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 المختصرة الموحدة المرحلیةالمعلومات المالیة 
  ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  للتسعة

 
 
 

 الصفحة                 المحــتویات
 
 
 
 

  ۲ - ۱   المختصرة الموحدة مدققي الحسابات عن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة تقریر
   
 

 المختصرة   الموحدة المرحلیة المالیة المعلومات
 ۳        المختصر الموحد الماليبیان المركز 

 ٤       الربح أو الخسارة الموحد المختصر بیان
 ٥        المختصر الموحد الدخل الشامل بیان

 ۷ - ٦      المختصر الموحد بیان التغیرات في حقوق الملكیة
 ۸        المختصر الموحد بیان التدفقات النقدیة

 ۲۱ - ۹     المختصرة الموحدة المرحلیةإیضاحات حول المعلومات المالیة 
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      المختصر بیان الدخل الشامل الموحد

 بالدینار البحریني                                  ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ المنتھیة في للتسعة أشھر
 
 
 سبتمبر ۳۰الثالثة أشھر المنتھیة في   سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعة إیضاح 
  ۲۰۱۸ ۲۰۱۷  ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 )مراجعة( (مراجعة)  )مراجعة( (مراجعة)  
       

 ۲٫۸۰۹٫٥۱٥ ۱٫۱۱۷٫۳۹٤  ۸٫٦۷۸٫٦۷۰ ٥٫۷۳۹٫۷۸٤  صافي ربح الفترة
       

       الدخل الشامل اآلخر:
       ح یمكن إعادة تصنیفھا للربال البنود التي 
       أو الخسارة

       سندات استثماریة بالقیمة العادلة من 
       من صافي -خالل الدخل الشامل اآلخر 

 - ۷٦٫۷۹٦  - ۲٦٦٫٦۷٤  العادلةتغیر القیمة 
       
  ۲٦٦٫٦۷٤ -  ۷٦٫۷۹٦ - 
       

       البنود التي یمكن إعادة تصنیفھا الحقا 
       للربح أو الخسارة

       موجودات مالیة متوفرة للبیع
 )٤٤۱٫۰٥۹( -  )٤۸۲٫٦٦٥( -  صافي التغیر في القیمة العادلة -

       الحصة من احتیاطي القیمة العادلة 
 )۱٫٥۹۸( ٦٫٦٥٥  )٥٫۸۷۹( ۲۸٫٥۹۳ ۷ للشركات الزمیلة

       
 )٤٤۲٫٦٥۷( ۸۳٫٤٥۱  )٤۸۸٫٥٤٤( ۲۹٥٫۲٦۷  الدخل الشامل اآلخر للفترة

       
 ۲٫۳٦٦٫۸٥۸ ۱٫۲۰۰٫۸٤٥  ۸٫۱۹۰٫۱۲٦ ٦٫۰۳٥٫۰٥۱  مجموع الدخل الشامل للفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.۲۱إلى  ۳على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلیة تشتمل المعلومات المالیة 
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      المختصر الموحد التغیرات في حقوق الملكیةبیان 
 بالدینار البحریني                                                                                                              ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ المنتھیة في للتسعة أشھر

 
   احتیاطیات أخرى    
   أرباح أسھم  احتیاطي      
  أرباح موصى  احتیاطي القیمة األعمال احتیاطي احتیاطي أسھم عالوة إصدار رأس 

 المجموع مستبقاة بتوزیعھا العادلة الخیریة عام قانوني خزانة األسھم المال (مراجعة) ۲۰۱۸
           

 ۱۱۱٫۷٦۸٫۷۳۳ ٤۳٫۲٤٦٫۲۲۹ ٦٫۷۷٦٫٦۲۳ ۳٫۱۲۷٫۳٥۸ ۲٫۲۳۸٫۰۹۸ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۲۹۹٫۷٤٤ )۳۳٫۲٤۸( ۱۷٫٥۱٤٫٤٤۲ ۲۲٫٥۹۹٫٤۸۷ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 
           

           ادعدإلأثر تطبیق المعیار الدولي 
           ) كما في۹التقاریر المالیة رقم (

 ۱٫۲٦۰٫۸۰۲ - - ۱٫۲٦۰٫۸۰۲ - - - - - - ھـ)٤(إیضاح رقم  ۲۰۱۸ینایر  ۱
           راالحصة من أثر تطبیق المعی

           الدولي إلعداد التقاریر المالیة
           للشركات الزمیلة كما ) ۹رقم (

 - )٤۲٫۸٤۳( - ٤۲٫۸٤۳ - - - - - - ۲۰۱۸ ینایر ۱

           ینایر ۱الرصید المعدل كما في 
۲۰۱۸ ۲۲٫٥۹۹٫٤۸۷ ۱۷٫٥۱٤٫٤٤۲ )۳۳٫۲٤۸( ۱۱٫۲۹۹٫۷٥٫ ٤٤۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۲۳۸٫۰۹۸ ٤٫٤۳۱٫۰۰۳ ٦٫۷۷٦٫٦۲۳ ٤۳٫۲۰۳٫۳۸٦ ۱۱۳٫۰۲۹٫٥۳٥ 

           الدخل الشامل للفترة:
 ٥٫۷۳۹٫۷۸٤ ٥٫۷۳۹٫۷۸٤ - - - - - - - - ربح الفترة

 ۲۹٥٫۲٦۷ - - ۲۹٥٫۲٦۷ - - - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 ٦٫۰۳٥٫۰٥۱ ٥٫۷۳۹٫۷۸٤ - ۲۹٥٫۲٦۷ - - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

           محول من استبعاد استثمارات
 - ٤۱٫۷۹۳ - )٤۱٫۷۹۳( - - - - - - في أوراق مالیة

           معامالت مع مساھمي المجموعة
           معلنھ لسنة  أرباح أسھم -

۲۰۱۷ - - - - - - - )٦٫۷۷٦٫٦۲۳( - )٦٫۷۷٦٫٦۲۳( 

 ۱۱۲٫۲۸۷٫۹٦۳ ٤۸٫۹۸٤٫۹٦۳ - ٤٫٦۸٤٫٤۷۷ ۲٫۲۳۸٫۰۹۸ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۲۹۹٫۷٤٤ )۳۳٫۲٤۸( ۱۷٫٥۱٤٫٤٤۲ ۲۲٫٥۹۹٫٤۸۷ ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰كما في 
 

 .۲۱إلى  ۳على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلیة تشتمل المعلومات المالیة 
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 مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب
 

      المختصر الموحد التغیرات في حقوق الملكیةبیان 
 البحرینيبالدینار                                                                                                     (یتبع) ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ المنتھیة في للتسعة أشھر

 
 
   احتیاطیات أخرى    
   أرباح أسھم  احتیاطي      
  أرباح موصى  احتیاطي القیمة األعمال احتیاطي احتیاطي أسھم عالوة إصدار رأس 

 المجموع مستبقاة بتوزیعھا العادلة الخیریة عام قانوني خزانة األسھم المال (مراجعة ومعدلة) ۲۰۱۷
           

           ۲۰۱۷ینایر ۱الرصید في 
ً (كما أعلن   ۱۰٤٫۰۳۰٫۰۲۳ ٤۲٫۰٦۸٫٥۸٦ ٥٫۱۳٤٫۹٦۸ ۳٫٥۲۷٫۷۹۳ - ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۲۷۲٫٤۹٤ )۳۳٫۲٤۸( ۱۷٫٥۱٤٫٤٤۲ ۲۰٫٥٤٤٫۹۸۸ )سابقا

           أثر تعدیل الفترات السابقة 
 ۲٫۰٦۲٫٦۳۰ - - - ۲٫۰٦۲٫٦۳۰ - - - - - ج) ٤(إیضاح 

           
 ۱۰٦٫۰۹۲٫٦٥۳ ٤۲٫۰٦۸٫٥۸٦ ٥٫۱۳٤٫۹٦۸ ۳٫٥۲۷٫۷۹۳ ۲٫۰٦۲٫٦۳۰ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۲۷۲٫٤۹٤ )۳۳٫۲٤۸( ۱۷٫٥۱٤٫٤٤۲ ۲۰٫٥٤٤٫۹۸۸ ینایر ۱ الرصید المعدل كما في

           
 ۸٫٦۷۸٫٦۷۰ ۸٫٦۷۸٫٦۷۰ - - - - - - - - ربح الفترة

 )٤۸۸٫٥٤٤( - - )٤۸۸٫٥٤٤( - - - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة
           

 ۸٫۱۹۰٫۱۲٥ ۸٫٦۷۸٫٦۷۰ - )٤۸۸٫٥٤٤( - - - - - - الدخل الشامل للفترةمجموع 
           معامالت مع مساھمي المجموعة

 - )۲٫۰٥٤٫٤۹۹( - - - - - - - ۲٫۰٥٤٫٤۹۹ أسھم منحة صادرة -
 )٥٫۱۳٤٫۹٦۸( - )٥٫۱۳٤٫۹٦۸( - - - - - - - ارباح أسھم نقدیة -
 ۱٦۷٫۱٦٥ - - - ۱٦۷٫۱٦٥ - - - - - تعدیل خالل الفترة -

           مجموع المعامالت مع مساھمي
 )٤٫۹٦۷٫۸۰۳( )۲٫۰٥٤٫٤۹۹( )٥٫۱۳٤٫۹٦۸( - ۱٦۷٫۱٦٥ - - - - ۲٫۰٥٤٫٤۹۹ المجموعة

           
 ۱۰۹٫۳۱٤٫۹۷٦ ٤۸٫٦۹۲٫۷٥۷ - ۳٫۰۳۹٫۲٤۹ ۲٫۲۲۹٫۷۹٥ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۲۷۲٫٤۹٤ )۳۳٫۲٤۸( ۱۷٫٥۱٤٫٤٤۲ ۲۲٫٥۹۹٫٤۸۷ ۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰كما في 

 
 
 

 .۲۱إلى  ۳على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلیة تشتمل المعلومات المالیة 
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 مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب
 

      المختصر الموحد التدفقات النقدیةبیان 
 بالدینار البحریني                                  ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ المنتھیة في للتسعة أشھر

 
 ۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰  ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ إیضاح 
 (مراجعة)  (مراجعة)  
     

     األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة من 
 ۸٫٦۷۸٫٦۷۰  ٥٫۷۳۹٫۷۸٤  لفترة اربح 

     تعدیالت للبنود التالیة:
 ۳٫٤۳۷٫٤٥٤  ۳٫۷۱۹٫٤۹٥  استھالك 

 )۱٫٥٦۰٫۰٤۱(  )۸۱۷٫٤۸۷( ۷ شركات زمیلةأرباح حصة المجموعة من 
 )۸۲۷٫۸۸۳(  )۷٥۸٫۸٦۹(  دخل أرباح األسھم

 )٤۹۲٫٦۱۰(  )۳۳۰٫۹٦۳(  دخل الفوائد
 ۷٦٫۱٦۲  -   متوفرة للبیعاستثمارات  انخفاض قیمةخسارة 

 ۱٤٫۰۷٤  ۱۳٫٦٦٤  مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا  
 ۱۲٫۱۰۲  ۹۹٦  مخزون بطيء الحركة  مخصص

 ۸٦٫۱٦٦  ۱۸۳٫٦٦۳  مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
     

 ۹٫٤۲٤٫۰۹٤  ۷٫۷٥۰٫۲۸۳  ربح الفترة بعد التعدیالت
     :الموجودات والمطلوبات التشغیلیةتغیرات في ال

 ٥۰۸٫٦۷٦  )۲۰٤٫۹٥۲(  مخزون
 ٦۲٫٦٤۳  ۱٤۰٫۲۹۳  ذمم تجاریة مدینة وذمم أخرى
 )٦۷۲٫۸۲۹(  )۱٫۹۹۸٫٦۲٦(  ذمم تجاریة دائنة وذمم أخرى

 )۱۹۲٫٥۰۰(  )۲۹۰٫۷٥۰(  مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
 )۳۷٫۰۰۰(  )٤٫٦۰۰(  تبرعات خیریة مدفوعة

 )۳٤۲٫۳۲٦(  )۱۲٤٫٤٥٥(  مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
     

 ۸٫۷٥۰٫۷٥۸  ٥٫۲٦۷٫۱۹۳  صافي النقد من األنشطة التشغیلیة
 

     األنشطة االستثماریة
 )٤٫٦۲۸٫٦۰۷(  )٤۸٫۱۹۰٫٥٤۳(  شراء عقارات وآالت ومعدات

 )۱۲٦٫۸۹٤(  -    متوفرة للبیعشراء استثمارات 
 ٥٫٤٥٦  ۳٥۷٫۷۸۳  متوفرة للبیعاستبعاد استثمارات 

 ٦۱٫۷۹٥  -  مقبوضات رأس مال مسترد
 ٥۰۱٫۸۳٥  ۳۳۰٫۹٦۳  فوائد مستلمة

 ۱٫٥۷٥٫۷٥۰  ۱٫۷۰۱٫۰۰۰ ۷ أرباح أسھم مستلمة من شركة زمیلة
 ۸۲۷٫۸۸۳  ۷٥۸٫۸٦۹  أرباح أسھم مستلمة 

ً  ۹۰ودائع ألجل بتواریخ استحقاق ألكثر من   )۳٫٦۷۲٫٦۷۹(  ۱٤٫۹۰٦٫۹٥۹  یوما
     

 )٥٫٤٥٥٫٤٦۱(  )۳۰٫۱۳٤٫۹٦۹(  األنشطة االستثماریةالمستخدم في صافي النقد 
 

     األنشطة التمویلیة
 )٥٫۱۳٤٫۹٦۸(  )٦٫٥۹۱٫٤٤٥( ۹ مدفوعةأرباح أسھم 
 -  ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸ قرض مستلم

     
 )٥٫۱۳٤٫۹٦۸(  ۱۰٫٤۰۸٫٥٥٥  األنشطة التمویلیة )المستخدم في( الناتج من / صافي النقد

 
     

 )۱٫۸۳۹٫٦۷۱(  )۱٤٫٤٥۹٫۲۲۱(  في النقد وما في حكمھ صافي النقص
     

 ۱۱٫۲۲۷٫۱۸۲  ۱۹٫۲۷۸٫۹۱۰  ینایر ۱النقد وما في حكمھ في 
     

 ۹٫۳۸۷٫٥۱۱  ٤٫۸۱۹٫٦۸۹  سبتمبر ۳۰النقد وما في حكمھ في 
 
 

 .۲۱إلى  ۳على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلیة تشتمل المعلومات المالیة 
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      إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
 بالدینار البحریني                                    ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ المنتھیة في للتسعة أشھر

 
 
 .   المنشأة۱

لدى وزارة الصناعة ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة تأسست في مملكة البحرین ومسجلة  مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب.
، المنامة، مملكة ٥۸۰. العنوان البریدي للمقر الرئیسي للشركة ھو ص.ب ۹٥۰والتجارة والسیاحة بموجب سجل تجاري رقم 

 البحرین.
 

وشركاتھا  المعلومات المالیة ھي المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة المراجعة لمجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب.
 .۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلمشار إلیھم معاً بالمجموعة) لفترة التابعة (ا

 
تمتلك وتدیر المجموعة فندق الخلیج وأجنحة الخلیج ومركز الخلیج الدولي للمؤتمرات ومكاتب الخلیج، وشركة البحرین للسیاحة 

فندق كراون بالزا البحرین ش.ش.و، وجلف براندز إنترناشونال في البحرین، باإلضافة إلى توفیر الخدمات التموینیة. كما  –
منتجع جنة المحیط في زنجبار، والبحرین، وأسدال جلف إن سیف، مملكة البحرین،  كیھدق تقدم المجموعة خدمات إداریة لفن

 جمھوریة تنزانیا.
 

 
 .   السیاسات المحاسبیة۲
 

 بیان االلتزام )أ(
وفقاً لمتطلبات معیار  ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةأعدت المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة لفترة 

"التقاریر المالیة المرحلیة"، والذي یجیز عرض المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة بصورة ) ۳٤(المحاسبة الدولي رقم 
 مختصرة. 

بالتزامن  اال تشمل المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة على كل المعلومات المطلوبة في البیانات المالیة السنویة ویجب قراءتھ
، ما عدا آثار تطبیق المعیار الدولي إلعداد ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱مع البیانات المالیة الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

) من ھذه ٤) كما ھو مشروح في إیضاح رقم (۱٥)، والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (۹التقاریر المالیة رقم (
وبالرغم من ذلك، تم إدراج إیضاحات تفسیریة مختارة لتفسیر أحداث ومعامالت جوھریة  لیة المرحلیة المختصرة.المعلومات الما

دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في ول لفھم التغیرات في المركز المالي للمجموعة وأدائھا المالي منذ آخر بیانات مالیة سنویة كما في
۲۰۱۷. 

 
المختصرة مراجعة، غیر مدققة. تم استخراج أرقام المقارنة لبیان المركز المالي الموحد المختصر المعلومات المالیة المرحلیة 

بیان لوأرقام المقارنة للبیانات الموحدة المختصرة  .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المدققة عن السنة المنتھیة في  الموحدة من البیانات المالیة
حلیة البیانات المالیة المروق الملكیة والتدفقات النقدیة تم استخراجھا من والتغیرات في حقالربح أو الخسارة والدخل الشامل 

   .۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة الموحدة المختصرة المراجعة 
 
 التقدیرات واألحكام )ب(

إن إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة یتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام والتقدیرات والفرضیات والتي تؤثر 
على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة 

 عن ھذه التقدیرات. 
 

إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة، قامت اإلدارة باستخدام األحكام الجوھریة ذاتھا التي تم استخدامھا عند 
دة ة، والمصادر الرئیسیة لتقدیر عدم الیقینیة، والتي تم تطبیقھا على البیانات المالیة الموحمجموعفي تطبیق السیاسات المحاسبیة لل

، ما عدا التغیرات الناتجة من تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ھیة في المدققة للسنة المنت
 ). ۱٥)، والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (۹(
 
 
 
 



 

۱۰ 
 

 مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب
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 .   السیاسات المحاسبیة (یتبع)۲

 
 إدارة المخاطر المالیة )ج(

لمدققة اإن سیاسات وأھداف إدارة المخاطر المالیة للمجموعة ھي نفسھا تلك التي تم اإلفصاح عنھا في البیانات المالیة الموحدة 
)، ۹، ما عدا التغیرات الناتجة من تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ).۱٥والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  . ۳
المرحلیة الموحدة المختصرة باستخدام نفس السیاسات المحاسبیة المتبعة  فیما عدا المشروح أدناه، تم إعداد المعلومات المالیة

. كما یتوقع ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱وطرق االحتساب المطبقة في إعداد البیانات المالیة الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
                          للسنة المنتھیة فيوموعة كما في أن تُعكس التغیرات في السیاسات المحاسبیة في البیانات المالیة الموحدة للمج

 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

 
 .   التغیرات في السیاسات المحاسبیة٤
 

 )۹تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ( )أ(
مجلس معاییر المحاسبة الدولي ) كما تم إصداره من قبل ۹قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

، مما نتج عن تغییرات في السیاسات المحاسبیة والتسویات على المبالغ ۲۰۱۸ینایر  ۱، مع التاریخ االنتقالي في ۲۰۱٤في یولیو 
 .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المحتسبة سابقاً في البیانات المالیة كما في وعن السنة المنتھیة في 

)، اختارت المجموعة عدم تعدیل ۹لألحكام االنتقالیة للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (حسب ما ھو مسموح بھ وفقاً 
أرقام المقارنة. أي تسویات على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة في التاریخ االنتقالي تم احتسابھا في الرصید 

 الحتیاطي القیمة العادلة للفترة الحالیة. االفتتاحي لألرباح المستبقاة، والرصید االفتتاحي
   

) تغییر السیاسات المحاسبیة الحتساب، وتصنیف، وقیاس الموجودات ۹نتج عن تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
معاییر األخرى التي تتعامل ) یعدل بصورة جوھریة ال۹والمطلوبات المالیة. كما أن المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

 "األدوات المالیة: اإلفصاحات". –) ۷مع األدوات المالیة، مثل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
 

) ملخصة ۹التغیرات الرئیسیة في السیاسات المحاسبیة للمجموعة والناتجة من تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
بما أن معلومات المقارنة لم یتم تعدیلھا، فإن السیاسات المحاسبیة المتعلقة باألدوات المالیة لفترات المقارنة تستند على  أدناه.

                       المدققة كما في وللسنة المنتھیة بتاریخ الموحدة )، كما تم اإلفصاح عنھ في البیانات المالیة۳۹معیار المحاسبة الدولي رقم (
 .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 
 تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة

فئات رئیسیة لتصنیف الموجودات المالیة: المقاسة بالتكلفة المطفأة، أو القیمة  ۳) على ۹یحتوي المعیار الدولي إلعداد التقاریر رقم (
یستند تصنیف المعیار الدولي إلعداد التقاریر العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

) بصورة عامة على نموذج العمل الذي یتم من خاللھ إدارة الموجودات المالیة وتدفقاتھا النقدیة التعاقدیة. المعیار یلغي فئات ۹رقم (
 المدینة، والمتوفرة للبیع.) الحالیة، وھي المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق، والقروض والذمم ۳۹معیار المحاسبة الدولي رقم (

 
) بشكل كبیر لتصنیف المطلوبات ۳۹) بالمتطلبات الحالیة لمعیار المحاسبة الدولي رقم (۹یحتفظ المعیار الدولي إلعداد التقاریر رقم (

زام بالقیمة االلت منشأة قیاسالالمالیة، باستثناء معالجة األرباح والخسائر االئتمانیة الخاصة بالمجموعة، والتي تنشأ عندما تختار 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وتحتسب ھذه األرباح والخسائر في الدخل الشامل اآلخر. ال تزال ھناك فئتین لقیاس المطلوبات 

 المالیة، ھما: القیمة العادلة، والتكلفة المطفأة.
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 (یتبع) .  التغیرات في السیاسات المحاسبیة٤
 

 ) (یتبع)۹تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ( )أ(
 

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة
) بنموذج ۳۹) یستبدل نموذج "الخسائر المتكبدة" في معیار المحاسبة الدولي رقم (۹الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ( المعیار

"الخسائر االئتمانیة المتوقعة" في المستقبل. نموذج انخفاض القیمة الجدید سیكون واجب التطبیق على الموجودات المالیة المقاسة 
ات العقود، واستثمارات أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ولكن لیس الستثمارات بالتكلفة المطفأة، وموجود

)، تحتسب الخسائر االئتمانیة المتوقعة في وقت مبكر قبل احتسابھا ۹حقوق الملكیة. وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
 ). لم یكن لتطبیق ھذا المعیار أي أثر جوھري على انخفاض قیمة الموجودات المالیة للمجموعة.۳۹م (وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رق

 
  )  ۱٥تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ( )ب(

. لم یكن ۲۰۱٦ینایر  ۱إیراد العقود مع العمالء ابتداء من  –) ۱٥طبقت المجموعة المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
 لتطبیق ھذا المعیار أي أثر جوھري على المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة.

 
 (ج) إعادة تصنیف احتیاطي األعمال الخیریة

قامت المجموعة بإعادة تقییم تصنیف حساب احتیاطي األعمال الخیریة. نظراً لعدم وجود أي التزام محدد لتقدیم مساعدات ألي 
مستفید، فإن المبالغ ال تستوفي تعریف المطلوبات المالیة. وفقاً لذلك، فقد تم إعادة تصنیف ھذه المبالغ كأحد المكونات ضمن حقوق 

 الملكیة. تم تطبیق التغییر في التصنیف بأثر رجعي، من خالل تعدیل أرقام المقارنة.
 

   د) التغییرات الرئیسیة على التقدیرات واألحكام الجوھریة 
 

 تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة:
مالي ھي فقط ال للموجودتقییم نموذج العمل الذي یتم من خاللھ االحتفاظ بالموجودات المالیة، وتقییم ما إذا كانت الشروط التعاقدیة 

 والفوائد على المبلغ األصلي المستحق.  المالي الموجودمدفوعات لمبلغ 
 

 انخفاض قیمة األدوات المالیة:
المالي قد زادت بشكل جوھري منذ االحتساب المبدئي، ودمج معلومات تطلعیة  الموجودتقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على 

نیة الئتماا رخسائس قیام یتفي قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر مرجح لخسائر االئتمان. 
قع ولتي تتایة دلنقت افقادلتد، وافقاً للعقة ولمستحقة للمنشأایة دلنقت افقادلتن ابیرق لفد (أي النقز ایة لجمیع عجلحالالقیمة انھا أعلی 

 تحصیلھا). عة ولمجما
 

 )۹(ھـ) أثر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
 ھو كما یلي: ۲۰۱۸ینایر  ۱) كما في ۹أثر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

 
 احتیاطیات  األرباح المستبقاة  
 أخرى    

     دیسمبر ۳۱) (۳۹الرصید الختامي بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم (
۲۰۱۷(  ٤۳٬۲٤٦٬۲۲۹  ۳٬۱۲۷٬۳٥۸ 

     
     أثر إعادة التصنیف وإعادة القیاس:

     ةاستثمارات مقاسة بالقیماستثمارات األوراق المالیة من متوفرة للبیع إلى 
 ۱٬۲٦۰٬۸۰۲  -  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  ٤۳٬۲٤٦٬۲۲۹  ٤٬۳۸۸٬۱٦۰ 
     ) من قبل۹أثر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

 ٤۲٬۸٤۳  )٤۲٬۸٤۳(  شركة زمیلة
     )۹المالیة رقم (الرصید االفتتاحي حسب المعیار الدولي إلعداد التقاریر 

 ٤٬٤۳۱٬۰۰۳  ٤۳٬۲۰۳٬۳۸٦  ۲۰۱۸ینایر  ۱بتاریخ التطبیق المبدئي في 
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 التغیرات في السیاسات المحاسبیة (یتبع) . ٤
 

 (و) تصنیف وقیاس األدوات المالیة
الموجودات المالیة، باإلضافة لتحلیل خصائص التدفقات النقدیة لھا. الجدول أدناه یوفّق بین فئات القیاس األصلیة والمبالغ الدفتریة قامت المجموعة بإجراء تحلیل مفصل لنماذج العمل الخاصة بإدارة 

 .۲۰۱۸ینایر  ۱ما في ك )۹الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ( )، وفئات القیاس الجدیدة وفقاً للمعیار۳۹للموجودات المالیة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم (
  

    التصنیف  
    الجدید  
    حسب  
 القیمة أثر المعیار الدولي إلعداد القیمة المعیار الدولي التصنیف األصلي  
 الدفتریة )۹التقاریر المالیة رقم ( الدفتریة إلعداد التقاریر حسب معیار المحاسبة  
 الجدیدة إعادة تصنیف إعادة قیاس األصلیة )۹المالیة رقم ( )۳۹الدولي رقم ( 
       

 ۳٤٫۱۸٥٫۸٦۹ - - ۳٤٫۱۸٥٫۸٦۹ بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدینة نقد وأرصدة البنوك
 ۳٫۱۳۸٫۱۲۳ - - ۳٫۱۳۸٫۱۲۳ بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدینة ذمم تجاریة مدینة وموجودات أخرى

       
       استثمارات األوراق المالیة

     بالقیمة العادلة من خالل الدخل متوفرة للبیع الدینسندات 
 ۳٦٤٫۱۰۷ - - ۳٦٤٫۱۰۷ الشامل اآلخر   

بالقیمة العادلة من خالل الدخل  متوفرة للبیع استثمارات حقوق الملكیة (مدرجة)
 الشامل اآلخر 

۱۱٫۲۷۹٫٦۹۰ - - ۱۱٫۲۷۹٫٦۹۰ 

     بالقیمة العادلة من خالل الدخل متوفرة للبیع استثمارات حقوق الملكیة (غیر مدرجة)
 ۱٫۹۷۰٫۸۷۳ - ۱٫۲٦۰٫۸۰۲ ۷۱۰٫۰۷۱ الشامل اآلخر   

     بالقیمة العادلة من خالل الدخل متوفرة للبیع صنادیق مدارة
 ۱۳۹٫٦۱٤ - - ۱۳۹٫٦۱٤ الشامل اآلخر   
       
   ٤۹٫۸۱۷٫٤۷٤ ۱٫۲٦۰٫۸۰۲ - ٥۱٫۰۷۸٫۲۷٦ 
 



 

۱۳ 
 

 مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب
 

      إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
 بالدینار البحریني                                    ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ المنتھیة في للتسعة أشھر

 
 

 الطبیعة الموسمیة للعملیات.  ٥
، تعتبر الفترة من أكتوبر إلى أبریل ھي موسم الذروة. وفقاً لذلك، النتائج المالیة المرحلیة ةللطبیعة الموسمیة لعملیات الفندقنظراً 

 قد ال تمثل حصة متناسبة من األرباح السنویة.
 
 
 .  عقارات وآالت ومعدات٦

دینار بحریني  ٤۸٫۱۹۰٫٥٤۳، تكبدت المجموعة نفقات رأسمالیة بإجمالي ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةخالل فترة 
متضمنة أعمال تطویر مبنى جلف ریزیدنس والدینار بحریني) على مشاریعھا المختلفة  ۷٬۳۷۷٬٥٦۷: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(
 جفیر، ومخازن جلف براندز إنترناشونال، وتجدید مركز الخلیج للمؤتمرات.ال

 
 

 شركة زمیلة  ستثمار فيا.  ۷
ي إن الشركة البحرینیة للترفیھ العائل ،الشركة البحرینیة للترفیھ العائلي ش.م.ب. من ملكیة %۲۸٫۰٦ نسبتھ ماتمتلك المجموعة 

ش.م.ب. ھي شركة عامة مسجلة في مملكة البحرین، ومدرجة في بورصة البحرین، وتعمل بصورة أساسیة في تشغیل المطاعم 
اف دوتقدیم الخدمات فیما یتعلق بالترفیھ العائلي وتورید معدات التسلیة والمعدات ذات الصلة، واالستثمار في الشركات ذات األھ

 المماثلة للشركة البحرینیة للترفیھ العائلي ش.م.ب.
 

الشركة اإلفریقیة والشرقیة (البحرین) ذ.م.م.، وھي شركة خاصة تأسست في مملكة  من ملكیة %۳۳٫۳۳كما تمتلك المجموعة 
 البحرین وتعمل في مجال االستثمار، واستیراد وبیع المنتجات االستھالكیة. 

 
 تم احتساب حصة المجموعة في شركاتھا الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة في المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. 

 
 فیما یلي التغیرات في القیمة الدفتریة لالستثمار في الشركات الزمیلة:

 

 اإلفریقیة والشرقیة (مراجعة) ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰
الشركة البحرینیة 

 المجموع العائليللترفیھ 
    
    

 ۹٫۹۱۰٫٥۳۲ ۲٫۰۷٤٫۹۰۰ ۷٫۸۳٥٫٦۳۲ ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 
 ۸۱۷٫٤۸۷ )۲۷٥٫۸۳۳( ۱٫۰۹۳٫۳۲۰ حصة المجموعة من الربح / (الخسارة) خالل الفترة 

 )۱٫۷۰۱٫۰۰۰( )۱۰۱٫۰۰۰( )۱٫٦۰۰٫۰۰۰( أرباح أسھم مستلمة
    حصة المجموعة في التغیرات المتراكمة في القیم العادلة 

 ۲۸٫٥۹۳ - ۲۸٫٥۹۳ للشركات الزمیلة 
    

 ۹٫۰٥٥٫٦۱۲ ۱٫٦۹۸٫۰٦۷ ۷٫۳٥۷٫٥٤٥ الرصید كما في نھایة الفترة
 

 اإلفریقیة والشرقیة (مراجعة) ۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰
الشركة البحرینیة 

 المجموع للترفیھ العائلي
    
    

 ۹٫٥٥۹٫۹٤۱ ۱٫۸٦٥٫۰۷۹ ۷٫٦۹٤٫۸٦۲ ۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٫٥٦۰٫۰٤۱ ۳٥٥٫٥٤۲ ۱٫۲۰٤٫٤۹۹ حصة المجموعة من الربح خالل الفترة 

 )۱٫٥۷٥٫۷٥۰( )۷٥٫۷٥۰( )۱٫٥۰۰٫۰۰۰( أرباح أسھم مستلمة
    حصة المجموعة في التغیرات المتراكمة في القیم العادلة 

 )٥٫۸۷۹( - )٥٫۸۷۹( للشركات الزمیلة 
    

 ۹٫٥۳۸٫۳٥۳ ۲٫۱٤٤٫۸۷۱ ۷٫۳۹۳٫٤۸۲ الرصید كما في نھایة الفترة
 
 



 

۱٤ 
 

 مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب
 

      إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
 بالدینار البحریني                                    ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ المنتھیة في للتسعة أشھر

 
 
 قرض بنكي.  ۸

نجوم في دبي،  ۹لشراء فندق  BIBOR  +۲٫۱%ملیون دینار بمعدل فائدة  ۲٥حصلت المجموعة على قرض بنكي بقیمة 
رھن بعض . تم ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ملیون دینار من مبلغ القرض كما في  ۱۷اإلمارات العربیة المتحدة. استخدمت المجموعة 

 عقارات المجموعة للبنك كضمان.
 
 
 قبل تشغیل مشروع مصروفات.  ۹

دینار بحریني تخص مصروفات  ۱٫۰٥۷٫۸۹۹ بملغ مصروفات العمومیة واإلداریةالمصروفات مشروع قبل التشغیل على تشمل 
 نجوم في دبي. ٤قبل تشغیل فندق 

 
 

 رسوم إدارة وأخرى.  ۱۰
یتعلق بمطلوبات  ۲۰۱٥س مخصص مأخوذ في سنة كیخص ع دینار بحریني ۱٫۰۰۰٫۰۰۰رسوم إدارة وأخرى على مبلغ تشمل 

لمخصص وتوصلت إلى عدم ا، قامت اإلدارة بإعادة تقییم ۲۰۱۸على التطورات في سنة  تخص فندق الكروان بالزا. بناءاً 
 الحاجة لھذا المخصص.

 
 

 التخصیصات.  ۱۱
مارس  ۱۲ عمومیة السنوي والذي عقد بتاریخ، وذلك في اجتماع الجمعیة ال۲۰۱۷وافق المساھمون على التخصیصات التالیة لسنة 

 ، والتي تم احتسابھا خالل ھذه الفترة:۲۰۱۸
 
 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

    
 ٥٫۱۳٤٫۹٦۸  ٦٫۷۷٦٫٦۲۳ أرباح أسھم نقدیة

 
 

           ، قرر مساھمو الشركة توزیع أرباح نقدیة تبلغ۲۰۱۸مارس  ۱۲خالل اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي الذي عقد بتاریخ 
ً لكل سھم، بما مجموعھ  ۳۰                   فلس لكل سھم، بما مجموعھ ۲٥: ۲۰۱۷( ۲۰۱۷دینار بحریني لسنة  ٦٬۷۷٦٬٦۲۳فلسا

والذمم الدائنة  المصروفات المستحقة). تم إدراج أرباح األسھم مستحقة الدفع ضمن بند ۲۰۱٦لسنة  دینار بحریني ٥٬۱۳٤٬۹٦۸
  .۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ز المالي المرحلي الموحد المختصر كما في األخرى في بیان المرك

 
 
 
 
 
 
 
 



 

۱٥ 
 

 مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب
 

      إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
 بالدینار البحریني                                                                                                  ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ المنتھیة في للتسعة أشھر

 
 
 . معامالت مع أطراف ذوي العالقة۱۲

اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة. األطراف ذوي تعتبر األطراف ذوي عالقة إذا كان أحد الطرفین لدیھ القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثیر كبیر على الطرف اآلخر في 
ذیین للشركة. تتم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة العالقة تشمل المؤسسات التي تمارس الشركة تأثیراٌ كبیرا علیھا، كبار المساھمین، أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اإلدارة العلیا التنفی

 بشروط متفق علیھا بین األطراف.
 

 فیما یلي المعامالت مع األطراف ذوي العالقة خالل الفترة:
 

 ۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰المنتھیة في  للتسعة أشھر ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰المنتھیة في  للتسعة أشھر 
 رسوم دخل مبیعات مشتریات 

 اإلدارة
حصة المجموعة 
من ربح شركات 

 زمیلة

 رسوم دخل مبیعات مشتریات
 اإلدارة

حصة المجموعة 
شركات من ربح 

 زمیلة
         

         المساھمین الرئیسیین وشركاتھم
 - ۳٤۸٫۳۸۳ ۱٦۰٫۱۷٤ ٤۰۷٫۱۸۲ - ۲٥۸٫۰۰٦ ۲٦۰٫٥۱۲ ۲٦٤٫۱٦۳ التابعة

 ۱٫٥٦۰٫۰٤۱ - - ٦٥٫۰٦٦ ۸۱۷٫٤۸۷ - - ۳۲٫٥۷۳ )۷شركات زمیلة (إیضاح 
 - - ٥۷٫۹٤۹ - - - - - أطراف أخرى ذوي عالقة

         
 ۲۹٦٫۷۳٦ ۲٦۰٫٥۱۲ ۲٥۸٫۰۰٦ ۸۱۷٫٤۸۷ ٤۷۲٫۲٤۸ ۲۱۸٫۱۲۳ ۳٤۸٫۳۸۳ ۱٫٥٦۰٫۰٤۱ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۱٦ 
 

 
 مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب

 
      إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة

 بالدینار البحریني                                                                                                  ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ المنتھیة في للتسعة أشھر
 

 
 . معامالت مع أطراف ذات العالقة (یتبع)۱۲

 
 فیما یلي األرصدة مع أطراف ذوي عالقة المتضمنة في بیان المركز المالي المرحلي المختصر:

 
 ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 
 ذمم دائنة أخرى ذمم تجاریة دائنة ذمم مدینة أخرى ذمم مدینة ذمم دائنة أخرى ذمم تجاریة دائنة ذمم مدینة أخرى ذمم مدینة 
         

         المساھمین الرئیسیین وشركاتھم
 ۱٦٫۸۰۷ ۱۰٥٫۷۷۳ ٤۷۱٫۷۲٦ ۲٥۲٫۰۸۳ ۸۳٫۳۸۱ ۳۱٫٤٦۳ ۱۹٥٫٤٥۲ ۷۳٫۷٤۷ التابعة

 - - - ۱٦٫۳٥٤ - ۱۲٫٤۱٦ ۱۳٦ - أطراف أخرى ذوي عالقة
         
 ۷۳٫۷٤۷ ۱۹٥٫٥۸۸ ٤۳٫۸۷۹ ۸۳٫۳۸۱ ۲٦۸٫٤۳۷ ٤۷۱٫۱۲٦ ۱۰٥٫۷۷۳ ۱٦٫۸۰۷ 

 
 

 تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین 
 ة وأعضاء اإلدارة الرئیسین خالل الفترة: موظفو اإلدارة الرئیسیون ھم األشخاص المسئولین عن التخطیط والتوجیھ والتحكم في أنشطة المجموعة. فیما یلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدار

 
   سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة  

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
    

 ۲۰۰٫۰۱٤  ۲۰۰٫۱٤٥ رواتب ومكافآت قصیرة األجل 
 ۱٤٫۱۹٥  ۱٤٫۱۹٥ منافع ما بعد التوظیف 

 ۲۲۷٫۱۹۷  ۲٤۱٫۰٦٤ أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
    
 ٤٥٥٫٤۰٤٤  ٤۱٫٤۰٦ 
 



 

۱۷ 
 

 
 مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب

 
      المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةإیضاحات حول المعلومات 

 بالدینار البحریني                                    ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ المنتھیة في للتسعة أشھر
 

 
 . معامالت مع أطراف ذوي العالقة (یتبع)۱۲

 
األرصدة القائمة في نھایة الفترة تنشأ في سیاق األعمال االعتیادیة، وال تحمل فائدة، وھي غیر مضمونة. تقوم المجموعة بعمل 

ھر أش التسعةمخصص النخفاض قیمة أرصدة األطراف ذوي العالقة فقط إذا كان من المؤكد أنھ لن یتم استرداد الدین. لفترة 
تقم المجموعة بتسجیل أي انخفاض في قیمة المبالغ التي تدین بھا األطراف ذوي العالقة (فترة  ، لم۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰المنتھیة في 

 : ال شيء).۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱: ال شيء، السنة المنتھیة في ۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعة
 
 

 . التزامات ومطلوبات محتملة  ۱۳
 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 

 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ٦٤٫۰۰۰  ٦٫۰۰۰ خطابات الضمان
 
 

دینار  ٤٫۹۰٦٫٤۲٥: ۲۰۱۷( دینار بحریني ۳٫۷۲۲٫۸٦۹، كان لدى المجموعة التزامات بمبلغ ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰كما في 
 جفیر، ومخزن في عسكر، وأعمال تجدید مركز الخلیج للمؤتمرات.ال، تتعلق بأعمال تطویر جلف ریزیدنس بحریني)

 
 

 . القیمة العادلة ۱٤
القیمة العادلة ھي القیمة المستلمة لبیع أحد الموجودات أو المدفوعة لتحویل أحد المطلوبات في عملیة منظمة بین المشاركین في 
السوق الرئیسي في تاریخ القیاس، والسوق األكثر فائدة التي یمكن للمجموعة الوصول إلیھا في ذلك التاریخ في حال غیاب 

 یسي. القیمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم أدائھ. السوق الرئ
 

من أسس تعریف القیمة العادلة ھو افتراض استمراریة الشركة، بدون وجود نیة أو حاجة لتصفیتھا، أو تقلیص حجم عملیاتھا 
 بصورة جوھریة، أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة.

 
 تراتبیة القیمة العادلة

العادلة لألدوات المالیة باس����تخدام تراتبیة القیمة العادلة التالیة، والتي تعكس أھمیة المدخالت المس����تخدمة تقیس المجموعة القیم 

 في القیام بھذه القیاسات:

 :  أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في سوق نشط ألداة مالیة مماثلة.۱المستوى •

أو غیر مباش��رة (أي مش��تقة من األس��عار). ھذه الفئة  : مدخالت أخرى قابلة للرص��د، مباش��رة (أي األس��عار)۲المس��توى •
تشمل أدوات مقیمة باستخدام أسعار السوق المدرجة في سوق نشط ألدوات مالیة مماثلة، وأسعار مدرجة ألدوات مالیة 
 مماثلة أو مشابھة، و أسعار السوق المدرجة في سوق ألدوات مالیة مماثلة أو مشابھة في سوق یعتبر أقل من نشط، أو

 طرق تقییم أخرى حیث تكون جمیع المدخالت الھامة قابلة للرصد مباشرة أو غیر مباشرة من معلومات السوق.

: تقنیات تقییم تكون مدخالتھا غیر قابلة للرصد. تشمل ھذه الفئة جمیع األدوات التي تشمل تقنیات تقییم تكون ۳المستوى •
 مدخالتھا غیر مبنیة على معلومات قابلة للرصد.
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 مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب
 

      إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
 بالدینار البحریني                                    ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ المنتھیة في للتسعة أشھر

 
 

 . القیم العادلة لألدوات المالیة (یتبع)۱٤
 

المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في تاریخ بیان المركز المالي على حسب تراتبیة القیمة العادلة والتي الجدول أدناه یحلل األدوات 
 یصنف على أساسھا قیاس القیمة العادلة. تستند المبالغ على القیم المحتسبة في بیان المركز المالي.

 
 المجموع ۳المستوى ۲المستوى ۱المستوى ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰

     
     العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالقیمة 

 ۱۷۹٫۹۸٤ - - ۱۷۹٫۹۸٤ سندات الدین
 ۱۱٫٥۱۳٫۳٦۸ - - ۱۱٫٥۱۳٫۳٦۸ استثمارات حقوق الملكیة

 ۱٫۹۷۰٫۸۷۳ ۱٫۹۷۰٫۸۷۳ - - مدرجةأوراق حقوق الملكیة غیر 
     
 ۱۱٫٦۹۳٫۳٥۲ - ۱٫۹۷۰٫۸۷۳ ۱۳٫٦٦٤٫۲۲٥ 

 
 المجموع ۳المستوى ۲المستوى ۱المستوى ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

     
     القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ۳٦٤٫۱۰۷ - - ۳٦٤٫۱۰۷ سندات الدین
 ۱۱٫۲۷۹٫٦۹۰ - - ۱۱٫۲۷۹٫٦۹۰ استثمارات حقوق الملكیة

 ۷۱۰٫۰۷۱ ۷۱۰٫۰۷۱ - - مدرجةأوراق حقوق الملكیة غیر 
 ۱۳۹٫٦۱٤ - ۱۳۹٫٦۱٤ - صنادیق مدارة

     
 ۱۱٫٦٤۳٫۷۹۷ ۱۳۹٫٦۱٤ ۷۱۰٫۰۷۱ ۱۲٫٤۹۳٫٤۸۲ 

 
 

 . معلومات قطاعات األعمال ۱٥
 قطاعات أعمال رئیسیة على النحو التالي:   ثالثةألغراض إداریة، تم تقسیم أعمال المجموعة إلى 

 
 وتقدیم خدمات الغسیل.والمكاتب  غرف الفندق واإلیجار، وإدارة الشقق الفندقیة - العملیات الفندقیة 

  .بالتجزئة وعملیات المؤتمرات المشروباتبیع األغذیة و - والمشروباتغذیة األ
 ستثماریة للمجموعة.اأنشطة  - ستثمارات وأنشطة أخرى ا

 
 

 في فندق الخلیج وعملیات المؤتمرات لمركز المشروباتعملیات جلف براندز إنترناشونال ومبیعات التجزئة للمواد الغذائیة و
 الخلیج للمؤتمرات تم تجمیعھا ألغراض إعداد تقاریر قطاعات األعمال.

 
تتضمن موجودات قطاعات األعمال جمیع الموجودات التشغیلیة المستخدمة من قبل قطاع األعمال، وتتكون أساساً من عقارات 

أن تنسب أغلبیة الموجودات مباشرةً لقطاعات األعمال الفردیة، فإن المبالغ  وآالت ومعدات ومخزون وذمم مدینة. بینما یمكن
 الدفتریة لبعض الموجودات المستخدمة بصورة مشتركة من قبل قطاعین أو أكثر یتم توزیعھا على القطاعات بأسس معقولة.

 
 جاریة دائنة وذمم أخرى.تتضمن مطلوبات قطاعات األعمال جمیع المطلوبات التشغیلیة، وتتكون أساساً من ذمم ت

 
 تعمل المجموعة في مملكة البحرین، وبالتالي، ال یتطلب تقدیم معلومات عن القطاع الجغرافي. 
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      إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
 بالدینار البحریني                                                                                                                ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ المنتھیة في للتسعة أشھر

 
 
 . معلومات قطاعات األعمال (یتبع)۱٥
 
 المجموع ستثمارات وأنشطة أخرىا مشروباتأغذیة و الفندقیةعملیات الغرف  

 ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ المنتھیة في الثالثة أشھر
        

 ۹٫۱٦۰٫٤۰۱ ۸٫۲۲٥٫۰۳٥ - - ٦٫٥۹۸٫۸٤۰ ٥٫۹۱۱٫۸۰۱ ۲٫٥٦۱٫٥٦۱ ۲٫۳۱۳٫۲۳٤ إجمالي اإلیرادات التشغیلیة 
 )٦٫۰٥۸٫۸۱۰( )٥٫۳۰۲٫٥٦۹( - - )٤٫۱٦٤٫۹۲۷( )٤٫۰۷۳٫٤۱۲( )۱٫۸۹۳٫۸۸۳( )۱٫۲۲۹٫۱٥۷( إجمالي التكالیف التشغیلیة

         
 ۳٫۱۰۱٫٥۹۱ ۲٫۹۲۲٫٤٦٦ - - ۲٫٤۳۳٫۹۱۳  ۱٫۸۳۸٫۳۸۹ ٦٦۷٫٦۷۸ ۱٫۰۸٤٫۰۷۷ إجمالي األرباح التشغیلیة

 ۸۷٤٫۷٤٤ ٥۰٥٫۸۸۷ ۸۷٤٫۷٤٤ ٥۰٥٫۸۸۷ - - - - ستثمار الدخل ا
 ۱۸۷٫٦۱٦ ۱۳٫۹۱۳ ۱۸۷٫۲۹۳ ۱۳٫۹۱۳ ۳۲۳ - - - دخل الفوائد

 ۲٤۱٫٦۸۷ ۱٫۲٤۹٫۱۹۹ ۱۷۳٫٦۸٤ ۱٫۱۹۰٫۰۷۹ ۲٤٫۸٤۷ ۳٫۲٤۲ ٤۳٫۱٥٦ ٥٥٫۸۷۸ إدارة وأخرىرسوم 
 )۱٫۱٥٤٫٥۸۲( )۱٫٤۷۸٫۹۳۲( ۱۲٫۹٦۰ )٥٫۳٦۲( )۳۱٥٫۳٦۰( )٥۳۲٫٤۷٦( )۸٥۲٫۱۸۲( )۹٤۱٫۰۹٤( استھالك

 - )۱٦٦٫٦۰۰( - )۱٦٦٫٦۰۰( - - - - فوائد بنكیة
 - )۱٫۰٥۷٫۸۹۹( - - - - - )۱٫۰٥۷٫۸۹۹( مصروفات قبل تشغیل مشروع

 )٤٤۱٫٥٤۱( )۸۷۰٫٦٤۰( )٤۲٤٫۹۷۲( )٤٥۱٫۸۹۷( )٥٫۲۷۹( - )۱۱٫۲۹۰( )٤۱۸٫۷٤۳( عمومیة وإداریة مصروفات
         

 ۲٫۸۰۹٫٥۱٥ ۱٫۱۱۷٫۳۹٤ ۸۲۳٫۷۰۹ ۱٫۰۸٦٫۰۲۰ ۲٫۱۳۸٫٤٤٤ ۱٫۳۰۹٫۱٥٥ )۱٥۲٫٦۳۸( )۱٫۲۷۷٫۷۸۱( القطاع للفترة ربح 
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      إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة

 بالدینار البحریني                                                                                                                ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ للتسعة أشھر المنتھیة في
 

 
 األعمال (یتبع). معلومات قطاعات ۱٥

 
 المجموع ستثمارات وأنشطة أخرىا مشروباتأغذیة و عملیات الغرف الفندقیة 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰المنتھیة في للتسعة أشھر
        

 ۲۷٫٥٤٥٫۹۱٥ ۲٤٫۸۲٥٫۱۸۷ - - ۱۹٫۸٥۹٫۲۸٥ ۱۸٫۰۱٦٫۱۱۷ ۷٫٦۸٦٫٦۳۰ ٦٫۸۰۹٫۰۷۰ إجمالي اإلیرادات التشغیلیة 
 )۱۷٫٥۷۳٫۰۷۱( )۱٦٫۰٦۱٫۸٦۳( - - )۱۲٫٦٥٦٫۲۹٦( )۱۱٫۹۷۹٫۸٥۲( )٤٫۹۱٦٫۷۷٦( )٤٫۰۸۲٫۰۱۱( إجمالي التكالیف التشغیلیة

         
 ۹٫۹۷۲٫۸٤٤ ۸٫۷٦۳٫۳۲٤ - - ۷٫۲۰۲٫۹۹۰ ٦٫۰۳٦٫۲٦٥ ۲٫۷٦۹٫۸٥٤ ۲٫۷۲۷٫۰٥۹ إجمالي األرباح التشغیلیة

 ۲٫۳۱۱٫۷٦۲ ۱٫٥۷٦٫۳٥٦ ۲٫۳۱۱٫۷٦۲ ۱٫٥۷٦٫۳٥٦ - - - - ستثمار االدخل 
 ٤۹۲٫٦۱۰ ۳۳۰٫۹٦۳ ٤۹۱٫٦۳۱ ۳۳۰٫۹٦۳ ۹۷۹ - - - دخل الفوائد

 ٦۹٥٫۸۸٥ ۱٫۷۲۳٫۱٥۲ ٥۱٤٫۱۲۸ ۱٫٥٦۸٫٤۱۱ ٥۹٫۷٤۱ ۲۷٫۳۹۷ ۱۲۲٫۰۱٦ ۱۲۷٫۳٤٤ رسوم إدارة وأخرى
 )۳٫٤۳۷٫٤٥٤( )۳٫۷۱۹٫٤۹٥( - )۱٥٫۳٤٥( )۹۲٤٫۰٦٤( )۱٫۳٦۲٫٤۰٥( )۲٫٥۱۳٫۳۹۰( )۲٫۳٤۱٫۷٤٥( استھالك

 - )۱٦٦٫٦۰۰( - )۱٦٦٫٦۰۰( - - - - فوائد بنكیة
 - )۱٫۰٥۷٫۸۹۹( - - - - - )۱٫۰٥۷٫۸۹۹( مصروفات قبل تشغیل مشروع

 )۱٫۳٥٦٫۹۷۷( )۱٫۷۱۰٫۰۱۷( )۱٫۳۰۷٫٦۸٦( )۱٫۲٦۰٫۸۹۰( )۱٥٫۷۱۷( - )۳۳٫٥۷٤( )٤٤۹٫۱۲۷( عمومیة وإداریة مصروفات
         

 ۸٫٦۷۸٫٦۷۰ ٥٫۷۳۹٫۷۸٤ ۲٫۰۰۹٫۸۳٥ ۲٫۰۳۲٫۸۹٥ ٦٫۳۲۳٫۹۲۹ ٤٫۷۰۱٫۲٥۷ ۳٤٤٫۹۰٦ )۹۹٤٫۳٦۸( ربح القطاع للفترة 
 
 

 المجموع ستثمارات وأنشطة أخرىا مشروباتأغذیة و عملیات الغرف الفندقیة 
 دیسمبر ۳۱ سبتمبر ۳۰ دیسمبر ۳۱ سبتمبر ۳۰ دیسمبر ۳۱ سبتمبر ۳۰ دیسمبر ۳۱ سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
         

 ۱۲۰٫۹٦۷٫۹۹٥ ۱۳۷٫۸۷۲٫۳۲۲ ۲۱٫۸٥٥٫۲۷۸ ۲٤٫٦۲٥٫٦۹۱ ۳۰٫۹۰۲٫۳۰۲ ٤۱٫۰٥٤٫۰۸۰ ٦۸٫۲۱۰٫٤۱٥ ۷۲٫۱۹۲٫٥٥۱ مجموع الموجودات
         

 ۹٫۱۹۹٫۲٦۲ ۲٥٫٥۸٤٫۳٥۹ ۱٫۷۲۷٫۲۰۷ ۱۷٫۸۷٦٫٥٤٥ ٤٫۳۷۳٫۳٤٥ ۱٫۷٤۳٫۸۸۸ ۳٫۰۹۸٫۷۱۰ ٥٫۹٦۳٫۹۲٦ مجموع المطلوبات
         

 ۷٫۳۷۷٫٥٦۷ ٤۸٫۱۹۰٫٥٤۳ - ٥٫۸۳۷٫٤٤۰ ۲٫٤٥۹٫۱۸۹ ۸٥۷٫۲٤٥ ٤٫۹۱۸٫۳۷۸ ٤۱٫٤۹٥٫۸٥۸ نفقات رأسمالیة
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      إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
 بالدینار البحریني                                          ۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ للتسعة أشھر المنتھیة في

 
 
 . أرقام المقارنة۱٦

تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة، عند الضرورة، إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض الفترة الحالیة. فیما عدا تعدیالت 
ن إعادة التصنیف لم تؤثر على أرقام صافي ربح الفترة، أو الدخل الشامل فا(ج))، ٤الفترة السابقة الحتیاطي األعمال الخیریة (إیضاح 

 أو حقوق الملكیة المعلنة سابقاً.
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