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 م 2020 سنةتقریر مجلس اإلدارة ل

 
 
 

 ،،،حضرات المساھمین الكرام 
 

المالیة المنتھیة في للشركة للسنة  التقریر السنويوبالنیابة عن مجلس اإلدارة  أتقدم إلیكمیطیب لي أن 
 م.31/12/2020

 

 "19 –"كوفید  جائحة
 

جتھد ة التنفیذیة على حد سواء، حیث إارھذه السنة المالیة صعبة جداً على مجلس اإلدارة وعلى اإلد باتت
. "19 –"كوفید  جائحةستقرارھا المالي خالل فترة تفشي الجمیع للمحافظة على وضع الشركة وضمان إ

 ً إضطراب لمكافحة وذلك إلستمراریة العمل وإدارة المخاطر  ة الموضوعةخطال فیذبتن وقامت الشركة أیضا
 األداء المالي.التشغیل وأعمال یة على سلب اتتأثیرخالل الفترة وما لھ من العمل 

 
م، ونتیجة 2020مارس  11" في 19 –"كوفید جائحة  ) عن تفشيWHOأعلنت منظمة الصحة العالمیة ( 

  جائحةال هإنتشار ھذ  للحد من تخاذ كافة التدابیر واإلحترازات إلذلك قامت السلطات في جمیع أنحاء العالم ب
واإلغالق  ،والحجر الصحي ، السفرعلى قیود فرض راءات جتضمنت ھذه اإلو .سالمة الناس من أجل

وتباطؤ إقتصادي ب عالمي إضطراكما أدت ھذه الجائحة إلى  أخرى. عدیدة وأمور  ،اإللزامي للمرافق العامة
ما أدى جائحة، ال هأحد القطاعات الرئیسیة التي تأثرت بھذمن والضیافة قطاع الفندقة  یعتبرو .یر مسبوق غ

 .مسبوقةأخرى غیر تشغیلیة مسارات تدابیر وإتخاذ على ر الفنادق اجبإُ والتشغیل  جتراجع نتائإلى 
 

متابعة من  ت الشركةن، تمكقدمتھا الحكومةومع اإلعالن عن برامج التحفیز والمساعدات المالیة التي 
ط سمتول تواصلالم نخفاضواإل معدل اإلشغالالرغم من إنخفاض بالسیطرة على الوضع المالي التشغیل و
ونتقدم بالشكر الوافر   .والحجوزات من قبل الزبائن إلغاء العدید من الفعالیات، باإلضافة إلى ةسعر الغرف
لدعم  ة مالمقد برامج التحفیز والمساعدات المالیةوالرشیدة على اإلجراءات المتخذة والقیادة للحكومة 
 إقتصاد المملكة.القطاع و

 

 األداء المالي 
 

، وضع القطاع في ظل الجائحةلحثیثة اقبة الوالمر ،للتحكم في التكالیفالمتبعة ة رمصاالتدابیر المن خالل 
ألف دینار  1.096 بلغإجمالي ربح تشغیلي تمكنا من تحقیق  ،تلقتھ الشركةوبجانب الدعم الحكومي الذي 

لتصل  خالل السنة% 45إنخفضت اإلیرادات التشغیلیة بنسبة ألف دینار بحریني).  2.552: 2019(بحریني 
% 29ال لھذه السنة بلغ معدل اإلشغ، وألف دینار بحریني) 7.058: 2019ألف دینار بحریني ( 3.911إلى 

  .دینار بحریني) 60: 2019دینار بحریني ( 56بلغ متوسط سعر الغرفة  %) كما 47: 2019(
 

(الفرق بین القیمة  لصوقیمة األل المحتملإلنخفاض لجراء تقییم ، تم إ36یار المحاسبي الدولي رقم وفقاً للمع
بإستخدام التدفقات النقدیة  وذلك في نھایة السنة المالیة ابلة لإلسترداد) ل والقیمة القالدفتریة لألصو

في ضوء التأثیر وذلك  سنةفي نھایة ال صولاألقیمة نخفاض إلرات مؤش بدتوعلیھ، فقد . المخصومة
المعدات قیمة الممتلكات واآلالت وفي ض نخفاإ – " على أعمال الشركةCOVID-19"لجائحة السلبي 

 ألف دینار بحریني). 4.455( قیمة العقار اإلستثماريفي إنخفاض دینار بحریني) و ألف 819(
ً على ما   بلغت ةوقصافي خسارة غیر مسبتحقیق المؤسف أن نعلن عن قد سلف ذكره، فإنھ لمن وعطفا

ك مصاریف غیر التشغیلیة مثل اإلستھالتسجیل الناتجة وبشكل رئیسي من ألف دینار بحریني،  5.513
 ألف دینار بحریني). 4.927ألف دینار بحریني) و إنخفاض قیمة األصول ( 2.552(
 

التشغیلیة عدا النفقات من الدیون ( تبقى الشركة خالیةیجابي وللشركة إمؤشر النقد بالرغم من ذلك، یبقى و
  مستقر  ووضع مالي متینةمیزانیة عمومیة  - مركز مالي قوي م ب2021المالیة  حیث نبدأ السنة) اإلعتیادیة

 .وسیولة مالیة قویة
 



 
 
 

 حوكمة الشركات
 

حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة   میثاق یسرني أن أفیدكم بأن الشركة تلتزم بكما 
زام بمبادئ میثاق لتتقریر مجلس االدارة حول اإل سنةمن التقریر السنوي للیتض عادةوالسیاحة، وكال

 جوع إلیھ.ویمكنكم الرالحوكمة 
 
 

 اإلنجازات والتوقعات اإلستراتیجیة
 

 تطویرلعروض. كما نعتزم أیضاً ا وتقدیم أفضل انخدماتتطویر نستمر في ، سللمزید من التطور واإلزدھارو
عن  رون في البحثكما أننا مستم المكاتب التجاریة. الشقق الفندقیة وبرجالفندق و فيخدماتنا ومرافقنا 

 وخارجھا.  مملكةالمزید من اإلیرادات داخل ال تحقیق و وتنویع الدخل  لنمودعم اإستثماریة جدیدة ت  فرص
 

 توصیات للمساھمین
 

فإن مجلس اإلدارة  م، 2020 رة البیانات المالیة المدققة لسنة وبعد أن ناقش مجلس اإلدا  ،بناءاً على ماتقدم
 ي:تعامة العادیة للشركة إلعتماد اآلقرر رفع توصیة إلى الجمعیة ال

 
 960.738/- مــن رأس المــال، أي مــا یعــادل مبلــغ%  8زیع أرباح نقدیة على المساھمین بنســبة تو 

 للسھم الواحد.فلساً  8دینار بحریني، وما قیمتھ 

 الوطنیــة والتبرعــات الخیریــة، تــم  ؤسســاتدینار بحرینــي لحســاب دعــم الم 55.000/-لغ إعتماد مب

 .في قائمة األرباح والخسائر روفاتضمن المص حتسابھاإ

  ر بحریني لحساب األرباح المستبقاةادین 5.512.664/-  ةوالبالغ باقي الخسائرتحویل. 
 

 كلمة شكر وإمتنان
 

یابة عن زمالئي، أعضاء مجلس اإلدارة والمساھمین كافة، أن أتقدم یطیب لي باألصالة عن نفسي، وناً ختام
مقام صاحب الجاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، ملك مملكة البحرین المفدى،  بالشكر واالمتنان إلي

لدعمھم سلمان بن حمد آل خلیفة،  األمیرولي العھد ورئیس الوزراء الموقر ملكي الوصاحب السمو 
السعادة  المعالي وكما یسرني أن أتقدم بالشكر الجزیل إلي أصحاب  .شركةلل اتھم الدائمةومساعد المتواصل

فنا الوزراء ووكالء الوزارات ومدراء ورؤساء األقسام في إدارات ومؤسسات المملكة، ولزبائننا وضیو
ة على أعرب عن خالص إمتناني لجمیع أعضاء مجلس اإلداركما  ام، على دعمھم ومساندتھم للشركة. الكر

 و، الرئیس التنفیذي م شكر جمیع العاملین بالشركة وعلى رأسھأ آرائھم المستمرة و توجیھاتھم القیمة كما
اند سبا، وموظفي برج الدبلومات والعاملین بفندق الدبلومات رادیسون بلو، ریزدنس  المدراء التنفیذیین

كل من ساھم في تحقیق ھذه النتائج خالل  ىجھود التي بذلوھا لخدمة الشركة وإلال للمكاتب التجاریة على
 م.2020 سنة

 

 ،،،وهللا ولي التوفیق 

 

 

ــةا                      الزیاني  فیصل أحمد ــرینلمنامـ ــة البحـ           ، مملكـ
 م2021فبرایر  18في                                                                 رئیس مجلس اإلدارة
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 ش.م.ب. یةطنالوفنادق الة شرك

    مالي الز ركلما بیان
 حرینيبالدینار الب   2020 دیسمبر 31في  كما

سمبر دی 31 إیضاح
2020 

 سمبردی 31
2019 

 الموجودات 
 غیر متداولة دات موجو

 34,135,204 30,101,545 4 تادآالت ومععقارات و
 36,798,965 33,185,572 5 عقاریة اتتثمارسإ

 7,995,852 6,804,606 6 إستثمار في شركة زمیلة
 2,741,251 2,658,980 7 رخمل اآلل الشادخن الالل بیامة العادلة من خت بالقیاماراستث

 2,000,000  - 7 رةاالخس ح أوالرباستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
 83,671,272 72,750,703 ولة متداالر ات غیجودع الموموجم  

 جودات متداولةوم 
 106,798 73,945 8 مخزون

 61,515 2,064,063 7 رةالخساالل الربح أو خ مارات بالقیمة العادلة منتثاس
 465,104 399,073 9 أخرى جوداتوموذمم تجاریة 

 1,000,000 2,500,000 10 بنكیة عئودا
 2,029,491 1,435,960 10 مھحكفي  قد ومانلا

 3,662,908 6,473,041 داولة المتجودات ع المومومج
 87,334,180 79,223,744 تلموجودا مجموع ا   

 بات وحقوق الملكیةطلوالم
 ة غیر متداول اتمطلوب

 303,129 226,599 13 ظفینللمو دمةخلة اھاین مكافآت
 303,129 226,599 ة لداوغیر المت اتبلمطلوا عومجم  

 مطلوبات متداولة  
 1,871,877 1,032,708 14 أخرى دائنةوذمم  ذمم تجاریة

 1,871,877 1,032,708 ولة المتدا مجموع المطلوبات  
 2,175,006 1,259,307 ت مجموع المطلوبا    

  ةالملكیحقوق 
 12,127,500 12,127,500 11  س المالأر

 )94,726((94,726)       11 ینةأسھم خز
 5,670,492 5,670,492 12  إحتیاطي قانوني

 1,087,579 1,087,579 12  إحتیاطي عام
 13,391,305 13,043,666 12 العقارات مییادة تقطي إعإحتیا

 2,108,674 2,026,403 لإلستثمارات إحتیاطي القیمة العادلة
 181,300 130,059زمیلة ي الشركة الطمن إحتیاة الشركة صح

 50,687,050 43,973,464 مستبقاةأرباح 

 85,159,174 77,964,437 الملكیة مجموع حقوق 

 87,334,180 79,223,744الملكیة حقوق و لمطلوباتامجموع 

 لزیاني فیصل أحمد ا
 ةرئیس مجلس اإلدار

 عبدهللا العیسى عبدالعزیز 
 رةاداإل مجلس  عضو

 المالیة.  یاناتالبمن ھذه أساسیاً جزءاً  25إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من  
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 ش.م.ب. یةنوطالفنادق ال كةشر

   الخسارة  بیان الربح أو 
 حرینيبالدینار الب   2020 مبردیس 31ي منتھیة فللسنة ال 

 سمبردی 31
2019 

سمبر دی 31
2020 

 إیضاح

ع عمالء م إیرادات من عقود مبرمة 15 2,790,644 5,884,215
 یجارل اإلخد 5 1,120,704 1,173,673

 اإلیرادات  وعمجم 3,911,348 7,057,888

 ة یالتشغیل المصروفات 16 (2,778,107) )4,533,906(

 التشغیلي حربإجمالي ال 1,133,241 2,523,982

 ةزمیل حصة الشركة من ربح شركة 7 959,995 2,060,440
 ھم سباح أدخل أر 17 113,394 174,721
 فوائد لادخل  5، 4 219,973 132,929

 الربح اللمن خ دلةابالقیمة الع ستثماراتاللة العادمة لقیالتغیر في ا
 خسارةأو ال 2,548 12,045
 ىأخرات دیراإ 95,879 40,985

 ستھالكا (2,551,754) )2,790,889(
 اریةإدو ةمومیع مصروفات (430,633) )574,297(
 رة استبعاد عقارات وآالت ومعداتخسا 4 (128,054) -
-  مارات عقاریةآالت ومعدات واستثات وعقارة یماض قخفان 5 ،4 (4,927,253)

 للسنة / الربح سارة)خ(ال  (5,512,664) 1,579,916

 )ألرباح (بالفلسا يف فضوالمخ األساسي لسھمعلى ا ائدالع )46( 13

 فیصل أحمد الزیاني 
 ةرئیس مجلس اإلدار

 عبدهللا العیسى عبدالعزیز 
 رةاداإل مجلس  عضو

 المالیة.  اتیانالبمن ھذه أساسیاً جزءاً  25إلى  1  نة میضاحات المرفقاإل كلتش
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق الشركة 

 الدخل الشاملبیان 
 حرینيبالدینار الب   2020 مبردیس 31یة في للسنة المنتھ

دیسمبر  31
2019 

ر دیسمب 31
2020 

 إیضاح

 سنةلل ربح(خسارة) /   (5,512,664) 1,579,916
 
 اآلخردخل الشامل ال 
 يإلى األرباح أو الخسائر ف فھتصنیلن یتم إعادة  ذيال اآلخر ملشاالدخل ال 
 :ةالالحقات رتفلا 
 لالخعادلة من لقیمة الالمدرجة بالإلستثمارات لعادلة في القیم ا صافي التغیر 

 السنةل خالآلخر مل ااشال لالدخ 7 (82,271) 47,816
 كة الزمیلةرشلل خرامل اآلالدخل الشلشركة في اة حص - 6 (51,241) 79,014

 ومعداتانخفاض عقارات وآالت  - (347,639) -

 ةللسن اآلخرشامل ل الالدخ (481,151) 126,830

 للسنةمجموع الدخل الشامل  (5,993,815) 1,706,746

 المالیة.  یاناتالبمن ھذه أساسیاً جزءاً  25إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من  



 

10 
 

 ش.م.ب. یةوطنلافنادق الكة رش
 

   ة الملكیفي حقوق لتغیرات بیان ا
  بالدینار البحریني                                                                                                                                          2020 مبردیس 31یة في للسنة المنتھ

 
 
 

 المجموع
 احأرب

 اةمستبق 

حصة الشركة 
  اتیاطمن إحتی

 لةالشركة الزمی

ة  القیم اطيإحتی
 دلةعاال

 الستثماراتل

تیاطي إعادة  حإ
 تقییم

 تاقارعلا
 إحتیاطي 

 عام
 اطي یإحت

 قانوني 
 أسھم

 نةازخ
 رأس

  2020دیسمبر  31 مال ال
          

  2020یر این 1 في كما 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
 السنة خسارة - - - - - - - (5,512,664) (5,512,664)

  للسنةخر آلا شاملالل دخلا - - - - (347,639) )82,271( (51,241) - (481,151)
          

 للسنةالشامل  مجموع الدخل - - - - (347,639) )82,271( (51,241) (5,512,664) (5,993,815)
          

   2019لسنة  معلنة أرباح أسھم - - - - - - - - (1,200,922) (1,200,922)
          

   2020دیسمبر  31الرصید 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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً أسا جزءاً  25 ىإل 1المرفقة من  تشكل اإلیضاحات   المالیة.  یاناتالبمن ھذه  سیا
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق ال شركة
 

   ة الملكیق قوفي حلتغیرات بیان ا
  بالدینار البحریني                                                                                                                                         2020 رمبدیس 31للسنة المنتھیة في 

 
 

 المجموع
 أرباح

 مستبقاة 

حصة الشركة من 
 اتیإحتیاط
 لةیزمالشركة ال

ة القیم اطيإحتی
 العادلة

 اتالستثمارل

إعادة تیاطي حإ
 تقییم 
 تالعقارا

 إحتیاطي
 عام

 اطيیإحت
 قانوني

 أسھم
 خزانة

 رأس
 2019دیسمبر  31 مالال

          
          

 2019ایر ین 1 في كما 11,025,000 )94,726( 5,512,500 1,087,579 13,391,305 2,060,858 102,286 50,369,301 83,454,103
 عدادالدولي إل ارتأثیر تطبیق المعی         
 قبل نم 16رقم  مالیةیر القارتال         
  لةالشركة الزمی - - - - - - - )1,675( )1,675(
          
 2019یر نای 1 فيا كم         

 )لمعدلا( 11,025,000 )94,726( 5,512,500 1,087,579 13,391,305 2,060,858 102,286 50,367,626 83,452,428
 للسنةالربح  - - - - - - - 1,579,916 1,579,916

  للسنة خراآلشامل الدخل ال - - - - - 47,816 79,014 - 126,830
          

 للسنةلشامل الدخل اوع مجم - - - - - 47,816 79,014 1,579,916 1,706,746
          
 نيطي القانوحتیاالتحویل إلى اإل - - 157,992 - - - - (157,992) -
    صادرةأسھم منحة  1,102,500 - - - - - - )1,102,500( -
          

   2019 دیسمبر 31الرصید 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
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق الشركة 
 

 التدفقات النقدیة بیان 
 حرینيلدینار البا ب                                                                2020 مبردیس 31یة في تھللسنة المن

 
  إیضاح  دیسمبر 31  دیسمبر 31

2019  2020   
 األنشطة التشغیلیة    

 لسنةاربح  /خسارة) (  (5,512,664)  1,579,916
 یة: تالبنود الللالت دیتع    

 كھالستا 5، 4 2,551,754  2,790,889
 ومعداتعقارات وآالت عاد بمن است )ربح( /خسارة  128,054  (431)

 داتمعالالت واآلالعقارات و ةانخفاض قیم  471,822  )174,721(
 االستثمارات العقاریة نخفاض قیمة  4,455,431  )132,929(

 من أرباح شركات زمیلة الشركةحصة  6 (959,995)  (2,060,440)
 الخسارة لربح أوبالقیمة العادلة من خالل ا ستثماراتا علىالعادلة  ي القیمةیر فتغال 7 (2,548)  (12,045)       

)174,721(     
  

 ھماح األسدخل أرب  (113,394) 
)132,929(     

  
 دفوائل الخد  (219,973) 

 ئدمصروفات الفوا  234   3,711          
 لیةت الماالموجودا خفاض قیمةنا /)عكس( 9 (36,783)   27,666        
 للموظفین مخصص مكافآت نھایة الخدمة 13 51,998   52,739        

 امللمال العرأس ات في راغیالت غیلي قبلالتشح برلا  813,936  2,074,355
 نزومخ في غیرالت  32,853  (29,804)            
)105,872(     

  
  دات أخرىموجوو مدینة تجاریة ذمم لتغیر فيا  66,031 

  أخرىطلوبات مو ئنةدا تجاریة ممذ لتغیر فيا  (839,170)   208,197       

 تیاملالع منفي) /  (المستخدمةالتدفقات النقدیة   73,650  2,146,876    
 نفیلموظل عةدفوالمخدمة مكافآت نھایة ال 13 (128,528)         ,81)39(2     

 دارةس اإلجلمة ألعضاء مدفوع تمكافآ 18 (156,125)        (119,500)
 رعات خیریة مدفوعة  تب  (55,000)         (44,000)

 یةشطة التشغیلناألمن /  (المستخدمة في)التدفقات النقدیة صافي   (266,003)  1,901,984
     
 ةاإلستثماری األنشطة    

 معداتاء عقارات وآالت ورش 4 (429,199)        (704,492)
 ركة زمیلةة من شملسھم مستح أباأر 6 2,100,000       1,900,000

 مةأخرى مستل أرباح أسھم  113,394          174,721
 فوائد مستلمة  182,499          205,869

 یةحكومسندات قاق تحاس  -       2,000,000
 ضاربةم فير استثما  -     2,000,00)(0

 ئع البنكیة الودا  (1,000,000)     (1,000,000)

576,098 
 

 یةستثماراألنشطة اإل التدفقات النقدیة منصافي   966,694
     

 ة التمویلیة نشطاأل    
 دفوعة أرباح أسھم م 19 (1,200,922)  -

 عة وفدم لیوتمف یلاكت  (234)  (3,711)

 التمویلیة شطة األن ستخدمة فيفقات النقدیة المدتلاصافي   (1,201,156)  (3,711)
     

 حكمھ وما في  في النقدالزیادة (النقص) /   (500,465)  2,474,371
     

   ینایر 1في  في حكمھالنقد وما   1,933,003  (541,368)
 بردیسم 31في ھ كم ي حف النقد وما 10 1,432,538  1,933,003

 
 

 . المالیة ناتایالبمن ھذه أساسیاً جزءاً  25إلى  1  نمة ات المرفقضاحإلیتشكل ا
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق الشركة 
 

 المالیة    البیاناتإیضاحات حول 
 البحریني رنا بالدی                                                            2020 سمبرید 31 في  للسنة المنتھیة

 
 
   تقریر المنشأة  .1

لدى وزارة الصناعة ومسجلة ملكة البحرین أسست فـي ممة عامـة تھمسا ("الشركة") ھـي شركة  وطنیة ش.م.ب. لاق شركـة الفناد 
، طریق  59بنایة رقم ، 5243ص. ب.  المكتب المسجل للشركة ھو. عنوان 1665تحت سجل تجاري رقم والسیاحة جارة والت

من  مدار، ال)فندق"ل("ا مات رادسون بلوالشركة فندق الدبلو كتلین. تمالبحر مملكة ،ة الدبلوماسیة، المنطق317 مع، مج1701
ً ئیمبد التي كانت ساریة  دارةتفاقیة إبموجب ا ") ریزیدور("  ریزیدور للفنادق شركةقبل                      سنة المؤرخة  15 لمدة ا
ً والمدارة أیض یات الشقق الفندقیةأت الشركة عملبد ، 2007سنة  في. 2000یولیو  20في  ن قبل ریزیدور بموجب اتفاقیة  م ا

ً بدئیالتي كانت ساریة مإدارة    اتبھاأبراج مكعملیات  2012الشركة في سنة . بدأت 2003مایو  6سنة المؤرخة في  12  لمدةا
 .2030مبر دیس 31حتى اإلدارة لتمدید فترة فندق لا ، تم تعدیل اتفاقیة إدارة2015 سنة  في قبل الشركة مباشرةً. من والمدارة

 .2021 فبرایر  18جلس اإلدارة بتاریخ بل ممن قاعتمدت البیانات المالیة   في مملكة البحرین.فقط نشاطھا   الشركةارس مت
 

 ةمیلالشركة الز
 ..م ذ.م بحرین) یة (الفي الشركة األفریقیة والشرق %)33.33: 2019( %33.33 بنسبة  ة ملكیةركة حصلك الشتتم
 
 
 أسس اإلعداد  .2
 

  بیان االلتزامأ)   
 شركات التجاریة.اریر المالیة ومتطلبات قانون القتالولیة إلعداد وفقاً للمعاییر الد الموحدة مالیة أعدت البیانات ال

 
 أساس فرضیة االستمراریة بة علىالمحاس

لمواصلة العملیات لفترة اإلثني عشر شھراً القادمة على األقل، افیة داً كتملك موار الشركةأن دارة على ثقة من ال یزال مجلس اإل
 ). 24و  20ح ع اإلیضا . (راجة بسنایة ال تزال ملمحاسبة على أساس فرضیة االستمراروأن ا

 
 ب)  أسس القیاس

، و لمملوكة ملكاً حراً األرض ادا اعم ،ریخیةة وفقاً لقاعدة التكلفة التامن السجالت المحاسبیة للشرك الموحدةمالیة یانات الأعدت الب
التي و رمل اآلخل الشادخن الالل بیاخن العادلة م ةمت بالقی امارستثاال، ورةح و الخساخالل الربلة من مة العاد یبالق  االستثمارات

 لة.بالقیمة العاد  ظھرت
 

 والعرض التعامل عملةج)   
 .سیة التي تعمل فیھـا الشـركة (العملـة الوظیفیـة)القتصادیة األسابیئة املة الالبیانات المالیة باستخدام عي رجة فالمد  البنود تم قیاس 

 .عملة العرض والعملة الوظیفیة للشركة تعد  والتي ریني،حبال بالدینار ةمبین شركةللالبیانات المالیة  ھذه إن
 

 واألحكام)    استخدام التقدیرات د
التقدیرات، التوقعات  لتقاریر المالیة أن تضع اإلدارة بعض اد اإلعد ة حسب المعاییر الدولی بیانات المالیةیتطلب إعداد ال

.  فاتورالمطلوبات، اإلیرادات والمص ى مبالغ الموجودات،لعو ت المحاسبیةسامما یؤثر على عملیة تطبیق السیاوالفرضیات 
 التقدیرات.   ھذه النتائج الفعلیة قد تختلف عن

اجعة  ل السنة المالیة القادمة. یتم مرات والمطلوبات خالالمعلنة للموجود رقام على األبعمل تقدیرات وفرضیات تؤثر  الشركة تقوم
ذلك توقعات األحداث بناء على الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى، بما في  ةریمة بصورة دوالتقدیرات والفرضیات المستخد

المراجعة  ا كانت فترة مراجعة التقدیرات، إذ عة في المراجفقاً للظروف. یتم احتساب التقدیرات المستقبلیة التي یعتقد أنھا معقولة و
 یةالحال رتینیة، إذا كانت المراجعة تؤثر على  الفتلبتقأي فترات مسط، أو في فترة مراجعة التقدیرات وتؤثر على تلك الفترة فق

ً و  . المستقبلیة معا
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق الشركة  
 
 المالیة    البیاناتحات حول ضاإی

 البحریني ناردیبال                                                           2020 مبردیس 31 في  ھیةمنتة ال للسن
 

 (یتبع)  داعدسس اإلأ   .2
 
 (یتبع) واألحكام)    استخدام التقدیرات د
 

 دائنةالذمم التجاریة ال انخفاض قیمة
المتوقعة.  نیة الخسائر االئتماس لقیامخصصة مصفوفة باستخدام  ليز المابیان المركفي تاریخ  خفاض القیمةالنیتم إجراء تحلیل 

رة لمجموعات من مختلف شرائح العمالء ذات أنماط خسالنسبة اب اد في السد  ام التأخیرعلى عدد أیخصص دالت المتستند معو
كال أخرى من التأمین  أو أش عتماد ال خطابات اب یف والتغطیةلعمیل والتصنلمنتج ونوع االمنطقة الجغرافیة ونوع ا ، (أيمماثلة 

عن  المركز المالي بیانریخ تاب حةمة المتااعد ولة والومات المعقوالمعلجحة مرالمالیة نتائج االحتساب یعكس الحئتماني). اال
 . یةقتصادیة المستقبلحالیة والتوقعات الخاصة بالظروف االوف الوالظرلسابقة األحداث 

 
  الشركة تقوم . كةالشرالحظتھا في السداد التي تم مالتعثر في قع الخبرة السابقة لمعدالت اوصة على صخالم مبدئیاً المصفوفة تستند 

ر مالي،  اد كل تقری في تاریخ إعد ستقبلیة. لنظرة المالخبرة السابقة للخسارة االئتمانیة مع معلومات ا عقاو لتعدیل بمعایره المصفوفة
   قبلیة. نظرة المستیل التغییرات في تقدیرات الویتم تحلقة لساباھا في مالحظتم ت التيالسداد  في الت التعثر  ث معد تحدی یتم

 
 ة لألدوات المالیالقیمة العادلة  اسقی

  سعارالمركز المالي على أساس األائمة قلمسجلة في الیة االمت لوباالمطالمالیة وللموجودات ن قیاس القیم العادلة مكی الا عندم
ألسھم وطریقة  موذج خصم أرباح ابما في ذلك ن ییمقنیات التقھا العادلة باستخدام تتقیمس قیایتم  لنشطة،اق افي األسو المعلنة

یثما أمكن، ولكن مالحظتھا ح  یمكني التاق سومأخوذة من األھذه النماذج لدخالت إن الم. ةلعد لما ود لموجة لي القیمة الدفتریصاف
مدخالت مثل  على اعتبارات ال ضمن اآلراءتت .حدید القیم العادلةت فيرأي الدرجة من  تطلبفإن األمر ی مكنا، م حیثما ال یكون ذلك

بتلك  متعلقةال تضاامل الخصم. ویمكن أن تؤثر التغیرات في االفترا وعة قعتوالم سھمان وأرباح األسیولة ومخاطر االئتممخاطر ال
 ات المالیة.دومل على القیمة العادلة المسجلة لألالعوا

 
 ونالمخز انخفاض قیمة

ً أو متقادماً، یبح المخزون قدیما أقل. عندما یصقع تحقیقھا، أیھم قیمة المتولمخزون بالتكلفة أو صافي الا رجیـد    في صا ر تقدیتم ا
أو  لكنھا قدیمة ي وفرد لھامة. أما المبالغ الغیر ھامة بشكل ى المبالغ اعل رديھذا التقدیر بشكل فالقیمة المتوقع تحقیقھا. یتم 

ً جماعي ویطبق البشكل یمھا تقی تم متقادمة، فی  على أسعار  ، بناءً الصالحیة ء انتھالدرجة العمریة أو لنوع المخزون وا مخصص وفقا
 .یةالتاریخالبیع 

 
 المملوكة ملكاً حراً  لألرضتقییم ة إعاد 

ً حراً بمبالغ إعادة التقییم مع إثبالمملوكة  ضھارأ قیس الشركة ت إجراء  عادةً یتم  .الملكیة ات تغیرات القیم العادلة في حقوقملكا
ً مال ياألرضإعادة تقییم  ملكاً  المملوكة  عادلة لألرضالة م القیمیتطلب تقیی . اتنوسثالث  واحدة كل األقل مرةعلى حراً  ملوكة ملكا

الً عن الموقع  العقارات، فض ب علىوالطلعرض الالیة وت السوق الحاجاھوى تطویر المنطقة واتعمل افتراضات مثل مست حراً 
 اء السكنیة في المنطقة.  ونوع األحی سكانوال

 
 والمعدات األعمار اإلنتاجیة للعقارات واآلالت

 تم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في ك. یتھاللحساب اإلس اتھااتھا وآالتھا ومعد رالمقدرة لعقا یةاجنت مار اإلركة األعلشد إدارة اتحد 
دارة على أساس سنوي بمراجعة القیمة  قادم التجاري. تقوم اإلآكل والتبیعة التقع فیھا استخدام الموجود وطالمتو المدة باراالعت
ة تختلف عن تاجیاإلن أن األعمار رة بعندما تعتقد اإلدا الك المستقبليتھساإلل مخصص یتم تعدیو اإلنتاجیة ار قیة واألعمالمتب

 التقدیرات السابقة.
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 ش.م.ب. یةالوطندق فناالشركة 
 

 المالیة    اتیانالبإیضاحات حول 
 رینيبحال رنا دیبال                                                           2020 مبردیس 31 في  ھیةللسنة المنت

 
 (یتبع)  سس اإلعدادأ   .2
 
 (یتبع) ألحكاماو)    استخدام التقدیرات د
 

  قارات واآلالت ومعداتالع انخفاض
 دوموجمة انخفاض قیدلیل موضوعي یثبت ما إذا كان ھناك لتحدید مالي  لماليلمركز اا انیبفي تاریخ  تقییم بإجراء الشركةتقوم 
ییم  بعمل تق شركة قوم الللموجود، ت سنوي اختبار النخفاض القیمة بشكلعمل  ما یتطلبند ع أو، لدلیلوجد مثل ھذا ا ذاإ .محدد 

 أو الوحدة المنتجة للنقداألعلى للموجود العادلة  القیمة ود ھيللموجالقیمة القابلة لإلسترداد اد. إن ترد سل لالالموجود القابمبلغ ل
ً ن والتي ھي   قات النقدیةلتدفلموجود غیر منتج لا كان اإذ  إالمحددة للموجود الفردي، ي وھ ستخدمةالبیع وقیمتھا المیف التكاقصا

عن قیمتھا  جة للموجود لمدرالقیمة ا ندما تزید ع رى أو مجموعة من الموجودات. ألخودات ابعید عن تلك الموجمستقلة إلى حد 
ییم القیمة  یتم تق ا. عندماد رد مبلغ القابل لالستالب د الموجویتم إظھار و لقیمة، منخفض ار ود یعتباد، فإن الموجسترد القابلة لال

یمات  ذي یعكس التقیھا الحالیة باستخدام معدل خصم والیمتإلى ق قبلیة یتم تخفیضھان التدفقات النقدیة المستإللموجود، فدمة المستخ
ستعانت اإلدارة بمقیمین خارجیین لتحدید القیمة العادلة ابالموجود. ة اصوالمخاطر الخ موالالحالیة للسوق للقیمة الزمنیة لأل

" بسبب اضطراب السوق الناجم عن جائحة  في التقییم یةعلى بند "عدم الیقین 2020دیسمبر  31 كما في تقییمال. یحتوي عقاراتھال
التقییم ولكنھ   ھذا البند إلى بطالن یؤديئد السوق. ال المعامالت وعوا رجعیاتم، مما أدى إلى انخفاض في  )19-فید نا (كوالكورو

أن  قیم الخارجيبشكل كبیر مقارنة بظروف السوق العادیة. وفقًا لذلك ، ال یمكن للم یةیشیر إلى وجود قدر أكبر من عدم الیقین
فعلیة قد یختلف  السعر المحقق في معاملة خطورة بأن ، وھناك السوق السابقة ألغراض المقارنة لمرجعیات وزنًا كالمعتاد  عطيی

. تم تضمین تحلیل 2021عام ال خالل، یمكن مراجعة االفتراضات بشكل كبیر یة. نتیجة لزیادة عدم الیقینتقییمعن نتیجة ال
 . 5و  4الحساسیة لھذه االفتراضات في اإلیضاحین 

 
 ریةفرضیة االستمرا 

 . ) (أ)2ح یضا(راجع إ المنشأة على مواصلة العمل كمنشأة مستمرة تلقي بظاللھا على قدرةة ریوھإذا كانت ھناك شكوك ج ام
 

 2020ینایر  1المعاییر الصادرة الجدیدة والساریة المفعول ابتداء من   ) ھـ
والتي كانت  ، 2020ینایر  1ل ابتداء من لمفعوتفسیرات، والتي أصبحت ساریة الم تكن ھناك أي معاییر جدیدة، أو تعدیالت أو 

 . للشركةجوھریة ذات عالقة 
 

 یر ساریة المفعول بعد ة غادرالتفسیرات الجدیدة الصالمعاییر والتعدیالت و   ) و
 ) ) 1عیار المحاسبة الدولي رقم (غیر متداولة (التعدیالت على متصنیف المطلوبات كمتداولة أو 

وم الشركات بتصنیف االلتزام كالتزام متداول عندما ال یكون لھا  ق ت ، ) 1المحاسبة الدولي رقم (عیار بموجب المتطلبات الحالیة لم
ریر المالي. كجزء من التعدیالت،  فترة التق بعد نھایة  شھراً على األقل،  12أجیل سداد االلتزام لمدة التأجیل" غیر المشروط لت "حق

كون حق تأجیل السداد ذا مضمون وأن ی أن نمن ذلك، فإنھ یتطلب اآلدالً تصنیف الحق كحق غیر مشروط، وبتم إلغاء متطلب 
 ارس حكماً تفسیریاً. د یتطلب من اإلدارة أن تمة التقریر. ھذا التقییم قیكون موجوداً كما في نھایة فتر

قرض كما في تاریخ یة الزمة بالشروط المحددة في اتفاق"الحق في التأجیل" یوجد فقط إذا كانت الشركة ملت لذلك، فإنباإلضافة 
یر كیفیة تصنیف  ھذا المتطلب الجدید قد یغة التقریر، حتى لو كان الُمقرض ال یختبر االلتزام حتى تاریخ الحق. ترف نھایة

 تداوالً. ضھا غیر مث أصبح بعلتسھیالت المحددة، حیالشركات ل

د تصنیف  نع .لبلشركة إلى الطرف المقاصة باحویل أدوات حقوق الملكیة الخاتنص التعدیالت أن سداد االلتزام یشمل ت
قد تحتاج  تسبة كحقوق ملكیة. لذلك، فقط خیارات التحویل المح المطلوبات كمتداولة أوغیر متداولة، قد تقوم الشركة بتجاھل

دین ات اللكیة الخاصة بالشركة، مثل أدوات التي یمكن سدادھا عن طریق تحویل أدوات حقوق المالمطلوب دة تقییم الشركات إلعا
 القابلة للتحویل.

ن أي أثر جوھري على یكوأن الشركة . ال تتوقع 2023ینایر  1الت ساریة المفعول للفترات المالیة التي تبدأ من أو بعد یعد تلا
 لتعدیل.من تطبیق ھذا االبیانات المالیة 
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق الشركة 
 

 المالیة    البیاناتإیضاحات حول 
 نيالبحری اردینبال                                                            2020 دیسمبر 31 في  للسنة المنتھیة

 
 ات المحاسبیة  یاسالسملخص ألھم    .3

 
 عقارات وآالت ومعداتأ) 

 
 حتساب و القیاس  ) اال1

.  لقیمةا اضخفنالمتجمع وأي مخصص ال كمطروحاً منھا االستھالبالتكلفة ضي باستثناء األراالعقارات واآلالت والمعدات  تسجل
   .األراضيعلى  الكإستھإحتساب ویتم ة التقییم. بمبالغ إعاد   تدرج األراضي

 
إعادة عملیات  عنأي صافي فائض ناتج  تسجیلیتم ثالث سنوات. كل مرة واحدة على األقل  ألراضيلة تقییم إعاد  إجراءیتم 

 المتعلق الفائض مباشرةً مقابل إعادة التقییم عملیات  نع تج انالحق فاض انخأي  ب اتساحإعادة التقییم ویتم  إحتیاطي ي فالتقییم 
األراضي المعاد تقییمھا،  . عند بیع الجزء المتبقي كمصروف احتساب موجود، كما یتم نفس الفیما یتعلق بلمحتفظ بھ ا یملتقیعادة اإب

 .بقاةستالم رباح م اإلضافي إلى األیتم تحویل فائض إعادة التقیی
 

 ) االستھالك2
 و التالي:ى النحعلدات للموجو المتوقعةعلى أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة  كال ھتسإلا یحسب

 
 سنة 40  مباني  -
 سنوات 15  تحسینات على المباني   -
 سنة 20إلى  15  آالت   -
 سنوات 7  ت ومعدات أثاث وتركیبا  -
 سنوات 5  تالسیارا -

 
 ة كالیف الالحق) الت3
ابھ كبند منفصل یتم رسملتھ من ثم شطب  یتم حس دال عنصر أساسي من العقارات واآلالت والمعدات الذيستبالة بد تكنفقات الملا
لبند تقبلیة لحقة األخرى فقط عند زیادة المنافع االقتصادیة المسالللة النفقات ا. یتم رسملقیمة المدرجة للعنصر األساسي المستبدلا

 عند تكبدھا.  اتصروفكم رةساأو الخ الربحنفقات األخرى في م إثبات جمیع الیت. اتعد المت وآلالوا بالعقارات لةلصا ذي
 

تصادیة مستقبلیة من  الحصول على منافع اق عندما ال یتوقإلستبعاد أو عات واآلالت والمعدات عند ایتم إستبعاد بند من العقار
على إنھ الفرق بین صافي متحصالت  المحتسبة ( ود وجم ستبعاد إعن ة اتجسب أو خسارة نأي مكت ثباإ ه. یتمستبعاد إإستخدامھ أو 

 عند إستبعاد الموجود. رةأو الخسا الربح) في اتلقیمة المدرجة للموجود لبیع واا
 

ا إذ مستقبالً یلھا تعد  ، ویتمیةمال كل سنة في نھایة  ودات واألعمار اإلنتاجیة وطرق اإلستھالكبقیة للموجتمة العة القیمیتم مراج
 . لب األمرطت

 
 تثمارات عقاریة  سإ ب)

 
 القیاسساب واالحت)1
ً ثناء األراضي المملوكة ستبا مطروحاً منھا االستھالك المتجمع وأي مخصص  بالتكلفة ة العقاری ستثماراتإلایتم تسجیل حراً،  تملكا

 حراً. اً لكتمالمملوكة  األراضي إستھالكال یتم  .النخفاض القیمة 
 

 كال) االستھ2
 و التالي:ى النحعلدات للموجو ةثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقع سط اللقا اسعلى أس كال تھسإلیحسب ا

 
 سنة 40  مباني  -
 سنة 20إلى  15  آالت -
 سنوات 7  ت ومعداتأثاث وتركیبا  -
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق الشركة 
 

 المالیة    البیاناتإیضاحات حول 
 البحریني اربالدین                                                            2020 دیسمبر 31 في  ة المنتھیةسنلل
 
 ) (یتبعالسیاسات المحاسبیة ملخص ألھم    .3

 
 ) یتبع( إستثمارات عقاریةب) 

 
 حقة ) التكالیف الال3

كلفة،  تلا د كبت م فیھ ذي یتال وقتفي ال القائمة  العقاریة  ات تثمارساإل أجزاء  جزء منأي القیمة المدرجة على تكلفة استبدال تتضمن 
 . ة ریالعقا اتستثمارمیة لإلیوت الالخدما یماإلثبات؛ وتستثنى تكالیف تقد  إذا تم استیفاء معاییر

 
ن بند إستثمارات  تغییر في االستخدام. بالنسبة للتحویل مدوث عند حالتحویالت إلى (أو من) االستثمارات العقاریة فقط  إجراءیتم 

 .  االستخدام  يف  تغیراریخ الت  محاسبة الالحقة ھي القیمة العادلة فيالتكلفة تعتبر  المالك،قبل   نم تم شغلھای راتعقاعقاریة إلى بند  
 

ام وال  ستثمارات العقاریة بصورة نھائیة من االستخد إلا استبعاد ا یتم بیعھا أو عندما یتم ستثمارات العقاریة عندمبعاد اإلستیتم إ
العقاریة في  ارات ستثمإستبعاد اإلعند أو خسائر  أرباحأي إثبات تم ستبعادھا. یإن م  تقبلیةة مسادیقتصیتوقع الحصول على منافع ا

 اإلستبعاد.  نة في س الربح أو الخسارة
 

   في شركة زمیلة إستثمارج) 
فیما  تراراالقاذ اتخمؤثر ھي القدرة على المشاركة في إن الشركة الزمیلة ھي مؤسسة لدى الشركة نفوذ مؤثر علیھا. إن النفوذ ال

 اسات. السیلى تلك شتركة عیطرة الملسة أو السیطرر فیھا، ولكن لیست امستثمكة الوالتشغیلیة للشرسیاسات المالیة الیتعلق ب
 

مدى السیطرة على الشركات   في تحدید النفوذ المؤثر ھي مماثلة لتلك التي تعد ضروریة لتحدید إجراؤھا إن االعتبارات التي یتم 
 . الملكیة حقوقالزمیلة بموجب طریقة  الشركة  فية شركإستثمار ال ابتس احیتم ة. التابع

 
إلثبات  القیمة المدرجة لإلستثمار یتم تعدیلبالتكلفة. الزمیلة  الشركةفي  ستثمار اإلت إثبا مبدئیاً تم ی  ،یةملكال وقحقبموجب طریقة 

ھرة المتعلقة بالشركة لش. یتم تضمین ابساحتاال یختارافي موجودات الشركة الزمیلة منذ التغیرات في حصة الشركة في ص
 . بشكل فردي فاض القیمةنخالیتم فحصھا  الو مطفأة  غیري وھلمدرجة لإلستثمار یمة اي القالزمیلة ف

 
كة  للشرالدخل الشامل اآلخر یتم عرض أي تغیر في في نتائج عملیات الشركة الزمیلة. الشركة حصة  الربح أو الخسارة یعكس
ة،  لكة الزمیشركیة الوق ملباشرةً في حقأثبتت م ت قد غییراأینما وجدت تامل اآلخر للشركة. لشدخل ان الم زءكجفیھا  رثمالمست
و أ االرباح ستبعاد ایتم . التغیرات في حقوق الملكیةإذا استلزم األمر في قائمة  بإثبات حصتھا في ھذه التغییرات شركةلاتقوم 

 الزمیلة. ةفي الشركة شركالإلى حد حصة   تھا الزمیلةوشرك ة كرشلبین ا التعام من الم  غیر المحققة الخسائر
 

الربح التشغیلي ویمثل الربح   الربح أوالخسارة بعد الزمیلة في  الشركةفي  أو الخسارةربح إجمالي الشركة في لا ار حصةإظھم یت
 .ة الزمیلةركت التابعة للشالشركاالمسیطرة في   غیر الحصصأو الخسارة للسنة و

 
لسیاسات  تعدیالت في ا إجراء. أینما استلزم األمر، یتم للشركةیة الرة المالفت في نفسالزمیلة  شركةیة للالمال بیاناتلا اد م إعد تی

 .شركةلالمحاسبیة لتماشي مع سیاسات اسبیة لتالمح
 

القیمة   ینثبات أي فرق بإ تمة. یدلعالار محتفظ بھ بقیمتھ كة أي إستثماس وتثبت الشرعند فقدان نفوذ مؤثر على الشركة الزمیلة تقی
الربح أو في  د صالت من االستبعاتحبھ والم المحتفظ إلستثمارل لعادلةیمة اعند فقدان النفوذ المؤثر والق المدرجة للشركة الزمیلة

 الخسارة.
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق الشركة 
 

 لیة  ماال  البیاناتت حول إیضاحا
 البحریني لدینارا ب                                                            2020 برمسید 31 في  للسنة المنتھیة

 
 ) یتبع(یة السیاسات المحاسبخلص ألھم م  .3
 
 ونالمخز) د

دة المتكبمصروفات الي تلك ھ لیفتكالاقھا، أیھما أقل. أو صافي القیمة المتوقع تحقی یتم إدراج مخزون األغذیة والمرطبات بالتكلفة
صافي القیمة القابلة للتحقق ھي   .تحدیدھا على أساس المتوسط المرجحھ الحالیین ویتم ى موقعھ وشكلى وصولھ إلتح تجمن لكل

 . ام البیعدرة الضروریة إلتم العتیادي، مطروحاً منھا تكالیف اإلنجاز المقدرة، والتكالیف المقعر البیع المقدر في سیاق العمل اس
 

  دوات المالیةألا) ھـ
 حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.  و أداة عنھ موجود مالي لمنشأة واحدة ومطلوب مالي أ شأ ینعقد  ھي أي یةاللماة اد األ
 
  ةت المالیالموجودا) 1
 

 المبدئي والقیاس االحتساب
  رىخاألیة مالال میع الموجودات والمطلوباتحتساب ج. یتم اعند نشوئھایاً مبدئدات الدین سنو التجاریةیتم احتساب الذمم المدینة 

 ً  .طرفاً في الشروط التعاقدیة لألداة عندما تصبح المجموعة مبدئیا
 

، ائداً، ألي بند لیس مصنفاً بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةلعادلة زمالي بالقیمة اأو االلتزام الیتم مبدئیاً قیاس األصل 
  . یةمالال داةإصدار األ نسوبة مباشرة لشراء أوتكالیف المعاملة الم

 
 س الالحقوالقیا التصنیف

خالل الدخل الشامل بالقیمة العادلة من  أو ،بالتكلفة المطفأةعند االحتساب المبدئي، یتم تصنیف األصل المالي كأصل مالي مقاس 
 خالل الربح أو الخسارة.أو بالقیمة العادلة من  ،اآلخر

 
بتغییر نموذج عمل إدارة الموجودات   إذا قامت المجموعةإال، ئيمبد ال سابوجودات المالیة بعد االحتنیف المعادة تصتم إال ی

ي الذي ة في الیوم األول من الفترة األولى للتقریر المالموجودات المالیة المتأثرالمالیة. وفي ھذه الحالة، یتم إعادة تصنیف جمیع ال
 العمل. في نموذج یتبع التغییر 

 
ً ب ی انك إذاأة مطفقیاس األصل المالي بالتكلفة الم یت القیمة العادلة من خالل الربح أو ستوفي الشرطین التالیین، ولم یكن مصنفا

 الخسارة:
 یة؛  عاقد إلى االحتفاظ بالموجودات لقبض تدفقات نقدیة تدف بھ ضمن نموذج عمل یھ إذا كان یتم االحتفاظ -
فوائد على ط مدفوعات المبلغ األصلي والفقر تبتعتي والنقدیة بتواریخ محددة، لتدفقات الیة تزید من اإذا كانت شروطھ التعاقد  -

 المبلغ األصلي القائم. 
 

اختیاراً غیر قابل للنقض   الشركة المتاجرة، قد تختار لمحتفظ بھا ألغراض عدا عند االحتساب المبدئي ألدوات حقوق الملكیة ا
تیار على أساس كل أداة مالیة على الخا ذاھ تم. یخرامل اآللة لالستثمار في الدخل الشت الالحقة في القیمة العاد بعرض التغیرا 

 حدة.
 
بلغ األصلي" على أنھ ف "المعریالفائدة ، المبلغ األساسي وعات مدفوى تقتصر علتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة لل

ن  ة للنقود ومخاطر االئتمانیزمال یمة للق'' على أنھا مقابل الفائدة"ف تعروالمبدئي. اإلثبات القیمة العادلة لألصل المالي عند 
 مخاطر السیولة ألساسیة األخرى (مثلالمرتبطة بالمبلغ األساسي القائم خالل فترة زمنیة معینة ومخاطر وتكالیف اإلقراض ا

 .والتكالیف اإلداریة) ، وكذلك ھامش ربح
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق الشركة 
 
 المالیة    البیاناتحات حول اضإی

 البحریني بالدینار                                                           2020 دیسمبر 31 في  ةیھالمنتنة للس
 
 ) یتبع(السیاسات المحاسبیة  ألھمخلص م  .3
 

 (یتبع) دوات المالیةألا) ھـ
 

 الشروط التعاقدیة لألداة. ر عتبااب ةكرالش أخد ، تائد الفوجود وفقط مدفوعات الموانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي لتقییم ما إذا ك
دفقات النقدیة التعاقدیة بحیث  ر توقیت أو مبلغ التذلك تقییم ما إذا كان األصل المالي یحتوي على شرط تعاقدي یمكن أن یغییشمل و

   في االعتبار:  یليما تأخذ الشركة فإن الشرط. عند إجراء ھذا التقییم ، ھذا تستوفي 
 لغ أو توقیت التدفقات النقدیة ؛ شأنھا أن تغیر مب نم يتلة اارئاألحداث الط -
 ؛ رتغییزات السعر الم، بما في ذلك مالشروط التي قد تعدل سعر الكوبون التعاقدي -
 دفع المسبق والتمدید ؛ ومیزات ال -
 ). لرجوعا حق مد عت زای معلى سبیل المثال، أصول محددة ( الشروط التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدیة من -
 

ً باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. خسائر االموجودات الیتم قیاس  نخفاض القیمة تخفّض التكلفة  مالیة بالتكلفة المطفأة الحقا
و ربح أ يأ .ةرة في الربح أو الخساصرف العمالت األجنبیة، وانخفاض القیم المطفأة. یتم احتساب دخل الفوائد، وأرباح وخسائر

 ربح أو الخسارة.  ة من إلغاء االحتساب یتم احتسابھ في السارخ
 

صافي التغیر في القیمة یمة العادلة. یتم احتسابخل الشامل اآلخر الحقاً بالقبالقیمة العادلة من خالل الد المالیة  یتم قیاس الموجودات
ن الربح أو في بیا خسارة.  تحتسب أرباح األسھم كدخلال أو الربح ىإل ا ھم أبداً إعادة تصنیففي الدخل الشامل اآلخر، وال یت العادلة

لم تكن أرباح األسھم تمثل بوضوح استرداداً لجزء من ما، استالم مدفوعات أرباح األسھمبللشركة  نشوء الجقعندما  الخسارة
 اآلخر. ل الشاملفي الدخ  األرباحیتم تسجیل تلك ، والتي عندھا تكلفة االستثمار 

 
صافي التغیر في القیمة  الحقاً بالقیمة العادلة. یتم احتساب  الربح او الخسارةبالقیمة العادلة من خالل المالیة  توداالموج سای ق میت

 لة في الربح أو الخسارة.العاد 
 

 اد اإلستبع
یة مالالت داجوموالء من مجموعة من زج لي أوالما د ولموججزء من ا ، حسب مقتضى الحالالموجود المالي (أو استبعاد یتم 

 ) عند: ةمشابھال
 

  أو ؛قات النقدیة من موجود إستالم التدفي ف وقالحق انقضاء -
لكامل دون تأخیر جوھري إلى طرف  اب ھابدفع تعھدت أومن موجود النقدیة  التدفقات إستالمي ف  بنقل حقوقھا الشركة قیام -

ب)  المتعلقة بالموجود، أو ( ھریة جوال كافآتلموار بنقل جمیع المخاط ركةالشت قامأ) ( : سواءً سداد؛ وثالث بموجب ترتیب 
ة على قامت بنقل السیطر نھاریة للموجودات ولكنقل أو إبقاء جمیع المخاطر والمكافآت الجوھوم الشركة بتقعندما لم 

 .ود الموج
 

إذا وإلى أي  م قییوم بتتقا نھفي ترتیب سداد، فإلت دخ ود أوالموج نیة مبنقل حقوقھا في إستالم التدفقات النقد  الشركةعندما تقوم 
م  یة للموجود ولم یتوالمكافآت الجوھر یة. وسواًء قامت أو لم تقم بنقل أو إبقاء جمیع المخاطرر وعوائد الملكمدى احتفظت بمخاط

  ومتقھذه الحالة، ود. ففي في الموجشركة لاركة بإثبات الموجود إلى حد استمرار مشا الشركةالموجود، تستمر  ىعلقل السیطرة ن
ً أی الشركة لحقوق جود المحول والمطلوب المرتبط بھ على األسس التي تعكس ایتم قیاس المو بإثبات المطلوب المرتبط بھ. ضا

 .  كةشرلالتي تحتفظ بھا ا وااللتزامات
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق الشركة 
 
 المالیة    البیاناتحات حول ضاإی

 البحریني بالدینار                                                            2020 دیسمبر 31 في  یةللسنة المنتھ
 
 ) یتبع(السیاسات المحاسبیة خلص ألھم م  .3
 

 (یتبع) لمالیةدوات األا) ھـ
 
   المالیة المطلوبات) 2
 

 س والقیامبدئي لا االحتساب
  سائراح أو الخبل األرعادلة من خالال یمة لقباة كمطلوبات مالیة مدرج، بدئيالم االحتساب المالیة، عند  المطلوباتیتم تصنیف 

 نسب.  عال، أیھما أالتحوط الف أو كمشتقات مالیة مصنفة كأدوات تحوط في بالتكلفة المطفأة
ً بیتم إثبات جمیع المطلوب الیف المنسوبة نھا التكمحسوم م تلك المدرجة بالتكلفة المطفأة، وفي حالة قیمة العادلةلاات المالیة مبدئیا

 ة.  امللمعل ةً شرمبا
 

 لالحقا یاسالقالتصنیف و 
ً  بعد اإلثبات .ةالتكلفة المطفأبمطلوباتھا المالیة صنفت الشركة  دام طریقة معدل ستخباة مطفأكلفة اللتبااسھا ی قالمبدئي، یتم الحقا

ة لی من خالل عم كذلوكت، طلوبالما اد ندما یتم استبعسائر عأو الخي قائمة األرباح والخسائر ف الفائدة الفعلي. یتم إثبات المكاسب
 الفائدة الفعلي. ستخدام طریقة معدل اإلطفاء بإ

 
 اإلستبعاد 
دما یتم استبدال عنو انتھاء مدتھ. أو إلغائھ أااللتزام بموجب المطلوب قد تم وفائھ  كونا یالیة عندمالم وباتلعاد المطیتم استب

ب حالي بشكل جوھري، فإن ھذا مطلودیل عندما یتم تعأو اً ریوھج فةمختل المقترض بشروط سمطلوب مالي حالي بآخر من نف 
یة في  مدرجة المعنوق المبالغ ال. یتم إثبات فرت مطلوب جدید لي ویتم إثبااألصلوب بعاد للمطاالستبدال أو التعدیل یعتبر بمثابة است

  .خسارةالربح أو ال
 
 المالیة الموجودات انخفاض قیمة) 3

 المطفأةالموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة   المتوقعة على نیةامئتالا ئرسامخصصات للخ  الشركةتحتسب 
 

مبلغ یساوي الخسائر  الذمم المدینة األخرى بمنھجیة مبسطة، أي بمخصصات الخسائر للذمم التجاریة المدینة و الشركةتقیس 
سائر یستند إلى الخسائر االئتمانیة خلا اتصصمخس وأرصدة البنوك، فإن قیا االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة، أما بالنسبة للنقد 

 ي عشر شھراً.  المتوقعة لفترة أثن
 

عند تقدیر الخسائر االئتمانیة  ل المالي قد زادت كثیراً منذ االحتساب المبدئي عند تحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة لألص
فرة بدون أي تكالیف أو جھد ال داعي لھا. ویشمل تووم عالقةة، وداعمة، وذات ول عقم وماتباالعتبار معل الشركةخذ المتوقعة، تأ

 .للشركةالسابقة   ذلك كالً من المعلومات والتحلیالت الكمیة والنوعیة، بناء على الخبرات
 

 90متأخرة عن السداد لمدة من تعتبر الشركة بأن الموجودات المالیة في حالة التعثر في السداد عندما تكون المدفوعات التعاقدیة 
ا تشیر المعلومات  یوماً. وفي بعض الحاالت، تعتبر الشركة أیضاً بأن الموجودات المالیة في حالة التعثر في السداد عندم 120 إلى

عتبار أي  جیة بأنھ من غیر المحتمل بأن تستلم الشركة المبالغ التعاقدیة المستحقة بالكامل قبل األخذ في االالداخلیة أو الخار
ن قبل الشركة. یتم شطب الموجودات المالیة عندما ال یكن ھناك توقعات معقولة إلسترداد التدفقات  ا مبھ تحسینات ائتمانیة محتفظ

 قدیة التعاقدیة.الن
 

على مدى العمر  الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناتجة من جمیع إحتماالت حاالت التعثر 
من الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناتجة من أثني عشر شھراً ھي الجزء  رةفتل الخسائر االئتمانیة المتوقعة ة.الیالماالفتراضي لألداة 

قل ھایة السنة (أو لفترة أقصر، إذا كان العمر االفتراضي للمتوقع أشھراً بعد تاریخ ن  12ت حاالت التعثر المحتملة خالل إحتماال
 شھراً).   12من 

 
قصى للفترة التعاقدیة التي تتعرض خاللھا انیة المتوقعة ھي الحد األتمئاالاالعتبار عند تقدیر الخسائر ا بخذھم أأقصى فترة یت 

 االئتمانیة.  خاطرللم الشركة
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق الشركة 
 
 المالیة    البیاناتحات حول ضاإی

 البحریني بالدینار                                                            2020 دیسمبر 31 في  یةللسنة المنتھ
 
 ) یتبع(السیاسات المحاسبیة خلص ألھم م  .3
 

 ع)تب(ی دوات المالیةألا) ھـ
 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة اسقی
 (األسلوب المبسط) –ذمم تجاریة مدینة وأخرى 

لتجاریة والذمم المدینة األخرى، من العمالء  م الذمالمتوقعة لس الخسائر االئتمانیة مصفوفة المخصصات لقیا الشركةتستخدم 
 دیین، والذي یمثل عدداً كبیراً جداً من األرصدة الصغیرة.الفر

 
سارة باستخدام طریقة معدل الترحیل (التدفق الجدید) بناء على احتمالیة تقدم الذمم المدینة خالل مراحل الخ ت دالمعتحتسب 

خذ التعافي من سلة الخسارة باالعتبار الحتساب معدالت الخسارة التاریخیة. تستند یؤ كماقبة من التعثر إلى سلة الخسارة. متعا
رة االئتمانیة. تعدل ھذه المعدالت لتعكس الفروقات بین الظروف االقتصادیة خالل لخساا فية الفعلیمعدالت الخسارة على الخبرة 

الفترة التي تم خاللھا جمع البیانات التاریخیة، والظروف الحالیة والنظرة الجماعیة للظروف االقتصادیة على مدى األعمار  
بطاقة نوعیة، والتي توضح نظرة اإلدارة للظروف على تند تسخسارة المدینة. التسویات التطلعیة لمعدالت ال المتوقعة للذمم

 االقتصادیة والتجاریة المستقبلیة.    
     

 (األسلوب العام)  –النقد وما في حكمھ 
تم قیاس انخفاض القیمة على النقد وما في حكمھ على أساس الخسارة المتوقعة ألثني عشر شھراً، وتعكس فترات االستحقاق  

أن المخاطر االئتمانیة للنقد وما في حكمھ منخفضة، وذلك بناء على التصنیفات االئتمانیة   كةالشرتبر خاطر. تعالقصیرة للم
 الخارجیة لألطراف األخرى.  

 
. تستند الخسائر االئتمانیة المتوقعة  الیة بالتكلفة المطفأةالملجمیع األدوات تقوم الشركة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة 

ً للعقد وجمیع التد د بین الت على الفرق فقات النقدیة التي تتوقع الشركة استالمھا، مخصومة فقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفقا
بمعدل تقریبي لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. ستتضمن التدفقات النقدیة المتوقعة على تدفقات نقدیة ناتجة من بیع الضمانات  

 رى التي تعتبر جزءاً ال یتجزأ من الشروط التعاقدیة.خانیة األالمحتفظ بھا أو التحسینات االئتم
 

 ص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في بیان المركز الماليعرض مخص
 مخصصات الخسارة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة یتم طرحھا من إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات. 

  
 الشطب  

رى أنھ ال توجد أسس واقعیة لالسترداد. بالنسبة للعمالء من عندما ت الدفتریة لألصل المالي، ي القیمةبشطب إجمال الشركة تقوم 
بعمل تقییم فردي فیما یتعلق بتوقیت ومقدار المبلغ المشطوب بناء على ما إذا كانت ھناك توقع معقول  الشركةاألفراد، تقوم 

 السترداد المبالغ المستحقة. ةالشركات ة بغرض االمتثال إلجراءیات تنفیذ تخضع إلجراءلالسترداد. المبالغ المشطوبة یمكن أن 
 
 مقاصة األدوات المالیة) 4

لي فقط إذا كان ھناك حق قانوني قابل مبلغ في قائمة المركز الماات المالیة وإظھار صافي الت والمطلوبة الموجودااصقم تتم 
في   اتلوبالمطداد وس اتموجود لاتحقیق أو  ى أساس صافي المبلغللتسویة عوحیث تنوي الشركة االمثبتة غ مباللمقاصة الللتنفیذ 

  الوقت ذاتھ.
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 المالیة    البیاناتحات حول ضاإی

 يالبحرین بالدینار                                                           2020 دیسمبر 31 في  یةللسنة المنتھ
 
 ) یتبع(السیاسات المحاسبیة لص ألھم خ م  .3
 

 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة     و) 
الغیر المالیة (بخالف المخزون) لتحدید ما إذا كان   لموجوداتھابمراجعة القیم الدفتریة  الشركةفي تاریخ كل تقریرمالي ، تقوم 

 بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل. الشركة تقوم  المؤشر ،ھناك أي مؤشر على انخفاض القیمة. في حالة وجود مثل ھذا 
كالیف البیع ، أیھما أكبر. یتم  القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو وحدة تولید النقد ھي القیمة المستخدمة وقیمتھا العادلة ناقًصا ت

ة إلى حد كبیر عن تلك من لة مستقلداخ ةقات نقدیتحدید المبلغ القابل لالسترداد لألصل الفردي ، ما لم یكن األصل ال یولد تدف
سترداد، األصول األخرى أو مجموعات األصول. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد قیمتھ القابلة لال

 یعتبر األصل منخفض القیمة ویتم تخفیضھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد.
النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم قبل لتدفقات صم اخم ، یتم عند تقدیر القیمة في االستخدا

المخاطر الخاصة باألصل. عند تحدید القیمة العادلة ناقًصا  الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود و
ة عدم إمكانیة تحدید مثل ھذه المعامالت ، یتم استخدام . في حالتبارعة في االتكالیف االستبعاد ، یتم أخذ معامالت السوق الحدیث

ً أو مؤشرات  نموذج تقییم مناسب. ھذه الحسابات مدعومة بمضاعفات التقییم ، وأسعار األسھم المدرجة ل لشركات المتداولة علنا
 القیمة العادلة األخرى المتاحة. 

 
 النقد وما في حكمھ ) ز
بتواریخ  مصرفیةصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع ي حكمھ على نقد في النقد وما فیشتمل الة، ید قات النقدفرض قائمة الت غل

   النقد المقیّد. مطروحاً منھھر أش 3ترة أصلیة لف استحقاق
 
 یاس القیمة العادلة ق) ح

السوق  شاركي مبین  ةممنظ ةمعاملفي لتحویل مطلوب  یتم دفعھ الذي أوموجود  یعلبالمھ إست سیتمالذي لسعر ھو االقیمة العادلة 
 إما: تحویل المطلوب تحدثأو الموجود بیع معاملة أن  بتاریخ القیاس. ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض  في

 
 أو المطلوب؛ أوللموجود  ئیسيالر ي السوقف -
   .لرئیسيوق اسلغیاب احال في  وبالمطلأو  ودثر فائدة للموجاألكفي السوق  -

 
 فائدة متاح التعامل فیھ للشركة.  السوق األكثر   ورئیسي أق الویكون السن أیجب 

 
لموجود أو ن في السوق عند تسعیر اوشاركا المخدمھسیستباستخدام االفتراضات التي  تم قیاس القیمة العادلة للموجود أو مطلوبی

   االقتصادیة.مصالحھم  یعملون بأفضل سوقال مشاركي  نأبافتراض على  ،لوبالمط
 
عن طریق منافع اقتصادیة  على إدراروق السقدرة مشاركي غیر المالیة بعین االعتبار دلة للموجودات ایمة العالق سأخذ قیای

أعلى بالموجودات  ق الذي سیستخدمفي السوآخر مشارك أو عن طریق بیعھا إلى  اھاتامخدفضل استأعلى وأالموجودات باستخدام 
 .  ااتھوأفضل استخدام
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 ش.م.ب. ةیالوطندق انفالركة ش
 
 المالیة    البیاناتحات حول ضاإی

 البحریني بالدینار                                                             2020 دیسمبر 31 في  للسنة المنتھیة
 
 ) بعتی(حاسبیة السیاسات الم لخص ألھم م  .3
 

 قیاس القیمة العادلة (یتبع)) ح
 

والذي یزید الحد یمة العادلة، لقیاس القلھا معلومات كافیة ف والتي تتوفر رولظبة حسب اقییم المناستلقنیات ات ةكتستخدم الشر
 . التي ال یمكن مالحظتھامن استخدام المدخالت یحد حظتھا والمكن التي یمة ستخدام المدخالت ذات الصلقصى الألا
 

ن التسلسل الھرمي  ضمقوائم المالیة ال في   ھاصاح عنأو اإلفدلة اھا العیمق  س ایتم قیوجودات والمطلوبات التي جمیع الم یتم تصنیف 
قیمتھا العادلة أثیر الجوھري على قیاس الت ذات لمدخالتھابناًء على أدنى مستوى كما ھو موضح على النحو التالي، ، ة العادلةللقیم

 ككل:  
 

 ؛المماثلةت باو المطلوالمماثلة أ تللموجوداة طشلنة (غیر المعدلة) في األسواق النر المعاألسعا - 1 ىالمستو -
 

ادلة عة الالقیم اس یقوالتي یمكن مالحظة مدخالتھا ذات التأثیر الجوھري على دنى مستوى تقنیات التقییم أل - 2المستوى  -
 ؛  بصورة مباشرة أو غیر مباشرةما أالمسجلة 

 

القیمة  قیاس على  ريالجوھ ات التأثیرذ دخالتھا حظة ممال یمكني ال والتدنى مستوى نیات التقییم ألتق - 3ى ستومال -
 العادلة. 

 
حدثت تحویالت فیما  قد  انتذا كما إالشركة د حد ت المالیة على أساس متكرر،  البیاناتالمثبتة في والمطلوبات ودات بالنسبة للموج

ھري على وجأثیر الھا ذات التتى لمدخالمستونى د أإلى  (استناداً تصنیفھا ل إعادة تقییم لھرمي من خالابین المستویات في التسلسل 
 . تاریخ بیان المركز المالي) في ككل العادلةقیاس قیمتھا 

 
ت الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر ئاف ید بتحد  كةشرالقامت القیمة العادلة، إفصاح لغرض 

 عاله.أھو موضح عادلة كما ال ةالمطلوبات ومستوى التسلسل الھرمي للقیم لموجودات أوا
 
 خصصات م) ط
ومن المحتمل إن یتطلب وجود ناتج عن حدث سابق،  الشركةى ) علعقو متوتم إثبات المخصصات عند وجود التزام (قانوني أی

 .  اماتلتزعمل تقدیر موثوق لمبالغ ھذه اإلویمكن  لتزاماتھذه اإلیشمل المنافع اإلقتصادیة لتسویة نیة ضمال تدفق خارجي للموارد 
 

 الء  مع العمبرمة  لما عقودمن ال داتإیرا )ي
ت إلى العمیل بمبلغ یعكس أو الخدماما یتم تحویل السیطرة على البضائع الء عند رمة مع العمن العقود المبیتم إثبات اإلیرادات م
كة بإثبات روم الشتق. ة الشركةي السیاق العادي ألنشطف ئع أو الخدماتنظیر نقل تلك البضااستحقاقھ شركة المقابل الذي تتوقع ال

 . ء معاییر اإلثبات التالیة قبل إثبات اإلیراد ب استیفاجی ا كم .لعندما تنقل السیطرة على سلعة أو خدمة إلى العمیما ت عند الیراداا
 

 بیع البضائع  أ) 
ھ تحویل یي یتم ف ذ قت اللوافي والمرطبات  ةالمواد الغذائین بیع عتجة النادات یرا إلاإثبات أنھ ینبغي بشركة الاستنتجت لقد 

 یتم عمل الفواتیر بشكل فوري.   .والمرطبات ةذائیالمواد الغ، بشكل عام عند تسلیم إلى العمیلالموجود ى ة علسیطرال
 

 إیرادات الغرف ب) 
ا في  بمخالل الفترة  الءوالنزعمالء الة للفندق مجموعة المبالغ المحتسبة على یات التشغیلیلعملمن االناتجة  تمثل إیرادات الغرف 

  . تاریخ بیان المركز الماليفي  الخاص بالنزالء الذي لم یتم عمل فواتیر بشأنھالعام فتر األستاذ لى د فة إإلضااة برسوم الخدم ذلك
 للعمیل.  والمرطبات د الغذائیة الموا بیعمع بشكل حزمة بشكل منفصل أو الخدمات إما   یتم بیع ھذه

 
 االیجار اتد ج) إیرا

 .على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار عقد إیجار تشغیلي رة بموجبالمؤجلكات تمن المم احتساب االیراداتیتم 
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 ش.م.ب. ةیالوطنادق نفالشركة 
 

 المالیة    البیاناتإیضاحات حول 
 رینيالبح بالدینار                                                             2020 دیسمبر 31 في  للسنة المنتھیة

 
 ) بعتی(حاسبیة الم لسیاسات األھم ملخص   .3
 

 (یتبع) الء مع العمبرمة  لما عقودمن الدات إیرا) ي
 

  الفوائد  اتد إیرا د)
المدفوعات النقدیة معدل الفائدة الفعلي ھو المعدل الذي یخصم استخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. بیتم احتساب إیرادات الفوائد 

ً ، عندما یكون ذلك مناسبیة أو فترة أقصرمتوقع لألداة المالعمر الالمدى ات على ضوأو المقبالمستقبلیة المقدرة  ، إلى صافي القیمة ا
 الدفتریة لألصل أو االلتزام المالي. 

 
   أرباح األسھم) ھـ

على  نالمساھمولدفعة ، ویكون ذلك بشكل عام عندما یوافق حق الشركة في استالم ا ینشأعندما توزیعات األرباح یتم احتساب 
 . األرباح وزیعاتت
 
 عمالت أجنبیةاألرصدة بالو المعامالت ) ك

 المعاملة.  إجراء  تاریخب ائد للعملة الرئیسیةبسعر الصرف السبالعمالت األجنبیة یتم تسجیل المعامالت 
 

المركز   بیانیخ تارب ةلرئیسیا لعملةئد لالساالفوري بسعر الصرف األجنبیة النقدیة بالعمالت لمطلوبات موجودات وایعاد تحویل ال
المقاسة بالتكلفة التاریخیة بالعمالت   البنود غیر النقدیةیتم تحویل . الربح أو الخسارةالناتجة إلى روق ع الفمیج ترحل .المالي
ة لد لعاایمة بالقاسة المقلنقدیة یر ا. یتم تحویل البنود غعامالتللم المبدئیةالتواریخ في ما كالسائدة  یة بأسعار الصرفاألجنب

الناتجة إلى  روق الف ترحلعادة ما  .تحدید القیمة العادلةعار الصرف السائدة بالتاریخ الذي تم فیھ أس دامخستبا األجنبیةبالعمالت 
 .ةالربح أو الخسار

 
 تقاریر القطاعات) ل

تلك د تختلف عن ئاخاطر وعوع لمتخض والعملیات التي تعمل في تقدیم منتجات أو خدماتجودات القطاعات ھي مجموعة من المو
 صة بقطاعات األعمال األخرى. لخاا
 

أو تقدیم الخدمات، والتي تتعرض لمخاطر ومنافع تختلف عن   اإلنتاجمن الشركة تقوم بنشاط ممیزة القطاعات ھي أجزاء رئیسیة 
  اتتحصیل إیراد  اتنتج عنھمال قد تقوم بأنشطة وأع الشركةلتشغیلیة ھي عبارة عن عناصر من القطاعات ا القطاعات األخرى.

ولجنة ویقوم مجلس اإلدارة المعامالت مع مكونات المجموعة األخرى.  ات ومصروفاتإیراد بما في ذلك  مصروفات،ودفع 
بھدف إتخاذ القرارات المتعلقة بتخصیص الموارد لھذه بمراجعة نتائجھا التشغیلیة بصورة منتظمة اللجنة التنفیذیة و االستثمار

نتائج القطاعات التي یتم رفع تقاریر عنھا لمجلس اإلدارة . مالیة متوافرة منفصلة لھاعلومات مبناءاً على  ھاییم أداءعات وتقالقطا
 خصیصھا على أساس معقول. واللجنة التنفیذیة تشمل بنود منسوبة مباشرة إلى قطاع معین، باإلضافة للنتائج التي یمكن ت

 
 ن) مكافآت نھایة الخدمة للموظفیم

 نوینرین البحوفالموظ
، والتـي االجتماعي تأمینلا ھیئةمن قبل  تغطیتھا یتم البحرینیین بالموظفین الخاصة األخرى االجتماعیة والحقوق التقاعد  حقوق ان

 كاتاشـترا تحصـیل بموجبھـا یـتمو ،"منـافع المـوظفین" )19لي رقـم (المحاسبة الـدو برنامج مساھمات محددة حسب معیارتمثل 
 الرواتب.  من ثابتة ةمئوی نسبة ساأس على ینوالعامل الشركة من شھریة

 
 الموظفون األجانب

ً  الخدمـة نھایـة مكافـأة المـدة محـددة عمل بعقود  یعملون الذین األجانب الموظفون یستحق  البحرینـي العمـل قـانون لنصـوص وفقـا
ولـة غیر المم اتماللتزاا هلھذ  مخصص عمل تمی الوات. لقد وع رواتب آخرو الخدمة مدة أساس على 2012األھلي لسنة  طاعبالق
بیان  بتاریخ الموظفین جمیع خدمات إنھاء افتراض على )19الدولي رقم ( ةي یمثل برنامج منافع محددة حسب معیار المحاسبوالذ 

 المركز المالي. 
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 ش.م.ب. ةیالوطنادق نفالشركة 
 

 المالیة    البیاناتإیضاحات حول 
 البحریني بالدینار                                                              2020 دیسمبر 31 في  للسنة المنتھیة

 
 ) بعتی(حاسبیة السیاسات الم ألھم ملخص  . 3
 
 ) أسھم الخزانةن

صم من حقوق الملكیة. ال یتم  أسھم خزانة) بالتكلفة وتخیتم إثبات أدوات أسھم حقوق الملكیة الخاصة التي یتم إعادة شراؤھا (
. یتم  الربح أو الخسارةأدوات حقوق الملكیة الخاصة للشركة في صدار أو إلغاء بیع أو إشراء أو من ة أو الخسارالمكسب  إثبات

 سھم. إثبات أي فرق بین القیمة المدرجة والمقابل، في حالة إعادة إصدارھا، في عالوة إصدار األ
 

 یة) الضریبة الحكومس
من أرباح صرف العمالت األجنبیة)  (صافي الفندق  الي إیراداتجمن إئویة مكنسبة م حكومیة محسوبة الضریبة التدفع المجموعة 
 بشكل مؤجل.وتدفع للحكومة 
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 ش.م.ب. یةنالوطفنادق الشركة 
 

 المالیة    البیاناتاحات حول إیض
 البحریني را بالدین                                                                                                                               2020 سمبرید 31 في  للسنة المنتھیة

 
 آالت ومعداتو عقارات  .4

 
                  شرات انخفاض القیمة كما  وجود مؤالشركة االعمال التجاریة، حددت بالنظر لألثر على  ،البحرین في المواصالتوتأثیر سلبي على قطاعات السفر  )19-كوفید (كورونا  لجائحة كان
التي تعكس أفضل تقدیر حالي  التدفقات النقدیة المخصومة مباستخدا  المعداتاآلالت وارات والعق بلیة تعافي تقییم قاة لقیمنخفاض الات فحص اأجرت اختبار، وتبعاً لذلك 2020دیسمبر  31في 

الخصم المستخدم یتوافق مع  . معدل تنواس 5ة لفترة ت النقدی دیراً للتدفقاتقالشركة أعدت . قتصادیة، للتعافيمة الصحیة واألوضاع االلآلثار المتوقعة لألز ، كما في تاریخ بیان المركز المالي للشركة
ر  دینا 819,461ض القیمة  بمقدار خفاناخسائر وبناء علیھ، تم احتساب  لي.لى التواع %2.5و  %8.5والذي یبلغ 2020دیسمبر  31كما في و معدل النموالمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال 

دینار بحریني على   2,623,313دینار بحریني و  2,094,521قییم بمبلغ على التو النممعدل ٪ وانخفاض 0.5التكلفة المرجح لرأس المال بنسبة من الممكن أن تؤثر الزیادة في متوسط  بحریني.
  بحریني  دینار 1,607,194الدفتریة  افي قیمتھصالغ دة تبد معدات محوالت آیف تصن تاعاد  ،ثر ذلكأ على، ولمعداتاآلالت وات ورااالعق م استخداو تخصیصبمراجعة ت الشركة قام التوالي.
 . ات العقاریةماراالستثلحساب 

 

 أرض
 

حسینات على ت مباني 
 ني مبا

 ثاث وتركیبات أ
 ومعدات 

 لعماأ آالت
 رأسمالیة
 قید التنفیذ 

 المجموع

        : التكلفة/ التقییم
   7,157,642 29,791,341    13,779,508 2020ر ینای 1في 

      
  

    4,220,633      8,595,875          17,798  63,562,797   
 307,647 113,796 119,725 7,324 66,802 - - ضافاتإ   

 - - (164,748) 164,748 109,080 (109,080) - إعادة تصنیف 
 (3,632,234) - (3,516,824) (18,330) (97,080) - - )5رقم  ح(إیضا تتحویالال

 (819,461) - (9,195) (58,517) (125,560) (278,550) ) 347,639(  القیمة انخفاض 
 (3,828,329) - (2,527,678) (522,902) (777,749) - - تعادااستب

 55,590,420 131,594 2,497,155 3,792,956 6,333,135 29,403,711 13,431,869 2020سمبر دی 31ي ف
        :المتراكم ستھالكاإل        

  29,427,593    -  6,103,427      2,111,399      2,246,550   18,966,217    - 2020ر ینای 1في 
 - - (95,318) 95,318 38,619 (38,619) - إعادة تصنیف 

 (2,025,040) - (1,960,340) (6,521) (58,179) - - )5 مرق ح(إیضا تتحویالال
 1,786,598 -  181,996   417,360   429,049  758,193 - سنةلا إستھالك

 (3,700,276) - (2,409,150) (513,377) (777,749) - -  تستبعاداباال علقمت
 25,488,875 - 1,820,615 2,104,179 1,878,290 19,685,791 - 2020دیسمبر  31في         

        القیمة الدفتریةصافي         
 30,101,545 131,594 676,540 1,688,777 4,454,845 9,717,920 13,431,869 2020ر دیسمب 31في 
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 ش.م.ب. یةلوطنادق فناالشركة 
 

 الیة  الم  لبیاناتاحول  إیضاحات
 البحریني بالدینار                                                                                                                             2020 ردیسمب 31 في  لمنتھیةانة للس

 
 
 )یتبع(عقارات وآالت ومعدات   .4
 

 

 أرض
 

ینات على تحس نيمبا
 نيمبا

 یباتثاث وتركأ
 اتومعد

 الت آ
 

 لعماأ
 ةلیأسمار

 قید التنفیذ 

 جموعالم

        
        : التكلفة/ التقییم

 63,180,843 147,362 8,491,046 4,213,538 6,758,048 29,791,341 13,779,508 2019ینایر  1في 
 450,144 12,048 173,019 7,095 257,982 - - ضافاتإ

 - ) 141,612(  - - 141,612 - - یذ قید التنفمحول إلى أعمال رأسمالیة 
 ) 68,190(  - ) 68,190(  - - - - استبعادات

 63,562,797 17,798 8,595,875 4,220,633 7,157,642 29,791,341 13,779,508 2019دیسمبر  31في 
        :المتراكم ستھالكاإل        

 27,280,066 - 5,694,733 1,781,007 1,583,241 18,221,085 - 2019ینایر  1في 
 2,208,898 - 470,065 330,392 663,309 745,132 - نةسلا كإستھال
 ) 61,371(  - ) 61,371(  - - - -  ستبعاداتباال متعلق

        
 29,427,593 - 6,103,427 2,111,399 2,246,550 18,966,217 - 2019دیسمبر  31في 

        
        :المدرجةالمبالغ صافي 
 34,135,204 17,798 2,492,448 2,109,234 4,911,092 10,825,124 13,779,508 2019ر دیسمب 31في 
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 ش.م.ب. یةطنالودق فناالشركة 
 
 الیة  الم  لبیاناتایضاحات حول إ

 البحریني بالدینار                                                                                                                             2020 دیسمبر 31 في  المنتھیة نةللس
 
 عقاریة االستثمارات ال  .5
 

 
 أرض

 
ینات على ستح مباني

 نيمبا
 ثاث وتركیباتأ

 ومعدات
 الت آ

 
 جموعالم

        التكلفة
 41,274,338 - - - 23,279,628 17,994,710 2020ینایر  1 في

 3,632,234 3,516,824 18,330 97,080 - - )4یضاح رقم إالت (التحوی
 ) 4,455,431(  ) 164,894(  ) 1,212(  ) 2,581(  ) 2,156,775(  ) 2,129,969(  القیمةنخفاض ا

 40,451,141 3,351,930 17,118 94,499 21,122,853 15,864,741 2020سمبر دی 31في 
       المتراكم كستھالاإل       

 4,475,373 - - - 4,475,373 - 2020ینایر  1في 
 2,025,040 1,960,340 6,521 58,179 - - )4ضاح رقم یإ( تاللتحویا

 765,156 162,296 2,685 17,097 583,078 - لسنةإستھالك ا
 7,265,569 2,122,636 9,206 75,276 5,058,451 - 2020دیسمبر  31في 

       :المدرجةالمبالغ صافي 
 33,185,572 1,229,294 7,912 19,223 16,064,402 15,864,741 2020ر دیسمب 31في 

 
    المجموع يبانم رضأ 
    41,274,338 23,279,628 17,994,710 2019دیسمبر  31في  كما التكلفة       

       المتراكم ستھالكاإل
    3,893,382 3,893,382 - 2019ینایر  1في 

    581,991 581,991 - إستھالك السنة
    4,475,373 4,475,373 - 2019دیسمبر  31في 

       :المدرجة المبالغصافي 
    36,798,965 18,804,255 17,994,710 2019ر دیسمب 31في 
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 ب.ش.م. یةالوطن فنادق الشركة 
 

 المالیة    البیاناتإیضاحات حول 
 حرینيالب دینارلا ب                                                             2020 دیسمبر 31 في  ةللسنة المنتھی

 
 

 ارات العقاریة (یتبع) االستثم  .5
دینار   33,163,768مبلغ  2020دیسمبر  31بتاریخ تھا العادلة وبلغت قیمل مثمن مستق ت العقاریة من قبل استثماریم اإلتم تقی

 :2019ي (رین بحر دینا 1,120,704 االیجارادات إیرت قیمة ا بلغ كم .دینار بحریني)  40,322,106: 2019بحریني (
في   3سلمة االستثمار وبناًء علیھ تم تصنیفھا ضمن المستوى تم قیاس القیمة العادلة باستخدام نھج ر. )دینار بحریني  1,173,673

سجلت  .٪ واإلشغال الكامل للعقار7المستخدمة ھي معدل الرسملة بنسبة  الرئیسیةالمدخالت  التسلسل الھرمي للقیمة العادلة.
  أيض الشركة ال تفر . 2020بر یسمد  31 فيما ك دینار 4,455,431 ریة بقیمةالعقا  ستثماراتة اال یمالشركة انخفاض في ق

أو إلجراء   ات العقاریة ستثماراال دیة لشراء أو بناء أو تطویر تعاقالتزامات جد تووال اتھا العقاریة استثماراقیة مصد ود على یق
 . علیھا حسیناتإصالحات أو صیانة أو ت

معدل رسملة الدخل وتقییم الدخل  انلألصل. تحلیل الحساسیة لتقییم تأثیر المبلغ القابل لالسترداد مقارنة بالقیمة الدفتریة  تم إجراء 
وأفضل استخدام للممتلكات ھما العامالن المتغیران اللذان تم اعتبارھما في التحلیل لیكون لھما التأثیر   أعلى خدام فرضیةباست

٪ 5خفاض الدخل بنسبة ٪ وان0.5مبلغ القابل لالسترداد. كان من شأن زیادة معدل الرسملة بنسبة العام لل قییماألكثر أھمیة في الت
 دینار بحریني على التوالي. 1,658,188دینار بحریني و  3,758,560على التقییم بمبلغ ر التأثی

 
   لةإستثمار في شركة زمی  .6
 

سست في  والتي تأین) ذ.م.م.، بحرلة والشرقیة (ااألفریقی في الشركةة لكیحصة م %)33.33: 2019( %33.33كة تملك الشر
یة. الشركة األفریقیة  الكستھك استیراد وبیع المنتجات اإلذلھم وكات في السندات واألسستثمارل اإلومرتبطة بأعما مملكة البحرین 

كة رالشركة في الشتساب حصة یتم اح ة.لیلماراق اولألي سوق عام مدرجة في أ غیر خاصة شركة  ھي والشرقیة (البحرین) ذ.م.م 
 خالل السنة:  لي التغیرات ی فیما  المالیة.البیانات  ملكیة في ق الدام طریقة حقو. باستخالبحرین) ذ.م.م لشرقیة (األفریقیة وا

 
 2020   2019  
    

 7,758,073  7,995,852 ینایر 1في 
 )1,675(  - 16رقم ة الیر المیإلعداد التقاریار الدولي عثیر تطبیق المتأ
    

 7,756,398  7,995,852 )المعدلینایر ( 1ي فالرصید 
 2,060,440  959,995 خالل السنةبح الرن الشركة م حصة

 79,014  )53,241( للشركة الزمیلةاآلخر شامل الدخل المن حصة الشركة 
 -  2,000 تعدیالت على مخصصات الشركة الزمیلة

 )1,900,000(  )2,100,000( السنة  لخال ستلمةم أرباح
    

 7,995,852  )6,804,606(  دیسمبر 31في 
 

 : . الشركة األفریقیة والشرقیة (البحرین) ذ.م.مالشركة في  ستثمار لمالیة إللمعلومات ااول التالي الجد  یلخص
 
 2020   2019  
    

 9,486,084  5,696,767 ولة موجودات متدا
 16,059,737  15,667,281  لةداویر متغموجودات 

 )1,915,153(  (1,308,852) داولة تت ممطلوبا
 )399,090(  (397,358) لة متداوغیر  مطلوبات

    
 23,231,578  19,657,838 حقوق الملكیة

 %33.33  %33.33 بة حصة ملكیة الشركةنس
    

 7,743,859  6,552,613 یلةلزمالشركة اصافي موجودات  حصة الشركة من
 251,993  251,993 ةزمیلالشركة  يف رمااإلستث ضمن ةالمدرجالشھرة 

    
 7,995,852  6,804,606 رة لإلستثمالمدرجالقیمة ا
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 ش.م.ب. ةیالوطنفنادق الشركة 
 

 المالیة    اناتالبیول إیضاحات ح
 ینيحرالب بالدینار                                                               2020 بردیسم 31 في  للسنة المنتھیة

 
 (یتبع)  إستثمار في شركة زمیلة  .6
 
 
 2020   2019  
    

 6,181,320  2,879,985 الربح للسنة
 237,042  (159,725) الدخل الشامل اآلخر

    
 6,418,362  2,720,260 مجموع الدخل الشامل للسنة

    
 2,139,454  906,663 یلة للسنة زمة اللشركا من ربح الشركة حصة

 
 

وشیكات خطابات الضمان القائمة  یة والتي تتضمن على االعتیاد ا لھلدى الشركة الزمیلة إلتزامات محتملة ناتجة ضمن أعماد توج
 ني). دینار بحری  6,750: 2019( 2020دیسمبر   31دینار بحریني كما في   7,137  بقیمةالمناقصة 

 
 ت اإستثمار  .7
 

  اآلخر لمالدخل الشاالل یمة العادلة من خبالق المدرجة كیةلملأسھم حقوق اثمارات ستإ أ) 
 
 2020  2019 
    
    
    

 2,392,942  2,307,041 مدرجةال أسھم حقوق الملكیةستثمارات ا
 348,309  351,939 المدرجةیر غ قوق الملكیةرات أسھم حستثماا

    
 2,658,980  2,741,251 
 

 یلي: ا  مك راآلخخل الشامل د ال ة العادلة من خاللمبالقی ةالملكی أسھم حقوقاستثمارات حركة في الت كان
 
 2020  2019 
    
 2,693,435  2,741,251 رینای  1ید في لرصا

 47,816  (82,271) السنة مة العادلة خاللالتغیر في القی
    
 2,658,980  2,741,251 
 

 أو الخسارة حلربال اللة من خمة العادالقیب المدرجة لكیةلما م حقوقسھأستثمارات اب) 
 
 2020  2019 
    
    
 2,000,000  2,000,000 )1( المدرجة غیر قوق الملكیةأسھم حتثمارات سا
 61,515  64,063 مدرجةال ملكیةلت أسھم حقوق استثماراا
    
 2,064,063  2,061,515 
 
دینار بحریني)   2,000,000: 2019بحریني ( ارنید  2,000,000  لغةابلا المدرجة یر غ یةالملك حقوق ھم ثمارات أساست) 1(

  مع  ت)قاراعات (اللشركع الدولیة للسبحة الیل مرافي تموار المتعلقة باالستثم ةلمضاربلمقیدة الستثمارات االل شھادات تمث
 تحمل، و2021بر سبتم 3ریخ بتاة ربلمضال دةقیملاات ثمارستاالشھادات تستحق  .البحرینفظة مح – يل الكویتالتموی یتب

     اً.سنوی% 6.5یبلغ  دل فائدة مع
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 ش.م.ب. ةیطنالوفنادق الشركة 
 

 المالیة    اتانالبیول ت حإیضاحا
 البحریني لدیناربا                                                               2020 دیسمبر 31 في  للسنة المنتھیة

 
 (یتبع)   ات ستثمارإ  .7
 

 یلي:ما ك سارةالخأو  الربح ة العادلة من خاللمقیبال  ستثمارات االكة في كانت الحر
 
 2020  2019 
    
 2,049,470  2,061,515 رینای  1لرصید في ا

 12,045  2,548 السنة مة العادلة خاللالتغیر في القی
    
 2,064,063  2,061,515 
 
 
 مخزونال  .8
 
 2020   2019  
    

 71,504  43,276 ومرطبات أغذیة
 35,294  30,669 امةازن عمخ
    
 73,645  106,798 
 
 

:  2019خالل السنة ( حریني دینار ب 178,054لیة التكالیف التشغی ي في إجمال المحتسب كمصروفات المخزون  ت قیمة بلغ
 نار بحریني). دی 544,072

 
 
 رى أخ وموجوداتدینة م تجاریة مذم   .9
 
 2020   2019  
    

    یة مدینة تجار ذمم
 329,839  212,117 ىاألطراف األخر -
 2,006  432 )18(إیضاح قة ذات العالاألطراف  -

 ً  )89,684(  )52,901( الخسائر االئتمانیة المتوقعة منھا: مخصص  مطروحا

 159,648  242,161 
    

 74,711  76,084 حقةذمم مدینة مست
    قدماً عة مت مدفومصروفا

 103,070  132,079 خرىاألطراف األ -
 17,997  2,307 )18طراف ذات العالقة (إیضاح األ -

 17,630  - دعقوت موجودا
 2,813  1,045 ماً للموردین مبالغ مدفوعة مقد

 6,722  27,910 نة أخرىذمم مدی
    
 399,073  465,104 
 
 

ویة تس یتمالیین الـدفع عند مغادرتھم. الح ءبالنزالدینة المتعلقة الذمم الم تستحق .ةمدینریة اللتجاالذمم اعلى  دةائف أیة حسبتال 
   .الفواتیر رإصداد عنالشركات عادةً  ونزالءت األخرى اتعلقة بالعملیمالمدینة ال مالذم
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق الشركة 
 

 مالیة  ال  البیاناتإیضاحات حول 
 البحریني بالدینار                                                             2020 سمبردی 31 في  لسنة المنتھیةل
 

 (یتبع)  ذمم أخرىمدینة وتجاریة  مذم   .9
 

 . ناهوقعة مبین أد لمتانیة االحركة في مخصص الخسائر اإلتم
 
 2020   2019  
    

 62,018  89,684 نایر ی 1في 
 27,666  )36,783( وقعة للسنةتالم االئتمانیةالخسائر مخصص ) / (عكس

    
 89,684  52,901 برمدیس 31في 

 
 

ضمانات مالیة على  علىال تقوم الشركة بالحصول . امل بناًء على الخبرات السابقةغیر المضمحلة بالكالمدینة  مالذمیتوقع استرداد 
 .المدینة لذمممن أرصدة ا د قلیلعد جلة على مؤریخ وابتشیكات  باستثناء مدینة المم ذ ال
 

 ھ  كمد وما في حقالن  .10
 

 غ قائمة المركز المالي التالیة:على مبال تدفقات النقدیةمة الحكمھ في قائ وما في  یشتمل النقد 
 
 2020   2019  
    

 7,807  6,811 نقد في الصندوق
 2,021,684  1,429,149 بنوك نقد لدى 

    
 3,029,491  1,435,960 الماليان المركز ي حكمھ وفقاً لبیقد وما فالن

 ً  )96,488(  )3,422( المقیَدنقد المنھا:  مطروحا
    
ً نقد ومال  1,933,003  1,432,538 لتدفقات النقدیة ا لبیان ا في حكمھ وفقا
 

 3 زید عنلي یأص ا تاریخ اسحقاقلھریني) دینار بح 1,000,000: 2019دینار بحریني ( 2,500,000یمة بنكیة بقالودائع ال
من  غیر المطالب بھااألرباح  توزیعاتد یمثل النقد المقی. %)3.8 :2019% (2.76 وھدائع لھذه الوئدة . متوسط معدل الفارأشھ
 .دفعھا المساھمین التي لم تتم قبل 

 
ھذه لي. ت رأس المال التشغیل متطلبالتموی یني یون دینار بحرمل نصف  لدى الشركة تسھیالت سحب على المكشوف بقیمة

فوق % 4.5 بنسبةي وسندل فائدة مع ھذه التسھیالت حملتت یة في مملكة البحرینالمال لمؤسساتقبل ات ممنوحة من تسھیالال
 . شھريعلى أساس البحرین المعمول بھ   معدل شھر واحد بین بنوك

 
 

  رأس المال  .11
 
 2020   2019  
    

    ھالمصرح ب
    سمیةأبقیمة  سھم)  150,000,000: 2019(سھم  150,000,000

 15,000,000  15,000,000 حریني للسھمدینار ب 0.100 درھاق
    

    الكامل:وع بفوالمد الصادر
    سمیةأبقیمة  سھم)  121,275,000: 2019(سھم  121,275,000

 12,275,000  12,127,500 دینار بحریني للسھم 0.100قدرھا 
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 ش.م.ب. یةالوطن فنادق ال شركة
 

 المالیة    ناتالبیاول إیضاحات ح
 نيالبحری بالدینار                                                             2020 دیسمبر 31 في  نة المنتھیةللس

 
 ل (یتبع)س المارأ  .11

 
 2020   2019  
    
 1,579,916  )5,512,664( الربح للسنة /خسارة)ال(
    

 120,092,219  120,092,219 ق الملكیةد أسھم حقوتوسط المرجح لعدالم
    

 13  )46( لسھم األساسي بالفلسالعائد على ا
 

 اإلصدار.أي أدوات مخفضة محتملة  الشركةي، حیث ال یوجد لدى یعادل العائد على السھم األساس د على السھم المخفض العائ
 
 

 ھمةمعلومات إضافیة عن نمط المسا
م التي وعدد األسھ دفوعة بالكاملم المصدرة والمو أكثر من األسھ٪ أ5بنسبة لدیھم حصة  ذینال الرئیسیینالمساھمین سماء وجنسیات أ )1( 

 .یمتلكونھا
 
 ویة النسبة المئ عدد األسھم الجنسیة 
    
 32.84 39,827,884 الكویت ر ستثمااللالعامة ھیئة ال

 32.15 38,989,471 البحرین جتماعيللتأمین االالھیئة العامة 
 20.94 25,399,330 الكویت لالستثمارلكویتیة الشركة ا

 
 یة.لدیھم حقوق تصویت متساوسھم ه األھذ حامليط وفقسھم ى الشركة فئة واحد من األلد) 2(
 
 على النحو اآلتي: دارة ألسھم الشركةتوزیع ملكیة أعضاء مجلس اإل) 3(
 

 یة منالنسبة المئو ینالمساھم عدد عدد األسھم *النوع
 معدد األسھ   
 المصدرة   
    

 9.28 3.952 11,253,404 %1أقل من 
 4.79 3 5,804,911 %5% إلى أقل من 1
 - - - %10ى أقل من % إل5

 85.93 3 104,216,685 %50% إلى أقل من 10
 - - - % فما فوق50

    
 121,275,000 3,958 100.000 
 
 كامل للشركة.دفوعة بالصادرة والممجموع األسھم المن نسبة تبین ك *
 

جمالي االسھم إرى. خأقبل جنسیات نھا مملوكة من م% 53.9 بینما كیانات اعتباریة بحرینیةفراد وھم مملوكة من قبل أمن االس% 46.1
 (%0.20 :2019) %0.20 ضاء مجلس اإلدارة بلغت عمملوكة من قبل ألا
 
 

 أسھم الخزانة
سھم بتكلفة اقتناء   1,182,781: 2019أي أسھم ( شركة بشراء، لم تقم الالسنة مھا. خالللشركة ألسھفي شراء ا خزانةالھم أس تتمثل

مثل دینار بحریني). ت 242,470: 2019دینار بحریني ( 159,675ر نار بحریني). بلغت القیمة السوقیة كما في تاریخ التقریدی 94,726
 .تقریري تاریخ الم القائمة كما فاألسھ لين إجمام %0.98ھذه األسھم 
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 ب.ش.م. یةطنالوفنادق الشركة 

 
 المالیة    البیاناتإیضاحات حول 
 نيالبحری بالدینار                                                             2020 دیسمبر 31 في  للسنة المنتھیة

 
 رى أخ اتإحتیاطی  .12

 
 قانوني   إحتیاطيأ) 
انوني.  الق حتیاطيإلى اإل  ن ربح السنةم% 10ویل تحیتم أن ب  ،لشركةاألساسي ل ي والنظامیة البحرینالشركات التجارون قانص ین

% من رأس المال الصادر. إن ھذا 50ي القانون حتیاطيإلعندما یبلغ االسنویة  تالتحویال همثل ھذ یقاف قرر إركة أن تیجوز للش
مبلغ أي یل وبتحالشركة  م ق لم ت . البحرینيالتجاریة  ن الشركاتعلیھا قانواالت التي ینص الح في إال  غیر قابل للتوزیع تیاطيحاإل

 ). ینار بحرینيد  157,992: 2019(  لإلحتیاطي القانوني خالل السنة
 

   إحتیاطي عامب) 
أي   وجد ة للشركة. ال تسمالیلرأة االقاعد  وتعزیز المستقبلي  أسماليفاق الراإلن صصة ألغراض األموال المخالعام  حتیاطي مثل اإلی

 . حتیاطيیع ھذا اإلتوزعلى د قیو
 

 تقییمالإعادة  طي إحتیاج) 
 . من قبل الشركةوآالت ومعدات  والمصنفة كعقاراتحراً تملكاً لوكة المم لألرضالعادل  إعادة التقییم بالتقییم إحتیاطيعلق تی
 
 

 للموظفین ایة الخدمةمكافآت نھ  .13
 :ظفینلمولدمة ایة الخفآت نھبمكاا یتعلق فیملمالي لمركز اایان المحتسب في ب المطلوب فیما یلي التغیرات في

 
 2020   2019  
    

 331,782  303,129 ایرین 1 فيكما  الرصید
 52,739  51,998 خالل السنةالمخصص 

 )81,392(  )128,528( مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة
    

 303,129  226,599 دیسمبر 31ي فكما  الرصید
 

 أخرى م نة وذمدائتجاریة  ذمم .14
 
 2020   2019  
    

 562,292  400,981 مستحقة فاتمصرو
 289,856  165,217   ذمم تجاریة دائنة

 275,314  -  مبالغ مستحقة لمقاولین
 270,166  216,626 )18إیضاح طراف ذات عالقة (ألمبالغ مستحقة 

 227,654  3,422 )10(إیضاح ة الدفع حقتمسأسھم  أرباح
ً م ةفوعدم مبالغ  89,502  56,558 من العمالء قدما

 45,000  45,000 خیریة المخصص التبرعات 
 32,333  126,428 تحقة الدفع مسقاوالت م عقود

 18,938  11,863 اإلیجار  ت عقدالتزاما
 60,822  6,612  ذمم دائنة أخرى

    
 1,032,707  1,871,877 
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 ش.م.ب. یةطنالوفنادق ال شركة
 

 لیة  الما  البیاناتحول إیضاحات 
 البحریني بالدینار                                                             2020 دیسمبر 31 في  سنة المنتھیةلل
 

 ءإیرادات من عقود مبرمة مع العمال  .15
 
 2020   2019  
    

 2,363,816  929,304 دقالفن غرف
 1,878,912  609,618 اتومرطبیة أغذ

 1,396,300  1,143,518 شقق فندقیة
 245,187  108,204 ام أخرى أقس
    
 2,790,644  5,884,215 
 

 التشغیلیة تكالیف  .16
 
 2020   2019  
    

 1,201,556  520,931 ومرطباتأغذیة 
 583,460  358,347 علقة بالغرف مت مصروفات

 510,668  404,840 فندقیةلاق شقالبعلقة روفات متمص
 311,646  252,097 ج المكاتبأبراة بمصروفات متعلق

 1,926,576  1,241,892 رى خشغیلیة األالتقسام األ
    
 2,778,107  4,533,906 
 
 

 طبیعة المصروفات: ساسجمالي التكالیف التشغیلیة على أإل  لیلتحفیما یلي 
 
 2020   2019  
    
 1,967,267  1,221,290 ة  ات الصلذفات مصروالرواتب وال
 547,182  447,506 شرة مبایر النفقات غال

 544,072  178,054 المخزون إستھالك
 654,654  381,566 ائبضرالو تأمینالمرافق وال

 215,294  182,149 تصلیح وصیانة
 241,640  136,992 لةوالعم مصروفات
 127,259  71,724 ) 18ضاح یة (إیرسوم إدار

 135,241  76,828 قت والتسویالمبیعا
 101,297  81,998 أخرى

    
 2,778,107  4,533,906 
 
 

 عةنورادات متإی  .17
 
 2020   2019  
    

 -  85,118 الحكومیة الضرائب منحة
 40,985  10,761  أخرى

    
 95,879  40,985 
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 ب.ش.م. یةالوطنفنادق الشركة 
 

 ة  یالمال  اناتالبیحات حول إیضا
 البحریني بالدینار                                                              2020 ربدیسم 31 في  لمنتھیةللسنة ا

 
 العالقة ات ذ األطراف وأرصدةت  معامال  .18

 یین ومشـغليدارة الرئیسـ رة ومـوظفي اإللـس اإلداجعضـاء ملزمیلة والمساھمین الرئیسیین وأالشركة االقة عتمثل األطراف ذات ال
التسـعیر والشـروط  تسیاسا اعتماد اف. یتم ة أو المتأثرة من قبل ھذه األطرمشتركالسیطرة الو یطرة أسللعة خاضالفندق وشركات 

  .إدارة الشركةمجلس بھذه المعامالت من قبل  متعلقةال
 

 :ةبح أو الخسارالرتضمنة في الموقة الات العذ  مع األطرافالتي تمت لمعامالت فیما یلي ا
 

  توفارمص   شركةصة الح 2020
 إیرادات  خرىأ ةسوم إدارر تریاتمش ربح نم 
      
 612,744 - - - - ونمساھمال
 - - - 20,982 959,995 زمیلة الة شركال
 - 16,214 71,724 - -  ر)(ریزیدو إدارة الفندقركة ش

 2,793 212,000 - - -  دارةمجلس اإل أعضاء
      
 959,995 20,982 71,724 228,214 615,537 
 

  وفاتمصر   شركةال صةح 2019
 إیرادات أخرى ةسوم إدارر تریاتمش ربح من 
      
 612,744 - - - - ونمساھمال
 848 - - 108,425 2,060,440 زمیلة الة شركال
 - 13,125 127,259 - -  (ریزیدور) إدارة الفندقركة ش

 2,720 216,125 - - -  جلس اإلدارةم أعضاء
      
 2,060,440 108,425 127,259 229,250 616,312 

 
 

 : بیان المركز الماليالقة والمتضمنة في طراف ذات العاألمع ت تي تمالفیما یلي األرصدة 
 
 وأخرى دائنة ذمم تجاریة   ذمم تجاریة مدینة وأخرى 
 سمبردی 31 برمدیس 31  دیسمبر 31 دیسمبر 31 
 2020 2019  2020 2019 
      

 17,519 4,232  870 -  زمیلةالكة رشال
 96,522 51,394  17,997 2,307 (ریزیدور) الفندق إدارةركة ش

 156,125 161,000  1,136 432  اإلدارةأعضاء مجلس 
      
 2,739 20,003  216,626 270,166 
 

 ة العالق تامالت مع األطراف ذمعاال روط بنود وش
ى  تسویتھا عل ادةً عویتم  فائدةلیھا ستحق ع ت وال تیادیة وھي غیر مضمونةعمن األعمال اال لسنةافي نھایة  ئمة رصدة القااألتنتج 

ً  30خالل في  أساس نقدي  ة لى األرصد ع ذات العالقةطراف األ  منف طرألي مستلمة أو مقدمة ضمانات ھناك أیة جد تو ال . یوما
 .  لقبضاوالمستحقة الدفع 

 
                 نتھیة ني خالل السنة المر بحرینادی 161,000 لخسارةأو ا بحبیان الرفي  محتسبةالاإلدارة  سجلآت أعضاء مافبلغت مك

عة أة المدفومكافالبلغت و .ساسیةاألعلى الرسوم فقط والتي تتضمن  ي)دینار بحرین 156,125: 2019( 2020بر دیسم 31في 
: 2019( 2019دیسمبر  31 لسنة المنتھیة فيالمتعلقة با حرینيبر دینا 156,125خالل السنة  رةااإلد  ضاء مجلسعأل

   .)2018دیسمبر  31منتھیة في بالسنة العلقة المت دینار بحریني 119,500
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق الشركة 
 

 المالیة    البیاناتإیضاحات حول 
 رینيالبح بالدینار                                                              2020 مبردیس 31 في  للسنة المنتھیة

 
 ) یتبع(   العالقة يذ  ة الطرفوأرصدمعامالت    .18

 
 ظفي اإلدارة الرئیسیینویضات موتع

، بشكل مباشر  المنشأةمراقبة أنشطة موظفو اإلدارة الرئیسیون ھم األشخاص الذین یتمتعون بالسلطة والمسؤولیة لتخطیط وتوجیھ و
 لس اإلدارة:ثناء أعضاء مجباست ،السنةخالل  ت موظفي اإلدارة الرئیسیینتعویضافیما یلي .شأةللمنأو غیر مباشر 

 
 2020   2019  
    

 141,524  113,762 األجل  رةیصقافآت مك
 2,022  3,364 وظفینللممة نھایة الخدمكافآت 

    
 117,126  143,546 
 
 

 التخصیصات المقترحة   .19
 
 2020   2019  
    

    التخصیصات المقترحة:
 1,200,922  960,738 نقدیة توزیع أرباح 

 
ع  االجتما  . خاللةمیعموعیة الوي للجمالسن عاالجتما ھمین فيالمساة وافقع لمتخص 2020عام  عنالمقترحة تخصیصات ال

دینار بحریني   1,200,922یمة ح بقوافق المساھمون على توزیع اربا 2020مارس  26المقام بتاریخ  ةعمومیوي للجمعیة الالسن
  .2019سنة ل
 
 

 طر المالیة المخا وسیاسات إدارةأھداف   .20
 

 المقدمة
لعدة مخاطر متمثلة في   الشركةض عري تواجھھا. تتالتخاطر لممستمرة لالة بمراقالو دید لتحال عملیة من خال المخاطر الشركةر تدی

 ومخاطر السمعة.  األسھم أسعارلسیولة ومخاطر ااالئتمان ومخاطر  مخاطرو سعر الفائدة مخاطر
 

 لس اإلدارةمج
 . رت المخاطجیا اتیرواستبادئ على م والتصدیقاطر ككل إدارة المخج ھنمسئول عن الھو إن مجلس اإلدارة 

 
 فیذیةتنللجنة الا

مسئولة عن كما أنھا ال .الشركة خطط وسیاساتو ت المخاطراستراتیجیاأعمال و واعتماد مسئولة عن تقییم ھي الیة یذ اللجنة التنف إن
 تاحةالمال ود من األمالعوائوزیادة  السیولة ن خالل تحسینمیة للشركة یولة المتعلقة باألنشطة االستثمارالسمخاطر السوق و

 كة.رللش
 

   ئدةالفا  ر عمخاطر س
 الفائدةتغیرات في أسعار لنتیجة مالیة الداة ألل النقدیة المستقبلیة العادلة أو التدفقات قیمةال تقلبات ھي مخاطر  لفائدةا سعارأمخاطر 

  بالشركة خاصال ل القرض ألجساس بلسوق باألفي ائدة الفاي أسعار فالتغیرات  مخاطرلتعرض الشركة یتعلق  السوق. في
 .  فائدة عائمة ت كشوف ذات معدالالمعلى  حبیالت السوتسھ

 
جمیع المتغیرات  ظ بمع االحتفانقطة أساسیة  100بمقدار ف القائمة ھیالت السحب على المكشوتسالزیادة في سعر الفائدة على إن  

 .ي جوھربلغ غیر م بح السنة بسوف یغیر رثابتة، 
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 ب..ش.م یةطنالوق فناد الة شرك

 
 الیة  مال  اناتالبیاحات حول إیض

 البحریني بالدینار                                                             2020 دیسمبر 31 ي ف نة المنتھیةسلل
 
 

 )یتبع(  یةالمخاطر المال وسیاسات إدارةأھداف   .20
 

 االئتمانمخاطر 
ھ تحمل الطرف اآلخر  عن ینتج  مر الذياأل ھاماتزإلتفاء بالمالیة من الوألداة احد أطراف ام ألتزاعدم مان في ئتتتمثل مخاطر اال

 مالیة. ةرلخسا
 

نوك واإلستثمار في  برصدة لدى واأل التجاریة المدینة والذمم األخرى ھا ذمم من جزء معینتمان على مخاطر االئض الشركة لتتعر
ئتمان  اطر اإلقد بأن مخوتعت جیدة ائتمانیةلدیھم معدالت  اتثمارتإسوك ومدراء نى بد ھا لوأموال دائعھا. تودع الشركة وضاربةالم

قة لان المتـعتقلیل مخاطـر االئتمـإلى ـعى الشـركة والذمم األخرى، تس مدینةلتجاریة الق بالذمم ا. فیما یتعلذات الصلة تعد ھامشیة
 مستمرة.بصورة القائمة مدینة لاقبة الذمم ارومـ فراد الء األللعمـ وضع حـدود ائتمانریق عن طبالعمالء وذلك 
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق الشركة 
 
 المالیة    البیاناتضاحات حول إی
 رینيالبح نارالدیب                                                                                                                                2020 دیسمبر 31 في  سنة المنتھیةلل
 
 

 )یتبع(  یةالمخاطر المال وسیاسات إدارةأھداف   .20
 
 

 :المخصصباستخدام مصفوفة كة مدینة للشرال الذمم التجاریةعلى  یة لمخاطر االئتمانا اتتعرضبشأن أدناه معلومات ا یلي فیم
 
 المجموع أكثر من 120-91 90-61 60-31 من قلأ 
 31  ً ً  یوما ً  یوما ً یوم یوما ً یوم 120 ا   ا
       

 212,549 31,189 50,534 14,431 45,218 71,177 ادالتعثر في السد المقدرة عند إجمالي القیمةوع مجم
 )52,901( )25,415( )17,052( )2,746( )5,188( )2,500( توقعةالم الخسائر االئتمانیة 

       
 159,648 5,774 33,482 11,685 40,030 68,677 المدینة  ةالتجاری ذمملصافي ا

 
 
 المجموع أكثر من 120-91 90-61 60-31 من قلأ 
ً ی 31  ً  وما ً  یوما ً  یوما ً  120 یوما   یوما
       

 331,845 35,752 38,110 68,770 76,888 112,325 التعثر في السداد المقدرة عند مجموع إجمالي القیمة
 (89,684)    (29,102) (28,743) (11,003) (10,895) (9,941)        ةالمتوقع نیة االئتما الخسائر

       
 242,161 6,650 9,367 57,767 65,993 102,384 المدینة  ذمم التجاریةلصافي ا

 
 

 . %)39 :2019( 2020 بردیسم 31في   نةالمدی التجاریةمن الذمم  %30 شركةللعمالء  ةكبر خمسشركة خدماتھا لعدد كبیر من العمالء. تمثل حسابات أال تقدم
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 ش.م.ب. یةالوطن فنادق ال شركة
 

 المالیة    البیاناتإیضاحات حول 
 البحریني ناربالدی                                                             2020 دیسمبر 31 في  للسنة المنتھیة

 
 )یتبع(  لیةمااطر الالمخ سات إدارةوسیاأھداف   .20

 
 ) یتبع( ئتمانالطر امخا

 
 التالیة:للموجودات المالیة  القیمة الدفتریةعلى تمان ئمخاطر اال ركة لصوى للشالتعرضات الق تقتصر

 
 2020   2019  
    

  242,161        159,648          صافي  –ذمم تجاریة مدینة 
  17,630                              -   العقود موجودات

  6,722            27,910            خرى ذمم مدینة أ
 1,021,684     1,429,149  أرصدة لدى بنوك ونقد 

 1,000,000  2,500,000 ودائع بنكیة
    
 4,116,707  2,288,197 
 
 

 مخاطر السیولة
ا المالیة  ھالمتعلقة بأدواتاد التزاماتھا د ة لسل الالزمصول على األموافي الح الشركةمخاطر عدم قدرة ان مخاطر السیولة ھي 

عند إدارة السیولة ھو التأكد ، قدر اإلمكان ، من أنھ سیكون  الشركةھدف  .ھا نقداً أو باستخدام أصل مالي آخرم تسدید والتي یت
 عبةیة والظروف الصي ظل الظروف العاد استحقاقھا ، فلدیھا سیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھا عند 

 
، فرضت ضغطاً حتواء الجائحةاول الشركة ألعمالھا الحیث تز ومة مملكة البحرین،حك ا التي فرضتھا ات جائحة الكورونءراإج 

ت . اتخذ 2020دیسمبر  31لغایة  2020، حیث تم تقیید األنشطة المدرة لإلیرادات منذ أوائل مارس الشركةشدیداً على سیولة 
شغیلیة. تعتقد  فات التوالمصرو لرأسمالیة،خفیض المصروفات اك تلاألثر، بما في ذ للحد من تتخذ إجراءات  وال زالت الشركة
 سیظل لھا أثر سلبي على نتائجھا المالیة وعلى السیولة.   على عملیاتھا  )19-(كوفید  أن آثار جائحة الكورونا الشركة

 
   بقیمة   حكمھ في وماد تشمل النقد ن المواردینار بحریني م 4,304,141، كان لدى المجموعة  2020دیسمبر  31كما في 

  وتسھیالتدینار بحریني  2,368,181 جودات أخرى عالیة السیولة (أسھم مدرجة) بقیمة یني ومودینار بحر  1,435,960
تواصل  قھا. حقاعند است بالوفاء بالتزاماتھا والتي ستكون كافیة دینار بحریني  500,000ائتمان غیر مستخدمة متاحة بمبلغ 

ً أن قع ومن المتو أدائھا الجید لزمیلة الشركة ا ً تقدما دعما  وزیع األرباح. من خالل ت  كةللشر  نقدیا
 

 : فیما یلي االستحقاقات التعاقدیة المتبقیة للمطلوبات المالیة في تاریخ التقریر. المبالغ إجمالیة وغیر مخصومة
 

 
 قل منأ
 أشھر 3

 إلى 3من 
 راً شھ 12

دة واح من سنة
 سنوات 5 إلى

 
 عالمجمو

     
2020     

 3,422 - - 3,422 )10ح اضة الدفع (إیتحقم مسأرباح أسھ
 165,217 - 165,217 - ذمم تجاریة دائنة  

 216,626 - 216,626 - ذات عالقةطراف ألمبالغ مستحقة 
 126,428 - 126,428 - مستحقة الدفعت والمقا ودعق

 6,613 - 6,613 -  رى ذمم دائنة أخ
     

 518,306 - 514,884 3,422 المجموع
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 م.ب.ش. یةالوطندق فناالشركة 
 
 مالیة  ال  البیاناتیضاحات حول إ

 لبحرینيا یناربالد                                                             2020 دیسمبر 31 في  للسنة المنتھیة
 

 )یتبع(  المالیةالمخاطر  إدارةوسیاسات أھداف   .20
 

 (یتبع)  السیولةمخاطر 
 

 
 ل منقأ
 أشھر 3

 إلى 3من 
 راً شھ 12

ة واحدة من سن
 سنوات 5 إلى

 
 المجموع

     
2019     
 275,314 - - 275,314   حتجزة لمقاولینممبالغ 

 227,654 - - 227,654  فع قة الدم مستحاح أسھأرب
 289,856 - 289,856 -  دائنة  ذمم تجاریة 

 270,166 - 270,166 - القةع ذاتطراف ألمستحقة  بالغم 
 32,333 - 32,333 -  مستحقة الدفع والت مقا دعقو

 60,822 - 60,822 -  ذمم دائنة أخرى 
     
  502,968 653,177 - 1,156,145 
 

 مخاطر العملة
ت  معامالم إجراء تی  ة.بیألجنلعمالت ارف اعار صداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسقیمة األتقلب مخاطر العملة ھي مخاطر 

نار  الدی إن وھریة حیث جعملة  ة لمخاطرالر األمریكي. ال تتعرض الشركوالدو ر البحریني ینابالد  صورة أساسیةشركة بال
 لدوالر األمریكي.  البحریني مثبت با

 
 مخاطر أسعار األسھم

  نتیجةیرات ه التغت ھذ كان سوق، سواءً لار اعأسفي لتغیرات جة لعبارة عن تقلب قیمة األداة المالیة نتیمخاطر أسعار األسھم 
الشركة تدیر . السوقت المتداولة في ألدواثر على جمیع اامل تؤمصدرة لھا أو عوة اللیة ذاتھا أو الجھة الماعوامل خاصة باألدال

 ا. مخاطر أسعار األسھم من خالل تنویع إستثماراتھ
 

مع   ة في أسعار األسھم،تملة الممكنت المحغیرامة العادلة للتیالق كمة فيت المتراغیراحساسیة التمدى الي ل التیلخص الجدو
 ع المتغیرات األخرى ثابتة.  حتفاظ بجمیاال

 

 
تغیرات في  

 ھماألس سعارأ
 التأثیر 

 قحقوعلى 
 التأثیر 

  حلربلى اع
رات في تغی

 أسعار األسھم
 التأثیر

 قحقوعلى 
 ثیرالتأ

 لى الربحع
  لكیةالم    الملكیة  
 2020 2020 2020  2019 2019 2019 
        

        وقأسھم حق اتإستثمار
        قیمةیة المدرجة باللملكا

        خلالعادلة من خالل الد
 - 548,250 %20+  - 531,796 %20+ لشامل اآلخرا
 -20% )531,796( -  -20% )548,250(  

        قسھم حقوأارات إستثم
        یمةرجة بالقالمدالملكیة 

        لربحا لالعادلة من خال
 12,303 - %20+  12,813 - %20+ رةلخساأو ا

 -20% - )12,813(  -20% - )12,303( 
 

  فقط عند بیع  أسعار األسھم سیتم إثباتھفي یرات تغال حیث أن تأثیر  لتكلفة بامسعرة  مدرجةت غیر اثمارالشركة إستلدى كما یوجد 
 .الخسارة أثر بیان الربح أویتسا ھعند و، القیمة منخفضباره عند اعت أو رثماستاإل
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 ش.م.ب. یةالوطن فنادق لاشركة 
 

 مالیة  ال  البیاناتإیضاحات حول 
 لبحرینيا یناربالد                                                             2020 دیسمبر 31 في  للسنة المنتھیة

 
 

 )یتبع(  الیةطر المالمخا رةاسات إداوسیأھداف   .20
 
 المال رأسة  دارإ

على قاعدة رأسمالیة قویة للمحافظة على ثقة المستثمرین والدائنین والسوق، والمحافظة على افظة ة ھي المحلس اإلدارسیاسة مج
ال،  أس المئد على رافة للعاللمساھمین، باإلض. یراقب مجلس اإلدارة كل من االنتشار الدیموغرافي ركةشالتطورات المستقبلیة لل

للمحافظة على   الشركة باح األسھم لھم. یسعى مجلس إدارةوى أرساھمین ومست كیة المكمجموع حقوق ملركة الشوالذي تعرفھ 
 توجھ في یةجوھر تغیرات أي ھناك تكن لم ن تحقیقھا والنمو الممكن تحقیقھ بوضع رأسمالي سلیم.توازن بین أعلى عوائد الممك

 . سنةال اللخ المال رأس دارةإل الشركة
 

   العادلة ةالقیم  .21
  الیةالم لوباتوالمطودات موجالالمالیة 

. تشتمل اتستثمارإو خرىاألو ینةمد ال ةتجاریال ذممالو بنكیة بنوك وودائع ات المالیة على نقد وأرصدة لدى مل الموجودتشت
   . واألخرى دائنةالتجاریة الذمم الالمطلوبات المالیة على 

 
 تاریخ بیان المركز المالي. في  كما  شركةالطلوبات موات موجود العادلة لقیمة اس القیلھرمي لسل السالت ل التاليوالجدوضح ی
 

 2020 دیسمبر 31 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع
     

 خالل نم یمة العادلة مارات مدرجة بالقتثسا    
 راآلخل شامالالدخل  2,307,041 - 351,939 2,658,980

 لخال من لعادلةرجة بالقیمة ارات مدتثماسا    
 خسارةلبح أو ارال 64,063 - 2,000,000 2,064,063

     
4,723,043 2,351,939 - 2,371,104  

 
 2019 دیسمبر 31 1المستوى  2المستوى  3ستوى الم المجموع

     
 ن خاللم یمة العادلة مارات مدرجة بالقتثسا    

 آلخرال مشااللدخل ا 2,392,942 - 348,309 2,741,251   
 ل خالمن  مة العادلةالقیتثمارات مدرجة بسا              

 خسارةلأو ا بحرال  61,515          -  2,000,000     2,061,515   
     

4,802,766 2,348,309 - 2,454,457  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 
 

 ش.م.ب. یةالوطنفنادق الشركة 
 

  ت المالیةناالبیا ول ح  تإیضاحا
 حرینيبالدینار الب                                                               2020 دیسمبر 31 ة في منتھیال للسنة 

 
 (یتبع) قیمة العادلة ال  .21

 
 . الجدول التالي یوضحنةالعادلة، خالل السبیة القیمة من ترات ت بین المستوى األول والمستوى الثالثیكن ھناك أي تحویاللم 

 :القیمة العادلة یمة العادلة في المستوى الثالث من تراتبیةالقدة الختامیة لقیاس االفتتاحیة إلى األرصتسویة بین المبالغ 
 

 2020  2019 
    

 346,511  2,348,309 رینای  1الرصید في 
 2,000,000  - الل السنةت خضافااإل

    : دلةالعا یمةغیر في القصافي الت
 1,798  3,630 شامل اآلخرفي الدخل ال -

    
 2,348,309  2,351,939  2020دیسمبر   31 الرصید في

 
 مقاسة بالقیمة العادلةموجودات ومطلوبات مالیة غیر 
، والذمم التجاریة  یةوما في حكمھ، والودائع البنكالنقد  التي تتضمنوادلة قیمة العغیر المقاسة بالالقیمة العادلة للموجودات المالیة 

 تھا الدفتریة بسبب طبیعتھا قصیرة األجل. قیم، تقارب  ئنة وأخرىذمم تجاریة داو ألخرىمدینة، والموجودات اال
 

ى بالتكلفة المطفأة التي ال تختلف األخرو الدائنة لة للمطلوبات المالیة األخرى ، بما في ذلك الذمم التجاریةیتم قیاس القیمة العاد 
 قیمتھا الدفتریة.  جوھریًا عن

 
 
 لةداإلفصاح عن قیمتھا العا تم نالقیمة العادلة لك الغیر محتسبة بقیاس  دات غیر المالیةموجوال

تقییم الذي تم  أساس الریر على في تاریخ التق العادلة للعقار االستثماري واألراضي المملوكة للشركة كما تم التوصل إلى القیمة
ت المماثلة اراخبرة في تقییم العقمستقل لدیھ مؤھالت و من قبل مثمن عقارات  م تحدید القیمة العادلةإجراؤه في التواریخ المعنیة. ت

  ف القیمة، تم تصنیا لذلكتي تعكس صافي الدخل المحتمل للعقار على معدل الرسملة. وفقً رسملة االستثمار البناًء على طریقة 
 لة.رمي لقیاس القیمة العاد ل الھلسث من التسھا في المستوى الثالدلة على أناالع
 
 

 المعاألع قطا مات لوعم.   22
 طاعات التالیة:قلاإلى یلیة غتشة الال الشركعمم أیتم تنظ

 
المكتب   ، مصاریف تفالحوال المؤتمراتو ،المرطباتیة وغذ بیع األو ،رفر الغجاإی - شركة أعمال الفندق وال

   یسي.الرئ
 . ینالتجاری نجیرلبافي   مكتبایجار ال - مكاتبأبراج ال   
 . والودائع البنكیةات مارتثسواإل ،ةلیمزال ةشركیتضمن الات ارثمتساإلل خد  - ات ستثمارإ   
 

وتقییم األداء. الموارد حول تخصیص  شكل منفصل بغرض اتخاذ القراراتتقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغیلیة لوحدات العمل ب
  .تشغیلیةال رباح أو  الخسائراألیتم تقییم أداء القطاع استناداً على 

 
عقارات  ن ماساً ن أسل قطاع األعمال وتتكوة من قبتخدملمسة التشغیلیت اجمیع الموجودا على لاقطاعات األعمودات جوتتضمن م

تم  األعمال الفردیة،  تاعلقطا اشرةً جودات مببیة الموغلأ نسب یمكن نما بی. ةنیمد  مذموات إستثمارن وزوومخدات وآالت ومع
القطاعات على أسس  من  ثر كعین أو أاقطمن قبل ة بصورة مشتركة ستخدممات الالموجود لبعض  ةدفتریالالمبالغ تخصیص 

 لة.ومعق
 

 . حقةوبات مستمطلوریة  تجا مم ذ  نم  اسسباألون تكوت ،یةلیع المطلوبات التشغجمیلى عت طاعاطلوبات القن متتضم
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 ش.م.ب. یةالوطنفنادق الشركة 
 

  نات المالیةیاالب ول ح  إیضاحات
 حرینيلببالدینار ا                                                                                                                                         2020 ردیسمب 31منتھیة في ل اللسنة 

 
 (یتبع)   المعاألع قطا ماتلوعم .   22

 لتالیة:ا طاعاتقلاإلى غیلیة لتشة اال الشركعمم أتم تنظی
 
 لمجموعا ةاإلدارو اتستثمارالا مكاتب لاراج بأ ندقفالأعمال  

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020    دیسمبر  31
         
         

 5,884,215 2,790,644   - - 5,884,215 2,790,644 عمالءمبرمة مع  قودمن ع إیرادات
 1,173,673 1,120,704 - - 1,173,673 1,120,704 - - ردخل اإلیجا

 (4,533,906) (2,778,107) - - (311,646) (252,097) (4,222,260) (2,526,010) یة یف التشغیلتكالال إجمالي
         

 2,523,982 1,133,241 - - 862,027 868,607 1,661,955 264,634 يلتشغیلا ربحال ليإجما
         

 2,060,440 959,995 2,060,440 959,995 - - - - *افيص – رتثماسدخل اإل
 360,680 431,794 360,680 431,794 - - - - أخرىت راداإی

 (2,790,889) (2,679,808) -                  - (581,991) (583,078) (2,208,898) (2,096,730) استھالك
 - (4,927,253) - - - (4,455,431) - (471,822)  ة یمقالفاض انخ
 (574,297) (430,633) (574,297) (430,633) - - - - وإداریة ةمومیعت روفامص

         
 1,579,916 (5,512,664) 1,846,823 961,156 280,036 (4,169,902) (546,943) (2,303,918) للسنةالربح  / لخسارة)(ا
 
 
 المجموع اإلدارةو اتستثماراال مكاتب لاراج بأ ندقالفأعمال  
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
         

 87,334,180 79,223,744 15,828,109 15,463,609 36,798,965 33,185,572 34,707,106 30,574,563 توع الموجودامجم
         

 2,175,006 1,259,306 4,715 229,414 6,320 28,272 2,163,971 1,001,620 طلوباتوع الممجم
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 ش.م.ب. یةلوطنافنادق الشركة 
 

 یة  المال  البیاناتحات حول إیضا
 البحریني بالدینار                                                           2020 یسمبرد 31 في  ھیةتللسنة المن

 
 المحتملةلتزامات تزامات واالاالل .23

 
ى ذات الصلة قات الرأسمالیة األخربتجدید الفندق والنفبحریني تتعلق  225,000 لدى الشركة التزام بمصروفات رأسمالیة قدرھا 

 .شيء) ال :2019(
 

 دینار بحریني).  10,050: 2019(دینار بحریني كما في تاریخ التقریر  4,050مان قائم بمبلغ  لدى الشركة ض
 

 )19 –ید  (كوفونا روكة ائحأثر ج .  24
 

كورونا في جمیع كان لتفشي جائحة ال  . )19كورونا (كوفید  تفشي جائحة  لمیةة العا، أعلنت منظمة الصح2020س مار 11في 
ر  قطاعي السف  د من انتشاره، أثراً حاداً علىالتدابیر التي اتخذتھا الحكومات في جمیع أنحاء العالم للحالعالم، ولإلجراءات واء أنح

اداتھا  % في إیر45فاض قدره بشدة بانخ الشركةملیات تأثرت ع .2020فة على مدى التسعة أشھر األخیرة من سنة والضیا
  .تق الحدود، واإلغالق، وإجراءات الحجر الصحي، وإغالق الشركا على السفر، وإغالوداً اإلجراءات شملت قی ھذه األساسیة.

ً على األداء  حكومة مملكة  قدمت  ). 20(راجع إیضاح للشركة سنة، وعلى وضع السیولة ل الخال للشركة الماليأثر ھذا سلبیا
بشكل لمساعدات ا من ھذه الشركة على بعض لت حص  جائحة الكورونا.للتخفیف من بعض آثار دعم المالي للشركات البحرین ال

 اإلعفاء من إیداعو والماء الكھرباء من فواتیر خدمات الشركة إعفاء وبشكل جزئي البحرینیین  لسداد رواتب الموظفین سيرئی
 .ات السیاحیةرسوم الخدم

 
  وظفيرواتب م لقة بدعم عمتل، واینيرنار بحدی 156,479بمبلغ مستلمة  ةومیحك ات د مساع منضتح أو الخسارة یربیان الب

ت  ر ااخت. سیاحیةال اتالخدم رسومب ةالمتعلق 85,118 مبلغو ،تماد بفواتیر الخ تتعلقدینار بحریني   119,756مبلغ و ركةالش
  بینما .صلةات الفات ذ المصروض ی من خالل تخف تماد بفواتیر الخظفین والمتعلقة برواتب الموالمساعدات الشركة عرض 

 ات األخرى. ضمن اإلیراد  ات السیاحیةرسوم الخدمع داإیعفائات احتسبت ا
 

  ،الماليومركزھا كة شرى عملیات الھا عل رثیوتأ )19-وفید كورونا (ك ائحةج تطورات س اإلدارة عن كثبتراقب اإلدارة ومجل
ة ثقلالم لعقود اة مراجعو ، مةقیفي ال ، واالنخفاض ات األصولقییمى تثیر عللتأ، واالمحتملة في اإلیرادات في ذلك الخسارةبما 
لشركة  ن اأ ارةجلس اإلد رى م، یلرغم من ذلكبا .ى ذلكدر خارجیة وما إلت االستعانة بمصاترتیباو، نلدیوواتفاقیات ا اءبباألع
 نات المالیة.البیاریخ ھذه ة من تاالمقبلالثنى عشر اھرألشمنشأة مستمرة لالعمل ك لى االستمرار فيع قادرة

 
 ةت المقارنعلومام . 25
ة التصنیف ھذه لم إن إعاد مع عرض السنة الحالیة. عند الضرورة، إلعطاء مقارنة عادلة  ،ف بعض أرقام المقارنةعادة تصنیإ تم

 لمعلنة سابقاً. م الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة أو حقوق الملكیة اعلى أرقا تؤثر 
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