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 صاحب السمو امللكي
األمري سلمان بن محد آل خليفة

 ويل العهد رئيس جملس الوزراء
مملكة البحرين

حضرة صاحـب اجلاللة 
امللك محد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين املعظم
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شهد أداء اجملموعة املايل لعام ٢٠٢٢ انتعاشًا ملحوظًا من بعد احنسار عوارض 
جائحة كورونا، حيث سجل قطاعي الضيافة والبيع بالتجزئة منوًا جيدًا مقارنة 
بالعام السابق وذلك بفضل استمرار اجملموعة واإلدارة التنفيذية بتطبيق سياسة 

الرقابة احلذرة على التكاليف واملصروفات. وعلى الرغم من أن اإليرادات مل 
تتعاىف بشكل كلي لفترة ما قبل اجلائحة، إال أن هذه اإلستراتيجية سامهت يف 

جتاوز إمجايل املصروفات املسجل لعام ٢٠19.

فندق اخلليج البحرين
متكن فندق اخلليج من حتقيق منو 15% يف نسبة اإلشغال مسجاًل منوًا بلغ 

5٠% يف اخلدمات املقدمة مقارنة بعام ٢٠٢1. كما أدت عودة انعقاد املؤمترات 
واملعارض إىل زيادة اإلشغال بنسبة ٢75% واملقامة يف مركز اخلليج للمؤمترات. 

فندق كراون بالزا البحرين
أدت عملية حتويل عقد إدارة فندق كراون بالزا البحرين إىل عقد امتالك امتياز 
العالمة التجارية له واليت متت يف الربع األخري من ٢٠٢٢ لتحقيق عوائد إجيابية 

انعكست على منو فاق ٢٢% يف نسبة اإلشغال.

فندق جلف كورت بيزنس باي - ديب
سجل الفندق أداًء قويًا عامًة وباألخص يف الربع األول من ٢٠٢٢ وذلك بفضل 

إكسبو ديب ٢٠٢1 والذي حقق نسبة إشغال انعكست بنمو 4٠٠% تقريبًا يف معدل 
األرباح التشغيلية.

أجنحة اخلليج الفاخرة - اجلفري
شهد أداء أجنحة اخلليج الفاخرة - اجلفري حتسنًا ملحوظًا على مدار العام.

فندق مطار البحرين الدويل
أدى انتعاش قطاع الطريان وعودة حركة املسافرين جمددًا عام ٢٠٢٢ إىل حتسن 

نسبة اإلشغال يف الفندق بنسبة 1٢5% مقارنة بالعام املاضي.

فندق ذا كي
يستمر الفندق الذي تديره جمموعة فنادق اخلليج ومتلكه شركة »مكان ذ.م.م« 

يف حتقيق أعلى املراكز بني فنادق البحرين من فئة األربع جنوم مسجاًل ارتفاعًا 
يف نسبة اإلشغال واألرباح معًا.

منتجع وسبا أوشن بارادايس - زجنبار
كون اجملموعة أحد مالك املنتجع ذو املائة غرفة والشركة اليت تديره، يستمر 

املنتجع املطل على الساحل اإلفريقي من حتقيق نسبة إشغال عالية وباألخص مع 
عودة السياحة وحركة الطريان اليت سامهت يف حتقيق أرباح جمزية هذا العام.

مل يكن جناحنا يف عام ملؤه التحديات ممكنًا 
لوال تفاين إدارة املجموعة وموظفيها من 

كافة األقسام، لذا يّود جملس اإلدارة أن يعرب 
عن امتنانه لفريق العمل بأكمله حتت إشراف 

الرئيس التنفيذي للمجموعة.

 باألصالة عن نفسي
وأعضاء جملس اإلدارة 

يسعدين أن أقدم التقرير 
السنوي والبيانات املالية 

ملجموعة فنادق اخلليج 
 ش.م.ب. للسنة املنتهية يف

31 ديسمرب 2022.

تقرير رئيس جملس اإلدارة
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كما وقعت اجملموعة يف الربع الثاين من ٢٠٢٢ عقد إدارة فندق »جلف أكوامارين 
وجينو بارادايس« يف تبليسي، جورجيا واملكون من ٢15 غرفة باإلضافة إىل 

مرافقة الفاخرة. وتعتزم اجملموعة افتتاح هذا املنتجع املتكامل رمسيًا يف الربع 
األول من ٢٠٢3 ليمثل للمسافرين البحرينيني جتربة العيش يف األجواء األوروبية 

بروح حبرينية أصيلة. كما توفر طريان اخلليج رحالت أسبوعية لتبليسي اليت 
شهدت مؤخرًا إقباالً كبريًا ورواجًا ملحوظًا من بني سكان اخلليج العريب. 

وتواصل اجملموعة إستراتيجياهتا التوسعية حيث وقعت مؤخرًا اتفاقية إلدارة 
فندق من فئة األربع جنوم يف ضاحية السيف وسيتم اإلعالن عن تفاصيله 

مبجرد االنتهاء من اإلجراءات اإلدارية. إضافة لذلك، فإن فريق اإلدارة مستمر 
يف اقتناص فرص التوسع أينما كانت طاملا كانت تتناسب مع رؤية جملس 

اإلدارة ومن بينها اململكة العربية السعودية ومملكة البحرين حيث سيتم اإلعالن 
عن توسعات جديدة للمجموعة يف الربع األول من عام ٢٠٢3.

النتائج
بلغ إمجايل إيرادات التشغيل 31٫395٫416 دينار حبريين باإلضافة إىل 	 

اإليرادات األخرى البالغة 4٫49٢٫498 دينار حبريين

بلغ إمجايل ربح التشغيل 1٢٫٢71٫914 دينار حبريين	 

 بلغ صايف األرباح 6٫669٫٠15 دينار حبريين	 

تعزي الزيادة يف اإليرادات البالغة 8٫394٫٠٠٠ دينار حبريين أو 36٫5% مقارنة 
بالعام املاضي إىل انتعاش األعمال عرب وحدات اجملموعة واليت نتج عنها صايف 

ربح قدره 6٫669٫٠15 دينار حبريين مقابل 3٫396٫338 دينار حبريين يف عام 
٢٠٢1. كما تعود الزيادة إىل األرباح احملققة من الشركات الزميلة مببلغ 693٫599 

دينار حبريين وزيادة دخل توزيعات األرباح بلغت 67٫116 دينار حبريين 

ومبلغ 819٫٢٢8 دينار حبريين من بيع األرض اململوكة للمجموعة وزيادة يف 
أرباح الرسوم اإلدارية لتبلغ 15٢٫41٢ دينار حبريين إضافة إىل 17٢٫473 دينار 
حبريين حمصلة من اإلجيارات واملطاعم كما ارتفع دخل الفوائد إىل ٢٠1٫56٢ 

دينار حبريين بينما تلقت اجملموعة العام املاضي مساعدات حكومية بلغت 
365٫145 دينار حبريين وعكس خمصص يف قيمة املمتلكات السوقية بلغ 

1٫73٢٫٠٠٠ دينار حبريين. كما ارتفعت املصاريف التشغيلية لتبلغ 6٫٠84٫٠٠٠ 
دينار حبريين إىل جانب ارتفاع اإليرادات واخنفاض دخل الفوائد إىل 31٢٫7٢5 

دينار حبريين للعام املاضي مع اخنفاض االستهالك إىل 734٫٠٠٠ دينار حبريين.

التوزيعات املقترحة
بالنظر إىل النتائج اليت حققتها اجملموعة مع األخذ يف االعتبار التزاماهتا املالية 
وظروف التداول غري املؤكدة اليت هي مستمرة يف التأثري على التدفقات النقدية 

يف ٢٠٢3 يسر أعضاء جملس اإلدارة أن يتقدموا للسادة املسامهني بتوصية 
للموافقة على التوزيعات التالية:

توزيع أرباح بنسبة ٢5% ) 5٫649٫87٢ دينار حبريين( مبا يعادل ٢5 فلس 	 
حبريين للسهم الواحد.

ختصيص مكافأة أعضاء جملس اإلدارة وقدرها 18٠٫٠٠٠ دينار حبريين.	 

املشاريع املستقبلية
إن اجملموعة مستمره يف اغتنام الفرص املرحبة ضمن إستراتيجيات التوسع 

اليت اعتمدها جملس اإلدارة، كما تعمل على ضم عدد من الفنادق حملفظتها 
االستثمارية من خالل تأمني عقود إدارة الفنادق.

شكر وتقدير 
نيابة عن مسامهي جمموعة فنادق اخلليج ش.م.ب.، يوّد جملس اإلدارة اإلعراب 
عن خالص االمتنان والتقدير لصاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد املعظم، وويل العهد رئيس جملس الوزراء سلمان بن محد آل خليفة، 

والوزراء ووكالء الوزارات ورؤساء الدوائر احلكومية وجمالس إدارة الشركات 
الهتمامهم وتوجيهاهتم املمنوحة للمجموعة ودعمهم وتشجيعهم الدائم هلا.

كما نتقـدم بالشكـر اجلـزيـل لعمالئنـا وروادنـا وباألخص شعب البحـرين 
الكرمي لدعمهـم املستمـر وثقتهـم فيمـا نسعى جاهدين لتحقيق التقدم املنشود 

جملموعة فنادق اخلليج ش.م.ب. 

ومل يكن جناحنا يف عام ملؤه التحديات ممكنًا لوال تفاين إدارة اجملموعة 
وموظفيها من كافة األقسام، لذا يوّد جملس اإلدارة أن يعرب عن امتنانه لفريق 

العمل بأكمله حتت إشراف الرئيس التنفيذي للمجموعة غارفيلد جونز الذين 
عملوا بال كلل لتحقيق أفضل النتائج املمكنة يف ظل الظروف احلالية اليت 

يشهدها العامل. ويشرفنا أن يكون لدينا مثل هذا الفريق املتمكن وحنن على ثقة 
تامة من قدرته يف حتقيق املزيد من النجاحات مستقباًل.

فاروق يوسف املؤيد
رئيس جملس اإلدارة

إمجايل األرباح التشغيلية

1٢٫٢71٫914 د.ب.
صايف الربح

6٫669٫٠15 د.ب.
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البيانات املالية املوحدة
٣١ ديسمرب ٢٠٢٢

احملتويات
معلومات عامة  5

تقرير مدققي احلسابات املستقلني  ١٠
بيان املركز املايل املوحد    ١٣

بيان الربح أو اخلسارة املوحد  ١4
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد   ١5

بيان التدفقات النقدية املوحد   ١٦
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  ١٧
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معلومات عامة

جمموعة فنادق اخلليج ش.م.ب )»الشركة«( هي شركة مسامهة عامة تأسست يف مملكة البحرين، ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مبوجب سجل 

جتاري رقم 95٠ 

رأس املال
٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار حبريين ) ٢٠٢١ : ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار حبريين( مقسمة إىل ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهماملصرح به  :

)٢٠٢١ : ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم( بقيمة ١٠٠ فلس للسهم الواحد

٢٢٫599٫48٧ دينار حبريين ) ٢٠٢١ : ٢٢٫599٫48٧ دينار حبريين(الصادر واملدفوع بالكامل  :

أعضاء جملس اإلدارة
فاروق يوسف املؤيد )رئيس جملس اإلدارة(  :

فوزي أمحد كانو )نائب رئيس جملس اإلدارة(
خالد حممد كانو

أمحد حممد علي حممد جناحي
اوليفر هارنش

أندرو جون دي
خالد حسني علي حممد تقي

حممد جاسم بوزيزي
عادل حسني مهدي املسقطي

جاسم عبدالعال

اللجنة التنفيذية
فوزي أمحد كانو )رئيس اللجنة(  :
أمحد حممد علي حممد جناحي

خالد حسني علي حممد تقي
حممد جاسم بوزيزي

جلنة حوكمة الشركات
فاروق يوسف املؤيد )رئيس اللجنة(   :

اوليفر هارنش
جاسم عبدالعال

جلنة التدقيق
جاسم عبدالعال )رئيس اللجنة(  :

خالد حممد كانو
أندرو جون دي

عادل حسني مهدي املسقطي

جلنة االستثمار
فاروق يوسف املؤيد )رئيس اللجنة(  :

أمحد حممد علي حممد جناحي
خالد حسني علي حممد تقي



 جمموعة فنادق اخلليج ش.م.ب6
التقرير السنوي ٢٠٢٢

55 عـامـًا مـــن الــتــألـــق

معلومات عامة )يتبع(

جلنة املكافآت
:  فاروق يوسف املؤيد )رئيس اللجنة(

حممد جاسم بوزيزي
اوليفر هارنش

جاسم عبدالعال

جلنة االستراتيجيات )مؤقتة(
:  فوزي أمحد كانو )رئيس اللجنة(

أمحد حممد جناحي
اوليفر هارنش

خالد حسني علي تقي
حممد جاسم بوزيزي

جاسم عبدالعال
أندرو جون دي

اإلدارة التنفيذية
:  جارفيلد جونز - الرئيس التنفيذي

:  شربل سركيس - رئيس الشؤون املالية

سكرتري جملس اإلدارة
:  شهيد عليوي

املكتب الرئيسي
:  مبىن فنادق اخلليج

مبىن ١١، طريق ٣8٠١، جممع ٣٣8
هاتف: ١٧٧4٦44٦ 9٧٣+، فاكس: ١٧٧١٦5٦٦ 9٧٣+

ص.ب 58٠
املنامة، مملكة البحرين

www.gulfhotelsgroup.com
info@gulfhotelsgroup.com

املدققني
: كي يب إم جي فخرو، ص.ب ٧١٠، مبىن 4٧٠، املنامة، مملكة البحرين

: يب دي أو جواد حبيب، ص.ب ٧8٧، الطابق ١٧، برج الدبلومات
املنامة، مملكة البحرين
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معلومات عامة )يتبع(

البنوك
:  بنك البحرين الوطين

بنك املشرق - البحرين
بنك املشرق - ديب

بنك البحرين والكويت
البنك األهلي املتحد

بنك ستاندرد تشارترد
بنك الكويت الوطين

سيكو
بنك سرييالنكا التجاري

بنك اإلمارات - ديب

مسجلي األسهم
:  شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب )مقفلة( 

املنامة، مملكة البحرين

اإلدراج
:  بورصة البحرين

ص.ب ٣٢٠٣
املنامة، مملكة البحرين

احملامني الرئيسيني
:  مكتب عيسى حممد إبراهيم للمحاماة
ص.ب ١١٠٢١، املنامة، مملكة البحرين

حسن رضي وشركائه
ص.ب 5٣٦٦

٦٠5، برج الدبلومات
املنامة، مملكة البحرين

نزار ريّس وشركاه
ص.ب ١٣8٠

مكاتب اخلليج التنفيذية، فندق اخلليج
املنامة، مملكة البحرين

مستشارو التأمني
:  شركة احلماية خلدمات التأمني ذ.م.م 

ص.ب ٣٣١٣٣ - الطابق ١٣، برج جريا
املنامة، مملكة البحرين
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مناذج اإلفصاح عن مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يف تقرير جملس اإلدارة

أواًل: مكافآت أعضاء جملس اإلدارة:

االسم

املكافآت املتغريةاملكافآت الثابتة
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أواًل: األعضاء املستقلني: 
-45٫١٠٠------١8٫٠٠٠45٫١٠٠-١٧٫5٠٠9٫٦٠٠حممد جاسم بوزيزي. ١

-٢٧٫5٠٠------٢٧٫5٠٠--١٧٫5٠٠١٠٫٠٠٠جاسم عبدالعال. ١

-٢5٫١٠٠------٢5٫١٠٠--١٧٫5٠٠٧٫٦٠٠عادل املسقطي. ٢

ثانيًا: األعضاء غري التنفيذيني: 
-٣٠٫9٠٠------٣٠٫9٠٠--٢٢٫5٠٠8٫4٠٠فاروق يوسف املؤيد. ٣

-٢٦٫٣٠٠------٢٦٫٣٠٠--١٧٫5٠٠8٫8٠٠فوزي أمحد كانو. 4

-٢٢٫١٠٠------٢٢٫١٠٠--١٧٫5٠٠4٫٦٠٠خالد حممد كانو. 5

-٢٧٫١٠٠------٢٧٫١٠٠--١٧٫5٠٠9٫٦٠٠أمحد جناحي***. ٦

-٢8٫8٦٣-٢٫9٦٣٢٫9٦٣---٢5٫9٠٠--١٧٫5٠٠8٫4٠٠أوليفر هارنيش***. ٧

-٢٧٫89٦-١٫99٦١٫99٦---٢5٫9٠٠--١٧٫5٠٠8٫4٠٠اندرو داي***. 8

-٢٧٫١٠٠------٢٧٫١٠٠--١٧٫5٠٠9٫٦٠٠خالد حسني تقي. 9

ثالثًا: األعضاء التنفيذيني: 
ال يوجد

-287.959-4.9594.959---18.000283.000-180.00085.000املجموع

مالحظة: يتعني ذكر مجيع املبالغ بالدينار البحريين

املكافآت األخرى: 

* وتشمل املزايا العينية - مبلغ معني - مكافأة األعمال الفنية واإلدارية واالستشارية )إن وجدوا(.

** وتشمل نصيب عضو جملس اإلدارة من األرباح - األسهم املمنوحة )يتم ادخال القيمة( )إن وجدوا(.

*** ستدفع املكافآت للشركة األم
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مناذج اإلفصاح عن مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يف تقرير جملس اإلدارة )يتبع(

ثانيًا: تفاصيل مكافآت اإلدارة التنفيذية:

اإلدارة التنفيذية
جمموع الرواتب 

والبدالت املدفوعة 
جمموع املكافآت 

 )Bonus( املدفوعة

أي مكافآت أخرى 
نقدية / عينية للعام 

 2022
املجموع الكلي

)د.ب(

مكافآت أعلى ستة من التنفيذيني مبا فيهم الرئيس 

5٧٢٫448-45٦٫4٠٣١١٦٫٠45التنفيذي واملسؤول املايل األعلى

مالحظة: يتعني ذكر مجيع املبالغ بالدينار البحريين
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55 عـامـًا مـــن الــتــألـــق

تقرير مدققي احلسابات املستقلني

إىل السادة املسامهني

جمموعة فنادق اخلليج ش.م.ب 

املنامة - مملكة البحرين 

الرأي

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة جملموعة فنادق اخلليج ش.م.ب )»الشركة«( والشركات التابعة هلا )يشار إليها جمتمعة »اجملموعة«(، واليت تتكون من بيان املركز 

املايل املوحد كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢، وبيان الربح أو اخلسارة املوحد، وبيان الدخل الشامل املوحد، وبيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد، وبيان التدفقات النقدية 

املوحد للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، واإليضاحات اليت تتكون من ملخص السياسات احملاسبية اهلامة واملعلومات اإليضاحية األخرى.

برأينا، أن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر بصـورة عادلة، من مجيع اجلوانب اجلوهرية، املـركز املايل املوحد للمجموعة كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢، وأداءها املايل 

املوحد وتدفقاهتا النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وذلك وفقا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية.

أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. إن مسئولياتنا وفق هذه املعايري مشروحة مبزيد من التفصيل يف قسم »مسئوليات املدققني عن تدقيق 

البيانات املالية املوحدة » من تقريرنا هذا. حنن مستقلون عن اجملموعة وفقًا ملدونة قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني التابعة جمللس معايري السلوك 

األخالقي الدولية للمحاسبني )مبا يف ذلك معايري االستقالل الدولية(، ووفقًا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة يف مملكة البحرين، 

وقد استوفينا مسئولياتنا األخالقية األخرى طبقًا هلذه املتطلبات وللمدونة املذكورة. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق اليت حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري أساس 

للرأي الذي توصلنا إليه.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور اليت تعترب، وفق تقديرنا املهين، األكثر أمهية يف تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة للفترة احلالية. مت اعتبار هذه األمور يف 

سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل، ويف صياغة رأينا املهين بشأهنا، وحنن ال نُبدي رأيًا منفصاًل بشأن هذه األمور. 

إخنفاض قيمة العقارات واملعدات

راجع السياسات احملاسبية يف اإليضاح رقم ٣)ع( واإلفصاحات يف اإليضاح رقم )4( يف البيانات املالية املوحدة.

كيف مت تناول هذا األمر يف التدقيقأمر التدقيق الرئيسي

مت التركيز على هذا األمر لألسباب اآلتية:

العقارات واملعدات متثل ٦١% من جمموع املوجودات )بالقيمة(؛	 

تقييم مؤشرات اخنفاض القيمة، وتقدير املبلغ القابل لالسترداد 	 

من قبل اجملموعة يتضمن تقديرات هامة وعدم يقينية خبصوص 

الفرضيات خاصة يف بيئة التشغيل احلالية الناشئة من جائحة 

فريوس كورونا.

تشمل إجراءات تدقيقنا ما يلي:

قمنا بإشراك متخصصي التقييم اخلاصني بنا ملساعدتنا يف:	 

تقييم اجراءات اجملموعة لتحديد املؤشرات احملتملة الخنفاض قيمة العقارات  	

واملعدات؛

تقييم مالئمة املنهجية املستخدمة لتقييم اخنفاض القيمة من قبل املقيم اخلارجي  	

املستقل؛

اختبار معقولية الفرضيات الرئيسية واملدخالت املستخدمة لتقدير القيمة القابلة  	

لالسترداد للعقارات.

تقييم كفاية إفصاحات اجملموعة املتعلقة باخنفاض قيمة العقارات واملعدات يف 	 

البيانات املالية املوحدة، بالرجوع ملتطلبات املعايري احملاسبية ذات العالقة.



11  جمموعة فنادق اخلليج ش.م.ب
التقرير السنوي ٢٠٢٢

55 عـامـًا مـــن الــتــألـــق

تقرير مدققي احلسابات املستقلني )يتبع(

املعلومات األخرى

إن جملس اإلدارة مسئول عن املعلومات األخرى. تتضمن املعلومات األخرى املعلومات الواردة يف التقرير السنوي، ولكنها ال تشمل البيانات املالية املوحدة وتقريرنا 

حوهلا. وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير رئيس جملس اإلدارة والذي ميثل جزءًا من التقرير السنوي، ومن املتوقع توفري األقسام املتبقية من التقرير 

السنوي لنا بعد ذلك التاريخ.  

إن رأينا يف البيانات املالية املوحدة ال يشمل املعلومات األخرى، وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد يف هذا الشأن.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة، تكمن مسئوليتنا يف قراءة املعلومات األخرى احملددة أعاله، وعند القيام بذلك نأخذ بعني االعتبار ما إذا كانت هذه 

املعلومات األخرى تتعارض جوهريًا مع البيانات املالية املوحدة، أو مع معرفتنا اليت حصلنا عليها من خالل أعمال التدقيق، أو يبدو أهنا حتتوي على معلومات 

جوهرية خاطئة. 

وإذا ما استنتجنا بناًء على العمل الذي قمنا به على املعلومات األخرى، واليت حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، أهنا حتتوي على معلومات جوهرية خاطئة، فإنه 

يتوجب علينا اإلفصاح عن ذلك. ومل نالحظ ما يتوجب اإلفصاح عنه يف هذا الشأن. 

مسئولية جملس اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة

إن جملس اإلدارة مسئول عن إعداد البيانات املالية املوحدة وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة 

الدولية، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه جملس اإلدارة ضروريًا إلعداد البيانات املالية بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواء كانت 

ناجتة عن احتيال أو خطأ.

وعند إعداد البيانات املالية املوحدة؛ فإن جملس اإلدارة مسئوالً عن تقييم قدرة اجملموعة على العمل كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، كلما كان ذلك ضروريًا، عن 

األمور املتعلقة بفرضية االستمرارية، واستخدامها كأساس حماسيب إال إذا كان جملس اإلدارة ينوي تصفية اجملموعة أو إيقاف أعماهلا، أو ليس لديه بديل واقعي إال 

القيام بذلك

مسئولية املدققني عن تدقيق البيانات املالية املوحدة 

إن أهدافنا تتمثل يف احلصول على تأكيد معقول من خلو البيانات املالية املوحدة ككل من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواًء كانت ناجتة عن احتيال أو خطأ، 

وإصدار تقرير املدققني الذي يتضمن رأينا. يعترب التأكيد املعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ليس ضمانًا بأن التدقيق الذي يتم وفقًا ملعايري التدقيق الدولية 

سيكشف دائمًا عن املعلومات اجلوهرية اخلاطئة عند وجودها.  ميكن أن تنجم املعلومات اخلاطئة من االحتيال أو اخلطأ، وتعترب جوهرية إذا كان من املتوقع أن 

تؤثر، بصورة فردية أو جمتمعة، على القرارات االقتصادية املتخذة من قبل مستخدمي البيانات املالية املوحدة.   

كجزء من أعمال التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية، إننا منارس التقديرات املهنية وحنافظ على منهج الشك املهين يف مجيع مراحل التدقيق. كما نقوم باآليت: 

حتديد وتقييم خماطر املعلومات اجلوهرية اخلاطئة يف البيانات املالية املوحدة، سواء كانت ناجتة عن االحتيال أو اخلطأ، وتصميم والقيام بإجراءات التدقيق 	 

اليت تستجيب لتلك املخاطر، واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفري أساسًا لرأينا. إن خماطر عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناجتة عن 

االحتيال أعلى من عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناجتة عن اخلطأ، كون االحتيال قد ينطوي على التواطؤ، أو التزوير أو احلذف املتعمد، أو التحريف، 

أو جتاوز نظم الرقابة الداخلية.

احلصول على فهم لنظم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة يف ظل الظروف القائمة، ولكن ليس لغرض إبداء الرأي 	 

حول مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية للمجموعة.  

تقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة، ومعقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات العالقة اليت قام هبا جملس اإلدارة.	 

الوصول إىل استنتاج حول مدى مالئمة استخدام جملس اإلدارة األساس احملاسيب لفرضية االستمرارية، واستنادًا إىل أدلة التدقيق اليت مت احلصول عليها، فيما 	 

إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف ميكن أن تثري شكوكًا كبرية حول قدرة اجملموعة على العمل كمنشأة مستمرة. وإذا توصلنا ملثل هذا 

االستنتاج، فإنه يتوجب علينا لفت االنتباه يف تقريرنا هذا إىل اإلفصاحات ذات العالقة يف البيانات املالية املوحدة، أو إذا كانت هذه اإلفصاحات غري كافية، 

يتوجب علينا تعديل رأينا املهين. تستند استنتاجاتنا على أدلة التدقيق اليت حصلنا عليها حىت تاريخ هذا التقرير، مع ذلك فإنه ميكن لألحداث أو الظروف 

املستقبلية أن تدفع اجملموعة للتوقف عن العمل كمنشأة مستمرة.
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تقييم العرض العام وهيكل وحمتوى البيانات املالية املوحدة، مبا يف ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات املالية املوحدة متثل املعامالت واألحداث األساسية، 	 

بطريقة حتقق عرضًا عادالً.

احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق باملعلومات املالية للشركات أو األنشطة التجارية ضمن اجملموعة بغرض إبداء الرأي حول البيانات املالية 	 

املوحدة. حنن مسئولون عن التوجيه واإلشراف وأداء أعمال تدقيق اجملموعة، ومسئولون حصرًا فيما خيص رأينا هذا.

إننا نتواصل مع جملس اإلدارة فيما خيص، من بني أمور أخرى، نطاق التدقيق وتوقيت أعماله املخطط هلا، والنقاط املهمة اليت برزت أثناء التدقيق، مبا يف ذلك 

أوجه القصور اهلامة، إن وجدت، يف نظم الرقابة الداخلية.

كما نقدم جمللس اإلدارة بيانًا يفيد امتثالنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة باالستقاللية، ونطلعه على مجيع العالقات واألمور األخرى، إن وجدت، اليت قد يعتقد 

بشكل معقول بأهنا قد تؤثر على استقالليتنا واإلجراءات املتخذة للتخلص من خماطرها، أو الوقاية منها.

من بني األمور اليت يتم إبالغها جمللس اإلدارة، نقوم بتحديد األمور األكثر أمهية يف تدقيق البيانات املالية املوحدة للفترة احلالية واليت متثل أمور التدقيق الرئيسية. 

كما أننا نقوم بشرح هذه األمور يف تقرير املدققني، مامل حتظر القوانني أو األنظمة اإلفصاح العلين عن هذه األمور، أو عندما حندد، يف حاالت نادرة جدًا، أنه 

ال ينبغي اإلفصاح عن أمر معني يف تقريرنا ألن اآلثار السلبية لذلك من املتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع املصلحة العامة املتحققة عن ذلك اإلبالغ.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية األخرى

وفقًا ملتطلبات قانون الشركات التجارية نفيد مبا يلي:. ١

إن الشركة حتتفظ بسجالت حماسبية منتظمة وان البيانات املالية املوحدة تتفق معها؛ أ. 

إن املعلومات املالية الواردة يف تقرير رئيس جملس اإلدارة متفقة مع البيانات املالية املوحدة؛ ب. 

أنه مل يرد إىل علمنا وقوع أي خمالفات خالل السنة لقانون الشركات التجارية، أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة، ميكن أن يكون هلا أثر سليب جوهري ج. 

على أعمال الشركة أو مركزها املايل؛

وقد حصلنا من اإلدارة على مجيع اإليضاحات واملعلومات اليت طلبناها ألغراض التدقيق. د. 

وفقًا ملتطلبات وزارة الصناعة والتجارة مبوجب خطاهبا املؤرخ ٣٠ يناير ٢٠٢٠ خبصوص متطلبات املادة الثامنة من الفرع الثاين للفصل األول من ميثاق حوكمة . ٢

الشركات نفيد بأن لدى الشركة:

موظف مسؤول عن احلوكمة؛أ. 

 ودليل إرشادي وإجراءات للحوكمة معتمد من قبل جملس اإلدارة.ب. 

الشريك املسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير للمدققني املستقلني هو جليل العايل.

كي يب ام جي فخرو

رقم قيد الشريك ١٠٠

٢٦ فرباير ٢٠٢٣
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بيان املركز املايل املوحد  
كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢ )بالدينار البحريين(

تشكل اإليضاحات املرفقة من ١ إىل ٢9 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

إيضاح
31 ديسمرب

 2022
٣١ ديسمرب

 ٢٠٢١
املوجودات 

4٦8٫٦8٠٫٦8٧8٠٫8٠4٫8٢4عقارات ومعدات
5٦55٫٧49٧١١٫٠٢٦عقارات استثمارية 

٦٧٫4٧5٫٠٦٢٧٫9٧٧٫٦١9استثمارات حمتسبة بطريقة حقوق امللكية
٧١٢٫٧٦٢٫9١٢١٣٫٢4٠٫٦9٣أوراق مالية استثمارية

89.574.410١٠٢٫٧٣4٫١٦٢جمموع املوجودات غري املتداولة
8٣٫٠٢١٫٧5٧١٫٧9٦٫9٦٣خمزون

9١٫4٠9٫٧٦9944٫٧٧٠ذمم جتارية مدينة 
١٠٢٫٣٦٧٫٦٠4٢٫٠١٢٫٢4٣موجودات أخرى 

١١١5٫4٢١٫١455٫958٫٣55نقد وأرصدة لدى بنوك
22.220.275١٠٫٧١٢٫٣٣١املوجودات املتداولة

111.794.685١١٣٫44٦٫49٣جمموع املوجودات
حقوق امللكية

١٢٢٢٫599٫48٧٢٢٫599٫48٧رأس املال
١٧٫5١4٫44٢١٧٫5١4٫44٢عالوة إصدار األسهم

١٣٢٣٫9٣4٫9٦٠٢4٫٣١٠٫٦9٢احتياطيات أخرى
٣9٫55٣٫8٦٢٣٧٫4٠4٫٧١8أرباح مستبقاة

103.602.751١٠١٫8٢9٫٣٣9جمموع حقوق امللكية
املطلوبات

١4١٫١8٣٫٢٠٣١٫١٢4٫٠٧٠مكافآت هناية اخلدمة للموظفني
٢٫٧٠٠٫٠٠٠-١5اجلزء غري املتداول من القرض

١٫١8٣٫٢٠٣٣٫8٢4٫٠٧٠جمموع املطلوبات غري املتداولة
١٦٣٫١5٣٫١٣8٢٫٠8٠٫48٣ذمم جتارية دائنة

١٧٣٫855٫59٣٣٫٠٣٠٫٦٠١مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى 
٢٫٦8٢٫٠٠٠-١5اجلزء املتداول من القرض

7.008.731٧٫٧9٣٫٠84جمموع املطلوبات املتداولة
8.191.934١١٫٦١٧٫١54جمموع املطلوبات 

111.794.685١١٣٫44٦٫49٣جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

اعتمدت البيانات املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة يف ٢٦ فرباير ٢٠٢٣، ووقعها نيابة عن اجمللس:

_____________________________

فاروق يوسف املؤيد
رئيس جملس اإلدارة 

_____________________________

فوزي أمحد كانو
نائب رئيس جملس اإلدارة 

_____________________________

جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي 

_____________________________

شربل سركيس
رئيس الشؤون املالية 
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بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢ )بالدينار البحريين(

_____________________________

فاروق يوسف املؤيد
رئيس جملس اإلدارة 

_____________________________

فوزي أمحد كانو
نائب رئيس جملس اإلدارة 

_____________________________

جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي 

_____________________________

شربل سركيس
رئيس الشؤون املالية 

تشكل اإليضاحات املرفقة من ١ إىل ٢9 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

إيضاح
31 ديسمرب

 2022
٣١ ديسمرب

 ٢٠٢١
١8٣١٫٣95٫4١٦٢٣٫٠٠١٫٠٠5اإليرادات

٦1.662.4119٦8٫8١٢احلصة من أرباح إستثمارات حمتسبة بطريقة حقوق امللكية
5٣8٫5٣٠4٧١٫4١4إيراد أرباح األسهم

-8١9٫٢٢8ربح من بيع عقارات ومعدات
٢١١٫١٠٦9٫544إيراد الفوائد

١٫٧٣١٫989-4عكس اخنفاض القيمة على العقارات واملعدات
١9١٫٢٦١٫٢٢٣١٫٣٠٧٫548اإلجيار وإيرادات أخرى

35.887.914٢٧٫49٠٫٣١٢امجايل اإليرادات
٢٠9٫١١٦٫٦5٢٦٫٧٠8٫٧٣٧تكلفة املوظفني 

٢١٧٫٠54٫٢٣95٫٦54٫585مصروفات األغذية واملشروبات
١٫54٦٫٧٧١١٫٣٦٧٫٢45خدمات

٢٢5٫٧٧٣٫٦٣٢٣٫٦٧٦٫٦48مصروفات تشغيلية أخرى
9١٢4٫٧٠٦٣٧٫١٣5خمصص اخنفاض قيمة الذمم التجارية املدينة

٧٧٫١٦٧٣89٫89٢مصروفات الفوائد 
45٫5٢5٫٧٣٢٦٫٢59٫٧٣٢استهالك

29.218.899٢4٫٠9٣٫9٧4إمجايل املصروفات
6.669.015٣٫٣9٦٫٣٣8ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:
البنود اليت لن يتم إعادة تصنيفها للربح أو اخلسارة:

استثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -صايف التغري يف القيمة 
العادلة

٧)4٧٧٫٧8٧٦٫)١5٦١

٦٣5٫٠٣٢4٦٫١5١استثمار يف شركات زميلة - احلصة يف احتياطي القيمة العادلة لالستثمار
البنود اليت قد مت أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقًا للربح أو اخلسارة:

-١٠١٫٣٢٧العمليات األجنبية - فروقات حتويل العمالت األجنبية
١٢٢٫٧١٢)341.422)جمموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

6.327.593٣٫5١9٫٠5٠جمموع الدخل الشامل للسنة
30١5العائد األساسي واملخفض على السهم )بالفلس(
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بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد  
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢ )بالدينار البحريين(

تشكل اإليضاحات املرفقة من ١ إىل ٢9 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

احتياطيات أخرى

  2022
رأس
املال

عالوة
 إصدار
األسهم

احتياطي
قانوين

احتياطي
عام

احتياطي
األعمال
اخلريية

احتياطي
العمالت 
األجنبية

احتياطي 
القيمة
العادلة

لالستثمارات
أرباح

مستبقاة
جمموع

حقوق امللكية
٦٫١8٢٫٦٢٧٣٧٫4٠4٫٧١8١٠١٫8٢9٫٣٣9-٢٢٫599٫48٧١٧٫5١4٫44٢١١٫٢99٫٧445٫٠٠٠٫٠٠٠١٫8٢8٫٣٢١يف ١ يناير ٢٠٢٢

-الدخل الشامل للسنة:
٦٫٦٦9٫٠١5٦٫٦٦9٫٠١5-------ربح السنة

)٣4١٫4٢٢(-)44٢٫٧49(١٠١٫٣٢٧-الدخل الشامل اآلخر للسنة
جمموع الدخل الشامل 

للسنة
-----101.327(442.749(6.669.0156.327.593

استخدام احتياطي 
األعمال اخلريية

----)٣4٣(---)٫٣١٠4٫٣١٠(

أرباح أسهم معلنة لسنة 
٢٠٢١

-------)4٫5١9٫8٧١()4٫5١9٫8٧١(

22.599.48717.514.44211.299.7445.000.0001.794.011101.3275.739.87839.553.862103.602.751كما يف 31 ديسمرب 2022

احتياطيات أخرى

  ٢٠٢١
رأس
املال

عالوة
 إصدار
األسهم

احتياطي
قانوين

احتياطي
عام

احتياطي
األعمال
اخلريية

احتياطي القيمة
العادلة

لالستثمارات
أرباح

مستبقاة
جمموع

حقوق امللكية
٢٢٫599٫48٧١٧٫5١4٫44٢١١٫٢99٫٧445٫٠٠٠٫٠٠٠١٫8٧9٫٦٣١٦٫٠59٫9١5٣٦٫٢٦8٫٣٢9١٠٠٫٦٢١٫548يف ١ يناير ٢٠٢١

الدخل الشامل للسنة:
٣٫٣9٦٫٣٣8٣٫٣9٦٫٣٣8------ربح الفترة

١٢٢٫٧١٢-١٢٢٫٧١٢-----الدخل الشامل اآلخر للسنة
١٢٢٫٧١٢٣٫٣9٦٫٣٣8٣٫5١9٫٠5٠-----جمموع الدخل الشامل للسنة

)5١٫٣١٠(--)5١٫٣١٠(----تربعات خريية مدفوعة
)٢٫٢59٫949()٢٫٢59٫949(------أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠٢٠

٢٢٫599٫48٧١٧٫5١4٫44٢١١٫٢99٫٧445٫٠٠٠٫٠٠٠١٫8٢8٫٣٢١٦٫١8٢٫٦٢٧٣٧٫4٠4٫٧١8١٠١٫8٢9٫٣٣9كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١
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بيان التدفقات النقدية املوحد  
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢ )بالدينار البحريين(

تشكل اإليضاحات املرفقة من ١ إىل ٢9 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

إيضاحالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
31 ديسمرب

 2022
٣١ ديسمرب

 ٢٠٢١

٦٫٦٦9٫٠١5٣٫٣9٦٫٣٣8ربح السنة

تعديالت للبنود التالية:
45٫5٢5٫٧٣٢٦٫٢59٫٧٣٢استهالك 

)9٦8٫8١٢()١٫٦٦٢٫4١١(٧حصة من أرباح شركات زميلة حمتسبة بطريقة حقوق امللكية
)4٧١٫4١4()5٣8٫5٣٠(إيراد أرباح األسهم

)9٫544()٢١١٫١٠٦(إيراد الفوائد
٧٧٫١٦٧٣89٫89٢مصروفات الفوائد 

)١٫٧٣١٫989(-عكس اخنفاض قيمة العقارات واملعدات
١٢4٫٧٠٦٣٧٫١٣5خمصص اخنفاض قيمة الذمم التجارية والذمم املدينة األخرى

٢٦4٫٢9١9٠٫٧٣٧خمصص مكافآت هناية اخلدمة للموظفني
١٠٫٢48٫8٦4٦٫99٢٫٠٧5

التغريات يف رأس املال العامل: 
94١٫٢98)١٫٢٢4٫8٠٣(خمزون

١٫٢8٣٫٠8٦)945٫٠59(ذمم جتارية وذمم مدينة أخرى
٢٫٣٧٢٫١٧45٢٫5٠٠ذمم جتارية دائنة ومطلوبات أخرى

)١٠4٫٣٠٠()٢58٫٦٠٠(مكافآت أعضاء جملس اإلدارة 
)١4٠٫549()٢٠5٫١58(مكافآت هناية اخلدمة املوظفني 

9.987.4189٫٠٢4٫١١٠صايف النقد من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)4٢٫9٦٠()١٫45٧٫١٠٦(شراء عقارات ومعدات
-8٫٢١٢٫١١5بيع عقارات ومعدات
-)١١٫5٠٠٫٠٠٠(ودائع قصرية األجل

٢١١٫١٠٦9٫544فوائد مستلمة
٧٢٫٢٠٠٫٠٠٠١٫4٠٠٫٠٠٠أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة

5٣8٫5٣٠4٧١٫4١4أرباح أسهم مستلمة من أوراق مالية استثمارية
١٫8٣٧٫998)1.795.355)صايف النقد )املستخدم يف( / من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)٢٫٣٣8٫889()4٫5١9٫584(أرباح أسهم مدفوعة

)5١٫٣١٠()٣4٫٣١٠(تربعات خريية مدفوعة
)٢9٢٫8٦٠()٢9٣٫٣٧9(فوائد مدفوعة

)٦٫458٫٠٠٠()5٫٣8٢٫٠٠٠(قرض مدفوع
)9٫١4١٫٠59()10.229.273)صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

١٫٧٢١٫٠49)2.037.210)صايف )النقص( / الزيادة يف النقد وما يف حكمه
5٫958٫٣554٫٢٣٧٫٣٠٦النقد وما يف حكمه يف ١ يناير

١١3.921.1455٫958٫٣55النقد وما يف حكمه يف 31 ديسمرب
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املنشأة. 1

جمموعة فنادق اخلليج ش.م.ب )»الشركة«( هي شركة مسامهة عامة تأسست يف مملكة البحرين ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة مبوجب سجل جتاري رقم 

95٠. إن العنوان الربيدي للمقر الرئيسي للشركة هو ص.ب 58٠، املنامة، مملكة البحرين.

البيانات املالية املوحدة تتكون من نتائج الشركة وشركاهتا التابعة )املشار إليها جمتمعة »اجملموعة«(. تزاول اجملموعة خدمات الضيافة بشكل رئيسي.

متتلك وتدير اجملموعة فندق اخلليج وفندق كراون بالزا البحرين يف مملكة البحرين، وجلف كورت هوتيل بيزنز باي يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة، وجي 

إتش جي كولومبو يف سريالنكا. كما تقدم اجملموعة خدمات إدارية لفندق كيه البحرين، وأسدال جلف إن سيف مبملكة البحرين. خالل سنة ٢٠٢٢، وقعت الشركة 

اتفاقية لعشر سنوات إلدارة فندق جلف أكوامارين وحديقة جينو بارادايس املائية يف تيبليسي جبورجيا. الشركة هي مساهم ومُشغل لشركة فندق مطار البحرين، 

ومنتجع جنة احمليط يف زجنبار، مجهورية تنزانيا.

فيما يلي معلومات عن الشركات التابعة اهلامة للمجموعة:

األنشطةالبلدتاريخ التأسيسنسبة امللكيةإسم الشركة التابعة
إدارة الفنادق واملطاعم وتقدمي خدمات التموين البحرين4 ديسمرب ١٠٠٢٠٠٢%شركة اخلليج إلدارة الفنادق ذ.م.م

للطائرات والسفن واملؤسسات احلكومية والشركات
توفري خدمات الغسيل األوتوماتيكيالبحرين١ فرباير ١٠٠٢٠١4%شركة خدمات مغسلة فندق اخلليج  

إنشاء واالستثمار يف الفنادق واملشاريع السياحية البحرين٣١ مايو ١٠٠٢٠١٦%شركة البحرين للسياحة - فندق كراون بالزا 
األخرى

اإلمارات العربية ٧ مارس ١٠٠٢٠١8%فندق جلف كورت بيزنس باي
املتحدة

عمليات الفنادق وخدمات التمويل

عمليات البيع بالتجزئةسرييالنكا١9 يوليو ١٠٠٢٠١8%وجي إتش جي كولومبو

أسس اإلعداد. 2

بيان االلتزام أ( 

أعدت البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدويل، ومتوافقة مع متطلبات قانون الشركات 

التجارية.

ب(  أسس القياس

أعدت البيانات املالية املوحدة من السجالت احملاسبية للشركة وفقًا لقاعدة التكلفة التارخيية، ماعدا االستثمارات يف األوراق املالية واليت حتتسب بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل.

ج(   عملة التعامل والعرض

إن هذه البيانات املالية املوحدة للمجموعة مبينة بالدينار البحريين، واليت تعد أيضًا العملة التشغيلية ملعامالت اجملموعة. مت تدوير مجيع املعلومات املالية املعروضة 

بالدينار البحريين إىل أقرب دينار، فيما عدا املشار إليه خالف ذلك. 

د(    استخدام التقديرات واألحكام

يتطلب إعداد البيانات املالية املوحدة حسب املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية، أن تضع اإلدارة بعض التقديرات، 

التوقعات والفرضيات مما يؤثر على عملية تطبيق السياسات احملاسبية وعلى مبالغ املوجودات، املطلوبات، اإليرادات واملصروفات. النتائج الفعلية قد ختتلف عن هذه 

التقديرات. 

يتم مراجعة التقديرات والفرضيات املستخدمة بصورة دورية. يتم احتساب التقديرات املراجعة يف فترة مراجعة التقديرات، إذا كانت املراجعة تؤثر على تلك الفترة 

فقط، أو يف فترة مراجعة التقديرات وأي فترات مستقبلية، إذا كانت املراجعة تؤثر على الفترتني احلالية و املستقبلية معًا.
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2.   أسس اإلعداد )يتبع(

األحكام

عند تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة، تقوم اإلدارة باختاذ بعض التقديرات واألحكام، ذات التأثري األكثر أمهية على املبالغ احملتسبة يف البيانات املالية 

املوحدة. النتائج الفعلية قد ختتلف عن هذه التقديرات. 

اخنفاض قيمة العقارات واملعدات

تقوم اجملموعة بعمل مبراجعة قيمة العقارات واملعدات بتاريخ كل بيان للمركز املايل لتحديد وجود مؤشرات الخنفاض القيمة، واليت إن وجدت، يتم تقدير القيمة 

القابلة لالسترداد. يتم احتساب خسارة اخنفاض القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل تفوق قيمته القابلة لالسترداد املقدرة )راجع إيضاح ٣)ع( وإيضاح )5((.

هـ(   املعايري الصادرة اجلديدة والسارية املفعول ابتداء من 1 يناير 2022

ال يوجد أي معايري أو تفسريات جديدة، والسارية املفعول كما يف ١ يناير ٢٠٢٢، وكان هلا أثر جوهري على البيانات املالية املوحدة.

و(    املعايري والتعديالت والتفسريات اجلديدة الصادرة ولكن غري سارية املفعول بعد

يوجد العديد من املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري والتفسريات السارية املفعول للفترات املالية اليت تبدأ من أو بعد ١ يناير ٢٠٢٣، مع السماح بالتطبيق املبكر. 

مع ذلك، مل تقم اجملموعة بالتطبيق املبكر ألي من املعايري اجلديدة أو املعدلة التالية يف إعداد هذه البيانات املالية املوحدة. 

ال يتوقع أن يكون للمعايري والتعديالت اجلديدة التالية أي أثر جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

١( تصنيف املطلوبات على أهنا متداولة أو غري متداولة )التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم )١((؛

٢( اإلفصاح عن السياسات احملاسبية )التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم )١( وبيان ممارسات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم ٢(؛

٣( تعريف التقديرات احملاسبية )التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم )8((.

السياسات احملاسبية اهلامة. 3

مت تطبيق السياسات احملاسبية اهلامة املوضحة أدناه يف إعداد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل اجملموعة على حنو ثابت كما كانت مطبقة يف السنة السابقة.

أساس التوحيدأ( 

الشركات التابعة. 1

الشركات التابعة هي الشركات اليت تسيطر عليها اجملموعة. تسيطر اجملموعة على املنشأة عندما تتعرض، أو لديها احلق يف العوائد املتغرية من مشاركتها مع 

املنشأة ولديها القدرة على التأثري على تلك العوائد من خالل هيمنتها عليها. يتم توحيد البيانات املالية للشركات التابعة يف البيانات املالية املوحدة من تاريخ بدء 

السيطرة حىت فقداهنا.

فقدان السيطرة . 2

عندما تفقد اجملموعة السيطرة على شركة تابعة، فإهنا تستبعد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأية حصة غري مسيطرة ذات الصلة وغريها من عناصر حقوق 

امللكية. يتم احتساب أي ربح أو خسارة ناجتة يف بيان الربح أو اخلسارة. يتم قياس أي حصة حمتفظ هبا يف الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان 

السيطرة.

احلصة غري املسيطرة. 3

يتم قياس احلصة غري املسيطرة  حبصتها النسبية من صايف املوجودات احملددة للشركة املستحوذ عليها يف تاريخ االستحواذ. يتم احتساب التغريات يف حصة 

اجملموعة يف الشركة التابعة واليت ال تؤدي إىل فقدان السيطرة كمعاملة يف حقوق امللكية.

معامالت مت استبعادها عند توحيد البيانات املالية . 4

مت استبعاد مجيع املعامالت واألرصدة وأي أرباح أو خسائر غري حمققة )ما عدا أرباح أو خسائر معامالت العملة األجنبية( والناجتة عن عمليات بني شركات اجملموعة 

عند إعداد البيانات املالية املوحدة. يتم استبعاد اخلسائر غري احملققة بالطريقة نفسها فقط حلد أال تكون هناك دالئل على اخنفاض القيمة. يتم استبعاد األرباح 

غري احملققة من املعامالت مع االستثمارات احملتسبة بطريقة حقوق امللكية إىل حد حصة اجملموعة يف االستثمار.
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3.   السياسات احملاسبية اهلامة )يتبع(

الشركات احملتسبة بطريقة حقوق امللكية. 5

الشركات الزميلة هي الشركات اخلاضعة لتأثري مهم من قبل اجملموعة، ولكن ليس هلا سيطرة أو سيطرة مشتركة على السياسات املالية والتشغيلية. املشروع املشترك 

هو اتفاقية يكون للمجموعة فيها سيطرة مشتركة، حيث متلك احلق يف صايف موجودات االتفاقية، بدال عن حقوقها يف موجوداهتا والتزاماهتا مقابل مطلوباهتا.

يتم إحتساب اإلستثمارات يف الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة وفقًا لطريقة حقوق امللكية والذي حيتسب مبدئيًا على أساس التكلفة، واليت تشمل تكاليف 

املعاملة. بعد االحتساب املبدئي، فإن البيانات املالية املوحدة تشمل حصة اجملموعة من الربح أو اخلسارة، والدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة احملتسبة بطريقة 

حقوق امللكية، إىل تاريخ توقف التأثري اجلوهري أو السيطرة املشتركة.

عندما تتجاوز حصة اجملموعة يف اخلسائر حصتها يف الشركة املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية، يتم ختفيض القيمة الدفترية للمجموعة إىل الصفر ويتوقف 

احتساب اخلسائر األخرى إال بالقدر الذي تكبدت فيه اجملموعة التزامات قانونية أو متوقعة أو سددت مدفوعات نيابة عن حقوق امللكية احملتسبة املستثمر فيها. 

يتم احتساب توزيعات أرباح األسهم املستلمة من الشركة املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية كتخفيض يف القيمة الدفترية لالستثمار.

دمج العمليات. 6

تقوم اجملموعة باحتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عندما تستويف جمموعة األنشطة واألصول املستحوذ عليها تعريف األعمال التجارية، 

ويتم نقل السيطرة إىل اجملموعة. بشكل عام، يتم قياس املقابل احملول من الشراء بقيمته العادلة، كما هو احلال بالنسبة لصايف األصول القابلة للتحديد املستحوذ 

عليها. أي شهرة ناجتة يتم اختبارها الخنفاض القيمة، بشكل سنوي. يتم تسجيل أي أرباح شراء مساومة فورًا يف بيان الربح أو اخلسارة. يتم احتساب تكاليف 

املعاملة عند تكبدها، إال إذا كانت هذه التكاليف تتعلق بإصدار أوراق مالية للدين أو أدوات حقوق امللكية.

يتم قياس أي مقابل طارئ بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. إذا مت تصنيف أي التزام لسداد مقابل طارئ والذي يستويف تعريف األداة املالية على أنه من أدوات 

حقوق امللكية، فإنه ال يتم إعادة قياسه ويتم احتساب عملية السداد ضمن حقوق امللكية. وخبالف ذلك، يتم إعادة قياس أي مقابل طارئ آخر بالقيمة العادلة 

بتاريخ كل بيان للمركز املايل، ويتم احتساب التغريات الالحقة يف القيمة العادلة للمقابل الطارئ يف الربح أو اخلسارة.  

ب(  العمالت األجنبية 

يتم حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل عملة التعامل للمجموعة باستخدام أسعار الصرف السائدة وقت إجراء املعاملة.

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إىل العملة الوظيفية بسعر الصرف السائد يف تاريخ التقرير. أرباح أو خسائر العملة األجنبية على البنود 

النقدية هي الفرق بني التكلفة املطفأة للعملة الوظيفية يف بداية السنة، معدالً ملعدل الفائدة الفعلي واملدفوعات خالل السنة والتكلفة املطفأة للعملة األجنبية احملولة 

بسعر الصرف السائد كما يف هناية السنة. يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غري النقدية املقاسة بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية إىل العملة الوظيفية بسعر الصرف 

السائد عن حتديد القيمة العادلة. البنود غري النقدية بالعملة األجنبية واليت يتم قياسها بناء على التكلفة التارخيية يتم حتويلها بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ 

إجراء املعاملة. يتم عادة احتساب فروقات العمالت األجنبية يف الربح أو اخلسارة.

يتم حتويل موجودات ومطلوبات  العمليات اخلارجية، مبا يف ذلك الشهرة وتسويات القيمة العادلة الناجتة من االستحواذ، إىل الدينار البحريين بسعر الصرف السائد 

يف تاريخ بيان املركز املايل. يتم حتويل إيرادات ومصروفات العمليات اخلارجية إىل ا الدينار البحريين بسعر الصرف السائد يف تاريخ  تلك املعامالت. يتم جتميع 

فروقات حتويل العمالت األجنبية يف احتياطي حتويل العمالت األجنبية ضمن الدخل الشامل اآلخر، باستثناء إىل حد ختصيص فروقات التحويل إىل احلصص غري 

املسيطرة.

ج(  اإليرادات

متثل إيرادات اجملموعة إيرادات بشكل رئيسي اإليرادات من تأجري غرف الفندق، وبيع املأكوالت واملشروبات. حتتسب اجملموعة اإليراد عندما حتول السيطرة على 

املأكوالت أو اخلدمة إىل العميل.
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3.   السياسات احملاسبية اهلامة )يتبع(

تأجري غرف الفندق. 	

حيتسب اإليراد من تأجري غرف الفندق على مدى فترة سكن الزبون.

بيع املأكوالت واملشروبات. 	

حيتسب اإليراد من بيع املأكوالت واملشروبات عند تسليم املأكوالت واملشروبات وقبوهلا من قبل العميل. يتم إصدار الفواتري التابعة يف ذلك الوقت.

رسوم اإلدارة. 	

حتتسب رسوم اإلدارة عند تقدمي اخلدمات حسب ما هو حمدد يف اتفاقية اإلدارة. يتم تقدير املقابل املتغري املتعلق بالرسوم وفقًا لالتفاقية، ويؤخذ باالعتبار إىل 

حني يصبح من احملتمل بصورة كبرية أال يكون هناك عدم يقينية جوهرية تتعلق مببلغ املقابل.

 إيراد اإلجيار. 	

حيتسب إيراد اإلجيار من العقارات املؤجرة مبوجب إجيار تشغيلي على فترة العقد بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإلجيار.

إيراد الفوائد. 	

تسجل الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي خيصم دفعات أو مقبوضات التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة 

بالضبط على مدى العمر املتوقع لألداة املالية، أو فترة أقصر، إذا كان ذلك مناسبًا، إىل صايف القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام املايل. 

إيراد أرباح األسهم. 	

يتم احتساب إيراد أرباح األسهم عندما يكون لدى اجملموعة احلق يف استالمه، ويكون  ذلك عادة عند موافقة املسامهني على أرباح األسهم.

د( املخزون

يتم قياس املخزون بالتكلفة، أو صايف القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تكلفة املخزون تستند على تكلفة املتوسط املوزون. صايف القيمة القابلة للتحقق هي سعر 

البيع املقدر يف سياق العمل االعتيادي، مطروحًا منها تكاليف اإلجناز املقدرة، والتكاليف املقدرة الضرورية إلمتام البيع. تشمل التكلفة املصروفات املتكبدة لشراء 

املخزون وإحضاره إىل موقعه وحالته احلاليني.    

 منافع املوظفني

املوظفون البحرينيون

ان حقوق التقاعد واحلقوق االجتماعية األخرى اخلاصة باملوظفني البحرينيني يتم تغطيتها حسب أنظمة اهليئة العامة للتأمني االجتماعي، واليت متثل برنامج 

مسامهات حمددة حسب معيار احملاسبة الدويل رقم )١9( »منافع املوظفني«، ويتم مبوجبها حتصيل اشتراكات شهرية من الشركة والعاملني على أساس نسبة مئوية 

ثابتة من الرواتب. 

املوظفون األجانب

يستحق املوظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل حمددة املدة مكافأة هناية اخلدمة وفقًا لنصوص قانون العمل البحريين بالقطاع األهلي لسنة ٢٠١٢ على أساس 

مدة اخلدمة وآخر رواتب وعالوات. لقد يتم عمل خمصص هلذه االلتزامات غري املمولة والذي ميثل برنامج منافع حمددة حسب معيار احملاسبة الدويل رقم )١9( على 

افتراض إهناء خدمات مجيع املوظفني بتاريخ بيان املركز املايل. 

هـ( املخزون

يتم قياس املخزون بالتكلفة، أو صايف القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تكلفة املخزون تستند على تكلفة املتوسط املوزون. صايف القيمة القابلة للتحقق هي سعر 

البيع املقدر يف سياق العمل االعتيادي، مطروحًا منها تكاليف اإلجناز املقدرة، والتكاليف املقدرة الضرورية إلمتام البيع. تشمل التكلفة املصروفات املتكبدة لشراء 

املخزون وإحضاره إىل موقعه وحالته احلاليني. 
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و( العقارات واملعدات

االحتساب والقياس. 1

تظهر العقارات واملنشآت واملعدات احملتفظ هبا لتقدمي اخلدمات أو ألغراض إدارية على أساس مستمر، وليس بنية البيع يف سياق العمل االعتيادي، بالتكلفة 

مطروحًا منها االستهالك املتراكم وأي خسائر اخنفاض يف القيمة، إن وجدت. عندما تكون أجزاء من العقارات واملعدات وذات أعمار افتراضية خمتلفة يتم إدراجها 

كبند منفصل )األجزاء الكبرية( يف العقارات واملعدات.

القياس الالحق. 2

إن التكاليف الالحقة تضاف إىل القيمة الدفترية لألصل أو حتتسب كأصل منفصل، إذا كان ذلك مناسبًا، فقط عندما حيتمل ان تتحقق منافع اقتصادية مستقبلية 

للمجموعة مرتبطة هبذا األصل، وأن يكون باإلمكان قياس تكلفته بشكل موثوق. يتم احتساب مجيع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى يف بيان الربح أو اخلسارة 

خالل الفترة املالية اليت يتم تكبدها فيها.

االستهالك. 3

حيتسب االستهالك هبدف توزيع تكلفة العقارات واملعدات، مطروحًا منها القيمة املتبقية املقدرة، وفقا لطريقة القسط الثابت على األعمار اإلنتاجية املقدرة، 

وحيتسب عامة يف الربح أو اخلسارة. ال يتم احتساب استهالك على األراضي.

األعمار االفتراضية املقدرة للعقارات واآلالت واملعدات للفترة احلالية وفترات املقارنة هي كما يلي:

مباىن على أرض مملوكة متلكًا حرًا

اهليكل األصلي	 

التحديثات الالحقة	 

4٠ سنة

على مدى العمر املتبقي للمباين املتعلقة هبا، أو قبل ذلك، ايهما أسبق

٢ إىل ٧ سنواتأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

٢ إىل ١٠ سنواتآالت ومعدات وسيارات

عند بيع أو استبعاد بند من العقارات واآلالت واملعدات أو أي جزء جوهري مت احتسابه مبدئيًا، يتم إلغاء احتسابه، أو عندما ال يتوقع أن يكون الستخدامه او 

استبعاده أي منافع اقتصادية. أي ربح أو خسارة ناجتة من إلغاء احتساب األصل )حيتسب كالفرق بني صايف عوائد االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( يتم حتميله 

على بيان الربح أو اخلسارة املوحد. 

تتم مراجعة القيمة املتبقية والعمر اإلنتاجي وطرق االستهالك  للعقارات واآلالت واملعدات، وتعديلها إذا تطلب ذلك يف تاريخ كل بيان مركز مايل.    

ز( العقارات االستثمارية

االستثمارات العقارية هي عقارات حمتفظ هبا لغرض التأجري أو ارتفاع قيمتها أو كليهما. يتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة، مبا يف ذلك تكاليف املعاملة، 

مطروحًا منه االستهالك املتراكم و اخنفاض القيمة املتراكم، إن وجدت. القيمة الدفترية تشمل تكلفة استبدال جزء من عقار استثماري حايل وقت تكبد تلك 

التكلفة، إذا مت استيفاء معايري االحتساب؛ وتستثين تكاليف اخلدمة اليومية للعقارات االستثمارية. يتم احتساب االستهالك على العقارات االستثمارية بطريقة 

القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للعقار، والذي يكون عادة على مدى ٣٠ سنة.

يتم احتساب أرباح أو خسائر استبعاد العقارات االستثمارية )اليت يتم احتساهبا بالفرق بني صايف عائدات البيع والقيمة الدفترية لألصل( يف بيان الربح أو اخلسارة
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ح( األدوات املالية

االحتساب والقياس املبدئي. 1

يتم احتساب الذمم املدينة التجارية مبدئيًا عند نشوئها. يتم احتساب مجيع املوجودات واملطلوبات املالية األخرى مبدئيًا عندما تصبح اجملموعة طرفًا يف الشروط 

التعاقدية لألداة.

يتم مبدئيًا قياس األصل املايل )مامل يكن ذممًا جتارية مدينة بدون مكوّن متويلي جوهري( أو االلتزام املايل بالقيمة العادلة زائدًا، ألي بند ليس مصنفًا بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو اخلسارة، تكاليف املعاملة املنسوبة مباشرة لشراء أو إصدار األداة املالية.  يتم مبدئيًا قياس الذمم املدينة التجارية اليت تفتقر ملكوّن 

متويلي جوهري، بسعر الصفقة. 

التصنيف والقياس الالحق. 2

املوجودات املالية 

عند االحتساب املبدئي، يتم تصنيف األصل املايل كأصل مايل مقاس كالتايل : بالتكلفة املطفأة؛ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - أدوات الدين؛ 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - أوراق حقوق امللكية؛ أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.

ال يتم إعادة تصنيف املوجودات املالية بعد االحتساب املبدئي، إال إذا قامت اجملموعة بتغيري منوذج عمل إدارة املوجودات املالية. ويف هذه احلالة، يتم إعادة 

تصنيف مجيع املوجودات املالية املتأثرة يف اليوم األول من الفترة األوىل للتقرير املايل الذي يتبع التغيري يف منوذج العمل.

يتم قياس األصل املايل بالتكلفة املطفأة إذا كان يستويف الشرطني التاليني، ومل يكن مصنفًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة:

إذا كان يتم االحتفاظ به ضمن منوذج عمل يهدف إىل االحتفاظ باملوجودات لقبض تدفقات نقدية تعاقدية؛ و	 

إذا كانت شروطه التعاقدية تزيد من التدفقات النقدية بتواريخ حمددة، واليت تعترب فقط مدفوعات املبلغ األصلي والفوائد على املبلغ األصلي القائم.	 

عند االحتساب املبدئي ألدوات حقوق امللكية احملتفظ هبا ألغراض عدا املتاجرة، قد ختتار اجملموعة اختيارًا غري قابل للنقض بعرض التغريات الالحقة يف القيمة 

العادلة لالستثمار يف الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس كل أداة مالية على حدة.

عند االحتساب املبدئي، قد ختتار اجملموعة  لألصل املايل الذي يستويف متطلبات القياس بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر اختيارًا 

غري قابل للنقض لتصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة، إذا أدى ذلك إىل إلغاء أو التقليل من عدم التطابق احملاسيب الذي قد ينشأ. 

املوجودات املالية - تقييم منوذج العمل 

تقوم اجملموعة بعمل تقييم هلدف منوذج العمل الذي حيتفظ فيه باألصل املايل على مستوى احملفظة، ألن ذلك يعكس الطريقة اليت تدار هبا األعمال، وتقدمي 

املعلومات لإلدارة بشكل أفضل. تشمل املعلومات اليت يتم النظر فيها ما يلي: 

السياسات واألهداف املعلنة للمحفظة، وعمل هذه السياسات فعليًا. ويشمل هذا ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة ترّكز على اكتساب إيرادات الفوائد التعاقدية، مع 	 

االحتفاظ مبحفظة خاصة ملعدالت الفوائد، ومطابقة فترات املوجودات املالية مع فترات املطلوبات ذات العالقة أو التدفقات النقدية للخارج املتوقعة، أو حتقيق 

التدفقات النقدية من خالل بيع األصول. 

كيف يتم تقييم أداء احملفظة، ورفع التقارير عنها إىل إدارة اجملموعة.	 

املخاطر اليت تؤثر على أداء منوذج العمل )واملوجودات املالية احملتفظ هبا ضمن ذلك النموذج( وكيف يتم إدارة والتعامل مع هذه املخاطر.      	 
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كيف يتم تعويض ومكافأة املدراء، على سبيل املثال، ما إذا كانت املكافآت تستند على القيمة العادلة للموجودات املدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية احملصلة.	 

وترية وحجم وتوقيت مبيعات املوجودات املالية يف الفترات السابقة، وأسباب هذه املبيعات، والتوقعات خبصوص أنشطة البيع املستقبلية.	 

عملية حتويل املوجودات املالية إىل أطراف ثالثة من خالل معامالت غري مؤهلة إللغاء االحتساب ال تعترب عمليات بيع هلذا الغرض، مبا يتماشى مع احتساب 

اجملموعة املستمر هبذه املوجودات. 

املوجودات املالية: القياس الالحق، واألرباح واخلسائر:

يتم قياس هذه املوجودات الحقًا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. خسائر اخنفاض موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
القيمة ختّفض التكلفة املطفأة. يتم احتساب دخل الفوائد، وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية، واخنفاض 

القيمة يف بيان الربح أو اخلسارة. أي ربح أو خسارة من إلغاء االحتساب يتم احتسابه يف الربح أو اخلسارة.  
أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر
يتم قياس هذه املوجودات الحقًا بالقيمة العادلة. يتم احتساب األرباح واخلسائر يف الدخل الشامل اآلخر، وال 
يتم أبدًا إعادة تصنيفها إىل الربح أو اخلسارة.  حتتسب أرباح األسهم كدخل يف بيان الربح أو اخلسارة، مامل 

تكن أرباح األسهم متثل بوضوح استردادًا جلزء من تكلفة االستثمار. 

املطلوبات املالية - التصنيف، والقياس الالحق

تصنف اجملموعة املطلوبات املالية كمطلوبات مقاسة بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم احتساب مصروفات الفوائد، وأرباح وخسائر 

صرف العمالت األجنبية يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد. 

إلغاء االحتساب. 3

املوجودات املالية

تقوم اجملموعة بإلغاء احتساب املوجودات املالية عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية أو عندما تقوم اجملموعة بتحويل احلق يف 

استالم التدفقات النقدية من خالل معاملة يتم فيها نقل مجيع خماطر وعوائد امللكية بشكل جوهري، أو مل يتم نقل أو إبقاء مجيع خماطر وعوائد امللكية اجلوهرية 

للموجودات، وال حتتفظ بالسيطرة على املوجودات املالية. 

املطلوبات املالية

تقوم اجملموعة بإلغاء احتساب املطلوبات املالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها. كما تقوم اجملموعة بإلغاء احتساب املطلوبات املالية عند 

تعديل شروطها، والتدفقات النقدية لاللتزام املعدل خمتلفة بصورة جوهرية، ويف هذه احلالة يتم احتساب التزام مايل جديد بالقيمة العادلة بناًء على الشروط 

املعدلة. 

عند إلغاء احتساب االلتزام املايل، يتم احتساب الفرق بني القيمة الدفترية املطفأة ومبلغ املقابل املدفوع )مبا يف ذلك األصول غري النقدية احملولة، أو املطلوبات 

املفترضة( يف الربح أو اخلسارة.

مقاصة. 4

يتم إجراء مقاصة بني املوجودات واملطلوبات ويدرج صايف املبلغ يف بيان املركز املايل فقط عندما يوجد لدى اجملموعة حق قانوين قابل للتنفيذ الجراء مقاصة 

للمبالغ احملتسبة وعند وجود نية للتسوية على أساس صايف املبلغ أو تسييل املوجودات وسداد املطلوبات يف آن واحد.
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اخنفاض قيمة األدوات املالية. 5

حتتسب اجملموعة خمصصات للخسائر االئتمانية املتوقعة على املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة

تقيس اجملموعة خمصصات اخلسائر للذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األخرى مبنهجية مبسطة، أي مببلغ يساوي اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدى احلياة، أما 

بالنسبة للنقد وأرصدة البنوك، فإن قياس خمصصات اخلسائر يستند إىل اخلسائر االئتمانية املتوقعة لفترة أثين عشر شهرًا. 

اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدى احلياة هي اخلسائر االئتمانية املتوقعة الناجتة من مجيع إحتماالت حاالت التعثر على مدى العمر االفتراضي لألداة املالية.

اخلسائر االئتمانية املتوقعة لفترة أثين عشر شهرًا هي اجلزء من اخلسائر االئتمانية املتوقعة الناجتة من إحتماالت حاالت التعثر احملتملة خالل ١٢ شهرًا بعد 

تاريخ هناية السنة )أو لفترة أقصر، إذا كان العمر االفتراضي للمتوقع أقل من ١٢ شهرًا(. 

أقصى فترة يتم أخذها باالعتبار عند تقدير اخلسائر االئتمانية املتوقعة هي احلد األقصى للفترة التعاقدية اليت تتعرض خالهلا اجملموعة للمخاطر االئتمانية.

عند حتديد ما إذا كانت املخاطر االئتمانية لألصل املايل قد زادت كثريًا منذ االحتساب املبدئي عند تقدير اخلسائر االئتمانية املتوقعة، تأخذ اجملموعة باالعتبار 

معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكاليف أو جهد ال داعي هلا. ويشمل ذلك كاًل من املعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على 

اخلربات السابقة للمجموعة.

تفترض اجملموعة أن املخاطر االئتمانية على األصل املايل قد ارتفعت كثريًا، إذا جتاوزت مدة استحقاقه أكثر من 9٠ يومًا.

تعترب اجملموعة أن األصل املايل يف حالة تعثر إذا:

من غري احملتمل أن يقوم املقترض بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، بدون جلوء اجملموعة خلطوات مثل تسييل األداة املالية )إن مت االحتفاظ بأي 	 

منها(؛ أو 

املوجودات املالية مستحقة ألكثر من 9٠ يومًا.	 

قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة

ذمم جتارية مدينة وأخرى - )األسلوب املبسط(

تستخدم اجملموعة مصفوفة املخصصات لقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة للذمم التجارية والذمم املدينة األخرى، من العمالء الفرديني، والذي ميثل عددًا كبريًا 

جدًا من األرصدة الصغرية.

حتتسب معدالت اخلسارة باستخدام طريقة معدل الترحيل )التدفق اجلديد( بناء على احتمالية تقدم الذمم املدينة خالل مراحل متعاقبة من التعثر إىل سلة 

اخلسارة. كما يؤخذ التعايف من سلة اخلسارة باالعتبار الحتساب معدالت اخلسارة التارخيية. تستند معدالت اخلسارة على اخلربة الفعلية يف اخلسارة االئتمانية. 

تعدل هذه املعدالت لتعكس الفروقات بني الظروف االقتصادية خالل الفترة اليت مت خالهلا مجع البيانات التارخيية، والظروف احلالية والنظرة اجلماعية للظروف 

االقتصادية على مدى األعمار املتوقعة للذمم املدينة. التسويات التطلعية ملعدالت اخلسارة تستند على بطاقة نوعية، واليت توضح نظرة اإلدارة للظروف االقتصادية 

والتجارية املستقبلية.   

النقد وأرصدة البنوك - )األسلوب العام(

مت قياس اخنفاض القيمة على النقد وما يف حكمه على أساس اخلسارة املتوقعة ألثين عشر شهرًا، وتعكس فترات االستحقاق القصرية للمخاطر. تعترب اجملموعة أن 

املخاطر االئتمانية للنقد وما يف حكمه منخفضة، وذلك بناء على التصنيفات االئتمانية اخلارجية لألطراف األخرى. 
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املوجودات املالية املنخفضة ائتمانيًا

يف تاريخ كل بيان للمركز املايل، تقوم اجملموعة بتحديد ما إذا كانت املوجودات املالية اليت تظهر بالتكلفة املطفأة منخفضة ائتمانيًا. يعترب األصل املايل »منخفض 

ائتمانيًا« عند وقوع حدث أو أكثر له تأثري سليب على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املايل. 

األدلة على أن األصل املايل ضعيف ائتمانيًا تشمل املعلومات القابلة للرصد التالية:

صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو املصدر؛	 

خرق للعقد، مثل العجز أو التأخر يف السداد، أو استحقاق األصل املايل لفترة تفوق 9٠ يومًا؛ 	 

من احملتمل أن املقترض أو املُصدِر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى.	 

عرض خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة يف بيان املركز املايل

خمصصات اخلسارة للموجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة يتم طرحها من إمجايل القيمة الدفترية للموجودات.

 الشطب  

تقوم اجملموعة بشطب إمجايل القيمة الدفترية لألصل املايل )إما جزئيًا أو كليًا(، عندما ترى أنه ال توجد أسس واقعية لالسترداد. بالنسبة للعمالء من األفراد، تقوم 

اجملموعة بعمل تقييم فردي فيما يتعلق بتوقيت ومقدار املبلغ املشطوب بناء على ما إذا كانت هناك توقع معقول لالسترداد. املوجودات املالية املشطوبة ميكن أن 

ختضع إلجراءات تنفيذية بغرض االمتثال إلجراءات اجملموعة السترداد املبالغ املستحقة.

 ط( رأس املال

تصنف أسهم حقوق امللكية كحقوق ملكية. التكاليف اإلضافية املنسوبة مباشرة إلصدار السهم العادية وخيارات األسهم حتتسب كاقتطاعات من حقوق امللكية.

ي( أسهم اخلزينة

عند إعادة شراء األسهم احملتسبة كحقوق ملكية، فإن مبلغ املقابل املدفوع، مبا يف ذلك التكاليف املنسوبة، يتم احتسابه كاقتطاع من حقوق امللكية. يتم تصنيف 

األسهم املعاد شراؤها كأسهم خزينة وتعرض يف حقوق امللكية. عند بيع أو إعادة إصدار أسهم اخلزينة الحقًا، حيتسب املبلغ املستلم كزيادة يف حقوق امللكية، ويتم 

عرض الفائض أو العجز الناتج من املعاملة ضمن عالوة إصدار األسهم.

ك( أرباح األسهم  

حتتسب أرباح األسهم والتخصيصات األخرى املقترحة كمطلوبات يف الفترة اليت يتم فيها املوافقة عليها من قبل املسامهني.

ل( مكافآت أعضاء جملس اإلدارة

حتمل مكافآت أعضاء جملس اإلدارة على بيان الربح أو اخلسارة يف السنة اليت يتم تكبدها فيها.

م( تقارير القطاعات

القطاعات هي أجزاء رئيسية مميزة من اجملموعة تقوم بنشاط اإلنتاج أو تقدمي اخلدمات، واليت تتعرض ملخاطر ومنافع ختتلف عن القطاعات األخرى.  القطاعات 

التشغيلية هي عبارة عن عناصر من اجملموعة تقوم بأنشطة وأعمال قد تنتج عنها حتصيل إيرادات وتكبد مصروفات، مبا يف ذلك إيرادات ومصروفات املعامالت 

مع مكونات اجملموعة األخرى.  ويقوم جملس اإلدارة وجلنة االستثمار اللجنة التنفيذية مبراجعة نتائجها التشغيلية بصورة منتظمة هبدف إختاذ القرارات املتعلقة 

بتخصيص املوارد هلذه القطاعات وتقييم أداءها بناءًا على معلومات مالية متوافرة منفصلة هلا. 

نتائج القطاعات اليت يتم رفع تقارير عنها جمللس اإلدارة واللجنة التنفيذية تشمل بنود منسوبة مباشرة إىل قطاع معني، باإلضافة للنتائج اليت ميكن ختصيصها 

على أساس معقول.

ن( املخصصات

يتم احتساب املخصصات يف بيان املركز املايل عندما يكون على اجملموعة التزام قانوين أو إعتباري نتيجة ألحداث سابقة، وميكن قياسه بطريقة موثوقة، وإن 

هناك احتمال باستخدام منافع اقتصادية لسداد هذا االلتزام. 
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س( قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي املبلغ الذي سيتم استالمه عند بيع أصل أو سداده عند حتويل إلتزام بني طرفني ملمني باملعاملة وعلى أسس جتارية بتاريخ القياس يف السوق 

الرئيسي، أو عند غيابه، يف السوق األكثر فائدة لالصل أو االلتزام. جيب أن تكون اجملموعة قادرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة. 

كلما كان ذلك متوفرًا، تقوم اجملموعة بقياس القيمة العادلة لألداة املالية باستخدام السعر املعروض يف سوق نشط هلذا ألداة املالية. يعترب السوق نشطًا يف حالة 

كانت املعامالت تتم بوترية وحجم كافٍ لتوفري معلومات السعر بشكل مستمر. 

أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة املالية عند االحتساب املبدئي هو عادة سعر املعاملة، أي قيمة املقابل املقدم أو املستلم.

يف حال عدم وجود سوق نشط لألداة املالية أو عدم وجود سوق، تقوم اجملموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات تقييم معروفة، واليت قد تشمل أحدث 

املعامالت يف السوق بني أطراف على علم ورغبة يف إمتام املعاملة )إن وجدت(، أو التدفقات النقدية املخصومة، أو مضاعفات السوق ألدوات مماثلة.

اهلدف من منهجية التقييم  هو حتديد قياس القيمة العادلة الذي يعكس السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل أو سداده عند حتويل إلتزام يف معاملة اعتيادية 

بني املشاركني يف السوق بتاريخ القياس.

ع( اخنفاض قيمة املوجودات غري املالية    

يف تاريخ كل تقريرمايل، تقوم اجملموعة مبراجعة القيم الدفترية ألصوهلا الغري املالية )خبالف املخزون( لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على اخنفاض القيمة. 

يف حالة وجود مثل هذا املؤشر، تقوم اجملموعة بتقدير املبلغ القابل لالسترداد لألصل.

القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو وحدة توليد النقد هي القيمة املستخدمة وقيمتها العادلة ناقصًا تكاليف البيع، أيهما أكرب. يتم حتديد املبلغ القابل لالسترداد 

لألصل الفردي، ما مل يكن األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة إىل حد كبري عن تلك من األصول األخرى أو جمموعات األصول. عندما تتجاوز القيمة 

الدفترية لألصل أو الوحدة املنتجة للنقد قيمته القابلة لالسترداد، يعترب األصل منخفض القيمة ويتم ختفيضه إىل قيمته القابلة لالسترداد.

تستند القيمة املستخدمة على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة، خمصومة إىل قيمتها احلالية باستخدام معدل اخلصم الذي يعكس تقييمات السوق احلالية 

للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر اخلاصة باألصل أو وحدة توليد النقد. عند حتديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد، يتم أخذ معامالت السوق احلديثة يف 

االعتبار. يف حالة عدم إمكانية حتديد مثل هذه املعامالت، يتم استخدام منوذج تقييم مناسب معترف به جيدًا. يتم إدراج خسائر اخنفاض القيمة يف بيان الربح 

أواخلسارة.

ف( تكاليف االقتراض

يتم رمسلة تكاليف االقتراض املتكبدة واملنسوبة مباشرة لشراء، أو إنشاء، أو إنتاج أصل مؤهل. يتم احتساب تكاليف االقتراض األخرى يف بيان الربح او اخلسارة 

املوحد خالل السنة اليت تنشأ فيها.

ص( مصروفات الفوائد

مصروفات الفوائد تتعلق بقروض البنوك وحتتسب بطريقة معدل الفائدة الفعلي. طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة احتساب التكلفة املطفأة لألصل أو االلتزام 

املايل، وختصيص دخل أو مصروفات الفوائد على مدى العمر املتوقع لألصل أو االلتزام.  إن لتطبيق طريقة معدل الفائدة الفعلي أثرًا على احتساب مصروفات 

الفوائد بالتساوي مبا يتناسب مع املبلغ القائم على مدى الفترة لالستحقاق أو السداد.

ق( الضريبة احلكومية

تدفع اجملموعة الضريبة احلكومية حمسوبة كنسبة مئوية من إمجايل إيرادات الفندق )صايف من أرباح صرف العمالت األجنبية( وتدفع للحكومة كل ربع سنة.

ر( احتياطي األعمال اخلريية 

بناء على توصيات جملس اإلدارة، يتم حتويل مبلغ من األرباح السنوية إىل هذا االحتياطي. االحتياطي ميثل املبلغ غري امللتزم به للتربعات واألعمال اخلريية املعتمدة 

من قبل املسامهني.
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ش( الذمم التجارية املدينة 

حتتسب الذمم التجارية املدينة مبدئيًا بالقيمة العادلة، ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة املطفأة مطروحًا منها خمصص اخنفاض القيمة.

ت( الذمم التجارية الدائنة 

حتتسب الذمم التجارية الدائنة مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة املطفأة.

ث( منح حكومية 

يتم احتساب املنح احلكومية يف بيان الربح أو اخلسارة على أساس منتظم يف الفترات اليت يتم فيها احتساب املصروفات املعوّضة. يف حالة املنح املتعلقة باملوجودات، 

يتطلب إعداد املنحة كإيراد مؤجل أو طرحها من القيمة الدفترية لألصل.

خ( النقد وما يف حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه من النقد يف الصندوق، وأرصدة البنوك، وودائع بنكية تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها، واليت ال تتعرض ملخاطر 

جوهرية من تغريات القيمة العادلة. 

 ذ( موجودات حمتفظ بها لغرض البيع

تصنف اجملموعة املوجودات غري املتداولة، أو جمموعات التصرف اليت تتكون من موجودات ومطلوبات، كموجودات حمتفظ هبا لغرض البيع إذا كان متوقعًا بصورة 

كبرية أنه سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع، وليس من خالل االستخدام املستمر. تقاس هذه املوجودات، أو جمموعات التصرف، 

بصورة عامة بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع، أيهما اقل. مىت ما مت تصنيف العقارات واملعدات كموجودات حمتفظ هبا لغرض البيع، 

يتم التوقف عن احتساب االستهالك. 
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١9٫٦8١٫49٢١٠٠٫٢4٢٫4٧٢٢٢٫٧5٣٫48٠٢٠٫٣٠٣٫٢495٫999١٦٢٫98٦٫٦9٢كما يف ١ يناير ٢٠٢٢
48٫٦٠84٠5٫٠449٠٫8٦٠٢49٫٢8٢٧9٣٫٧94-إضافات

)٧٫4٠٢٫4٣8(-)١١٫٢٧٠()955()4٫٦8٦()٧٫٣85٫5٢٧(استبعادات وشطب
12.295.965100.286.39423.157.56920.382.839255.281156.378.048كما يف 31 ديسمرب 2022

االستهالك:
8٢٫١8١٫8٦8-4٧٫٢4١٫٦٠4٢٠٫9١١٫8٠٠١4٫٠٢8٫4٦4-يف ١ يناير ٢٠٢٢
5٫5٢5٫٧٣٢-٢٫٣١٦٫4٠4١٫٢4٧٫5٠4١٫9٦١٫8٢4-استهالك السنة

)١٠٫٢٣9(-)9٫٠٢٠()955()٢٦4(-متعلق باالستبعادات والشطب
87.697.361-49.557.74422.158.34915.981.268-كما يف 31 ديسمرب 2022

صايف القيمة الدفترية: 
12.295.96550.728.650999.2204.401.571255.28168.680.687كما يف 31 ديسمرب 2022

تقع مباين فندق اخلليج وكروان بالزا يف البحرين، وعمر هذه املباين ما بني 4٠ - 5٠ و 45 سنة على التوايل. يبلغ عمر مبىن مركز املؤمترات، وهو جزء من فندق اخلليج 

٢٧ سنة. فندق اجملموعة يف إمارة ديب عمره 4 سنوات. املبىن السكين للمجموعة  والذي يقع يف البحرين يف منطقة اجلفري عمره 4 سنوات.
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4.   عقارات ومعدات )يتبع(

٢٠٢١
أرض مملوكة

مباينمتلك حر
أثاث وتركيبات
ومعدات مكتبية

آالت ومعدات
ومركبات

أعمال رأمسالية
اجملموعقيد التنفيذ

التكلفة:
١٧٫949٫5٠٣١٠٠٫٢٢٢٫٣4٧٢٢٫94٧٫٢٢٢٢٠٫٣٣4٫٧٠5١٦٫45٧١٦١٫4٧٠٫٢٣4كما يف ١ يناير ٢٠٢١

٢٠٫5٢559٫٠5٢١8٫٣٢٦٦٫٠٠٠١٠٣٫9٠٣-إضافات
-)١٦٫458(-١٦٫458--حتويالت

١٫٧٣١٫989----١٫٧٣١٫989عكس اخنفاض القيمة
)٣١9٫4٣4(-)49٫٧8٢()٢٦9٫٢5٢()4٠٠(-استبعادات وشطب

١9٫٦8١٫49٢١٠٠٫٢4٢٫4٧٢٢٢٫٧5٣٫48٠٢٠٫٣٠٣٫٢495٫999١٦٢٫98٦٫٦9٢كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١
االستهالك:

٧٦٫٢٣5٫٢١4-44٫84٢٫١٣١١8٫9٧٦٫٢٢١١٢٫4١٦٫8٦٢-يف ١ يناير ٢٠٢١
٦٫٢59٫٧٣٢-٢٫٣99٫٧٠٣٢٫٢٠4٫8٣١١٫٦55٫١98-استهالك السنة

)٣١٣٫٠٧8(-)4٣٫59٦()٢٦9٫٢5٢()٢٣٠(-متعلق باالستبعادات والشطب
8٢٫١8١٫8٦8-4٧٫٢4١٫٦٠4٢٠٫9١١٫8٠٠١4٫٠٢8٫4٦4-كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١
صايف القيمة الدفترية: 

١9٫٦8١٫49٢5٣٫٠٠٠٫8٦8١٫84١٫٦8٠٦٫٢٧4٫٧855٫9998٠٫8٠4٫8٢4كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١

عقارات استثمارية. 5

املجموعمباينأرض2022
التكلفة 

494٫5١5١٫898٫44٠٢٫٣9٢٫955يف ١ يناير ٢٠٢٢ 
٣٠٠٣٠٠-إضافات

494.5151.898.7402.393.255يف 31 ديسمرب 2022
االستهالك 

١٫٦8١٫9٢9١٫٦8١٫9٢9-يف ١ يناير ٢٠٢٢
55٫5٧٧55٫5٧٧-استهالك السنة 

1.737.5061.737.506-يف 31 ديسمرب 2022  
494.515161.234655.749صايف القيمة الدفترية يف 31 ديسمرب 2022 

اجملموعمباينأرض٢٠٢١
التكلفة 

494٫5١5١٫89٧٫94٠٢٫٣9٢٫455يف ١ يناير ٢٠٢١
5٠٠5٠٠-إضافات

494٫5١5١٫898٫44٠٢٫٣9٢٫955يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١
االستهالك 

١٫٦٢٦٫84٢١٫٦٢٦٫84٢-يف ١ يناير ٢٠٢١
55٫٠8٧55٫٠8٧-استهالك السنة 

١٫٦8١٫9٢9١٫٦8١٫9٢9-يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١
494٫5١5٢١٦٫5١١٧١١٫٠٢٦صايف القيمة الدفترية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١

تستند القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢ واليت تبلغ ٢٫4٧٠٫٠٠٠ دينار حبريين )٢٠٢١: ٢٫٣9٠٫٠٠٠ دينار حبريين( على التقييم الذي أعده 

مقيم العقارات اخلارجي املستقل ميتلك مؤهالت مناسبة ومعترف هبا، وخربة يف فئة ومواقع العقار. استند قياس القيمة العادلة على هنج مقارنة املبيعات، وبناًء 

عليه مت تصنيفها على أهنا املستوى ٢ يف تسلسل القيمة العادلة.
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استثمارات حمتسبة بطريقة حقوق امللكية. 6

فيما يلي املعامالت عن الشركات الزميلة كما يف تاريخ بيان املركز املايل:

نسبة امللكية*
األنشطة الرئيسيةطبيعة العالقة2022٢٠٢١مكان العمل/البلدإسم الشركة

تزاول أنشطة تشغيل شركة زميلة٢8٫٠٦%28.06%*مملكة البحرينالشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
املطاعم، وتقدمي اخلدمات 

املتعلقة بالترفيه العائلي

شركة زميلة٣٣٫٣٣%33.33%مملكة البحرينالشركة األفريقية الشرقية )البحرين( ذ.م.م
استرياد وبيع املشروبات 

الكحولية
امتالك وتشغيل فندقمشروع مشترك5١%51%مملكة البحرينشركة فندق مطار البحرين ذ.م.م **

* حتتسب نسبة امللكية استنادًا على رأس مال االستثمار صايف من أسهم اخلزينة.

** حيتسب االستثمار كمشروع مشترك استنادًا على اتفاقية امللكية بني املسامهني حيث اتفق األطراف على املشاركة يف أخذ القرارات سويًا.

أ ( احلركة يف االستثمار يف الشركات الزميلة كما يلي:

 2022
الشركة البحرينية 

للترفيه العائلي
الشركة اإلفريقية 

والشرقية
شركة فندق مطار 

املجموعالبحرين ذ.م.م
٧١4٫9١١٦٫94٣٫88٦٣١8٫8٢٢٧٫9٧٧٫٦١9الرصيد يف ١ يناير

١٫٦٦٢٫4١١)١4٢٫٦4٧(٢٫٠٢8٫58٦)٢٢٣٫5٢8(حصة اجملموعة من )اخلسارة(/ الربح للسنة
)٢٫٢٠٠٫٠٠٠(-)٢٫٢٠٠٫٠٠٠(-أرباح أسهم مستلمة

٣5٫٠٣٢-٣5٫٠٣٢-حصة اجملموعة يف الدخل الشامل اآلخر لالستثمار
491.3836.807.504176.1757.475.062 الرصيد يف 31 ديسمرب 2022

٢٠٢١
الشركة البحرينية

للترفيه العائلي
لشركة اإلفريقية

والشرقية
شركة فندق مطار

اجملموعالبحرين ذ.م.م
9١4٫٦١5٦٫9٣8٫٠4١٧١٢٫٠٠٠8٫5٦4٫٦5٦الرصيد يف ١ يناير

)٢٠٢٫٠٠٠()٢٠٢٫٠٠٠(--إعادة تصنيف إىل موجودات أخرى
9٦8٫8١٢)١9١٫١٧8(١٫٣59٫٦94)١99٫٧٠4(حصة اجملموعة من )اخلسارة(/ الربح للسنة

)١٫4٠٠٫٠٠٠(-)١٫4٠٠٫٠٠٠(-أرباح أسهم مستلمة
4٦٫١5١-4٦٫١5١-حصة اجملموعة يف الدخل الشامل اآلخر لالستثمار

٧١4٫9١١٦٫94٣٫88٦٣١8٫8٢٢٧٫9٧٧٫٦١9 الرصيد يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢١

الشركة البحرينية للترفيه العائلي مدرجة يف بورصة البحرين وبلغت قيمتها السوقية 8١8٫١٠٠ دينار حبريين كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢ )٢٠٢١: 8١8٫١٠٠ دينار حبريين(. 
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6.   استثمارات حمتسبة بطريقة حقوق امللكية  )يتبع(

اجلدول التايل يلخص املركز املايل للشركات الزميلة كما أدرجت يف بياناهتا املالية حلصة الشركة:

2022٢٠٢١اإلفريقية والشرقية )البحرين( ذ.م.م
٧٫٦9٧٫١٣4 8٫٢٦٣٫٠٢4 جمموع املوجودات املتداولة

١4٫58٠٫٠٦٧ ١٣٫٦4٣٫٠5٣ جمموع املوجودات غري املتداولة
)١٫8٧٦٫١٢٠()١٫888٫49١( جمموع املطلوبات املتداولة

)٦9٠٫٢٢4()٧١5٫8٧5( جمموع املطلوبات غري املتداولة
19.301.711١9٫٧١٠٫85٧صايف املوجودات )%100(

%٣٣%٣٣
٦٫4٣٣٫84٠٦٫5٧٠٫٢٢٠حصة الشركة يف صايف املوجودات

٣٧٣٫٦٦4٣٧٣٫٦٦4الشهرة
6.807.504٦٫94٣٫884القيمة الدفترية للحصة يف الشركة الزميلة

2022٢٠٢١
١٧٫٧٣٧٫٦44١٢٫١٠٢٫9٣٦اإليرادات
٦٫٠85٫8١84٫٠٧9٫١٢٢ربح السنة

١٣5٫٣١٧١٦٧٫89٧الدخل الشامل اآلخر
)٢9٫448()٣٠٫٢8٠(حركة أدوات حقوق امللكية األخرى

6.190.8554٫٢4٧٫٠١9جمموع الدخل الشامل للسنة
٢٫٠٦٣٫598١٫4٠5٫84٣حصة الشركة من جمموع الدخل الشامل )٣٣٫٣٣%(

٢٫٢٠٠٫٠٠٠١٫4٠٠٫٠٠٠أرباح اسهم مستلمة من قبل اجملموعة

2022٢٠٢١الشركة البحرينية للترفيه العائلي
559٫١995٧5٫١٠٢جمموع املوجودات املتداولة

١٫٧٢٣٫٠59٢٫٧٢٣٫٠5٣جمموع املوجودات غري املتداولة
)٢٦٦٫٢١١()٢٠٧٫94٣(جمموع املطلوبات املتداولة

)48٣٫٧44()٣٢٢٫٢5٠(جمموع املطلوبات غري املتداولة
1.752.065٢٫548٫٢٠١صايف املوجودات )%100(

%٢8%٢8
49١٫٣8٣٧١4٫9١١حصة الشركة يف صايف املوجودات

491.383٧١4٫9١١القيمة الدفترية للحصة يف الشركة الزميلة

2022٢٠٢١
95٦٫58٢٦٣٧٫٧١5اإليرادات

)٦99٫5٢5()٧9٦٫٧٣5( خسارة السنة
)٦99٫5٢5()796.735)جمموع الدخل الشامل

)١99٫٧٠4()٢٢٣٫5٢8(حصة الشركة من جمموع الدخل الشامل )٢8٫٠٦%(
--أرباح اسهم مستلمة من قبل الشركة
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6.   استثمارات حمتسبة بطريقة حقوق امللكية  )يتبع(

2022٢٠٢١شركة فندق مطار البحرين
١9٧٫5٢9 54١٫٣٦٠ جمموع املوجودات املتداولة

١٫9٠5٫٦٦٦ ١٫9١4٫٣٦5 جمموع املوجودات غري املتداولة
)١٫4٧5٫٦4٣()٢٫١٠٧٫٢4١( جمموع املطلوبات املتداولة

)٢٫4١٠()٣٫٠4١( جمموع املطلوبات غري املتداولة
345.443٦٢5٫١4٢صايف املوجودات )%100(

%5١%5١
١٧٦٫١٧5٣١8٫8٢٢حصة الشركة يف صايف املوجودات

176.175٣١8٫8٢٢القيمة الدفترية للحصة يف الشركة الزميلة

2022٢٠٢١
٣8٧٫4٠٣٢4٧٫555اإليرادات

)٣٧4٫858()٢٧9٫٧٠٠( خسارة السنة
)٣٧4٫858()279.700)جمموع الدخل الشامل

)١9١٫١٧8()١4٢٫٦4٧(حصة الشركة من جمموع الدخل الشامل )%5١(
--أرباح اسهم مستلمة من قبل الشركة

نتائج الشركة البحرينية للترفيه العائلي املستخدمة للمحاسبة بطريقة حقوق امللكية على دفاتر احلسابات املراجعة لإلثين عشر شهرًا املنتهية يف ٣٠ سبتمرب ٢٠٢٢، 

واحلسابات اإلدارية للثالثة أشهر املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢. نتائج شركة فندق مطار البحرين والشركة األفريقية والشرقية )البحرين( املستخدمة للمحاسبة 

بطريقة حقوق امللكية تستند على احلسابات اإلدارية للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢.

أوراق مالية استثمارية. 7

2022٢٠٢١
١٠٫4١4٫5١٣١٠٫55٢٫١84استثمارات حقوق امللكية - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )مدرجة(

٢٫٣48٫٣99٢٫٦88٫5٠9استثمارات حقوق امللكية - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )غري مدرجة(
12.762.912١٣٫٢4٠٫٦9٣

يف استثمارات األوراق املالية للسنة كانت كما يلي:

2022٢٠٢١
١٣٫٢4٠٫٦9٣١٣٫١٦4٫١49الرصيد يف ١ يناير

٧٦٫544)4٧٧٫٧8١(صايف التغري يف القيمة العادلة
12.762.912١٣٫٢4٠٫٦9٣الرصيد يف ٣١ ديسمرب
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املخزون. 8

2022٢٠٢١
٢٫9٧٠٫59٧١٫٧44٫٦٧5أغذية ومرطبات

٦٦٫١٦5٧9٫١89املخازن العامة
١٧٦٫٠٣٠١٧4٫8٧٣خمازن الصيانة

3.212.792١٫998٫٧٣٧
)٢٠١٫٧٧4()١9١٫٠٣5(خمصص املخزون بطيء احلركة واملتقادم

3.021.757١٫٧9٦٫9٦٣

احلركة يف خمصص املخزون بطيء احلركة كانت كما يلي:

2022٢٠٢١
٢٠١٫٧٧4٢٧9٫9١١كما يف ١ يناير
8٫4٢٢-خمصص السنة

)8٦٫559()١٠٫٧٣9(شطب 
191.035٢٠١٫٧٧4كما يف ٣١ ديسمرب

ذمم جتارية مدينة. 9

2022٢٠٢١
٢٫٠٧١٫١٢٠١٫544٫٧٠٧ذمم جتارية مدينة

١٠٢٫95٢١٣٦٫٦٢٧ذمم أطراف ذوي عالقة 
٢٫١٧4٫٠٧٢١٫٦8١٫٣٣4

)٧٣٦٫5٦4()٧٦4٫٣٠٣(خمصص اخنفاض القيمة على الذمم التجارية املدينة
1.409.769944٫٧٧٠

احلركة يف خمصص اخنفاض القيمة خالل السنة كانت كما يلي:

2022٢٠٢١
٧٣٦٫5٦49٠٧٫4٦٧الرصيد يف ١ يناير

١٢4٫٧٠٦٣٧٫١٣5صايف خمصص السنة
)٢٠8٫٠٣8()9٦٫9٦٧(شطب 

764.303٧٣٦٫5٦4الرصيد يف 31 ديسمرب

املوجودات األخرى. 10

2022٢٠٢١
٦8٣٫5٧5٦9٣٫5٧5ذمم مدينة أخرى - أطراف ذوي عالقة 

4٦٢٫١8٠٣٠4٫١٠4سلفيات ومصروفات مدفوعة مقدمًا
٣٠٦٫٦٦٧٣٢5٫455ودائع ضمان

١٠٫٦٢8٧٫9٠5ضريبة القيمة املضافة القابلة لالسترداد 
9٠4٫554٦8١٫٢٠4أخرى

2.367.604٢٫٠١٢٫٢4٣
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النقد وأرصدة البنوك. 11

2022٢٠٢١
٣٫8٧١٫١9٧5٫9١١٫٣85أرصدة البنوك

-١١٫5٠٠٫٠٠٠ودائع بنكية قصرية األجل
49٫9484٦٫9٧٠نقد يف الصندوق

15.421.1455٫958٫٣55النقد وأرصدة البنوك
-)١١٫5٠٠٫٠٠٠(مطروحأً: ودائع قصرية األجل تستحق بعد ثالثة أشهر

3.921.1455٫958٫٣55النقد وما يف حكمه

رأس املال. 12

 العدد
2022

 املبلغ
2022

 العدد

٢٠٢١

 املبلغ

٢٠٢١
300.000.00030.000.000٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠األسهم املصرح بها بواقع 100 فلس للسهمأ( 
225.994.86322.599.487٢٢5٫994٫8٦٣٢٢٫599٫48٧الصادرة واملدفوعة بالكاملب( 

العائد على السهمج( 

يتم احتساب العائد على السهم االساسي عن طريق قسمة صايف الربح املنسوب ملسامهي الشركة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة، 

باستثناء متوسط عدد األسهم املشتراة من قبل الشركة واحملتفظ هبا كأسهم خزينة، كما يلي: 

2022٢٠٢١
٦٫٦٦9٫٠١5٣٫٣9٦٫٣٣8ربح السنة

٢٢5٫994٫8٦٣٢٢5٫994٫8٦٣املتوسط املرجح لعدد أسهم حقوق امللكية
٣٠١5العائد على السهم األساسي واملخفض بالفلس

العائد على السهم املخفض يعادل العائد على السهم األساسي، حيث ال يوجد لدى اجملموعة أي أدوات خمفضة حمتملة اإلصدار.

املسامهني الرئيسينيد( 

فيما يلي بيان بأمساء وجنسيات املسامهني الرئيسيني وعدد األسهم اليت ميلكوهنا واليت متثل نسبة 5% أو أكثر من عدد األسهم القائمة:

٣١ ديسمرب 31٢٠٢١ ديسمرب 2022
نسبة امللكيةعدد األسهمنسبة امللكيةعدد األسهماجلنسية

٢5٫4٧%٢5٫4٧5٧٫558٫٣٣١%5٧٫558٫٣٣١حبريينشركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب )مقفلة(
١٢٫5٦%١٢٫5٦٢8٫٣8٢٫9٦٠%٢8٫٣8٢٫9٦٠حبرييناهليئة العامة للتأمني االجتماعي

١٠٫8١%١٠٫8١٢4٫4٢8٫٢١5%٢4٫4٢8٫٢١5حبريينشركة االستثمارات العائلية احملدودة
٦.٣٣%٦٫٣٣١4٫٣٠9٫8١٧%١4٫٣٠9٫8١٧حبريينيوسف خليل املؤيد وأوالده ش.م.ب )مقفلة(

هـ(   معلومات إضافية عن محلة أسهم الشركة

١. لدى اجملموعة فئة واحدة من األسهم فقط وحاملي هذه األسهم لديهم حقوق تصويت متساوية.

٢. توزيع ملكية أعضاء جملس اإلدارة ألسهم الشركة على النحو اآليت:

عدد األسهمعــدد املســــامهنيالـنــــــــــوع*
النسبة ملجموع 

األسهم املصدرة %
٣٠٫8١%٣٫٦9٣٦9٫٦٢4٫٧٠5اقل من ١%

١4٫٠٢%8٣١٫٦9٠٫8٣5أكثر من ١%  وأقل من %5
٦٫٣٣%١١4٫٣٠9٫8١٧أكثر من 5% واقل من ١٠%

٢٣٫٣٧%٢5٢٫8١١٫١٧5أكثر من ١٠% وأقل من ٢٠%
٢5٫4٧%١5٧٫558٫٣٣١أكثر من ٢٠% .اقل من %5٠

100.00%3.705225.994.863املجموع

* تبني كنسبة من جمموع األسهم الصادرة واملدفوعة بالكامل للشركة. 
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12.   رأس املال )يتبع(

ما يلي إمجايل حصص امللكية اليت ميلكها أعضاء جملس اإلدارة:

٣١ ديسمرب 31٢٠٢١ ديسمرب 2022

اسم العضو
عدد

األسهم
النسبة من جمموع

األسهم املتداولة
عدد

األسهم
النسبة من جمموع

األسهم املتداولة
١٫8٧4 %١٫8٧4٫٢٣4٫٢9٧%4٫٢٣4٫٢9٧فاروق يوسف املؤيد

٠٫٠85 %٠٫٠9١9٣٫9٧5%١98٫9٠٠فوزي أمحد علي كانو
٠٫٠٦٣ %٠٫٠٦١4١٫4٣٦%١4١٫4٣٦خالد حممد كانو

٠٫١98 %٠٫٢٠448٫١١9%448٫١١9حممد جاسم بوزيزي
٠٫٠٢5%٠٫٠٣5٦٫5٠8%5٦٫5٠8عادل حسني مهدي املسقطي

تفاصيل حصص امللكية اليت ميتلكها أعضاء جملس اإلدارة إىل جانب الشركات اليت يسيطرون عليها، أو يسيطرون عليها بصورة مشتركة، أو ميارسون عليها تأثريًا 

جوهريًا هي كما يلي:

2022٢٠٢١
١4٧٫٦89٫599١4٣٫٠٠9٫٣٧٦عدد األسهم
٦٣٫٢8%٦5٫٣5%نسبة امللكية

 احتياطيات أخرى. 13

احتياطي قانوينأ( 

حسب متطلبات قانون الشركات التجارية  فانه جيب ختصيص ١٠% من صايف الربح لالحتياطي القانوين حىت يبلغ جمموع االحتياطي 5٠% من رأس املال املدفوع. 

ال ميكن استخدام هذا االحتياطي إال وفقًا لقانون الشركات التجارية. 

احتياطي عامب( 

يتم التخصيص لالحتياطيات العامة من أرباح السنة، وذلك حسب تقدير جملس اإلدارة.

احتياطي القيمة العادلة لالستثماراتج( 

حتتسب أرباح أو خسائر إعادة قياس استثمارات األوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يف احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات.

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني. 14

بلغت مسامهات اجملموعة فيما يتعلق باملوظفني البحرينيني للسنة ٢4٠٫85٧ دينار حبريين )٢٠٢١: ٢٣١٫4٣4 دينار حبريين(. كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢، كان يعمل لدى 

اجملموعة 9٦٠ موظفًا )٢٠٢١: ٧٧٠(. احلركة يف خمصص مكافأة هناية اخلدمة خالل السنة كانت كما يلي:

2022٢٠٢١
١٫١٢4٫٠٧٠١٫١٧٣٫88٢الرصيد يف ١ يناير

٢٦4٫٢9١9٠٫٧٣٧خمصص السنة
)١4٠٫549()٢٠5٫١58(املدفوع خالل السنة

1.183.203١٫١٢4٫٠٧٠الرصيد يف 31 ديسمرب

قرض البنك. 15

2022٢٠٢١
٢٫٦8٢٫٠٠٠-متداول

٢٫٧٠٠٫٠٠٠-غري متداول
-5٫٣8٢٫٠٠٠

يف عام ٢٠١8، اقترضت اجملموعة مبلغ ١8٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار حبريين من بنك حملي بسعر فائدة BIBOR + ٢٫١% لشراء فندق 4 جنوم يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 

مضمون  برهن ممتلكات أخرى للمجموعة بقيمة دفترية تبلغ 8٫84٣٫٦٧٠ دينار حبريين.
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ذمم جتارية دائنة. 16

2022٢٠٢١
٣٫٠5٦٫٠٧8٢٫٠٠5٫٢٣٦ذمم جتارية دائنة

9٧٫٠٦٠٧5٫٢4٧ذمم أطراف ذوي عالقة  
3.153.138٢٫٠8٠٫48٣

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى. 17

2022٢٠٢١
١٫٣٧9٫9٢٠5٣٣٫8٠١مصروفات مستحقة

٦١٫٦٦84٠٫555مبالغ مستحقة للمقاولني
٧94٫٦5١٢49٫948عالوات للموظفني  

٢١٦٫٢١٢-الفائدة املستحقة
٢٠4٫١٧٠٣٧١٫١٣٧ضرائب حكومية  
١٫4١5٫١84١٫٦١8٫948ذمم دائنة أخرى

3.855.593٣٫٠٣٠٫٦٠١

اإليرادات. 18

2022٢٠٢١
٢٠٫١٧8٫٧59١4٫9٧١٫8٠٠أغذية ومرطبات

١٠٫٠94٫٢١٧٧٫١٢9٫85٣غرف الفندق
١٫١٢٢٫44٠899٫٣5٢أخرى

31.395.416٢٣٫٠٠١٫٠٠5

إجيارات وإيرادات أخرى. 19

2022٢٠٢١
٧5٧٫8٣١585٫٣58دخل اإلجيار

٢٧٧٫٧4٣١٢5٫٣٣١رسوم إدارة
٢٢5٫٦49٢٣١٫٧١4إيرادات أخرى

٣٦5٫١45-منح حكومية
1.261.223١٫٣٠٧٫548

منح حكومية

منذ تفشي اجلائحة يف مارس ٢٠٢٠، نفذت حكومة مملكة البحرين حزمة من اإلجراءات لدعم األعمال التجارية للتعامل مع أثر جائحة الكورونا. استلمت اجملموعة 

خالل ٢٠٢١ دعمًا إمجاليًا مببلغ ٣٦5 ألف دينار حبريين مقابل سداد تكلفة رواتب املوظفني البحرينيني، والتنازل عن رسوم خدمات الكهرباء واملاء ورسوم حكومية 

أخرى.

تكلفة املوظفني. 20

2022٢٠٢١
 4٫١9٣٫8٦٦  5٫١5٦٫59٠ رواتب وعالوات

 45٠٫٠9٦  ١٫4٧٦٫١4١ منافع املوظفني األخرى
 ٢٫٠٦4٫٧٧5  ٢٫48٣٫9٢١ تكاليف املوظفني األخرى

9.116.652٦٫٧٠8٫٧٣٧
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تكلفة األغذية واملرطبات. 21

2022٢٠٢١
١٫9٣5٫99٠١٫٠٦٠٫5٧4األغذية

5٫١١8٫٢494٫594٫٠١٠املرطبات
7.054.2395٫٦54٫585

التكاليف التشغيلية األخرى. 22

2022٢٠٢١
 ٧84٫٧58  ١٫٣٠8٫٠٧4 عمولة               

 5٠١٫١١٣  ٦٦٧٫٧9٢ لوازم الضيوف      
 ٣4٦٫998  44١٫49٣ الصيانة

 ٢55٫44٦  4١٢٫١٦٦ رسوم قانونية ومهنية
 ١٢٧٫٢٠٢  ٣٦9٫١45 ترفيه               

 ١٢١٫٠٠٠  ٢8٢٫٦٠٠ أتعاب ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة          
 ٢4١٫٧9٢  ٢٦٦٫5٦٣ التسويق         

 ٢٠٣٫٣٢٢  ٢٢٦٫٣٦8 تقنية املعلومات          
 48٫٣٢٠  48٫٣٠٠ رسوم بلدية و ضرائب    

-4٣5٫٧١٠خسارة صرف العمالت األجنبية
١٫٣١5٫4٢١١٫٠4٦٫٦9٧مصروفات اخرى

5.773.632٣٫٦٧٦٫٦48

التخصيصات املقترحة . 23

يقترح جملس اإلدارة توزيعات أرباح أسهم مببلغ ٢5 فلس للسهم للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢ بإمجايل مبلغ 5٫٦49٫8٧٢ دينار حبريين. التخصيصات املقترحة 

ألرباح ٢٠٢٢ ختضع ملوافقة املسامهني يف  اجتماع اجلمعية العمومية العادية. يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية السنوي بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٢، وافق املسامهون 

على توزيع أرباح مببلغ 4٫5١9٫8٧١ دينار حبريين لسنة ٢٠٢١.

معامالت مع أطراف ذوي العالقة. 24

تعترب األطراف ذوي عالقة إذا كان أحد الطرفني لديه القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثري كبري على الطرف اآلخر يف اختاذ القرارات املالية 

والتشغيلية. األطراف ذوي العالقة تشمل املؤسسات اليت متارس الشركة تأثرياٌ كبريا عليها، كبار املسامهني، أعضاء جملس اإلدارة، وأعضاء اإلدارة العليا التنفيذيني 

للشركة. تتم املعامالت مع األطراف ذوي العالقة بشروط متفق عليها بني األطراف.

فيما يلي املعامالت مع األطراف ذوي العالقة خالل السنة:

31 ديسمرب 2022

مبيعاتمشتريات
دخل رسوم

اإلدارة
مصروفات

الفوائد 
 حصة املجموعة من

ربح شركات زميلة
املسامهني الرئيسيني وشركاهتم التابعة 

والزميلة
5٢٧٫4٠4٣١8٫٦٦٠٢٣9٫٣٧٧٧٧٫١٦٧-

١٫٦٦٢٫4١١-٢4١٫4٠948٫٧5٧٣8٫٣٦٦شركات زميلة )إيضاح ٦(
---5٣٫98٣٦٠٫٦9٦أعضاء جملس اإلدارة وشركاهتم ذات العالقة

822.796428.113277.74377.1671.662.411
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24.   معامالت مع أطراف ذوي العالقة )يتبع(

٣١ ديسمرب ٢٠٢١

مبيعاتمشتريات
دخل رسوم

اإلدارة
مصروفات

 الفوائد
حصة اجملموعة من 

ربح شركات زميلة
املسامهني الرئيسيني وشركاهتم التابعة 

والزميلة
٣4٧٫٠5٧١٢9٫89٣١٢5٫٣٣١٣89٫89٢-

9٦8٫8١٢--٣١٠٫8٦١8٢٫٧5٣شركات زميلة )إيضاح ٦(
---٣9٫٢٠545٫٠٠9أعضاء جملس اإلدارة وشركاهتم ذات العالقة

٦9٧٫١٢٣٢5٧٫٦55١٢5٫٣٣١٣89٫89٢9٦8٫8١٢

فيما يلي األرصدة مع أطراف ذوي عالقة املتضمنة يف بيان املركز املايل املوحد:

31 ديسمرب 2022
ذمم جتارية

مدينة 
ذمم مدينة

أخرى 
ذمم جتارية

دائنة 
قرض
بنكي 

-8٢٫٠4٧٢٫9١٧54٫١4٧املسامهني الرئيسيني وشركاهتم التابعة والزميلة
-١٣٫٧55٦8٠٫٦58١٦٫٢٢8شركات زميلة )إيضاح ٦(

-٢٦٫٦85-٧٫١5٠أعضاء جملس اإلدارة وشركاهتم ذات العالقة
102.952683.57597.060-

٣١ ديسمرب ٢٠٢١
ذمم جتارية

 مدينة
ذمم مدينة

 أخرى
ذمم جتارية

 دائنة
قرض
 بنكي

5٧٫٠٣٠٢٫9١٧٣٧٫١8٦5٫٣8٢٫٠٠٠املسامهني الرئيسيني وشركاهتم التابعة والزميلة
-٢٦٫٦٦٦٦9٠٫٦58٣5٫٢٠9شركات زميلة )إيضاح ٦(

-٢٫85٢-5٢٫9٣١أعضاء جملس اإلدارة وشركاهتم ذات العالقة
١٣٦٫٦٢٧٦9٣٫5٧5٧5٫٢4٧5٫٣8٢٫٠٠٠

تقوم اجملموعة بعمل خمصص الخنفاض قيمة أرصدة األطراف ذوي العالقة، فقط إذا كان من املؤكد تقريبًا أنه لن يتم استرداد الدين. مل يتم تسجيل أي خسائر 

الخنفاض قيمة األرصدة القائمة خالل السنة مع األطراف ذوي العالقة.

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيني 

موظفو اإلدارة الرئيسيون هم األشخاص املسئولني عن التخطيط والتوجيه والتحكم يف أنشطة اجملموعة. فيما يلي مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة 

الرئيسني خالل السنة: 

2022٢٠٢١
٦١5٫٠٣١٢9٦٫٧4٧رواتب ومكافآت قصرية األجل 

٢8٫٧5٢١٦٫8٠٠منافع ما بعد التوظيف 
٢8٢٫٦٠٠١٢١٫٠٠٠أتعاب حضور اجتماعات جملس اإلدارة ومكافأة أعضاء جملس اإلدارة

926.3834٣4٫54٧
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إدارة املخاطر املالية. 25

تتعرض اجملموعة للمخاطر اآلتية جراء استخدام األدوات املالية: 

خماطر االئتمان	 

خماطر السوق	 

خماطر السيولة	 

خماطر التشغيل	 

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض اجملموعة لكل من املخاطر املذكورة أعاله، أهداف اجملموعة، السياسات واإلجراءات وكيفية قياس وإدارة املخاطر، وإدارة 

اجملموعة لرأس املال. ويعرض هذا اإليضاح أيضًا بعض اإلفصاحات الكمية املبينة من خالل هذه البيانات املالية املوحدة.

جملس إدارة اجملموعة مسئول عن وضع ومراقبة إطار عمل إدارة املخاطر. أسس جملس إدارة اجملموعة اللجنة التنفيذية، اليت تساعد اجمللس اإلدارة يف القيام 

مبهامهم ومسئولياهتم لتطوير ومراقبة سياسات إدارة املخاطر للمجموعة.

تشرف جلنة التدقيق باجملموعة على كيفية قيام اإلدارة بااللتزام بإجراءات إدارة املخاطر اخلاصة بالشركة، ومراجعة مالئمة ممارسة إدارة املخاطر املتعلقة 

باملخاطر اليت تواجهها الشركة. قسم التدقيق الداخلي يقوم مبساعدة جلنة التدقيق يف دورها الرقايب. يقوم قسم التدقيق الداخلي بتنفيذ مهام مدرجة بشكل 

منتظم ومهام أخرى تنفذ بصورة مفاجأة تتعلق مبراجعة إجراءات وضوابط إدارة املخاطر ويرفع تقارير بنتائج مراجعاته إىل جلنة التدقيق. 

خماطر االئتمان أ( 

خماطر االئتمان هي خماطر اخلسارة املالية النامجة عن العجز بالوفاء بااللتزامات التعاقدية من قبل زبون أو الطرف املقابل يف األدوات املالية. وتنشأ هذه املخاطر 

بشكل أساسي من النقد وأرصدة البنوك، والذمم املدينة، واستثمارات أدوات الدين.

خماطر االئتمان للمجموعة على النقد وأرصدة البنوك حمدودة، كوهنا يتم إيداعها لدى بنوك يف البحرين ذات تصنيف ائتماين جيد.

بالنسبة للذمم التجارية املدينة، تسعى اجملموعة للحد من خماطر االئتمان فيما يتعلق بالزبائن عن طريق وضع حدود ائتمانية للزبائن بصورة فردية، ومراقبة 

أرصدة الذمم املدينة القائمة باستمرار.

تنتج خماطر التمركز عندما يعمل عدة أطراف متقابلة يف أنشطة اقتصادية متشاهبة أو أنشطة يف نفس املنطقة اجلغرافية أو هلم خصائص اقتصادية متشاهبة قد 

تؤثر بدرجة متشاهبة على مقدرهتم لسداد التزاماهتم نتيجة لتغريات يف املناخ االقتصادي أو السياسي أو ظروف أخرى. خماطر التمركز االئتمان تشري إىل احلساسية 

النسبية ألداء اجملموعة للتطورات اليت تأثر يف قطاع أو موقع جغرايف معني.

التعرض ملخاطر االئتمان

املبالغ الدفترية للموجودات املالية متثل التعرض األقصى ملخاطر االئتمان. التعرض األقصى ملخاطر االئتمان كما يف تاريخ بيان املركز املايل كان كما يلي:

2022٢٠٢١
١٫4٠9٫٧٦9944٫٧٧٠ذمم جتارية مدينة

١٫9٠5٫4١4١٫٧٠8٫١٣9موجودات أخرى
١5٫٣٧١٫١9٧5٫9١١٫٣8٦أرصدة البنوك

18.686.3808٫5٦4٫٢95

التعرض األقصى ملخاطر االئتمان كما يف تاريخ بيان املركز املايل بناء على التمركز اجلغرايف كان كما يلي:

2022٢٠٢١
١٧٫5٦١٫9٣١٧٫4١5٫9٦8البحرين

9٧9٫59٧١٫٠٣٦٫84٦اإلمارات العربية املتحدة
١44٫85٢١١١٫48١أخرى

18.686.3808٫5٦4٫٢95
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25.   إدارة املخاطر املالية )يتبع(

أ( خماطر االئتمان )يتبع(

أعمار الذمم املدينة كما يف تاريخ بيان املركز املايل كانت:

2022٢٠٢١
اخنفاض القيمةاالمجايلاخنفاض القيمةاالمجايل

)44٫٦4٠(٣٢١٫8٢٦)45٫48٢(4٦٠٫٧98ليست مستحقة وال منخفضة القيمة
)١٠9٫٦٧١(٦١٣٫5٧٣)١٣8٫9٦٦(٧4٣٫٣48مستحقة ٠ - 9٠ يومًا

)٦9٫٢4٢(١١5٫١58)٢9٫٦٦5(5٦٫٦8٠مستحقة 9١ - ١8٠ يومًا
)5١٣٫٠١٢(٦٣٠٫٧٧8)55٠٫١9٠(9١٣٫٢4٦مستحقة أكثر من١8٠ يومأً

2.174.072(764.303(١٫٦8١٫٣٣5)٧٣٦٫5٦5(

 خماطر السوقب( 

خماطر السوق هي خماطر تغري أسعار السوق مثل معدل الربح وأسعار األسهم ومعدل سعر الصرف وهامش االئتمان واليت هلا تأثري على دخل اجملموعة أو تدفقاهتا 

النقدية املستقبلية أو قيمة أدواهتا املالية. إن اهلدف من إدارة خماطر السوق هو إدارة ومراقبة تعرضات خماطر السوق يف حدود اإلطارات املقبولة مع حتقيق عائد 

جمزي على املخاطر. تتكبد اجملموعة التزامات مالية إلدارة خماطر السوق. مجيع هذه املعامالت تتم يف إطار التوجيهات اليت حددها جملس اإلدارة.

	(  خماطر معدل الفائدة

خماطر معدل الفائدة هو خماطر تغري قيمة األداة املالية نتيجة تغري معدالت الفائدة بالسوق. إن ١% زيادة / نقصان يف معدالت الفائدة سيؤثر خبسارة مببلغ ١٫٧٧9 

دينار حبريين )٢٠٢١: 5٣٫8٢٠ دينار حبريين( و كربح مببلغ ٢٫5١9 دينار حبريين )٢٠٢١: 5٣٫8٢٠ دينار حبريين( على الربح وحقوق ملكية اجملموعة.

	(  التعرض إىل خماطر العملة 

خماطر العملة هي خماطر تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف معدالت صرف العمالت األجنبية. تتعرض اجملموعة ملخاطر العملة من مشترياهتا اليت 

تستلم فواتريها بالعمالت األجنبية، او من مبيعات بطاقات االئتمان بالعمالت األجنبية وعلى بعض االستثمارات بالعمالت األجنبية. غالبًا، يتم شراء املنتجات 

من مورين حمليني. االستثمارات بالعمالت األجنبية هي بالريال السعودي أو الدرهم اإلمارايت، وهي مرتبطة بالدوالر األمريكي. غالبية مشترات العملة األجنبية تتم 

بالدوالر األمريكي. يرتبط الدوالر األمريكي بالدينار البحريين، وبالتايل ال تتعرض اجملموعة ألي خماطر عملة جوهرية.

	(  خماطر أسعار األسهم  

استثمارات حقوق امللكية للمجموعة مدرجة يف البورصات اإلقليمية.

يوضح اجلدول التايل حساسية التغريات املتراكمة يف القيمة العادلة لتغريات حمتملة معقولة يف أسعار األسهم، مع ثبات مجيع املتغريات األخرى. 

2022٢٠٢١
تغري يف سعر

السهم
األثر على

حقوق امللكية
األثر على

الربح
تغري يف سعر

السهم
األثر على

حقوق امللكية
األثر على

الربح
-١٫٠55٫٢١9+١٠%-1.041.451+10%استثمارات أوراق مالية )مدرجة(

متركز حمفظة االستثمارات  

ينشأ متركز حمفظة االستثمارات عند االستثمار يف عدد من املنشآت اليت تزاول أنشطة جتارية متماثلة، أو أنشطة يف نفس املنطقة اجلغرافية، أو تكون هلا مسات 

اقتصادية متشاهبة تتأثر بالتغريات االقتصادية والسياسية أو بالظروف األخرى.    

تدير اجملموعة هذه املخاطر من خالل تنويع االستثمارات يف الشركات العاملة يف قطاعات خمتلفة. مجيع استثمارات حقوق امللكية للمجموعة مدرجة يف 

بورصة البحرين
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25.   إدارة املخاطر املالية )يتبع(

خماطر السيولةج( 

 ان خماطر السيولة هي خماطر عدم قدرة اجملموعة يف احلصول على األموال الالزمة لسداد التزاماهتا املتعلقة بأدواهتا املالية واليت يتم تسديدها نقدًا أو باستخدام 

أصل مايل آخر. هدف اجملموعة عند إدارة السيولة هو التأكد، قدر اإلمكان، من أنه سيكون لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماهتا عند استحقاقها، يف ظل الظروف 

العادية والظروف الصعبة

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية املتبقية للمطلوبات املالية كما يف تاريخ بيان املركز املايل. املبالغ إمجالية وغري خمصومة.

2022
 القيمة

الدفترية
إمجايل التدفقات

النقدية التعاقدية
خالل سنة

واحدة
 سنة إىل
5 سنوات

أكثر من
5 سنوات

--٣٫١5٣٫١٣8٣٫١5٣٫١٣8٣٫١5٣٫١٣8ذمم جتارية دائنة وأخرى
--٣٫855٫59٣٣٫855٫59٣٣٫855٫59٣مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

7.008.7317.008.7317.008.731--

٢٠٢١
القيمة 

الدفترية
إمجايل التدفقات
النقدية التعاقدية

خالل سنة
واحدة

سنة إىل 5
سنوات

أكثر من
5 سنوات

--5٫١١١٫٠845٫١١١٫٠845٫١١١٫٠84ذمم جتارية دائنة وأخرى
-5٫٣8٢٫٠٠٠5٫595٫٦٢٦٢٫8٦٠٫٠٠8٢٫٧٣5٫٦١8مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

١٠٫49٣٫٠84١٠٫49٣٫٠84٧٫9٧١٫٠9٢٢٫٧٣5٫٦١8-

خماطر التشغيلد( 

املخاطر اليت تنشأ عن خسائر غري املتوقعة الناجتة عن فشل األنظمة وأنظمة الرقابة واالختالسات واألخطاء البشرية واالحتيال. وبالرغم من صعوبة إزالة خماطر 

التشغيل هنائيًا إال أنه باإلمكان إدارهتا واحلد منها من خالل ضمان وجود البنية التحتية املناسبة، والضوابط، واألنظمة، واإلجراءات، والتدريب والتأكد من وجود 

الكفاءات املؤهلة يف مجيع إدارات اجملموعة.  كما ان وجود وظيفة التدقيق الداخلي بشكل قوي سوف يعزز من التقييم املستقل املنتظم لبيئة العمل من خالل التعرف 

على مجيع جماالت اخلطر احملددة.  كذلك إن اختاذ إجراءات كافية ومفحوصة حلاالت الطوارئ سوف يدعم العمليات يف حالة حدوث سيناريوهات لكوارث حمتملة.

إدارة رأس املال	( 

سياسة جملس اإلدارة هي احملافظة على قاعدة رأمسالية قوية للمحافظة على ثقة املستثمرين والدائنني والسوق، واحملافظة على التطورات املستقبلية للمجموعة. 

يراقب جملس اإلدارة كل من االنتشار الدميوغرايف للمسامهني، باإلضافة للعائد على رأس املال، والذي تعرفه اجملموعة كمجموع حقوق ملكية املسامهني ومستوى 

أرباح األسهم هلم. يسعى جملس إدارة اجملموعة للمحافظة على توازن بني أعلى عوائد املمكن حتقيقها والنمو املمكن حتقيقه بوضع رأمسايل سليم. مل تكن هناك أي 

تغريات جوهرية يف توجه اجملموعة إلدارة رأس املال خالل السنة. 

القيمة العادلة وتصنيف األدوات املالية. 26

القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة املستلمة لبيع أحد املوجودات أو املدفوعة لتحويل أحد املطلوبات يف عملية منظمة بني املشاركني يف السوق الرئيسي يف تاريخ القياس، 

والسوق األكثر فائدة اليت ميكن للمجموعة الوصول إليها يف ذلك التاريخ يف حال غياب السوق الرئيسي. القيمة العادلة للمطلوبات تعكس خماطر عدم أدائه. 

تراتبية القيمة العادلة

تقوم اجملموعة بقياس القيمة العادلة لألدوات املالية باستخدام تراتبية القيمة العادلة التالية واليت تعكس أمهية املدخالت املستخدمة يف صنع القياسات.

املستوى ١: األسعار املدرجة )غري املعدلة( يف سوق نشطة لألصول واملطلوبات املماثلة.

املستوى ٢: تقنيات التقييم مبنية على مدخالت ميكن رصدها إما مباشرة )مثل األسعار( أو غري مباشرة )مستمدة من األسعار(.  وتتضمن هذه الفئة على أدوات 

مت تقييمها بسعر السوق يف أسواق نشطة ألدوات مماثلة. األسعار املسعرة ألدوات مماثلة يف أسواق أقل نشاط أو أساليب تقييم أخرى. حيث مجيع املدخالت املهمة 

ميكن رصدها من معلومات السوق.
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26.   القيمة العادلة وتصنيف األدوات املالية )يتبع(

املستوى ٣: تقنيات تقييم باستخدام مدخالت ال ميكن رصدها. وتتكون هذه الفئة على أدوات مت إستخدام تقنيات تقييم غري مبنية على مدخالت ميكن رصدها 

وتكون هذه املداخالت ذات تأثري جوهري على تقييم هذه األدوات.

حتتسب اجملموعة التحويالت بني مستويات تراتبية القيمة العادلة كما يف تاريخ بيان املركز املايل للفترة اليت حتدث فيها التغريات.

املوجودات واملطلوبات املالية املقاسة بالقيمة العادلة

يوضح اجلدول التايل القيمة العادلة لألدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة، وحيللها حسب املستوى يف تراتبية القيمة العادلة، حيث يتم تصنيف قياس القيمة العادلة 

كما يف ٣١ ديسمرب.

املستوى 3املستوى 2املستوى 20221
جمموع القيمة

العادلة
 أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

4.085.2776.329.2362.348.39912.762.912الشامل اآلخر

املستوى ٣املستوى ٢املستوى ٢٠٢١١
جمموع القيمة

العادلة
 سهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

٢٫٦88٫5٠9١٣٫٢4٠٫٦9٣-١٠٫55٢٫١84الشامل اآلخر

مل يكن هناك أي حتويالت بني املستوى األول واملستوى الثالث من تراتبية القيمة العادلة، خالل السنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢. اجلدول التايل يوضح تسوية بني 

املبالغ االفتتاحية إىل األرصدة اخلتامية لقياس القيمة العادلة يف املستوى الثالث من تراتبية القيمة العادلة:

2022٢٠٢١
٢٫٦88٫5٠9٢٫8١٢٫99٦الرصيد يف ١ يناير

جمموع األرباح واخلسائر:
)١٢4٫48٧()٣4٠٫١١٠(- يف الدخل الشامل اآلخر

2.348.399٢٫٦88٫5٠9الرصيد يف 31 ديسمرب 2022 

موجودات ومطلوبات مالية غري مقاسة بالقيمة العادلة

القيمة العادلة للموجودات املالية غري املقاسة بالقيمة العادلة واليت تتضمن النقد وأرصدة البنوك، والذمم التجارية املدينة، واملوجودات األخرى و ذمم جتارية دائنة 

وأخرى، تقارب قيمتها الدفترية بسبب طبيعتها قصرية األجل.

القيمة العادلة لقروض بنكية ألجل تقارب قيمتها الدفترية كوهنا مبعدالت فائدة عائمة. 

تصنيف األدوات املالية

باستثناء األوراق املالية االستثمارية، اليت يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية، يتم تصنيف مجيع املوجودات واملطلوبات املالية األخرى بالتكلفة 

املطفأة.

أرقام املقارنة. 27

مت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة، عند الضرورة، إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة احلالية. إن إعادة التصنيف هذه مل تؤثر على أرقام الربح وجمموع 

الدخل الشامل للسنة أو حقوق امللكية املعلنة سابقًا.
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معلومات قطاعات األعمال. 28

ألغراض إدارية، مت تقسيم أعمال اجملموعة إىل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية على النحو التايل: 

غرف الفندق واإلجيار، وإدارة الشقق الفندقية واملكاتب. 	العمليات الفندقية 

بيع األغذية واملرطبات بالتجزئة وعمليات املؤمترات.  	األغذية واملرطبات

أنشطة إستثمارية للمجموعة. 	إستثمارات وأنشطة أخرى 

عمليات جلف براندز إنترناشونال ومبيعات التجزئة للمواد الغذائية واملرطبات يف فندق اخلليج وعمليات املؤمترات ملركز اخلليج للمؤمترات مت جتميعها ألغراض 

إعداد تقارير قطاعات األعمال.

تقوم اإلدارة مبراقبة النتائج التشغيلية لوحدات العمل بشكل منفصل بغرض اختاذ القرارات حول ختصيص املوارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع استنادًا على 

الربح أو اخلسارة التشغيلية واليت يتم قياسها يف بعض اجلوانب بشكل خمتلف، كما هو موضح يف اجلدول أدناه، عن الربح أو اخلسارة التشغيلية يف البيانات املالية 

املوحدة. 

تتضمن موجودات قطاعات األعمال مجيع املوجودات التشغيلية املستخدمة من قبل قطاع األعمال، وتتكون أساسًا من عقارات وآالت ومعدات وخمزون وذمم 

مدينة. بينما ميكن أن تنسب أغلبية املوجودات مباشرًة لقطاعات األعمال الفردية، فإن املبالغ الدفترية لبعض املوجودات املستخدمة بصورة مشتركة من قبل 

قطاعني أو أكثر يتم توزيعها على القطاعات بأسس معقولة.

تتضمن مطلوبات قطاعات األعمال مجيع املطلوبات التشغيلية، وتتكون أساسًا من ذمم جتارية دائنة وذمم أخرى. تعمل اجملموعة بشكل كبري يف مملكة البحرين. 

أغذية ومرطباتعمليات إجيار الغرف
2022٢٠٢١2022٢٠٢١للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب

١4٫9٧١٫8٠٠ 20.178.759 8٫٠٢9٫٢٠5 11.216.657 اإليرادات
 - - - -دخل االستثمار

 - - - -ربح من بيع موجودات حمتفظ هبا لغرض البيع
 - - - -دخل الفوائد

 - - - -عكس على العقارات واملعدات
13.342٣٢٫٦45 ٧١٣٫4٢٣ 288.118إجيار ودخل آخر

١5٫٠٠4٫445 20.192.101 8٫٧4٢٫٦٢8 11.504.775جمموع اإليرادات
8٣5٫٣١9 5٫١9٢٫٢89859.890 7.094.009تكلفة املوظفني

5٫٦54٫585 7.054.239--تكلفة األغذية واملرطبات
٣٣٫٢٠٣ ١٫٣٣4٫٠4٢31.218 1.515.553خدمات

٢4٠٫٠١5 4.284.918٣٫٠٦9٫99٧788.185مصروفات تشغيلية وعمومية أخرى
--124.706١٧٫٣٢5خمصص اخنفاض قيمة الذمم التجارية املدينة

-10.128--مصروفات الفوائد
5.388.2924٫٠٦4٫9٢٧131.706٢٫١٧٠٫٣٢١استهالك

18.407.478١٣٫٦٧8٫58٠8.875.3668٫9٣٣٫44٣جمموع املصروفات
11.316.735٦٫٠٧١٫٠٠٢)4٫9٣5٫95٢()6.902.703))خسارة( / ربح القطاع للفترة

47.186.0585٠٫4١٧٫9٢429.274.016٢9٫٦4٣٫44٦جمموع املوجودات
4.178.351٢٫99٣٫84٦3.094.083٢٫٣59٫٣٧4جمموع املطلوبات

784.2765٦٫٢٢٦3.2364٦٫4٢٢مصروفات رامسالية



إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة )يتبع(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2022 )بالدينار البحريين(

43  جمموعة فنادق اخلليج ش.م.ب
التقرير السنوي ٢٠٢٢

55 عـامـًا مـــن الــتــألـــق

28.   معلومات قطاعات األعمال )يتبع(

موحدةاالستثمار وأنشطة أخرى
2022٢٠٢١2022٢٠٢١للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب

٢٣٫٠٠١٫٠٠5 31.395.416 - -اإليرادات
١٫44٠٫٢٢٦ 2.200.941 ١٫44٠٫٢٢٦ 2.200.941 دخل االستثمار

-819.228 -819.228 ربح من بيع موجودات حمتفظ هبا لغرض البيع
9٫544 211.106 9٫544 211.106 دخل الفوائد

١٫٧٣١٫989 - ١٫٧٣١٫989 -عكس على العقارات واملعدات
1.261.223١٫٣٠٧٫548 959.7635٦١٫48٠ إجيار ودخل آخر

٢٧٫49٠٫٣١٢ ٣٫٧4٣٫٢٣935.887.914 4.191.038 جمموع اإليرادات
٦٫٧٠8٫٧٣٧ 9.116.652 ٦8١٫١٢9 1.162.753 تكلفة املوظفني

5٫٦54٫585 7.054.239 --تكلفة األغذية واملرطبات
١٫٣٦٧٫٢45 1.546.771 --خدمات

٣٦٦٫٦٣٦5.773.632٣٫٦٧٦٫٦48 700.529 مصروفات تشغيلية وعمومية أخرى
١9٫8١٠124.706٣٧٫١٣5-مصروفات الفوائد

٣89٫89٢ 77.167 ٣89٫89٢ 67.039 استهالك
 5.734٢4٫484 5.525.732 ٦٫٢59٫٧٣٢

٢4٫٠9٣٫9٧4 1.936.055١٫48١٫95١29.218.899جمموع املصروفات
٣٫٣9٦٫٣٣8 6.669.015 2.254.983٢٫٢٦١٫٢88)خسارة( / ربح القطاع للفترة

35.334.611٣٣٫٣85٫١٢4111.794.685١١٣٫44٦٫494جمموع املوجودات
919.500٦٫٢٦٣٫9٣58.191.934١١٫٦١٧٫١55جمموع املطلوبات

6.282١٫٢55793.794١٠٣٫9٠٣مصروفات رامسالية

29. مطابقة احلركات يف املطلوبات إىل التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة التمويل. 29

حقوق امللكيةاملطلوبات
ذمم جتارية

دائنة وأخرى
قروض بنكية

ألجل
أسهم

احتياطياترأس املال
أرباح

املجموعمستبقاة
5.111.0845.382.00040.113.92924.310.69237.404.718112.322.423الرصيد يف ١ يناير ٢٠٢٢

)5٫٣8٢٫٠٠٠(---)5٫٣8٢٫٠٠٠(-سداد من قروض وسلفيات
)4٫5١9٫584(----)4٫5١9٫584(أرباح أسهم مدفوعة

)٣4٫٣١٠(-)٣4٫٣١٠(---تربعات خريية مدفوعة
)٢9٣٫٣٧9(----)٢9٣٫٣٧9(فوائد مدفوعة

جمموع التغريات من التدفقات النقدية 
التمويلية

(4.812.963((5.382.000(-(34.310(-(10.229.273(

)44٢٫٧49()44٢٫٧49(---تغريات يف القيمة العادلة
١٠١٫٣٢٧٦٫٦٦9٫٠١5٦٫٧٧٠٫٣4٢---تغريات أخرى

٢٫١١٣٫5٧٢----٢٫١١٣٫5٧٢متعلقة باملطلوبات
-)4٫5١9٫8٧١(---4٫5١9٫8٧١أرباح أسهم معلنة
٧٧٫١٦٧----٧٧٫١٦٧مصروفات الفوائد

6.710.610----6.710.610جمموع التغريات األخرى
2.149.1421.807.722)341.422)---املتعلقة حبقوق امللكية

40.113.92923.934.96039.553.862110.611.482-7.008.721الرصيد يف 31 ديسمرب 2022
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إفصاحات حوكمة الشركات
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إفصاحات حوكمة الشركات
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢

جملس اإلدارة وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة( 1)

مسئوليات جملس اإلدارة وأعضاء جملس اإلدارة

إن جملس اإلدارة مسئول أمام املسامهني عن اإلستثمار السليم واحلفاظ على مصاحل املسامهني، دور ومسؤوليات اجمللس تشمل ولكن ال تقتصر على التايل:

مراقبة األداء العام لألعمال،- 

مراقبة أداء اإلدارة وخطة التعاقب لإلدارة العليا،- 

مراقبة تضارب املصاحل ومنع املعامالت املسيئة من األطراف ذات العالقة،- 

دقة إعداد القوائم املالية السنوية،- 

عقد وإعداد اجتماعات املسامهني،- 

التوصية بدفع أرباح أسهم للمسامهني وضمان تنفيذها،- 

اعتماد وتنفيذ ومراقبة اإلمتثال مليثاق قواعد السلوك للشركة،- 

مراجعة أهداف وسياسات اجملموعة املتعلقة باملسؤوليات اإلجتماعية، و- 

إختيار ومقابلة وتعيني الرئيس التنفيذي وإختيار األعضاء اآلخرين لإلدارة العليا.- 

يف هذا الصدد، يظل أعضاء جملس اإلدارة مسئولني بشكل فردي ومجاعي عن أداء مجيع مهام أعضاء جملس اإلدارة.

املعامالت اجلوهرية اليت تتطلب موافقة أعضاء جملس اإلدارة

املعامالت اجلوهرية التالية تتطلب مراجعة وتقييم موافقة جملس اإلدارة:

إستراتيجية الشركة،- 

امليزانية السنوية،- 

ختصيص املوارد الرئيسية واإلستثمارات الرأمسالية، و- 

مسئوليات اإلدارة وخطة التدريب والتنمية، وخطة التعاقب لإلدارة العليا.- 

يتكون أعضاء جملس اإلدارة من ١٠ عضو كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢ ) ٢٠٢١ : ١٠ عضو(، مت انتخاب اجمللس يف ٣ أكتوبر ٢٠٢١ ملدة ٣ سنوات.

يلخص اجلدول التايل باملعلومات حول املهنة واملنصب وسنوات اخلربة وتاريخ املباشرة واملؤهالت ألعضاء جملس اإلدارة احلاليني:

الوظيفةاملهنةأسم عضو جملس اإلدارة

رئيس جملس اإلدارةرجل أعمالالسيد فاروق املؤيد
نائب رئيس جملس اإلدارةرجل أعمالالسيد فوزي كانو

عضو جملس إدارةرجل أعمالالسيد خالد حممد كانو
عضو جملس إدارةنائب رئيس اإلستثمار لدى شركة ممتلكات البحرين القابضةالسيد أمحد جناحي

عضو جملس إدارةاستشاريالسيد أوليفر هارنيش
عضو جملس إدارةاستشاريالسيد أندرو جون داي

عضو جملس إدارةحملل أولالسيد خالد تقي
عضو جملس إدارةعضو منتدب سابق ورجل أعمال واستشاري يف قطاع الضيافةالسيد حممد جاسم بوزيزي

عضو جملس إدارةرجل أعمالالسيد عادل املسقطي
عضو جملس إدارةحماسب قانوينالسيد جاسم عبدالعال
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إفصاحات حوكمة الشركات )يتبع(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٢

جملس اإلدارة وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة )تتمــة(  )1(

تنفيذي/غري تنفيذي

املؤهلتاريخ البدءسنوات اخلربةمستقل/ غري مستقل

مهندس ميكانيكي من كلية لوغبور للهندسة بريطانيا59١9٧4غري تنفيذي / غري مستقل

5٢١99١غري تنفيذي / غري مستقل
بكالوريوس علوم يف إدارة األعمال، جامعة والية جنوب غرب تكساس، 

الواليات املتحدة األمريكية
بكالوريوس آداب5٣١998غري تنفيذي / غري مستقل

٢٣٢٠١٦غري تنفيذي / غري مستقل
درجة بكالوريوس يف اهلندسة الكيميائية وماجستري يف إدارة األعمال، 

مع مرتبة الشرف من جامعة ستراثكاليدن جالسكو
ماجستري يف إدارة األعمال / ماجستري يف السلوك التنظيمي٣8٢٠٢٠غري تنفيذي / غري مستقل
الدبلوم الوطين العايل، أعمال ومالية / طيار هوليكبتر باجنحة ثابته٣١٢٠٢١غري تنفيذي / غري مستقل
درجة البكالوريوس واملاجستري يف احملاسبة١٦٢٠١8غري تنفيذي / غري مستقل

دبلوم كلية يف التموين وإدارة الفنادق، اململكة املتحدة55٢٠٠٧غري تنفيذي / مستقل
درجة املاجستري يف اهلندسة44٢٠١٦غري تنفيذي / مستقل

عضو يف معهد احملاسبني القانوين يف إجنلترا وويلز )ICAEW(٣٢٢٠١٠غري تنفيذي / مستقل

أعضاء جملس اإلدارة ونهاية خدماتهم

يتم إنتخاب / إعادة انتخاب أعضاء اجمللس كل ثالث سنوات يف إجتماع اجلمعية العمومية السنوي للمسامهني.

تنتهي خدمه عضو جملس اإلدارة إما بانتهاء فترة انتخابه يف إجتماع اجلمعية العموية السنوي للمسامهني أو حني يقدم إستقالته من جملس اإلدارة.

تداول أعضاء جملس اإلدارة ألسهم الشركة

مل يقم أي من أعضاء جملس اإلدارة بتداول أسهم الشركة خالل سنة ٢٠٢٢.

ميثاق السلوك املهين واإلجراءات اليت اختذها املجلس لرصد اإلمتثال

يتوقع من جملس اإلدارة واملوظفون لدى الشركة احلفاظ على أعلى مستوى من أخالقيات العمل والسلوك الشخصي، لقد وضعت الشركة ميثاق للسلوك املهين 
الذي يوفر األطر األخالقية والقانونية جلميع املوظفني يف إدارة أعماهلا. يعرف ميثاق السلوك املهين كيفية تواصل الشركة مع موظفيها واملسامهني واجملتمع 

الذي تعمل فيه.

اعتمد جملس إدارة جمموعة فنادق اخلليج ميثاق السلوك املهين واإلجراءات وسياسة املبلغني ملراقبة اإللتزام ألخالقيات الشركة.

أعضاء جملس اإلدارة التاليني هلم عضوية يف جمالس إدارات شركات أخرى:

عدد العضويات يف الشركات املدرجةإسم عضو جملس اإلدارة

٣السيد فاروق املؤيد
٢السيد فوزي كانو

١السيد خالد حممد كانو
-السيد أمحد جناحي

-السيد أوليفر هارنيش
-السيد أندرو جون داي

١السيد خالد تقي
-السيد حممد جاسم بوزيزي

-السيد عادل املسقطي
١السيد جاسم عبدالعال

يتوجب على اجملموعة كحد أدىن عقد 4 إجتماعات جمللس اإلدارة سنويا، وخالل السنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢ عقدت 4 اجتماعات جمللس اإلدارة.
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إفصاحات حوكمة الشركات )يتبع(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٢

جملس اإلدارة وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة )تتمــة(  )1(

و يلخص اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ إجتماعات جملس اإلدارة وحضور األعضاء يف كل إجتماع:

13 نوفمرب 102022 أغسطس 92022 مايو 272022 فرباير 2022إسم عضو جملس اإلدارة
✓✓✓✓السيد فاروق املؤيد

✓✓✓✓السيد فوزي كانو

xx✓✓السيد خالد حممد كانو

✓✓✓✓السيد أمحد جناحي

✓✓✓✓السيد أوليفر هارنيش

✓✓✓✓السيد أندرو جون داي

✓✓✓✓السيد خالد تقي

✓✓✓✓السيد حممد جاسم بوزيزي

✓✓✓✓السيد عادل املسقطي

✓✓✓✓السيد جاسم عبدالعال

سياسة املكافآت

بلغ جمموع املكافآت املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة خالل السنة 85٫٠٠٠ دينار حبريين كأتعاب أساسية )٢٠٢١ : 8٧٫٠٠٠(

يلخص اجلدول التايل املعلومات حول املنصب واملهنة وسنوات اخلربة ومؤهالت مل من اإلدارة التنفيذية:

املؤهلسنوات اخلربةاملهنةاملنصبإسم العضو التنفيذي

4٠HCIMA Part B Professional Qualificationاإلدارةالرئيس التنفيذيالسيد جارفيلد جونز

رئيس الشؤون املاليةالسيد شربل سركيس
اإلستراتيجيات 

و اإلدارة املالية
٣٦MBA MCIPS, MFC, Licensed Arbitrator 	 GCC

السيد فارس يقطني

مدير عام ونائب رئيس 

جمموعة فنادق اخلليج 

للشرق األوسط وأفريقيا

 ٢5BA in business management & Diploma ofاإلدارة
higher studies in Hospitality management

٣١M.Comماليةمدير الشئون املاليةالسيد شهيد عليوي

السيدة روشيل كستيلوجس
مدير اإليرادات والتوزيع 

والتحسني
٢4BSC in Tourismإدارة العوائد

  Electrical Engineering	 ٣5Diploma inهندسةمدير اخلدمات الفنيةالسيد روشان تناكون
Refrigeration and Air Conditioning

بلغ إمجايل املكافأة املدفوعة للمدير التنفيذي خالل السنة 5٧٢٫448 دينار حبريين )٢٠٢١ - ٣١٣٫54٧ دينار حبريين( )رواتب ومكافآت هناية اخلدمة وعالوات(

اللـجـان( 2)

يلخص اجلدول التايل معلومات عن جلان جملس اإلدارة وأعضائها وأهدافها:

األعضـاءاألهــدافجلنة املجلس

تنفيذي/غري تنفيذي

مستقل/ غري مستقل

اللجنة التنفيذية
مراجعة واعتماد وتوجيه اإلدارة التنفيذية فيما خيص األمور اليت 

يرفعها جملس اإلدارة مثل السياسات املختلفة وخطط األعمال

غري تنفيذي / غري مستقلالسيد فوزي كانو
غري تنفيذي / غري مستقلالسيد أمحد جناحي

غري تنفيذي / مستقلالسيد حممد جاسم بوزيزي
غري تنفيذي / غري مستقلالسيد خالد حسني تقي
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إفصاحات حوكمة الشركات )يتبع(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٢

اللـجـان )تتمــة(  )2(

خالل السنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢، عقدت اللجنة التنفيذية 5 إجتماعات. يلخص اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ إجتماعات اللجنة وحضور األعضاء 
لكل إجتماع:

3 نوفمرب 162022 أكتوبر 242022 يوليو 262022 أبريل 242022 يناير 2022إسم عضو جملس اإلدارة
✓✓✓✓✓السيد فوزي كانو

✓✓✓✓✓السيد أمحد جناحي

✓✓✓✓✓السيد خالد تقي

✓✓✓✓✓السيد حممد جاسم بوزيزي

بلغ جمموع املكافأت املدفوعة للجنة التنفيذية 8٫٠٠٠ دينار حبريين خالل السنة )٢٠٢١: ٧٫٦٠٠ دينار حبريين(

األعضـاءاألهــدافجلنة املجلس

تنفيذي/غري تنفيذي

مستقل/ غري مستقل

جلنة التدقيق

مراجعة برنامج التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية، والنظر يف 

النتائج الرئيسية ملراجعات التدقيق الداخلي والتحقيقات وردود اإلدارة. 

التأكد من التنسيق بني املدققني الداخليني واخلارجيني

غري تنفيذي / مستقلالسيد جاسم عبدالعال
غري تنفيذي / غري مستقلالسيد خالد حممد كانو

غري تنفيذي / غري مستقلالسيد أندرو جون داي
غري تنفيذي / مستقلالسيد عادل املسقطي

يتوجب على اجملموعة كحد أدىن عقد 4 إجتماعات للجنة التدقيق خالل كل سنة. خالل السنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢، عقدت جلنة التدقيق 4 إجتماعات. 
يلخص اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ إجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل إجتماع:

10نوفمرب 42022 أغسطس 82022 مايو 232022 فرباير 2022إسم عضو جملس اإلدارة
✓✓✓✓السيد جاسم عبدالعال

✓✓✓✓السيد خالد حممد كانو

✓✓✓✓السيد أندرو جون داي

✓✓✓✓السيد عادل املسقطي

بلغ جمموع املكافأت املدفوعة للجنة التدقيق ٦٫4٠٠ دينار حبريين خالل السنة )٢٠٢١: ٦٫٠٠٠ دينار حبريين(

األعضـاءاألهــدافجلنة املجلس

تنفيذي/غري تنفيذي

مستقل/ غري مستقل

جلنة الترشيح 

واملكافأت

حتديد األشخاص املؤهلني ليصبحوا أعضاء جملس اإلدارة وكبار املدراء 

التنفيذيني بالشركة. باستثناء تعيني مدققي احلسابات الداخليني. حتديد 

احلجم املناسب وتكوين اجمللس واللجان التابعة للمجلس. تقدمي توصيات 

إىل اجمللس إقامة وتعيني أعضاء جملس اإلدارة، وضع خطة بانتظام، مراجعة 

وتوصية وحتديد املكافأت وسياسات احلوافز جمللس اإلدارة واإلدارة العليا. مع 

مراعاة األسعار السائدة يف السوق للمهام املماثلة وجعلها جذابة وذلك جلذب 

األشخاص ذو جودة عالية إلدارة الشركة بنجاح.

غري تنفيذي / غري مستقلالسيد فاروق املؤيد

غري تنفيذي / مستقلالسيد حممد جاسم بوزيزي

غري تنفيذي / مستقلالسيد جاسم عبدالعال

غري تنفيذي / غري مستقلالسيد أوليفر هارنيش
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إفصاحات حوكمة الشركات )يتبع(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٢

اللـجـان )تتمــة(  )2(

يتوجب على اجملموعة كحد أدىن عقد إجتماعني للجنة الترشيح واملكافأت خالل كل سنة. خالل السنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢، عقدت جلنة الترشيح واملكافأت 
إجتماعني. يلخص اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ إجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل إجتماع:

19 أكتوبر 82022 مارس 2022إسم عضو جملس اإلدارة
✓✓السيد فاروق املؤيد

✓✓السيد حممد جاسم بوزيزي

✓✓السيد جاسم عبدالعال

✓✓السيد أوليفر هارنيش

بلغ جمموع املكافأت املدفوعة للجنة الترشيح واملكافأت ٣٫٢٠٠ دينار حبريين خالل السنة )٢٠٢١: ٢٫4٠٠ دينار حبريين(

األعضـاءاألهــدافجلنة املجلس

تنفيذي/غري تنفيذي

مستقل/ غري مستقل

جلنة حوكمة

الشركات

جلنة حوكمة الشركات هو النظام الداخلي الذي يشمل السياسات والعمليات 

واألشخاص، والذي يتأكد من استيفاء احتياجات املسامهني وأصحاب 

املصلحة األخرين بالكامل. ويتم ذلك عن طريق توجيه ومراقبة أنشطة إدارة 

استخدام املمارسات التجارية اجليدة واملوضوعية واملساءلة والنزاهة. تنفذ 

جلنة حوكمة الشركات ثقافة الشركات للمؤسسات. التزام جملس اإلدارة 

واإلدارة العليا حنو إطار حوكمة الشركات وهنج الشركة على األلتزام بامليثاق 

كربنامج سالامة بدالً من األلتزام.

غري تنفيذي / غري مستقلالسيد فاروق املؤيد

غري تنفيذي / مستقلالسيد جاسم عبدالعال

غري تنفيذي / غري مستقلالسيد أوليفر هارنيش

يتوجب على اجملموعة كحد أدىن عقد إجتماعني للجنة حوكمة والشركات خالل كل سنة. خالل السنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢، عقدت جلنة حوكمة والشركات 
إجتماعني. يلخص اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ إجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل إجتماع:

19 أكتوبر 82022 مارس 2022إسم عضو جملس اإلدارة
✓✓السيد فاروق املؤيد

✓✓السيد جاسم عبدالعال

✓✓السيد أوليفر هارنيش

بلغ جمموع املكافأت املدفوعة للجنة حوكمة والشركات ٢٫4٠٠ دينار حبريين خالل السنة )٢٠٢١: ١٫٦٠٠ دينار حبريين(

األعضـاءاألهــدافجلنة املجلس

تنفيذي/غري تنفيذي

مستقل/ غري مستقل

جلنة اإلستثمار

مت تأسيس جلنة اإلستثمار من قبل جملس اإلدارة لتقدمي التوجيهات 

واإلشراف والرقابة على األنشطة حىت يتم زيادة عائد األنشطة إىل احلدود 

القصوى يف حني يتم تغطية مستوى قبول املخاطر. تتوىل اللجنة مساعدة 

جملس إدارة فنادق اخلليج يف إدارة األنشطة اإلستثمارية وهي املسئولة عن:

مراجعة السياسات اإلستثمارية واإلستراتيجية للشركة.	 

اإلشراف على الألنشطة اإلستثمارية	 

املراجعة الدورية للمحفظة اإلستثمارية	 

تقييم حاسم للمحفظة اإلستثمارية	 

حتديد عمر اإلستثماري للشركة	 

تقدمي اسس قرارات اإلستثمارات	 

غري تنفيذي / غري مستقلالسيد فاروق املؤيد

غري تنفيذي / غري مستقلالسيد أمحد جناحي

غري تنفيذي / غري مستقلالسيد خالد تقي
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إفصاحات حوكمة الشركات )يتبع(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢٠٢٢

اللـجـان )تتمــة(  )2(

خالل السنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢، عقدت جلنة جلنة اإلستثمار إجتماعني. يلخص اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ إجتماعات اللجنة وحضور األعضاء 
لكل إجتماع:

19 أكتوبر 82022 مارس 2022إسم عضو جملس اإلدارة
✓✓السيد فاروق املؤيد

✓✓السيد أمحد جناحي

✓✓السيد خالد تقي

بلغ جمموع املكافأت املدفوعة للجنة جلنة اإلستثمار ٢٫4٠٠ دينار حبريين خالل السنة )٢٠٢١: ٢٫8٠٠ دينار حبريين(

حوكمة الشركات( 3)

قانون حوكمة الشركات

املتوقع من جملس اإلدارة واملوظفني لدى الشركة احلفاظ على أعلى مستوى من اخالقيات العمل والسلوك الشخصي. وقد أنشأت الشركة ميثاق لقواعد السلوك 
اليت توفر األطر األخالقية والقانونية جلميع املوظفني يف إدارة أعماهلا. ميثاق السلوك املهين تعرف كيف تتواصل مع موظفيها واملسامهني واجملتمع الذي تعمل فيه 

الشركة. اعتمد جملس اإلدارة ميثاق السلوك املهين واإلجراءات وسياسة املبلغني ملراقبة االلتزام ألخالقيات الشركة.

تغيريات على املبادئ التوجيهية حلوكمة الشركات للمجموعة

اليوجد

اإللتزام بقانون حوكمة الشركات

اعتمد جملس اإلدارة قانون حوكمة الشركات وسياسة املبلغني ملراقبة اإللتزام ألخالقيات الشركة ميثاق السلوك املهين يوفر توجيهات واضحة يف ممارسة األعمال 
التجارية على الصعيد الدويل والتفاعل مع احلوكمات واجملتمعات احمللية والشركاء التجاريني والسلوك العام يف مكان العمل بالنظر إىل منوذج ممارسة أفضل 

الشركات. ويشمل امليثاق املهين األطر السلوكية جلميع املوظفني يف إطار جمموعة واسعة من املسائل اإلخالقية. وسيتم نشر ميثاق السلوك املهين يف فسم حوكمة 
الشركات ويف موقع الشركة.

تضارب املصاحل

يف سنة ٢٠٢٢ و٢٠٢١ مل تظهر هناك حاالت من تضارب املصاحل اليت تنشأ نتيجة أي صفقة جتارية أو أي نوع من القرارات اليت يتعني اختاذها. جيب على أعضاء 
جملس اإلدارة املعنيني اإلمتناع عن املشاركة يف مناقشة مثل هذه الصفقات او القرارات الواجب اختاذها. يف هذا الصدد، يبلغ أعضاء جملس ادارة جمموعة فنادق 

اخلليج اجمللس عن تضارب حمتمل يف المصاحل قبل مناقشة أي صفقة او قرار. ميتنع األعضاء املعنيني عن التصويت حيثما قد ينشأ اي تضارب يف املصاحل.

تقييم أداء املجلس، اإلدارة ورئيس جملس اإلدارة

يتم مناقشة هذا يف إجتماع اجلمعية العمومية السنوي وسيأخذ أيضًا كجزء من ميثاق حوكمة الشركات.

أداء الرئيس التنفيذي

يتم مناقشة أداء الرئيس التنفيذي يف اإلجتماع السنوي للمسامهني وكما أنه سوف يدرج كجزء من قانون حوكمة الشركات يف جلنة الترشيح واملكافأت.

وسائل اإلتصال بني املسامهني واملستثمرين

تلتزم الشركة بتوفري املعلومات ذات الصلة ويف الوقت املناسب للمسامهني وفقًا اللتزاماهتا باإلفصاح املستمر يف قانون حوكمة الشركات.

يتم إرسال املعلومات إىل املسامهني من خالل توزيع التقرير السنوي للشركة وغريها من االتصاالت. تنشر مجيع النشرات يف موقع الشركة وتبعث للمسامهني يف 
الوقت املناسب.

إن مسئولية سكرتري جملس اإلدارة هي القيام باالتصال مع املسامهني والتأكد من أن الشركة على الوفاء بالتزاماهتا بإالفصاح املستمر.

إدارة املخاطر الرئيسية والشكوك اليت تواجه املجموعة

يقوم جملس اإلدارة ككل واإلدارة بتقيم املخاطر من وقت آلخر. يتوىل جملس اإلدارة حبث واختاذ التدابري املناسبة أو املخاطر اليت تواجهة اجملموعة.

مراجعة العمليات وإجراءات الرقابة الداخلية

يتم إجراء مراجعة عملية الرقابة الداخلية واإلجراءات بشكل منتظم من قبل املدققني الداخليني حلسابات الشركة لضمان كافة اإلجراءات.
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