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حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى

 صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

 ولي العهد نائب القائد األعلى
رئيس مجلس الوزراء

للتنقل بين الصفحات ، تم إعداد هذا المستند بروابط وأزرار مباشرة. توجد 
أزرار التنقل في الجزء السفلي األيمن من جميع الصفحات. سيسمح لك 
ذلك باالنتقال إلى صفحة سابقة أو تالية باإلضافة إلى العودة إلى صفحة 
المحتويات ، حيث يمكنك النقر فوق قائمتك المطلوبة. يحتوي المستند 

أيًضا على بعض مقاطع الفيديو التي يمكن تنشيطها باستخدام الزر 
»تشغيل«. الحظ أنه يلزم االتصال باإلنترنت لمشاهدة مقاطع الفيديو.

أزرار التنقل

زر “تشغيل” الفيديو

مضمون 
الصفحة

كيفية التنقل في 
هذا المستند

الصفحة 
السابقة

الصفحة 
التالية
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1986

فندق الدبلومات يقف 
شامخًا عند تقاطع المنطقة 

الدبلوماسية وجسر المحرق.

https://youtu.be/vDdyzcLuYgM
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عادل نهابة حمادة
 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

عبدالرحمن علي مرشد
عضو مجلس اإلدارة 

شهاب أحمد حاجي
عضو مجلس اإلدارة 

فيصل يوسف المشاري
عضو مجلس اإلدارة 

مشاري زيد الخالد
 عضو مجلس اإلدارة، رئيس

لجنة التدقيق والحوكمة

أعضاء 
مجلس اإلدارة

الرئيس 
التنفيذي

فيصل أحمد الزياني
رئيس مجلس اإلدارة

 إلهام عادل أحمد
عضو مجلس اإلدارة 

عبدالعزيز عبدالله العيسى
 عضو مجلس اإلدارة، رئيس اللجنة التنفيذية

والترشيح والمكافآت

زاهر محمد العجاوي
الرئيس التنفيذي  1998

ستة عشر عامًا من بدأ التشغيل، 
فندق الدبلومات يستمر بتقديم 

خدماته للزوار.
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2008

فندق الدبلومات مستمرًا 
بعطائه مع إضافة شقق 

الدبلومات الفندقية.

7 6

https://youtu.be/7fo8bMGz1yY
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حضرات المساهمين الكرام ،،،

التقرير  بهذا  إليكم  نتقدم  أن  اإلدارة  مجلس  عن  وبالنيابة  لنا  يطيب 
السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

نظرة عامة – 2022

القوة واإلزدهار  باهر وبمزيد من  بنجاٍح  المالية 2022م  السنة  إجتزنا  لقد 
الصحي  الوضع  إنفراج  نتائج تشغيلية قوية. عند  المجموعة  حيث حققت 
خاصة  ينتظرنا  مما  يقين  على  نكن  لم  وآثاره،  العالمي  للوباء  وتخطينا 
كلل  بال  عملنا  فقد  ذلك،  ومع  حولنا.  من  المهيمنة  الضبابية  ظل  في 
وقد  خدماتنا  وتطوير  والمالي  التشغيلي  أدائنا  لتحسين  تاٍم  وبإنضباط 
مع  للتعامل  وكفؤة  فعالة  طرقًا  حددنا  حيث  بذلك،  القيام  في  نجحنا 
بالسنوات  مقارنًة  واألعمال  الزخم  من  المزيد  جمع  واستطعنا  أنفسنا 
السابقة. قد تزامنت سنة 2022م مع الذكرى السنوية األربعين لتشغيل 
والعمل  الجهد  من  سنة   40  ... بلو”  راديسون  ”الدبلومات  فندق 
المتواصل والدؤوب والمساهمة الفعالة لخلق قيمة كبيرة وعوائد مالية 
السعيدة في  المناسبة  بهذه  باإلحتفال  الكرام. حيث قمنا  لمساهمينا 
حدث مؤسسي محدود وتشرفنا بحضور شخصيات مرموقة، ومسؤولين 
حكوميين وسفراء، وضيوف من الشركات المختلفة التي نقوم بالتعامل 

معها.

اإلنجازات الرئيسية 

فيما يلي بعض اإلنجازات الرئيسية لهذه السنة والتي أفخر بمشاركتها 
معكم، من بين العديد من اإلنجازات األخرى التي تم تحقيقها:

لقد أكملنا وبنجاح بناء ملعبي ”بادل”، وملعب لكرة السلة ومرفق   •
للخدمات الخارجية عند بركة السباحة، والذي أسهم في تقديم خدمة 

أفضل لضيوف الفندق وأعضاء النادي الصحي.

 ،)SOL Pool Lounge( للمسبح  التابع  المطعم  بتجديد  قمنا  كما   •
والذي بدوره ساهم في خلق أجواء مريحة وعملية لخدمة الفعاليات 
الخاصة بالشركات والمجموعات وخدمة ضيوف الفندق والزوار. ولقد 
إفتتحنا هذا المطعم تزامنًا مع فعاليات مباريات كأس العالم 2022م، 
حيث سادت أجواء المرح والحيوية على المنطقة وسعد ضيوفنا بها.

قد تزامنت سنة 2022م مع الذكرى 
السنوية األربعين لتشغيل فندق 

”الدبلومات راديسون بلو” ... 40 سنة 
من الجهد والعمل المتواصل والدؤوب 
والمساهمة الفعالة لخلق قيمة كبيرة 

وعوائد مالية لمساهمينا الكرام.

األداء المالي

ومن الناحية المالية، قد أحرزت الشركة أداًء ماليًا جديرًا بالثناء لهذه السنة 
كما هو مفصل أدناه:

أواًل: الفندق

بلغ متوسط  بينما  )2021م: %37(،  الفندق %45  بلغ متوسط إشغال   •
سعر الغرفة 60 دينار بحريني )2021م:  54 دينار بحريني(.

مليون   3,828 )2021م:  بحريني  دينار  مليون   5,663 اإليرادات  بلغت   •
دينار بحريني(.

ربح  إجمالي  ليصل   %30 بنسبة  اإلجمالي  التشغيل  هامش  إرتفع   •
دينار  ألف   655 )2021م:  بحريني   دينار  مليون   1,689 إلى  التشغيل 

بحريني(

ثانيًا: المكاتب التجارية

بلغ هامش التشغيل اإلجمالي لمكاتب الدبلومات التجارية 77%، كما   •
ألف  )2021م: 881  بحريني  دينار  ألف  التشغيل 922  ربح  إجمالي  بلغ 

دينار بحريني(.

ثالثًا: األداء العام للشركة 

إرتفعت اإليرادات التشغيلية للشركة بنسبة 38% لتصل إلى 6,858   •
مليون دينار بحريني ) 2021م: 4.968 مليون دينار بحريني(، بينما إرتفع 

إجمالي الربح التشغيلي بنسبة 70% عن الفترة السابقة.

بلغ صافي الربح المحقق 2,869 مليون دينار بحريني )2021م: 537 ألف   •
دينار بحريني( وهو األعلى على مر السنوات الخمس الماضية.

بلغت ربحية السهم 24 فلسًا للسنة )2021م: 4 فلس(، وهي األعلى   •
على مر السنوات الخمس الماضية.

تتمتع الشركة بسيولة نقدية ومالءة مالية عالية.  •

نمت أصول الشركة بمبلغ 3,591 مليون دينار بحريني.  •

بحريني  دينار  مليون   80.7 لمساهميها  الشركة  ملكية  بلغت حقوق   •
مقارنًة بـ 77.6 مليون دينار بحريني في سنة 2021م.

حوكمة الشركات

تحرص الشركة على إتباع مبادئ ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة 
البحرين  وقواعد مصرف  متطلبات  إتباع  الى  باإلضافة  والتجارة،  الصناعة 
المركزي وأفضل الممارسات التجارية المتبعة في إجراء عملياتها اليومية. 
حول  اإلدارة  مجلس  تقرير  للسنة  السنوي  التقرير  يتضمن  وكالعادة 

اإللتزام بمبادئ ميثاق الحوكمة ويمكنكم الرجوع إليه.

تتمتع الشركة بسيولة نقدية ومالءة مالية عالية.
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2012

بدء فصل جديد من التاريخ 
العقاري في المملكة يتزامن 
مع إفتتاح مكاتب الدبلومات 
التجارية.

https://youtu.be/Wev-7_bI2Nc
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حوكمة الشركات )تابع(

يوضح الجدول التالي المكافآت المدفوعة / المستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خالل السنة المالية 2022م.

أواًل: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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اواًل: األعضاء المستقلين:
30,7501,100-----30,750-27,7503,000-فيصل أحمد الزياني 

33,2501,100-----33,250-25,7507,500-عبدالرحمن مرشد 
 ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين:

الهيئة العامة عادل نهابة حمادة**
لإلستثمار

27,7506,750-34,500-----34,5005,500

الهيئة العامة عبدالعزيز عبدالله العيسى**
للتأمين اإلجتماعي

25,7507,500-33,250-----33,2501,100

الشركة الكويتية مشاري زيد الخالد
لإلستثمار

25,7507,500-33,250-----33,2505,500

الشركة الكويتية فيصل يوسف المشاري
لإلستثمار

25,7507,500-33,250-----33,2503,300

الهيئة العامة  إلهام عادل أحمد**
للتأمين اإلجتماعي

25,7507,500-33,250-----33,2501,100

الهيئة العامة شهاب أحمد حاجي**
لإلستثمار

25,7507,500-33,250-----33,2505,500

264,75024,200-----264,750-210,00054,750-المجموع )دينار بحريني(
مالحظة: جميع المبالغ بالدينار البحريني.

* خاضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية.
** يتم دفع المكافآت للمؤسسات )المساهم( التي يمثلها هؤالء األعضاء.

ثانيًا: تفاصيل مكافآت اإلدارة التنفيذية:

مجموع الرواتب اإلدارة التنفيذية
والبدالت المدفوعة 

مجموع المكافآت 
)Bonus( المدفوعة

أي مكافآت أخرى نقدية 
/ عينية للعام 2022

المجموع الكلي

أعلى ست مكافآت ألعضاء الجهاز التنفيذي 
بما فيهم الرئيس التنفيذي والمسؤول 

المالي األعلى.
242,19421,755-263,949

مالحظة:  جميع المبالغ بالدينار البحريني.

النظرة اإلستراتيجية
تواصل الشركة البحث عن فرص إستثمارية واعدة في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك في قطاع الفنادق والسياحة، كما تواصل 
المجلس  استراتيجية  لتحقيق  والسعي  للنمو  فرص  تحديد  بغرض  األخرى  والدولية  المحلية  والمنظمات  التنظيمية،  السلطات  مع  كثب  عن  العمل 
المعتمدة. كما إننا مستمرون في تطوير خدماتنا ومرافقنا لتلبية احتياجات ضيوفنا وعمالئنا ونيل رضاهم، مما سيخلق قيمة لمساهمينا من خالل 

رفع اإليرادات المحققة.

توصيات للمساهمين
وبناءًا على ماتقدم وبعد أن قام المجلس بمناقشة البيانات المالية المدققة لسنة 2022م، فإن مجلس اإلدارة يقدم التوصيات التالية للمصادقة عليها 

من قبل الجمعية العامة العادية:

إعتماد مبلغ 50,000 دينار بحريني لدعم المؤسسات الوطنية والحسابات الخيرية، تم إحتسابها ضمن المصروفات في قائمة األرباح والخسائر.  •
إعتماد مبلغ 210,000 دينار بحريني كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، تم إحتسابها ضمن المصروفات في قائمة األرباح والخسائر.  •

الموافقة على تحويل 10% من صافي الربح الى اإلحتياطي القانوني بما يعادل 286,878 دينار بحريني.  •
تحويل رصيد الربح البالغ 2,581.906 دينار بحريني الى حساب األرباح المستبقاة.  •

إعالن وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 12 فلس للسهم الواحد، أي ما يعادل مبلغ  1.45 مليون دينار بحريني )بإستثناء أسهم الخزينة(.  •

شكر وتقدير
ختامًا يطيب لنا باألصالة عن نفسنا، ونيابة عن زمالئنا أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين كافة، أن نتقدم بالشكر واإلمتنان إلى حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه الله، لجهودهم الحثيثة من أجل دفع عجلة النمو االقتصادي، وتحقيق المزيد من اإلزدهار والتقدم لمملكتنا الحبيبة البحرين. كما 
يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ووكالء الوزارات ومدراء ورؤساء األقسام في إدارات ومؤسسات المملكة، 

ونخص بالذكر وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي على توجيهاتهم ودعمهم المستمر للشركة.

المملكة،  السياحة في  لنمو وتعزيز قطاع  المستمرة  للسياحة والمعارض على جهودهما  البحرين  السياحة وهيئة  لوزارة  الخاص  بالشكر  نتوجه  كما 
ولتقديم التوجيه والعون للشركة لتحقيق اإلستراتيجية الموضوعة، وتحقيق المزيد من النمو والنجاح.

لوال فهمهم ومساندتهم  ممكنًا  يكن  لم  ونجاح،  إنجازات  من  تحقيقه  تم  قد  ما  ان  حيث  الكرام،  وعمالئنا  لضيوفنا  والعرفان  الشكر  بجزيل  نتقدم 
المستمرة للشركة. كما نعرب عن خالص إمتناننا لجميع أعضاء مجلس اإلدارة على آرائهم المستمرة وإرشاداتهم القيمة التي ساعدت في توجيه 

العمليات.

 كما نشكر جميع العاملين بالشركة وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي، والمدراء التنفيذيين والعاملين بفندق الدبلومات راديسون بلو، ريزدنس اند سبا، 
وموظفي برج الدبلومات للمكاتب التجارية على الجهود التي بذلوها لخدمة الشركة وإلى كل من ساهم في تحقيق هذه النتائج خالل سنة 2022م.

والله ولي التوفيق،،،

عادل نهابة حمادة فيصل أحمد الزياني
نائب الرئيس العضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة 

تقرير مجلس اإلدارة )يتبع(
دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022  

تقرير مجلس اإلدارة )يتبع(
دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022  
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تقرير مدققي الحسابات تقرير مدققي الحسابات 
المستقلينالمستقلين
31 ديسمبر 2022

لمحة لفخامة بهو الفندق في الثمانينات.

https://youtu.be/XxM0UaBlZ7M


الرأي
لقد دققنا البيانات المالية المرفقة لشركة الفنادق الوطنية ش.م.ب )“الشركة”(، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2022، 
وبيان الربح أو الخسارة، وبيان الدخل الشامل، وبيان التغيرات في حقوق الملكية، وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات 

التي تتكون من ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى.

برأينا، أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصـورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المـركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2022، وأداءها المالي 
وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

أساس الرأي
التفصيل في قسم “مسئوليات  المعايير مشروحة بمزيد من  الدولية. إن مسئولياتنا وفق هذه  التدقيق  التدقيق وفقًا لمعايير  بأعمال  لقد قمنا 
المدققين عن تدقيق البيانات المالية “ من تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن الشركة وفقًا لمدونة قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين 
الصلة  ذات  األخالقية  للمتطلبات  ووفقًا  الدولية(،  االستقالل  معايير  ذلك  )بما في  للمحاسبين  الدولية  األخالقي  السلوك  معايير  لمجلس  التابعة 
بتدقيقنا للبيانات المالية في مملكة البحرين، وقد استوفينا مسئولياتنا األخالقية األخرى طبقًا لهذه المتطلبات وللمدونة المذكورة. إننا نعتقد أن 

أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي تعتبر، وفق تقديرنا المهني، األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية للفترة الحالية. تم اعتبار هذه 

األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي صياغة رأينا المهني بشأنها، ونحن ال ُنبدي رأيًا منفصاًل بشأن هذه األمور.

إنخفاض قيمة العقارات واآلالت والمعدات واإلستثمارات العقارية
راجع استخدام التقديرات واألحكام في إيضاح رقم 2 )د(، والسياسات المحاسبية في اإليضاحات 3 )أ(، و 3 )ب(، و 4 و 5 من البيانات المالية.

كيف تم تناول هذا األمر في عملية التدقيقأمر التدقيق الرئيسي

تم التركيز على هذا األمر لألسباب اآلتية:

أهمية العقارات واآلالت والمعدات واالستثمارات العقارية التي   •
تمثل 75% من إجمالي الموجودات؛

تقييم مؤشرات انخفاض القيمة، وتقدير المبلغ القابل لالسترداد   •
من قبل الشركة يتضمن تقديرات هامة وعدم يقينية.

تشمل إجراءات تدقيقنا ما يلي:

قمنا بإشراك متخصصي التقييم الخاصين بنا في:  •
تقييم إجراءات الشركة لتحديد المؤشرات المحتملة النخفاض   -

قيمة العقارات والمعدات واالستثمارات العقارية؛
تقييم المعايير التي تستخدمها الشركة لتحديد مؤشرات   -

انخفاض القيمة للتأكد من أنها معقولة؛
تقييم مالئمة المنهجية المستخدمة من قبل الشركة لتقييم   -

انخفاض القيمة.
اختبار معقولية الفرضيات والمدخالت الرئيسية المستخدمة   -

في تقدير المبلغ القابل لالسترداد للعقار.

تقييم مالئمة إفصاحات الشركة المتعلقة بانخفاض قيمة العقارات   •
واآلالت والمعدات واالستثمارات العقارية في البيانات المالية، 

بالرجوع لمتطلبات المعايير المحاسبية ذات العالقة.

المعلومات األخرى
إن مجلس اإلدارة مسئول عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها ال تشمل البيانات المالية 
المتوقع توفير األقسام  التقرير السنوي، ومن  التقرير على تقرير مجلس اإلدارة والذي يمثل جزءًا من  تاريخ هذا  وتقريرنا حولها. وقد حصلنا قبل 

المتبقية من التقرير السنوي لنا بعد ذلك التاريخ.

إن رأينا في البيانات المالية ال يشمل المعلومات األخرى، وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد في هذا الشأن.

إذا  ما  االعتبار  بعين  نأخذ  بذلك  القيام  وعند  أعاله،  المحددة  األخرى  المعلومات  قراءة  تكمن مسئوليتنا في  المالية،  للبيانات  بتدقيقنا  يتعلق  فيما 
كانت هذه المعلومات األخرى تتعارض جوهريًا مع البيانات المالية، أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل أعمال التدقيق، أو يبدو أنها تحتوي على 

معلومات جوهرية خاطئة.

وإذا ما استنتجنا بناًء على العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى، والتي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، أنها تحتوي على معلومات جوهرية 
خاطئة، فإنه يتوجب علينا اإلفصاح عن ذلك. ولم نالحظ ما يتوجب اإلفصاح عنه في هذا الشأن.

مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية
الصادرة عن مجلس معايير  المالية  التقارير  الدولية إلعداد  للمعايير  عادل وفقًا  المالية وعرضها بشكل  البيانات  إعداد  اإلدارة مسئول عن  إن مجلس 
المحاسبة الدولية، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضروريًا إلعداد البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية 

خاطئة، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية؛ فإن مجلس اإلدارة مسئول عن تقييم قدرة الشركة على العمل كمنشأة مستمرة، واإلفصاح كلما كان ذلك ضروريًا عن 
األمور المتعلقة بفرضية االستمرارية، واستخدامها كأساس محاسبي إال إذا كان مجلس اإلدارة ينوي تصفية الشركة أو إيقاف أعمالها، أو ليس لديه 

بديل واقعي إال القيام بذلك.

مسئولية المدققين عن تدقيق البيانات المالية
إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول من خلو البيانات المالية ككل من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواًء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، 
وإصدار تقرير المدققين الذي يتضمن رأينا. يعتبر التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ليس ضمانًا بأن التدقيق الذي يتم وفقًا لمعايير 
الخطأ، وتعتبر  أو  االحتيال  الخاطئة من  المعلومات  تنجم  أن  الخاطئة عند وجودها. يمكن  الجوهرية  المعلومات  دائمًا عن  الدولية سيكشف  التدقيق 

جوهرية إذا كان من المتوقع أن تؤثر، بصورة فردية أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي البيانات المالية.

كجزء من أعمال التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، إننا نمارس التقديرات المهنية ونحافظ على منهج الشك المهني في جميع مراحل التدقيق. 
كما نقوم باآلتي:

بإجراءات  والقيام  الخطأ. وتصميم  أو  االحتيال  عن  ناتجة  كانت  المالية، سواء  البيانات  الخاطئة في  الجوهرية  المعلومات  مخاطر  وتقييم  تحديد   •
التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساسًا لرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف معلومات جوهرية 
خاطئة ناتجة عن االحتيال أعلى من عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناتجة عن الخطأ، كون االحتيال قد ينطوي على التواطؤ، أو التزوير أو 

الحذف المتعمد، أو التحريف، أو تجاوز نظم الرقابة الداخلية.

الحصول على فهم لنظم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف القائمة، ولكن ليس   •
لغرض إبداء الرأي حول مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية للشركة.

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بها مجلس اإلدارة.  •

الوصول إلى استنتاج حول مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة األساس المحاسبي لفرضية االستمرارية، واستنادًا إلى أدلة التدقيق التي تم   •
الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة الشركة على العمل كمنشأة 
مستمرة. وإذا توصلنا لمثل هذا االستنتاج، فإنه يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا هذا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية، 
أو إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، يتوجب علينا تعديل رأينا المهني. تستند استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ هذا 

التقرير، مع ذلك فإنه يمكن لألحداث أو الظروف المستقبلية أن تدفع الشركة للتوقف عن العمل كمنشأة مستمرة.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين
شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب.  

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين )يتبع(
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مسئولية المدققين عن تدقيق البيانات المالية )يتبع(
تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعامالت واألحداث األساسية،   •

بطريقة تحقق عرضًا عاداًل.

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة بغرض إبداء الرأي حول   •
البيانات المالية. نحن مسئولون عن التوجيه واإلشراف وأداء أعمال تدقيق الشركة، ومسئولون حصرًا فيما يخص رأينا هذا.

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يخص، من بين أمور أخرى، نطاق التدقيق وتوقيت أعماله المخطط لها، والنقاط المهمة التي برزت أثناء التدقيق، 
بما في ذلك أوجه القصور الهامة، إن وجدت، في نظم الرقابة الداخلية.

كما نقدم لمجلس اإلدارة بيانًا يفيد امتثالنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة باالستقاللية، ونطلعه على جميع العالقات واألمور األخرى، إن وجدت، 
التي قد يعتقد بشكل معقول بأنها قد تؤثر على استقالليتنا واإلجراءات المتخذة للتخلص من مخاطرها، أو الوقاية منها.

من بين األمور التي يتم إبالغها لمجلس اإلدارة، نقوم بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية للفترة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق 
الرئيسة. كما أننا نقوم بشرح هذه األمور في تقرير المدققين، مالم تحظر القوانين أو األنظمة اإلفصاح العلني عن هذه األمور، أو عندما نحدد، في 
حاالت نادرة جدًا، أنه ال ينبغي اإلفصاح عن أمر معين في تقريرنا ألن اآلثار السلبية لذلك من المتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع المصلحة العامة 

المتحققة عن ذلك اإلبالغ.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى

وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية نفيد بما يلي:  )1
إن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات المالية تتفق معها؛ أ ( 

إن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع البيانات المالية؛ ب ( 
أنه لم يرد إلى علمنا وقوع أي مخالفات خالل السنة لقانون الشركات التجارية، أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة، يمكن أن  ج ( 

يكون لها أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة أو مركزها المالي؛
وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات التي طلبناها ألغراض التدقيق. د( 

وفقًا لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة بموجب خطابها المؤرخ 30 يناير 2020 بخصوص متطلبات المادة الثامنة من الفرع الثاني للفصل األول من   )2
ميثاق حوكمة الشركات نفيد بأن لدى الشركة:

موظف مسئول عن الحوكمة؛ أ ( 
ودليل إرشادي وإجراءات للحوكمة معتمد من قبل مجلس اإلدارة. ب ( 

الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير للمدققين المستقلين هو جعفر القبيطي.

كي بي ام جي فخرو
رقم قيد الشريك 83

16 فبراير 2023 

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين )يتبع(

حدث ال ينسى عند مسبح الفندق 
في التسعينات.
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البيانات الماليةالبيانات المالية
31 ديسمبر 2022

استقطبت قاعة الوالئم في فندق الدبلومات 
أهم المناسبات واألعراس على مر السنين
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بيان المركز المالي  
كما في 31 ديسمبر 2022                                                                         

بيان الربح أو الخسارة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

 31 ديسمبرإيضاح
2022

 31 ديسمبر
2021

د.بد.ب

الموجودات
موجودات غير متداولة
433,287,72528,765,261عقارات وآالت ومعدات

528,541,90332,541,252إستثمارات عقارية
66,685,8976,822,279إستثمار في شركة زميلة

75,269,7094,609,470إستثمارات في أوراق مالية
73,785,23472,738,262مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة
884,21191,987مخزون

71,072,91174,666إستثمارات في أوراق مالية
9679,801434,372ذمم تجارية وموجودات أخرى

105,000,0003,300,000ودائع بنكية
101,948,6042,340,595النقد وما في حكمه

8,785,5276,241,620مجموع الموجودات المتداولة
82,570,76178,979,882مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة

13242,152221,461مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
242,152221,461مجموع المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة
141,594,1511,177,094ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى

1,594,1511,177,094مجموع المطلوبات المتداولة
1,836,3031,398,555مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
1112,127,50012,127,500رأس المال

)94,726()46,451(11أسهم خزينة
126,011,0695,724,191إحتياطي قانوني

121,087,5791,087,579إحتياطي عام
1214,418,70213,043,666إحتياطي إعادة تقييم العقارات

2,000,3472,008,947إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات
223,037188,025حصة الشركة من إحتياطي الشركة الزميلة

44,912,67543,496,145أرباح مستبقاة
80,734,45877,581,327مجموع حقوق الملكية

82,570,76178,979,882مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

عادل نهابة حمادة فيصل أحمد الزياني
رئيس مجلس اإلدارة نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 24 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية.

 31 ديسمبرإيضاح
2022

 31 ديسمبر
2021

د.بد.ب

156,857,9404,968,024إيرادات من عقود مبرمة مع عمالء
)3,432,196()4,246,064(16تكاليف تشغيلية
2,611,8761,535,828مجموع اإليرادات

62,028,6061,359,707حصة الشركة من ربح شركة زميلة
114,20599,576دخل أرباح أسهم

277,789210,809دخل الفوائد
 التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة 

10,603)81,752(7من خالل الربح أو الخسارة

177,872214,596إيرادات أخرى
)2,556,094()2,618,960(4,5استهالك

)332,611()593,339(مصروفات عمومية وإدارية
)5,424(-5خسارة استبعاد استثمارات عقارية

-4,51,122,487عكس انخفاض قيمة عقارات وآالت ومعدات واستثمارات عقارية
2,868,784536,990الربح للسنة

11244العائد على السهم األساسي والمخفض في األرباح )بالفلس(

عادل نهابة حمادة فيصل أحمد الزياني
رئيس مجلس اإلدارة نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 24 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية.

فريق المأكوالت والمشروبات في إحدى 
اإلحتفاالت في التسعينات
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فريق المأكوالت والمشروبات في 
إحدى اإلحتفاالت في التسعينات

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022  

بيان التغيرات في حقوق الملكية  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022         

 31 ديسمبرإيضاح
2022

 31 ديسمبر
2021

د.بد.ب

2,868,784536,990الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر
 الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تصنيفه إلى األرباح أو 

الخسائر في  الفترات الالحقة:
استثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   -

اآلخر - صافي التغير في القيمة العادلة
7)8,600()17,456(

استثمار في الشركة الزميلة – الحصة في الدخل الشامل اآلخر  -645,10657,966
إعادة تقييم أراٍض ضمن عقارات وآالت ومعدات  -41,375,036-

1,411,54240,510الدخل الشامل اآلخر للسنة

4,280,326577,500مجموع الدخل الشامل للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 24 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية.

31 ديسمبر 2022
 رأس

المال
 أسهم

خزانة
 إحتياطي
قانوني

 إحتياطي
عام

إحتياطي 
إعادة تقييم 

العقارات

إحتياطي 
القيمة 
العادلة 

لالستثمارات

حصة 
الشركة من 
إحتياطيات 

الشركة 
الزميلة

أرباح 
المجموعمستبقاة

د.بد.بد.بد.بد.بد.بد.بد.بد.ب

5,724,1911,087,57913,043,6662,008,947188,02543,496,14577,581,327)94,726(12,127,500كما في 1 يناير 2022 

الدخل الشامل
ربح السنة  --------2,868,7842,868,784

الدخل الشامل اآلخر   -
1,411,542-45,106)8,600(1,375,036----للسنة 

مجموع الدخل الشامل 
45,1062,868,7844,280,326)8,600(1,375,036----للسنة

المحول إلى االحتياطي 
-)286,878(----286,878--القانوني

35,38683,661-----48,275-بيع أسهم خزينة
تعديل على احتياطي 

)10,094(-)10,094(------الشركة الزميلة

أرباح أسهم معلنة لسنة 
2021-------)1,200,762()1,200,762(

الرصيد في 31 ديسمبر 
  202212,127,500)46,451(6,011,0691,087,57914,418,7022,000,347223,03744,912,67580,734,458

31 ديسمبر 2021
 رأس
المال

 أسهم
خزانة

 إحتياطي
قانوني

 إحتياطي
عام

إحتياطي 
إعادة تقييم 

العقارات

إحتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

حصة الشركة 
من إحتياطيات 

الشركة 
الزميلة

أرباح 
المجموعمستبقاة

د.بد.بد.بد.بد.بد.بد.بد.بد.ب

5,670,4921,087,57913,043,6662,026,403130,05943,973,46477,964,437)94,726(12,127,500كما في 1 يناير 2021 

الدخل الشامل
ربح السنة  --------536,990536,990

الدخل الشامل اآلخر   -
40,510-57,966)17,456(-----للسنة 

مجموع الدخل الشامل 
57,966536,990577,500)17,456(-----للسنة

المحول إلى االحتياطي 
-)53,699(----53,699--القانوني

أرباح أسهم معلنة لسنة 
2020-------)960,610()960,610(

الرصيد في 31 ديسمبر 
202112,127,500)94,726(5,724,1911,087,57913,043,6662,008,947188,02543,496,14577,581,327

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 24 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية.

25 24 شركة الفنادق الوطنية  التقرير السنوي 2022شركة الفنادق الوطنية  التقرير السنوي 2022



بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022                                                           بالدينار البحريني

 31 ديسمبرإيضاح
2022

 31 ديسمبر
2021

د.بد.ب

األنشطة التشغيلية
2,868,784536,990ربح السنة

تعديالت للبنود التالية:
4,52,618,9602,556,094استهالك

1405,424خسارة من استبعاد / شطب موجودات
-)1,122,487(4,5عكس إنخفاض قيمة العقارات واآلالت والمعدات وإستثمارات عقارية

)1,359,707()2,028,606(6حصة الشركة من أرباح شركات زميلة
التغير في القيمة العادلة على استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

أو الخسارة
781,752)10,603(

)99,576()114,205(دخل أرباح األسهم
)210,809()277,789(دخل الفوائد

)8,399(97,334مخصص / )عكس مخصص( انخفاض قيمة الموجودات المالية
1365,30843,141مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

2,099,1911,452,555الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
)18,042(7,776التغير في المخزون

)23,848()189,626(التغير في ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى 
508,657232,808التغير في ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى 

2,425,9981,643,473التدفقات النقدية من العمليات
)48,279()44,617(13مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

)40,000()53,100(18مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
)45,000()38,500(تبرعات خيرية مدفوعة  

2,289,7811,510,194صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
)459,425()433,869(4شراء عقارات وآالت ومعدات

)121,489()210,823(5شراء استثمارات عقارية
-)1,133,550(شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)1,967,946()668,839(شراء استثمارات بالتكلفة المطفأة
753,5532,000,000بيع استثمارات بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة

62,200,0001,400,000أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة
114,20599,576أرباح أسهم أخرى مستلمة

230,242207,757فوائد مستلمة
)800,000()1,700,000(الودائع البنكية، صافي

358,473)1,549,081(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
)960,610()1,200,762(19أرباح أسهم مدفوعة 

-68,071مقبوضات من بيع أسهم خزينة
)960,610()1,132,691(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

908,057)391,991(صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه 
2,340,5951,432,538النقد وما في حكمه في 1 يناير 

101,948,6042,340,595النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 24 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية.

تقرير المنشأة  .1
شركـة الفنادق الوطنية ش.م.ب. )“الشركة”( هـي شركة مساهمة عامـة تأسست فـي مملكة البحرين ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت   
سجل تجاري رقم 1665. عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص. ب. 5243، بناية رقم 59، طريق 1701، مجمع 317، المنطقة الدبلوماسية، مملكة 
البحرين. تمتلك الشركة فندق الراديسون بلو الدبلومات، ريزيدنس وسبا )“الفندق والشقق الفندقية”(، المدار من قبل مجموعة الراديسون 
للفنادق )“الراديسون”( بموجب اتفاقية إدارة لغاية 31 ديسمبر 2030. بدأت الشركة في سنة 2012 عمليات إدارة وتأجير مبنى المكاتب التجارية 
التابعة لها، والتي يتم إدارتها مباشرة من قبل الشركة والتي تمارس عملياتها في مملكة البحرين. لقد تم اعتماد إصدار البيانات المالية من قبل 

أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 16 فبراير 2023.

الشركة الزميلة  
تمتلك الشركة حصة ملكية بنسبة 33.33% )2021: 33.33%( في الشركة األفريقية والشرقية )البحرين( ذ.م.م.  

أسس اإلعداد  .2

بيان االلتزام أ( 
الشركات  قانون  ومتطلبات  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادرة  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  وفقًا  المالية  البيانات  أعدت   

التجارية.

أسس القياس ب( 
أعدت البيانات المالية من السجالت المحاسبية للشركة وفقًا لقاعدة التكلفة التاريخية، ماعدا األرض المملوكة ملكًا حرًا، واالستثمارات بالقيمة   

العادلة من خالل الربح و الخسارة، واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر والتي تظهر بالقيمة العادلة.

عملة التعامل والعرض ج( 
تم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل فيها الشركة )العملة الوظيفية(. إن هذه   

البيانات المالية للشركة مبينة بالدينار البحريني، والتي تعد عملة العرض والعملة الوظيفية للشركة.

استخدام التقديرات واألحكام د( 
البيانات المالية حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية أن تضع اإلدارة بعض  يتطلب إعداد   
التقديرات، التوقعات والفرضيات مما يؤثر على عملية تطبيق السياسات المحاسبية وعلى مبالغ الموجودات، المطلوبات، اإليرادات والمصروفات. 

النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

تقوم الشركة بعمل تقديرات وفرضيات تؤثر على األرقام المعلنة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة. يتم مراجعة التقديرات   
والفرضيات المستخدمة بصورة دورية بناء على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة 
وفقًا للظروف. يتم احتساب التقديرات المراجعة في فترة مراجعة التقديرات، إذا كانت المراجعة تؤثر على تلك الفترة فقط، أو في فترة مراجعة 

التقديرات وأي فترات مستقبلية، إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترتين الحالية والمستقبلية معًا.

انخفاض قيمة الذمم التجارية الدائنة  
يتم إجراء تحليل النخفاض القيمة في تاريخ بيان المركز المالي باستخدام مصفوفة مخصصة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. وتستند معدالت   
المخصص على عدد أيام التأخير في السداد بالنسبة لمجموعات من مختلف شرائح العمالء ذات أنماط خسارة مماثلة )أي، المنطقة الجغرافية 
ونوع المنتج ونوع العميل والتصنيف والتغطية بخطابات االعتماد أو أشكال أخرى من التأمين االئتماني(. يعكس الحساب نتائج االحتمالية المرجحة 
والمعلومات المعقولة والداعمة المتاحة بتاريخ بيان المركز المالي عن األحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات الخاصة بالظروف اإلقتصادية 

المستقبلية.

الشركة  الشركة. تقوم  التي تم مالحظتها في  السداد  التعثر في  السابقة لمعدالت  الخبرة  المخصصة على واقع  المصفوفة  تستند مبدئيًا   
بمعايرة المصفوفة لتعديل واقع الخبرة السابقة للخسارة االئتمانية مع معلومات النظرة المستقبلية. في تاريخ إعداد كل تقرير مالي، يتم تحديث 

معدالت التعثر في السداد التي تم مالحظتها في السابقة ويتم تحليل التغييرات في تقديرات النظرة المستقبلية.

قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  
عندما ال يمكن قياس القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي على أساس األسعار المعلنة في   
األسواق النشطة، يتم قياس قيمتها العادلة باستخدام تقنيات التقييم بما في ذلك نموذج خصم أرباح األسهم وطريقة صافي القيمة الدفترية 
للموجود المعدلة. إن المدخالت لهذه النماذج مأخوذة من األسواق التي يمكن مالحظتها حيثما أمكن، ولكن حيثما ال يكون ذلك ممكنا، فإن األمر 
يتطلب درجة من الرأي في تحديد القيم العادلة. تتضمن اآلراء على اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وأرباح األسهم 

المتوقعة وعامل الخصم. ويمكن أن تؤثر التغيرات في االفتراضات المتعلقة بتلك العوامل على القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية.
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إيضاحات حول البيانات المالية )يتبع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022                                                           بالدينار البحريني

إيضاحات حول البيانات المالية )يتبع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022                                                           بالدينار البحريني
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2. أسس اإلعداد )يتبع(

استخدام التقديرات واألحكام )يتبع( د( 

انخفاض قيمة المخزون  
يـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديمًا أو متقادمًا، يتم تقدير صافي القيمة المتوقع   
تحقيقها. يتم هذا التقدير بشكل فردي على المبالغ الهامة. أما المبالغ الغير هامة بشكل فردي ولكنها قديمة أو متقادمة، فيتم تقييمها بشكل 

جماعي ويطبق المخصص وفقًا لنوع المخزون والدرجة العمرية أو انتهاء الصالحية، بناًء على أسعار البيع التاريخية.

إعادة تقييم لألرض المملوكة ملكًا حرًا  
تقيس الشركة أرضها المملوكة ملكًا حرًا بمبالغ إعادة التقييم مع احتساب تغيرات القيم العادلة في حقوق الملكية. يتم عادًة إجراء إعادة تقييم   
األرضي المملوكة ملكًا حرًا على األقل مرة واحدة كل ثالث سنوات. يتطلب تقييم القيمة العادلة لألرض المملوكة ملكًا حرًا عمل افتراضات 
مثل مستوى تطوير المنطقة واتجاهات السوق الحالية والعرض والطلب على العقارات، فضاًل عن الموقع والسكان ونوع األحياء السكنية في 

المنطقة.

األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات  
تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة لعقاراتها وآالتها ومعداتها لحساب اإلستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار المدة   
المتوقع فيها استخدام الموجود وطبيعة التآكل والتقادم التجاري. تقوم اإلدارة على أساس سنوي بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية 

ويتم تعديل مخصص اإلستهالك المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

انخفاض العقارات واآلالت والمعدات  
تقوم الشركة بإجراء تقييم في تاريخ بيان المركزالمالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت انخفاض قيمة موجود محدد. إذا وجد مثل   
هذا الدليل، أو عندما يتطلب عمل اختبار النخفاض القيمة بشكل سنوي للموجود، تقوم الشركة بعمل تقييم لمبلغ الموجود القابل لإلسترداد. 
إن القيمة القابلة لإلسترداد للموجود هي القيمة العادلة األعلى للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصًا تكاليف البيع وقيمتها المستخدمة 
وهي محددة للموجود الفردي، إال إذا كان الموجود غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي مستقلة إلى حد بعيد عن تلك الموجودات األخرى 
أو مجموعة من الموجودات. عندما تزيد القيمة الدفترية للموجود عن قيمتها القابلة لإلسترداد، فإن الموجود يعتبر منخفض القيمة، ويتم إظهار 
الموجود بالمبلغ القابل لإلسترداد. عندما يتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود، فإن التدفقات النقدية المستقبلية يتم تخفيضها إلى قيمتها 

الحالية باستخدام معدل خصم والذي يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاصة بالموجود.

المعايير الصادرة الجديدة والسارية المفعول ابتداء من 1 يناير 2022 هـ( 
المتطلبات الجديدة السارية حاليًا: يوضح الجدول أدناه التغييرات األخيرة على المعايير المحاسبية التي يجب على المنشأة تطبيقها ابتداء من فترة   

إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022.

المعايير الجديدة أو التعديالتتاريخ السريان
التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2018 - 12020 يناير 2022

ــار المحاســبة  الممتلــكات واآلالت والمعــدات: العائــدات قبــل االســتخدام المقصــود )تعديــالت علــى معي
الدولي 16(

اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 3(

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة غير سارية المفعول بعد و( 
يوجد العديد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات السارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2023، مع   

السماح بالتطبيق المبكر. مع ذلك، لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة التالية في إعداد البيانات المالية.

ال يتوقع أن يكون للمعايير والتعديالت الجديدة التالية أي أثر جوهري على البيانات المالية للشركة:  

تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1((.  •  
اإلفصــاح عــن السياســات المحاســبية )التعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )1( وبيــان ممارســات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر   •  

المالية رقم )2((.
تعريف التقديرات المحاسبية )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )8((.  •  

البيــع أو المســاهمة بموجــودات بيــن المســتثمر والشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك )تعديــالت المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة   •  
رقم )10( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28((.
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عقارات وآالت ومعدات أ( 

االحتساب و القياس  )1
  تسجل العقارات واآلالت والمعدات، باستثناء األراضي، بالتكلفة مطروحًا منها االستهالك المتراكم وأي مخصص النخفاض القيمة. تدرج 

األراضي بمبالغ إعادة التقييم. وال يتم إحتساب إستهالك على األراضي.

يتم إجراء إعادة تقييم لألراضي مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات. يتم تسجيل أي صافي فائض ناتج عن عمليات إعادة التقييم في   
التقييم  بإعادة  المتعلق  الفائض  التقييم مباشرًة مقابل  إعادة  ناتج عن عمليات  انخفاض الحق  أي  احتساب  التقييم ويتم  إعادة  إحتياطي 
المحتفظ به فيما يتعلق بنفس الموجود، كما يتم احتساب الجزء المتبقي كمصروف. عند بيع األراضي المعاد تقييمها، يتم تحويل فائض 

إعادة التقييم اإلضافي إلى األرباح المستبقاة.

االستهالك  )2
يحسب اإلستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات على النحو التالي:  

40 سنة مباني   -   
5 إلى 15 سنة تحسينات على المباني   -   

15 إلى 20 سنة آالت   -   
7 سنوات أثاث وتركيبات ومعدات   -   
5 سنوات السيارات   -   

التكاليف الالحقة  )3
النفقات المتكبدة الستبدال عنصر أساسي من العقارات واآلالت والمعدات الذي يتم حسابه كبند منفصل يتم رسملته من ثم شطب   
القيمة الدفترية للعنصر األساسي المستبدل. يتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية للبند 

ذي الصلة بالعقارات واآلالت والمعدات. يتم احتساب جميع النفقات األخرى في الربح أو الخسارة كمصروفات عند تكبدها.

اقتصادية مستقبلية من  الحصول على منافع  يتوقع  أو عندما ال  العقارات واآلالت والمعدات عند اإلستبعاد  بند من  احتساب  إلغاء  يتم   
إستخدامه أو إستبعاده. يتم إحتساب أي ربح أو خسارة ناتجة عن إستبعاد موجود )المحتسبة على إنه الفرق بين صافي مقبوضات البيع 

والقيمة الدفترية للموجودات( في بيان الربح أو الخسارة عند إلغاء احتساب الموجود.

يتم مراجعة القيمة المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها مستقباًل إذا تطلب   
األمر.

إستثمارات عقارية ب( 

االحتساب والقياس  )1
باستثناء األراضي المملوكة تملكًا حرًا، يتم تسجيل اإلستثمارات العقارية بالتكلفة مطروحًا منها االستهالك المتراكم وأي مخصص النخفاض   

القيمة. ال يتم إستهالك األراضي المملوكة تملكًا حرًا.

االستهالك  )2
يحسب اإلستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات على النحو التالي:  

40 سنة مباني   -   
5 إلى 15 سنة تحسينات على المباني   -   

15 إلى 20 سنة آالت   -   
7 سنوات أثاث وتركيبات ومعدات   -   
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إستثمارات عقارية )يتبع( ب( 

التكاليف الالحقة  )3  
تتضمــن القيمــة الدفتريــة علــى تكلفــة اســتبدال أي جــزء مــن أجــزاء اإلســتثمارات العقاريــة القائمــة فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه تكبــد التكلفــة،    

إذا تم استيفاء معايير اإلحتساب؛ وتستثنى تكاليف تقديم الخدمات اليومية لإلستثمارات العقارية.

يتــم إجــراء التحويــالت إلــى )أو مــن( االســتثمارات العقاريــة فقــط عنــد حــدوث تغييــر فــي االســتخدام. بالنســبة للتحويــل مــن بنــد إســتثمارات    
عقاريــة إلــى بنــد عقــارات يتــم شــغلها مــن قبــل المالــك، تعتبــر تكلفــة المحاســبة الالحقــة هــي القيمــة العادلــة فــي تاريــخ التغيــر فــي 

االستخدام.

يتــم إلغــاء احتســاب اإلســتثمارات العقاريــة عندمــا يتــم بيعهــا أو عندمــا يتــم اســتبعاد اإلســتثمارات العقاريــة بصــورة نهائيــة مــن االســتخدام وال    
يتوقــع الحصــول علــى منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن إســتبعادها. يتــم إحتســاب أي أربــاح أو خســائر عنــد إســتبعاد اإلســتثمارات العقاريــة 

في بيان الربح أو الخسارة في سنة اإلستبعاد.

إستثمار في شركة زميلة ج( 
  إن الشركة الزميلة هي مؤسسة لدى الشركة نفوذ مؤثر عليها. إن النفوذ المؤثر هي القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات فيما يتعلق 

بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.

إن االعتبارات التي يتم إجراؤها في تحديد النفوذ المؤثر هي مماثلة لتلك التي تعد ضرورية لتحديد مدى السيطرة على الشركات التابعة. يتم   
احتساب إستثمار الشركة في الشركة الزميلة بموجب طريقة حقوق الملكية.

إلحتساب  لإلستثمار  الدفترية  القيمة  تعديل  يتم  بالتكلفة.  الزميلة  الشركة  في  اإلستثمار  إثبات  مبدئيًا  يتم  الملكية،  حقوق  طريقة  بموجب   
الزميلة في  بالشركة  المتعلقة  الشهرة  يتم تضمين  تاريخ االستحواذ.  الزميلة منذ  الشركة  الشركة في صافي موجودات  التغيرات في حصة 

القيمة الدفترية لإلستثمار، وال يتم إطفائها أو فحصها النخفاض القيمة بشكل فردي.

يعكس بيان الربح أو الخسارة حصة الشركة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. يتم عرض أي تغير في الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر   
فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للشركة. أينما وجدت تغييرات قد أحتسبت مباشرًة في حقوق ملكية الشركة الزميلة، تقوم الشركة بإحتساب 
حصتها في هذه التغييرات واإلفصاح عنها إذا استلزم األمر في بيان التغيرات في حقوق الملكية. يتم استبعاد االرباح أو الخسائر غير المحققة 

من المعامالت بين الشركة وشركتها الزميلة إلى حد حصة الشركة في الشركة الزميلة.

يتم إظهار حصة الشركة في إجمالي الربح أو الخسارة في الشركة الزميلة في بيان الربح أوالخسارة خارج الربح التشغيلي ويمثل الربح أو الخسارة   
للسنة والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة.

عند فقدان نفوذ مؤثر على الشركة الزميلة، تقيس وتحتسب الشركة أي إستثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم احتساب أي فرق بين القيمة   
الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان النفوذ المؤثر والقيمة العادلة لإلستثمار المحتفظ به والمقبوضات من االستبعاد في بيان الربح أو الخسارة.

المخزون د( 
يتــم إدراج مخــزون األغذيــة والمرطبــات بالتكلفــة أو صافــي القيمــة المتوقــع تحقيقهــا، أيهمــا أقــل. التكاليــف هــي تلــك المصروفــات المتكبــدة لــكل   
منتــج حتــى وصولــه إلــى موقعــه وشــكله الحالييــن ويتــم تحديدهــا علــى أســاس المتوســط المرجــح. صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق هــي ســعر البيــع 

المقدر في سياق العمل االعتيادي، مطروحًا منها التكاليف المقدرة الضرورية إلتمام البيع.

أهم السياسات المحاسبية )يتبع(  .3

األدوات المالية هـ( 
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه موجود مالي لمنشأة واحدة ومطلوب مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.  

الموجودات المالية  )1

االحتساب المبدئي والقياس  
يتم احتساب الذمم التجارية المدينة وسندات الدين مبدئيًا عند نشوئها. يتم احتساب جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى مبدئيًا   

عندما تصبح المجموعة طرفًا في الشروط التعاقدية لألداة.

يتم مبدئيًا قياس األصل أو االلتزام المالي بالقيمة العادلة زائدًا، ألي بند ليس مصنفًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف   
المعاملة المنسوبة مباشرة لشراء أو إصدار األداة المالية.

التصنيف والقياس الالحق  
عند االحتساب المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي كأصل مالي مقاس بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،   

أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االحتساب المبدئي، إال إذا قامت المجموعة بتغيير نموذج عمل إدارة الموجودات المالية. وفي   
هذه الحالة، يتم إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من الفترة األولى للتقرير المالي الذي يتبع التغيير في 

نموذج العمل.

  يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا كان يستوفي الشرطين التاليين، ولم يكن مصنفًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

إذا كان يتم االحتفاظ به ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لقبض تدفقات نقدية تعاقدية؛  -   
إذا كانــت شــروطه التعاقديــة تزيــد مــن التدفقــات النقديــة بتواريــخ محــددة، والتــي تعتبــر فقــط مدفوعــات المبلــغ األصلــي والفوائــد علــى   -   

المبلغ األصلي القائم.

عند االحتساب المبدئي الستثمار أدوات حقوق الملكية المحتفظ به ألغراض عدا المتاجرة، قد تختار الشركة اختيارًا غير قابل للنقض بعرض   
التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس كل أداة مالية على حدة.

ألغراض تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تقتصر على مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة، يعرف “المبلغ األصلي” على أنه   
القيمة العادلة لألصل المالي عند اإلحتساب المبدئي. وتعرف “الفائدة’’ على أنها مقابل للقيمة الزمنية للنقود ولمخاطر االئتمان المرتبطة 
 ، السيولة والتكاليف اإلدارية(  القائم خالل فترة زمنية معينة ومخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر  بالمبلغ األصلي 

وكذلك هامش ربح.

لتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات الموجود والفوائد، تأخذ الشركة باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة.   
ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال 

تستوفي هذا الشرط. عند إجراء هذا التقييم ، فإن الشركة تأخذ ما يلي في االعتبار:

األحداث الطارئة التي من شأنها أن تغير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية ؛  -   
الشروط التي قد تعدل سعر الكوبون التعاقدي، بما في ذلك ميزات السعر المتغير؛  -   

ميزات الدفع المسبق والتمديد ؛  -   
والشروط التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدية من أصول محددة )على سبيل المثال، ميزات عدم حق الرجوع(.  -   

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، وتخضع النخفاض القيمة. عند إلغاء احتساب   
األصل أو تعديله، أو انخفاض قيمته، يتم احتساب أرباح أو خسائر إلغاء االحتساب في بيان الربح أو الخسارة.
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أهم السياسات المحاسبية )يتبع(  .3

األدوات المالية )يتبع( هـ( 

الموجودات المالية )يتبع(  )1

االحتساب المبدئي والقياس )يتبع(  
الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر تظهــر فــي بيــان المركــز العالــي بالقيمــة العادلــة، مــع احتســاب صافــي    
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر، وال يتــم أبــدًا إعــادة تصنيفهــا إلــى الربــح أو الخســارة. تحتســب أربــاح األســهم كدخــل 
فــي بيــان الربــح أو الخســارة عنــد نشــوء الحــق للشــركة باســتالم مدفوعــات أربــاح األســهم، مــا لــم تكــن أربــاح األســهم تمثــل بوضــوح اســتردادًا 

لجزء من تكلفة االصل المالي، وفي هذه الحالة، يتم تسجيل تلك األرباح في الدخل الشامل اآلخر.

ــم احتســاب صافــي  ــة. يت ــي بالقيمــة العادل ــان المركــز المال ــح او الخســارة تظهــر فــي بي ــة مــن خــالل الرب ــة بالقيمــة العادل الموجــودات المالي   
التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة.

إلغاء االحتساب  
يتــم إلغــاء إحتســاب الموجــود المالــي )أو، حســب مقتضــى الحــال جــزء مــن الموجــود المالــي أو جــزء مــن مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة    

المشابهة( )أي، يتم إستبعاده من بيان المركز المالي للشركة( عند:

انقضاء الحقوق في إستالم التدفقات النقدية من موجود؛ أو  -   
قامــت الشــركة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل، أو تحملــت التزامــًا بدفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة   -   
بالكامــل بــدون أي تأخيــر جوهــري لطــرف ثالــث وذلــك بموجــب ترتيبــات “تمريــر”؛ وقامــت الشــركة بمــا يلــي: )أ( تحويــل الجــزء األكبــر مــن 
جميــع المخاطــر والعوائــد الخاصــة باألصــول، أو )ب( لــم تقــم الشــركة بالتحويــل أو االحتفــاظ بالجــزء األكبــر مــن جميــع المخاطــر والعوائــد 

الخاصة باألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.

عندمــا تقــوم الشــركة بنقــل حقوقهــا فــي إســتالم التدفقــات النقديــة مــن الموجــود أو دخلــت فــي ترتيــب تمريــر، فإنهــا تقــوم بتقييــم إذا    
وإلــى أي مــدى احتفظــت بمخاطــر وعوائــد الملكيــة. وســواًء قامــت أو لــم تقــم بنقــل أو إبقــاء جميــع المخاطــر والعوائــد الجوهريــة للموجــود 
ولــم يتــم نقــل الســيطرة علــى الموجــود، تســتمر الشــركة باحتســاب الموجــود إلــى حــد اســتمرار مشــاركة الشــركة فــي الموجــود. ففــي هــذه 
الحالــة، تقــوم الشــركة أيضــًا باحتســاب المطلــوب المرتبــط بــه. يتــم قيــاس الموجــود المحــول والمطلــوب المرتبــط بــه علــى األســس التــي 

تعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها الشركة.

المطلوبات المالية  )2

االحتساب المبدئي والقياس  
يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة، عنــد االحتســاب المبدئــي، كمطلوبــات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة بالتكلفــة    

المطفأة أو كمشتقات مالية مصنفة كأدوات تحوط في التحوط الفعال، أيهما أنسب.

يتــم احتســاب جميــع المطلوبــات الماليــة مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة، وفــي حالــة تلــك المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة محســوم منهــا التكاليــف    
المنسوبة مباشرًة للمعاملة.

التصنيف و القياس الالحق  
تصنــف الشــركة مطلوباتهــا الماليــة بالتكلفــة المطفــأة. بعــد االحتســاب المبدئــي، يتــم الحقــًا قياســها بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة    
معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم احتســاب األربــاح والخســائر فــي بيــان الربــح أو الخســارة عندمــا يتــم إلغــاء احتســاب المطلوبــات، وكذلــك مــن خــالل 

عملية اإلطفاء بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

إلغاء االحتساب  
يتــم إلغــاء احتســاب المطلوبــات الماليــة عندمــا يكــون االلتــزام بموجــب المطلــوب عنــد الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة، أو إلغائهــا، أو انتهائهــا.    
عندمــا يتــم اســتبدال مطلــوب مالــي حالــي بآخــر مــن نفــس المقتــرض بشــروط مختلفــة جوهريــًا أو عندمــا يتــم تعديــل مطلــوب حالــي بشــكل 
جوهــري، فــإن هــذا االســتبدال أو التعديــل يعتبــر بمثابــة إلغــاء احتســاب للمطلــوب األصلــي ويتــم احتســاب مطلــوب جديــد. يتــم احتســاب 

فروق المبالغ الدفترية المعنية في بيان الربح أو الخسارة.
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األدوات المالية )يتبع( هـ( 

انخفاض قيمة الموجودات المالية  )3
تحتسب الشركة مخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.   

تقيــس الشــركة مخصصــات الخســائر للذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم المدينــة األخــرى بمنهجيــة مبســطة، أي بمبلغ يســاوي الخســائر االئتمانية    
ــة المتوقعــة  ــاة، أمــا بالنســبة للنقــد وأرصــدة البنــوك، فــإن قيــاس مخصصــات الخســائر يســتند إلــى الخســائر االئتماني المتوقعــة لمــدى الحي

لفترة أثني عشر شهرًا.

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة لألصــل المالــي قــد زادت كثيــرًا منــذ االحتســاب المبدئــي عنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة،    
تأخــذ الشــركة باالعتبــار معلومــات معقولــة، وداعمــة، وذات عالقــة ومتوفــرة بــدون أي تكاليــف أو جهــد ال داعــي لهــا. ويشــمل ذلــك كاًل مــن 

المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على الخبرات السابقة للشركة.

تفتــرض الشــركة أن المخاطــر االئتمانيــة علــى األصــل المالــي قــد ارتفعــت بصــورة جوهريــة، إذا تجــاوزت مــدة اســتحقاقه أكثــر مــن 90 إلــى 120    
ــأن تســتلم  ــر المحتمــل ب ــه مــن غي ــة بأن ــة أو الخارجي ــر عندمــا تشــير المعلومــات الداخلي ــة تعث ــر الشــركة أن األصــل المالــي فــي حال يومــًا. تعتب
الشــركة المبالــغ التعاقديــة المســتحقة بالكامــل قبــل األخــذ فــي االعتبــار أي تحســينات ائتمانيــة محتفــظ بهــا مــن قبــل الشــركة. يتــم شــطب 

الموجودات المالية عندما ال يكن هناك توقعات معقولة إلسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدى الحيــاة هــي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة مــن جميــع إحتمــاالت حــاالت التعثــر علــى مــدى العمــر    
االفتراضــي لــألداة الماليــة. الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لفتــرة أثنــي عشــر شــهرًا هــي الجــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة مــن 
إحتمــاالت حــاالت التعثــر المحتملــة خــالل 12 شــهرًا بعــد تاريــخ نهايــة الســنة )أو لفتــرة أقصــر، إذا كان العمــر االفتراضــي للمتوقــع أقــل مــن 12 

شهرًا(.

أقصــى فتــرة يتــم أخذهــا باالعتبــار عنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي الحــد األقصــى للفتــرة التعاقديــة التــي تتعــرض خاللهــا    
الشركة للمخاطر االئتمانية.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  

ذمم تجارية مدينة وأخرى – )األسلوب المبسط(  
تســتخدم الشــركة مصفوفــة المخصصــات لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للذمــم التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى، مــن العمــالء    

الفرديين، والذي يمثل عددًا كبيرًا جدًا من األرصدة الصغيرة.

تحتســب معــدالت الخســارة باســتخدام طريقــة معــدل الترحيــل )صافــي التدفــق( بنــاء علــى احتماليــة تقــدم الذمــم المدينــة خــالل مراحــل    
ــة. تســتند  ــار الحتســاب معــدالت الخســارة التاريخي ــى ســلة الخســارة. كمــا يؤخــذ التعافــي مــن ســلة الخســارة باالعتب ــر إل ــة مــن التعث متعاقب
معــدالت الخســارة علــى الخبــرة الفعليــة فــي الخســارة االئتمانيــة. تعــدل هــذه المعــدالت لتعكــس الفروقــات بيــن الظــروف االقتصاديــة خــالل 
الفتــرة التــي تــم خاللهــا جمــع البيانــات التاريخيــة، والظــروف الحاليــة والنظــرة الجماعيــة للظــروف االقتصاديــة علــى مــدى األعمــار المتوقعــة 
للذمــم المدينــة. التســويات التطلعيــة لمعــدالت الخســارة تســتند علــى بطاقــة نوعيــة، والتــي توضــح نظــرة اإلدارة للظــروف االقتصاديــة 

والتجارية المستقبلية.

النقد وأرصدة البنوك – )األسلوب العام(   
تــم قيــاس انخفــاض القيمــة علــى النقــد ومــا فــي حكمــه علــى أســاس الخســارة المتوقعــة ألثنــي عشــر شــهرًا، وتعكــس فتــرات االســتحقاق    
القصيــرة للتعرضــات. تعتبــر الشــركة أن المخاطــر االئتمانيــة للنقــد ومــا فــي حكمــه منخفضــة، وذلــك بنــاء علــى التصنيفــات االئتمانيــة الخارجيــة 

لألطراف األخرى.

تقــوم الشــركة بإحتســاب مخصــص للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لجميــع األدوات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة. تســتند الخســائر    
االئتمانيــة المتوقعــة علــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة وفقــًا للعقــد وجميــع التدفقــات النقديــة التــي تتوقــع الشــركة 
اســتالمها، مخصومــة بمعــدل تقريبــي لمعــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي. ســتتضمن التدفقــات النقديــة المتوقعــة علــى تدفقــات نقديــة ناتجــة 

من بيع الضمانات المحتفظ بها أو التحسينات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.
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األدوات المالية )يتبع( هـ( 

انخفاض قيمة الموجودات المالية )يتبع(  )3

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي   
مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم طرحها من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.   

الشطب   
تقــوم الشــركة بشــطب إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي، عندمــا تــرى أنــه ال توجــد أســس واقعيــة لالســترداد كليــًا أو جزئيــًا. بالنســبة    
للعمــالء مــن األفــراد، تقــوم الشــركة بعمــل تقييــم فــردي فيمــا يتعلــق بتوقيــت ومقــدار المبلــغ المشــطوب بنــاء علــى مــا إذا كان هنــاك توقــع 
معقــول لالســترداد. الموجــودات الماليــة المشــطوبة يمكــن أن تخضــع إلجــراءات تنفيذيــة بغــرض االمتثــال إلجــراءات الشــركة الســترداد المبالــغ 

المستحقة.

مقاصة األدوات المالية  )4  
تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وإظهــار صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي فقــط إذا كان هنــاك حــق قانونــي قابــل    
للتنفيــذ لمقاصــة المبالــغ المحتســبة وحيــث تنــوي الشــركة التســوية علــى أســاس صافــي المبلــغ أو تحقيــق الموجــودات وســداد المطلوبــات 

في الوقت ذاته.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية و( 
في تاريخ كل تقريرمالي ، تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الغير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة.   
في حالة وجود مثل هذا المؤشر، أو عندما يكون اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل مطلوبا، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد 
لألصل. القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو وحدة توليد النقد هي القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، والقيمة المستخدمة، أيهما أكبر. يتم تحديد 
المبلغ القابل لالسترداد لألصل الفردي، ما لم يكن األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير عن تلك من األصول األخرى أو 
مجموعات األصول. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد قيمته القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم 

تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.

عند تقدير القيمة في االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة   
الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد، يتم أخذ 
معامالت السوق الحديثة في االعتبار. في حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. هذه الحسابات 

مدعومة بمضاعفات التقييم، وأسعار األسهم المدرجة للشركات المتداولة علنًا أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة.

النقد وما في حكمه ز( 
لغرض بيان التدفقات النقدية، يشتمل النقد وما في حكمه على نقد في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع مصرفية بتواريخ استحقاق أصلية   

لفترة 3 أشهر أو أقل.

قياس القيمة العادلة ح( 
القيمة العادلة هو السعر الذي سيتم إستالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين مشاركي السوق في   

تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن معاملة بيع الموجود أو تحويل المطلوب تحدث إما:

في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب؛  -  
أو في السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي.  -  

يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه للشركة.  

أو  الموجود  السوق عند تسعير  المشاركون في  التي سيستخدمها  االفتراضات  باستخدام  المطلوب  أو  للموجود  العادلة  القيمة  يتم قياس   
المطلوب، على افتراض بأن مشاركي السوق يعملون بأفضل مصالحهم االقتصادية.

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة مشاركي السوق على إدرار منافع اقتصادية عن طريق استخدام الموجودات   
بأعلى وأفضل استخداماتها، أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق الذي سيستخدم الموجودات بأعلى وأفضل استخداماتها.

أهم السياسات المحاسبية )يتبع(  .3

قياس القيمة العادلة )يتبع( ح( 
تستخدم الشركة تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي توفر لها معلومات كافية لقياس القيمة العادلة، والذي يزيد الحد األقصى   

الستخدام المدخالت ذات الصلة القابلة للرصد ويحد من استخدام المدخالت الغير القابلة للرصد.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية ضمن تراتبية القيمة العادلة، كما   
هو موضح على النحو التالي، بناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل:

األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛ المستوى 1 -   -  
تقنيــات التقييــم ألدنــى مســتوى والتــي يمكــن مالحظــة مدخالتهــا ذات التأثيــر الجوهــري علــى قيــاس القيمــة العادلــة  المستوى 2 -   -  

المسجلة أما بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛
تقنيات التقييم ألدنى مستوى والتي ال يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة. المستوى 3 -   -  

بين  إذا كانت قد حدثت تحويالت فيما  الشركة ما  المالية على أساس متكرر، تحدد  البيانات  المحتسبة في  للموجودات والمطلوبات  بالنسبة   
المستويات في التراتبية من خالل إعادة تقييم تصنيفها )استنادًا إلى أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة 

ككل( في تاريخ بيان المركز المالي.

أو  الموجودات  ومخاطر  وخصائص  طبيعة  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  بتحديد  الشركة  قامت  العادلة،  القيمة  إفصاح  لغرض   
المطلوبات ومستوى تراتبية القيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

مخصصات ط( 
يتم احتساب المخصصات عند وجود التزام )قانوني أو متوقع( على الشركة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل إن يتطلب وجود تدفق خارجي   

للموارد الضمنية يشمل المنافع اإلقتصادية لتسوية هذه اإللتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامات.

اإليرادات ي( 
يتم احتساب اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للبضائع الموردة أو الخدمات المقدمة في سياق أنشطة العمل االعتيادي   
للشركة. تقوم الشركة بإحتساب االيرادات عندما تنقل السيطرة على سلعة أو خدمة إلى العميل. كما يجب استيفاء معايير اإلثبات التالية قبل 

إثبات اإليراد:

بيع المواد الغذائية والمرطبات أ(   
يتــم احتســاب اإليــرادات الناتجــة عــن بيــع المــواد الغذائيــة والمرطبــات عنــد تســليم المــواد الغذائيــة والمرطبــات. يتــم عمــل الفواتيــر بشــكل    

فوري.

إيرادات الغرف ب(   
تمثــل إيــرادات الغــرف الناتجــة مــن العمليــات التشــغيلية للفنــدق مجموعــة المبالــغ المحتســبة علــى العمــالء والنــزالء خــالل الفتــرة بمــا فــي ذلــك    
رســوم الخدمــة باإلضافــة إلــى دفتــر األســتاذ العــام الخــاص بالنــزالء الــذي لــم يتــم عمــل فواتيــر بشــأنه فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي. تظهــر 
إيــرادات الغــرف صافــي مــن الخصومــات والمخصصــات األخــرى. يتــم بيــع هــذه الخدمــات إمــا بشــكل منفصــل أو بشــكل حزمــة مــع بيــع المــواد 

الغذائية والمرطبات للعميل.

إيرادات االيجار ج(   
يتم احتساب االيرادات من الممتلكات المؤجرة بموجب عقد إيجار تشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.   

إيرادات الفوائد د(   
يتــم احتســاب إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم المدفوعــات    
النقديــة المســتقبلية المقــدرة أو المقبوضــات علــى مــدى العمــر المتوقــع لــألداة الماليــة أو فتــرة أقصــر، عندمــا يكــون ذلــك مناســبًا، إلــى 

صافي القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المالي.

أرباح األسهم هـ(   
يتــم احتســاب توزيعــات األربــاح عندمــا ينشــأ حــق الشــركة فــي اســتالم الدفعــة، ويكــون ذلــك بشــكل عــام عندمــا يوافــق المســاهمون علــى    

توزيعات األرباح.
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المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية ك( 
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية للشركة بسعر الصرف السائد بتاريخ إجراء المعاملة.  

يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بسعر الصرف الفوري السائد للعملة الرئيسية بتاريخ بيان المركز المالي. تحّمل   
جميع الفروق الناتجة إلى بيان الربح أو الخسارة. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة 
كما في التواريخ المبدئية للمعامالت. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة 

بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. عادة ما تحتسب الفروق الناتجة في الربح أو الخسارة.

تقارير القطاعات ل( 
الخاصة  تلك  تختلف عن  أو خدمات تخضع لمخاطر وعوائد  التي تعمل في تقديم منتجات  الموجودات والعمليات  القطاعات هي مجموعة من   

بقطاعات األعمال األخرى.

القطاعات التشغيلية هي عبارة عن عناصر من الشركة تقوم بأنشطة وأعمال قد تدر إيرادات أو تتكبد مصروفات، بما في ذلك إيرادات ومصروفات   
المعامالت مع مكونات الشركة األخرى. يتم مراجعة جميع النتائج التشغيلية للقطاعات بشكل منتظم من قبل مجلس اإلدارة، التخاذ قرارات بشأن 
تخصيص الموارد وتقييم أدائها، والتي يوجد لديها معلومات مالية منفصلة. نتائج القطاعات التي يتم رفع تقارير عنها لمجلس اإلدارة تشمل بنود 

منسوبة مباشرة إلى قطاع معين، باإلضافة للنتائج التي يمكن تخصيصها على أساس معقول.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين م( 

الموظفون البحرينيون  
ان حقوق التقاعد والحقوق االجتماعية األخرى الخاصة بالموظفين البحرينيين يتم تغطيتها من قبل هيئة التأمين االجتماعي، والتي تمثل برنامج   
مساهمات محددة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم )19( “منافع الموظفين”، ويتم بموجبها تحصيل اشتراكات شهرية من الشركة والعاملين 

على أساس نسبة مئوية ثابتة من الرواتب.

الموظفون األجانب  
يستحق الموظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل محددة المدة مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لنصوص قانون العمل البحريني بالقطاع األهلي   
لسنة 2012 على أساس مدة الخدمة وآخر رواتب وعالوات. يتم عمل مخصص لهذه االلتزامات غير الممولة والذي يمثل برنامج منافع محددة حسب 

معيار المحاسبة الدولي رقم )19( على افتراض إنهاء خدمات جميع الموظفين بتاريخ بيان المركز المالي.

أسهم الخزينة ن( 
المباشرة  المصروفات  جميع  ذلك  في  بما  المدفوع،  المقابل  مبلغ  احتساب  يتم  ملكية،  حقوق  كأسهم  المحتسبة  األسهم  شراء  إعادة  عند   
المتكبدة التي يمكن نسبها إلى عملية الشراء، كخصم من حقوق الملكية. تصنف األسهم المعاد شراؤها كأسهم خزينة، ويتم عرضها في حقوق 
الملكية. عند بيع أو إعادة إصدار أسهم الخزينة الحقًا، يتم احتساب المبلغ المستلم كزيادة في حقوق الملكية، ويتم عرض الفائض أو العجز الناتج 

من المعاملة ضمن عالوة إصدار األسهم.

الضريبة الحكومية س( 
األجنبية( وتدفع  العمالت  أرباح صرف  )بعد خصم  الفندق  إيرادات  إجمالي  ثابتة من  الحكومية محسوبة كنسبة مئوية  الضريبة  المجموعة  تدفع   

للحكومة كل ثالثة أشهربشكل مؤجل.

عقارات وآالت ومعدات  .4

أرض مملوكة 
مبانيتملكًا حرًا

تحسينات على 
مباني

أثاث 
وتركيبات

 آالت
ومعدات

أعمال 
رأسمالية قيد 

المجموعالتنفيذ

التكلفة / التقييم:
13,431,86929,403,7116,593,3033,926,3252,624,05870,57956,049,845في 1 يناير 2022

81,61989430,617320,739433,869--إضافات
تحويالت من أعمال رأسمالية 

-)208,147(88,691114,7564,700--قيد التنفيذ

4,071,043-----4,071,043تحويل من استثمارات عقارية
1,375,036-----1,375,036إعادة تقييم

471,822-278,550125,56058,5179,195-عكس انخفاض القيمة
)12,974(-)12,974(----استبعادات

18,877,94829,682,2616,889,1734,100,4922,655,596183,17162,388,641في 31 ديسمبر 2022

اإلستهالك المتراكم:
27,284,584-20,443,9842,316,0432,525,4921,999,065-في 1 يناير 2022
1,829,166-772,122462,568420,233174,243-إستهالك السنة

)12,834(-)12,834(----استبعادات
29,100,916-21,216,1062,778,6112,945,7252,160,474-في 31 ديسمبر 2022

صافي القيمة الدفترية:
18,877,9488,466,1554,110,5621,154,767495,122183,17133,287,725في 31 ديسمبر 2022

خــالل الســنة، قــررت الشــركة اســتخدام جــزء مــن األرض غيــر المســتغلة المصنفــة ضمــن االســتثمارات العقاريــة لمواقــف ســيارات وألغــراض   
تشــغيلية أخــرى، وبــدأت فــي تطويــر الخطــط واألفــكار الخاصــة بذلــك. نتيجــة لذلــك، تــم تحويــل القيمــة الدفتريــة لهــذا الجــزء مــن األرض مــن 

االستثمارات العقارية إلى بند العقارات واآلالت والمعدات.

قامــت الشــركة باختبــار انخفــاض القيمــة الختبــار قابليــة تعافــي العقــارات واآلالت والمعــدات باســتخدام التدفقــات النقديــة المخصومــة التــي تعكــس   
أفضــل تقديــر حالــي للشــركة كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي، لآلثــار المتوقعــة لألوضــاع االقتصاديــة للتعافــي. أعــدت الشــركة تقديــرًا للتدفقــات 
النقديــة لفتــرة 5 ســنوات. معــدل الخصــم المســتخدم يتوافــق مــع المتوســط المرجــح لتكلفــة رأس المــال ومعــدل النمــو كمــا فــي 31 ديســمبر 2022 
والــذي يبلــغ 7.5% و2.5% علــى التوالــي. خــالل الســنة، قامــت الشــركة بعكــس انخفــاض فــي القيمــة بمبلــغ 471,822 دينــار بحرينــي واحتســاب ربــح 
إعــادة تقييــم بمبلــغ 1,375,036 دينــار بحرينــي )2021: ال شــيء دينــار بحرينــي(، مــن الممكــن أن تؤثــر الزيــادة فــي متوســط التكلفــة المرجــح لــرأس 
المــال بنســبة 0.5% وانخفــاض معــدل النمــو النهائــي علــى التقييــم بمبلــغ 564,000 دينــار بحرينــي و497,000 دينــار بحرينــي )2021: 110,653 دينــار 

بحريني و 626,049 دينار بحريني( على التوالي.
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عقارات وآالت ومعدات )يتبع(  .4

أرض مملوكة 
مبانيتملكًا حرًا

تحسينات على 
مباني

أثاث 
وتركيبات 
آالتومعدات

أعمال 
رأسمالية قيد 

المجموعالتنفيذ

التكلفة / التقييم:
13,431,86929,403,7116,333,1353,792,9562,497,155131,59455,590,420في 1 يناير 2021

54,126133,25293,589178,458459,425--إضافات
تحويالت من أعمال رأسمالية 

-)239,473(206,04211733,314--قيد التنفيذ

13,431,86929,403,7116,593,3033,926,3252,624,05870,57956,049,845في 31 ديسمبر 2021

اإلستهالك المتراكم:
25,488,875-19,685,7911,878,2902,104,1791,820,615-في 1 يناير 2021
1,795,709-758,193437,753421,313178,450-إستهالك السنة

27,284,584-20,443,9842,316,0432,525,4921,999,065-في 31 ديسمبر 2021

صافي القيمة الدفترية:
13,431,8698,959,7274,277,2601,400,833624,99370,57928,765,261في 31 ديسمبر 2021

االستثمارات العقارية  .5

أرض مملوكة 
مبانيتملكًا حرًا

تحسينات على 
مباني

أثاث 
وتركيبات

آالت 
ومعدات

أعمال 
رأسمالية قيد 

المجموعالتنفيذ

التكلفة:
40,555,475-15,864,74121,122,853112,97479,4423,375,465في 1 يناير 2022

10,658199,306210,823-859--إضافات
محول إلى عقارات وآالت 

)4,071,043(-----)4,071,043(ومعدات )إيضاح 4(

650,665-311,058314,97237717724,081عكس انخفاض في القيمة
12,104,75621,437,825114,21079,6193,410,204199,30637,345,920في 31 ديسمبر 2022

اإلستهالك المتراكم:
8,014,223-5,641,52982,69714,2782,275,719-في 1 يناير 2022
789,794-598,82610,24211,453169,273-إستهالك السنة

8,804,017-6,240,35592,93925,7312,444,992-في 31 ديسمبر 2022

صافي المبالغ الدفترية:
12,104,75615,197,47021,27153,888965,212199,30628,541,903في 31 ديسمبر 2022

 

االستثمارات العقارية )يتبع(  .5

أرض مملوكة 
مبانيتملكًا حرًا

تحسينات على 
مباني

أثاث 
وتركيبات

آالت 
ومعدات

أعمال 
رأسمالية قيد 

المجموعالتنفيذ

التكلفة:
40,451,141-15,864,74121,122,85394,49917,1183,351,930في 1 يناير 2021

121,489-18,47562,32440,690--إضافات
)17,155(-)17,155(----استبعادات وشطب

40,555,475-15,864,74121,122,853112,97479,4423,375,465في 31 ديسمبر 2021

اإلستهالك المتراكم:
7,265,569-5,058,45175,2769,2062,122,636-في 1 يناير 2021

760,385-583,0787,4215,072164,814-مخصص السنة
)11,731(-)11,731(----استبعادات وشطب

8,014,223-5,641,52982,69714,2782,275,719-في 31 ديسمبر 2021

صافي المبالغ الدفترية:
32,541,252-15,864,74115,481,32430,27765,1641,099,746في 31 ديسمبر 2021

 
تــم تقييــم اإلســتثمارات العقاريــة مــن قبــل مقيــم عقــارات مســتقل وبلغــت قيمتهــا العادلــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2022 مبلــغ 28,796,292 دينــار   
بحرينــي )2021: 32,759,674 دينــار بحرينــي(. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى منهجيــة رســملة الدخــل، وبالتالــي تــم تصنيفهــا ضمــن المســتوى 
3 فــي تراتبيــة القيمــة العادلــة. تــم اســتخدام فرضيــات جوهريــة للوصــول للقيمــة العادلــة المدرجــة، بمــا فــي ذلــك معــدالت رســملة وإشــغال 
العقــارات. خــالل الســنة، قامــت الشــركة بعكــس انخفــاض فــي القيمــة بمبلــغ 650,665 دينــار بحرينــي )2021: ال شــيء(. إن المنهجيــة المتبعــة 
متماشــية مــع تلــك المطبقــة فــي الفتــرة الســابقة، ال تفــرض الشــركة أي قيــود علــى اســتثماراتها العقاريــة وال توجــد التزامــات تعاقديــة لشــراء أو 

بناء أو تطوير االستثمارات العقارية أو إلجراء إصالحات أو صيانة أو تحسينات عليها.

تــم إجــراء تحليــل الحساســية لتقييــم تأثيــر المبلــغ القابــل لالســترداد مقارنــة بالقيمــة الدفتريــة لألصــل. ان معــدل رســملة الدخــل وتقييــم الدخــل   
باســتخدام فرضيــة أعلــى وأفضــل اســتخدام للممتلــكات همــا العامــالن المتغيــران اللــذان تــم اعتبارهمــا فــي التحليــل ليكــون لهمــا التأثيــر األكثــر 
أهميــة فــي التقييــم العــام للمبلــغ القابــل لالســترداد. إن مــن شــأن زيــادة معــدل الرســملة بنســبة 0.5% وانخفــاض الدخــل بنســبة 5% التأثيــر علــى 

التقييم بمبلغ 2,005,104 دينار بحريني و 1,439,815 دينار بحريني )2021: 3,712,763 دينار بحريني و1,637,984 دينار بحريني( على التوالي.
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إستثمار في شركة زميلة  .6
البحرين  مملكة  في  تأسست  والتي  ذ.م.م.،  )البحرين(  والشرقية  األفريقية  الشركة  في  ملكية  حصة   )%33.33  :2021(  %33.33 الشركة  تملك   
ومرتبطة بأعمال اإلستثمارات وبيع المشروبات. يتم احتساب حصة الشركة في الشركة األفريقية والشرقية )البحرين( ذ.م.م. باستخدام طريقة 

حقوق الملكية في البيانات المالية. فيما يلي التغيرات خالل السنة:

20222021

6,822,2796,804,606في 1 يناير
2,028,6061,359,707حصة الشركة من الربح خالل السنة

45,10657,966حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة
-)10,094(تعديالت على احتياطي الشركة الزميلة

)1,400,000()2,200,000(أرباح أسهم مستلمة خالل السنة
6,685,8976,822,279في 31 ديسمبر

يلخص الجدول التالي المعلومات المالية إلستثمار الشركة في الشركة األفريقية والشرقية )البحرين( ذ.م.م.:  

20222021

8,274,0347,697,134موجودات متداولة
13,643,05314,580,067موجودات غير متداولة

)1,876,120()1,936,832(مطلوبات متداولة
)690,224()678,543(مطلوبات غير متداولة

19,301,71219,710,857حقوق الملكية
33.33%33.33٪نسبة حصة ملكية الشركة

6,433,9046,570,286حصة الشركة من صافي موجودات الشركة الزميلة
251,993251,993الشهرة المدرجة ضمن اإلستثمار في الشركة الزميلة

6,685,8976,822,279القيمة الدفترية للحصة في الشركة الزميلة

20222021

6,085,8184,079,122الربح للسنة
135,317173,898الدخل الشامل اآلخر للسنة

6,221,1354,253,020إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

2,028,6061,359,707حصة الشركة من الربح للسنة
45,10657,966حصة الشركة في الدخل الشامل اآلخر للسنة

2,073,7121,417,673حصة الشركة من إجمالي الدخل الشامل للسنة

كمــا فــي تاريــخ التقريــر، توجــد لــدى الشــركة الزميلــة إلتزامــات محتملــة ناتجــة ضمــن ســياق أعمالهــا االعتياديــة، والتــي تتضمــن علــى خطابــات الضمــان   
القائمة وشيكات المناقصة بقيمة 4,050 دينار بحريني )2021: 6,727 دينار بحريني(.

إستثمارات في أوراق مالية  .7

20222021

2,632,9242,641,524إستثمارات أسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2,636,7851,967,946إستثمارات سندات دين بالتكلفة المطفأة

5,269,7094,609,470

1,072,91174,666إستثمارات أسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
6,342,6204,684,136

إستثمارات أسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أ( 

20222021

2,270,2272,285,567إستثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة
362,697355,957إستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المدرجة

2,632,9242,641,524

كانت الحركة في استثمارات أسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما يلي:  

20222021

2,641,5242,658,980في 1 يناير
)17,456()8,600(التغير في القيمة العادلة خالل السنة

2,632,9242,641,524في 31 ديسمبر

إستثمارات سندات دين بالتكلفة المطفأة ب( 

20222021

2,636,7851,967,946سندات دين مسعرة
2,636,7851,967,946

تتكون سندات الدين المسعرة من السندات التالية:  

معدل الكوبوناالستحقاقالقيمة االسميةالمصدر

7.5% على أساس نصف سنوي25 أكتوبر 2,300,0002027 دوالر امريكيالهيئة الوطنية للنفط والغاز
7% على أساس نصف سنوي12 أكتوبر 2,400,0002028 دوالر أمريكيوزارة المالية واالقتصاد الوطني

4.2% على أساس نصف سنوي17 مارس 700,0002025 دينار بحرينيسندات التنمية الحكومية
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إستثمارات في أوراق مالية )يتبع(  .7

إستثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ج( 

20222021

1,072,91174,666إستثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة
1,072,91174,666

يتم إدارة استثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة بمبلغ 1,055,116 دينار بحريني من قبل مدير صندوق خارجي )راجع إيضاح 18(.  

كانت الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كما يلي:  

20222021

74,6662,064,063في 1 يناير
-1,133,550إضافات خالل السنة
)2,000,000()53,553(استبعاد خالل السنة

10,603)81,752(التغير في القيمة العادلة خالل السنة
1,072,91174,666في 31 ديسمبر

المخزون  .8

20222021

58,44966,200أغذية ومرطبات
25,76225,787مخازن عامة

84,21191,987

بلغــت قيمــة المخــزون المحتســب كمصروفــات فــي إجمالــي التكاليــف التشــغيلية مبلــغ 719,570 دينــار بحرينــي خــالل الســنة )2021: 371,786 دينــار   
بحريني(.

ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى  .9

20222021

ذمم تجارية مدينة
433,845294,578- األطراف األخرى

1,3151,041- األطراف ذات العالقة )إيضاح 18(
)44,502()51,836(مطروحًا منها: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

383,324251,117

88,07347,049ذمم مدينة مستحقة
مصروفات مدفوعة مقدمًا

183,413107,879- األطراف األخرى
8151,102- األطراف ذات العالقة )إيضاح 18(

5,7732,565مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين والمقاولين
18,40324,660ذمم مدينة أخرى

679,801434,372

ال تحســب أيــة فائــدة علــى الذمــم التجاريــة المدينــة. تســتحق الذمــم المدينــة المتعلقــة بالنــزالء الحالييــن الـــدفع عنــد مغادرتهــم. يتــم تســوية الذمــم   
المدينة المتعلقة بالعمليات األخرى ونزالء الشركات عادًة عند إصدار الفواتير. الحركة في مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مبينة أدناه:

20222021

44,50252,901في 1 يناير
)8,399(7,334مخصص / )عكس( خالل السنة

51,83644,502في 31 ديسمبر

يتوقــع اســترداد الذمــم المدينــة غيــر منخفضــة القيمــة بالكامــل، بنــاًء علــى الخبــرات الســابقة. ال تقــوم الشــركة بالحصــول علــى ضمانــات ماليــة علــى   
الذمم المدينة، باستثناء شيكات بتواريخ مؤجلة على عدد قليل من أرصدة الذمم المدينة.

النقد وما في حكمه  .10

20222021

8,0826,613نقد في الصندوق
1,940,5222,333,982أرصدة البنوك

1,948,6042,340,595

الودائــع البنكيــة بقيمــة 5,000,000 دينــار بحرينــي )2021: 3,300,000 دينــار بحرينــي( لهــا تاريــخ اســتحقاق أصلــي يزيــد عــن 3 أشــهر. متوســط معــدل الفائــدة   
لهذه الودائع هو %3.5 )2021: %2.6(.

لــدى الشــركة تســهيالت ســحب علــى المكشــوف غيــر مســتخدمة بقيمــة 0.5 مليــون دينــار بحرينــي لتمويــل متطلبــات رأس المــال التشــغيلي. هــذه   
التســهيالت ممنوحــة مــن قبــل المؤسســات الماليــة فــي مملكــة البحريــن. تتحمــل هــذه التســهيالت معــدل فائــدة ســنوي بنســبة 4.5% فــوق معــدل 

شهر واحد بين بنوك البحرين المعمول به على أساس شهري.
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رأس المال  .11

20222021

المصرح به:
150,000,000 سهم عادي )2021: 150,000,000 سهم( بقيمة أسمية قدرها 0.100 دينار 

15,000,00015,000,000بحريني للسهم

الصادر والمدفوع بالكامل:
121,275,000 سهم )2021: 121,275,000 سهم( بقيمة أسمية قدرها 0.100 دينار بحريني 

12,127,50012,127,500للسهم

ربحية السهم  
يتــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية بقســمة صافــي الربــح المنســوب إلــى المســاهمين علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة   

القائمة خالل السنة، باستثناء متوسط عدد األسهم العادية المشتراة من قبل الشركة والمحتفظ بها كأسهم خزينة ، على النحو التالي:

20222021

2,868,784536,990الربح للسنة
120,292,954120,092,219المتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق الملكية

244العائد على السهم األساسي بالفلس

العائد على السهم المخفض يعادل العائد على السهم األساسي، حيث ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مخفضة محتملة اإلصدار.  

معلومات إضافية عن نمط المساهمين  
أســماء وجنســيات المســاهمين الرئيســيين الذيــن لديهــم حصــة بنســبة 5% أو أكثــر مــن األســهم المصــدرة والمدفوعــة بالكامــل وعدد األســهم   )1(  

التي يمتلكونها.

النسبة المئويةعدد األسهمالجنسية

39,827,88432.84الكويتالهيئة العامة لالستثمار
38,989,47132.15البحرينالهيئة العامة للتأمين االجتماعي – المدني والعسكري

25,399,33020.94الكويتالشركة الكويتية لالستثمار

لدى الشركة فئة واحدة من األسهم فقط وحاملي هذه األسهم لديهم حقوق تصويت متساوية.  )2(  

توزيع ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة على النحو اآلتي:  )3(  

عدد المساهمينعدد األسهمالنوع*
النسبة المئوية من عدد 

األسهم الصادرة

11,220,4763,8449.25أقل من %1
15,837,83934.82% إلى أقل من %5

---5% إلى أقل من %10
10104,216,685385.93% إلى أقل من %50

---50% فما فوق
121,275,0003,850100.00

* تبين كنسبة من مجموع األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل للشركة.   

44.42% مــن االســهم مملوكــة مــن قبــل أفــراد وكيانــات اعتباريــة بحرينيــة بينمــا 55.58% منهــا مملوكــة مــن قبــل جنســيات أخــرى. إجمالــي    
االسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2022 بلغت 0.20% )2021: %0.20(.

رأس المال )يتبع(  .11

أسهم الخزينة  
تتمثــل أســهم الخزينــة فــي شــراء الشــركة ألســهمها. كان لــدى الشــركة 580,000 ســهم )2021: 1,182,781 ســهم( بتكلفــة اســتحواذ تبلــغ 55,261   
دينــار بحرينــي )2021: 94,726 دينــار بحرينــي(. خــالل الســنة، لــم تقــم الشــركة بشــراء أي أســهم )2021: ال شــيء(. بلغــت القيمــة الســوقية كمــا فــي 
تاريــخ التقريــر82,360 دينــار بحرينــي )2021: 156,127 دينــار بحرينــي(. تمثــل هــذه األســهم 0.48% )2021: 0.98%( مــن إجمالــي األســهم القائمــة كمــا 

في تاريخ التقرير.

إحتياطيات أخرى  .12

إحتياطي قانوني أ( 
ينــص قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي والنظــام األساســي للشــركة، بــأن يتــم تحويــل 10% مــن ربــح الســنة إلــى اإلحتياطــي القانونــي. يجــوز   
للشــركة أن تقــرر إيقــاف مثــل هــذه التحويــالت الســنوية عندمــا يبلــغ اإلحتياطــي القانونــي 50% مــن رأس المــال الصــادر. إن هــذا اإلحتياطــي غيــر 
قابــل للتوزيــع إال فــي الحــاالت التــي ينــص عليهــا قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي. قامــت الشــركة بتحويــل مبلــغ 286,878 دينــار بحرينــي 
لإلحتياطــي القانونــي خــالل الســنة )2021: 53,699 دينــار بحرينــي(. كمــا فــي 31 ديســمبر 2022، بلــغ االحتياطــي القانونــي 6,011,069 دينــار بحرينــي 

)2021: 5,724,191 دينار بحريني(.

إحتياطي عام ب( 
يمثــل اإلحتياطــي العــام األمــوال المخصصــة ألغــراض اإلنفــاق الرأســمالي المســتقبلي وتعزيــز القاعــدة الرأســمالية للشــركة. ال توجــد أي قيــود   

على توزيع هذا اإلحتياطي. كما في 31 ديسمبر 2022، بلغ االحتياطي العام 1,087,579 دينار بحريني )2021: 1,087,579 دينار بحريني(

إحتياطي إعادة التقييم ج( 
يتعلــق إحتياطــي إعــادة التقييــم بالتقييــم العــادل لــألرض المملوكــة تملــكًا حــرًا والمصنفــة كعقــارات وآالت ومعــدات مــن قبــل الشــركة. كمــا فــي   

31 ديسمبر 2022، بلغ احتياطي إعادة التقييم 14,418,702 دينار بحريني )2021: 13,043,666 دينار بحريني(.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  .13
فيما يلي التغيرات في المطلوب المحتسب في بيان المركز المالي فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين:  

20222021

221,461226,599الرصيد كما في 1 يناير
65,30843,141المخصص خالل السنة

)48,279()44,617(مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
242,152221,461الرصيد كما في 31 ديسمبر

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى  .14

20222021

552,128487,307مصروفات مستحقة
511,812394,468ذمم تجارية دائنة

291,225136,718مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة )إيضاح 18(
84,21955,002مبالغ مدفوعة مقدمًا من العمالء

55,00045,000مخصص التبرعات الخيرية
60,20440,570التزامات عقد اإليجار

39,56318,029ذمم دائنة أخرى
1,594,1511,177,094
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إيرادات من عقود مبرمة مع العمالء  .15

20222021

5,663,1113,828,303إيرادات خدمات الفندق
1,194,8291,139,721إيراد إيجار المكاتب التجارية

6,857,9404,968,024

تفاصيل إيرادات خدمات الفندق كما يلي:  

20222021

2,165,8331,302,818غرف الفندق
1,410,9951,337,981شقق فندقية

1,841,867984,837أغذية ومرطبات
244,416202,667أخرى

5,663,1113,828,303

المصروفات التشغيلية  .16

20222021

1,231,497809,900أغذية ومرطبات
494,243363,573مصروفات متعلقة بالغرف

478,446460,169مصروفات متعلقة بالشقق الفندقية
272,404258,520مصروفات متعلقة بأبراج المكاتب

728,668568,143اإلدارة وتقنية المعلومات
307,475241,341البيع والتسويق

54,58839,267النادي الصحي
28,73129,375الترفيه

17,27919,229المغسلة
632,733642,679تكاليف تشغيلية أخرى

4,246,0643,432,196

فيما يلي تحليل إلجمالي التكاليف التشغيلية على أساس طبيعة المصروفات:  
20222021

1,706,8871,414,497الرواتب والمصروفات ذات الصلة
719,570371,786إستهالك المخزون

645,450634,859المرافق والتأمين والضرائب
274,985282,919النفقات غير المباشرة

233,053188,461مصروفات العمولة
217,789168,451تصليح وصيانة

132,93789,064المبيعات والتسويق
120,32886,748رسوم إدارية )إيضاح 18(

195,065195,411أخرى
4,246,0643,432,196

إيرادات متنوعة  .17

20222021

80,613-منحة الضرائب الحكومية
7,872133,983ايرادات متنوعة أخرى

7,872214,596

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  .18
تمثــل األطــراف ذات العالقــة الشــركة الزميلــة والمســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســيين ومشــغلي الفنــدق   
وشــركات خاضعــة للســيطرة أو الســيطرة المشــتركة أو المتأثــرة مــن قبــل هــذه األطــراف. يتــم اعتمــاد سياســات التســعير والشــروط المتعلقــة 

بهذه المعامالت من قبل مجلس إدارة الشركة.

فيما يلي المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة والمتضمنة في الربح أو الخسارة:  

2022
حصة الشركة 

إيراداتمصروفات أخرىرسوم إدارةمشترياتمن الربح

612,744----المساهمون
8,717--2,028,60681,374الشركة الزميلة

-120,32847,803--شركة إدارة الفندق )راديسون(
292,4193,869---أعضاء مجلس اإلدارة

2,028,60681,374120,328340,222625,330

2021
حصة الشركة من 

إيراداتمصروفات أخرىرسوم إدارةمشترياتالربح

612,744----المساهمون
700--1,359,70763,414الشركة الزميلة

-86,74844,227--شركة إدارة الفندق )راديسون(
120,8001,501---أعضاء مجلس اإلدارة

1,359,70763,41486,748165,027614,945

فيما يلي األرصدة التي تمت مع األطراف ذات العالقة والمتضمنة في بيان المركز المالي:  

20222021

الموجودات
ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى

شركة زميلة  -815818
شركة اإلدارة )راديسون(  --284

أعضاء مجلس اإلدارة  -1,3151,041

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمار مدار من قبل مساهم  -1,055,116-
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معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة )يتبع(  .18

20222021

المطلوبات
ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى

شركة زميلة  -15,3236,983
شركة اإلدارة )راديسون(  -105,90276,635

أعضاء مجلس اإلدارة  -210,00053,100

بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة  
تنتــج األرصــدة القائمــة فــي نهايــة الســنة مــن األعمــال االعتياديــة وهــي غيــر مضمونــة وال تتحمــل أي فائــدة ويتــم عــادًة تســويتها علــى أســاس   
نقــدي فــي خــالل 30 يومــًا. ال توجــد هنــاك أيــة ضمانــات مســتلمة أو مقدمــة ألي طــرف مــن األطــراف ذات العالقــة علــى األرصــدة المســتحقة الدفــع 

والقبض.

بلغــت مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة المحتســبة فــي بيــان الربــح أو الخســارة 210,000 دينــار بحرينــي خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022   
)2021: 53,100 دينــار بحرينــي( والتــي تتضمــن فقــط علــى الرســوم األساســية. باإلضافــة لذلــك، بلغــت المكافــأة المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
خــالل الســنة 53,100 دينــار بحرينــي المتعلقــة بالســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 )2021: 40,000 دينــار بحرينــي المتعلقــة بالســنة المنتهيــة فــي 

31 ديسمبر 2020(.

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين  
موظفــو اإلدارة الرئيســيون هــم األشــخاص الذيــن يتمتعــون بالســلطة والمســؤولية لتخطيــط وتوجيــه ومراقبــة أنشــطة المنشــأة، بشــكل مباشــر   

أو غير مباشر للمنشأة. فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة، باستثناء أعضاء مجلس اإلدارة:

20222021

224,194168,409مكافآت قصيرة األجل
10,0943,724مكافآت نهاية الخدمة

234,288172,133

التخصيصات المقترحة  .19

20222021

التخصيصات المقترحة:
1,448,3401,200,922أرباح أسهم نقدية

التخصيصــات المقترحــة عــن عــام 2022 تخضــع لموافقــة المســاهمين فــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة. خــالل االجتمــاع الســنوي للجمعيــة   
العمومية المقام بتاريخ 31 مارس 2022 وافق المساهمون على توزيع أرباح أسهم بقيمة 1,200,922 دينار بحريني لسنة 2021.

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  .20

المقدمة  
تديــر الشــركة المخاطــر مــن خــالل عمليــة التحديــد والمراقبــة المســتمرة للمخاطــر التــي تواجههــا. تتعــرض الشــركة لعــدة مخاطــر متمثلــة فــي مخاطــر   

سعر الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار األسهم ومخاطر السمعة.

مجلس اإلدارة  
إن مجلس اإلدارة هو المسئول عن نهج إدارة المخاطر ككل والتصديق على مبادئ واستراتيجيات المخاطر.  

اللجنة التنفيذية  
ــة هــي المســئولة عــن تقييــم واعتمــاد أعمــال واســتراتيجيات المخاطــر وخطــط وسياســات الشــركة. كمــا أنهــا المســئولة عــن  ــة التنفيذي إن اللجن  

مخاطر السوق والسيولة المتعلقة باألنشطة االستثمارية للشركة من خالل تحسين السيولة وزيادة العوائد من األموال المتاحة للشركة.

مخاطر سعر الفائدة  
مخاطــر أســعار الفائــدة هــي مخاطــر تقلبــات القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألداة الماليــة نتيجــة لتغيــرات فــي أســعار الفائــدة   
فــي الســوق. يتعلــق تعــرض الشــركة لمخاطــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق باألســاس بتســهيالت الســحب علــى المكشــوف ذات 

معدالت فائدة عائمة الخاصة بالشركة.

إن الزيــادة فــي ســعر الفائــدة علــى تســهيالت الســحب علــى المكشــوف القائمــة بمقــدار 100 نقطــة أساســية مــع االحتفــاظ بجميــع المتغيــرات   
ثابتة، سوف يغير ربح السنة بمبلغ غير جوهري.

مخاطر االئتمان  
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بإلتزاماته األمر الذي ينتج عنه تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  

تتعــرض الشــركة لمخاطــر االئتمــان علــى جــزء معيــن مــن ذممهــا التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى، واألرصــدة لــدى بنــوك، وودائــع البنــوك. تــودع   
الشــركة ودائعهــا وأموالهــا لــدى بنــوك ومــدراء إســتثمارات لديهــم تصنيفــات ائتمانيــة جيــدة وتعتقــد بــأن مخاطــر اإلئتمــان ذات الصلــة تعــد هامشــية. 
فيمــا يتعلــق بالذمــم التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى، تســـعى الشـــركة إلــى تقليــل مخاطـــر االئتمـــان المتـــعلقة بالعمــالء وذلــك عــن طريــق وضــع 

حـدود ائتمان للعمـالء من األفراد، ومـراقبة الذمم المدينة القائمة بصورة مستمرة.

فيما يلي أدناه معلومات بشأن تعرضات المخاطر االئتمانية على الذمم التجارية المدينة للشركة باستخدام مصفوفة المخصص:  

2022
 أقل من
31 يومًا

60-31 
يومًا

90-61 
يومًا

120-91 
يومًا

 أكثر من
المجموع120 يومًا

مجموع إجمالي القيمة الدفترية المقدرة 
216,695124,56933,9388,37751,581435,160عند التعثر في السداد

)51,836()34,873()2,316()4,827()7,000()2,820(الخسائر االئتمانية المتوقعة
213,875117,56929,1116,06116,708383,324صافي الذمم التجارية المدينة

2021
 أقل من
31 يومًا

60-31 
يومًا

90-61 
يومًا

120-91 
يومًا

 أكثر من
المجموع120 يومًا

مجموع إجمالي القيمة الدفترية المقدرة 
190,98138,98217,62119,52528,510295,619عند التعثر في السداد

)44,502()22,351()11,900()2,063()5,405()2,783(الخسائر االئتمانية المتوقعة
188,19833,57715,5587,6256,159251,117صافي الذمم التجارية المدينة

تقــدم الشــركة خدماتهــا لعــدد كبيــر مــن العمــالء. تمثــل حســابات أكبــر خمســة عمــالء للشــركة 48% مــن الذمــم التجاريــة المدينــة فــي 31 ديســمبر   
.)%46 :2021( 2022
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مخاطر االئتمان  
تقتصر التعرضات القصوى للشركة لمخاطر االئتمان على القيمة الدفترية للموجودات المالية التالية:  

20222021

383,324251,117ذمم تجارية مدينة – صافي
10,78516,042ذمم مدينة أخرى

1,940,5222,333,982النقد وما في حكمه
5,000,0003,300,000ودائع بنكية

7,334,6315,901,141

مخاطر السيولة  
ان مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة الشــركة فــي الحصــول علــى األمــوال الالزمــة لســداد التزاماتهــا المتعلقــة بأدواتهــا الماليــة والتــي يتــم   
تســديدها نقــدًا أو باســتخدام أصــل مالــي آخــر. هــدف الشــركة عنــد إدارة الســيولة هــو التأكــد، قــدر اإلمــكان، مــن أنــه ســيكون لديهــا ســيولة كافيــة 

للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ، في ظل الظروف العادية والظروف الصعبة.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2022، كان لــدى الشــركة 5,791,742 دينــار بحرينــي )2021: 5,200,828 دينــار بحرينــي( مــن المــوارد تشــمل النقــد ومــا فــي حكمــه   
بقيمــة 1,948,604 دينــار بحرينــي )2021: 2,340,595 دينــار بحرينــي( وموجــودات أخــرى عاليــة الســيولة )أســهم مدرجــة( بقيمــة 3,343,138 دينــار بحرينــي 
)2021: 2,360,233 دينــار بحرينــي( وتســهيالت ائتمــان غيــر مســتخدمة متاحــة بمبلــغ 500,000 دينــار بحرينــي )2021: 500,000 دينــار بحرينــي( والتــي 
ســتكون كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها. تواصــل الشــركة الزميلــة أدائهــا الجيــد ومــن المتوقــع أن تقدمــا دعمــًا نقديــًا للشــركة مــن خــالل 

توزيع أرباح األسهم.

كما في تاريخ نهاية السنة، كانت االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية أقل من سنة واحدة.  

مخاطر العملة  
مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تقلــب قيمــة األداة الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. يتــم إجــراء معامــالت الشــركة بصــورة   

أساسية بالدينار البحريني والدوالر األمريكي. ال تتعرض الشركة لمخاطر عملة جوهرية حيث إن الدينار البحريني مثبت بالدوالر األمريكي.

مخاطر أسعار األسهم  
مخاطــر أســعار األســهم عبــارة عــن تقلــب قيمــة األداة الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار الســوق، ســواًء كانــت هــذه التغيــرات نتيجــة لعوامــل خاصــة   
بــاألداة الماليــة ذاتهــا، أو الجهــة المصــدرة لهــا، أو عوامــل تؤثــر علــى جميــع األدوات المتداولــة فــي الســوق. تديــر الشــركة مخاطــر أســعار األســهم 

من خالل تنويع إستثماراتها.

20222021
تغيرات 

في أسعار 
األسهم

التأثير على 
حقوق 

الملكية
التأثير على 

الربح

تغيرات 
في أسعار 

األسهم

التأثير على 
حقوق 
الملكية

التأثير على 
الربح

إستثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة 
-97,251+5%-40,410+5٪بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٪5-)40,410(-%5-)97,251(-

إستثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة 
4,127-+5%53,173-+5٪بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٪5--)53,173(%5--)4,127(

كمــا يوجــد لــدى الشــركة إســتثمارات غيــر مدرجــة بصافــي قيمــة الموجــودات حيــث أن تأثيــر التغيــرات فــي أســعار األســهم ســيتم عكســه فقــط عنــد   
بيع اإلستثمار أو عند اعتباره منخفض القيمة، وعندها سيتأثر بيان الربح أو الخسارة.

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )يتبع(  .20

إدارة رأس المال  
سياســة مجلــس اإلدارة هــي المحافظــة علــى قاعــدة رأســمالية قويــة للمحافظــة علــى ثقــة المســتثمرين والدائنيــن والســوق، والمحافظــة علــى   
التطــورات المســتقبلية للشــركة. يراقــب مجلــس اإلدارة كل مــن االنتشــار الديموغرافــي للمســاهمين، باإلضافــة للعائــد علــى رأس المــال، والــذي 
تعرفــه الشــركة كمجمــوع حقــوق ملكيــة المســاهمين ومســتوى أربــاح األســهم لهــم. يســعى مجلــس إدارة الشــركة للمحافظــة علــى تــوازن بيــن 
أعلــى عوائــد الممكــن تحقيقهــا والنمــو الممكــن تحقيقــه بوضــع رأســمالي ســليم. لــم تكــن هنــاك أي تغيــرات جوهريــة فــي توجــه الشــركة إلدارة 

رأس المال خالل السنة.

القيمة العادلة  .21

الموجودات المالية والمطلوبات المالية  
تشــتمل الموجــودات الماليــة علــى النقــد ومــا فــي حكمــه، وودائــع بنكيــة، والذمــم التجاريــة والذمــم المدينــة واألخــرى، وإســتثمارات. تشــتمل   

المطلوبات المالية على الذمم التجارية الدائنة ومطلوبات أخرى.

يوضــح الجــدول التالــي القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة، ويحللهــا بحســب مســتوى تراتبيــة القيمــة العادلــة، حيــث يتــم   
تصنيف كل قياس للقيمة العادلة كما في تاريخ بيان المركز المالي.

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 20221

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
362,6972,632,924-2,270,227الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
1,072,911-17,7951,055,116الربح أو الخسارة

2,288,0221,055,116362,6973,705,835

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 20211

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
355,9572,641,524-2,285,567الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
74,666--74,666الربح أو الخسارة

2,360,233-355,9572,716,190

لــم يكــن هنــاك أي تحويــالت بيــن المســتوى األول والمســتوى الثالــث مــن تراتبيــة القيمــة العادلــة، خــالل الســنة. الجــدول التالــي يوضــح تســوية بيــن   
المبالغ االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لمقاييس القيمة العادلة في المستوى الثالث من تراتبية القيمة العادلة:

20222021

355,9572,351,939في 1 يناير
)2,000,000(-استبعاد خالل السنة

صافي التغير في القيمة العادلة:
6,7404,018- في الدخل الشامل اآلخر

362,697355,957في 31 ديسمبر

موجودات ومطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة  
القيمة العادلة للموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة تقارب قيمتها الدفترية بسبب طبيعتها قصيرة األجل.  

القيمة العادلة للمطلوبات المالية األخرى ال تختلف جوهرًيا عن قيمتها الدفترية.  
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القيمة العادلة )يتبع(  .21

الموجودات غير المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة لكن تم اإلفصاح عن قيمتها العادلة  
تــم التوصــل إلــى القيمــة العادلــة للعقــار االســتثماري واألراضــي المملوكــة تملــكًا حــرًا للشــركة كمــا فــي تاريــخ التقريــر علــى أســاس التقييــم الــذي   
تــم إجــراؤه فــي التواريــخ المعنيــة. تــم تحديــد القيمــة العادلــة مــن قبــل اإلدارة بنــاًء علــى طريقــة رســملة االســتثمار التــي تعكــس صافــي الدخــل 

المحتمل للعقار على معدل الرسملة. وفًقا لذلك، تم تصنيف القيمة العادلة على أنها في المستوى الثالث من تراتبية القيمة العادلة.

معلومات قطاع األعمال  .22
تم تنظيم أعمال الشركة التشغيلية إلى القطاعات التالية:  

إيجار الغرف، وبيع األغذية والمرطبات، والمؤتمرات والحفالت.  - أعمال الفندق   
ايجار المكتب في البرجين التجاريين.  - أبراج المكاتب   

البنكيــة  الملكيــة، والودائــع  الزميلــة، وإســتثمارات أســهم حقــوق  الشــركة  دخــل اإلســتثمارات يتضمــن   - اإلستثمارات والشركة   
ومصاريف المكتب الرئيسي.

تقــوم اإلدارة بمراقبــة النتائــج التشــغيلية لوحــدات العمــل بشــكل منفصــل بغــرض اتخــاذ القــرارات حــول تخصيــص المــوارد وتقييــم األداء. يتــم تقييــم   
أداء القطاع استنادًا على األرباح أو الخسائر التشغيلية.

تتضمــن موجــودات قطاعــات األعمــال علــى جميــع الموجــودات التشــغيلية المســتخدمة مــن قبــل قطــاع األعمــال وتتكــون أساســًا مــن عقــارات وآالت   
ومعــدات ومخــزون وإســتثمارات وذمــم مدينــة. بينمــا يمكــن نســب أغلبيــة الموجــودات مباشــرًة لقطاعــات األعمــال الفرديــة، تــم تخصيــص المبالــغ 

الدفترية لبعض الموجودات المستخدمة بصورة مشتركة من قبل قطاعين أو أكثر من القطاعات على أسس معقولة.

تتضمن مطلوبات القطاعات على جميع المطلوبات التشغيلية، وتتكون باألساس من ذمم تجارية دائنة ومطلوبات مستحقة.  

تم تنظيم أعمال الشركة التشغيلية إلى القطاعات التالية:  

المجموعاالستثمارات والشركةأبراج المكاتبأعمال الفندق
3120222021202220212022202120222021 ديسمبر

5,663,1113,828,303----5,663,1113,828,303إيرادات خدمات الفندق
1,194,8291,139,721--1,194,8291,139,721--إيرادات إيجار المكاتب التجارية
)3,432,196()4,246,064(--)258,520()272,404()3,173,676()3,973,660(إجمالي التكاليف التشغيلية

2,611,8761,535,828--1,689,451654,627922,425881,201إجمالي الربح التشغيلي

2,338,8481,680,6952,338,8481,680,695----دخل اإلستثمار – صافي*
7,872133,9837,872214,596--80,613-إيرادات أخرى

)2,556,094()2,618,960(--)760,385()789,794()1,795,709()1,829,166(استهالك
-1,122,487---650,665-471,822عكس انخفاض القيمة

)332,611()593,339()332,611()593,339(----مصروفات عمومية وإدارية
خسارة شطب ممتلكات 

)5,424(---)5,424(---وآالت ومعدات

783,296115,3921,753,3811,482,0672,868,784536,990)1,060,469(332,107الربح / )الخسارة( للسنة

* تشــمل علــى الحصــة فــي ربــح شــركة زميلــة، ودخــل أربــاح األســهم، ودخــل الفوائــد، وتغيــرات القيمــة العادلــة لالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن   
خالل الربح أو الخسارة.

المجموعاالستثمارات والشركةأبراج المكاتبأعمال الفندق
3120222021202220212022202120222021 ديسمبر

33,786,89729,144,83928,691,82432,660,21120,092,04017,174,83282,570,76178,979,882مجموع الموجودات
1,509,9271,304,45941,32335,755285,05358,3411,836,3031,398,555مجموع المطلوبات

االلتزامات وااللتزامات المحتملة  .23
لــدى الشــركة التــزام بمصروفــات رأســمالية بمبلــغ 86,164 دينــار بحرينــي يتعلــق بتجديــد الفنــدق والنفقــات الرأســمالية األخــرى ذات الصلــة )2021: ال   

شيء(.

لدى الشركة ضمان قائم بمبلغ 4,050 دينار بحريني كما في تاريخ التقرير )2021: 4,050 دينار بحريني(.  

معلومات المقارنة  .24
تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة، عنــد الضــرورة، إلعطــاء مقارنــة عادلــة مــع عــرض الســنة الحاليــة. إن إعــادة التصنيــف هــذه لــم تؤثــر علــى   

أرقام الربح أو حقوق الملكية المعلنة سابقًا.

لطالما كانت خدمة المأكوالت والمشروبات 
من أهم خدمات الفندق. إعداد مطعم 
“الفنار“ في الثمانينات.
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في إحدى أجنحة الفندق في الثمانينات.
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اإلجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق ميثاق حوكمة الشركات  -1
يشكل ميثاق حوكمة الشركات الذي تم إصداره من قبل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بتاريخ 16 مارس 2010م، والذي تم تحديثه بتاريخ   
26 مارس 2019م، القاعدة األساسية التي تنطلق منها شركة الفنادق الوطنية )ش.م.ب.( )“الشركة“( في تعامالتها التجارية وتطبيقها للقوانين 

السائدة في مملكة البحرين.

إن مبادئ ميثاق حوكمة الشركات تحكم العالقة فيما بين كل من الشركة ومساهميها، مجلس إدارتها، اإلدارة التنفيذية، الموظفين، واألطراف   
األخرى )مثل الزبائن، والسلطات القانونية، والموردين، وجميع األفراد والمؤسسات التي تتعامل معهم الشركة(. ويعتبر تطبيق مبادئ حوكمة 
المعنية بصورة مسؤولة،  األطراف  التعامالت مع جميع  تتم  أن  نحرص على  فإننا كشركة  وبالتالي  الشركة،  تكوين  جزًء أساسيًا من  الشركات 

وبطريقة آمنة طوال الوقت.

ومن جهة أخرى، فإن الشركة تحرص على أن تكون جميع إتصاالتها مع المساهمين واضحة وتتسم بالشفافية، وذلك من أجل جعل أسهم الشركة   
جذابة كخياٍر إستثماري، سواًء كان ذلك للمساهمين الحالين أو للمستثمرين الجدد. ولتحقيق ذلك، فإن إدارة الشركة تعلن وبكل دقة وشفافية 
وبصورة دورية، نتائج العمل وذلك طبقا لما تتطلبه مبادئ ميثاق الحوكمة والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها باإلضافة إلى ما تتطلبه 

القوانين السائدة في مملكة البحرين.

عطفًا على ما قد ذكر سلفًا، تلتزم الشركة باإلمتثال بمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات، مع حرصها على أن تتماشى مع أفضل الممارسات   
الدولية. وإن هذا التقرير يعكس وبصورة واضحة وشفافة إلتزام الشركة بمبادئ ميثاق حوكمة الشركات وتنفيذها لما ورد فيها، وذلك للسنة 

المالية 2022م.

تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم في أسهم الشركة  -2
لم توجد أي معامالت بيع/شراء أسهم في الشركة من ِقبل أعضاء مجلس اإلدارة و أزواجهم و أبناؤهم خالل السنة المالية 2022م.  

تشكيل مجلس اإلدارة  -3

ما يلي بيان تشكيل مجلس اإلدارة الحالي: أ . 

االسمالرقم

الفئة )تنفيذي 
وغير تنفيذي 

الخبرات والمؤهالتومستقل(

المدة التي قضاها كعضو 
في مجلس إدارة الشركة 
من تاريخ أول إنتخاب أو 

تعيين له

عضوياتهم 
ومناصبهم 

في أية 
شركات أخرى

مناصبهم في 
أية مواقع 
رقابية أو 

حكومية أو 
تجارية هامة 

أخرى إلىمن

فيصل أحمد 1
الزياني

مستقل/ غير 
تنفيذي

تاجر ذو سمعة مرموقة في مملكة البحرين  •
حاصل على شهادة دكتوراه في االدارة  •

ال يوجدال يوجد2024/3/31م1983/4/30م

تشكيل مجلس اإلدارة )يتبع(  -3

ما يلي بيان تشكيل مجلس اإلدارة الحالي: )يتبع(: أ . 

االسمالرقم

الفئة )تنفيذي 
وغير تنفيذي 

الخبرات والمؤهالتومستقل(

المدة التي قضاها كعضو 
في مجلس إدارة الشركة 
من تاريخ أول إنتخاب أو 

تعيين له

عضوياتهم 
ومناصبهم 

في أية 
شركات أخرى

مناصبهم في 
أية مواقع 
رقابية أو 

حكومية أو 
تجارية هامة 

أخرى إلىمن

عادل نهابة 2
حمادة

يعمل حاليًا كمدير إدارة محاسبة اإلستثمار بالهيئة غير تنفيذي  •
العامة لإلستثمار بالكويت.

يتمتع بخبرة كبيرة في المجال اإلداري.  •
شغل العديد من المراكز الرئاسية منها وظيفة   •

مدير عام لمجموعة شركات يوسف محمد الشايع 
ووظيفة مدير إدارة الشئون المالية ومدير إدارة 

المشتريات والمخازن ومدير إدارة التدقيق الداخلي 
ومراقب عام اإليرادات العامة ورئيس قسم حسابات 

التكاليف والميزانية على فترات مختلفة بشركة 
النقل العام الكويتية.

شغل وظيفه محاسب أول في المجموعة   •
االستثمارية العقارية الكويتية.

حاصل على شهادة بكالوريوس تجارة من جامعه   •
الكويت وشهادة عليا بعلوم اإلدارة والمحاسبة 

اإلدارية من كلية كنز التجارية في لندن.

ال يوجدال يوجد2024/3/31م2018/3/28م

عبدالعزيز 3
عبدالله 

العيسى

يعمل حاليًا كمدير تنفيذي للشئون القانونية وأمين غير تنفيذي  •
سر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين اإلجتماعي.

حاصل على شهادة دبلوم في اإلشراف من جامعه   •
البحرين وليسانس حقوق من جامعه بيروت العربية.

ال يوجدال يوجد2024/3/31م2013/3/29م

مشاري زيد 4
الخالد

يعمل حاليًا مدير عام لشركة مجموعة الخالد الدولية.غير تنفيذي  •
يتمتع بخبرة كبيرة في المجال اإلداري.  •

شغل العديد من المراكز الرئاسية منها وظيفة مدير   •
عام للمجموعة اإلستثمارية العقارية الكويتية ورئيس 

مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة 
العقارية و عضو اللجنة التنفيذية في البنك المصري 

الخليجي و شركة االستثمارات الكويتية المصرية.
حاصل على شهادة بكالريوس تجارة – كلية إدارة   •

األعمال من جامعة القاهرة.

ال يوجدال يوجد2024/3/31م2002/3/27م

فيصل يوسف 5
المشاري

يعمل حاليًا كمساعد مدير عام لقطاع االستثمار غير تنفيذي  •
المباشر والتمويل األساسي في الشركة الكويتية 

لإلستثمار.
شغل منصب مدير أول بقسم تطوير األعمال في   •

الشركة الكويتية لإلستثمار.
شغل وظيفة محلل مالي بشركة الكويت والشرق   •

األوسط لإلستثمار المالي.
حاصل على شهادة بكالريوس تمويل – كلية العلوم   •

اإلدارية من جامعة الكويت.

ال يوجدال يوجد2024/3/31م2018/3/28م

تقرير حوكمة الشركات
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تشكيل مجلس اإلدارة )يتبع(  -3

مايلي بيان تشكيل مجلس اإلدارة الحالي )يتبع(: أ . 

االسمالرقم

الفئة )تنفيذي 
وغير تنفيذي 

الخبرات والمؤهالتومستقل(

المدة التي قضاها كعضو 
في مجلس إدارة الشركة 
من تاريخ أول إنتخاب أو 

تعيين له

عضوياتهم 
ومناصبهم 

في أية 
شركات أخرى

مناصبهم في 
أية مواقع 
رقابية أو 

حكومية أو 
تجارية هامة 

أخرى إلىمن

إلهام عادل 6
أحمد

تعمل حاليًا كمدير إداري مشارك في قسم غير تنفيذي  •
اإلستثمارات اإلستراتيجية بشركة األصول.

شغلت وظيفة محلل مالي بشركة البحرين الوطنية   •
القابضة.

شغلت وظيفة محلل مالي بشركة إثمار للتطوير.  •
 )CFA( حاصلة على شهادة المحلل المالي المعتمد  •

وشهادة البكالوريوس في األعمال المصرفية 
والمالية من جامعة البحرين.

ال يوجدال يوجد2024/3/31م2018/3/28م

شهاب أحمد 7
حاجي

يعمل حاليًا كمدير إستثمار في القطاع اإلحتياطي غير تنفيذي  •
العام بالهيئة العامة لإلستثمار.

شغل العديد من الوظائف في شتى المجاالت   •
المصرفية من أهمها وظيفة ضابط عالقات في بنك 

الخليج بدولة الكويت.
حاصل على شهادة بكالوريوس تمويل وإدارة   •

المنشآت المالية – كلية العلوم اإلدارية من جامعة 
الكويت.

ال يوجدال يوجد2024/3/31م2018/3/28م

عبدالرحمن علي 8
مرشد

مستقل/ غير 
تنفيذي

الرئيس التنفيذي السابق لشركة الفنادق الوطنية   •
)1979 – 2017م(

يمتلك خبره كبيره في مجال الفندقة وإدارة األصول   •
تمتد ألكثر من 35 سنة.

ال يوجدال يوجد2024/3/31م2019/3/28م

يتكون مجلس اإلدارة من سبعة رجال )87.5%( وإمرأة واحدة )%12.5(.  ب. 

بيان بما يلي:   ج. 

بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن السنه الماضية )2021م( -/53.100 دينار بحريني.  .1  

بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة للسنة الحالية )2022م( -/210.000 دينار بحريني، والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية   .2  
العامة السنوي للمصادقة عليها.

تشكيل مجلس اإلدارة )يتبع(  -3

بيان بما يلي )يتبع(:  ج. 

مايلي بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية للسنة 2022م:  .3  

االسمالرقم

بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس

اسم اللجنة
 قيمة البدل

)دينار بحريني(
 عدد

اإلجتماعات

5-/750اللجنة التنفيذية والترشيح والمكافآتعبدالعزيز عبدالله العيسى1
5-/750اللجنة التنفيذية والترشيح والمكافآتعادل نهابة حمادة2
5-/750اللجنة التنفيذية والترشيح والمكافآتفيصل يوسف المشاري3
5-/750لجنة التدقيق والحوكمةمشاري زيد الخالد4
5-/750لجنة التدقيق والحوكمةعبدالرحمن علي مرشد5
5-/750لجنة التدقيق والحوكمةإلهام عادل احمد6
5-/750لجنة التدقيق والحوكمةشهاب أحمد حاجي7

إجتماعات مجلس اإلدارة: د . 
المنتهية في 31  السنة  أدنى. وخالل  اإلدارة سنويًا كحد  إجتماعات لمجلس  أربع  الشركة عقد  يتوجب على  للنظام األساسي للشركة،    وفقًا 
ديسمبر 2022، عقد مجلس إدارة الشركة خمسة إجتماعات لمتابعة نشاطها وتوجيه اإلدارة التنفيذية. ويلخص الجدول التالي معلومات عن تواريخ 

إنعقاد تلك اإلجتماعات وحضور األعضاء لها.

جدول إجتماعات مجلس اإلدارة:  
عدد المعتذرينعدد الحضورتاريخ إنعقاد اإلجتماعتاريخ الدعوةرقم اإلجتماع

-2022/2/248م2022/2/1م1
-2022/5/128م2022/4/14م2
2022/7/2171م2022/6/29م3
2022/10/2071م2022/9/29م4
-2022/12/158م2022/11/27م5

مهام أو إختصاصات ُوكلت لإلدارة التنفيذية: ه . 
لم يكن هناك أي مهام أو إختصاصات لمجلس اإلدارة قامت بها اإلدارة التنفيذية بناءًا على تفويض من المجلس.  
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تشكيل مجلس اإلدارة )يتبع(  -3

بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب المصالح( مع توضيح طبيعة العالقة ونوع التعامل و . 
الفندق  الرئيسيين ومشغلي  الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة  الزميلة والمساهمين  الشركة  العالقة  تمثل األطراف ذات   
وشركات خاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطراف. وقد تم إعتماد سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه 
المعامالت من قبل مجلس إدارة الشركة. وتعني الشركة بتوضيح هذه المعامالت )إن وجدت( تفصياًل في إيضاحات البيانات المالية المدققة 

للشركة.

ويوضح الجدول التالي التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة، مع توضيح طبيعة العالقة ونوع التعامل.  

مشترياتأطراف ذات العالقة
 رسوم خدمات

اإلدارة
 مصروفات

 أخرى
 إيرادات

ودخل آخر
دينار بحريني

612.744---مساهمين
8.717--81.374شركة زميلة

-120.32847.803-إدارة الشركة )ريزيدور(
292.4193.869--أعضاء مجلس اإلدارة

81.374120.328340.222625.330المجموع

يوضح الهيكل التنظيمي التالي الصف األول والثاني لإلدارة التنفيذية للشركة  ز. 
 

بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لموظفي اإلدارة التنفیذیة الرئیسيین خالل السنة )2022م( -/263.949 دينار بحريني.  ح. 

مدقق الحسابات الخارجي  -4
بناء على توصية من مجلس اإلدارة، قامت الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/3/31م بتعيين السادة ”KPMG” كمدقق   
خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م بأتعاب متفق عليها بلغت -/15.000 دينار بحريني، تشمل مراجعة البيانات الربع سنوية 

للفترة.

وقد بدأ هذا المكتب بأداء هذه المهمة منذ سنة 2020م علما بأن المدقق الخارجي قد قدم تقريره الخالي من أي تحفظ لسنة 2022م لمجلس   
اإلدارة والذي سوف يتم عرضه على الجمعية العامة العادية في اإلجتماع المنعقد بتاريخ 2023/3/19م.

يتم إعداد البيانات المالية لشركة الفنادق الوطنية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRS( وقانون الشركات التجارية بمملكة البحرين   
والتوجيهات واللوائح الصادرة عن بنك البحرين المركزي.

 

مدقق الحسابات الخارجي )يتبع(  -4

يوضح الجدول أدناه بيانات المدقق الخارجي:  

KPMGإسم مكتب التدقيق
3 سنواتعدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة

السيد/ جعفر القبيطياسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة لسنة 2022م
15.000 دينار بحرينيإجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية 2022م

-/2.000 دينار بحرينيأتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لسنة 2022م

لجنــة التدقيــق والحوكمة  -5
المناسبة إلدارة  واألخالقية  المهنية  المعايير  وتحديد  الداخلية  الرقابة  أطر  المشورة ووضع  تقديم  على  يرتكز  والحوكمة  التدقيق  لجنة  دور  إن   
الشركة. تتمتع لجنة التدقيق والحوكمة بالصالحية إلجراء أو توجيه أي تحقيق تراه مناسبًا للتأكد من الوفاء بجميع إلتزاماتها الرقابية كما يحق لها 
إجتماعات خالل السنة،  اللجنة خمسة  أو محاسبين ألداء مهامهم. عقدت  تراه مناسبًا من اإلستشاريين، سواًء كانوا قانونيين  االستعانة بمن 

ويوضح الجدول التالي عضوية اللجنة وحضور األعضاء لهذه اإلجتماعات.

جدول حضور لجنة التدقيق والحوكمة:  
 

المنصباإلسمالرقم

عدد االجتماعات 
التي تم 
حضورها

تواريخ االجتماعات المنعقدة

2022/2/232022/5/112022/7/202022/10/192022/12/14

رئيس لجنة التدقيق مشاري زيد الخالد1
5والحوكمة

5عضوعبدالرحمن علي مرشد2
* 5عضوإلهام عادل احمد3
5عضوشهاب أحمد حاجي4

*حضور مرئي  

لجنة الترشيح والمكافآت  -6
تم إعتماد ضم مسؤولية لجنة الترشيح والمكافآت الى اللجنة التنفيذية في سنة 2019م وباشرت اللجنة مهامها وعقد اإلجتماعات خالل السنة.  

مسؤول حوكمة الشركة  -7
قام مجلس اإلدارة بتعيين الرئيس التنفيذي مسؤواًل لحوكمة الشركة، وذلك منذ بدءه مع الشركة في سنة 2019م. وفيما يلي السيرة الذاتية   

لمسوؤل الحوكمة:

والمصرفية  المحاسبية،  الخدمات  وذلك في مجاالت  المهنية،  الرئاسية خالل مسيرته  المناصب  العديد من  العجاوي  زاهر محمد  السيد  شغل   
العديد من  إكتسب  العربية،  اإلمارات  المتحدة، ودولة  المملكة  المتحدة،  الواليات  عالمية في  واإلستثمارية. ومن خالل عمله في مؤسسات 
المهارات العملية والتنفيذية في القطاع المصرفي، واإلستثماري، والعقاري. باإلضافة، فقد مثل العديد من الشركات المساهمة في مجالس 
اإلدارة ولجان الشركات والمصارف والمحفظات المالية المملوكة / التابعة لها، مما أكسبه خبرة كبيرة في مجال ومتطلبات حوكمة الشركات. وقد 
شارك السيد زاهر في العديد من المؤتمرات اإلستثمارية والمنتديات التجارية العالمية، وحضر العديد من الدورات التدريبية واإلحترافية كدورة 

إدارة المشاريع )PMP( والتحليل المالي.

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

المدير العام “الفندق” رئيس المحاسبين 
للمجموعة رئيس قسم الهندسة مدير األصول والتأجير

اللجنة التنفيذية والترشيح 
لجنة التدقيق والحوكمةوالمكافآت
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مسؤول حوكمة الشركة )يتبع(  -7
السيد زاهر العجاوي حاصل على شهادة حوكمة الشركات من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، كما هو حاصل على شهادة الماجستير في العلوم   
المالية )مع مرتبة الشرف( من جامعة ديبول في الواليات المتحدة األمريكية، وعلى شهادة بكالوريوس في المحاسبة )مع مرتبة الشرف( من 
جامعة البحرين. وهو أيضا حاصل على شهادة المحاسب القانوني المعتمد )CPA( من والية إالنوي - الواليات المتحدة األمريكية. ويمكن التواصل 

zalajjawi@nhcbahrain.com :مع السيد زاهر على األرقام التالية: 17530839 -17530838 أو على البريد اإللكتروني

مخالفات تم ارتكابها خالل السنة المالية  -8
لم ُترتكب أية مخالفات خالل السنة المالية 2022م.  

المساهمات النقدية والعينية للجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية  -9
قدمت الشركة العديد من المساهمات النقدية لمختلف الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية بتكلفة بلغت -/38.500 دينار بحريني في سنة   

2022م، وتحتفظ الشركة بتفاصيل هذه التبرعات والجهات المستلمه للتبرعات ضمن سجالتها.
 

بيانات عن الملكية  -10

ما يلي بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2022/12/31م: أ. 
 

الرقم
 تصنيف

المساهم
نسبة األسهم المملوكة

المجموعحكوماتشركاتأفراد

46.17%32.15%1.78%12.24%محلي1
53.83%53.78%0.05%-عربي2
----أجنبي3

100٪85.93٪1.83٪12.24٪المجموع
  

مايلي بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان إسم الشخص الطبيعي / مالك األسهم / المستفيد النهائي،  ب. 
كما في 2022/12/31م:

االسمالرقم
عدد األسهم 

المملوكة

نسبة األسهم 
المملوكة من 

رأس مال الشركة
 اسم الشخص الطبيعي

المستفيد النهائي

حكومة دولة الكويت32.84%39.827,884الهيئة العامة لإلستثمار1
حكومة مملكة البحرين32.15%38,989,471الهيئة العامة للتأمين اإلجتماعي2
حكومة دولة الكويت20.94%25,399,330الشركة الكويتية لإلستثمار3

مايلي بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في 2022/12/31م: ج . 

توزيع ملكية األسهمالرقم
 عدد

المساهمين
 عدد األسهم

المملوكة
 نسبة األسهم المملوكة

من رأس المال

2.79%3,8133.387.374أقل من 50,000 سهم1
2.95%243.574.287من 50,000 سهم إلى أقل من 500,000 سهم2
8.33%1010.096.654من 500,000 سهم إلى أقل من 5,000,000 سهم3
85.93%3104.216.685أكثر من 5,000,000 سهم4

100.00%3,850121.275.000المجموع

بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل السنة د . 
ال يوجد  

 

توضيح مدى االلتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقًا للتالي  -11

المبدأ
 غير

ملتزم
 ملتزم
جزئيًا

 ملتزم
توضيح أسباب عدم االلتزام )أن وجدت(كليًا

المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة 
فعال ومؤھل علمیًا وذو خبرة.

يتطلب هذا المبدأ أن يكون نصف أعضاء مجلس اإلدارة على 
األقل غير تنفيذيين وثالثة منهم على األقل مستقلين، كما 
يتطلب أن يتكون ثلث أعضاء المجلس على األقل من أعضاء 

مستقلين.

جميع أعضاء مجلس اإلدارة الثمانية غير تنفيذيين، في حين أن 
اثنين فقط من األعضاء مستقلين. وينص النظام األساسي 
للشركة على أن ستة من أعضاء مجلس اإلدارة الثمانية يتم 

تعيينهم من ِقبل المساهمين الرئيسيين الثالثة )أي عضوين 
لكل منهم(.

لذا، فإن الشركة ليست في حالة امتثال كامل لهذا المطلب 
بسبب هيكل المجلس.

واألهم من ذلك، أن غالبية المساهمين يمثلون هيئات 
حكومية تحرص على تطبيق مبدأ الحوكمة وحماية المصالح 

في جميع األوقات. وأخيرًا، وفي ظل الظروف الحالية، 
ومحدودية النشاط وطبيعة العمل، ال يرى مجلس اإلدارة حاجة 
ملحة لتعيين عضو مجلس إدارة مستقل ثالث. بداًل من ذلك، 
يتبنى مجلس اإلدارة تدابير أخرى لضمان استقاللية القرارات 

وحماية المساهمين، مثل: عمليات التدقيق والمراجعة 
الدورية التي تقوم بها جهات مستقلة وتؤديها بكل إحترافية 

ومهنية، والشفافية في إعداد التقارير واإلفصاحات 
للمساهمين، واإلهتمام بتطبيق األخالقيات السليمة 

والقرارات المستقلة من ِقبل اإلدارة التنفيذية... إلخ.
المبدأ 2: یجب أن یكون لدى أعضاء 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة 
إخالصًا ووالًء كاملین للشركة.

المبدأ 3: یجب على مجلس اإلدارة أن 
یقوم بوضع قیود صارمة وشدیدة 

على التدقیق والتقاریر المالیة، 
والرقابة الداخلیة، وااللتزام بالقانون.

يتطلب هذا المبدأ أن تتكون لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء 
على األقل وتكون غالبيتهم مستقلين، بما في ذلك رئيس 

اللجنة.

تتكون لجنة التدقيق حاليًا من أربعة أعضاء، إال أن انها تتكون 
من عضو مستقل واحد فقط. وإن رئيس لجنة التدقيق عضو 

غير مستقل. يمثل أعضاء اللجنة الغير مستقلين هيئات 
حكومية تحرص على إتخاذ الحيطة والحذر في صنع القرار 
ويتمتعون بمستويات عالية من األخالق والمبادئ. يرى 
المجلس أن هذا اإللتزام الجزئي ال يضعف من الحوكمة 

المتبعة في الشركة.

وافق المجلس خالل إجتماعه المنعقد بشهر ديسمبر 2022م 
على إعادة تشكيل لجنة التدقيق بدًأ من الربع الثاني لسنة 

2023م، وسوف تشتمل لجنة التدقيق على ثالث أعضاء 
بأغلبية مستقلة.
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11-  توضيح مدى االلتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقًا للتالي )يتبع(

المبدأ
 غير

ملتزم
 ملتزم
جزئيًا

 ملتزم
توضيح أسباب عدم االلتزام )أن وجدت(كليًا

المبدأ 4: على الشركة أن تقوم 
بوضع إجراءات فعالة لتعیین وتدریب 

وتقییم أعضاء مجلس اإلدارة.

يتطلب هذا المبدأ أن تتكون لجنة الترشيحات من ثالثة أعضاء 
على األقل وتكون غالبيتهم مستقلين، بما في ذلك رئيس 

اللجنة.

تتكون لجنة الترشيحات حاليًا من ثالث أعضاء، وجميع األعضاء 
غير مستقلين. يمثل أعضاء اللجنة الغير مستقلين هيئات 
حكومية تحرص على إتخاذ الحيطة والحذر في صنع القرار 
ويتمتعون بمستويات عالية من األخالق والمبادئ. يرى 
المجلس أن هذا اإللتزام الجزئي ال يضعف من الحوكمة 

المتبعة في الشركة.

وافق المجلس خالل إجتماعه المنعقد بشهر ديسمبر 
2022م على تشكيل لجنة مستقلة للترشيحات بدًأ من الربع 
الثاني لسنة 2023م، وسوف تتكون من ثالث أعضاء بأغلبية 

مستقلة.

المبدأ 5: یجب على الشركة 
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

المسئولین بطریقة عادلة ومسئولة.

المبدأ 6: یجب على مجلس اإلدارة 
وضع ھیكل إداري واضح وفعال 

للشركة، وتحدید المسمیات 
الوظیفیة والصالحیات والمھام 

والمسئولیات.
المبدأ 7: یجب على الشركة أن 

تتواصل مع المساھمین، وتشجعھم 
على المشاركة وتحترم حقوقھم.

المبدأ 8: یجب أن تقوم الشركة 
باإلفصاح عن حوكمتھا.

المبدأ 9: یجب على مجلس اإلدارة 
التأكد من سالمة البیانات المالیة 
المقدمة للمساھمین، من خالل 

االستعانة بمدققي الحسابات 
الخارجیین.

المبدأ 10: یجب أن تسعى الشركة 
من خالل المسئولیة االجتماعیة إلى 

ممارسة دورھا كمواطن صالح.
  

أي إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية  -12
2020م  يوليو   14 بتاريخ  تعميم  المركزي  البحرين  أصدر مصرف  المملكة،  التجاري في  النشاط  على  وتأثيرها   ”19  –  COVID” جائحة  في ضوء   
)OG/259/2020( يطلب من جميع الشركات المدرجة بإعداد تقرير إضافي لإلفصاح عن تأثيرات الجائحة على عمليات التشغيل )اإلفصاح التكميلي 

.)”19-COVID” التأثير المالي لجائحة –

وبناءًا على ذلك، أعدت الشركة هذا التقرير للربع األول من السنة المالية وقد تم إرسال هذا التقرير ونشره على موقع بورصة البحرين.  

أصدر مصرف البحرين المركزي الحقًا تعميم رقم OG/187/2022 بتاريخ 9 مايو 2022م ليعلم جميع الشركات بعدم ضرورة إعداد التقرير اإلضافي   
.)”19-COVID” واإلفصاح عن تأثيرات الجائحة على عمليات التشغيل )اإلفصاح التكميلي – التأثير المالي لجائحة

المعنى الحقيقي للضيافة... الترحيب بالضيف 
وتقديم القهوة التقليدية في بهو الفندق 
في الثمانينات.



1992

نبراس الضيافة في 
المنطقة الدبلوماسية.

https://youtu.be/GCvi804GXhw
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