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صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى
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مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب4

اجتاهات ال�سوق والأداء املقارن للمجموعة

كان جلائحة كوفيد-19 اأثرها ال�سلبي على قطاع ال�سفر وال�سياحة خالل عام 2020، وال تزال 
ت�سكل حتدًيا كبريا اىل االآن. فقد اأدت التدابري االإحرتازية املتخذة ل�سمان �سالمة املواطنني 

واملقيمني يف البحرين اإىل فر�ض القيود على ال�سفر الدويل واالإقليمي اإىل اململكة، اغلقت املطاعم 
واملنتجعات واملرافق الرتفيهية لعدة اأ�سهرمما كان له اأثرا �سلبيًا على االإيرادات، هذا وقد اأدى 
االإنخفا�ض اجل�سيم يف الطلب اإىل هبوط متو�سط ت�سعريالغرف حيث عر�ست الفنادق اأ�سعاًرا 

خمف�سة للغاية من اأجل جذب القليل املتاح من االأعمال.

ومل يقت�سراإغالق ج�سرامللك فهد منذ مار�ض 2020 على حرمان �سناعة ال�سياحة وال�سيافة 
ا تاأثريا �سلبيا كبرياعلى املطاعم  وال�سفر من م�سدر اأعمالها الرئي�سي فح�سب ، بل كان له اأي�سً

واحلفالت واملوؤمترات.

ولقد تاأثر اأي�سا اأداء اأعمالنا خارج مملكة البحرين املتمثلة يف فندق جلف كورت بيزن�ض باي 
بدبي ومنتجع اأو�سن براداي�ض بزجنيبار و�سركة جي ات�ض جي كوملبو ب�سريالنكا بنف�ض القدر مثل 

اأعمالنا يف البحرين على الرغم من حت�سن اأداء فندقينا بدبي و زجنيبار قرب نهاية العام 2020.

اأما ال�ساغل االأكرث اأحلاحا طوال فرتة انت�سار الوباء، قد متثل ب�سالمة املواطنني واملقيمني 
يف البحرين حيث بذل فريقنا املتفاين من اداريني وموظفني يف كافة االأق�سام جهودا اإ�سافية 

ا�ستجابة وتطبيقا حلزمة االإجراءات االحرتازية التي و�سعت يف �سبيل �سمان �سالمة عمالئنا 
وموظفينا على حد �سواء.

ونود ان نعربعن اإمتناننا ال�سديد لالإجراءات ال�سريعة والفعالة التي اتخذتها حكومتنا للحد من 
انت�سار الفريو�ض التاجي، وما قدمته من دعم مايل ملختلف القطاعات يف م�سعاها للحفاظ على 

االأعمال خالل مرحلة الذروة من انت�سار الوباء. كما ونتقدم حلكومتنا الر�سيدة بالثناء الإتاحة 

وتي�سريعملية التطعيم اجلارية حالًيا، ت�سنيفا ملقام البحرين كواحدة من الدول الرائدة يف 
تطعيم �سعبها من مواطنني ومقيمني، االأمر الذي �سيوؤدي بدوره اإىل التعجيل بالعودة اإىل ظروف 

عمل اأكرث طبيعية.

على الرغم من التقل�ض الفادح يف حجم اأعمالنا، متكنت املجموعة من احلفاظ على و�سع نقدي 
اإيجابي على مدار العام وال تزال قوية وعلى امت االإ�ستعداد للعمل على اإعادة االأعمال لو�سعها 

الطبيعي يف عام 2021

نتائج املجموعة

• بلغت االإيرادات الت�سغيلية االإجمالية 19,735,630  دينار بحريني
• بلغت االأرباح الت�سغيلية االإجمالية 7,430,016  دينار بحريني

• بلغ �سايف اخل�سارة 8,127,985 دينار بحريني  قابل للتغيري

يعزى االنخفا�ض يف االإيرادات البالغ 18,834,180  دينار بحريني اأو 48.8%   مقارنة بالعام 
املا�سي عرب وحدات املجموعة اإىل جائحة كوفيد-19 ولقد اأ�سفر ذلك عن خ�سارة �سافية قدرها 

8,127,985  دينار بحريني بانخفا�ض عن العام املا�سي قدره 14,078,115  دينار بحريني اأو 
.%236.6

وباالإ�سافة اإىل االإنخفا�ض يف االإيرادات الناجت عن الوباء فقد قامت املجموعة بتخ�سي�ض 5 مليون 
دينار بحريني نتيجة الإنخفا�ض التقييم ال�سوقي يف بع�ض املمتلكات، باالإ�سافة اىل خم�س�ض 

للذمم املدينة التجارية مببلغ 576 األف دينار بحريني

تقرير رئيس مجلس اإلدارة

ال�س��ادة  ع��ن  بالنياب��ة  ي�س��عدين 
ب��ني  اأ�س��ع  اأن  االإدارة  اأع�س��اء جمل���ض 
والبيان��ات  ال�س��نوي  التقري��ر  اأيديك��م 
اخللي��ج  فن��ادق  ملجموع��ة  املالي��ة 
 ���ض.م.ب. ع��ن ال�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف

31 دي�سمرب 2020.
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5التقرير السنوي 2020

اأتق��دم باال�سال��ة ع��ن نف�س��ي وبالنياب��ة ع��ن جمل���ض االإدارة وجمي��ع مدي��ري وموظف��ي 
املجموع��ة بخال���ض التع��ازي والدع��اء برحي��ل املغف��ور ل��ه �ساح��ب ال�س��مو امللك��ي االأم��ري 
خليف��ة ب��ن �س��لمان اآل خليف��ة، وباملوا�س��اة اىل كل م��ن مق��ام �ساح��ب اجلالل��ة امللك حمد 
ب��ن عي�س��ى اآل خليف��ة مل��ك مملك��ة البحري��ن املف��دي حفظ��ة اهلل ورعاه، و�ساحب ال�س��مو 
امللك��ي االأم��ري �س��لمان ب��ن حم��د اآل خليف��ة ويل العه��د نائ��ب القائد االأعلى رئي���ض جمل���ض 

ال��وزراء حفظ��ة اهلل ورع��اه وكاف��ة اأف��راد العائل��ة املالك��ة الكرمي��ة و�س��عب البحري��ن. 

اأنخف�ست االرباح املتاأتية من م�ساهماتنا يف ال�سركات الزميلة بقيمة 954 األف دينار بحريني 
مقابل العام املا�سي ، مع انخفا�ض يف عوائد اأرباح اأ�سهم ال�سركة مببلغ 185 األف دينار بحريني 

مما ا�ساف اىل اخل�سارة االإجمالية. من ناحية اأخرى فقد بلغ الدعم احلكومي مبلغ 923 األف 
دينار بحريني.

نظرة م�ستقبلية
بعد اأخذنا باالعتبار النتائج التي حققتها املجموعة وااللتزامات املالية للمجموعة و�سعف اليقني 

يف الظروف التجارية وتاأثريها على التدفقات النقدية للعام 2021، ي�سر اأع�ساء جمل�ض االإدارة اأن 
يتقدموا بتو�سية لل�سادة امل�ساهمني للموافقة على توزيع اأرباح بن�سبة 10% مبا يعادل 2,259,949 

دينار بحريني ومبا ي�ساوي 10 فل�سًاً لل�سهم الواحد.

مت تعليق جميع امل�ساريع الكربى للمجموعة يف عام 2020 ما عدا م�سروع تطوير فندق مطار 
البحرين اجلديد ، الذي يقع داخل مبنى مطار البحرين الدويل اجلديد. فندق مطار البحرين 

هو م�سروع م�سرتك بني جمموعة فنادق اخلليج وجمموعة طريان اخلليج، يقدم الفندق 84 وحدة 
تتنوع بني غرف عائلية وغرف عادية وغرف �سغرية و مق�سورات للنوم واملقرر افتتاحه يف اأوائل 

عام 2021.

�سكر وتقدير   
نيابة عن م�ساهمي جمموعة فنادق اخلليج �ض.م.ب. ، يود جمل�ض االإدارة اأن يعرب عن خال�ض 

االإمتنان و التقدير اىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، �ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء، والوزراء ووكالء 

الوزارت واملديرين وروؤ�ساء الدوائر احلكومية على توجيهاتهم ال�سديدة و دعمهم الدائم ملجموعة 
فنادق اخلليج. 

كما نتوجه بال�سكر اىل جميع عمالئنا و اىل �سعب البحرين الكرمي على دعمهم و م�ساندتهم 
امل�ستمرة للمجموعة فى م�ساعيها لتحقيق التطور و التقدم املن�سود.

ما كان جناح ال�سركة يف عام حافل بالتحديات ممكًنا بدون العمل اجلاد والتفاين من اإدارة 
املجموعة واملوظفني. كما ي�ساركني جمل�ض االإدارة يف تقدمي تقديرنا لفريق اإدارة جمموعة فنادق 

اخلليج باأكمله برئا�سة ال�سيد جارفيلد جونز الرئي�ض التنفيذي. كما ن�سكر االإدارة واملوظفني 
يف جميع اأق�سام املجموعة الذين عملوا بال كلل لتحقيق اأف�سل النتائج املمكنة يف ظل الظروف 

ال�سعبة. وي�سرفنا اأن يكون لدينا فريق ملتزم ومقتدر ونثق باأن هذا الفريق �سوف ي�ستمر يف 
حتقيق اأف�سل النتائج املمكنة يف امل�ستقبل.

فاروق يو�سف املوؤيد
رئي�ض جمل�ض االإدارة
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التقرير المالي ٢٠٢٠
Financial Report 2020
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جمموعة فنادق اخلليج �ض.م.ب
البيانات املالية املوحدة 

31 دي�سمرب 2020
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9التقرير السنوي 2020
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مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب10

معلومات عامة

جمموعة فنادق اخلليج �ض.م.ب )ال�سركة( هي �سركة م�ساهمة عامة تاأ�س�ست يف مملكة البحرين، وم�سجلة لدى وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة مبوجب �سجل جتاري 
رقم 950.

راأ�س املال
30.000.000 دينار بحريني )2019: 30.000.000 دينار بحريني( مق�سمة اإىل   : امل�سرح به 

   300.000.000 �سهم )2019: 300.000.000 �سهم( بقيمة 100 فل�ض لل�سهم الواحد
22.599.487 دينار بحريني )2019: 22.599.487 دينار بحريني(  : ال�سادر واملدفوع بالكامل 

  
اأع�ضاء جمل�س الإدارة

فاروق يو�سف املوؤيد )رئي�ض جمل�ض االإدارة(  :  
فوزي اأحمد كانو )نائب رئي�ض جمل�ض االإدارة(  :  

حممد ح�سني علي يتيم     :  
خالد حممد كانو  :  

اأحمد حممد علي حممد جناحي    :  
اولفر هارن�ض  :  

خالد ح�سني علي حممد تقي  :  
حممد جا�سم بوزيزي  :  

عادل ح�سني مهدي امل�سقطي  :  
جا�سم عبدالعال  :  

  
اللجنة التنفيذية

حممد ح�سني علي يتيم )رئي�ض اللجنة(  :  
فوزي اأحمد كانو )نائب رئي�ض اللجنة(  :  

اأحمد حممد علي حممد جناحي  :  
حممد جا�سم بوزيزي  :  

  
جلنة حوكمة ال�ضركات

فاروق يو�سف املوؤيد )رئي�ض اللجنة(  :  
جا�سم عبدالعال  :  

  
جلنة التدقيق

جا�سم عبدالعال)رئي�ض اللجنة(  :  
خالد حممد كانو  :  

خالد ح�سني علي حممد تقي  :  
عادل ح�سني مهدي امل�سقطي  :  

  
جلنة ال�ضتثمار

فاروق يو�سف املوؤيد )رئي�ض اللجنة(  :  
حممد ح�سني علي يتيم     :  

اأحمد حممد علي حممد جناحي    :  
خالد ح�سني علي حممد تقي  :  

  
جلنة املكافاآت

فاروق يو�سف املوؤيد )رئي�ض اللجنة(  :  
حممد جا�سم بوزيزي  :  

جا�سم عبدالعال  :  

الإدارة
جارفيلد جونز - الرئي�ض التنفيذي  :  

�سربل �سركي�ض - رئي�ض ال�سوؤون املالية  :  

�سهيد عليوي  : �ضكرتري جمل�س الإدارة 
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11التقرير السنوي 2020

معلومات عامة )يتبع(

مبنى فنادق اخلليج, مبنى 11، طريق 3801، جممع 338  : املكتب 
هاتف 97317746446+، فاك�ض 97317716566+   

�ض.ب 580   
املنامة، مملكة البحرين   

www.gulfhotelsgroup.com   
 info@gulfhotelsgroup.com     

  
كي بي اإم جي فخرو  : املدققني 

:  �ض.ب 710  
:  مبنى 470  

املنامة، مملكة البحرين  :  
بي دي اأو جواد حبيب، �ض.ب 787  :  

الطابق 17  :  
برج الدبلومات  :  

املنامة، مملكة البحرين  :  
  

بنك البحرين الوطني  : البنوك 
بنك امل�سرق - البحرين  :  

بنك امل�سرق - دبي  :  
بنك البحرين والكويت  :  

البنك االأهلي املتحد  :  
بنك �ستاندرد ت�سارترد  :  

بنك الكويت الوطني  :  
�سيكو  :  

بنك �سرييالنكا التجاري  :  
بنك االإمارات - دبي  :  

  
كاريف كومبيوتر �سري ذ.م.م   : م�ضجلي الأ�ضهم 

مكتب 74، برج الزامل  :  
:  املنامة، مملكة البحرين  

  
بور�سة البحرين  : الإدراج 

�ض.ب 3203   
املنامة، مملكة البحرين   

  
مكتب عي�سى حممد اإبراهيم للمحاماة  : املحامني الرئي�ضيني 

�ض.ب 11021، املنامة   
مملكة البحرين   

ح�سن ر�سي و�سركائه   
�ض.ب 5366   

605، برج الدبلومات   
املنامة، مملكة البحرين   

نزار رّي�ض و�سركاه   
�ض.ب 1380   

مكاتب اخلليج التنفيذية، فندق اخلليج   
املنامة، مملكة البحرين   

م�ضت�ضارو التاأمني
�سركة مار�ض )البحرين( �ض.�ض.و   :  

�ض.ب 3237 - الطابق االأول، مبنى يونيتاك   
150، �سارع احلكومة   

املنامة، مملكة البحرين   
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مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب12

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني
جمموعة فنادق اخلليج �ش.م.ب, املنامة - مملكة البحرين 

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الراأي
 

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة ملجموعة فنادق اخلليج �ض.م.ب )'ال�سركة'( وال�سركات 
التابعة لها )ي�سار اإليها جمتمعة  'املجموعة'(، والتي تتكون من بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 
دي�سمرب 2020، وبيان الربح اأو اخل�سارة املوحد، وبيان الدخل ال�سامل املوحد، وبيان التغريات يف 

حقوق امللكية املوحد، وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ، واالإي�ساحات 
التي تتكون من ملخ�ض ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات االإي�ساحية االأخرى.

براأينا،  اأن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�سورة عادلة، من جميع اجلوانب اجلوهرية، 
امل�ركزاملايل املوحد للمجموعة كما يف 31دي�سمرب2020، واأداءها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية 

املوحدة  لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وذلك وفقًا للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية. 

اأ�سا�ش الراأي

لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. اإن م�سئولياتنا وفق هذه املعايري م�سروحة 
مبزيد من التف�سيل يف ق�سم )م�سئوليات املدققني عن تدقيق البيانات املالية املوحدة( من 

تقريرنا هذا. نحن م�ستقلون عن املجموعة وفقًا ملدونة قواعد ال�سلوك االأخالقي للمحا�سبني 
املهنيني التابعة ملجل�ض معايري ال�سلوك االأخالقي الدولية للمحا�سبني)مبا يف ذلك معايري 

اال�ستقالل الدولية(، ووفقًا للمتطلبات االأخالقية ذات ال�سلة بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة 
يف مملكة البحرين، وقد ا�ستوفينا م�سئولياتنا االأخالقية االأخرى طبقًا لهذه املتطلبات وللمدونة 

املذكورة. اإننا نعتقد اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري اأ�سا�ض للراأي الذي 
تو�سلنا اإليه.

تاأكيد مو�سوع - تاأثري جائحة فريو�ش كورونا

نلفت االنتباه الإي�ساح رقم )4 و 26 )ج(( من هذه البيانات املالية املوحدة والذي ي�سري لتاأثري 
جائحة فريو�ض كورونا )كوفيد-19( على عمليات و نتائج املجموعة، وال�سكوك ذات العالقة. مل 

يتم تعديل راأينا فيما يتعلق بهذا االأمر.

اأمور التدقيق الرئي�سية

اإن اأمور التدقيق الرئي�سية هي تلك االأمور التي تعترب، وفق تقديرنا املهني، االأكرث اأهمية يف 
تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة للفرتة احلالية.مت اعتبار هذه االأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات 

املالية املوحدة ككل، ويف �سياغة راأينا املهني ب�ساأنها، ونحن ال ُنبدي راأيًا منف�ساًل ب�ساأن هذه 
االأمور. 

اإنخفا�ش قيمة العقارات واملعدات

راجع ال�سيا�سات املحا�سبية يف االإي�ساح رقم3)ع( واالإف�ساحات يف االإي�ساح رقم 5 يف البيانات 
املالية املوحدة

الو�سف
مت الرتكيز على هذا االأمر لالأ�سباب االآتية:

• العقارات واملعدات متثل 72% من جمموع املوجودات )بالقيمة(:
• تقييم موؤ�سرات انخفا�ض القيمة، وتقدير املبلغ القابل لال�سرتداد من قبل املجموعة يت�سمن 
تقديرات هامة وعدم يقينية بخ�سو�ض الفر�سيات خا�سة يف بيئة الت�سغيل احلالية النا�سئة من 

جائحة فريو�ض كورونا.

كيف مت تناول هذا الأمر يف التدقيق 

ت�سمل اإجراءات تدقيقنا ما يلي:
• قمنا باإ�سراك متخ�س�سي التقييم اخلا�سني بنا مل�ساعدتنا يف:

• تقييم اجراءات املجموعة لتحديد املوؤ�سرات املحتملة النخفا�ض قيمة العقارات واملعدات؛
• تقييم مالئمة املنهجية امل�ستخدمة لتقييم انخفا�ض القيمة من قبل املقيم اخلارجي امل�ستقل؛

 • اختبار معقولية الفر�سيات الرئي�سية واملدخالت امل�ستخدمة لتقدير القيمة القابلة
لال�سرتداد للعقارات؛ 

• تقييم كفاية اإف�ساحات املجموعة املتعلقة بانخفا�ض قيمة العقارات واملعدات يف البيانات املالية 
املوحدة، بالرجوع ملتطلبات املعايري املحا�سبية ذات العالقة. 

املعلومات الأخرى

اإن جمل�ض االإدارة م�سئول عن املعلومات االأخرى. تت�سمن املعلومات االأخرى املعلومات الواردة يف 
التقرير ال�سنوي، ولكنها ال ت�سمل البيانات املالية املوحدة وتقريرنا حولها. وقد ح�سلنا قبل تاريخ 
هذا التقرير على تقرير رئي�ض جمل�ض االإدارة والذي ميثل جزءًا من التقرير ال�سنوي، ومن املتوقع 

توفري االأق�سام املتبقية من التقرير ال�سنوي لنا بعد ذلك التاريخ.  

اإن راأينا يف البيانات املالية املوحدة ال ي�سمل املعلومات االأخرى، واإننا ال نبدي اأي �سكل من اأ�سكال 
ا�ستنتاجات التاأكيد يف هذا ال�ساأن.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة، تكمن م�سئوليتنا يف قراءة املعلومات االأخرى املحددة 
اأعاله، وعند القيام بذلك ناأخذ بعني االعتبار ما اإذا كانت هذه املعلومات االأخرى تتعار�ض 

جوهريًا مع البيانات املالية املوحدة، اأو مع معرفتنا التي ح�سلنا عليها من خالل اأعمال التدقيق، 
اأو يبدو اأنها حتتوي على معلومات جوهرية خاطئة. 

واإذا ما ا�ستنتجنا بناًء على العمل الذي قمنا به على املعلومات االأخرى، والتي ح�سلنا عليها قبل 
تاريخ هذا التقرير، اأنها حتتوي على معلومات جوهرية خاطئة، فاإنه يتوجب علينا االإف�ساح عن 

ذلك. ومل نالحظ ما يتوجب االإف�ساح عنه يف هذا ال�ساأن. 

م�سوؤولية جمل�ض االإدارة عن البيانات املالية املحددة
اإن جمل�ض االإدارة م�سئول عن اإعداد البيانات املالية املوحدة وعر�سها ب�سكل عادل وفقًا للمعايري 

الدولية الإعداد التقارير املالية، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه جمل�ض االإدارة �سروريًا 
الإعداد البيانات املالية ب�سورة عادلة وخالية من اأية معلومات جوهرية خاطئة، �سواء كانت ناجتة 

عن احتيال اأو خطاأ.

وعند اإعداد البيانات املالية املوحدة؛فاإن جمل�ض االإدارة م�سئواًلعن تقييم قدرة املجموعة 
على العمل كمن�ساأة م�ستمرة، واالإف�ساح، كلما كان ذلك �سروريًا،عن االأمور املتعلقة بفر�سية 

اال�ستمرارية، وا�ستخدامها كاأ�سا�ض حما�سبي اإال اإذا كان جمل�ض االإدارة ينوي ت�سفية املجموعة اأو 
اإيقاف اأعمالها، اأو لي�ض لديه بديل واقعي اإال القيام بذلك.    

م�سئولية املدققني عن تدقيق البيانات املالية املوحدة
اإن اأهدافنا تتمثل يف احل�سول على تاأكيد معقول من خلو البيانات املالية املوحدة ككل من اأية 

معلومات جوهرية خاطئة، �سواًء كانت ناجتة عن احتيال اأو خطاأ، واإ�سدار تقرير املدققني الذي 
يت�سمن راأينا. يعترب التاأكيد املعقول م�ستوى عاٍل من التاأكيد، ولكنه لي�ض �سمانًا باأن التدقيق الذي 

يتم وفقًا ملعايري التدقيق الدولية �سيك�سف دائمًا عن املعلومات اجلوهرية اخلاطئة عند وجودها.  
ميكن اأن تنجم املعلومات اخلاطئة من االحتيال اأو اخلطاأ، وتعترب جوهرية اإذا كان من املتوقع اأن 

توؤثر، ب�سورة فردية اأو جمتمعة، على القرارات االقت�سادية املتخذة من قبل م�ستخدمي البيانات  
املالية املوحدة.   
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13التقرير السنوي 2020

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني )يتبع(
جمموعة فنادق اخلليج �ش.م.ب, املنامة - مملكة البحرين 

كجزء من اأعمال التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية، اإننا منار�ض التقديرات املهنية ونحافظ 
على منهج ال�سك املهني يف جميع مراحل التدقيق. كما نقوم باالآتي: 

•  حتديد وتقييم خماطر املعلومات اجلوهرية اخلاطئة يف البيانات املالية املوحدة، �سواء 
كانت ناجتة عن االحتيال اأو اخلطاأ، وت�سميم والقيام باإجراءات التدقيق التي ت�ستجيب لتلك 

املخاطر، واحل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتوفري اأ�سا�سًا لراأينا. اإن خماطر عدم 
اكت�ساف معلومات جوهرية خاطئة ناجتة عن االحتيال اأعلى من عدم اكت�ساف معلومات 
جوهرية خاطئة ناجتة عن اخلطاأ، كون االحتيال قد ينطوي على التواطوؤ، اأو التزوير اأو 

احلذف املتعمد، اأو التحريف، اأو جتاوز نظم الرقابة الداخلية.

احل�سول على فهم لنظم الرقابة الداخلية ذات ال�سلة بالتدقيق من اأجل ت�سميم اإجراءات   •
تدقيق منا�سبة يف ظل الظروف القائمة، ولكن لي�ض لغر�ض اإبداء الراأي حول مدى فاعلية 

نظم الرقابة الداخلية للمجموعة.  

تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة، ومعقولية التقديرات املحا�سبية   •
واالإف�ساحات ذات العالقة التي قام بها جمل�ض االإدارة.

الو�سول اإىل ا�ستنتاج حول مدى مالئمة ا�ستخدام جمل�ض االإدارة االأ�سا�ض املحا�سبي لفر�سية   •
اال�ستمرارية، وا�ستنادًا اإىل اأدلة التدقيق التي مت احل�سول عليها، فيما اإذا كان هناك عدم 
تيقن جوهري مرتبط باأحداث اأو ظروف ميكن اأن تثري �سكوكًا كبرية حول قدرة املجموعة 

على العمل كمن�ساأة م�ستمرة. واإذا تو�سلنا ملثل هذا اال�ستنتاج، فاإنه يتوجب علينا لفت 
االنتباه يف تقريرنا هذا اإىل االإف�ساحات ذات العالقة يف البيانات املالية املوحدة، اأو اإذا 
كانت هذه االإف�ساحات غري كافية، يتوجب علينا تعديل راأينا املهني. ت�ستند ا�ستنتاجاتنا 

على اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها حتى تاريخ هذا التقرير، مع ذلك فاإنه ميكنلالأحداث 
اأو الظروف امل�ستقبلية اأن تدفع املجموعة للتوقف عن العمل كمن�ساأة م�ستمرة.

تقييم العر�ض العام وهيكل وحمتوى البيانات املالية املوحدة، مبا يف ذلك االإف�ساحات، وما   •
اإذا كانت البيانات املالية املوحدة متثل املعامالت واالأحداث االأ�سا�سية، بطريقة حتقق عر�سًا 

عاداًل.

احل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة فيما يتعلق باملعلومات املالية لل�سركات اأو االأن�سطة   •
التجارية �سمن املجموعة بغر�ض اإبداء الراأي حول البيانات املالية املوحدة. نحن م�سئولون 
عن التوجيه واالإ�سراف واأداء اأعمال تدقيق املجموعة، وم�سئولون ح�سرًا فيما يخ�ض راأينا 

هذا.

اإننا نتوا�سل مع جمل�ض االإدارة فيما يخ�ض، من بني اأمور اأخرى، نطاق التدقيق وتوقيت اأعماله 
املخطط لها، والنقاط املهمة التي برزت اأثناء التدقيق، مبا يف ذلك اأوجه الق�سور الهامة، اإن 

وجدت، يف نظم الرقابة الداخلية.

كما نقدم ملجل�ض االإدارة بيانًا يفيد امتثالنا للمتطلبات االأخالقية ذات ال�سلة باال�ستقاللية، 
ونطلعه على جميع العالقات واالأمور االأخرى، اإن وجدت، التي قد يعتقد ب�سكل معقول باأنها قد 

توؤثر على ا�ستقالليتنا واالإجراءات املتخذة للتخل�ض من خماطرها،اأو الوقاية منها.

من بني االأمور التي يتم اإبالغها ملجل�ض االإدارة، نقوم بتحديد االأمور االأكرث اأهمية يف تدقيق 
البيانات املالية املوحدة للفرتة احلالية والتي متثل اأمور التدقيق الرئي�سية. كما اأننا نقوم ب�سرح 

هذه االأمور يف تقرير املدققني، مامل حتظر القوانني اأو االأنظمة االإف�ساح العلني عن هذه االأمور، 
اأو عندما نحدد، يف حاالت نادرة جدًا، اأنه ال ينبغي االإف�ساح عن اأمر معني يف تقريرنا الأن االآثار 
ال�سلبية لذلك من املتوقع ب�سكل معقول اأن تفوق منافع امل�سلحة العامة املتحققة عن ذلك االإبالغ.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية الأخرى
 

وفقًا ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية تفيد مبا يلي:  )1

اإن ال�سركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة واأن البيانات املالية املوحدة تتفق معها  اأ ( 

اإن املعلومات املالية الواردة يف تقرير رئي�ض جمل�ض االإدارة متفقة مع البيانات املالية املوحدة   ب ( 

اأنه مل يرد اإىل علمنا وقوع اأي خمالفات خالل ال�سنة لقانون ال�سركات التجارية، اأو لعقد  ج ( 
التاأ�سي�ض والنظام االأ�سا�سي لل�سركة، ميكن اأن يكون لها اأثر �سلبي جوهري على اأعمال 

ال�سركة اأو مركزها املايل؛

وقد ح�سلنا من االإدارة على جميع االإي�ساحات واملعلومات التي طلبناها الأغرا�ض التدقيق.  د( 

وفقًا ملتطلبات وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة مبوجب خطابها املوؤرخ 30 يناير 2020   )2
بخ�سو�ض متطلبات املادة الثامنة من الفرع الثاين للف�سل االأول من ميثاق حوكمة ال�سركات 

نفيد باأن لدى ال�سركة:

موظف م�سوؤول عن احلوكمة؛ اأ ( 

ودليل اإر�سادي واإجراءات للحوكمة معتمد من قبل جمل�ض االإدارة ب ( 

ال�سريك امل�سئول عن مهمة التدقيق الناجت عنها هذا التقرير للمدققني امل�ستقلني هو جليل العايل.

كي بي ام جي فخرو
رقم قيد ال�سريك 100

28 فرباير 2021
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مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب14

31 دي�سمرب
2020

31 دي�سمرب
2019

اإي�ساح

املوجودات

585,235,02097,014,031عقارات ومعدات
6765,613821,017عقارات ا�ستثمارية

78,564,6569,350,303ا�ستثمار يف �سركات زميلة
813,164,14913,366,358اأوراق مالية ا�ستثمارية

107,729,438120,551,709جمموع املوجودات غري املتداولة 

92,738,2573,146,191خمزون
10653,2102,318,639ذمم جتارية مدينة

113,422,0223,579,605موجودات اأخرى
124,237,3067,130,581نقد واأر�سدة لدى بنوك

11,050,79516,175,016املوجودات املتداولة
118,780,233136,726,725جمموع جمموع املوجودات 

حقوق امللكية

1322,599,48722,599,487راأ�ض املال
17,514,44217,514,442عالوة اإ�سدار االأ�سهم

1424,239,29024,820,309احتياطيات اأخرى
36,268,32950,044,780اأرباح م�ستبقاة

100,621,548114,979,018جمموع حقوق امللكية

املطلوبات

151,173,8821,489,246مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني
167,758,00011,736,000اجلزء غري املتداول من القر�ض

8,931,88213,225,246جمموع املطلوبات غري املتداولة

171,937,5892,316,428ذمم جتارية دائنة
183,207,2145,382,033م�سروفات م�ستحقة وذمم دائنة اأخرى

164,082,000824,000اجلزء املتداول من القر�ض
9,226,8038,522,461جمموع املطلوبات املتداولة

18,158,68521,747,707جمموع املطلوبات 
118,780,233136,726,725جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

فاروق يو�سف املوؤيد
رئي�ض جمل�ض االإدارة 

فوزي اأحمد كانو
 نائب رئي�ض جمل�ض االإدارة

�سربل �سركي�ش
رئي�ض ال�سوؤون املالية

جارفيلد جونز
الرئي�ض التنفيذي

بيان املركز املايل املوحد
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب2020 - بالدينار البحريني

اعتمدت البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�ض االإدارة يف 28 فرباير 2021، ووقعها نيابة على املجل�ض:

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 30جزءًا اأ�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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15التقرير السنوي 2020

20202019

اإي�ساح

1919,735,63038,569,810االإيرادات  
)21,379,281()12,305,614(20التكاليف الت�سغيلية 

7,430,01617,190,529اإجمايل ربح 

602,147787,374اأرباح االأ�سهم
21903,4311,288,465ر�سوم اإدارة واإيرادات اأخرى

7653,5731,607,916احل�سة من اأرباح ال�سركات الزميلة
-22922,878منحة حكومية
65,99983,950اإيراد الفوائد

10,578,04420,958,234اإجمايل الإيرادات

2,671,2813,343,607تكلفة املوظفني
57,323,5117,597,267ا�ستهالك

727,049895,839فوائد بنكية                                             
134,486-م�سروفات قبل ت�سغيل م�سروع

10608,89532,769خم�س�ض انخفا�ض قيمة الذمم التجارية املدينة 
232,310,6133,004,136م�سروفات ت�سغيلية اأخرى                           

5,950,130)3,063,305()خ�سارة(/ ربح قبل النخفا�ش يف قيمة العقارات و املعدات
-)5,064,680(5انخفا�ض قيمة العقارات واملعدات 

5,950,130)8,127,985()خ�سارة(/ ربح ال�سنة

26)36(13العائد على ال�سهم االأ�سا�سي واملخف�ض )بالفل�ض(

20202019
اإي�ساح

5,950,130)8,127,985()خ�سارة(/ربح ال�سنة

الدخل ال�سامل الآخر:
  اأوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر البنود التي لن يتم ت�سنيفها للربح اأو اخل�سارة:

2,041,314)202,209(8- �سايف التغري يف القيمة العادلة

ا�ستثمار يف �سركات زميلة - احل�سة يف خم�س�ض القيمة العادلة
78,855)51,220(7للال�ستثمارات 

2,120,169)253,429(الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة
8,070,299)8,381,414(جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

 بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني 

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 30جزءًا اأ�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 20 جزءًا ا�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة. 

بيان الدخل ال�سامل املوحد     
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب2020 - بالدينار البحريني
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مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب16

احتياطيات اأخرى

راأ�ش
املال

عالوة اإ�سدار
الأ�سهم

احتياطي
قانوين

احتياطي
عام

احتياطي
الأعمال
اخلريية

احتياطي القيمة
العادلة

لال�ستثمارات

اأرباح
م�ستبقاة

جمموع
حقوق امللكية

 2020 

22,599,48717,514,44211,299,7445,000,0002,207,2216,313,34450,044,780114,979,018يف 1 يناير 2020

الدخل ال�سامل لل�سنة:

)8,127,985()8,127,985(------خ�سارة الفرتة

)253,429(-)253,429(-----الدخل ال�سامل االآخر لل�سنة

)8,381,414()8,127,985()253,429(-----جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

)327,590(--)327,590(----تربعات خريية مدفوعة

)5,648,466()5,648,466(------اأرباح اأ�سهم معلنة ل�سنة 2019 

22,599,48717,514,44211,299,7445,000,0001,879,6316,059,91536,268,329100,621,548كما يف 31 دي�سمرب 2020

احتياطيات اأخرى

راأ�ش
املال

عالوة اإ�سدار
الأ�سهم

اأ�سهم
خزانة

احتياطي
قانوين

احتياطي
عام

احتياطي
الأعمال
اخلريية

احتياطي القيمة
العادلة

اأرباح
م�ستبقاة

جمموع
حقوق امللكية

2019

4,899,28950,166,694113,684,506       2,238,098       5,000,000       11,299,744            )33,248(22,599,48717,514,442يف 1 يناير 2019

الدخل ال�سامل لل�سنة:

5,950,1305,950,130-------ربح الفرتة

2,120,169-2,120,169------الدخل ال�سامل االآخر لل�سنة

2,120,1695,950,1308,070,299------جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

-702,406)702,406(------ املحت�سبة بالقيمة العادلة من خالل الدخل املحول عند بيع ا�ستثمار يف االأوراق املالية

3,70833,248)3,708(---33,248--ال�سامل االآخر

)30,877(--)30,877(-----بيع اأ�سهم خزانة

)6,778,158()6,778,158(-------تربعات خريية مدفوعة

11,299,7445,000,0002,207,2216,313,34450,044,780114,979,018-22,599,48717,514,442اأرباح اأ�سهم معلنة ل�سنة 2018

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب2020 - بالدينار البحريني

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل30جزءًا اأ�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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17التقرير السنوي 2020

احتياطيات اأخرى

راأ�ش
املال

عالوة اإ�سدار
الأ�سهم

احتياطي
قانوين

احتياطي
عام

احتياطي
الأعمال
اخلريية

احتياطي القيمة
العادلة

لال�ستثمارات

اأرباح
م�ستبقاة

جمموع
حقوق امللكية

 2020 

22,599,48717,514,44211,299,7445,000,0002,207,2216,313,34450,044,780114,979,018يف 1 يناير 2020

الدخل ال�سامل لل�سنة:

)8,127,985()8,127,985(------خ�سارة الفرتة

)253,429(-)253,429(-----الدخل ال�سامل االآخر لل�سنة

)8,381,414()8,127,985()253,429(-----جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

)327,590(--)327,590(----تربعات خريية مدفوعة

)5,648,466()5,648,466(------اأرباح اأ�سهم معلنة ل�سنة 2019 

22,599,48717,514,44211,299,7445,000,0001,879,6316,059,91536,268,329100,621,548كما يف 31 دي�سمرب 2020

احتياطيات اأخرى

راأ�ش
املال

عالوة اإ�سدار
الأ�سهم

اأ�سهم
خزانة

احتياطي
قانوين

احتياطي
عام

احتياطي
الأعمال
اخلريية

احتياطي القيمة
العادلة

اأرباح
م�ستبقاة

جمموع
حقوق امللكية

2019

4,899,28950,166,694113,684,506       2,238,098       5,000,000       11,299,744            )33,248(22,599,48717,514,442يف 1 يناير 2019

الدخل ال�سامل لل�سنة:

5,950,1305,950,130-------ربح الفرتة

2,120,169-2,120,169------الدخل ال�سامل االآخر لل�سنة

2,120,1695,950,1308,070,299------جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

-702,406)702,406(------ املحت�سبة بالقيمة العادلة من خالل الدخل املحول عند بيع ا�ستثمار يف االأوراق املالية

3,70833,248)3,708(---33,248--ال�سامل االآخر

)30,877(--)30,877(-----بيع اأ�سهم خزانة

)6,778,158()6,778,158(-------تربعات خريية مدفوعة

11,299,7445,000,0002,207,2216,313,34450,044,780114,979,018-22,599,48717,514,442اأرباح اأ�سهم معلنة ل�سنة 2018

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد )يتبع(
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب2020 - بالدينار البحريني
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مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب18

20202019اإي�ساح

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية

5,950,130)8,127,985()خ�سارة(/ ربح ال�سنة

تعديالت للبنود التالية:

7,323,5117,597,267ا�ستهالك 

)1,607,916()653,573(6  ح�سة املجموعة من اأرباح �سركات زميلة

)787,374()602,147(اإيراد اأرباح االأ�سهم

)83,950()65,999(اإيراد الفوائد

727,049895,839فوائد بنكية

-5,064,680انخفا�ض قيمة العقارات و املعدات

608,89532,769خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها  

)6,309(7,773خم�س�ض/ )عك�ض( خمزون بطيء احلركة 

240,415312,826خم�س�ض مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

4,522,61912,303,282ربح ال�سنة بعد التعديالت

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

400,161299,121خمزون

)1,105,684(1,214,117ذمم جتارية مدينة واأخرى

150,964)2,392,364(ذمم جتارية دائنة واأخرى

)277,000()273,900(مكافاآت اأع�ساء جمل�ض االإدارة 

)961,564()555,779(مكافاآت نهاية اخلدمة املوظفني 

2,914,85410,409,119�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

)2,152,644()554,667(�سراء عقارات ومعدات

بيان التدفقات النقدية املوحد
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني
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19التقرير السنوي 2020

20202019اإي�ساح

8912,537,581بيع اأوراق مالية ا�ستثمارية

-)712,000(ا�ستثمارات يف م�سروع م�سرتك

65,99983,950فوائد م�ستلمة

72,100,0001,900,000اأرباح اأ�سهم م�ستلمة من �سركات زميلة

602,147863,529اأرباح اأ�سهم م�ستلمة من ا�ستثمارات

575,949-ودائع الأجل بتواريخ ا�ستحقاق الأكرث من 90 يومًا

1,502,3703,808,365�سايف النقد من الأن�سطة ال�ستثمارية

التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية

)6,734,687()5,662,383(اأرباح اأ�سهم مدفوعة

23,055-بيع اأ�سهم خزانة

)54,361()327,590(تربعات خريية مدفوعة

)905,459()600,526(فوائد مدفوعة

)5,440,000()720,000(قر�ض مدفوع

)13,111,452()7,310,499(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

1,106,032)2,893,275(�سايف )النق�ش(/ الزيادة يف النقد وما يف حكمه

7,130,5816,024,549النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

124,237,3067,130,581النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب

The accompanying notes 1 to 30 are an integral part of these consolidated financial statements.

بيان التدفقات النقدية املوحد )يتبع(
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا اأ�سا�سيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب20

1.   املن�ساأة

جمموعة فنادق اخلليج �ض.م.ب)'ال�سركة'( هي �سركة م�ساهمة عامة تاأ�س�ست يف مملكة البحرين وم�سجلة لدى وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة مبوجب �سجل جتاري رقم 950. اإن العنوان الربيدي 
للمقر الرئي�سي لل�سركة هو �ض.ب 580, املنامة, مملكة البحرين.

البيانات املالية املوحدة تتكون من نتائج ال�سركة و�سركاتها التابعة )امل�سار اإليها جمتمعة املجموعة'(. تزاول املجموعة خدمات ال�سيافة ب�سكل رئي�سي.

متتلك وتدير املجموعة فندق اخلليج وفندق كراون بالزا البحرين �ض.�ض.و يف البحرين وجلف كورت هوتيل بيزنز باي يف دبي، االمارات العربية املتحدة.كما تقدم املجموعة خدمات اإدارية لفندق كيه 
البحرين، واأ�سدال جلف اإن �سيف مبملكة البحرين، وهي م�ساهم وُم�سغل منتجع جنة املحيط يف زجنبار، جمهورية تنزانيا.

فيما يلي معلومات عن ال�سركات التابعة الهامة للمجموعة:

اإ�سم ال�سركة التابعةن�سبة امللكيةتاريخ التاأ�سي�ضالبلداالأن�سطة

اإدارة الفنادق واملطاعم وتقدمي 
خدمات التموين للطائرات وال�سفن 

واملوؤ�س�سات احلكومية وال�سركات
�سركة اخلليج الإدارة الفنادق ذ.م.م100%4 دي�سمرب 2002البحرين

�سركة خدمات مغ�سلة فندق اخلليج 100%1 فرباير 2014البحرينتوفري خدمات الغ�سيل االأوتوماتيكي

اإن�ساء واال�ستثمار يف الفنادق 
�سركة البحرين لل�سياحة فندق كراون بالزا ذ.م.م100%31 مايو 2016البحرينوامل�ساريع ال�سياحية االأخرى

فندق جلف كورت بيزن�ض باي100%7 مار�ض 2018االإمارات العربية املتحدةعمليات الفنادق وخدمات التمويل

 اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني

2.   اأ�س�ش الإعداد

اأ(   بيان اللتزام
اأعدت البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية ومتوافقة مع متطلبات قانون ال�سركات التجارية.

املحا�سبة على اأ�سا�ض فر�سية اال�ستمرارية
ال يزال جمل�ض االإدارة على ثقة من اأن املجموعة متلك مواردًا كافية ملوا�سلة العمليات لفرتة االإثني ع�سر �سهرًا القادمة على االأقل، واأن املحا�سبة على اأ�سا�ض فر�سية اال�ستمرارية ال تزال منا�سبة )راجع 

اإي�ساح 4 لتاأثري جائحة كورونا واإي�ساح 26 )ج( لل�سيولة(.

ب(  اأ�س�ش القيا�ش
اأعدت البيانات املالية املوحدة من ال�سجالت املحا�سبية لل�سركة وفقًا لقاعدة التكلفة التاريخية، ماعدا اال�ستثمارات يف االأوراق املاليةوالتي حتت�سب بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل.

ج(   عملة التعامل والعر�ش
اإن هذه البيانات املالية املوحدة للمجموعة مبينة بالدينار البحريني، والتي تعد اأي�سًا العملة الت�سغيلية ملعامالت املجموعة. مت تدوير جميع املعلومات املالية املعرو�سة  بالدينار البحريني اإىل اأقرب 

دينار، فيما عدا امل�سار اإليه خالف ذلك. 

د(    ا�ستخدام التقديرات والأحكام
يتطلب اإعداد البيانات املالية املوحدة ح�سب املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية اأن ت�سع االإدارة بع�ض التقديرات، التوقعات والفر�سيات مما يوؤثر على عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية وعلى 

مبالغ املوجودات، املطلوبات، االإيرادات وامل�سروفات. النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 
يتم مراجعة التقديرات والفر�سيات امل�ستخدمة ب�سورة دورية. يتم احت�ساب التقديرات املراجعة يف فرتة مراجعة التقديرات، اإذا كانت املراجعة توؤثر على تلك الفرتة فقط، اأو يف فرتة مراجعة 

التقديرات واأي فرتات م�ستقبلية، اإذا كانت املراجعة توؤثر على  الفرتتني احلالية و امل�ستقبلية معًا.

الأحكام
عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة، تقوم االإدارة باتخاذ بع�ض التقديرات واالأحكام، ذات التاأثري االأكرث اأهمية على املبالغ املحت�سبة يف البيانات املالية املوحدة. النتائج الفعلية قد تختلف عن 

هذه التقديرات.
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )يتبع(
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني

فر�سية ال�ستمرارية
ما اإذا كانت هناك �سكوك جوهرية تلقي بظاللها على قدرة املن�ساأة على موا�سلة العمل كمن�ساأة م�ستمرة. )راجع اإي�ساح 4 لتاأثري جائحة كورونا واإي�ساح 26 )ج( لل�سيولة(.

انخفا�ش قيمة العقارات واملعدات
تقوم املجموعة بعمل مبراجعة قيمة العقارات واملعدات بتاريخ كل بيان للمركز املايل لتحديد وجود موؤ�سرات النخفا�ض القيمة، والتي اإن وجدت، يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد. يتم احت�ساب 

خ�سارة انخفا�ض القيمة اإذا كانت القيمة الدفرتية لالأ�سل تفوق قيمته القابلة لال�سرتداد املقدرة. . )راجع اإي�ساح 3)ع(( و اي�ساح5.

هـ( املعايري ال�سادرة اجلديدة وال�سارية املفعول ابتداء من 1 يناير 2020
مل تكن هناك اأي معايري جديدة، اأو تعديالت اأو تف�سريات، والتي اأ�سبحت �سارية املفعول ابتداء من 1 يناير 2020، والتي كانت ذات عالقة وجوهرية للمجموعة.

و( املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة ال�سادرة غري �سارية املفعول بعد 
ت�سنيف املطلوبات كمتداولة اأو غري متداولة )التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )1((

مبوجب املتطلبات احلالية ملعيار املحا�سبة الدويل رقم )1(، تقوم ال�سركات بت�سنيف االلتزام كالتزام متداول عندما ال يكون لها )حق التاأجيل( غري امل�سروط لتاأجيل �سداد االلتزام ملدة 12 �سهرًا على 
االأقل، بعد نهاية فرتة التقرير املايل. كجزء من التعديالت، مت اإلغاء متطلب ت�سنيف احلق كحق غري م�سروط، وبداًل من ذلك، فاإنه يتطلب االآن اأن يكون حق تاأجيل ال�سداد ذا م�سمون واأن يكون موجودًا 

كما يف نهاية فرتة التقرير. هذا التقييم قد يتطلب من االإدارة اأن متار�ض حكمًا تف�سرييًا.

باالإ�سافة لذلك، فاإن  'احلق يف التاأجيل'  يوجد فقط اإذا كانت ال�سركة ملتزمة بال�سروط املحددة يف اتفاقية القر�ض كما يف تاريخ نهاية فرتة التقرير، حتى لو كان املُقر�ض ال يخترب االلتزام حتى تاريخ 
الحق. هذا املتطلب اجلديد قد يغري كيفية ت�سنيف ال�سركات للت�سهيالت املحددة، حيث اأ�سبح بع�سها غري متداواًل. 

تن�ض التعديالت اأن �سداد االلتزام ي�سمل حتويل اأدوات حقوق امللكية اخلا�سة بال�سركة اإىل الطرف املقابل. عند ت�سنيف املطلوبات كمتداولة اأوغري متداولة، قد تقوم ال�سركة بتجاهل فقط خيارات 
التحويل املحت�سبة كحقوق ملكية. لذلك، قد حتتاج ال�سركات الإعادة تقييم املطلوبات التي ميكن �سدادها عن طريق حتويل اأدوات حقوق امللكية اخلا�سة بال�سركة، مثل اأدوات الدين القابلة للتحويل.

التعديالت �سارية املفعول للفرتات املالية التي تبداأ من اأو بعد 1 يناير 2023. ال تتوقع املجموعة اأن يكون اأي اأثر جوهري على البيانات املالية املوحدة من تطبيق هذا التعديل.

3.   ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املو�سحة اأدناه يف اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل املجموعة على نحو ثابت كما كانت مطبقة يف ال�سنة ال�سابقة.

اأ( اأ�سا�ش التوحيد
1( ال�سركات التابعة

ال�سركات التابعة هي ال�سركات التي ت�سيطر عليها املجموعة. ت�سيطر املجموعة علىاملن�ساأة عندما تتعر�ض، اأو لديها احلق يف العوائد املتغرية من م�ساركتها مع املن�ساأة ولديها القدرة على التاأثري على 
تلك العوائد من خالل هيمنتها عليها. يتم توحيد البيانات املالية لل�سركات التابعة يف البيانات املالية املوحدة من تاريخ بدء ال�سيطرة حتى فقدانها.

2( فقدان ال�سيطرة 
عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على �سركة تابعة، فاإنها ت�ستبعد موجودات ومطلوبات ال�سركة التابعة، واأية ح�سة غري م�سيطرة ذات ال�سلة وغريها من عنا�سر حقوق امللكية. يتم احت�ساب اأي ربح اأو 

خ�سارة ناجتة يف بيان الربح اأو اخل�سارة. يتم قيا�ض اأي ح�سة حمتفظ بها يف ال�سركة التابعة ال�سابقة بالقيمة العادلة عند فقدان ال�سيطرة.

3( احل�سة غري امل�سيطرة
يتم قيا�ض احل�سة غري امل�سيطرة  بح�ستها الن�سبية من �سايف املوجودات املحددة لل�سركة امل�ستحوذ عليها يف تاريخ اال�ستحواذ. يتم احت�ساب التغريات يف ح�سة املجموعة يف ال�سركة التابعة والتي ال 

توؤدي اإىل فقدان ال�سيطرة كمعاملة يف حقوق امللكية.

4( معامالت مت ا�ستبعادها عند توحيد البيانات املالية 
مت ا�ستبعاد جميع املعامالت واالأر�سدة واأي اأرباح اأو خ�سائر غري حمققة )ما عدا اأرباح اأو خ�سائر معامالت العملة االأجنبية( والناجتة عن عمليات بني �سركات املجموعة عند اإعداد البيانات املالية 

املوحدة. يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بالطريقة نف�سها فقط حلد اأال تكون هناك دالئل على انخفا�ض القيمة. يتم ا�ستبعاد االأرباح غري املحققة من املعامالت مع اال�ستثمارات املحت�سبة بطريقة 
حقوق امللكية اإىل حد ح�سة املجموعة يف اال�ستثمار.

5( ال�سركات املحت�سبة بطريقة حقوق امللكية
ال�سركات الزميلة هي ال�سركات اخلا�سعة لتاأثري مهم من قبل املجموعة، ولكن لي�ض لها �سيطرة اأو �سيطرة م�سرتكة على ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية.

 يتم اإحت�ساب االإ�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة وفقًا لطريقة حقوق امللكية والذي يحت�سب مبدئيًا على اأ�سا�ض التكلفة، والتي ت�سمل تكاليف املعاملة. بعد االحت�ساب املبدئي، فاإن 
البيانات املالية املوحدة ت�سمل ح�سة املجموعة من الربح اأو اخل�سارة، والدخل ال�سامل االآخر لل�سركات الزميلة املحت�سبة بطريقة حقوق امللكية، اإىل تاريخ توقف التاأثري اجلوهري اأو ال�سيطرة امل�سرتكة.
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عندما تتجاوز ح�سة املجموعة يف اخل�سائر ح�ستها يف ال�سركة امل�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية ، يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للمجموعة اإىل ال�سفر ويتوقف االعرتاف باخل�سائر االأخرى اإال بالقدر 
الذي تكبدت فيه املجموعة التزامات قانونية اأو متوقعة اأو �سددت مدفوعات نيابة عن حقوق امللكية املحت�سبة امل�ستثمر فيها. يتم االعرتاف بتوزيعات االأرباح امل�ستلمة من ال�سركة امل�ستثمر فيها بطريقة 

حقوق امللكية كتخفي�ض يف القيمة الدفرتية لال�ستثمار.

6( دمج العمليات
تقوم املجموعة باحت�ساب عمليات دمج االأعمال با�ستخدام طريقة اال�ستحواذ عند نقل ال�سيطرة اإىل املجموعة. يتم قيا�ض املقابل املحول من ال�سراء بقيمته العادلة. يتم اختبار انخفا�ض القيمة لل�سهرة، 

اإن وجدت، ب�سكل �سنوي.عندما يكون الفائ�ض �سلبي، فاإنه يتم ت�سجيل اأرباح �سراء م�ساومة مبا�سرة يف بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد. 
املقابل املحول ال ي�سمل املبالغ املتعلقة ب�سداد العالقات القائمة م�سبقًا. حتت�سب هذه املبالغ عادة يف بيان الربح اأو اخل�سارة  املوحد.يتم احت�ساب تكاليف املعاملة عند تكبدها، اإال اإذا كانت هذه التكاليف 

تتعلق باإ�سدار اأوراق مالية للدين اأو اأدوات حقوق امللكية.

يتم قيا�ض مقابل املطلوبات املحتملة بالقيمة العادلة بتاريخ ال�سراء. اإذا مت ت�سنيف مقابل املطلوبات املحتملة �سمن حقوق امللكية، فاإنه ال يتم اإعادة قيا�سه ويتم احت�ساب ال�سداد �سمن حقوق امللكية. ما 
عدا ذلك، فاإنه يتم احت�ساب اأي تغريات الحقة يف القيمة العادلة للمقابل املحتمل يف الربح اأو اخل�سارة.    

ب( العمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية اإىل عملة التعامل للمجموعة با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة وقت اإجراء املعاملة.

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت االأجنبية اإىل العملة الوظيفية ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف تاريخ التقرير. تدرج اأرباح وخ�سائر فروقات العملة الناجتة عن �سداد مثل هذه املعامالت 
ومن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت االأجنبية ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف تاريخ بيان املركز املايل. تدرج فروقات حتويل املوجودات واملطلوبات غري النقدية مثالأ�سهم حقوق 

ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة يف بيان الربح اأو اخل�سارة، كجزء من اأرباح اأو خ�سائر القيمة العادلة. تدرج فروقات حتويل البنود غري النقدية امل�سنفة كموجودات مالية متوفرة 
للبيع يف اإحتياطي القيمة العادلة.

ج(  الإيرادات
متثل اإيرادات املجموعة اإيرادات ب�سكل رئي�سي االإيرادات من تاأجري غرف الفندق، وبيع املاأكوالت وامل�سروبات. حتت�سب املجموعة االإيراد عندما تقدم املاأكوالت اأو اخلدمة اإىل العميل.

1( تاأجري غرف الفندق
يحت�سب االإيراد من تاأجري غرف الفندق على مدى فرتة �سكن الزبون.

2( بيع املاأكولت وامل�سروبات
يحت�سب االإيراد من بيع املاأكوالت وامل�سروبات عند ت�سليم املاأكوالت وامل�سروبات وقبولها من قبل العميل. يتم اإ�سدار الفواتري التابعة يف ذلك الوقت.

يحت�سب االإيراد �سايف من ال�سرائب غري املبا�سرة، واالإ�سرتجاعات، واخل�سومات.

3( ر�سوم الإدارة
حتت�سب ر�سوم االإدارة عند تقدمي اخلدمات ح�سب ما هو حمدد يف اتفاقية االإدارة. يتم تقدير املقابل املتغري املتعلق بالر�سوم وفقًا لالتفاقية، ويوؤخذ باالعتبار اإىل حني ي�سبح من املحتمل ب�سورة كبرية 

اأال يكون هناك عدم يقينية جوهرية تتعلق مببلغ املقابل.

4( اإيراد الإيجار
يحت�سب اإيراد االإيجار من العقارات املوؤجرة مبوجب اإيجار ت�سغيلي على فرتة العقد بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة االإيجار.

5( اإيراد الفوائد
ت�سجل الفوائد با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخ�سم دفعات اأو مقبو�سات التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة بال�سبط على مدى العمر املتوقع لالأداة 

املالية، اأو فرتة اأق�سر، اإذا كان ذلك منا�سبًا، اإىل �سايف القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو االلتزام املايل. 

6( اإيراد اأرباح الأ�سهم
يتم احت�ساب اإيراد اأرباح االأ�سهم عندما يكون لدى املجموعة احلق يف ا�ستالمه، ويكون  ذلك عادة عند موافقة امل�ساهمني على اأرباح االأ�سهم.

د(  منافع املوظفني
املوظفون البحرينيون

اإن حقوق التقاعد حقوق التقاعد واحلقوق االجتماعية االأخرى اخلا�سة باملوظفني البحرينيني يتم تغطيتها ح�سب اأنظمة الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي، والتي متثل برنامج م�ساهمات حمددة ح�سب 
معيار املحا�سبة الدويل رقم )19( "منافع املوظفني"، ويتم مبوجبها حت�سيل ا�سرتاكات �سهرية من ال�سركة والعاملني على اأ�سا�ض ن�سبة مئوية ثابتة من الرواتب.

 اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني
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مبانى على اأر�ض مملوكة متلكًا حرًا	 
الهيكل االأ�سلي	 
التحديثات الالحقة	 

40 �سنة
على مدى العمر املتبقي للمباين املتعلقة بها، اأو قبل ذلك، ايهما اأ�سبق

2 اإىل 7 �سنواتاأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

2 اإىل 10 �سنواتاآالت ومعدات و�سيارات

املوظفون االأجانب
ي�ستحق املوظفون االأجانب الذين يعملون بعقود عمل حمددة املدة مكافاأة نهاية اخلدمة وفقًا لن�سو�ض قانون العمل البحريني بالقطاع االأهلي ل�سنة 2012 على اأ�سا�ض مدة اخلدمة واآخر رواتب وعالوات. 

لقد يتم عمل خم�س�ض لهذه االلتزامات غري املمولة والذي ميثل برنامج منافع حمددة ح�سب معيار املحا�سبة الدويل رقم )19( على افرتا�ض اإنهاء خدمات جميع املوظفني بتاريخ بيان املركز املايل. 

هـ( املخزون
يتم قيا�ض املخزون بالتكلفة، اأو �سايف القيمة القابلة للتحقق، اأيهما اأقل. تكلفة املخزون ت�ستند على تكلفة املتو�سط املوزون. �سايف القيمة القابلة للتحقق هي �سعر البيع املقدر يف �سياق العمل االعتيادي، 

مطروحًا منها تكاليف االإجناز املقدرة، والتكاليف املقدرة ال�سرورية الإمتام البيع. ت�سمل التكلفة امل�سروفات املتكبدة ل�سراء املخزون واإح�سارها اإىل موقعه وحالته احلاليني. 

و( العقارات واملعدات

1( الحت�ساب والقيا�ش
تظهر العقارات واملن�ساآت  واملعدات املحتفظ بها بها لتقدمي اخلدمات اأو الأغرا�ض اإدارية على اأ�سا�ض م�ستمر، ولي�ض بنية البيع يف �سياق العمل االعتيادي، بالتكلفة مطروحًا منها متجمع اال�ستهالك واأي 

خ�سائر انخفا�ض يف القيمة، اإن وجدت. تكلفة هذه املوجودات ت�سمل تكاليف اإح�سار وجتهيز املوجودات اإىل موقعها وحالتها احلاليني. عندما تكون اأجزاء من العقارات وذات اأعمار وذاتاأعمار افرتا�سية 
خمتلفة يتم اإدراجها كبند منف�سل )االأجزاء الكبرية( يف العقارات واملعدات.

2( القيا�ش الالحق
اإن التكاليف الالحقة ت�ساف اإىل القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو حتت�سب كاأ�سل منف�سل، اإذا كان ذلك منا�سبًا، فقط عندما يحتمل ان تتحقق منافع اقت�سادية م�ستقبلية للمجموعة مرتبطة بهذا االأ�سل، 

واأن يكون باالإمكان قيا�ض تكلفته ب�سكل موثوق. يتم احت�ساب جميع تكاليف االإ�سالح وال�سيانة االأخرى يف بيان الربح اأو اخل�سارة عند تكبدها.

3( ال�ستهالك
يحت�سب اال�ستهالك بهدف توزيع تكلفة العقارات  واملعدات، مطروحًاً منها القيمة املتبقية املقدرة، وفقا لطريقة الق�سط الثابت علىاالأعمار االإنتاجية املقدرة، ويحت�سب عامة يف الربح اأو اخل�سارة. ال 

يتم احت�ساب ا�ستهالك على االأرا�سي.

االأعمار االفرتا�سية املقدرة للعقارات واالآالت واملعدات للفرتة احلالية وفرتات املقارنة هي كما يلي:

عند بيع اأو ا�ستبعاد بند من العقارات واالآالت واملعدات اأو اأي جزء جوهري مت احت�سابه مبدئيًا، يتم اإلغاء احت�سابه، اأو عندما ال يتوقع اأن يكون ال�ستخدامه او ا�ستبعاده اأي منافع اقت�سادية. اأي ربح اأو 
خ�سارة ناجتة من اإلغاء احت�ساب االأ�سل )يحت�سب كالفرق بني �سايف عوائد اال�ستبعاد والقيمة الدفرتية لالأ�سل( يتم حتميله على بيان الدخل املوحد. 

تتم مراجعة القيمة املتبقية والعمر االإنتاجي للموجودات، وتعديلها اإذا تطلب ذلك يف تاريخ كل بيان مركز مايل.

ز( العقارات ال�ستثمارية
اال�ستثمارات العقارية هي عقارات حمتفظ بها لغر�ض التاأجري اأو ارتفاع قيمتها اأو كليهما. يتم قيا�ض اال�ستثمارات العقارية بالتكلفة، مبا يف ذلك تكاليف املعاملة، مطروحًا منه اال�ستهالك املرتاكم و 

انخفا�ض القيمة املرتاكم، اإن وجدت. القيمة الدفرتية ت�سمل تكلفة ا�ستبدال جزء من عقار ا�ستثماري حايل وقت تكبد تلك التكلفة، اإذا مت ا�ستيفاء معايري االحت�ساب؛ وت�ستثني تكاليف اخلدمة اليومية 
للعقارات اال�ستثمارية. يتم احت�ساب اال�ستهالك على العقارات اال�ستثمارية بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر االإنتاجي للعقار، والذي يكون عادة على مدى 30 �سنة.

يتم االعرتاف باأرباح اأو خ�سائر ا�ستبعاد العقارات اال�ستثمارية )التي يتم احت�سابها بالفرق بني �سايف عائدات البيع والقيمة الدفرتيةلالأ�سل يف بيان الدخل ال�سامل( يف بيان الربح اأو اخل�سارة.

ح( الأدوات املالية
1. الحت�ساب والقيا�ش املبدئي

يتم احت�ساب الذمم املدينة التجارية مبدئيًا عند ن�سوئها. يتم احت�ساب جميع املوجودات واملطلوبات املالية االأخرى مبدئيًا عندما ت�سبح املجموعة طرفًا يف ال�سروط التعاقدية لالأداة.

يتم مبدئيًا قيا�ض االأ�سل املايل )مامل يكن ذممًا جتارية مدينة بدون مكّون متويلي جوهري( اأو االلتزام املايل بالقيمة العادلة زائدًا، الأي بند لي�ض م�سنفًا بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، 
تكاليف املعاملة املن�سوبة مبا�سرة ل�سراء اأو اإ�سدار االأداة املالية.  يتم مبدئيًا قيا�ض الذمم املدينة التجارية التي تفتقر ملكّون متويلي جوهري، ب�سعر ال�سفقة. 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )يتبع(
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني
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2. الت�سنيف والقيا�ش الالحق
املوجودات املالية 

عند االحت�ساب املبدئي، يتم ت�سنيف االأ�سل املايل كاأ�سل مايل مقا�ض كالتايل :بالتكلفة املطفاأة؛ بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر  اأدوات الدين؛ بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل 
االآخر  اأوراق حقوق امللكية؛ اأو بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة.

ال يتم اإعادة ت�سنيف املوجودات املالية بعد االحت�ساب املبدئي، اإال اإذا قامت املجموعة بتغيري منوذج عمل اإدارة املوجودات املالية. ويف هذه احلالة، يتم اإعادة ت�سنيف جميع املوجودات املالية املتاأثرة يف 
اليوم االأول من الفرتة االأوىل للتقرير املايل الذي يتبع التغيرييف منوذج العمل.

يتم قيا�ض االأ�سل املايل بالتكلفة املطفاأة اإذا كان ي�ستويف ال�سرطني التاليني، ومل يكن م�سنفًا بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة:
• اإذا كان يتم االحتفاظ به �سمن منوذج عمل يهدف اإىل االحتفاظ باملوجودات لقب�ض تدفقات نقدية تعاقدية؛ و

• اإذا كانت �سروطه التعاقدية تزيد من التدفقات النقدية بتواريخ حمددة، والتي تعترب فقط مدفوعات املبلغ االأ�سلي والفوائد على املبلغ االأ�سلي القائم.

يتم قيا�ض اأداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر اإذا كانت ت�ستويف ال�سرطني التاليني، ومل تكن م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة:
• اإذا كان يتم االحتفاظ به �سمن منوذج عمل يتم حتقيق هدفه من خالل قب�ض التدفقات النقدية التعاقدية، وبيع املوجودات املالية معًا؛ و

• اإذا كانت �سروطه التعاقدية تزيد من التدفقات النقدية بتواريخ حمددة، والتي تعترب فقط مدفوعات املبلغ االأ�سلي والفوائد على املبلغ االأ�سلي القائم.

عند االحت�ساب املبدئي الأدوات حقوق امللكية املحتفظ بها الأغرا�ض عدا املتاجرة، قد تختار املجموعة اختيارًا غري قابل للنق�ض بعر�ض التغريات الالحقة يف القيمة العادلة لال�ستثمار يف الدخل ال�سامل 
االآخر. يتم هذا االختيار على اأ�سا�ض كل اأداة مالية على حدة.

عند االحت�ساب املبدئي، قد تختار املجموعة لالأ�سل املايل الذي ي�ستويف متطلبات القيا�ض بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر اختيارًا غري قابل للنق�ض لت�سنيفه بالقيمة 
العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، اإذا اأدى ذلك اإىل اإلغاء اأو التقليل من عدم التطابق املحا�سبي الذي قد ين�ساأ. 

 املوجودات املالية - تقييم منوذج العمل 
تقوم املجموعة بعمل تقييم لهدف منوذج العمل الذي يحتفظ فيه باالأ�سل املايل على م�ستوى املحفظة، الأن ذلك يعك�ض الطريقة التي تدار بها االأعمال، وتقدمي املعلومات لالإدارة ب�سكل اأف�سل. ت�سمل 

املعلومات التي يتم النظر فيها ما يلي: 

• ال�سيا�سات واالأهداف املعلنة للمحفظة، وعمل هذه ال�سيا�سات فعليًا. وي�سمل هذا ما اإذا كانت ا�سرتاتيجية االإدارة ترّكز على اكت�ساب اإيرادات الفوائد التعاقدية، مع االحتفاظ مبحفظة خا�سة ملعدالت 
الفوائد، ومطابقة فرتات املوجودات املالية مع فرتات املطلوبات ذات العالقة اأو التدفقات النقدية للخارج املتوقعة، اأو حتقيق التدفقات النقدية من خالل بيع االأ�سول. 

• كيف يتم تقييم اأداء املحفظة، ورفع التقارير عنها اإىل اإدارة املجموعة.
• املخاطر التي توؤثر على اأداء منوذج العمل )واملوجودات املالية املحتفظ بها �سمن ذلك النموذج( وكيف يتم اإدارة والتعامل مع هذه املخاطر.      

• كيف يتم تعوي�ض ومكافاأة املدراء، على �سبيل املثال، ما اإذا كانت املكافاآت ت�ستند على القيمة العادلة للموجودات املدارة اأو التدفقات النقدية التعاقدية املح�سلة.
• وترية وحجم وتوقيت مبيعات املوجودات املالية يف الفرتات ال�سابقة، واأ�سباب هذه املبيعات، والتوقعات بخ�سو�ض اأن�سطة البيع امل�ستقبلية.

عملية حتويل املوجودات املالية اإىل اأطراف ثالثة من خالل معامالت غري موؤهلة الإلغاء االحت�ساب ال تعترب عمليات بيع لهذا الغر�ض، مبا يتما�سى مع احت�ساب املجموعة امل�ستمر بهذه املوجودات. 

املوجودات املالية: تقييم ما اإذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات الأ�سل والفوائد 
الأغرا�ض هذا التعريف، يتم تعريف 'االأ�سل' على اأنه القيمة العادلة لالأ�سل املايل عند االحت�ساب املبدئي. تعرف 'الفائدة'  على اأنها مقابل القيمة الزمنية للنقود، وللمخاطر االئتمانية املتعلقة باملبلغ 

االأ�سلي القائم خالل فرتة معينة من الزمن، وملخاطر وتكاليف االإقرا�ض االأ�سا�سية االأخرى )على �سبيل املثال، خماطر ال�سيولة، والتكاليف االإدارية(، باالإ�سافة لهام�ض الربح.

لتقييم ما اإذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات االأ�سل والفوائد، تاأخذ املجموعةباالعتبار ال�سروط التعاقدية لالأداة. وي�سمل هذا تقييم ما اإذا كان االأ�سل املايل يحتوي على مدة 
تعاقدية ميكن اأن تغري توقيت اأو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال ت�ستويف هذا ال�سرط. عند عمل هذا التقييم، فاإن املجموعة تاأخذ ما يلي يف االعتبار:

• االأحداث الطارئة، التي من �ساأنها تغيري توقيت اأو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية؛
• ال�سروط التي قد تعدل �سعر الكوبون التعاقدي، مبا فيها ميزات ال�سعر املتغري، والدفع امل�سبق والتمديد؛

• ال�سروط التي حتد من مطالبة املجموعة على التدفقات النقدية التعاقدية من موجودات حمددة )على �سبيل املثال، ميزات عدم الرجوع(.

تتفق ميزة الدفع امل�سبق مع معيار مدفوعات االأ�سل والفائدة ال غري، اإذا كان املبلغ املدفوع مقدمًا ميثل ب�سكل جوهري مبالغ غري م�سددة ملبلغ االأ�سل والفائدة على املبلغ االأ�سلي القائم، والذي قد ي�سمل 
مبلغ تعوي�ض اإ�سايف معقول مقابل اإنهاء العقد يف وقت مبكر. باالإ�سافة لذلك، بالن�سبة للموجودات املالية امل�سرتاة بخ�سم اأو عالوة على املبلغ التعاقدي االإ�سمي، فاإن امليزة التي ت�سمح اأو تتطلب الدفع 
امل�سبق مببلغ ميثل ب�سكل جوهري املبلغ التعاقدي االإ�سمي زائدًا الفائدة التعاقدية امل�ستحقة )لكن غري املدفوعة( )والتي قد ت�سمل اأي�سًا مبلغ تعوي�ض اإ�سايف معقول مقابل اإنهاء العقد يف وقت مبكر.( 

يتم التعامل معها على اأنها متوافقة مع هذا املعيار، اإذا كانت القيمة العادلة مليزة الدفع امل�سبق غري جوهرية عند االحت�ساب املبدئي.

 اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
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موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
يتم قيا�ض هذه املوجودات الحقًا بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. خ�سائر انخفا�ض القيمة تخّف�ض التكلفة املطفاأة. 

يتم احت�ساب دخل الفوائد، واأرباح وخ�سائر �سرف العمالت االأجنبية، وانخفا�ض القيمة يف بيان الربح اأو اخل�سارة. اأي ربح اأو خ�سارة من 
اإلغاء االحت�ساب يتم احت�سابه يف الربح اأو اخل�سارة.  

اأدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
ال�سامل الآخر

يتم قيا�ض هذه املوجودات الحقًا بالقيمة العادلة. يتم احت�ساب االأرباح واخل�سائر يف الدخل ال�سامل االآخر، وال يتم اأبدًا اإعادة ت�سنيفها 
اإىل الربح اأو اخل�سارة.  حتت�سب اأرباح االأ�سهم كدخل يف بيان الربح اأو اخل�سارة ، مامل تكن اأرباح االأ�سهم متثل بو�سوح ا�سرتدادًا جلزء من 

تكلفة اال�ستثمار. 

املوجودات املالية: القيا�ش الالحق، والأرباح واخل�سائر:

املطلوبات املالية - الت�سنيف، والقيا�ش الالحق
ت�سنف املجموعة املطلوبات املالية كمطلوبات مقا�سة بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم احت�ساب م�سروفات الفوائد، واأرباح وخ�سائر �سرف العمالت االأجنبية يف بيان 

الدخل املوحد. 

3. اإلغاء الحت�ساب
املوجوداتاملوجودات  املاليةاملالية

تقوم املجموعة باإلغاء احت�ساب املوجودات املالية عندما ينتهي حق ا�ستالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية اأو عندما تقوم املجموعة بتحويل احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من خالل معاملة 
يتم فيها نقل جميع خماطر وعوائد امللكية ب�سكل جوهري، اأو مل يتم نقل اأو اإبقاء جميع خماطر وعوائد امللكية اجلوهرية للموجودات، وال حتتفظ بال�سيطرة على املوجودات املالية. 

املطلوبات املالية
تقوم املجموعة باإلغاء احت�ساب املطلوبات املالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية اأو اإلغائها اأو انتهائها. كما تقوم املجموعة باإلغاء احت�ساب املطلوبات املالية عند تعديل �سروطها، والتدفقات النقدية 

لاللتزام املعدل خمتلفة ب�سورة جوهرية، ويف هذه احلالة يتم احت�ساب التزام مايل جديد بالقيمة العادلة بناًء على ال�سروط املعدلة. 

عند اإلغاء احت�ساب االلتزام املايل، يتم احت�ساب الفرق بني القيمة الدفرتية املطفاأة واملبلغ املدفوع )مبا يف ذلك االأ�سول غري النقدية املحولة، اأو املطلوبات املفرت�سة( يف الربح اأو اخل�سارة.

4. مقا�سة
يتم اإجراء مقا�سة بني املوجودات واملطلوبات ويدرج �سايف املبلغ يف بيان املركز املايل فقط عندما يوجد لدى املجموعة حق قانوين قابل للتنفيذ الجراء مقا�سة للمبالغ املعرتف بها وعند وجود نية 

للت�سوية على اأ�سا�ض �سايف املبلغ اأو ت�سييل املوجودات و�سداد املطلوبات يف اآن واحد.

5. انخفا�ش قيمة الأدوات املالية
حتت�سب املجموعة خم�س�سات للخ�سائر االئتمانية املتوقعة علىاملوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة

تقي�ض املجموعة خم�س�سات اخل�سائر للذمم التجارية املدينة والذمماملدينةاالأخرى مبنهجية مب�سطة، اأي مببلغ ي�ساوي اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ملدى احلياة، اأما بالن�سبة للنقد واأر�سدة البنوك، 
فاإن قيا�ض خم�س�سات اخل�سائر ي�ستند اإىل اخل�سائر االئتمانية املتوقعة لفرتة اأثني ع�سر �سهرًا. 

اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ملدى احلياة هي اخل�سائر االئتمانية املتوقعة الناجتة من جميع احتماالت حاالت التعرث على مدى العمر االفرتا�سي لالأداة املالية.

اخل�سائر االئتمانية املتوقعة لفرتة اأثني ع�سر �سهرًا هي اجلزء من اخل�سائر االئتمانية املتوقعة الناجتة من اإحتماالت حاالت التعرث املحتملة خالل 12 �سهرًا بعد تاريخ نهاية ال�سنة )اأو لفرتة اأق�سر، اإذا 
كان العمر االفرتا�سي للمتوقع اأقل من 12 �سهرًا(. 

اأق�سى فرتة يتم اأخذها باالعتبار عند تقدير اخل�سائر االئتمانية املتوقعة هي احلد االأق�سى للفرتة التعاقدية التي تتعر�ض خاللها املجموعة للمخاطر االئتمانية.

عند حتديد ما اإذا كانت املخاطر االئتمانية لالأ�سل املايل قد زادت كثريًا منذ االحت�ساب املبدئي عند تقدير اخل�سائر االئتمانية املتوقعة، تاأخذ املجموعة باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات 
عالقة ومتوفرة بدون اأي تكاليف اأو جهد ال داعي لها. وي�سمل ذلك كاًل من املعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على اخلربات ال�سابقة للمجموعة.

تفرت�ض املجموعة اأن املخاطر االئتمانية على االأ�سل املايل قد ارتفعت كثريًا، اإذا جتاوزت مدة ا�ستحقاقه اأكرث من 90 يومًا.

تعترب املجموعة اأن االأ�سل املايل يف حالة تعرث اإذا:
• من غري املحتمل اأن يقوم املقرت�ض ب�سداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، بدون جلوء املجموعة خلطوات مثل ت�سييل االأداة املالية )اإن مت االحتفاظ باأي منها(؛ اأو 

• املوجودات املالية م�ستحقة الأكرث من 90 يومًا.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )يتبع(
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني
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قيا�ش اخل�سائر الئتمانية املتوقعة
ذمم جتارية مدينة واأخرى- )الأ�سلوب املب�سط(

ت�ستخدم املجموعة م�سفوفة املخ�س�سات لقيا�ض اخل�سائر االئتمانية املتوقعة للذمم التجارية والذمم املدينة االأخرى، من العمالء الفرديني، والذي ميثل عددًا كبريًا جدًا من االأر�سدة ال�سغرية.

حتت�سب معدالت اخل�سارة با�ستخدام طريقة معدل الرتحيل )التدفق اجلديد( بناء على احتمالية تقدم الذمم املدينة خالل مراحل متعاقبة من التعرث اإىل �سلة اخل�سارة. كما يوؤخذ التعايف من �سلة 
اخل�سارة باالعتبار الحت�ساب معدالت اخل�سارة التاريخية. ت�ستند معدالت اخل�سارة على اخلربة الفعلية يف اخل�سارة االئتمانية. تعدل هذه املعدالت لتعك�ض الفروقات بني الظروف االقت�سادية خالل 

الفرتة التي مت خاللها جمع البيانات التاريخية، والظروف احلالية والنظرة اجلماعية للظروف االقت�سادية على مدى االأعمار املتوقعة للذمم املدينة. الت�سويات التطلعية ملعدالت اخل�سارة ت�ستند على 
بطاقة نوعية، والتي تو�سح نظرة االإدارة للظروف االقت�سادية والتجارية امل�ستقبلية. 

النقد وما يف حكمه - )الأ�سلوب العام(
مت قيا�ض انخفا�ض القيمة على النقد وما يف حكمه على اأ�سا�ض اخل�سارة املتوقعة الأثني ع�سر �سهرًا، وتعك�ض فرتات اال�ستحقاق الق�سرية للمخاطر. تعترب املجموعة اأن املخاطر االئتمانية للنقد وما يف 

حكمه منخف�سة، وذلك بناء على الت�سنيفات االئتمانية اخلارجية لالأطراف االأخرى. 

املوجودات املالية املنخف�سة ائتمانياً
يف تاريخ كل بيان للمركز املايل، تقوم املجموعة بتحديد ما اإذا كانت املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطفاأة واأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر منخف�سة ائتمانيًا. 

يعترب االأ�سل املايل 'منخف�ض ائتمانيًا' عند وقوع حدث اأو اأكرث له تاأثري �سلبي على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة لالأ�سل املايل. 

االأدلة على اأن االأ�سل املايل �سعيف ائتمانيًا ت�سمل املعلومات القابلة للر�سد التالية:
• �سعوبات مالية جوهرية للمقرت�ض اأو امل�سدر؛

• خرق للعقد، مثل العجز اأو التاأخر يف ال�سداد، اأو ا�ستحقاق االأ�سل املايل لفرتة تفوق 90 يومًا؛ 
• من املحتمل اأن املقرت�ض اأو املُ�سِدر �سيعلن اإفال�سه اأو اأي اإعادة هيكلة مالية اأخرى.

عر�ش خم�س�ش اخل�سائر الئتمانية املتوقعة يف بيان املركز املايل
خم�س�سات اخل�سارة للموجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة يتم طرحها من اإجمايل القيمة الدفرتية للموجودات.

ال�سطب  
تقوم املجموعة ب�سطب اإجمايل القيمة الدفرتية لالأ�سالملايل، عندما ترى اأنه ال توجد اأ�س�ض واقعية لال�سرتداد. بالن�سبة للعمالء من االأفراد، تقوم املجموعة بعمل تقييم فردي فيما يتعلق بتوقيت 
ومقدار املبلغ امل�سطوب بناء على ما اإذا كانت هناك توقع معقول لال�سرتداد. املبالغ امل�سطوبة ميكن اأن تخ�سع الإجراءات تنفيذية بغر�ض االمتثال الإجراءات املجموعة ال�سرتداد املبالغ امل�ستحقة.

ط( راأ�ش املال
ت�سنف اأ�سهم حقوق امللكية كحقوق ملكية. التكاليف االإ�سافية املن�سوبة مبا�سرة الإ�سدار ال�سهم العادية وخيارات االأ�سهم حتت�سب كاقتطاعات من حقوق امللكية.

ي( اأ�سهم اخلزانة
عند اإعادة �سراء االأ�سهم املحت�سبة كحقوق ملكية، فاإن مبلغ املقابل املدفوع، مبا يف ذلك التكاليف املن�سوبة، يتم احت�سابه كاقتطاع من حقوق امللكية. يتم ت�سنيف االأ�سهم املعاد �سراوؤها كاأ�سهم خزينة 

وتعر�ض يف حقوق امللكية. عند بيع اإعادة اإ�سدار اأ�سهم اخلزانة الحقًا، يحت�سب املبلغ امل�ستلم كزيادة يف حقوق امللكية، ويتم عر�ض الفائ�ض اأو العجز الناجت من املعاملة �سمن عالوة اإ�سدار االأ�سهم.

ك( اأرباح الأ�سهم  
حتت�سب اأرباح االأ�سهم والتخ�سي�سات االأخرى املقرتحة كمطلوبات يف الفرتة التي يتم فيها املوافقة عليها من قبل امل�ساهمني.

ل( مكافاآت اأع�ساء جمل�ش الإدارة
حتمل مكافاآت اأع�ساء جمل�ض االإدارة على بيان الربح اأو اخل�سارة يف ال�سنة اخلا�سة بها.

م( تقارير القطاعات
القطاعات هي اأجزاء رئي�سية مميزة من ال�سركة تقوم بن�ساط االإنتاج اأو تقدمي اخلدمات، والتي تتعر�ض ملخاطر ومنافع تختلف عن القطاعات االأخرى.القطاعات الت�سغيلية هي عبارة عن عنا�سر من 

املجموعة تقوم باأن�سطة واأعمال قد تنتج عنها حت�سيل اإيرادات ودفع م�سروفات، مبا يف ذلك اإيرادات وم�سروفات املعامالت مع مكونات املجموعة االأخرى.  ويقوم جمل�ض االإدارة وجلنة اال�ستثمار 
اللجنة التنفيذية مبراجعة نتائجها الت�سغيلية ب�سورة منتظمة بهدف اإتخاذ القرارات املتعلقة بتخ�سي�ض املوارد لهذه القطاعات وتقييم اأداءها بناءًا على معلومات مالية متوافرة منف�سلة لها. 

نتائج القطاعات التي يتم رفع تقارير عنها ملجل�ض االإدارة واللجنة التنفيذية ت�سمل بنود من�سوبة مبا�سرة اإىل قطاع معني، باالإ�سافة للنتائج التي ميكن تخ�سي�سها على اأ�سا�ض معقول.

ن( املخ�س�سات
يتم احت�ساب املخ�س�سات يف بيان املركز املايل عندما يكون على ال�سركة التزام قانوين اأو اإعتباري نتيجة الأحداث �سابقة، وميكن قيا�سه بطريقة موثوقة، واإن هناك احتمال با�ستخدام منافع اقت�سادية 

ل�سداد هذا االلتزام. 

 اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
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�ش( قيا�ش القيمة العادلة
القيمة العادلة هي املبلغ الذي �سيتم ا�ستالمه عند بيع اأ�سل اأو �سداده عند حتويل اإلتزام بني طرفني ملمني باملعاملة وعلى اأ�س�ض جتارية بتاريخ القيا�ض يف ال�سوق الرئي�سي، اأو عند غيابه، يف ال�سوق 

االأكرث فائدة لال�سل اأو االلتزام. يجب اأن تكون املجموعة قادرة على الو�سول لل�سوق الرئي�سي اأو ال�سوق االأكرث فائدة. 

كلما كان ذلك متوفرًا، تقوم املجموعة بقيا�ض القيمة العادلة لالأداة املالية با�ستخدام ال�سعر املعرو�ض يف �سوق ن�سط لهذا الأداة املالية. يعترب ال�سوق ن�سطًا يف حالة كانت املعامالت تتم بوترية وحجم 
كاٍف لتوفري معلومات ال�سعر ب�سكل م�ستمر. 

اأف�سل دليل على القيمة العادلة لالأداة املالية عند االحت�ساب املبدئي هو عادة �سعر املعاملة، اأي قيمة املقابل املقدم اأو امل�ستلم.
يف حال عدم وجود �سوق ن�سط لالأداة املالية اأو عدم وجود �سوق، تقوم املجموعة بتحديد القيمة العادلة با�ستخدام تقنيات تقييم معروفة، والتي قد ت�سمل اأحدث املعامالت يف ال�سوق بني اأطراف على 

علم ورغبة يف اإمتام املعاملة )اإن وجدت(، اأو التدفقات النقدية املخ�سومة، اأو م�ساعفات ال�سوق الأدوات مماثلة.

الهدف من منهجية التقييم  هو حتديد قيا�ض القيمة العادلة الذي يعك�ض ال�سعر الذي �سيتم ا�ستالمه عند بيع اأ�سل اأو �سداده عند حتويل اإلتزام يف معاملة اعتيادية بني امل�ساركني يف ال�سوق بتاريخ 
القيا�ض.

ع( انخفا�ش قيمة املوجودات غري املالية    
يف تاريخ كل تقريرمايل ، تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفرتية الأ�سولها الغري املالية )بخالف املخزون( لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على انخفا�ض القيمة. يف حالة وجود مثل هذا املوؤ�سر ، 

تقوم املجموعة بتقدير املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل.
ا تكاليف البيع ، اأيهما اأكرب. يتم حتديد املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل الفردي ، ما مل يكن االأ�سل  القيمة القابلة لال�سرتداد لالأ�سل اأو وحدة توليد النقد هي القيمة امل�ستخدمة وقيمتها العادلة ناق�سً
ال يولد تدفقات نقدية داخلة م�ستقلة اإىل حد كبري عن تلك من االأ�سول االأخرى اأو جمموعات االأ�سول. عندما تتجاوز القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو الوحدة املنتجة للنقد قيمته القابلة لال�سرتداد، يعترب 

االأ�سل منخف�ض القيمة ويتم تخفي�سه اإىل قيمته القابلة لال�سرتداد.
ت�ستند القيمة امل�ستخدمة على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة ، خم�سومة اإىل قيمتها احلالية با�ستخدام معدل اخل�سم الذي يعك�ض تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر 
ا تكاليف اال�ستبعاد ، يتم اأخذ معامالت ال�سوق احلديثة يف االعتبار. يف حالة عدم اإمكانية حتديد مثل هذه املعامالت ، يتم  اخلا�سة باالأ�سل اأو وحدة توليد النقد. عند حتديد القيمة العادلة ناق�سً

ا�ستخدام منوذج تقييم منا�سب معرتف به جيًدا.يتم اإدراج خ�سائر انخفا�ض القيمة يف بيان الربح اأواخل�سارة.

ف( تكاليف القرتا�ش
يتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض املتكبدة واملن�سوبة مبا�سرة ل�سراء، اأو اإن�ساء، اأو اإنتاج اأ�سل موؤهل. يتم احت�ساب تكاليف االقرتا�ض االأخرى يف بيان الربح او اخل�سارة املوحد خالل ال�سنة التي تن�ساأ فيها.

�ش( م�سروفات الفوائد
م�سروفات الفوائد تتعلق بقرو�ض البنوك وحتت�سب بطريقة معدل الفائدة الفعلي. طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة احت�ساب التكلفة املطفاأة لالأ�سل اأو االلتزام املايل، وتخ�سي�ض دخل اأو 

م�سروفات الفوائد على مدى العمر املتوقع لالأ�سل اأو االلتزام.  اإن لتطبيق طريقة معدل الفائدة الفعلي اأثرًا على احت�ساب م�سروفات الفوائد بالت�ساوي مبا يتنا�سب مع املبلغ القائم على مدى الفرتة 
لال�ستحقاق اأو ال�سداد.

ق( ال�سريبة احلكومية
تدفع املجموعة ال�سريبة احلكومية حم�سوبة كن�سبة مئوية من اإجمايل اإيرادات الفندق )�سايف من اأرباح �سرف العمالت االأجنبية( وتدفع للحكومة كل ربع �سنة.

ر( احتياطي الأعمال اخلريية 
بناء على تو�سيات جمل�ض االإدارة، يتم حتويل مبلغ من االأرباح ال�سنوية اإىل هذه االحتياطي. االحتياطي ميثل املبلغ غري امللتزم به للتربعات واالأعمال اخلريية املعتمدة من قبل امل�ساهمني.

�ش( الذمم التجارية املدينة
حتت�سب الذمم التجارية املدينة مبدئيًا بالقيمة العادلة، ويتم قيا�سها الحقًا بالتكلفة املطفاأة مطروحًا منها خم�س�ض انخفا�ض القيمة.

ت( الذمم التجارية الدائنة
حت�ستب الذمم التجارية الدائنة مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قيا�سها الحقًا بالتكلفة املطفاأة.

ث( منح حكومية 
يتم احت�ساب املنح احلكومية يف بيان الربح اأو اخل�سارة على اأ�سا�ض منتظم يف الفرتات التي فيها احت�ساب امل�سروفات املعّو�سة. يف حالة املنح املتعلقة باملوجودات، يتطلب اإعداد املنحة كاإيراد موؤجل اأو 

طرحها من القيمة الدفرتية لالأ�سل.

خ( النقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه من النقد يف ال�سندوق، واأر�سدة البنوك، وودائع بنكية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ �سرائها، والتي ال تتعر�ض ملخاطر جوهرية من تغريات القيمة العادلة. 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )يتبع(
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اأر�ش مملوكة2020
متلك حر

مباين على
اأرا�سي مملوكة

متلك حر

اأثاث وتركيبات
ومعدات مكتبية

اآلت ومعدات
ومركبات

اأعمال راأ�سمالية
املجموعقيد التنفيذ

التكلفة:
21,134,70899,945,25923,111,49120,657,8951,358,904166,208,257كما يف 1 يناير 2020

382,076186,42829,79211,775610,071-اإ�سافات
-)1,354,222(--1,354,222-حتويالت

)5,064,680(-)324,290()97,700()1,457,485()3,185,205(خ�سائر انخفا�ض القيمة*
)283,414(-)28,692()252,997()1,725(-ا�ستبعادات و�سطب

17,949,503100,222,34722,947,22220,334,70516,457161,470,234كما يف 31 دي�سمرب 2020

اال�ستهالك:
69,194,226-41,248,29316,593,44411,352,489-يف 1 يناير 2020
7,323,511-3,594,9882,635,4581,093,065-ا�ستهالك ال�سنة

)282,523(-)28,692()252,681()1,150(-متعلق باال�ستبعادات وال�سطب
76,235,214-44,842,13118,976,22112,416,862-كما يف 31 دي�سمرب 2020

�سايف القيمة الدفرتية:
17,949,50355,380,2163,971,0017,917,84316,45785,235,020كما يف 31 دي�سمرب 2020

4. اأثر جائحة الكورونا
كان لتف�سي جائحة الكورونا يف جميع اأنحاء العامل، ولالإجراءات والتدابري التي اتخذتها احلكومات يف جميع اأنحاء العامل للحد من انت�ساره، اأثرًا حادًا على قطاعي ال�سفر وال�سيافة على مدى الت�سعة 

اأ�سهر االأخرية من �سنة 2020. تاأثرت عمليات املجموعة ب�سدة بانخفا�ض قدره 49% يف اإيراداتها االأ�سا�سية. هذه االإجراءات �سملت قيودًا على ال�سفر، واإغالق احلدود، واالإغالق، واإجراءات احلجر 
ال�سحي، واإغالق بع�ض العمليات يف االأماكن املغلقة، وكانت معظم اإيرادات املجموعة خالل ال�سنة من بيع امل�سروبات الكحولية من خالل متاجر البيع بالتجزئة. اأثر هذا �سلبيًا على االأداء املايل 

للمجموعة خالل ال�سنة، وعلى و�سع ال�سيولة للمجموعة )راجع اإي�ساح 26(.

قدمت حكومة مملكة البحرين الدعم املايل لل�سركات للتخفيف من بع�ض اآثار جائحة الكورونا. ا�ستلمت املجموعة دعمًا اإجماليًا مببلغ 922,878  دينار بحريني  ل�سداد رواتب املوظفني البحرينيني 
وكاإعفاء من فواتري خدمات الكهرباء واملاء واأخرى. مت احت�ساب هذه املبالغ يف كمنحة حكومية يف بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 20.

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020، احت�سبت املجموعة �سايف خ�سارة من العمليات مببلغ 2,916 األف دينار بحريني. كما يف 31 دي�سمرب 2020، بلغ �سايف املوجودات املتداولة للمجموعة 11,197 األف 
دينار بحريني، مقارنة مبطلوبات متداولة مببلغ 9,226 الف دينار بحريني.

اعتمادًا على مدة اأزمة جائحة الكورونا، وا�ستمرار االأثر ال�سلبي على الن�ساط االقت�سادي، قد تواجه املجموعة نتائج �سلبية اإ�سافية وقيود على ال�سيولة، وتتكبد انخفا�سًا اإ�سافيًا يف قيمة اأ�سولها يف �سنة 
2021. ال ميكن التنبوؤ باالأثر الدقيق على االأن�سطة يف �سنة 2021.

 اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
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اأر�ض مملوكة2019 
متلك حر

مباين على
اأرا�سي مملوكة

متلك حر

اأثاث وتركيبات
ومعدات مكتبية

اآالت ومعدات
ومركبات

اأعمال راأ�سمالية
املجموعقيد التنفيذ

التكلفة:
19,781,36289,484,23823,220,80820,506,37411,626,012164,618,794كما يف 1 يناير 2019

424,670214,673245,7121,187,7592,072,814-اإ�سافات
-)11,454,867(1,353,34610,036,53064,041950حتويالت

)483,351(-)95,141()388,031()179(-ا�ستبعادات و�سطب
21,134,70899,945,25923,111,49120,657,8951,358,904166,208,257كما يف 31 دي�سمرب 2019

اال�ستهالك:
62,080,310-37,093,24614,748,85710,238,207-يف 1 يناير 2019
7,597,267-4,155,2262,232,6181,209,423-ا�ستهالك ال�سنة

)483,351(-)95,141()388,031()179(-متعلق باال�ستبعادات وال�سطب
69,194,226-41,248,29316,593,44411,352,489-كما يف 31 دي�سمرب 2019

�سايف القيمة الدفرتية:
21,134,70858,696,9666,518,0479,305,4061,358,90497,014,031كما يف 31 دي�سمرب 2019

تقع مباين فندق اخلليج وكروان بالزا يف البحرين. عمر املباين ما بني 40 - 50 و 44 �سنة على التوايل. مبنى مركز املوؤمترات يقع يف البحرين وعمر املبنى 25�سنة. ولدى املجموعة فندق يف اإمارة دبي 
وعمر الفندق  3�سنني. اأي�سًا لدى املجموعة مبنى �سكني جديد يف منطقة اجلفري وعمره �سنتني.

يحتوي تقييم 31 دي�سمرب 2020 على بند 'عدم اليقني يف التقييم' ب�سبب ا�سطراب ال�سوق الناجم عن جائحة COVID-19 والذي اأدى النخفا�ض يف معامالت وعوائد ال�سوق. ال يبطل هذا البند التقييم 
ولكنه ي�سري اإىل وجود قدر اأكرب من عدم اليقني ب�سكل كبري مقارنة بظروف ال�سوق العادية. وفًقا لذلك، مل يتمكن املُثمن اأن يقارن التثمني كاملعتاد مع اأدلة ومعامالت ال�سوق ال�سابقة، وهناك احتمالية 

كبرية من اأن ال�سعر املحقق يف معاملة فعلية قد يختلف عن نتيجة القيمة. نتيجة لزيادة عدم اليقني هذا، قد يتم تعديل الفر�سيات ب�سكل كبري يف عام 2021.

مت اإجراء اختبارات انخفا�ض القيمة من قبل مثمنني عقارايني خارجيني م�ستقلني، ميلكون موؤهالت منا�سبة ومعرتف بها، وحربة يف فئة ومواقع العقار مع االأخذ باالأعتبار لالآثار املتوقعة لالأزمة 
ال�سحية واالأو�ساع االقت�سادية، للتعايف. بالن�سبة لالأر�ض اململوكة يف دبيتم ا�ستخدام طريقة مقارنة البيع الذي نتج عنها انخفا�ض يف القيمة مببلغ 2.315.810 دينار بحريني. بالن�سبة للفندق يف دبي, 

لقد مت ا�ستخدام التدفقات النقدية املخ�سومة للتدفقات النقدية املقدرة لفرتة 5 �سنوات. معدل اخل�سم امل�ستخدم 7.7% و معدل النمو املتو�سط 2.5% والذي نتج عنه انخفا�ض مببلغ2.426.111 
دينار بحريني.

بالن�سبة لالأر�ض اململوكة يف البحرين مت ا�ستخدام طريقة مقارنة البيع الذي نتج عنها انخفا�ض يف القيمة مببلغ 322.759 دينار بحريني. بالن�سبة للفنادق يف البحرين, لقد مت ا�ستخدام معدل الربح 
با�ستخدام االأرباح للثالث �سنوات املا�سية و املتو�سط املرجح لتكلفة راأ�ض املال9%, مل ينتج عنها اي انخفا�ض يف القيمة.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )يتبع(
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني
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مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب30

املجموعمبايناأر�ش2020

التكلفة

494,5151,897,9402,392,455يف 1 يناير2020
---اإ�سافات

494,5151,897,9402,392,455يف 31 دي�سمرب2020
ال�ستهالك املرتاكم 

1,571,4381,571,438-يف 1 يناير 2020
55,40455,404-ا�ستهالك ال�سنة 

1,626,8421,626,842-يف 31 دي�سمرب 2020  
494,515271,098765,613�سايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب 2020

املجموعمبايناأر�ض2019

التكلفة 
494,5151,818,1102,312,625يف 1 يناير 2019 

79,83079,830-اإ�سافات
494,5151,897,9402,392,455يف 31 دي�سمرب 2019
اال�ستهالك املرتاكم 

1,514,9491,514,949-يف 1 يناير 2019
56,48956,489-ا�ستهالك ال�سنة 

1,571,4381,571,438-يف 31 دي�سمرب 2019
494,515326,502821,017�سايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب 2019

مكان العمل/البلداإ�سم ال�سركة
ن�سبة امللكية

االأن�سطة الرئي�سيةطبيعة العالقة
20202019

�سركة زميلة28.06%28.0628.06%*%*مملكة البحرينال�سركة البحرينية للرتفيه العائلي �ض.م.ب

تزاول يف املقام االأول اأن�سطة ت�سغيل املطاعم، 
وتقدمي اخلدمات املتعلقة بالرتفيه العائلي، 

وتوريد املعدات املتعلقة بالرتفيه، واال�ستثمار يف 
ال�سركات ذات االأهداف املماثلة

ال�سركة االأفريقية ال�سرقية
اال�ستثمار يف ال�سندات واالأ�سهم، باالإ�سافة �سركة زميلة33.33%33.3333.33%%مملكة البحرين)البحرين( ذ.م.م

ال�سترياد وبيع املنتجات اال�ستهالكية.

امتالك وت�سغيل فندقم�سروع م�سرتكاليوجد5151%%مملكة البحرين�سركة فندق مطار البحرين ذ.م.م **

6.  عقارات ا�ستثمارية

ت�ستند القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية كما يف 31 دي�سمرب 2020 والتي تبلغ 2.288.821 دينار بحريني )2019: 2.104.403 ديناربحريني( على التقييم الذي اأعده مقيم العقارات اخلارجي 
امل�ستقل. ا�ستند قيا�ض القيمة العادلة على نهج مقارنة املبيعات ، وبناًء عليه مت ت�سنيفها على اأنها امل�ستوى 2 يف ت�سل�سل القيمة العادلة.

فيما يلي املعومالت عن ال�سركات الزميلة كما يف تاريخ بيان املركز املايل:

* حتت�سب ن�سبة امللكية ا�ستنادًا اإىل راأ�ض مال اال�ستثمار �سايف من اأ�سهم اخلزانة.

 اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني
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31التقرير السنوي 2020

ال�سركة البحرينية 2020
للرتفيه العائلي

ال�سركة الإفريقية 
وال�سرقية

�سركة فندق مطار 
املجموعالبحرين ذ.م.م

9,350,303-1,232,8588,117,445الر�سيد يف 1 يناير

712,000712,000--ا�ستثمار ا�سافى

653,573-971,816)318,243(ح�سة املجموعة من )اخل�سارة(/ الربح لل�سنة

)2,100,000(-)2,100,000(-اأرباح اأ�سهم م�ستلمة

)51,220(-)51,220(-احل�سة يف حركة القيمة العادلة لال�ستثمار

914,6156,938,041712,0008,564,656 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2020

املجموعال�سركة االإفريقية وال�سرقيةال�سركة البحرينية للرتفيه العائلي2019

1,683,1137,880,4199,563,532الر�سيد يف 1 يناير

2,058,1711,607,916)450,255(ح�سة املجموعة من )اخل�سارة(/ الربح لل�سنة

)1,900,000()1,900,000(-اأرباح اأ�سهم م�ستلمة

78,85578,855-احل�سة يف حركة القيمة العادلةلال�ستثمار

1,232,8588,117,4459,350,303الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2019

20202019االإفريقية وال�سرقية )البحرين( ذ.م.م

9,486,084 5,691,884جمموع املوجودات املتداولة

15,667,28116,059,737جمموع املوجودات غري املتداولة

)1,915,153()1,253,864(جمموع املطلوبات املتداولة

)399,090()411,973(جمموع املطلوبات غري املتداولة

19,693,32823,231,578�سايف املوجودات )%100(

%33%33

6,564,3777,743,781ح�سة ال�سركة يف �سايف املوجودات

373,664373,664ال�سهرة

6,938,0418,117,445القيمة الدفرتية للح�سة يف ال�سركة الزميلة

ال�سركة البحرينية للرتفيه العائلي مدرجة يف بور�سة البحرين. ت�ستند القيمة ال�سوقية اإىل االأ�سعار املعرو�سة والتي بلغت 818,100 دينار بحريني كما يف 31 دي�سمرب 2020 )2019: 818.100 
ديناربحريني(.

**خالل ال�سنة، اأن�ساأت املجموعة م�سروعًا م�سرتكًا، هو �سركة فندق مطار البحرين ذ.م.م، والتي تاأ�س�ست يف مملكة البحرين لتملك وت�سغيل الفندق يف مطار البحرين الدويل، بال�سراكة مع �سركة 
طريان اخلليج القاب�سة، وهي �سركة تابعة مملوكة 100% من قبل ممتلكات، �سندوق الرثوة ال�سيادي حلكومة مملكة البحرين. بالرغم من اأن املجموعة متلك 51% من اأ�سهم ال�سركة امل�ستثمر فيها، فقد 

مت احت�ساب اال�ستثمار كم�سروع م�سرتك من خالل اتفاق امل�ساهمني.

ب ( اجلدول التايل يلخ�ض املركز املايل لل�سركات الزميلة كما اأدرجت يف بياناتها املالية حل�سة ال�سركة:

اأ ( احلركة يف اال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة كما يلي:

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )يتبع(
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20202019

10,979,39217,903,786االإيرادات

2,915,4756,174,570ربح ال�سنة

237,042)159,724(الدخل ال�سامل االآخر

2,755,7516,411,612جمموع الدخل ال�سامل

920,5962,137,026ح�سة ال�سركة من جمموع الدخل ال�سامل )%33.33(

2,100,0001,900,000اأرباح ا�سهم م�ستلمة من قبل ال�سركة

20202019ال�سركة البحرينية للرتفيه العائلي

202,607509,714جمموع املوجودات املتداولة

3,949,0385,238,970جمموع املوجودات غري املتداولة

)465,597()370,519(جمموع املطلوبات املتداولة

)886,160()491,668(جمموع املطلوبات غري املتداولة

3,289,4584,396,927�سايف املوجودات )%100(

%28%28

914,6151,232,858ح�سة ال�سركة يف �سايف املوجودات

914,6151,232,858القيمة الدفرتية للح�سة يف ال�سركة الزميلة

20202019

491,4901,469,659االإيرادات

)1,600,274()1,107,468(خ�سارة ال�سنة

)1,600,274()1,107,468(جمموع الدخل ال�سامل

)450,255()318,243(ح�سة ال�سركة من جمموع الدخل ال�سامل )%28.06(

--اأرباح ا�سهم م�ستلمة من قبل ال�سركة

نتائج ال�سركة البحرينية للرتفيه العائلي امل�ستخدمة للمحا�سبة بطريقة حقوق امللكية على دفاتر احل�سابات املراجعة للت�سعة االأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2020، واحل�سابات االإدارية للثالثة اأ�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020. نتائج ال�سركة االأفريقية وال�سرقية )البحرين( امل�ستخدمة للمحا�سبة بطريقة حقوق امللكية ت�ستند على احل�سابات املدققة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020.

8.  ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

20202019

491,4901,469,659ا�ستثمارات حقوق امللكية - بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر )مدرجة(

)1,600,274()1,107,468(ا�ستثمارات حقوق امللكية - بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر

13.164.14913.164.149

 اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
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 20202019

13,366,35813,870,550الر�سيد يف 1 يناير

)2,545,506(-ا�ستبعادات خالل ال�سنة

2,041,314)202,209(�سايف التغري يف القيمة العادلة

13,164,14913,366,358الر�سيد يف 31 دي�سمرب

20202019

2,707,6143,105,442اأغذية ومرطبات
116,225111,927املخازن العامة

194,329200,960خمازن ال�سيانة
3,018,1683,418,329

)272,138()279,911(خم�س�ض املخزون بطيء احلركة واملتقادم

2,738,2573,146,191

20202019

272,138278,447كما يف 1 يناير

9,3699,726�سايف خم�س�ض ال�سنة

)16,035()1,596(�سطب خالل ال�سنة

279,911272,138كما يف 31 دي�سمرب

20202019

1,398,4132,253,193ذمم جتارية مدينة

162,264364,150ذمم اأطراف ذوي عالقة )اإي�ساح 25(

1,560,6772,617,343

)298,704()907,467(خم�س�ض انخفا�ض القيمة على الذمم التجارية املدينة

653,2102,318,639

 20202019

298,704377,776الر�سيد يف 1 يناير

608,89532,769�سايف خم�س�ض ال�سنة

)111,841()132(�سطب خالل ال�سنة

907,467298,704الر�سيد يف 31 دي�سمرب

احلركة يف خم�س�ض انخفا�ض القيمة خالل ال�سنة كانت كما يلي:

10.  ذمم جتارية مدينة

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )يتبع(
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني

احلركة  يف ا�ستثمارات االأوراق املالية لل�سنة كانت كما يلي:
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مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب34

20202019

45,989143,409ذمم مدينة اأخرى - اأطراف ذوي عالقة )اإي�ساح 25(

279,824475,755م�سروفات مدفوعة مقدمًا

322,316322,734ودائع �سمان

1,795,5001,795,500�سريبة القيمة امل�سافة القابلة لال�سرتداد*

978,393842,207موجودات اأخرى*

3,422,0223,579,605

20202019

4,237,3067,130,581النقد واأر�سدة البنوك

4,237,3067,130,581

العدد
2020

املبلغ
2020

العدد
2019

املبلغ
2019

300,000,00030,000,000300,000,00030,000,000اأ( الأ�سهم امل�سرح بها بواقع 100 فل�ش لل�سهم

225,994,86322,599,487225,994,86322,599,487ب( ال�سادرة واملدفوعة بالكامل

20202019

5,950,130)8,197,584()خ�سارة(/ ربح ال�سنة

225,994,863225,967,503املتو�سط املرجح لعدد اأ�سهم حقوق امللكية

26)36(العائد على ال�سهم االأ�سا�سي بالفل�ض

11. املوجودات الأخرى

12. النقد وما يف حكمه

13. راأ�ش املال

*يتعلق ب�سريبة القيمة امل�سافة املدفوعة عند �سراء الفندق يف دبي، والذي احت�سب ك�سريبة القيمة امل�سافة امل�ستحقة.

ج( العائد على ال�سهم
يتم احت�ساب العائد على ال�سهم اال�سا�سي عن طريق ق�سمة �سايف الربح املن�سوب مل�ساهمي ال�سركة على املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة، با�ستثناء متو�سط عدد االأ�سهم 

امل�سرتاة من قبل ال�سركة واملحتفظ بها كاأ�سهم خزانة، كما يلي: 

العائد على ال�سهم املخف�ض يعادل العائد على ال�سهم االأ�سا�سي، حيث ال يوجد لدى املجموعة اأي اأدوات خمف�سة حمتملة االإ�سدار.

 اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني
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35التقرير السنوي 2020

31 دي�سمرب 312019 دي�سمرب 2020

ن�سبة امللكيةعدد الأ�سهمن�سبة امللكيةعدد الأ�سهماجلن�سية

�سركة ممتلكات البحرين القاب�سة
25.47%25.4757,558,331%57,558,331بحريني�ض.م.ب)مقفلة(

12.56%12.5628,382,960%28,382,960بحرينيالهيئة العامة للتاأمني االجتماعي

10.81%10.8124,428,215%24,428,215بحريني�سركة اال�ستثمارات العائلية املحدودة

6.3%6.314,309,817%14,309,817بحرينييو�سف خليل املوؤيد واأوالده �ض.م.ب )مقفلة(

الن�سبة ملجموع ال�سهم امل�سدرة %عــدد امل�ســــاهمنيعدد ال�سهــــمالـنــــــــــوع*

3,77669,897,18531.92اقل من %1

945,788,37019.26اأكرث من 1%  واأقل من %5

228,322,76212.53اأكرث من 5% واقل من %10

124,428,21510.82اأكرث من 10% واأقل من %20

157,558,33125.47اأكرث من 20% .اقل من %50

3,789225,994,863100.00املجموع

31 دي�سمرب 312019 دي�سمرب 2020

عدد   
الأ�سهم

الن�سبة من جمموع
الأ�سهم املتداولة

عدد   
االأ�سهم

الن�سبة من جمموع
االأ�سهم املتداولة

1.874%   4,234,297 1.874%   4,234,297 فاروق يو�سف املوؤيد

0.085%0.085193,975%193,975فوزي اأحمد علي كانو

0.063%141,436 0.063%141,436 خالد حممد كانو

0.789%0.7891,782,343%1,783,153حممد ح�سني يتيم

0.198%0.198448,119%448,119حممد جا�سم بوزيزي

0.025%56,508 0.025%56,508 عادل ح�سني مهدي امل�سقطي

د( امل�ساهمني الرئي�سيني

فيما يلي بيان باأ�سماء وجن�سيات امل�ساهمني الرئي�سيني وعدد االأ�سهم التي ميلكونها والتي متثل ن�سبة 5% اأو اأكرث من عدد االأ�سهم القائمة:

هـ( معلومات اإ�سافية عن حملة اأ�سهم ال�سركة

1. لدى املجموعة فئة واحدة من االأ�سهم فقط وحاملي هذه االأ�سهم لديهم حقوق ت�سويت مت�ساوية.
2. توزيع ملكية اأع�ساء جمل�ض االإدارة الأ�سهم ال�سركة على النحو االآتي:

* تبني كن�سبة من جمموع االأ�سهم ال�سادرة واملدفوعة بالكامل لل�سركة.

ما يلي اإجمايل ح�س�ض امللكية التي ميلكها اأع�ساء جمل�ض االإدارة:

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )يتبع(
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني
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مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب36

20202019

143,009,376143,024,881عدد االأ�سهم

63.29%63.28%ن�سبة امللكية

 20202019

1,489,2462,137,984الر�سيد االفتتاحي

240,415312,826خم�س�ض ال�سنة

)961,564()555,779(املدفوع خالل ال�سنة

1,173,8821,489,246

 20202019

4,082,000824,000متداول

7,758,00011,736,000غري متداول

11,840,00012,560,000

 20202019

1,887,0082,251,237ذمم جتارية دائنة

50,58165,191ذمم اأطراف ذوي عالقة )اإي�ساح 25(

1,937,5892,316,428

تفا�سيل ح�س�ض امللكية التي ميتلكها اأع�ساء جمل�ض االإدارة اإىل جانب ال�سركات التي ي�سيطرون عليها، اأو ي�سيطرون عليها ب�سورة م�سرتكة، اأو ميار�سون عليها تاأثريًا جوهريًا هي كما يلي:

14. احتياطيات اأخرى

اأ ( احتياطي قانوين
ح�سب متطلبات قانون ال�سركات التجارية فانه يجب تخ�سي�ض 10% من �سايف الربح لالحتياطي القانوين حتى يبلغ جمموع االحتياطي 50% من راأ�ض املال املدفوع.  يتم تطبيق هذه احلدود ب�سورة 

منف�سلة على كل من �سركات املجموعة.

ب ( احتياطي عام
يتم التخ�سي�ض لالحتياطيات العامة من اأرباح ال�سنة، وذلك ح�سب تقدير جمل�ض االإدارة.

ج ( احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات
حتت�سب اأرباح اأو خ�سائر اإعادة قيا�ض ا�ستثمارات االأوراق املالية يف احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات.

15. مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
بلغت م�ساهمات املجموعة فيما يتعلق باملوظفني البحرينيني لل�سنة 218.691دينار بحريني )2019: 297.182 دينار بحريني(.  كما يف 31 دي�سمرب 2020، كان يعمل لدى املجموعة 764 موظفًا 

 .)935 :2019(

احلركة يف خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة خالل ال�سنة كانت كما يلي 

يف عام 2018 ، ح�سلت املجموعة على قر�ض مببلغ 18.000.000 دينار بحريني من بنك حملي ب�سعر فائدة BIBOR + 2.1% ل�سراء فندق 4 جنوم يف دبي، االإمارات العربية املتحدة، ب�سمان  
ممتلكات اأخرى للمجموعة بقيمة دفرتية تبلغ 9.979.904 دينار بحريني .

17.   ذمم جتارية دائنة واأخرى

16. قر�ش البنك

 اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني

Gulf Hotel Annual Report 2020A.indd   36Gulf Hotel Annual Report 2020A.indd   36 4/8/21   3:51 PM4/8/21   3:51 PM



37التقرير السنوي 2020

18. م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

20202019

643,4351,115,912م�سروفات م�ستحقة

181,3711,059,534مبالغ م�ستحقة للمقاولني

253,269798,289عالوات للموظفني م�ستحقة الدفع

245,704119,180الفائدة امل�ستحقة

6,205324,584�سرائب حكومية م�ستحقة الدفع

1,877,2301,964,534ذمم دائنة اأخرى

3,207,2145,382,033

19. الإيرادات

20202019

14,133,62525,898,760اأغذية ومرطبات

4,811,07810,648,465الغرف

790,9272,022,585اإيرادات ت�سغيلية اأخرى

19,735,63038,569,810

20. م�سروفات ت�سغيلية مبا�سرة

20202019

5,946,23611,352,765اأغذية ومرطبات

4,459,1686,642,071الرواتب والتكاليف ذات العالقة

718,1221,361,516الغرف

119,100301,324اأق�سام ت�سغيلية اأخرى

1,062,9881,721,605م�سروفات عامة اأخرى

12,305,61421,379,281

21. ر�سوم اإدارة واإيرادات اأخرى

20202019

144,373403,555ر�سوم اإدارة 

456,365350,726اإيرادات عقارية - �سايف

184,101236,865دخل االإيجار

45,809-�سطب خم�س�سات

118,592251,510اإيرادات اأخرى

903,4311,288,465

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )يتبع(
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني
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مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب38

20202019

873,694899,216اخلدمات

130,714303,129الت�سويق

195,470350,117ال�سيانة

174,35941,016ر�سوم مهنية

275,400298,200اأتعاب اأع�ساء جمل�ض االإدارة

31,92628,204ر�سوم الت�سجيل

76,03976,731م�سروفات التاأمني 

39,66044,160�سرائب بلدية

22,18337,295طباعة وقرطا�سية

491,168926,068م�سروفات اخرى

2,310,6133,004,136

31 دي�سمرب 312019 دي�سمرب 2020

دخل ر�سوممبيعاتم�سرتيات
ح�سة املجموعة من ربح م�سروفات الفوائدالإدارة

دخل ر�سوممبيعاتم�سرتيات�سركات زميلة
االإدارة

م�سروفات 
الفوائد

ح�سة املجموعة من 
ربح �سركات زميلة

امل�ساهمني الرئي�سيني و�سركاتهم
-622,477566,380403,556895,839-110,988107,106144,373727,049التابعة والزميلة

1,607,916--653,57314,03574,723--75,90940,531�سركات زميلة )اإي�ساح 7(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة و�سركاتهم
---68,025----63937,471ذات العالقة

187,536185,108144,373727,049653,573636,512709,128403,556895,8391,607,916

22. منحة حكومية

خالل ال�سنة، نفذت حكومة مملكة البحرين حزمة من االإجراءات لدعم االأعمال التجارية للتعامل مع اأثر جائحة الكورونا. ا�ستلمت املجموعة دعمًا اإجماليًا مببلغ 923 األف دينار بحريني مقابل �سداد 
تكلفة رواتب املوظفني البحرينيني، والتنازل عن ر�سوم خدمات الكهرباء واملاء و ر�سوم حكومية اأخرى.

23. م�سروفات ت�سغيلية اأخرى

24. التخ�سي�سات املقرتحة 

يقرتح جمل�ض االإدارة توزيع اأرباح نقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 بن�سبة 10% من راأ�ض املال املدفوع بقيمة 2,259,949 دينار بحريني )2019: 6,778,185 دينار بحريني( 

25. معامالت مع اأطراف ذوي العالقة
تعترب االأطراف ذوي عالقة اإذا كان اأحد الطرفني لديه القدرة على ال�سيطرة على الطرف االآخر اأو ممار�سة تاأثري كبري على الطرف االآخر يف اتخاذ القرارات املالية والت�سغيلية. االأطراف ذوي العالقة 

ت�سمل املوؤ�س�سات التي متار�ض ال�سركة تاأثرياٌ كبريا عليها، كبار امل�ساهمني، اأع�ساء جمل�ض االإدارة، واأع�ساء االإدارة العليا التنفيذيني لل�سركة. تتم املعامالت مع االأطراف ذوي العالقة ب�سروط متفق 
عليها بني االأطراف.

فيما يلي املعامالت مع االأطراف ذوي العالقة خالل ال�سنة:

 اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني
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31 دي�سمرب 312019 دي�سمرب 2020

ذمم جتارية ذمم مدينة اأخرىذمم جتارية مدينة
ذمم جتاريةقر�ش بنكيدائنة

 مدينة
ذمم مدينة

 اأخرى
ذمم جتارية 

قر�ض بنكيدائنة

امل�ساهمني الرئي�سيني و�سركاتهم
148,3945,98949,94211,840,000319,886143,40964,90812,560,000التابعة والزميلة

-283-27,043--6,48140,000�سركات زميلة

اأع�ساء جمل�ض االإدارة و�سركاتهم
-639-7,389ذات العالقة

17,221---

162,26445,98950,58111,840,000364,150143,40965,19112,560,000

تعوي�سات موظفي الإدارة الرئي�سيني 
موظفو االإدارة الرئي�سيون هم االأ�سخا�ض امل�سئولني عن التخطيط والتوجيه والتحكم يف اأن�سطة املجموعة. فيما يلي مكافاآت اأع�ساء جمل�ض االإدارة واأع�ساء االإدارة الرئي�سني خالل ال�سنة: 

20202019

242,517382,288رواتب ومكافاآت ق�سرية االأجل 

11,58818,283منافع ما بعد التوظيف 

275,400298,200اأتعاب ح�سور اجتماعات جمل�ض االإدارة ومكافاأة اأع�ساء جمل�ض االإدارة

529,505698,771

فيما يلي االأر�سدة مع اأطراف ذوي عالقة املت�سمنة يف بيان املركز املايل املوحد:

متت املوافقة على بع�ض املعامالت من قبل جمل�ض االإدارة مبوجب املادة 189 )ب( من قانون ال�سركات التجارية يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020، حيث كان لرئي�ض جمل�ض االإدارة، اأو اأع�ساء 
املجل�ض، اأو اأع�ساء االإدارة الرئي�سيني م�سالح مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف العقود اأو املعامالت التي متت املوافقة عليها من قبل املجل�ض. 

االأر�سدة القائمة يف نهاية ال�سنة تن�ساأ من �سياق العمل االعتيادي، وال تتحمل اأي فائدة وهي غري م�سمونة. تقوم املجموعة بعمل خم�س�ض النخفا�ض قيمة اأر�سدة االأطراف ذوي العالقة، فقط اإذا كان 
من املوؤكد تقريبًا اأنه لن يتم ا�سرتداد الدين. مل يتم ت�سجيل اأي خ�سائر النخفا�ض قيمة االأر�سدة القائمة خالل ال�سنة مع االأطراف ذوي العالقة، ومل يتم حتديد خم�س�ض حمدد خل�سائر انخفا�ض قيمة 

االأر�سدة مع االأطراف ذوي العالقة يف نهاية ال�سنة.

26. اإدارة  املخاطر املالية

تتعر�ض املجموعة للمخاطر االآتية جراء ا�ستخدام االأدوات املالية:  
• خماطر االئتمان

• خماطر ال�سوق
• خماطر ال�سيولة

يعر�ض هذا االإي�ساح معلومات عن تعر�ض املجموعة لكل من املخاطر املذكورة اأعاله، اأهداف املجموعة، ال�سيا�سات واالإجراءات وكيفية قيا�ض واإدارة املخاطر، واإدارة املجموعة لراأ�ض املال. ويعر�ض هذا 
االإي�ساح اأي�سًا بع�ض االإف�ساحات الكمية املبينة من خالل هذه البيانات املالية املوحدة.

جمل�ض اإدارة املجموعة م�سئول عن و�سع ومراقبة اإطار عمل اإدارة املخاطر. اأ�س�ض جمل�ض اإدارة املجموعة اللجنة التنفيذية، التي ت�ساعد املجل�ض االإدارة يف القيام مبهامهم وم�سئولياتهم لتطوير ومراقبة 
�سيا�سات اإدارة املخاطر للمجموعة.

ت�سرف جلنة التدقيق باملجموعة على كيفية قيام االإدارة بااللتزام باإجراءات اإدارة املخاطر اخلا�سة بال�سركة، ومراجعة مالئمة ممار�سة اإدارة املخاطر املتعلقة باملخاطر التي تواجهها ال�سركة. ق�سم 
التدقيق الداخلي يقوم مب�ساعدة جلنة التدقيق يف دورها الرقابي. يقوم ق�سم التدقيق الداخلي بتنفيذ مهام  مدرجة ب�سكل منتظم ومهام اأخرى تنفذ ب�سورة مفاجاأة تتعلق مبراجعة اإجراءات و�سوابط 

اإدارة املخاطر ويرفع تقارير بنتائج مراجعاته اإىل جلنة التدقيق.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )يتبع(
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني
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خماطر الئتمان 

خماطر االئتمان هي خماطر اخل�سارة املالية الناجمة عن العجز بالوفاء بااللتزامات التعاقدية من قبل زبون اأو الطرف املقابل يف االأدوات املالية. وتن�ساأ هذه املخاطر ب�سكل اأ�سا�سي من النقد واأر�سدة 
البنوك، والذمم املدينة، وا�ستثمارات اأدوات الدين.

خماطر االئتمان للمجموعة على النقد واأر�سدة البنوك حمدودة، كونها يتم اإيداعها لدى بنوك يف البحرين ذات ت�سنيف ائتماين جيد.
بالن�سبة للذمم التجارية املدينة، ت�سعى املجموعة للحد من خماطر االئتمان فيما يتعلق بالزبائن عن طريق و�سع حدود ائتمانية للزبائن ب�سورة فردية، ومراقبة اأر�سدة الذمم املدينة القائمة 

با�ستمرار.

تنتج خماطر التمركز عندما يعمل عدة اأطراف متقابلة يف اأن�سطة اقت�سادية مت�سابهة اأو اأن�سطة يف نف�ض املنطقة اجلغرافية اأو لهم خ�سائ�ض اقت�سادية مت�سابهة قد توؤثر بدرجة مت�سابهة على 
مقدرتهم ل�سداد التزاماتهم نتيجة لتغريات يف املناخ االقت�سادي اأو ال�سيا�سي اأو ظروف اأخرى. خماطر التمركز االئتمان ت�سري اإىل احل�سا�سية الن�سبية الأداء املجموعة للتطورات التي تاأثر يف قطاع اأو 

موقع جغرايف معني.

التعر�ش ملخاطر الئتمان
املبالغ الدفرتية للموجودات املالية متثل التعر�ض االأق�سى ملخاطر االئتمان. التعر�ض االأق�سى ملخاطر االئتمان كما يف تاريخ بيان املركز املايل كان كما يلي:

20202019

653,2102,318,639ذمم جتارية مدينة

3,142,1983,103,850موجودات اأخرى

4,190,5487,079,529اأر�سدة البنوك

7,985,95612,502,018

التعر�ض االأق�سى ملخاطر االئتمان كما يف تاريخ بيان املركز املايل بناء على التمركز اجلغرايف كان كما يلي:

20202019

5,622,3259,963,619البحرين

2,310,5792,445,245االإمارات العربية املتحدة

53,05293,154اأخرى

7,985,95612,502,018

اأعمار الذمم املدينة كما يف تاريخ بيان املركز املايل كانت:

20202019

انخفا�شالجمايل
انخفا�ضاالإجمايلالقيمة

القيمة
-673,870)37,382(285,791لي�ست م�ستحقة وال منخف�سة القيمة

-1,195,438)117,963(280,093م�ستحقة 0 - 90 يومًا
-187,467)42,561(85,598م�ستحقة 91 - 180 يومًا

)298,704(560,568)709,561(909,195م�ستحقة اأكرث من180 يوماأً

1,560,677)907,467(2,617,343)298,704(

 اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني
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ب( خماطر ال�سوق
خماطر ال�سوق هي خماطر تغري اأ�سعار ال�سوق مثل معدل الربح واأ�سعار االأ�سهم ومعدل �سعر ال�سرف وهام�ض االئتمان والتي لها تاأثري على دخل املجموعة اأو تدفقاتها النقدية امل�ستقبلية اأو قيمة اأدواتها 
املالية. اإن الهدف من اإدارة خماطر ال�سوق هو اإدارة ومراقبة تعر�سات خماطر ال�سوق يف حدود االإطارات املقبولة مع حتقيق عائد جمزي على املخاطر. تتكبد املجموعة التزامات مالية الإدارة خماطر 

ال�سوق.جميع هذه املعامالت تتم يف اإطار التوجيهات التي حددها جمل�ض االإدارة.

خماطر معدل الفائدة هو خماطر تغري قيمة االأداة املالية نتيجة تغري معدالت الفائدة بال�سوق. اإن 1% زيادة / نق�سان يف معدالت الفائدة �سيوؤثر مببلغ 93.969 دينار بحريني )2019: 94.323 دينار 
بحريني( و كخ�سارة154.824 دينار بحريني )2019: 199.354 دينار بحريني( كربح على الربح وحقوق ملكية املجموعة.

1( التعر�ش اإىل خماطر العملة 
خماطر العملة هي خماطر تذبذب قيمة االأدوات املالية ب�سبب التغريات يف معدالت �سرف العمالت االأجنبية. تتعر�ض املجموعة ملخاطر العملة من م�سرتياتها التي ت�ستلم فواتريها بالعمالت االأجنبية، 

او من مبيعات بطاقات االئتمان بالعمالت االأجنبية وعلى بع�ض اال�ستثمارات بالعمالت االأجنبية. غالبًا، يتم �سراء املنتجات من مورين حمليني. اال�ستثمارات بالعمالت االأجنبية هي بالريال ال�سعودي اأو 
الدرهم االإماراتي، وهي مرتبطة بالدوالر االأمريكي. غالبية م�سرتات العملة االأجنبية تتم بالدوالر االأمريكي. يرتبط الدوالر االأمريكي بالدينار البحريني، وبالتايل ال تتعر�ض املجموعة الأي خماطر عملة 

جوهرية.

2( خماطر اأ�سعار الأ�سهم 
ا�ستثمارات حقوق امللكية املدرجة للمجموعة يتم اإدراجها يف بور�سة البحرين، وبور�سة الكويت، وال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(، وبور�سة قطر.

يو�سح اجلدول التايل ح�سا�سية التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لتغريات حمتملة معقولة يف اأ�سعار االأ�سهم، مع ثبات جميع املتغريات االأخرى. 

20202019

تغري يف �سعر
ال�سهم

االأثر على
حقوق امللكية

االأثر على
الربح

تغري يف �سعر
ال�سهم

االأثر على
حقوق امللكية

االأثر على
الربح

ا�ستثمارات اأوراق مالية
-1,084,103+10%-1,035,114+10%)مدرجة(

جميع اال�ستثمارات املدرجة للمجموعة مدرجة يف مملكة البحرين وغريها من اأ�سواق دول جمل�ض التعاون اخلليجي.

متركز حمفظة ال�ستثمارات
ين�ساأ متركز حمفظة اال�ستثمارات عند اال�ستثمار يف عدد من املن�ساآت التي تزاول اأن�سطة جتارية متماثلة، اأو اأن�سطة يف نف�ض املنطقة اجلغرافية، اأو تكون لها �سمات اقت�سادية مت�سابهة تتاأثر بالتغريات 

االقت�سادية وال�سيا�سية اأو بالظروف االأخرى. تدير املجموعة هذه املخاطر من خالل تنويع اال�ستثمارات من حيث التمركز. متركز حمفظ ا�ستثمارات املجموعة كانت كما يلي:    

تدير املجموعة هذه املخاطر من خالل تنويع اال�ستثمارات يف ال�سركات العاملة يف قطاعات خمتلفة. جميع ا�ستثمارات حقوق امللكية للمجموعة يف مملكة البحرين

ج( خماطر ال�سيولة
ان خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة املجموعة يف احل�سول على االأموال الالزمة ل�سداد التزاماتها املتعلقة باأدواتها املالية والتي يتم ت�سديدها نقدًا اأو با�ستخدام اأ�سل مايل اآخر. هدف املجموعة 

عند اإدارة ال�سيولة هو التاأكد ، قدر االإمكان ، من اأنه �سيكون لديها �سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها ، يف ظل الظروف العادية والظروف ال�سعبة

 اإجراءات جائحة الكورونا التي فر�ستها حكومات الدول التي تعمل فيها املجموعة الحتواء الوباء، فر�ست �سغطًا �سديدًا على �سيولة املجموعة، حيث مت تقييد االأن�سطة املدرة لالإيرادات منذ اأوائل مار�ض 
2020 لغاية 31 دي�سمرب 2020. اتخذت املجموعة وال زالت تتخذ اإجراءات للحد من االأثر، مبا يف ذلك تخفي�ض امل�سروفات الراأ�سمالية، وامل�سروفات الت�سغيلية. تعتقد املجموعة اأن اآثار جائحة الكورونا 

على عملياتها �سيظل لها اأثر �سلبي على نتائجها املالية وعلى ال�سيولة.  

ي�ستمر بيع املجموعة للم�سروبات الكحولية من خالل منافذ البيع بالتجزئة يف توليد تدفق نقدي قوي. ت�ستمر �سركة االإفريقية وال�سرقية التابعة للمجموعة يف االأداء اجليد ومن املتوقع اأن تقدم دعًما 
للتدفق النقدي للمجموعة من خالل التوزيع املق�سم.

كما يف 31 دي�سمرب 2020 ، كان لدى املجموعة 14.588 األف دينار بحريني من املوارد ت�سمل النقد والنقد املعادل بقيمة 4.247 األف دينار بحريني وموجودات اأخرى عالية ال�سيولة )اأ�سهم مدرجة( 
بقيمة 10.351 األف دينار بحريني والتي �ستكون كافية لتفي بالتزاماته عند ا�ستحقاقها خالل ال12 �سهر القادم واكرث.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )يتبع(
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فيما يلي اال�ستحقاقات التعاقدية املتبقية للمطلوبات املالية كما يف تاريخ بيان املركز املايل. املبالغ اإجمالية وغري خم�سومة.

القيمة 2020
الدفرتية

اإجمايل التدفقات
النقدية التعاقدية

خالل �سنة
واحدة

�سنة اإىل 5
�سنوات

اأكرث من
5 �سنوات

--5,125,5205,125,5205,125,520ذمم جتارية دائنة واأخرى

-11,840,00012,593,4064,531,7918,061,615قرو�ض بنكية الأجل

16,965,52017,718,9269,657,3118,061,615-

القيمة 2019
الدفرتية

اإجمايل التدفقات
النقدية التعاقدية

خالل �سنة
واحدة

�سنة اإىل 5
�سنوات

اأكرث من
5 �سنوات

--7,698,4617,698,4617,698,461ذمم جتارية دائنة واأخرى

-12,560,00014,137,7871,531,26412,606,523قرو�ض بنكية الأجل

20,258,46121,836,2489,229,72512,606,523-

د(  خماطر الت�سغيل
املخاطر التي تن�ساأ عن خ�سائر غري متوقعة نتيجة نق�ض يف اأنظمة ال�سبط الداخلي للعمليات، وف�سل االإجراءات، وف�سل االأنظمة،  واالختال�ض. وبالرغم من �سعوبة اإزالة خماطر الت�سغيل نهائيًا اإال اأنه 

باالإمكان اإدارتها واحلد منها من خالل �سمان وجود البنية التحتية املنا�سبة، وال�سوابط، واالأنظمة، واالإجراءات، والتدريب والتاأكد من وجود الكفاءات املوؤهلة يف جميع اإدارات املجموعة.  كما ان وجود 
وظيفة التدقيق الداخلي ب�سكل قوي �سوف يعزز من التقييم امل�ستقل املنتظم لبيئة العمل من خالل التعرف على جميع جماالت اخلطر املحددة.  كذلك اإن اتخاذ اإجراءات كافية ومفحو�سة حلاالت 

الطوارئ �سوف يدعم العمليات يف حالة حدوث �سيناريوهات لكوارث حمتملة.

هـ( اإدارة راأ�ش املال
�سيا�سة جمل�ض االإدارة هي املحافظة على قاعدة راأ�سمالية قوية للمحافظة على ثقة امل�ستثمرين والدائنني وال�سوق، واملحافظة على التطورات امل�ستقبلية للمجموعة. يراقب جمل�ض االإدارة كل من االنت�سار 

الدميوغرايف للم�ساهمني، باالإ�سافة للعائد على راأ�ض املال، والذي تعرفه املجموعة كمجموع حقوق ملكية امل�ساهمني وم�ستوى اأرباح االأ�سهم لهم. ي�سعى جمل�ض اإدارة املجموعة للمحافظة على توازن بني 
اأعلى عوائد املمكن حتقيقها والنمو املمكن حتقيقه بو�سع راأ�سمايل �سليم. مل تكن هناك اأي تغريات جوهرية يف توجه املجموعة الإدارة راأ�ض املال خالل ال�سنة. 

27. القيمة العادلة وت�سنيف الأدوات املالية

القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة امل�ستلمة لبيع اأحد املوجودات اأو املدفوعة لتحويل اأحد املطلوبات يف عملية منظمة بني امل�ساركني يف ال�سوق الرئي�سي يف تاريخ القيا�ض، وال�سوق االأكرث فائدة التي ميكن 

للمجموعة الو�سول اإليها يف ذلك التاريخ يف حال غياب ال�سوق الرئي�سي. القيمة العادلة للمطلوبات تعك�ض خماطر عدم اأدائه. 

تراتبية القيمة العادلة
تقوم املجموعة بقيا�ض القيمة العادلة لالأدوات املالية با�ستخدام تراتبية القيمة العادلة التالية والتي تعك�ض اأهمية املدخالت امل�ستخدمة يف �سنع القيا�سات.

امل�ستوى 1: االأ�سعار املدرجة )غري املعدلة( يف �سوق ن�سطة لالأ�سول واملطلوبات املماثلة.
امل�ستوى 2: تقنيات التقييم مبنية على مدخالت ميكن ر�سدها اإما مبا�سرة )مثل االأ�سعار( اأو غري مبا�سرة )م�ستمدة من االأ�سعار(.  وتت�سمن هذه الفئة على اأدوات مت تقييمها ب�سعر ال�سوق يف اأ�سواق 

ن�سطة الأدوات مماثلة. االأ�سعار امل�سعرة الأدوات مماثلة يف اأ�سواق اأقل ن�ساط اأو اأ�ساليب تقييم اأخرى. حيث جميع املدخالت املهمة ميكن ر�سدها من معلومات ال�سوق.
امل�ستوى 3: تقنيات تقييم با�ستخدام مدخالت ال ميكن ر�سدها. وتتكون هذه الفئة على اأدوات مت اإ�ستخدام تقنيات تقييم غري مبنية على مدخالت ميكن ر�سدها وتكون هذه املداخالت ذات تاأثري 

جوهري على تقييم هذه االأدوات.

حتت�سب املجموعة التحويالت بني م�ستويات تراتبية القيمة العادلة كما يف تاريخ بيان املركز املايل للفرتة التي حتدث فيها التغريات.
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بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني
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املوجودات واملطلوبات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
يو�سح اجلدول التايل القيمة العادلة لالأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة، ويحللها ح�سب امل�ستوى يف تراتبية القيمة العادلة، حيث يتم ت�سنيف قيا�ض القيمة العادلة كما يف 31 دي�سمرب.

جمموع القيمة العادلةامل�ستوى3امل�ستوى2امل�ستوى20201

اأ�سهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من
2,812,99613,164,149-10,351,153خالل الدخل ال�سامل االآخر

جمموع القيمة العادلةامل�ستوى3امل�ستوى2امل�ستوى20191

اأ�سهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من
2,525,33013,366,358-10,841,028خالل الدخل ال�سامل االآخر

مل يكن هناك اأي حتويالت بني امل�ستوى االأول وامل�ستوى الثالث من تراتبية القيمة العادلة، خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020. اجلدول التايل يو�سح ت�سوية بني املبالغ االفتتاحية اإىل االأر�سدة 
اخلتامية لقيا�ض القيمة العادلة يف امل�ستوى الثالث من تراتبية القيمة العادلة:

20202019
2,525,3301,970,874الر�سيد يف 1 يناير

جمموع االأرباح واخل�سائر:
287,666554,456- يف الدخل ال�سامل االآخر

2,812,9962,525,330الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2020 

موجودات ومطلوبات مالية غري مقا�سة بالقيمة العادلة
القيمة العادلة للموجودات املالية غري املقا�سة بالقيمة العادلة والتي تت�سمن النقد واأر�سدة البنوك، والذمم التجارية املدينة، واملوجودات االأخرى و ذمم جتارية دائنة واأخرى، تقارب قيمتها الدفرتية 

ب�سبب طبيعتها ق�سرية االأجل.

القيمة العادلة لقرو�ض بنكية الأجل تقارب قيمتها الدفرتية كونها مبعدالت فائدة عائمة. 

الت�سنيف الأدوات املالية
با�ستثناء االأوراق املالية اال�ستثمارية، التي يتم ت�سنيفها بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية، يتم ت�سنيف جميع املوجودات واملطلوبات املالية االأخرى بالتكلفة املطفاأة.

28. اأرقام املقارنة
مت اإعادة ت�سنيف بع�ض اأرقام املقارنة، عند ال�سرورة، الإعطاء مقارنة عادلة مع عر�ض ال�سنة احلالية. اإن اإعادة الت�سنيف هذه مل توؤثر على اأرقام الربح وجمموع الدخل ال�سامل لل�سنة اأو حقوق امللكية 

املعلنة �سابقًا.

29. معلومات قطاعات الأعمال 
الأغرا�ض اإدارية، مت تق�سيم اأعمال املجموعة اإىل ثالثة قطاعات اأعمال رئي�سية على النحو التايل:  

غرف الفندق واالإيجار، واإدارة ال�سقق الفندقية واملكاتب وتقدمي خدمات الغ�سيل االوتوماتيكية.  - العمليات الفندقية  
بيع االأغذية واملرطبات بالتجزئة وعمليات املوؤمترات.  - االأغذية واملرطبات 

اأن�سطة اإ�ستثمارية للمجموعة.  - اإ�ستثمارات واأن�سطة اأخرى  

عمليات جلف براندز اإنرتنا�سونال ومبيعات التجزئة للمواد الغذائية واملرطبات يف فندق اخلليج وعمليات املوؤمترات ملركز اخلليج للموؤمترات مت جتميعها الأغرا�ض اإعداد تقارير قطاعات االأعمال.

تقوم االإدارة مبراقبة النتائج الت�سغيلية لوحدات العمل ب�سكل منف�سل بغر�ض اتخاذ القرارات حول تخ�سي�ض املوارد وتقييم االأداء. يتم تقييم اأداء القطاع ا�ستنادًا على الربح اأو اخل�سارة الت�سغيلية 
والتي يتم قيا�سها يف بع�ض اجلوانب ب�سكل خمتلف، كما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه، عن الربح اأو اخل�سارة الت�سغيلية يف البيانات املالية املوحدة. 

تت�سمن موجودات قطاعات االأعمال جميع املوجودات الت�سغيلية امل�ستخدمة من قبل قطاع االأعمال، وتتكون اأ�سا�سًا من عقارات واآالت ومعدات وخمزون وذمم مدينة. بينما ميكن اأن تن�سب اأغلبية 
املوجودات مبا�سرًة لقطاعات االأعمال الفردية، فاإن املبالغ الدفرتية لبع�ض املوجودات امل�ستخدمة ب�سورة م�سرتكة من قبل قطاعني اأو اأكرث يتم توزيعها على القطاعات باأ�س�ض معقولة.

تت�سمن مطلوبات قطاعات االأعمال جميع املطلوبات الت�سغيلية، وتتكون اأ�سا�سًا من ذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى.تعمل املجموعة يف مملكة البحرين.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )يتبع(
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني
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اأغذية ومرطباتعمليات اإيجار الغرف                        

2020201920202019لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

5,602,00512,671,05014,133,62525,898,760االإيرادات 

)15,441,647()9,411,168()5,937,634()2,894,446(التكلفة الت�سغيلية

2,707,5596,733,4164,722,45710,457,113اإجمايل االأرباح الت�سغيلية

----دخل اال�ستثمار

----دخل الفوائد

250,032404,9058,84114,359ر�سوم اإدارية ودخل اآخر

)2,749,678()2,534,112()4,829,666()4,756,934(اإ�ستهالك املمتلكات واملعدات.

-21,703-807,288منحة حكومية

----م�سروفات الفوائد

)274,205()269,585()2,166,185()1,628,710(تكاليف املوظفني االإداريني

--)134,486(-م�سروفات ما قبل ت�سغيل امل�سروع

-)164,244()32,769()377,336( خم�س�ض انخفا�ض قيمة الذمم التجارية املدنية

---)2,426,111(انخفا�ض قيمة العقارات واملعدات

--)2,311,018()1,752,084(م�سروفات ت�سغيلية اأخرى

1,785,0607,447,589)2,335,803()7,176,296( )خ�سارة( / ربح القطاع لل�سنة

54,718,01369,638,00533,757,83339,404,171جمموع املوجودات

3,044,7106,470,3012,351,0141,849,212جمموع املطلوبات

552,7491,986,64353,08979,425م�سروفات راأ�سمالية 
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة )يتبع(
بيان املركز املايل املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2020 - بالدينار البحريني

املوحدةا�ستثمارات واأن�سطة اخرى

2020201920202019

--19,735,63038,569,810

--)12,305,614()21,379,281(

--7,430,01617,190,529

1,255,7202,395,2901,255,7202,395,290

65,99983,95065,99983,950

644,558869,201903,4311,288,465

)32,465()17,923()7,323,511()7,597,267(

93,887-922,878-

)727,049()895,839()727,049()895,839(

)772,986()903,217()2,671,281()3,343,607(

---)134,486(

)67,315(-)608,895()32,769(

)2,638,569(-)5,064,680(-

)558,529()693,118()2,310,613()3,004,136(

)2,736,749(838,344)8,127,985(5,950,130

28,304,38727,684,549118,780,233136,726,725

12,762,96113,428,19418,158,68521,747,707

4,2336,746610,0712,072,814
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30. مطابقة احلركات يف املطلوبات اإىل التدفقات النقدية الناجتة من اأن�سطة التمويل

حقوق امللكيةاملطلوبات
ذمم جتارية
دائنة واأخرى

قرو�ض بنكية
الأجل

اأ�سهم
اأرباحاحتياطياتراأ�ض املال

املجموعم�ستبقاة

7,698,46112,560,00040,113,92924,820,30950,044,780135,237,479الر�سيد يف 1 يناير 2020
)720,000(---)720,000(-مقبو�سات من قرو�ض و�سلفيات

)5,662,383(----)5,662,383(اأرباح اأ�سهم مدفوعة
)327,590(-)327,590(---تربعات خريية مدفوعة

)600,526(----)600,526(فوائد مدفوعة
)7,310,499(-)327,590(-)720,000()6,262,909(جمموع التغريات من التدفقات النقدية التمويلية

)253,429(-)253,429(---تغريات يف القيمة العادلة
)8,127,985()8,127,985(----تغريات اأخرى

)2,666,264(----)2,666,264(متعلقة باملطلوبات
-)5,648,466(---5,648,466اأرباح اأ�سهم معلنة

727,049----727,049م�سروفات الفوائد
3,709,251----3,709,251جمموع التغريات الأخرى املتعلقة باملطلوبات

)14,029,880()13,776,451()253,429(---جمموع التغريات الأخرى املتعلقة بحقوق امللكية

5,144,80311,840,00040,113,92924,239,29036,268,329117,606,351الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2020

 اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
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اثرتف�سي فريو�ض كوفيد -19 الغري امل�سبوق يف بداية عام 2020 على العمل وادى  اإىل عواقب وخيمة. وان االإجراءات التي اتخذتها البلدان يف جميع اأنحاء العامل اأثرت علىاالقت�ساد ب�سكل عام. اأثر 
االإغالق والتباعد االجتماعي على العديد من ال�سناعات وباخل�سو�ض �سركات الطريان وال�سيافة وهم من اأكرب القطاعات املت�سرره. العوامل التي اأثرت على املجموعة كانت يف الغالب:

• غياب �سبه تام للم�سافرين الدوليني وال�سائحني الزائرين ململكة البحرين.
• اأدى اإغالق ج�سر امللك فهد اإىل خ�سائر فادحة يف البحرين ، حيث ت�سرر قطاع ال�سياحه الذي يعتمد على ال�سيولة ال�سعودية الإحياء الفنادق واملطاعم.

• عالوة على ذلك ، اأدى تعليق الت�سغيل العادي للمطعم )با�ستثناء الطلبات اخلارجية( ، ملدة خم�سة اأ�سهر تقريًبا ، اإىل انخفا�ض اإيرادات هذا القطاع اإىل اأدنى م�ستوياته على االإطالق. مت تكبد خ�سائر 
كبرية على الرغم من جميع التدابري واالإجراءات التي اتخذتها االإدارة للتخفيف من اثار االأزمة.

• اأدت تعليمات التباعد االجتماعي اإىل اإلغاء جميع االجتماعات واملنا�سبات واالأفراح.
• اأثر قرار اإغالق �سركات البيع بالتجزئة على متاجرنا. ومع ذلك ، قامت االدارة بتعزيز قنوات التجارة االإلكرتونية لتخفيف االأ�سرار كونها م�سدر دخل دائم للت�سغيل.

• كان هناك تباطوؤ كبري يف �سل�سلة التوريد باأكملها.
• ادت عدم قدرة الدائنني على الوفاء بالتزاماتهم اإىل زيادة املخ�س�سات.

• انتهاء �سالحية بع�ض مواد املخزون نتيجة �سعف الطلب عليها اأو عدم وجوده.
• مت تعليق امل�ساريع با�ستثناء فندق املطار املقرر افتتاحه يف غ�سون اأ�سابيع قليلة.

• زيادة خماطر االأمن ال�سيرباين.
• عدم ثقة املوظفني يف ا�ستمرارية العمل.

يف �سوء التحديات املذكورة اأعاله ، تاأثرت جتارة جمموعة فنادق اخلليج ب�سكل كبري و�سعت اإدارة املجموعة جاهدة لتقليل ال�سرر الناجم عن اأكرب اأزمة تواجهها املجموعة يف تاريخها الذي ميتد 
خلم�سني عاًما. و�سملت التحديات الرئي�سية ما يلي:

• مت ت�سجيل دخل �سفري من قبل بع�ض الوحدات مقابل التكاليف الثابتة والت�سغيلية الكبرية املرتتبة عليها.
• انخفا�ض اإيرادات االإيجار.

• اختالل التوازن التجاري.
• اإعادة هيكلة القوى العاملة بح�سب الت�سل�سل الهرمي باأكمله.

• خف�ض التكاليف عن طريق فر�ض �سوابط �سديدة.
• تبني التحول النا�سئ نحو التغيري.

• تبني العمل عن بعد حلماية موظفينا.
• تقدمي جمموعة من االإجراءات اجلديدة خا�سة يف جمال النظافة والتعقيم.

• اإن�ساء تقارير اأ�سبوعية �ساملة التخاذ القرارات يف الوقت املنا�سب كا�ستجابة �سريعه لالأزمات.
• ا�ستجابة �سريعة لتتبع وتعقب اأي حالة اإ�سابة بالفريو�ض اإيجابية حمتملة ، وعزل املوظفني للحفاظ على �سالمة الفريق ب�سكل عام.

• تغيريات على خطة الت�سويق ملعاجلة خماوف العمالء ب�ساأن النظافة و التعقيم وال�سالمة اأثناء اجلائحة.
• االنكما�ض االقت�سادي العاملي اأدى اإىل انخفا�ض االإنفاق اال�ستهالكي اإىل جانب انخفا�ض ثقة امل�ستهلكني.

• قبول اأن اخل�سائر التي يتم تكبدها هي حقائق ال مفر منها ، واالأهم من ذلك هو احلفاظ على ا�ستمراريه االأعمال التجارية كاأولوية ق�سوى.

بينما ي�سود عدم اليقني ب�ساأن اإعادة فتح بع�ض اأق�سام االأعمال وما هو "الو�سع الطبيعي اجلديد" ، يركز نهجنا على اأف�سل املمار�سات خالل هذه الفرتة احلالية:

- من خالل حت�سني اإجراءات وتقنيات الت�سغيل القيا�سية لل�سحة وال�سالمة العامة.
- اعتماد اأف�سل املمار�سات حلماية موظفينا وعمالئنا للحد من انتقال الفريو�ض.

- تعقيم النقود وا�ستخدام تقنيات الدفع الال�سلكي.
- تناوب املوظفني لدعم االأق�سام االأخرى للقيام باالأعمال التجارية.

- تقا�سم املوارد عرب املجموعة.
- االعتماد على مركز اخلدمات امل�سرتكة لتقليل النفقات العامة.

-عمل جميع االإجراءات التي ميكن اتخاذها بح�سب ما ين�ض عليه القانون واللوائح.
- تطوير مناذج التنبوؤ املايل ملحاكاة جميع ال�سيناريوهات واالإجراءات املمكن اتخاذها.

- االعتماد على طريقة البحث وحتديد اف�سل امل�سادر خلف�ض تكاليف )امل�سرتيات(.
- جتنب اال�ستعانه مب�سادر خارجية من خالل اال�ستفاده من موظفينا ومهارات االإدارة العليا للقيام باالأعمال.

يلخ�ض ما ورد اأعاله تاأثري االأزمة من منظور ت�سغيلي ، بينما �سجلت بياناتنا املالية  عن العام 2020 مبلغ 7.430 مليون دينار بحريني مما يعك�ض قدرة املجموعة على توليد ال�سيولة النقدية يف الظروف 
ال�سعبة، بينما �سايف اخل�سارة 8.1 مليون دينار بحريني كما يلي:

انخفا�ض املبيعات بن�سبة %48.83  -1
بقيت معظم العنا�سر الثابتة كما كانت يف العام ال�سابق اأي االإهالك وفوائد القر�ض.  -2

576,126 دينار بحريني يف خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها.  -3
ا�سمحالل اأر�ض 5 مليون دينار بحريني  -4

اإف�ساحات اإ�سافية تاأثري جائحة )كوفيد - 19(
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تنفيذي / غري تنفيذيالوظيفةاملهنةا�سم ع�سو جمل�ش الإدارة
املوؤهلتاريخ البدء�سنوات اخلربةم�ستقل / غري م�ستقل

مهند�ض ميكانيكي من كلية لوغبورو للهند�سة بريطانيا 571974غريتنفيذي/ غريم�ستقل رئي�ض جمل�ض االإدارة رجل اأعمال ال�سيد فاروق يو�سف املوؤيد
بكالوريو�ض علوم يف اإدارة االأعمال، جامعة والية جنوب غرب تك�سا�ض، الواليات املتحدة االأمريكية501991غريتنفيذي/ غريم�ستقلنائب رئي�ض جمل�ض االإدارةرجل اأعمالال�سيد فوزي اأحمد كانو

ماج�ستري يف اإدارة االأعمال491991غريتنفيذي/ غريم�ستقلع�سو جمل�ض االإدارةرجل اأعمالال�سيد حممد ح�سني يتيم
بكالوريو�ض اآداب511998غريتنفيذي/ غريم�ستقلع�سو جمل�ض االإدارةرجل اأعمالال�سيد خالد حممد كانو

درجة البكالوريو�ض يف الهند�سة الكيميائية وماج�ستري يف اإدارة االأعمال، مع مرتبة ال�سرف من جامعة �سرتاثكاليد، جال�سكو212016غريتنفيذي/ غريم�ستقلع�سو جمل�ض االإدارةنائب رئي�ض االإ�ستثمار لدى �سركة ممتلكات البحرين القاب�سةال�سيد اأحمد جناحي 
ماج�ستري يف اإدارة االأعمال / ماج�ستري ال�سلوك التنظيمي362020غريتنفيذي/ غريم�ستقلع�سو جمل�ض االإدارةا�ست�ساريال�سيد اأوليفر هارفي�ض

خريج كلية �سانت بيرت - كولومبو202018غريتنفيذي/ غريم�ستقلع�سو جمل�ض االإدارةا�ست�ساريال�سيد بيرت كووك )ا�ستقال(
درجة البكالوريو�ض واملاج�ستري يف املحا�سبة142018غريتنفيذي/ غريم�ستقلع�سو جمل�ض االإدارةحملل اأولال�سيد خالد تقي

دبلوم كلية يف التموين واإدارة الفنادق، اململكة املتحدة532007غريتنفيذي/ غريم�ستقل ع�سو جمل�ض االإدارة ع�سو منتدب �سابق ورجل اأعمال وا�ست�ساري قطاع ال�سيافة ال�سيد حممد جا�سم بوزيزي
درجة املاج�ستري يف الهند�سة422016غريتنفيذي/ غريم�ستقلع�سو جمل�ض االإدارةرجل اأعمالال�سيد عادل امل�سقطي

ع�سو يف معهد املحا�سبني القانوين يف اإجنلرتا وويلز332010غري تنفيذي / م�ستقلع�سو جمل�ض االإدارةحما�سب قانوينال�سيد جا�سم عبدالعال

اإف�ساحات حوكمة ال�سركات
لل�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2020 

)1( جمل�ش الإدارة و اأع�ساء جمل�ش الإدارة و الإدارة
م�سئوليات جمل�ش الإدارة و اأع�ساء جمل�ش الإدارة

يتكون اأع�ساء جمل�ض االإدارة من 10 ع�سو كما فى 31 دي�سمرب 2020 ) 2019 : 10 ع�سو( ، مت انتخاب املجل�ض فى مار�ض 2018 ملدة 3 �سنوات. لقد مت تاأجيل اإنتخابات املجل�ض للدورة القادمة من 
مار�ض 2021 اإيل �سبتمرب 2021 وذلك مبوافقة اجلهات املخت�سة.

يلخ�ض اجلدول التاىل املعلومات حول املهنة و املن�سب و �سنوات اخلربة و تاريخ املبا�سرة و املوؤهالت الأع�ساء جمل�ض االإدارة احلاليني:

اإف�ساحات اإ�سافية تاأثري جائحة )كوفيد - 19( )يتبع(

نحن ال نتوقع اأي م�ساكل يف  ا�ستمرارية �سركة جمموعة فنادق اخلليج على الرغم من االنخفا�ض ال�سلبي يف االإيرادات ، حيث اأننا نخف�ض التكاليف ب�سكل عام ، ونقلل تكاليف املبيعات لدينا ؛ اأي 
اخل�سائر امل�سجلة لن يكون لها تاأثري كبري على ال�سركة. يتطور هيكل اأعمال جمموعة فنادق اخلليج با�ستمرار ويلغي العمليات اأو الوظائف الغري �سرورية؛ ال يوجد لدى جمموعة فنادق اخلليج اأي 

حتديات قانونية ؛ اأخرًيا ، متتلك �سركة جمموعة فنادق اخلليج اأنظمة حما�سبة وتقارير قوية يدر�سها فريق حمرتف ويراقب با�ستمراراملوؤ�سرات املالية ويبلغ عنها.

اأ�سبح توافر اللقاح حقيقة واقعة ، مت االإعالن عن اأنواع خمتلفة من العالجات وتطبيقها يف بلدان خمتلفة ، يف حني اأثبتت خطط االحتواء احلكومية الناجحة فعاليتها يف احلفاظ على البلد. حيث معدل 
االإ�سابات مقبول للغاية، وتبقى دورة احلياة واالقت�ساد يف حالة حركة بالرغم من اجلائحه.

ال تثري توقعات التدفقات النقدية امل�ستقبلية ل�سركة جمموعة فنادق اخلليج اأي عالمات �سلبية حول "ا�ستمراريه العمل" عندما يتعلق االأمر براأ�ض املال وال�سيولة ؛ حتى يف اأ�سواأ ال�سيناريوهات ، ميتلك 
امل�ساهمون املاليون مواردو ا�سول كافية ملوا�سلة الوجود الت�سغيلي ملدة عام قادم.

اإن املعلومات املالية املوجزة اأدناه ملدققي احل�سابات لل�سنةاملنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 هي كما يلي:

>BD<البيان املايل طبيعة التاأثري املبلغ

املبلغ )بالدينار البحريني(طبيعة التاأثرينطاق البيان املايل 

      )18,834,180(اإنخفا�ض                                   مداخيل عمليات الت�سغيل                                                   

922,878زيادة                                        املنح احلكومية                                                               

     )5,064,680( اإنخفا�ض                                                                      خم�س�ض ا�سمحالل اأر�ض                                              

)576,126(اإنخفا�ض                                   زيادة خم�س�ض انخفا�ض قيمة الذمم املدينة التجارية               

)8,127,985(اإنخفا�ض                                   اخل�سائر املرتاكمة                                                         

مل تالحظ االإدارة اأي تاأثري مهم اآخر على جماالت البيانات املالية االأخرى خالل الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب2020.
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تنفيذي / غري تنفيذيالوظيفةاملهنةا�سم ع�سو جمل�ش الإدارة
املوؤهلتاريخ البدء�سنوات اخلربةم�ستقل / غري م�ستقل

مهند�ض ميكانيكي من كلية لوغبورو للهند�سة بريطانيا 571974غريتنفيذي/ غريم�ستقل رئي�ض جمل�ض االإدارة رجل اأعمال ال�سيد فاروق يو�سف املوؤيد
بكالوريو�ض علوم يف اإدارة االأعمال، جامعة والية جنوب غرب تك�سا�ض، الواليات املتحدة االأمريكية501991غريتنفيذي/ غريم�ستقلنائب رئي�ض جمل�ض االإدارةرجل اأعمالال�سيد فوزي اأحمد كانو

ماج�ستري يف اإدارة االأعمال491991غريتنفيذي/ غريم�ستقلع�سو جمل�ض االإدارةرجل اأعمالال�سيد حممد ح�سني يتيم
بكالوريو�ض اآداب511998غريتنفيذي/ غريم�ستقلع�سو جمل�ض االإدارةرجل اأعمالال�سيد خالد حممد كانو

درجة البكالوريو�ض يف الهند�سة الكيميائية وماج�ستري يف اإدارة االأعمال، مع مرتبة ال�سرف من جامعة �سرتاثكاليد، جال�سكو212016غريتنفيذي/ غريم�ستقلع�سو جمل�ض االإدارةنائب رئي�ض االإ�ستثمار لدى �سركة ممتلكات البحرين القاب�سةال�سيد اأحمد جناحي 
ماج�ستري يف اإدارة االأعمال / ماج�ستري ال�سلوك التنظيمي362020غريتنفيذي/ غريم�ستقلع�سو جمل�ض االإدارةا�ست�ساريال�سيد اأوليفر هارفي�ض

خريج كلية �سانت بيرت - كولومبو202018غريتنفيذي/ غريم�ستقلع�سو جمل�ض االإدارةا�ست�ساريال�سيد بيرت كووك )ا�ستقال(
درجة البكالوريو�ض واملاج�ستري يف املحا�سبة142018غريتنفيذي/ غريم�ستقلع�سو جمل�ض االإدارةحملل اأولال�سيد خالد تقي

دبلوم كلية يف التموين واإدارة الفنادق، اململكة املتحدة532007غريتنفيذي/ غريم�ستقل ع�سو جمل�ض االإدارة ع�سو منتدب �سابق ورجل اأعمال وا�ست�ساري قطاع ال�سيافة ال�سيد حممد جا�سم بوزيزي
درجة املاج�ستري يف الهند�سة422016غريتنفيذي/ غريم�ستقلع�سو جمل�ض االإدارةرجل اأعمالال�سيد عادل امل�سقطي

ع�سو يف معهد املحا�سبني القانوين يف اإجنلرتا وويلز332010غري تنفيذي / م�ستقلع�سو جمل�ض االإدارةحما�سب قانوينال�سيد جا�سم عبدالعال

جمل�ش الإدارة و اأع�ساء جمل�ش الإدارة و الإدارة
لل�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2020 

اإن جمل�ش الإدارة م�سئول اأمام امل�ساهمني ال�سليم و احلفاظ على م�سالح دور و م�سوؤوليات املجل�ش ت�سمل ولكن ل تقت�سر على التاىل:

- مراقبة االأداء العام لالأعمال؛
- مراقبة اأداء االإدارة و خطة التعاقب لالإدارة العليا؛

- مراقبة ت�سارب ال�سالح و منع املعامالت امل�سيئة من االأطراف ذات العالقة؛
- دقة اإعداد القوائم املالية ال�سنوية؛

- عقد و اإعداد اجتماعات امل�ساهمني؛
- التو�سية بدفع اأرباح اأ�سهم للم�ساهمني و �سمان تنفيذها؛

- اعتماد و تنفيذ و مراقبة االإمتثال مليثاق قواعد ال�سلوك لل�سركة؛
- مراجعة اأهداف و �سيا�سات املجموعة املتعلقة بامل�سوؤوليات االإجتماعية؛ و

- اإختيار و مقابلة و تعيني الرئي�ض التنفيذي و اإختيار االأع�ساء االآخرين لالإدارة العليا.

فى هذا ال�سدد ، يظل اأع�ساء جمل�ض االإدارة م�سئولني ب�سكل فردى و جماعى عن اأداء جميع مهام اأع�ساء جمل�ض االإدارة.

املعامالت اجلوهرية التى تتطلب موافقة اأع�ساء جمل�ض االإدارة
املعامالت اجلوهرية التالية تتطلب مراجعة و تقييم موافقة جمل�ض االإدارة:

- اإ�سرتاتيجية ال�سركة؛
- امليزانية ال�سنوية؛

- تخ�سي�ض املوارد الرئي�سية و االإ�ستثمارات الراأ�سمالية؛ 
- م�سئوليات االإدارة و خطة التدريب و التنمية ، و خطة التعاقب لالإدارة العليا.

اأع�ساء جمل�ش الإدارة و نهاية خدماتهم
يتم اإنتخاب / اإعادة انتخاب اأع�ساء املجل�ض كل ثالث �سنوات فى اإجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي للم�ساهمني.

تنتهي خدمه ع�سو جمل�ض االإدارة اإما بانتهاء فرتة انتخابه فى اإجتماع اجلمعية العموية ال�سنوى للم�ساهمني اأو حني يقدم اإ�ستقالته من جمل�ض االإدارة.

تداول اأع�ساء جمل�ش الإدارة لأ�سهم ال�سركة
خالل �سنة 2020 مل يقم اإعادة من اأع�ساء جمل�ض االإدارة بتداول اأ�سهم ال�سركة ، )ال�سنوي(.

ميثاق ال�سلوك املهني و الإجراءات التى اتخذها املجل�ش لر�سد الإمتثال
يتوقع من جمل�ض االإدارة و املوظفون لدى ال�سركة احلفاظ على اأعلى م�ستوى من اأخالقيات العمل و ال�سلوك ال�سخ�سي، لقد و�سعت ال�سركة ميثاق لل�سلوك املهني

الذى يوفر االأطر االأخالقية و القانونية جلميع الوظفني فى اإدارة اأعمالها.  يعرف ميثاق ال�سلوك املهني كيفية توا�سل ال�سركة مع موظفيها و امل�ساهمني و املجتمع الذى تعمل فيها.
اعتمد جمل�ض اإدارة جمموعة فنادق اخلليج ميثاق ال�سلوك املهني و االإجراءات و �سيا�سة املبلغني ملراقبة االإلتزام الأخالقيات ال�سركة.
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)1(   جمل�ش الإدارة واأع�ساء جمل�ش الإدارة والإدارة )تتمة(

عدد الع�سويات فى ال�سركات املدرجةاإ�سم ع�سو جمل�ش الإدارة

3ال�سيد فاروق يو�سف املوؤيد

2ال�سيد فوزى اأحمد كانو

-ال�سيد حممد ح�سني يتيم

1ال�سيد خالد حممد كانو

-ال�سيد اأحمد جناحى

-ال�سيد اوليفر هارني�ض

-ال�سيد بيرت كووك )ا�ستقال(

1ال�سيد خالد تقى

-ال�سيد حممد جا�سم بوزيزى

-ال�سيد عادل امل�سقطى

1ال�سيد جا�سم عبد العال

اأع�ساء جمل�ض االإدارة التاليني لهم ع�سوية فى جمال�ض اإدارات �سركات اأخرى:

يتوجب على املجموعة كحد اأدنى عقد 4 اإجتماعات ملجل�ض االإدارة �سنويًا، و خالل ال�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2020 عقدت 5 اجتماعات ملجل�ض االإدارة.
و يلخ�ض اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ اإجتماعات جمل�ض االإدارة و ح�سور االأع�ساء فى كل اإجتماع:

بلغ اإجماىل املكافاأة املدفوعة للمدير التنفيذي خالل ال�سنة 196,147 دينار بحرينى )2019: 698,771 دينار بحرينى( )رواتب و مكافاآت نهاية اخلدمة و عالوات(

�سيا�سة املكافاآت
بلغ جمموع املكافاآت املدفوعة الأع�ساء جمل�ض االإدارة خالل ال�سنة 110,100 دينار بحرينى كاأتعاب اأ�سا�سية )2019 : 180,000 دينار بحرينى(

يلخ�ض اجلدول التايل املعلومات  حول املن�سب و املهنة و �سنوات اخلربة و موؤهالت مل من االإدارة التنفيذية:

23 نوفمرب 102020 اأكتوبر 112020 اأغ�سط�ش 62020 مايو 12020 اأبريل 192020 فرباير 2020ا�سم ع�سو جمل�ش الإدارة

aaaaaaال�سيد فاروق يو�سف املوؤيد

aaaaaaال�سيد فوزى اأحمد كانو

aaaaaaال�سيد حممد ح�سني يتيم

aaaaaaال�سيد خالد حممد كانو

aaaaaaال�سيد اأحمد جناحى

aaaa--ال�سيد اوليفر هارني�ض

----aaال�سيد بيرت كووك )ا�ستقال(

aaaaaaال�سيد خالد تقى

aaaaaaال�سيد حممد جا�سم بوزيزى

aaaaaaال�سيد عادل امل�سقطى

aaaaaaال�سيد جا�سم عبد العال

�سنوات اخلربةاملهنةاملن�سباإ�سم الع�سو التنفيذى

38الإدارةالرئي�ش التنفيذيال�سيد جارفيلد جونز

38الإ�سرتاتيجيات و الإدارة املاليةرئي�ش ال�سوؤون املاليةال�سيد �ساربل �سركي�ض

اإف�ساحات حوكمة ال�سركات )يتبع(
لل�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2020
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)2( )اللجان(
يلخ�ض اجلدول التايل معلومات عن جلان جمل�ض االإدارة واأع�سائها و اأهدافها:

بلغ جمموع املكافاأت املدفوعة للجنة التنفيذية 8,000 دينار بحريني خالل ال�سنة ) 2019 : 8,400 دينار بحريني(.

)2( )اللجان(

يتوجب على املجموعة كحد ادنى عقد 4 اجتماعات للجنة التدقيق خالل كل ال�سنة. خالل ال�سنة املنتهية 31 دي�سمرب 2020، عقد 4 اجتماعات للجنة التدقيق يلخ�ض اجلدول التايل املعلومات عن 
التواريخ اجتماعات اللجنة و ح�سور كل االع�ساء لكل اجتماع: 

بلغ جمموع املكافاأت املدفوعة للجنة التدقيق 6,000 دينار بحريني خالل ال�سنة ) 2019 : 5,200 دينار بحريني(.

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 ، عقد 5 اجتماعات للجنة التنفيذية. يلخ�ض اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ اجتماعات اللجنة و ح�سور االع�ساء لكل اجتماع: 

16 نوفمرب 1820 اكتوبر 1520 يونيو 2020 ابريل 2620 يناير 20التاريخ 

aaaaaال�سيد حممد ح�سني يتيم

aaaaaال�سيد فوزي كانو

aaaaaال�سيد احمد جناحي

aaaaaال�سيد حممد جا�سم بوزيزي

08 نوفمرب 0520 اغ�سط�ش 0420 مايو 1620 فرباير 20التاريخ 

aaaaال�سيد جا�سم عبدالعال 

aaaXال�سيد خالد كانو 

aaaaال�سيد خالد تقي

aaaaال�سيد عادل امل�سقطي

تنفيذي / غري تنفيذيالع�ساءالهدافجلنة املجل�ش 
م�ستقل / غري م�ستقل

اللجنة التنفيذية
مراجعة واعتماد و وتوجيه الإدارة التنفيذية 

فيما يخ�ش المور التي يرفعها جمل�ش الدارة 
مثل ال�سيا�سات املختلفة و خطط العمال

ال�سيد حممد ح�سني يتيم 
ال�سيد فوزي كانو 

ال�سيد احمد جناحي 
ال�سيد حممد جا�سم بوزيزي 

غري تنفيذي / غري م�ستقل
غري تنفيذي / غري م�ستقل
غري تنفيذي / غري م�ستقل
غري تنفيذي / غري م�ستقل

تنفيذي / غري تنفيذيالع�ساءالهدافجلنة املجل�ش 
م�ستقل / غري م�ستقل

جلنة التدقيق

مراجعة برنامج التدقيق الداخلي ونظام الرقابة 
الداخلية، والنظر يف النتائج الرئي�سية ملراجعات 

التدقيق الداخلي والتحقيقات وردود االدارة. التاأكد 
من التن�سيق بني املدققني الداخلني و اخلارجني. 

ال�سيد جا�سم عبدالعال 
ال�سيد خالد كانو 
ال�سيد خالد تقي 

ال�سيد عادل امل�سقطي

غري تنفيذي / م�ستقل
غري تنفيذي / غري م�ستقل
غري تنفيذي / غري م�ستقل
غري تنفيذي / غري م�ستقل

اإف�ساحات حوكمة ال�سركات )يتبع(
لل�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2020
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تنفيذي / غري تنفيذيالع�ساءالهدافجلنة املجل�ش 
م�ستقل / غري م�ستقل

جلنة الرت�سيح و املكافاآت 

حتديد اال�سخا�ض املوؤهلني لي�سبحوا اأع�ساء جمل�ض االإدارة وكبار املدراء 
التنفيذين بال�سركة. با�ستثناء تعيني مدققي احل�سابات الداخلني. حتديد 

 احلجم املنا�سب وتكوين املجل�ض واللجان التابعة للمجل�ض. تقدمي 
تو�سيات اىل املجل�ض اإقالة وتعيني اأع�ساء جمل�ض االدارة و�سع خطة 

بانتظام. مراجعة و تو�سية و حتديد املكافاأت و �سيا�سات احلوافز ملجل�ض 
االدارة و االدارة العليا، مع مراعاة اال�سعار ال�سائدة يف ال�سوق للمهام 
املماثلة وجعلها جذابة وذلك جلذب اال�سخا�ض ذو جودة عالية الإدارة 

ال�سركة بنجاح. 

ال�سيد فاروق يو�سف املوؤيد
ال�سيد حممد جا�سم بوزيزي

ال�سيد جا�سم عبدالعال

غري تنفيذي / غري م�ستقل
غري تنفيذي / غري م�ستقل

غري تنفيذي / م�ستقل

تنفيذي / غري تنفيذيالع�ساءالهدافجلنة املجل�ش 
م�ستقل / غري م�ستقل

جلنة حوكمة ال�سركات  

جلنة حوكمة ال�سركات هو النظام الداخل الذي ي�سمل ال�سيا�سات 
والعمليات و اال�سخا�ض، والذي يتاأكد من ا�ستيفاء احتياجات امل�ساهمني 

و ا�سحاب امل�سلحة االآخرين بالكامل. و�سيتم ذلك عن طريق توجيه 
ومراقبة اأن�سطة اإدارة ا�ستخدام املمار�سات التجارية اجليدة و املو�سوعية 

وامل�ساءلة والنزاهة. تنفذ جلنة حوكمة ال�سركات ثقافة ال�سركات 
للموؤ�س�سات، التزام جمل�ض االدارة و االدارة العليا نحو اإطار حوكمة 

ال�سركات ونهج ال�سركة على االتزام بامليثاق كربنامج �سالمة بداًل من 
االلتزام. 

ال�سيد فاروق يو�سف املوؤيد
ال�سيد بيرت كووك 

ال�سيد جا�سم عبدالعال

غري تنفيذي / غري م�ستقل
غري تنفيذي / غري م�ستقل

غري تنفيذي / م�ستقل

يلخ�ش اجلدول التايل معلومات عن جلان جمل�ش الإدارة واأع�سائها و اأهدافها:

يتوجب على املجموعة كحد ادنى عقد اجتماعني للجنة الرت�سيح و املكافاآت خالل كل �سنة. وخالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020، عقد اجتماعني للجنة الرت�سيح و املكافاآت. يلخ�ض اجلدول التايل 
املعلومات عن تواريخ االجتماعات و ح�سور االأع�ساء لكل اجتماع: 

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020، عقد اجتماعني للجنة حوكمة ال�سركات. يلخ�ض اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ االجتماعات و ح�سور االع�ساء لكل اجتماع: 

بلغ جمموع املكافاأت املدفوعة للجنة التنفيذية 2،000 دينار بحريني خالل ال�سنة ) 2019 : 2،400 دينار بحريني(.

بلغ جمموع املكافاأت املدفوعة للجنة التنفيذية 2،400 دينار بحريني خالل ال�سنة ) 2019 : 2،400 دينار بحريني(.

19 اكتوبر 2020 مار�ش 20التاريخ 

aaال�سيد فاروق يو�سف املوؤيد

aaال�سيد حممد جا�سم بوزيزي

aaال�سيد جا�سم عبدالعال

19 اكتوبر 2020 مار�ش 20التاريخ 

aaال�سيد فاروق يو�سف املوؤيد

aa ال�سيد بيرت كووك     

aa ال�سيد جا�سم عبدالعال

اإف�ساحات حوكمة ال�سركات )يتبع(
لل�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2020
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53التقرير السنوي 2020

تنفيذي / غري تنفيذيالع�ساءالهدافجلنة املجل�ش 
م�ستقل / غري م�ستقل

جلنة اال�ستثمار  

مت تاأ�سي�ض جلنة اال�ستثمار من قبل جمل�ض االإدارة لتقدمي التوجيهات 
واالإ�سراف و الرقابة على االأن�سطة حتى يتم زيادة عائد االأن�سطة اىل 

احلدود الق�سوى يف حني يتم تغطية م�ستوى قبول املخاطر. تتوىل اللجنة 
م�ساعدة جمل�ض ادارة فنادق اخلليج يف اإدارة االأن�سطة اال�ستثمارية وهي 

امل�سئولة عن: 

- مراجعة ال�سيا�سات اال�ستثمارية و اال�سرتاتيجة لل�سركة.
- اال�سراف على االن�سطة اال�ستثمارية 

- املراجعة الدورية للمحفظة اال�ستثمارية 
- تقييم حا�سم للمحفظة اال�ستثمارية

- حتديد عمر اال�ستثماري لل�سركة 
- تقدمي ا�س�ض قرارات اال�ستثمارات 

ال�سيد فاروق يو�سف املوؤيد
ال�سيد حممد ح�سني يتيم

ال�سيد احمد جناحي 
ال�سيد خالد تقي

غري تنفيذي / غري م�ستقل
غري تنفيذي / غري م�ستقل
غري تنفيذي / غري م�ستقل
غري تنفيذي / غري م�ستقل

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020، عقد اجتماعني للجنة اال�ستثمار. يلخ�ض اجلدول التايل املعلومات عن تواريخ االجتماعات و ح�سور االع�ساء لكل اجتماع: 

بلغ جمموع املكافاآت املدفوعة للجنة التنفيذية 3،200 دينار بحريني خالل ال�سنة ) 2019 : 2,800 دينار بحريني(.

19 اكتوبر 2020 مار�ش 20التاريخ 

aaال�سيد فاروق يو�سف املوؤيد

aaال�سيد حممد ح�سني يتيم

aaال�سيد احمد جناحي 

aaال�سيد خالد تقي

اإف�ساحات حوكمة ال�سركات )يتبع(
لل�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2020
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)3( حوكمة ال�سركات

قانون حوكمة ال�سركات
املتوقع من جمل�ض االإدارة واملوظفني لدى ال�سركة احلفاظ على اأعلى م�ستوى من اأخالقيات العمل وال�سلوك ال�سخ�سي. وقد اأن�ساأت ال�سركة ميثاق لقواعد ال�سلوك التي توفر االأطر االأخالقية والقانونية 

جلميع املوظفني يف اإدارة اأعمالها. ميثاق ال�سلوك املهني تعرف كيف تتوا�سل ال�سركة مع موظفيها وامل�ساهمني واملجتمع الذي تعمل فيها ال�سركة. اعتمد جمل�ض االإدارة ميثاق ال�سلوك املهني واالإجراءات 
و�سيا�سة املبلغني ملراقبة االلتزام الأخالقيات ال�سركة.

تغيريات على املبادئ التوجيهية حلوكمة ال�سركات للمجموعة
ال يوجد

اللتزام بقانون حوكمة ال�سركات
اعتمد جمل�ض االإدارة قانون حوكمة ال�سركات و�سيا�سة املبلغني ملراقبة االلتزام الأخالقيات ال�سركة ميثاق ال�سلوك املهني يوفر توجيهات وا�سحة يف ممار�سة االأعمال التجارية على ال�سعيد الدويل، 

والتفاعل مع احلكومات واملجتمعات املحلية وال�سركاء التجاريني وال�سلوك العام يف مكان العمل بالنظر اإىل منوذج ممار�سة اأف�سل ال�سركات. وي�سمل ميثاق تعمل فيها
 املهني االأطر ال�سلوكية جلميع املوظفني يف اإطار جمموعة وا�سعةمن امل�سائل االأخالقية والقانونية. و�سيتم ن�سر ميثاق ال�سلوك املهني يف ق�سم »حوكمة ال�سركات « يف موقع ال�سركة.

ت�سارب امل�سالح
يف �سنة 2020 و 2019 ، مل تظهر هناك حاالت من ت�سارب امل�سالح. ت�سارب امل�سالح التي تن�ساأ نتيجة اأي �سفقة جتارية اأو اأي نوع من القرارات التي يتعني اتخاذها، يجب على اأع�ساء جمل�ض االإدارة 

املعنيني االمتناع عن امل�ساركة يف مناق�سة مثل هذه ال�سفقة اأو القرارات الواجب اتخاذها. يف هذا ال�سدد، يبلغ اأع�ساء جمل�ض اإدارة جمموعة فنادق اخلليج عادة املجل�ض عن ت�سارب حمتمل يف 
امل�سالح قبل مناق�سة اأي �سفقة اأو قرار. ميتنع االأع�ساء املعنيني عن الت�سويت على اأي قرار حيثما قد ين�ساأ اأي ت�سارب يف امل�سالح.

تقييم اأداء جمل�ش الإدارة ورئي�ش جمل�ش الإدارة
يتم مناق�سة هذا يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي و�سياأخذ اأي�سًا كجزء من ميثاق حوكمة ال�سركات.

اأداء الرئي�ش التنفيذي
يتم مناق�سة اأداء الرئي�ض التنفيذي يف االإجتماع ال�سنوي للم�ساهمني وكما اأنه �سوف يدرج كجزٍء من قانون حوكمة ال�سركات يف جلنة الرت�سيح واملكافاآت.

و�سائل الت�سال بني امل�ساهمني وامل�ستثمرين
تلتزم ال�سركة بتوفري املعلومات ذات ال�سلة ويف الوقت املنا�سب للم�ساهمني وفقًا اللتزاماتها باالإف�ساح امل�ستمر يف قانون حوكمة ال�سركات.

يتم اإر�سال املعلومات اإىل امل�ساهمني من خالل توزيع التقرير ال�سنوي لل�سركة وغريها من االت�ساالت. تن�سر جميع الن�سرات يف موقع ال�سركة وتبعث للم�ساهمني يف الوقت املنا�سب.

اإن م�سئولية �سكرتري جمل�ض االإدارة هي القيام باالت�سال مع امل�ساهمني والتاأكد من اأن ال�سركة على وفاء بالتزاماتها باالإف�ساح امل�ستمر.

اإدارة املخاطر الرئي�سية وال�سكوك التي تواجه املجموعة
يقوم جمل�ض االإدارة ككل واالإدارة بتقييم املخاطر من وقت الآخر. يتوىل جمل�ض االإدارة بحث واتخاذ التدابري املنا�سبة اأو املخاطر التي تواجه املجموعة.

مراجعة عمليات واإجراءات الرقابة الداخلية
يتم اإجراء مراجعة عملية الرقابة الداخلية واالإجراءات ب�سكل منتظم من قبل املدققني الداخليني حل�سابات ال�سركة، ل�سمان كفاءة االإجراءات.

اإف�ساحات حوكمة ال�سركات )يتبع(
لل�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2020
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