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 المختصرة الموحدة المرحلیةالمعلومات المالیة 
  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة

 
 
 

 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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 مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب
 

      المختصر بیان الدخل الشامل الموحد
 بالدینار البحریني                                  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة في للستة

 
 
 یونیو ۳۰الثالثة أشھر المنتھیة في   یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في الستة  إیضاح 
  ۲۰۱۸ ۲۰۱۷  ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
 )مراجعة( (مراجعة)  )مراجعة( (مراجعة)  
       

 ۲٫٥٥۸٫٦۱۱ ۱٫۷۳۰٫۸۸۷  ٥٫۸٦۹٫۱٥٥ ٤٫٦۲۲٫۳۹۰  صافي ربح الفترة
       

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

       سندات استثماریة بالقیمة العادلة من 
 - ۱۳۳٫۰٤۸  - ۱۸۹٫۸۷۸  صافي -خالل الدخل الشامل اآلخر 

       
  ۱۸۹٫۸۷۸ -  ۱۳۳٫۰٤۸ - 
       

       البنود التي یمكن إعادة تصنیفھا الحقا 
       للربح أو الخسارة

       موجودات مالیة متوفرة للبیع
 )۲۷۲٫٥۳۲( -  )٤۱٫٦۰٦( -  صافي التغیر في القیمة العادلة -

       الحصة من احتیاطي القیمة العادلة 
 ۱٫۳٦٦ ٦٫۱۸٥  )٤٫۲۸۱( ۲۱٫۹۳۸ ۷ للشركات الزمیلة

       
 )۲۷۱٫۱٦٦( ۱۳۹٫۲۳۳  )٤٥٫۸۸۷( ۲۱۱٫۸۱٦  الدخل الشامل اآلخر للفترة

       
 ۲٫۲۸۷٫٤٤٥ ۱٫۸۷۰٫۱۲۰  ٥٫۸۲۳٫۲٦۸ ٤٫۸۳٤٫۲۰٦  مجموع الدخل الشامل للفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.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 
 بالدینار البحریني                                                                                                              ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة في للستة

 
   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 
           

           أثر تطبیق المعیار الدولي العداد
           ) كما في۹التقاریر المالیة رقم (

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

           إلعداد التقاریر المالیة الدولي
           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:
 ٤٫٦۲۲٫۳۹۰ ٤٫٦۲۲٫۳۹۰ - - - -  - - - ربح الفترة

 ۲۱۱٫۸۱٦ - - ۲۱۱٫۸۱٦ - -  - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 ٤٫۸۳٤٫۲۰٦ ٤٫٦۲۲٫۳۹۰ - ۲۱۱٫۸۱٦ - - - - - - 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( 

 ۱۱۱٫۰۸۷٫۱۱۸ ٤۷٫۸٦۷٫٥٦۹ - ٤٫٦۰۱٫۰۲٦ ۲٫۲۳۸٫۰۹۸ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۲۹۹٫۷٤٤ )۳۳٫۲٤۸( ۱۷٫٥۱٤٫٤٤۲ ۲۲٫٥۹۹٫٤۸۷ ۲۰۱۸یونیو  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 
 بالدینار البحریني                                                                                                              ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة في للستة

 
 
   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 ومعدلة)(مراجعة  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 ۱الرصید المعدل كما في 

           
 ٥٫۸٦۹٫۱٥٥ ٥٫۸٦۹٫۱٥٥ - - - - - - - - ربح الفترة

 )٤٥٫۸۸۷( - - )٤٥٫۸۸۷( - - - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة
           

 ٥٫۸۲۳٫۲٦۸ ٥٫۸٦۹٫۱٥٥ - )٤٥٫۸۸۷( - - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة
           معامالت مع مساھمي المجموعة

 - )۲٫۰٥٤٫٤۹۹( - - - - - - - ۲٫۰٥٤٫٤۹۹ أسھم منحة صادرة -
 )٥٫۱۳٤٫۹٦۸( - )٥٫۱۳٤٫۹٦۸( - - - - - - - ارباح أسھم نقدیة -
 ۱۳٦٫۱۱۰ - - - ۱۳٦٫۱۱۰ - - - - - تعدیل خالل الفترة -

           مجموع المعامالت مع مساھمي
 )٤٫۹۹۸٫۸٥۸( )۲٫۰٥٤٫٤۹۹( )٥٫۱۳٤٫۹٦۸( - ۱۳٦٫۱۱۰ - - - - ۲٫۰٥٤٫٤۹۹ المجموعة

           
 ۱۰٦٫۹۱۷٫۰٦۳ ٤٥٫۸۸۳٫۲٤۲ - ۳٫٤۸۱٫۹۰٦ ۲٫۱۹۸٫۷٤۰ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۲۷۲٫٤۹٤ )۳۳٫۲٤۸( ۱۷٫٥۱٤٫٤٤۲ ۲۲٫٥۹۹٫٤۸۷ ۲۰۱۷ یونیو ۳۰كما في 

 
 
 

 .۲۱إلى  ۳على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلیة تشتمل المعلومات المالیة 



 

۸ 

 ش.م.ب مجموعة فنادق الخلیج
 

      المختصر الموحد التدفقات النقدیةبیان 
 بالدینار البحریني                                  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة فيللستة 

 
 ۲۰۱۷ یونیو ۳۰  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ إیضاح 
 (مراجعة)  (مراجعة)  
     

     األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة من 
 ٥٫۸٦۹٫۱٥٥  ٤٫٦۲۲٫۳۹۰  لفترة اربح 

     تعدیالت للبنود التالیة:
 ۲٫۲۸۲٫۸۷۲  ۲٫۲٤۰٫٥٦۳  استھالك 

 )۹۰۷٫۰۲۰(  )٤٦۳٫٦۲٦( ۷ شركات زمیلةأرباح حصة المجموعة من 
 )٥۸۸٫٦٥۷(  )٦۰٦٫۸٤۳(  دخل أرباح األسھم

 )۳۰٤٫۹۹٤(  )۳۱۷٫۰٥۰(  دخل الفوائد
 ٥۸٫٦٥۹  -   متوفرة للبیعاستثمارات  انخفاض قیمةخسارة 

 ۹٫۲۹۰  ۹٫۱۲۷  مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا  
 ۸٫۳۳٥  ۲٫۰۷۳  مخزون بطيء الحركة  مخصص

 ٦۳٫٤۷٥  ۱۱٤٫۱۱۳  مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
     

 ٦٫٤۹۱٫۱۱٥  ٥٫٦۰۰٫۷٤۷  ربح الفترة بعد التعدیالت
     :التشغیلیةالموجودات والمطلوبات تغیرات في ال

 ۸٫۸۲٦  ٦۲٫۹۲۲  مخزون
 )٤۰۲٫۹۱۰(  )۸٦۸٫۸۰۷(  ذمم تجاریة مدینة وذمم أخرى
 )٦۲٦٫۹٤۹(  ۱٫٦۷۷٫۰۳۳  ذمم تجاریة دائنة وذمم أخرى

 )۱۸۰٫۰۰۲(  )۲٦۱٫۲٥۰(  مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
 )۲۱٫٥۰۰(  )٤٫٦۰۰(  تبرعات خیریة مدفوعة

 )۳۲۸٫۸٤۳(  )۷۲٫۳٦۲(  المدفوعة للموظفینمكافآت نھایة الخدمة 
     

 ٤٫۹۳۹٫۷۳۷  ٦٫۱۳۳٫٦۸۳  صافي النقد من األنشطة التشغیلیة
 

     األنشطة االستثماریة
 )۳٫۳۱۱٫٤۳٤(  )۸٫٦۹۳٫۹٤۰(  شراء عقارات وآالت ومعدات

 -  )۲۲٫۸۸۹٫٦۸٤( ۸ شراء سندات استثماریة
 )۱۲٦٫۸۹٤(  -    متوفرة للبیعشراء استثمارات 

 ٥٫٤٥٦  ۳۹۹٫۰٥٥  متوفرة للبیعاستبعاد استثمارات 
 ٦۱٫۷۹٥  -  مقبوضات رأس مال مسترد

 ۳۰۱٫۰۱۷  ۳۱۲٫۸۳۹  فوائد مستلمة
 ۱٫۱۷٥٫۷٥۰  ۱٫۲۰۱٫۰۰۰ ۷ أرباح أسھم مستلمة من شركة زمیلة

 ٥۸۸٫٦٥۷  ٦۰٦٫۸٤۳  أرباح أسھم مستلمة 
ً  ۹۰ودائع ألجل بتواریخ استحقاق ألكثر من   ۱٫۲۷۳٫٦۱۳  ۱٤٫۹۰٦٫۹٥۹  یوما

     
 )۳۲٫۰٤۰(  )۱٤٫۱٥٦٫۹۲۸(  األنشطة االستثماریةالمستخدم في صافي النقد 

 
     األنشطة التمویلیة

 )٥٫۱۳٤٫۹٦۸(  )٦٫۳۸٦٫۹٥۳( ۹ مدفوعةأرباح أسھم 
     

 )٥٫۱۳٤٫۹٦۸(  )٦٫۳۸٦٫۹٥۳(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
 
     

 )۲۲۷٫۲۷۱(  )۱٤٫٤۱۰٫۱۹۸(  في النقد وما في حكمھ صافي النقص
     

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

 ۱۰٫۹۹۹٫۹۱۱  ٤٫۸٦۸٫۷۱۲  یونیو ۳۰النقد وما في حكمھ في 
 
 

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

      إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
 بالدینار البحریني                                    ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة في للستة

 
 
 .   المنشأة۱

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

 البحرین.
 

وشركاتھا  المختصرة المراجعة لمجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب.المعلومات المالیة ھي المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة 
 .۲۰۱۸ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةالتابعة (المشار إلیھم معاً بالمجموعة) لفترة 

 
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
 

 أسس اإلعداد )أ(
ً لمتطلبات معیار  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةأعدت المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة لفترة  وفقا

"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. 

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

الربح بیان لوأرقام المقارنة للبیانات الموحدة المختصرة  .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱من البیانات المالیة المدققة عن السنة المنتھیة في 
حدة البیانات المالیة المرحلیة الموالتدفقات النقدیة تم استخراجھا من والتغیرات في حقوق الملكیة وأو الخسارة والدخل الشامل 

   .۲۰۱۷ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 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 
في تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة، والمصادر الرئیسیة لتقدیر عدم الیقینیة، والتي تم تطبیقھا على البیانات المالیة الموحدة 

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

                       )، كما تم اإلفصاح عنھ في البیانات المالیة المدققة كما في وللسنة المنتھیة بتاریخ۳۹معیار المحاسبة الدولي رقم (
 .۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱

 
 تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة

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

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

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

بالقیمة  ممنشأة قیاس االلتزاالالمالیة، 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 (۹إلعداد التقاریر المالیة رقم (المعیار الدولي 

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

)، 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.). ۳۹وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم (

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

یكن . لم 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 
فإن المبالغ ال تستوفي تعریف المطلوبات المالیة. وفقاً لذلك، فقد تم إعادة تصنیف ھذه المبالغ كأحد المكونات ضمن حقوق مستفید، 

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

   د) التغییرات الرئیسیة على التقدیرات واألحكام الجوھریة 
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة:تصنیف 
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 اة لجمیع عجلحالیالقیمة 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  ۱كما في  )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 سندات الدین

 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 

     خالل الدخلبالقیمة العادلة من  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 
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 الطبیعة الموسمیة للعملیات.  ٥
الفترة من أكتوبر إلى أبریل ھي موسم الذروة. وفقاً لذلك، النتائج المالیة المرحلیة ، تعتبر ةنظراً للطبیعة الموسمیة لعملیات الفندق

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

ي دینار بحرین ۸٫٦۹۳٫۹٤۰، تكبدت المجموعة نفقات رأسمالیة بإجمالي ۲۰۱۸ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةخالل 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

 
 
 ستثمار في شركة زمیلة ا.  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 

ھداف ذات الصلة، واالستثمار في الشركات ذات األوتقدیم الخدمات فیما یتعلق بالترفیھ العائلي وتورید معدات التسلیة والمعدات 
 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. 
 

 تصرة. ختم احتساب حصة المجموعة في شركاتھا الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة في المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة الم
 

 فیما یلي التغیرات في القیمة الدفتریة لالستثمار في الشركات الزمیلة:
 

 اإلفریقیة والشرقیة (مراجعة) ۲۰۱۸ یونیو ۳۰
الشركة البحرینیة 

 المجموع للترفیھ العائلي
    
    

 ۹٫۹۱۰٫٥۳۲ ۲٫۰۷٤٫۹۰۰ ۷٫۸۳٥٫٦۳۲ ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 
 ٤٦۳٫٦۲٦ )۲۱۸٫٤٦٤( ٦۸۲٫۰۹۰ حصة المجموعة من الربح / (الخسارة) خالل الفترة 

 )۱٫۲۰۱٫۰۰۰( )۱۰۱٫۰۰۰( )۱٫۱۰۰٫۰۰۰( أرباح أسھم مستلمة
    حصة المجموعة في التغیرات المتراكمة في القیم العادلة 

 ۲۱٫۹۳۸ - ۲۱٫۹۳۸ للشركات الزمیلة 
    

 ۹٫۱۹٥٫۰۹٦ ۱٫۷٥٥٫٤۳٦ ۷٫٤۳۹٫٦٦۰ الرصید كما في نھایة الفترة
 

 اإلفریقیة والشرقیة (مراجعة) ۲۰۱۷ یونیو ۳۰
الشركة البحرینیة 

 المجموع للترفیھ العائلي
    
    

 ۹٫٥٥۹٫۹٤۱ ۱٫۸٦٥٫۰۷۹ ۷٫٦۹٤٫۸٦۲ ۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 
 ۹۰۷٫۰۲۰ ۱۳۲٫۸۰۰ ۷۷٤٫۲۲۰ حصة المجموعة من الربح خالل الفترة 

 )۱٫۱۷٥٫۷٥۰( )۷٥٫۷٥۰( )۱٫۱۰۰٫۰۰۰( مستلمةأرباح أسھم 
    حصة المجموعة في التغیرات المتراكمة في القیم العادلة 

 )٤٫۲۸۱( - )٤٫۲۸۱( للشركات الزمیلة 
    

 ۹٫۲۸٦٫۹۳۰ ۱٫۹۲۲٫۱۲۹ ۷٫۳٦٤٫۸۰۱ الرصید كما في نھایة الفترة
 



 

۱٤ 
 

 مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب
 

      المرحلیة الموحدة المختصرةإیضاحات حول المعلومات المالیة 
 بالدینار البحریني                                    ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة في للستة

 
 
 موجودات أخرى.  ۸

ات نجوم في دبي، اإلمار ربعأ مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء فندقیتمثل في دینار بحریني  ۲۲٫۸۸۹٫٦۸٤ األخرى موجوداتشمل الت
  )۱٥ إیضاحالعربیة المتحدة. (راجع 

 
 
 التخصیصات.  ۹

مارس  ۱۲ ، وذلك في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي والذي عقد بتاریخ۲۰۱۷وافق المساھمون على التخصیصات التالیة لسنة 
 ، والتي تم احتسابھا خالل ھذه الفترة:۲۰۱۸

 
 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

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

 
 

           ، 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 یونیو ۳۰األخرى في بیان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر كما في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۱٥ 
 

 مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب
 

      إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
 بالدینار البحریني                                                                                                  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة في للستة

 
 
 . معامالت مع أطراف ذوي العالقة۱۰

تخاذ 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 ا
ي العالقة طراف ذوالشركة تأثیراٌ كبیرا علیھا، كبار المساھمین، أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اإلدارة العلیا التنفیذیین للشركة. تتم المعامالت مع األ العالقة تشمل المؤسسات التي تمارس

 بشروط متفق علیھا بین األطراف.
 

 فیما یلي المعامالت مع األطراف ذوي العالقة خالل الفترة:
 

 ۲۰۱۷ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة ۲۰۱۸ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة 
 رسوم دخل مبیعات مشتریات 

 اإلدارة
حصة المجموعة 
من ربح شركات 

 زمیلة

 رسوم دخل مبیعات مشتریات
 اإلدارة

حصة المجموعة 
من ربح شركات 

 زمیلة
         

         المساھمین الرئیسیین وشركاتھم
 - ۲۲۳٫٤۹٥ ۱۰٦٫۱۲۳ ۳۱٥٫۰۹۸ - ۱٦٤٫۸٦۸ ۱۰۸٫٤٤٦ ۱٦٤٫۳۱۷ التابعة

 ۹۰۷٫۰۲۰ - - ٤۲٫٤٤۷ ٤٦۳٫٦۲٦ - - ۲۰٫۱٥۷ )۷شركات زمیلة (إیضاح 
 - - ٤٦٫۹۸۳ - - - - - أطراف أخرى ذوي عالقة

         
 ۱۸٤٫٤۷٤ ۱۰۸٫٤٤٦ ۱٦٤٫۸٦۸ ٤٦۳٫٦۲٦ ۳٥۷٫٥٤٥ ۱٥۳٫۱۰٦ ۲۲۳٫٤۹٥ ۹۰۷٫۰۲۰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۱٦ 
 

 
 مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب

 
      إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة

 بالدینار البحریني                                                                                                  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة في للستة
 

 
 . معامالت مع أطراف ذات العالقة (یتبع)۱۰

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

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

         الرئیسیین وشركاتھمالمساھمین 
 ۱٦٫۸۰۷ ۱۰٥٫۷۷۳ ٤۷۱٫۷۲٦ ۲٥۲٫۰۸۳ ۱٤۰٫۲۸۷ ۸۲٫٤٦٥ ۳۷۱٫۲۷٥ ۱۲٫۹۸٤ التابعة

 - - - ۱٦٫۳٥٤ ۷٫٥۰۱ ۱۰٫٦٦٥ ۱۳٦ - أطراف أخرى ذوي عالقة
         
 ۱۲٫۹۸٤ ۳۷۱٫٤۱۱ ۹۳٫۱۳۰ ۱٤۷٫۷۸۸ ۲٦۸٫٤۳۷ ٤۷۱٫۱۲٦ ۱۰٥٫۷۷۳ 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

 
   یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلفترة  

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
    

 ۱۳۳٫۳٤٦  ۱۳۳٫٤۳۰ رواتب ومكافآت قصیرة األجل 
 ۹٫٤٦۳  ۹٫٤٦۳ منافع ما بعد التوظیف 

 ۱٥۱٫۹۹۸  ۱٦۱٫٦۰٥ أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
    
 ۳۰۳٫۹٥۸  ۲۹٤٫۸۰۷ 
 



 

۱۷ 
 

 
 ش.م.بمجموعة فنادق الخلیج 

 
      إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة

 بالدینار البحریني                                    ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة في للستة
 

 
 . معامالت مع أطراف ذوي العالقة (یتبع)۱۰

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

 أشھر الستةمخصص النخفاض قیمة أرصدة األطراف ذوي العالقة فقط إذا كان من المؤكد أنھ لن یتم استرداد الدین. لفترة 
قم المجموعة بتسجیل أي انخفاض في قیمة المبالغ التي تدین بھا األطراف ذوي العالقة (فترة ، لم ت۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في 

 : ال شيء).۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱: ال شيء، السنة المنتھیة في ۲۰۱۷ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستة
 
 

 . التزامات ومطلوبات محتملة  ۱۱
 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ 

 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ٦٤٫۰۰۰  ٦٤٫۰۰۰ خطابات الضمان
 
 

دینار  ٤٫۹۰٦٫٤۲٥: ۲۰۱۷( دینار بحریني ۲۱٫٥۲۲٫۳۷۳، كان لدى المجموعة التزامات بمبلغ ۲۰۱۸ یونیو ۳۰كما في 
جفیر، ومخزن في عسكر، وأعمال تجدید مركز ال، تتعلق بأعمال تجدید فندق كراون بالزا، وتطویر جلف ریزیدنس بحریني)

 الخلیج للمؤتمرات.
 
 

 . القیمة العادلة ۱۲
القیمة العادلة ھي القیمة المستلمة لبیع أحد الموجودات أو المدفوعة لتحویل أحد المطلوبات في عملیة منظمة بین المشاركین في 

حال غیاب  فيالسوق الرئیسي في تاریخ القیاس، والسوق األكثر فائدة التي یمكن للمجموعة الوصول إلیھا في ذلك التاریخ 
 السوق الرئیسي. القیمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم أدائھ. 

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

 في القیام بھذه القیاسات:

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

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

یعتبر أقل من نشط، أو مماثلة أو مشابھة، و أسعار السوق المدرجة في سوق ألدوات مالیة مماثلة أو مشابھة في سوق 
 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 •
 ت قابلة للرصد.مدخالتھا غیر مبنیة على معلوما

 



 

۱۸ 
 

 مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب
 

      إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
 بالدینار البحریني                                    ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة في للستة

 
 

 . القیم العادلة لألدوات المالیة (یتبع)۱۲
 

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

 
 المجموع ۳المستوى ۲المستوى ۱المستوى ۲۰۱۸ یونیو ۳۰

     
     القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ۱۸۷٫۳۳٥ - - ۱۸۷٫۳۳٥ سندات الدین
 ۱۱٫٤۲۹٫۲۲۲ - - ۱۱٫٤۲۹٫۲۲۲ استثمارات حقوق الملكیة

 ۱٫۹۷۰٫۸۷۳ ۱٫۹۷۰٫۸۷۳ - - مدرجةأوراق حقوق الملكیة غیر 
     
 ۱۱٫٦۱٦٫٥٥۷ - ۱٫۹۷۰٫۸۷۳ ۱۳٫٥۸۷٫٤۳۰ 

 
 

 المجموع ۳المستوى ۲المستوى ۱المستوى ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
     

     القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ۳٦٤٫۱۰۷ - - ۳٦٤٫۱۰۷ سندات الدین

 ۱۱٫۲۷۹٫٦۹۱ - - ۱۱٫۲۷۹٫٦۹۱ استثمارات حقوق الملكیة
 ۷۱۰٫۰۷۱ ۷۱۰٫۰۷۱ - - مدرجةأوراق حقوق الملكیة غیر 

 ۱۳۹٫٦۱۳ - ۱۳۹٫٦۱۳ - صنادیق مدارة
     
 ۱۱٫٦٤۳٫۷۹۸ ۱۳۹٫٦۱۳ ۷۱۰٫۰۷۱ ۱۲٫٤۹۳٫٤۸۲ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۱۹ 
 

 مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب
 

      إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
 بالدینار البحریني                                    ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة في للستة

 
 

 . معلومات قطاعات األعمال ۱۳
 ألغراض إداریة، تم تقسیم أعمال المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئیسیة على النحو التالي:  

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

  .بالتجزئة وعملیات المؤتمراتبیع األغذیة والمرطبات  - األغذیة والمرطبات
 استیراد وتصدیر وبیع معدات المطابخ واألدوات المنزلیة والتصامیم الداخلیة. - األنشطة التجاریة

 أنشطة إستثماریة للمجموعة. - إستثمارات وأنشطة أخرى 
 
 

ز الخلیج وعملیات المؤتمرات لمركعملیات جلف براندز إنترناشونال ومبیعات التجزئة للمواد الغذائیة والمرطبات في فندق 
 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 

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

 
 نة وذمم أخرى.تتضمن مطلوبات قطاعات األعمال جمیع المطلوبات التشغیلیة، وتتكون أساساً من ذمم تجاریة دائ

 
 تعمل المجموعة في مملكة البحرین، وبالتالي، ال یتطلب تقدیم معلومات عن القطاع الجغرافي. 

 
 



 

۲۰ 
 

 مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب
 

      إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
 بالدینار البحریني                                                                                                                ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة في للستة

 
 
 . معلومات قطاعات األعمال (یتبع)۱۳
 
 المجموع ستثمارات وأنشطة أخرىا أغذیة ومرطبات الفندقیةعملیات الغرف  

 المنتھیة في الثالثة أشھر
 یونیو ۳۰

۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
        

         
 ۹٫۰٤۲٫۷۲۷ ۷٫۸۸۹٫۱٦۲ - - ٦٫۲٥۱٫٤۰۲ ٥٫٦۲۳٫۰٥۰ ۲٫۷۹۱٫۳۲٥ ۲٫۲٦٦٫۱۱۲ إجمالي اإلیرادات التشغیلیة 

 )٥٫۷۰۳٫۸۷۳( )٥٫۱۲۲٫۷۱۲( - - )۳٫۸٥٤٫٦۲۰( )۳٫۷۲۷٫۱۳۹( )۱٫۸٤۹٫۲٥۳( )۱٫۳۹٥٫٥۷۳( إجمالي التكالیف التشغیلیة
         

 ۳٫۳۳۸٫۸٥٤ ۲٫۷٦٦٫٤٥۰ - - ۲٫۳۹٦٫۷۸۲ ۱٫۸۹٥٫۹۱۱ ۹٤۲٫۰۷۲ ۸۷۰٫٥۳۹ إجمالي األرباح التشغیلیة
 ٤٥۳٫۳۸۳ ۱۷٥٫۷۱٤ ٤٥۳٫۳۸۳ ۱۷٥٫۷۱٤ - - - - دخل (خسارة) اإلستثمار 

 ۱٤٦٫۳۳۷ ۱۳٤٫۹٤۷ ۱٤٥٫٦۸۱ ۱۳٤٫۹٤۷ ٦٥٦ - - - دخل الفوائد
 ۲۱٦٫۱۷۱ ۲۰۱٫٤۹۳ ۱٦٦٫٤۳٦ ۱٦۰٫۷٦٦ ۱٥٫۳٤۸ ۸٫۱۷۳ ۳٤٫۳۸۷ ۳۲٫٥٥٤ دخل آخر
 )۱٫۱۳۱٫۳۳۲( )۱٫۱۲۰٫۸۹۰( - )٥٫۰۱٥( )۳۰٦٫۰٥٦( )۲۳۹٫۲۹٦( )۸۲٥٫۲۷٦( )۸۷٦٫٥۷۹( استھالك

 )٤٦٤٫۸۰۲( )٤۲٦٫۸۲۷( )٤٤۸٫۳۸۳( )٤۱۲٫٦۳۲( )٥٫۲۷۹( - )۱۱٫۱٤۰( )۱٤٫۱۹٥( مصروفات أخرى
         

 ۲٫٥٥۸٫٦۱۱ ۱٫۷۳۰٫۸۸۷ ۳۱۷٫۱۱۷ ٥۳٫۷۸۰ ۲٫۱۰۱٫٤٥۱ ۱٫٦٦٤٫۷۸۸ ۱٤۰٫۰٤۳ ۱۲٫۳۱۹ القطاع للفترة ربح 
 

 المجموع ستثمارات وأنشطة أخرىا أغذیة ومرطبات عملیات الغرف الفندقیة 
 للستة أشھر المنتھیة في

 یونیو ۳۰
۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 

        
         

 ۱۸٫۳۸٥٫٥۱٤ ۱٦٫٦۰۰٫۱٥۲ - - ۱۳٫۲٦۰٫٤٤٥ ۱۲٫۱۰٤٫۳۱٦ ٥٫۱۲٥٫۰٦۹ ٤٫٤۹٥٫۸۳٦ إجمالي اإلیرادات التشغیلیة 
 )۱۱٫٥۱٤٫۲٦۱( )۱۰٫۷٥۹٫۲۹٤( - - )۸٫٤۹۱٫۳٦۸( )۷٫۹۰٦٫٤۳۹( )۳٫۰۲۲٫۸۹۳( )۲٫۸٥۲٫۸٥٥( إجمالي التكالیف التشغیلیة

         
 ٦٫۸۷۱٫۲٥۳ ٥٫۸٤۰٫۸٥۸ - - ٤٫۷٦۹٫۰۷۷ ٤٫۱۹۷٫۸۷۷ ۲٫۱۰۲٫۱۷٦ ۱٫٦٤۲٫۹۸۱ إجمالي األرباح التشغیلیة
 ۱٫٤۳۷٫۰۱۸ ۱٫۰۷۰٫٤٦۹ ۱٫٤۳۷٫۰۱۸ ۱٫۰۷۰٫٤٦۹ - - - - دخل (خسارة) اإلستثمار 

 ۳۰٤٫۹۹٤ ۳۱۷٫۰٥۰ ۳۰٤٫۳۳۸ ۳۱۷٫۰٥۰ ٦٥٦ - - - دخل الفوائد
 ٤٥٤٫۱۹۸ ٤۷۳٫۹٥۳ ۳٤۰٫٤٤٤ ۳۷۸٫۳۳۲ ۳٤٫۸۹٤ ۲٤٫۱٥٥ ۷۸٫۸٦۰ ۷۱٫٤٦٦ دخل آخر
 )۲٫۲۸۲٫۸۷۲( )۲٫۲٤۰٫٥٦۳( )۱۲٫۹٦۰( )۹٫۹۸۲( )٦۰۸٫۷۰٤( )۸۲۹٫۹۲۹( )۱٫٦٦۱٫۲۰۸( )۱٫٤۰۰٫٦٥۲( استھالك

 )۹۱٥٫٤۳٦( )۸۳۹٫۳۷۷( )۸۸۲٫۷۱٤( )۸۰۸٫۹۹۲( )۱۰٫٤۳۸( - )۲۲٫۲۸٤( )۳۰٫۳۸٥( مصروفات أخرى
         

 ٥٫۸٦۹٫۱٥٥ ٤٫٦۲۲٫۳۹۰ ۱٫۱۸٦٫۱۲٦ ۹٤٦٫۸۷۷ ٤٫۱۸٥٫٤۸٥ ۳٫۳۹۲٫۱۰۳ ٤۹۷٫٥٤٤ ۲۸۳٫٤۱۰ ربح القطاع للفترة 
 



 

۲۱ 
 

 مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب
 

      إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
 البحریني بالدینار                                                                                                                ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ للستة أشھر المنتھیة في

 
 
 . معلومات قطاعات األعمال (یتبع)۱۳

 
 المجموع ستثمارات وأنشطة أخرىا أغذیة ومرطبات عملیات الغرف الفندقیة 
 دیسمبر ۳۱ یونیو ۳۰ دیسمبر ۳۱ یونیو ۳۰ دیسمبر ۳۱ یونیو ۳۰ دیسمبر ۳۱ یونیو ۳۰ 
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
         

 ۱۲۰٫۹٦۷٫۹۹٥ ۱۲۱٫۷۳۹٫۳۱٥ ۲۱٫۸٥٥٫۲۷۸ ۲٤٫۲٤٦٫٤۸۳ ۳۰٫۹۰۲٫۳۰۲ ۳٥٫۸۳۲٫۰۱۷ ٦۸٫۲۱۰٫٤۱٥ ٦۱٫٦٦۰٫۸۱٥ الموجوداتمجموع 
         

 ۹٫۱۹۹٫۲٦۲ ۱۰٫٦٥۲٫۱۹۷ ۱٫۷۲۷٫۲۰۷ ۱٫۷٦۲٫۳۲۲ ٤٫۳۷۳٫۳٤٥ ۲٫۱۱٦٫٦٥۲ ۳٫۰۹۸٫۷۱۰ ٦٫۷۷۳٫۲۲۳ مجموع المطلوبات
         

 ۷٫۳۷۷٫٥٦۷ ۸٫٦۹۳٫۹٤۰ - ٥٫۸٦٦٫۷۷٥ ۲٫٤٥۹٫۱۸۹ ۷۳۰٫۱٤٦ ٤٫۹۱۸٫۳۷۸ ۲٫۰۹۷٫۰۱۹ نفقات رأسمالیة
 
 
 . أرقام المقارنة۱٤

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

 
 
 األحداث الالحقة. ۱٥

ملیون دینار  ۲٥حصول على قرض بنكي بمبلغ ملیون دینار بحریني. قررت المجموعة ال ۳٥تبلغ  بتكلفة إجمالیةنجوم في دبي، بدولة اإلمارات العربیة المتحدة  ٤شراء فندق  عملیة المجموعة في خضم
أذن  ،۲۰۱۸یولیو  ۱۸ي عقد بتاریخ ذال خالل اجتماع الجمعیة العمومة غیر االعتیادي للمساھمینبحریني لتمویل عملیة شراء الفندق. سیتم االحتفاظ ببعض عقارات المجموعة كضمان مقابل القرض. 

 ملیون دینار بحریني لتمویل شراء الفندق. ۲٥المساھمون لمجلس اإلدارة بالتفاوض على الشروط والحصول على قرض مصرفي بقیمة تصل إلى 
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	للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018
	1.   المنشأة
	(أ) أسس الإعداد
	2.266.112
	2.791.325
	5.623.050
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	317.050
	304.338
	317.050
	304.994
	71.466
	78.860
	24.155
	34.894
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	473.953
	454.198
	(1.400.652)
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	(829.929)
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	24.246.483
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