخدمة. 15

دينار  297.182: 2019دينار بحريني ) 218.691بلغت مساهمات المجموعة فيما يتعلق بالموظفين البحرينيين للسنة 
  .  935:  2019موظفاً ) 764ج كان يعمل لدة المجموعة 2020ديسمبر  31بحريني .  كما في 

 
 الحركة في مخ ص مكافتة نماية الخدمة خالل السنة كانت كما يلي: 

 
 2020  2019 

    

 2.137.984  1.489.246 الر يد االفتتاحي

 312.826  240.415 مخ ص السنة 

  961.564)   555.779) السنة المدفوع خالل 

    

 1.173.882  1.489.246 

 
 

 قرض البنك. 16
 

 2020  2019 
    

 824.000  4.082.000 متداول 

 11.736.000  7.758.000 غير متداول 

    

 11.840.000  12.560.000 

 
 

 + BIBORدينار بحريني من بنك محلي بسعر فائدة  18.000.000ج ح لت المجموعة على قرض بمبلغ  2018في عام 
ممتلكات أخرة للمجموعة بقيمة دفترية تبلغ  رهن ب  نجوم في دبيج اإلمارات العربية المتحدةج مضمون 4لشراء فندق  2.1%

 دينار بحريني .  9.979.904
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 ذمم تجارية دائنة وأخرى.   17
 

 2020  2019 
    

 2.251.237  1.887.008 ذمم تجارية دائنة

 65.191  50.581  25 إيضاح ذمم أطراف ذوي عالقة )

    

 1.937.589  2.316.428 

 
 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى. 18
 

 2020  2019 
    

 1.115.912  643.435 م روفات مستحقة 

 1.059.534  181.371 مبالغ مستحقة للمقاولين 

 798.289  253.269 عالوات للموظفين مستحقة الدفع 

 119.180  245.704 الفائدة المستحقة 

 324.584  6.205 ضرائب حكومية مستحقة الدفع

 1.964.534  1.877.230 ذمم دائنة أخرة 

    

 3.207.214  5.382.033 

 
   

 اإليرادات . 19
 

 2020  2019 
    

 25.898.760  14.133.625 أغذية ومرطبات 

 10.648.465  4.811.078 الغرف 

 2.022.585  790.927 إيرادات تشغيلية أخرة 

    

 19.735.630  38.569.810 

 
 
 مصروفات تشغيلية مباشرة. 20
 

 2020  2019 
    

 11.352.765  5.946.236 أغذية ومرطبات 

 6.642.071  4.459.168 الرواتب والتكاليف ذات العالقة 

 1.361.516  718.122 الغرف 

 301.324  119.100 أقسام تشغيلية أخرة 

 1.721.605  1.062.988 م روفات عامة أخرة 

    

 12.305.614  21.379.281 
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 وإيرادات أخرىرسوم إدارة . 21
 

 2020  2019 
    

 403.555  144.373 رسوم إدارة  

 350.726  456.365  افي   –إيرادات عقارية 

 236.865  184.101 دخل اإليجار 

 45.809  -   شطب مخ  ات

 251.510  118.592 إيرادات أخرة 

    

 903.431  1.288.465 

 
 
 منحة حكومية . 22

خالل السنةج نفذت حكومة مملكة البحرين حزمة من اإلجراءات لدعم األعمال التجارية للتعامل مع أثر جائحة الكورونا. استلمت  
ألف دينار بحريني مقابل سداد تكلفة رواتب الموظفين البحرينيينج والتنازل عن رسوم خدمات   923المجموعة دعماً إجمالياً بمبلغ 

 . حكومية أخرة وروسوم  الكمرباء والماء
 
 

 تشغيلية أخرىمصروفات . 23
 

 2020  2019 
    

 899.216  873.694 الخدمات 

 303.129  130.714 التسويق 

 350.117  195.470 ال يانة

 41.016  174.359 رسوم ممنية 

 298.200  275.400 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 28.204  31.926 رسوم التسجيل 

 76.731  76.039 م روفات التتمين  

 44.160  39.660 ضرائب بلدية 

 37.295  22.183 طباعة وقرطاسية 

 926.068  491.168 م روفات اخرة 

    

 2.310.613  3.004.136 

 
 
 التخصيصات المقترحة . 24

. التوزيعات 2.259.386بمبلغ  2020ديسمبر  31للسنة المنتمية في  فلس للسمم 10 يقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح
مارس   22في االجتماع العام السنوي بتاريخ   اجتماع العام السنوي.   تخضع لموافقة المساهمين في  2020المقترحة ألرباح 

 . 2019عام لدينار بحريني  5.648.466ج وافق المساهمون على توزيع أرباح بمبلغ  2020
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 . معامالت مع أطراف ذوي العالقة25

اآلخر أو ممارسة تتثير كبير على الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. األطراف ذوي العالقة تشمل تعتبر األطراف ذوي عالقة إذا كان أحد الطرفين لديه القدرة على السيطرة على الطرف 
ذوي العالقة بشروط متفق عليما بين تتم المعامالت مع األطراف المؤسسات التي تمارس الشركة تتثيراٌ كبيرا عليماج كبار المساهمينج أعضاء مجلس اإلدارةج وأعضاء اإلدارة العليا التنفيذيين للشركة. 

 األطراف. 
 

 : السنةفيما يلي المعامالت مع األطراف ذوي العالقة خالل  
 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر   31 

 رسوم  دخل  مبيعات  مشتريات  
 اإلدارة 

مصروفات  
 الفوائد 

حصة  
المجموعة من  
ربح شركات  

 زميلة 

 رسوم  دخل  مبيعات مشتريات
 اإلدارة 

م روفات  
 الفوائد

ح ة  
المجموعة من  
ربح شركات  
 زميلة

           
           المساهمين الرئيسيين وشركاتمم

 - 895.839 403.556 566.380 622.477 - 727.049 144.373 107.106 110.988 والزميلة  التابعة
 1.607.916 - - 74.723 14.035 653.573 - - 40.531 75.909   7شركات زميلة )إيضاح 

           أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتمم
 - - - 68.025 - - - - 37.471 639 ذات العالقة 

           
 187.536 185.108 144.373 727.049 653.573 636.512 709.128 403.556 895.839 1.607.916 
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 . معامالت مع أطراف ذات العالقة )يتبع 25
 

 : الموحدفيما يلي األر دة مع أطراف ذوي عالقة المتضمنة في بيان المركز المالي 
 
تجارية  ذمم  

 مدينة 
ذمم مدينة  
 أخرى

ذمم تجارية  
 دائنة 

تجارية  ذمم  قرض بنكي 
 مدينة

ذمم مدينة  
 أخرة 

ذمم تجارية  
 دائنة

 قرض بنكي

         

         المساهمين الرئيسيين وشركاتمم

 12.560.000 64.908 143.409 319.886 11.840.000 49.942 5.989 148.394 والزميلة  التابعة

 - 283 - 27.043 - - 40.000 6.481 شركات زميلة 

         أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتمم 

 - - - 17.221 - 639 - 7.389 ذات العالقة 
         

 162.264 45.989 50.581 11.840.000 364.150 143.409 65.191 12.560.000 

 
 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 :  السنةة وأعضاء اإلدارة الرئيسين خالل موظفو اإلدارة الرئيسيون هم األشخاص المسئولين عن التخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطة المجموعة. فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدار
 

 2020  2019 
    

 382.288  242.517 رواتب ومكافآت ق يرة األجل  

 18.283  11.588 منافع ما بعد التوظيف  

 298.200  275.400 أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافتة أعضاء مجلس اإلدارة 

 529.505  698.771 

 
ج حيث كان لرئيس مجلس اإلدارةج أو أعضاء  2020ديسمبر  31)ب  من قانون الشركات التجارية في السنة المنتمية في  189تمت الموافقة على بعض المعامالت من قبل مجلس اإلدارة بموجب المادة 

 التي تمت الموافقة عليما من قبل المجلس.  المجلسج أو أعضاء اإلدارة الرئيسيين م الح مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو المعامالت
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 . معامالت مع أطراف ذوي العالقة )يتبع 25

 
األر دة القائمة في نماية السنة تنشت من سياق العمل االعتياديج وال تتحمل أي فائدة وهي غير مضمونة. تقوم المجموعة بعمل 

لن يتم استرداد الدين. لم يتم تسجيل    هقيمة أر دة األطراف ذوي العالقةج فقط إذا كان من المؤكد تقريباً أنمخ ص النخفاض 
أي خسائر النخفاض قيمة األر دة القائمة خالل السنة مع األطراف ذوي العالقةج ولم يتم تحديد مخ ص محدد لخسائر  

 السنة.  انخفاض قيمة األر دة مع األطراف ذوي العالقة في نماية
 

 
 المالية إدارة المخاطر. 26

 ة للمخاطر اآلتية جراء استخدام األدوات المالية: مجموعتتعرض ال
   

 مخاطر االئتمان •
 مخاطر السوق •
 مخاطر السيولة  •
 

ةج السياسات مجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعالهج أهداف المجموعيعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض ال
. ويعرض هذا اإليضاح أيضاً بعض اإلف احات الكمية  ج وإدارة المجموعة لرأس المالواإلجراءات وكيفية قياس وإدارة المخاطر

 . الموحدة المبينة من خالل هذه البيانات المالية
 

التي    جلتنفيذيةاللجنة امجلس إدارة المجموعة  أسس  مجلس إدارة المجموعة مسئول عن وضع ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر.  
 تساعد المجلس اإلدارة في القيام بمماممم ومسئولياتمم لتطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة. 

 
بالمجموعة على كيفية قيام اإلدارة بااللتزام بإجراءات إدارة المخاطر الخا ة بالشركةج ومراجعة مالئمة  لتدقيقا لجنةتشرف 

ة بالمخاطر التي تواجمما الشركة. قسم التدقيق الداخلي يقوم بمساعدة لجنة التدقيق في دورها  ممارسة إدارة المخاطر المتعلق
  إجراءات بمراجعة تتعلق مفاجتة ب ورة تنفذ أخرة وممام منتظم بشكل مدرجةبتنفيذ ممام  الداخلييقوم قسم التدقيق . الرقابي
   .التدقيق  لجنة إلى مراجعاته بنتائج تقارير ويرفع المخاطر إدارة وضوابط

 

 مخاطر االئتمان 

  المقابل الطرف الوفاء بااللتزامات التعاقدية من قبل زبون أو بمخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية الناجمة عن العجز 
 المدينةج واستثمارات أدوات الدين. النقد وأر دة البنوكج والذمم  منهذه المخاطر بشكل أساسي  نشتفي األدوات المالية. وت

 ئتمانيمخاطر االئتمان للمجموعة على النقد وأر دة البنوك محدودةج كونما يتم إيداعما لدة بنوك في البحرين ذات ت نيف ا
 جيد.

ائتمانية من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالزبائن عن طريق وضع حدود بالنسبة للذمم التجارية المدينةج تسعى المجموعة للحد 
 للزبائن ب ورة فرديةج ومراقبة أر دة الذمم المدينة القائمة باستمرار. 

أنشطة اقت ادية متشابمة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو لمم   متقابلة في تنتج مخاطر التمركز عندما يعمل عدة أطراف 
خ ائص اقت ادية متشابمة قد تؤثر بدرجة متشابمة على مقدرتمم لسداد التزاماتمم نتيجة لتغيرات في المنا  االقت ادي أو 

جموعة للتطورات التي تتثر في قطاع مخاطر التمركز االئتمان تشير إلى الحساسية النسبية ألداء المالسياسي أو ظروف أخرة.  
 أو موقع جغرافي معين.
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 )يتبع مخاطر االئتمان أ  
 

 التعرض لمخاطر االئتمان
لمخاطر االئتمان كما في تاريخ المبالغ الدفترية للموجودات المالية تمثل التعرض األق ى لمخاطر االئتمان. التعرض األق ى 

 بيان المركز المالي كان كما يلي: 
 

 2020  2019 
    

 2.318.639  653.210 ذمم تجارية مدينة 

 3.103.850  3.142.198 موجودات أخرة 

 7.079.529  4.190.548 أر دة البنوك 

  
 

 

 7.985.956  12.502.018 

 
 تاريخ بيان المركز المالي بناء على التمركز الجغرافي كان كما يلي:التعرض األق ى لمخاطر االئتمان كما في 

 
 2020  2019 

    

 9.963.619  5.622.325 البحرين

 2.445.245  2.310.579 اإلمارات العربية المتحدة 

 93.154  53.052 أخرة 
    

 7.985.956  12.502.018 

 
 المركز المالي كانت:أعمار الذمم المدينة كما في تاريخ بيان 

 
 2020  2019 

 انخفاض   انخفاض   
 القيمة اإلجمالي   القيمة  االجمالي  

      
 - 673.870  (37.382) 285.791 ليست مستحقة وال منخفضة القيمة 

ً  90 – 0مستحقة   - 1.195.438  (117.963) 280.093 يوما
ً  180 –  91مستحقة   - 187.467  (42.561) 85.598 يوما

ً  180مستحقة أكثر من  (298.704) 560.568    709.561) 909.195 يومت
      

 1.560.677 (907.467 )  2.617.343 (298.704) 
 
 

 مخاطر السوقب( 
مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل معدل الربح وأسعار األسمم ومعدل سعر ال رف وهامش االئتمان والتي 

المجموعة أو تدفقاتما النقدية المستقبلية أو قيمة أدواتما المالية. إن المدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة  لما تتثير على دخل 
. تتكبد المجموعة التزامات ومراقبة تعرضات مخاطر السوق في حدود اإلطارات المقبولة مع تحقيق عائد مجزي على المخاطر

 ت تتم في إطار التوجيمات التي حددها مجلس اإلدارة.جميع هذه المعامال مالية إلدارة مخاطر السوق.
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 )يتبع  السوقمخاطر ب  
 

زيادة / نق ان في معدالت  %1. إن مخاطر معدل الفائدة هو مخاطر تغير قيمة األداة المالية نتيجة تغير معدالت الفائدة بالسوق
:  2019دينار بحريني ) 154.824 كخسارة و دينار بحريني  94.323: 2019) دينار بحريني 93.969الفائدة سيؤثر بمبلغ 

 كربح على الربح وحقوق ملكية المجموعة.   دينار بحريني 199.354
 

 التعرض إلى مخاطر العملة    1

مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت  رف العمالت األجنبية. تتعرض المجموعة  
لمخاطر العملة من مشترياتما التي تستلم فواتيرها بالعمالت األجنبيةج او من مبيعات بطاقات االئتمان بالعمالت األجنبية وعلى 

جنبية. غالباًج يتم شراء المنتجات من مورين محليين. االستثمارات بالعمالت األجنبية هي باللاير بعض االستثمارات بالعمالت األ
السعودي أو الدرهم اإلماراتيج وهي مرتبطة بالدوالر األمريكي. غالبية مشترات العملة األجنبية تتم بالدوالر األمريكي. يرتبط 

 تتعرض المجموعة ألي مخاطر عملة جوهرية.  وبالتالي الالدوالر األمريكي بالدينار البحرينيج 

 
  مخاطر أسعار األسمم   2

استثمارات حقوق الملكية المدرجة للمجموعة يتم إدراجما في بور ة البحرينج وبور ة الكويتج والسوق المالية السعودية  
 )تداول ج وبور ة قطر. 

 
تغيرات محتملة معقولة في أسعار األسممج مع ثبات جميع يوضح الجدول التالي حساسية التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ل

 المتغيرات األخرة. 
 

 2020  2019 

 األثر على األثر على تغير في سعر   األثر على  األثر على  تغير في سعر  
 الربح حقوق الملكية  السمم  الربح  حقوق الملكية السهم 
        

        أوراق مالية استثمارات 
 - 1.084.103 %10+  - 1.035.114 %10+ )مدرجة  

 
 

 مدرجة في مملكة البحرين وغيرها من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. للمجموعة ستثمارات المدرجة االجميع 
 

   تمركز محفظة االستثمارات
ينشت تمركز محفظة االستثمارات عند االستثمار في عدد من المنشآت التي تزاول أنشطة تجارية متماثلةج أو أنشطة في نفس 
المنطقة الجغرافيةج أو تكون لما سمات اقت ادية متشابمة تتتثر بالتغيرات االقت ادية والسياسية أو بالظروف األخرة. تدير 

 يع االستثمارات من حيث التمركز. تمركز محفظ استثمارات المجموعة كانت كما يلي:     المجموعة هذه المخاطر من خالل تنو
 
 

تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع االستثمارات في الشركات العاملة في قطاعات مختلفة. جميع استثمارات حقوق 
 الملكية للمجموعة في مملكة البحرين
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 مخاطر السيولةج( 
المجموعة في الح ول على األموال الالزمة لسداد التزاماتما المتعلقة بتدواتما المالية ان مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة   

هدف المجموعة عند إدارة السيولة هو التتكد ج قدر اإلمكان ج من أنه سيكون    . والتي يتم تسديدها نقداً أو باستخدام أ ل مالي آخر
 ي ظل الظروف العادية والظروف ال عبة لديما سيولة كافية للوفاء بالتزاماتما عند استحقاقما ج ف

 
إجراءات جائحة الكورونا التي فرضتما حكومات الدول التي تعمل فيما المجموعة الحتواء الوباءج فرضت ضغطاً شديداً على   

ة  . اتخذت المجموع2020ديسمبر    31لغاية    2020سيولة المجموعةج حيث تم تقييد األنشطة المدرة لإليرادات منذ أوائل مارس  
وال زالت تتخذ إجراءات للحد من األثرج بما في ذلك تخفيض الم روفات الرأسماليةج والم روفات التشغيلية. تعتقد المجموعة  

 أن آثار جائحة الكورونا على عملياتما سيظل لما أثر سلبي على نتائجما المالية وعلى السيولة.   
 

البيع بالتجزئة في توليد تدفق نقدي قوي. تستمر شركة اإلفريقية والشرقية يستمر بيع المجموعة للمشروبات من خالل منافذ 
 التابعة للمجموعة في األداء الجيد ومن المتوقع أن تقدم دعًما للتدفق النقدي للمجموعة من خالل التوزيع المقسم.

 
النقد والنقد المعادل بقيمة  ألف دينار بحريني من الموارد تشمل 14.588ج كان لدة المجموعة  2020ديسمبر  31كما في 
ألف دينار بحريني والتي ستكون  10.351ألف دينار بحريني وموجودات أخرة عالية السيولة )أسمم مدرجة  بقيمة  4.247
 .شمر القادم واكثر 12خالل ال في بالتزاماته عند استحقاقمالتكافية 
 

 . المبالغ إجمالية وغير مخ ومة. كما في تاريخ بيان المركز المالي فيما يلي االستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية
 

 أكثر من  5سنة إلى   خالل سنة  إجمالي التدفقات  القيمة   2020
 سنوات  5 سنوات  واحدة  النقدية التعاقدية  الدفترية  

      
 - - 5.125.520 5.125.520 5.125.520 ذمم تجارية دائنة وأخرة 

 - 8.061.615 4.531.791 12.593.406 11.840.000 قروض بنكية ألجل 

      
 16.965.520 17.718.926 9.657.311 8.061.615 - 

 
 أكثر من 5سنة إلى  خالل سنة  إجمالي التدفقات  القيمة   2019
 سنوات  5 سنوات  واحدة  النقدية التعاقدية  الدفترية  

      
 - - 7.698.461 7.698.461 7.698.461 ذمم تجارية دائنة وأخرة 

 - 12.606.523 1.531.264 14.137.787 12.560.000 قروض بنكية ألجل 

      
 20.258.461 21.836.248 9.229.725 12.606.523 - 

 
 التشغيل مخاطرد( 

اإلجراءاتج وفشل األنظمةج   المخاطر التي تنشت عن خسائر غير متوقعة نتيجة نقص في أنظمة الضبط الداخلي للعملياتج وفشل 
واالختالس. وبالرغم من  عوبة إزالة مخاطر التشغيل نمائياً إال أنه باإلمكان إدارتما والحد منما من خالل ضمان وجود البنية  
عة.   التحتية المناسبةج والضوابطج واألنظمةج واإلجراءاتج والتدريب والتتكد من وجود الكفاءات المؤهلة في جميع إدارات المجمو

كما ان وجود وظيفة التدقيق الداخلي بشكل قوي سوف يعزز من التقييم المستقل المنتظم لبيئة العمل من خالل التعرف على جميع 
مجاالت الخطر المحددة.  كذلك إن اتخاذ إجراءات كافية ومفحو ة لحاالت الطوارئ سوف يدعم العمليات في حالة حدوث  

 سيناريوهات لكوارث محتملة.
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 إدارة رأس المال( ـه
اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوقج والمحافظة على  سياسة مجلس  

التطورات المستقبلية للمجموعة. يراقب مجلس اإلدارة كل من االنتشار الديموغرافي للمساهمينج باإلضافة للعائد على رأس  
لكية المساهمين ومستوة أرباح األسمم لمم. يسعى مجلس إدارة المجموعة  المالج والذي تعرفه المجموعة كمجموع حقوق م

 تغيرات أي هناك تكن لم للمحافظة على توازن بين أعلى عوائد الممكن تحقيقما والنمو الممكن تحقيقه بوضع رأسمالي سليم.
 .  السنة خالل المال رأس إلدارة المجموعة  توجه في جوهرية

 
 وتصنيف األدوات المالية . القيمة العادلة27

 القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة المستلمة لبيع أحد الموجودات أو المدفوعة لتحويل أحد المطلوبات في عملية منظمة بين المشاركين في 
حال غياب   السوق الرئيسي في تاريخ القياسج والسوق األكثر فائدة التي يمكن للمجموعة الو ول إليما في ذلك التاريخ في

 السوق الرئيسي. القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم أدائه.  
 

 تراتبية القيمة العادلة 
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام تراتبية القيمة العادلة التالية والتي تعكس أهمية المدخالت 

 المستخدمة في  نع القياسات.
 

 األسعار المدرجة )غير المعدلة  في سوق نشطة لأل ول والمطلوبات المماثلة. : 1المستوة 
: تقنيات التقييم مبنية على مدخالت يمكن ر دها إما مباشرة )مثل األسعار  أو غير مباشرة )مستمدة من 2المستوة 

ماثلة. األسعار المسعرة ألدوات األسعار .  وتتضمن هذه الفئة على أدوات تم تقييمما بسعر السوق في أسواق نشطة ألدوات م
 مماثلة في أسواق أقل نشاط أو أساليب تقييم أخرة. حيث جميع المدخالت المممة يمكن ر دها من معلومات السوق.

: تقنيات تقييم باستخدام مدخالت ال يمكن ر دها. وتتكون هذه الفئة على أدوات تم إستخدام تقنيات تقييم غير مبنية 3المستوة 
 ت يمكن ر دها وتكون هذه المداخالت ذات تتثير جوهري على تقييم هذه األدوات. على مدخال

 
تحتسب المجموعة التحويالت بين مستويات تراتبية القيمة العادلة كما في تاريخ بيان المركز المالي للفترة التي تحدث فيما 

 التغيرات.
 

 الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلةج ويحللما حسب المستوة في تراتبية القيمة العادلةج  الجدول التالي  يوضح 

 ديسمبر.  31حيث يتم ت نيف قياس القيمة العادلة كما في  
 

 مجموع القيمة    2020
 العادلة  3  المستوى 2  المستوى 1  المستوى 
     

     العادلة منأسمم حقوق ملكية بالقيمة 
 13.164.149 2.812.996 - 10.351.153 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

 
 مجموع القيمة     2019
 العادلة  3 المستوة 2 المستوة 1 المستوة 
     

     أسمم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من
 13.366.358 2.525.330 - 10.841.028 خالل الدخل الشامل اآلخر 
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 )يتبع  وت نيف األدوات المالية. القيمة العادلة 27
 

                    يكن هناك أي تحويالت بين المستوة األول والمستوة الثالث من تراتبية القيمة العادلةج خالل السنة المنتمية فيلم 
. الجدول التالي يوضح تسوية بين المبالغ االفتتاحية إلى األر دة الختامية لقياس القيمة العادلة في المستوة 2020ديسمبر    31

 : القيمة العادلة الثالث من تراتبية
 

 2020  2019 
    

 1.970.874  2.525.330 يناير 1الر يد في 

    مجموع األرباح والخسائر: 

 544.456  287.666 في الدخل الشامل اآلخر  -

    

 2.525.330  2.812.996  2020ديسمبر  31الرصيد في 

 
 

 موجودات ومطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة 
النقد وأر دة البنوكج والذمم التجارية المدينةج   والتي تتضمنالقيمة العادلة للموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 

 ج تقارب قيمتما الدفترية بسبب طبيعتما ق يرة األجل.  ذمم تجارية دائنة وأخرةو  والموجودات األخرة
 

 القيمة العادلة لقروض بنكية ألجل تقارب قيمتما الدفترية كونما بمعدالت فائدة عائمة. 
   

 المالية  األدوات تصنيف
باستثناء األوراق المالية االستثماريةج التي يتم ت نيفما بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةج يتم ت نيف جميع الموجودات 

 بالتكلفة المطفتة. والمطلوبات المالية األخرة 
 
 . أرقام المقارنة28

إن إعادة الت نيف هذه  عند الضرورةج إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية.  جتم إعادة ت نيف بعض أرقام المقارنة
 لم تؤثر على أرقام الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة أو حقوق الملكية المعلنة سابقاً.

 
 

 . معلومات قطاعات األعمال 29

 قطاعات أعمال رئيسية على النحو التالي:    ثالثةألغراض إداريةج تم تقسيم أعمال المجموعة إلى 
 

 وتقديم خدمات الغسيلوالمكاتب  غرف الفندق واإليجارج وإدارة الشقق الفندقية - العمليات الفندقية 
 .االوتوماتيكية

  .األغذية والمرطبات بالتجزئة وعمليات المؤتمراتبيع  - األغذية والمرطبات

 أنشطة إستثمارية للمجموعة. - إستثمارات وأنشطة أخرة 
 

عمليات جلف براندز إنترناشونال ومبيعات التجزئة للمواد الغذائية والمرطبات في فندق الخليج وعمليات المؤتمرات لمركز 
 إعداد تقارير قطاعات األعمال.الخليج للمؤتمرات تم تجميعما ألغراض  
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تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات العمل بشكل منف ل بغرض اتخاذ القرارات حول تخ يص الموارد وتقييم األداء. 

ما هو موضح يتم تقييم أداء القطاع استناداً على الربح أو الخسارة التشغيلية والتي يتم قياسما في بعض الجوانب بشكل مختلفج ك
  في الجدول أدناهج عن الربح أو الخسارة التشغيلية في البيانات المالية الموحدة. 

 
تتضمن موجودات قطاعات األعمال جميع الموجودات التشغيلية المستخدمة من قبل قطاع األعمالج وتتكون أساساً من عقارات 

الموجودات مباشرةً لقطاعات األعمال الفرديةج فإن المبالغ وآالت ومعدات ومخزون وذمم مدينة. بينما يمكن أن تنسب أغلبية 
 الدفترية لبعض الموجودات المستخدمة ب ورة مشتركة من قبل قطاعين أو أكثر يتم توزيعما على القطاعات بتسس معقولة.

 
تعمل المجموعة   أخرة.  تتضمن مطلوبات قطاعات األعمال جميع المطلوبات التشغيليةج وتتكون أساساً من ذمم تجارية دائنة وذمم

   .في مملكة البحرين
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 الموحدة   استثمارات وأنشطة اخرة   أغذية ومرطبات   عمليات إيجار الغرف  
 2019 2020  2019 2020  2019 2020  2019 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 38.569.810 19.735.630  - -  25.898.760 14.133.625  12.671.050 5.602.005 اإليرادات 

   21.379.281) ( 12.305.614)  - -    15.441.647) ( 9.411.168)    5.937.634) ( 2.894.446) التشغيلية التكلفة

 
            
 17.190.529 7.430.016  - -  10.457.113 4.722.457  6.733.416 2.707.559 إجمالي األرباح التشغيلية

 2.395.290 1.255.720  2.395.290 1.255.720  - -  - - ستثماردخل اال

 83.950 65.999  83.950 65.999  - -  - - دخل الفوائد

 1.288.465 903.431  869.201 644.558  14.359 8.841  404.905 250.032 آخر ودخل إدارية رسوم

   7.597.267) ( 7.323.511)    17.923) ( 32.465)    2.749.678) ( 2.534.112)    4.829.666) ( 4.756.934) .الممتلكات والمعدات ستمالكإ

 - 922.878  - 93.887  - 21.703  - 807.288 منحة حكومية

   895.839) ( 727.049)    895.839) ( 727.049)  - -  - - الفوائد م روفات

   3.343.607) ( 2.671.281)    903.217) ( 772.986)    274.205) ( 269.585)    2.116.185) ( 1.628.710) تكاليف الموظفين اإلداريين

   134.486) -  - -  - -    134.486) - المشروع تشغيل قبل ما م روفات

   32.769) ( 608.895)  - ( 67.315)  - ( 164.244)    32.769) ( 377.336) المدينة التجارية الذمم قيمة انخفاض مخ ص

 - ( 5.064.680)  - ( 2.638.569)  - -  - ( 2.426.111) والمعدات العقارات قيمة انخفاض

   3.004.136) ( 2.310.613)    693.118) ( 558.529)  - -    2,311,018) ( 1.752.084) م روفات تشغيلية أخرة

 

 5.950.130 ( 8.127.985)  838.344 ( 2.736.749)  7.447.589 1.785.060    2.335.803) ( 7.176.296) للسنة القطاع ربح )خسارة  / 

 

 136,726,725 118.780.233  27.684.549 28.304.387  39.404.171 33.757.833  69.638.005 54.718.013 الموجودات مجموع

 21,747,707 18.158.685  13.428.194 120.762.961  1.849.212 2.351.014  6.470.301 3.044.710 المطلوبات مجموع
 

 2.072.814 610.071  6.746 4.233  79.425 53.089  1.986.643 552,749 راسمالية م روفات
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 التمويل مطابقة الحركات في المطلوبات إلى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة . 30

 
 حقوق الملكية المطلوبات  

 المجموع  أرباح  احتياطيات  أسهم  قروض بنكية  ذمم تجارية  
  مستبقاة   رأس المال  ألجل  دائنة وأخرى 

       
 135.237.479 50.044.780 24.820.309 40.113.929 12.560.000 7.698.461 2020يناير  1الر يد في 

  720.000) - - -  720.000)  مقبوضات من قروض وسلفيات 

  5.662.383) - - - -  5.662.383) أرباح أسمم مدفوعة 

  327.590) -  327.590) - - - تبرعات خيرية مدفوعة 

  600.526) - - - -  600.526) فوائد مدفوعة 

       مجموع التغيرات من التدفقات 

 ( 7.310.499) - ( 327.590) - ( 720.000) ( 6.262.909) النقدية التمويلية 

  253.429) -  253.429) - - - تغيرات في القيمة العادلة 

  8.127.985)  8.127.985) - - - - تغيرات أخرة 

  2.666.264) - - - -  2.666.264) متعلقة بالمطلوبات 

 -  5.648.466) - - - 5.648.466 أرباح أسمم معلنة 

 727.049 - - - - 727.049 م روفات الفوائد

       مجموع التغيرات األخرى 

 3.709.251 - - - - 3.709.251 المتعلقة بالمطلوبات 

       مجموع التغيرات األخرى 

 ( 14.029.880) ( 13.776.451) ( 253.429) - - - المتعلقة بحقوق الملكية 

       

 117.606.351 36.268.329 24.239.290 40.113.929 11.840.000 5.144.803 2020ديسمبر  31الرصيد في  
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اإلجراءات التي اتخذتها البلدان في وان عواقب وخيمة.  وادى الىعلى العمل  2020 غير المسبوق في بداية عام ال 19-تفشي فيروس كوفيد  اثر

ت الطيران شركاوبالخصوص الصناعات على العديد من  والتباعد االجتماعي . أثر اإلغالقبشكل عام االقتصاد ت علىرأثجميع أنحاء العالم 
 :نت في الغالب. العوامل التي أثرت على المجموعة كامتضررهال القطاعات أكبروهم من والضيافة 

 
 لبحرينمملكة اغياب شبه تام للمسافرين الدوليين والسائحين الزائرين ل •
الفنادق ألحياء  ةالسعوديالسيوله على  عتمدالسياحه الذي يقطاع  تضررئر فادحة في البحرين ، حيث أدى إغالق جسر الملك فهد إلى خسا •

 .والمطاعم
ات هذا ( ، لمدة خمسة أشهر تقريبًا ، إلى انخفاض إيرادطلبات الخارجيةلعادي للمطعم )باستثناء العالوة على ذلك ، أدى تعليق التشغيل ا •

اثار على اإلطالق. تم تكبد خسائر كبيرة على الرغم من جميع التدابير واإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة للتخفيف من  القطاع إلى أدنى مستوياته
 .األزمة

 .إلى إلغاء جميع االجتماعات والمناسبات واألفراحجتماعي تعليمات التباعد اال تأد •
كونها االضرار  فيخفلتوات التجارة اإللكترونية قن قامت االدارة بتعزيزيع بالتجزئة على متاجرنا. ومع ذلك ، أثر قرار إغالق شركات الب •

 .مصدر دخل دائم للتشغيل
 .كان هناك تباطؤ كبير في سلسلة التوريد بأكملها •
 .دم قدرة الدائنين على الوفاء بالتزاماتهم إلى زيادة المخصصاتادت ع •
 .أو عدم وجودهعليها نتيجة ضعف الطلب  المخزونبعض مواد انتهاء صالحية  •
 .افتتاحه في غضون أسابيع قليلة مقرراريع باستثناء فندق المطار التم تعليق المش •
 .زيادة مخاطر األمن السيبراني •
 .العملوظفين في استمرارية عدم ثقة الم •
  

إدارة المجموعة جاهدة لتقليل الضرر الناجم عن  تموعة فنادق الخليج بشكل كبير وسعفي ضوء التحديات المذكورة أعاله ، تأثرت تجارة مج
 :أكبر أزمة تواجهها المجموعة في تاريخها الذي يمتد لخمسين عاًما. وشملت التحديات الرئيسية ما يلي

 .ة المترتبة عليهادخل صفري من قبل بعض الوحدات مقابل التكاليف الثابتة والتشغيلية الكبير تم تسجيل •
 .انخفاض إيرادات اإليجار •
 .اختالل التوازن التجاري •
 .التسلسل الهرمي بأكملهبحسب إعادة هيكلة القوى العاملة  •
 .شديدةضوابط فرض خفض التكاليف عن طريق  •
 .نحو التغييرناشئ التحول التبني  •
 .لحماية موظفيناتبني العمل عن بعد  •
 .التعقيمتقديم مجموعة من اإلجراءات الجديدة خاصة في مجال النظافة و •
 .لألزمات سريعه في الوقت المناسب كاستجابةقرارات الوعية شاملة التخاذ إنشاء تقارير أسب •
 .إيجابية محتملة ، وعزل الموظفين للحفاظ على سالمة الفريق بشكل عاماستجابة سريعة لتتبع وتعقب أي حالة إصابة بالفيروس  •
 .والسالمة أثناء الجائحة و التعقيم تغييرات على خطة التسويق لمعالجة مخاوف العمالء بشأن النظافة •
 .أدى إلى انخفاض اإلنفاق االستهالكي إلى جانب انخفاض ثقة المستهلكيني العالمي االنكماش االقتصاد •
 .األعمال التجارية كأولوية قصوىاستمراريه قبول أن الخسائر التي يتم تكبدها هي حقائق ال مفر منها ، واألهم من ذلك هو الحفاظ على  •
 

 بينما يسود عدم اليقين بشأن إعادة فتح بعض أقسام األعمال وما هو "الوضع الطبيعي الجديد" ، يركز نهجنا على أفضل الممارسات خالل هذه
 :رة الحاليةالفت
 العامه. من خالل تحسين إجراءات وتقنيات التشغيل القياسية للصحة والسالمة -
 .انتقال الفيروس للحد منا وعمالئنا اعتماد أفضل الممارسات لحماية موظفين -
 .واستخدام تقنيات الدفع الالسلكي دونقال تعقيم -
 .التجاريةاألعمال للقيام بتناوب الموظفين لدعم األقسام األخرى  -
 .تقاسم الموارد عبر المجموعة -
 .مركز الخدمات المشتركة لتقليل النفقات العامةاالعتماد على  -
 .واللوائح انونص عليه القينحسب ما براءات التي يمكن اتخاذها جميع اإلج عمل-
 .اتخاذها لمحاكاة جميع السيناريوهات واإلجراءات الممكن ماليالتطوير نماذج التنبؤ  -
 .)المشتريات(لخفض تكاليف المصادر افضل البحث وتحديد االعتماد على طريقة   -
 .للقيام باألعمالموظفينا ومهارات اإلدارة العليا  االستفاده منمن خالل االستعانه بمصادر خارجية تجنب  -
 

مليون دينار بحريني مما  7.430مبلغ  2020عام ال عنيلخص ما ورد أعاله تأثير األزمة من منظور تشغيلي ، بينما سجلت بياناتنا المالية 

 :مليون دينار بحريني كما يلي 8.1، بينما صافي الخسارة  صعبة ال ظروفالفي  السيولة النقديةعة على توليد يعكس قدرة المجمو
 
 ٪48.83انخفاض المبيعات بنسبة  -1
 .وفوائد القرضبقيت معظم العناصر الثابتة كما كانت في العام السابق أي اإلهالك  -2
 .دينار بحريني في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها 576,126 -3
 مليون دينار 5ارض  اضمحالل -4
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نخفض التكاليف بشكل عام ، على الرغم من االنخفاض السلبي في اإليرادات ، حيث أننا  GHG شركة ةاستمراري مشاكل فينحن ال نتوقع أي 

باستمرار ويلغي العمليات أو  GHG على الشركة. يتطور هيكل أعمال كبيرمسجلة لن يكون لها تأثير الخسائر ال تكاليف المبيعات لدينا ؛ أي نقللو

فريق  يدرسهاأنظمة محاسبة وتقارير قوية  GHG قانونية ؛ أخيًرا ، تمتلك شركة تحدياتأي  GHG غير الضرورية ؛ ال يوجد لدىال لوظائفا

 .المالية ويبلغ عنهاالمؤشرات  يراقب باستمرارومحترف 
 

تم اإلعالن عن أنواع مختلفة من العالجات وتطبيقها في بلدان مختلفة ، في حين أثبتت خطط االحتواء الحكومية صبح توافر اللقاح حقيقة واقعة ، أ
 .ة بالرغم من الجائحهحالة حركالحياة واالقتصاد في  ةدوروتبقى للغاية ،  مقبول ل االصاباتمعدحيث الناجحة فعاليتها في الحفاظ على البلد. 

 
العمل" عندما يتعلق األمر برأس المال والسيولة ؛  يهحول "استمرار سلبيةأي عالمات  GHG ال تثير توقعات التدفقات النقدية المستقبلية لشركة

 .لمدة عام قادم كافية لمواصلة الوجود التشغيلي و اصول  مواردت ، يمتلك المساهمون الماليون حتى في أسوأ السيناريوها
 

 :هي كما يلي 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةإن المعلومات المالية الموجزة أدناه لمدققي الحسابات 
 

 <BD> المبلغ                                       طبيعة التأثير                                                              البيان المالي
 

                                                       (18,834,180)إنخفاض                                                                                      التشغيلمداخيل عمليات 

 922,878زيادة                                                                                                      المنح الحكومية 

 (5,064,680مخصص اضمحالل أرض                                              إنخفاض                                    )
 (576,126إنخفاض                                    )                ذمم المدينة التجاريةزيادة مخصص انخفاض قيمة ال

 (8,127,985)إنخفاض                                                                                             الخسائر المتراكمة

 
 .2020 ديسمبر 31خرى خالل الفترة المنتهية في مجاالت البيانات المالية األلم تالحظ اإلدارة أي تأثير مهم آخر على 

 
 
 
 
 




