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 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب

 
      المختصر بيان الدخل الشامل الموحد
 بالدينار البحريني                                  2018 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في

 
 

 مارس 31  مارس 31 إيضاح 
  2018  2017 
 (مراجعة)  )مراجعة(  
     

 3.310.544  2.891.503  لفترةاصافي ربح 
     

     الدخل الشامل اآلخر
     يمكن إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة ال البنود التي 

     صافي -سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 -  56.830  العادلة التغير في القيمة

     
  56.830  - 

     البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقا للربح أو الخسارة
     موجودات مالية متوفرة للبيع

 230.926  -  صافي التغير في القيمة العادلة -
 (5.647)  15.753 7 الحصة من احتياطي القيمة العادلة للشركات الزميلة

     
  15.753  225.279 

     
 225.279  72.583  الدخل الشامل اآلخر للفترة 

     
 3.535.823  2.964.086  مجموع الدخل الشامل للفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.21إلى  3على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلية تشتمل المعلومات المالية 



 

 فنادق الخليج ش.م.بمجموعة 
 

      المختصر الموحد التغيرات في حقوق الملكيةبيان 
 بالدينار البحريني                                                                                                              2018 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في

 

   احتياطيات أخرى    

   أرباح أسهم  احتياطي      
  أرباح موصى  احتياطي القيمة األعمال احتياطي احتياطي أسهم عالوة إصدار رأس 

 المجموع مستبقاة بتوزيعها العادلة الخيرية عام قانوني خزانة األسهم المال )مراجعة( 2018

           

 111.768.733 43.246.229 6.776.623 3.127.358 2.238.098 5.000.000 11.299.744 (33.248) 17.514.442 22.599.487 2017ديسمبر  31الرصيد في 

           

           أثر تطبيق المعيار الدولي العداد

           ( كما في9التقارير المالية رقم )

 1.260.802 - - 1.260.802 - - - - - - هـ(4)ايضاح رقم  2018يناير  1

           أثر تطبيق المعايير الحصة من

           الدولية إلعداد التقارير المالية

           يناير 1للشركات الزميلة كما 

2018 - - - - - - 42.843 - (42.843) - 

           

           يناير 1الرصيد المعدل كما في 

2018 22.599.487 17.514.442 (33.248) 11.299.744 5.000.000 2.238.098 4.431.003 6.776.623 43.203.386 113.029.535 

 2.891.503 2.891.503 - - - - - - - - ربح الفترة

 72.583 - - 72.583 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة

           

 2.964.086 2.891.503 - 72.583 - - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

           مع مساهمي المجموعة معامالت

 (6.776.623) - (6.776.623) - - - - - - - أرباح أسهم -

           

 109.216.998 46.094.889 - 4.503.586 2.238.098 5.000.000 11.299.744 (33.248) 17.514.442 22.599.487 2018مارس  31كما في 

 
 

 .21إلى  3على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلية تشتمل المعلومات المالية 



 

 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      المختصر الموحد التغيرات في حقوق الملكيةبيان 
 بالدينار البحريني                                                                                                              2018 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في

 
 

   احتياطيات أخرى    

   أرباح أسهم  احتياطي      
  أرباح موصى  احتياطي القيمة األعمال احتياطي احتياطي أسهم عالوة إصدار رأس 

 المجموع مستبقاة بتوزيعها العادلة الخيرية عام قانوني خزانة األسهم المال ومعدلة()مراجعة  2017

           

           2017يناير 1الرصيد في 

ً )كما أعلن    104.030.023 42.068.586 5.134.968 3.527.793 - 5.000.000 10.272.494 (33.248) 17.514.442 20.544.988 (سابقا

           أثر تعديل الفترات السابقة 

 2.062.630 - - - 2.062.630 - - - - - ج( 4)إيضاح 

           

 106.092.653 42.068.586 5.134.968 3.527.793 2.062.630 5.000.000 10.272.494 (33.248) 17.514.442 20.544.988 يناير 1الرصيد المعدل كما في 

           

 3.310.544 3.310.544 - - - - - - - - ربح الفترة

 225.279 - - 225.279 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة

           

 3.535.823 3.310.544 - 225.279 - - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

           معامالت مع مساهمي المجموعة

 - (2.054.499) - - - - - - - 2.054.499 أسهم منحة صادرة -

 (5.134.968) - (5.134.968) - - - - - - - ارباح أسهم نقدية -

 61.704 - - - 61.704 - - - - - تعديل خالل الفترة -

           مجموع المعامالت مع مساهمي

 (5.073.264) (2.054.499) (5.134.968) - 61.704 - - - - 2.054.499 المجموعة

           

 104.555.212 43.324.631 - 3.753.072 2.124.334 5.000.000 10.272.494 (33.248) 17.514.442 22.599.487 2017مارس  31 كما في

 
 

 .21إلى  3على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلية تشتمل المعلومات المالية 



 

 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      المختصر الموحد التدفقات النقديةبيان 
 بالدينار البحريني                                  2018 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في

 

 2017مارس  31  2018مارس  31 إيضاح 
 )مراجعة(  )مراجعة(  
     

     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 3.310.544  2.891.503  لفترة اربح 

     تعديالت للبنود التالية:
 1.151.540  1.119.672  استهالك 

 (482.562)  (344.800) 7 شركات زميلةئر خسا/ ( أرباححصة المجموعة من )

 (524.347)  (549.955)  دخل أرباح األسهم

 (158.657)  (182.102)  دخل الفوائد

 23.274  -   متوفرة للبيعاستثمارات  انخفاض قيمةخسارة 

 4.640  4.488  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  

 4.543  1.993  مخزون بطيء الحركة )استرجاع(  مخصص

 44.244  51.194  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

     
 3.373.219  2.991.993  ربح الفترة بعد التعديالت

     :والمطلوبات التشغيليةالموجودات تغيرات في ال
 (393.262)  542.778  مخزون

 (639.165)  (3.166.060)  ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
 (625.585)  (127.469)  ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

 (192.500)  (261.250)  مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
 (3.000)  (4.600)  تبرعات خيرية مدفوعة

 (279.708)  (18.344)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

     
 1.239.999  (42.952)  من األنشطة التشغيلية)المستخدم في( / صافي النقد 

 
     األنشطة االستثمارية

 (1.391.670)  (5.200.164)  شراء عقارات وآالت ومعدات
 (118.102)  -    متوفرة للبيعشراء استثمارات 

 2.657  53.742  متوفرة للبيعاستبعاد استثمارات 
 241.572  208.856  فوائد مستلمة

 1.624.347  1.100.000  أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة
 -  269.596  أرباح أسهم مستلمة 

ً  90ودائع ألجل بتواريخ استحقاق ألكثر من   106.421  14.906.959  يوما

     
 465.225  11.338.989  النقد من األنشطة االستثماريةصافي 

 

     األنشطة التمويلية
 (5.134.968)  -  مدفوعةأرباح أسهم 

     
 (5.134.968)  -  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 

     

 (3.429.744)  11.296.037  في النقد وما في حكمه صافي الزيادة / )النقص(

     

 11.227.182  19.278.910  يناير 1النقد وما في حكمه في 

     
 7.797.438  30.574.947  مارس 31النقد وما في حكمه في 

 
 

 .21إلى  3على الصفحات من المختصرة  الموحدةالمرحلية تشتمل المعلومات المالية 



 

 

 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 بالدينار البحريني                                    2018 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في

 

 
 .   المنشأة1

لدى وزارة الصناعة )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين ومسجلة  مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.
، المنامة، مملكة 580. إن العنوان البريدي للمقر الرئيسي للشركة هو ص.ب 950والتجارة والسياحة بموجب سجل تجاري رقم 

 البحرين.
وشركاتها  المعلومات المالية هي المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المراجعة لمجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.

 .2018مارس  31)المشار إليهم معاً بالمجموعة( لفترة الثالثة أشهر المنتهية في التابعة 
 

تمتلك وتدير المجموعة فندق الخليج وأجنحة الخليج ومركز الخليج الدولي للمؤتمرات ومكاتب الخليج، وشركة البحرين للسياحة 
ين، باإلضافة إلى توفير الخدمات التموينية. كما فندق كراون بالزا البحرين ش.ش.و، وجلف براندز إنترناشونال في البحر –

منتجع جنة المحيط في زنجبار، والبحرين، وأسدال جلف إن سيف، مملكة البحرين،  كيهتقدم المجموعة خدمات إدارية لفندق 
 جمهورية تنزانيا.

 
 
 .   السياسات المحاسبية2
 

 أسس اإلعداد (أ)

وفقاً لمتطلبات معيار  2018مارس  31أعدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
"التقارير المالية المرحلية"، والذي يجيز عرض المعلومات المالية المرحلية المختصرة بصورة ( 34)المحاسبة الدولي رقم 

 مختصرة. 

لية المرحلية المختصرة على كل المعلومات المطلوبة في البيانات المالية السنوية ويجب قراءتها بالتزامن ال تشمل المعلومات الما
، ما عدا آثار تطبيق المعيار الدولي إلعداد 2017ديسمبر  31مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 

( من هذه 4( كما هو مشروح في إيضاح رقم )15لي إلعداد التقارير المالية رقم )(، والمعيار الدو9التقارير المالية رقم )
وبالرغم من ذلك، تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير أحداث ومعامالت جوهرية  المعلومات المالية المرحلية المختصرة.

ديسمبر  31لسنة المنتهية في ول مالية سنوية كما في لفهم التغيرات في المركز المالي للمجموعة وأدائها المالي منذ آخر بيانات
2017. 

 
(، والمعيار الدولي 9هذه هي أول بيانات مالية موحدة للمجموعة، من بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 (. 4ي إيضاح رقم )(. تم شرح التغييرات في السياسات المحاسبية الجوهرية ف15إلعداد التقارير المالية رقم )
 

المعلومات المالية المرحلية المختصرة مراجعة، غير مدققة. تم استخراج أرقام المقارنة لبيان المركز المالي الموحد المختصر 
الربح بيان لوأرقام المقارنة للبيانات الموحدة المختصرة  .2017ديسمبر  31من البيانات المالية المدققة عن السنة المنتهية في 

حدة البيانات المالية المرحلية المووالتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية تم استخراجها من الخسارة والدخل الشامل  أو
   .2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المختصرة المراجعة 

 
 التقديرات واألحكام (ب)

تطلب من اإلدارة ممارسة األحكام والتقديرات والفرضيات والتي تؤثر إن إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ي
على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية 

 عن هذه التقديرات. 
 

ت اإلدارة باستخدام األحكام الجوهرية ذاتها التي تم استخدامها عند إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، قام
في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ، ما عدا التغيرات الناتجة من تطبيق 2017ديسمبر  31المدققة للسنة المنتهية في 
 (. 15(، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9)
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      إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 بالدينار البحريني                                    2018 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في

 

 
 .   السياسات المحاسبية )يتبع(2

 
 إدارة المخاطر المالية (ج)

إن سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة هي نفسها تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة المدققة 
(، 9من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) ، ما عدا التغيرات الناتجة2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (.15والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 
 
 . السياسات المحاسبية الهامة3

فيما عدا المشروح أدناه، تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة باستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة 
. كما يتوقع 2017ديسمبر  31وطرق االحتساب المطبقة في إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .2018ديسمبر  31أن تُعكس التغيرات في السياسات المحاسبية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في للسنة المنتهية في 
 

 
 السياسات المحاسبية.   التغيرات في 4
 

 (9تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) (أ)
( كما تم إصداره من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي 9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

ييرات في السياسات المحاسبية والتسويات على المبالغ ، مما نتج عن تغ2018يناير  1، مع التاريخ االنتقالي في 2014في يوليو 
 .2017ديسمبر  31المحتسبة سابقاً في البيانات المالية كما في وعن السنة المنتهية في 

(، اختارت المجموعة عدم تعديل 9حسب ما هو مسموح به وفقاً لألحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
لمقارنة. أي تسويات على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في التاريخ االنتقالي تم احتسابها في الرصيد أرقام ا

 االفتتاحي لألرباح المستبقاة، والرصيد االفتتاحي الحتياطي القيمة العادلة للفترة الحالية.
   

( تغيير السياسات المحاسبية الحتساب، وتصنيف، وقياس الموجودات 9)نتج عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
( يعدل بصورة جوهرية المعايير األخرى التي تتعامل 9والمطلوبات المالية. كما أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 األدوات المالية: اإلفصاحات"." –( 7مع األدوات المالية، مثل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 

( ملخصة 9التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة والناتجة من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
ستند على قارنة تأدناه. بما أن معلومات المقارنة لم يتم تعديلها، فإن السياسات المحاسبية المتعلقة باألدوات المالية لفترات الم

ديسمبر  31(، كما تم اإلفصاح عنه في البيانات المالية المدققة كما في وللسنة المنتهية بتاريخ 39معيار المحاسبة الدولي رقم )
2017. 
 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
المالية: المقاسة بالتكلفة المطفأة، أو القيمة  فئات رئيسية لتصنيف الموجودات 3( على 9يحتوي المعيار الدولي إلعداد التقارير رقم )

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يستند تصنيف المعيار الدولي إلعداد التقارير 
 النقدية التعاقدية. المعيار يلغي فئات( بصورة عامة على نموذج العمل الذي يتم من خالله إدارة الموجودات المالية وتدفقاتها 9رقم )

 ( الحالية، وهي المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق، والقروض والذمم المدينة، والمتوفرة للبيع.39معيار المحاسبة الدولي رقم )
 

( بشكل كبير لتصنيف المطلوبات 39( بالمتطلبات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم )9يحتفظ المعيار الدولي إلعداد التقارير رقم )
بالقيمة  منشأة قياس االلتزامالالمالية، باستثناء معالجة األرباح والخسائر االئتمانية الخاصة بالمجموعة، والتي تنشأ عندما تختار 

ن خالل الربح أو الخسارة، وتحتسب هذه األرباح والخسائر في الدخل الشامل اآلخر. ال تزال هناك فئتين لقياس المطلوبات العادلة م
 المالية، هما: القيمة العادلة، والتكلفة المطفأة.
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 )يتبع( .   التغيرات في السياسات المحاسبية4
 

 ( )يتبع(9تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) (أ)
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية

( بنموذج 39( يستبدل نموذج "الخسائر المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم )9المالية رقم )المعيار الدولي إلعداد التقارير 
"الخسائر االئتمانية المتوقعة" في المستقبل. نموذج انخفاض القيمة الجديد سيكون واجب التطبيق على الموجودات المالية المقاسة 

وات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ولكن ليس الستثمارات بالتكلفة المطفأة، وموجودات العقود، واستثمارات أد
(، تحتسب الخسائر االئتمانية المتوقعة في وقت مبكر قبل احتسابها 9حقوق الملكية. وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 ا المعيار أي أثر جوهري على انخفاض قيمة الموجودات المالية للمجموعة.(. لم يكن لتطبيق هذ39وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 
  (  15تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) (ب)

. لم يكن 2016يناير  1إيراد العقود مع العمالء ابتداء من  –( 15طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 المعيار أي أثر جوهري على المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة.لتطبيق هذا 

 
 )ج( إعادة تصنيف احتياطي األعمال الخيرية

قامت المجموعة بإعادة تقييم تصنيف حساب احتياطي األعمال الخيرية. نظراً لعدم وجود أي التزام محدد لتقديم مساعدات ألي 
تستوفي تعريف المطلوبات المالية. وفقاً لذلك، فقد تم إعادة تصنيف هذه المبالغ كأحد المكونات ضمن حقوق مستفيد، فإن المبالغ ال 

 الملكية. تم تطبيق التغيير في التصنيف بأثر رجعي، من خالل تعديل أرقام المقارنة.
 

   د( التغييرات الرئيسية على التقديرات واألحكام الجوهرية 
 

 والمطلوبات المالية:تصنيف الموجودات 
تقييم نموذج العمل الذي يتم من خالله االحتفاظ بالموجودات المالية، وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي هي فقط 

 مدفوعات لمبلغ األصل والفوائد على المبلغ األصلي المستحق. 
 

 انخفاض قيمة األدوات المالية:
تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األصل المالي قد زادت بشكل جوهري منذ االحتساب المبدئي، ودمج معلومات تطلعية في 

علی نية ئتماالر اخسائس قيام يتقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح لخسائر االئتمان. 
قع ولتي تتاية دلنقت افقادلتد، وافقاً للعقة ولمستحقة للمنشأاية دلنقت افقادلتن ابيرق لفد )أي النقز الجميع عجلحالية القيمة انها أ
 تحصيلها(. عة ولمجما

 
 (9)هـ( أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 هو كما يلي: 2018ناير ي 1( كما في 9أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 

 احتياطيات  األرباح المستبقاة  
 أخرى    

     ديسمبر 31( )39الرصيد الختامي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
2017)  43,246,229  3,127,358 

     

     أثر إعادة التصنيف وإعادة القياس:
     ةاستثمارات مقاسة بالقيماستثمارات األوراق المالية من متوفرة للبيع إلى 

 1,260,802  -  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  43,246,229  4,388,160 

     ( من قبل9أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 42,843  (42,843)  شركة زميلة

     (9المالية رقم )الرصيد االفتتاحي حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 4,431,003  43,203,386  2018يناير  1بتاريخ التطبيق المبدئي في 
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 .  التغيرات في السياسات المحاسبية )يتبع(4
 

 )و( تصنيف وقياس األدوات المالية
الموجودات المالية، باإلضافة لتحليل خصائص التدفقات النقدية لها. الجدول أدناه يوفّق بين فئات القياس األصلية والمبالغ الدفترية قامت المجموعة بإجراء تحليل مفصل لنماذج العمل الخاصة بإدارة 

 .2018يناير  1ما في ك (9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) (، وفئات القياس الجديدة وفقاً للمعيار39للموجودات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 بالدينار البحريني

    التصنيف  

    الجديد  

    حسب  

 القيمة أثر المعيار الدولي إلعداد القيمة المعيار الدولي التصنيف األصلي  

 الدفترية (9التقارير المالية رقم ) الدفترية إلعداد التقارير حسب معيار المحاسبة  

 الجديدة إعادة تصنيف إعادة قياس األصلية (9رقم )المالية  (39الدولي رقم ) 

 34.185.869 - - 34.185.869 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة نقد وأرصدة البنوك
 3.138.123 - - 3.138.123 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى

       استثمارات األوراق المالية
     بالقيمة العادلة من خالل الدخل متوفرة للبيع الدينسندات 

 364.107 - - 364.107 الشامل اآلخر   
بالقيمة العادلة من خالل الدخل  متوفرة للبيع استثمارات حقوق الملكية )مدرجة(

 الشامل اآلخر 

11.279.690 - - 11.279.690 

     بالقيمة العادلة من خالل الدخل متوفرة للبيع استثمارات حقوق الملكية )غير مدرجة(
 1.970.803 - 1.260.802 710.071 الشامل اآلخر   

     بالقيمة العادلة من خالل الدخل متوفرة للبيع صناديق مدارة
 139.614 - - 139.614 الشامل اآلخر   

       
   49.817.474 1.260.802 - 51.078.276 
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 الطبيعة الموسمية للعمليات.  5

، تعتبر الفترة من أكتوبر إلى أبريل هي موسم الذروة. وفقاً لذلك، النتائج المالية المرحلية ةللطبيعة الموسمية لعمليات الفندقنظراً 
 قد ال تمثل حصة متناسبة من األرباح السنوية.

 
 
 .  عقارات وآالت ومعدات6

دينار بحريني  5,200,164ات رأسمالية بإجمالي ، تكبدت المجموعة نفق2018مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
دينار بحريني( على مشاريعها الرأسمالية المختلفة متضمنة أعمال تطوير  7,377,567: 2017ديسمبر  31)السنة المنتهية في 

 جفير، ومخازن جلف براندز إنترناشونال، وتجديد مركز الخليج للمؤتمرات.الإنشاء مبنى جلف ريزيدنس 
 
 
 مار في شركة زميلة .  إستث7

ي إن الشركة البحرينية للترفيه العائل ،الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. من ملكية %28.06 نسبته ماتمتلك المجموعة 
ش.م.ب. هي شركة عامة مسجلة في مملكة البحرين، ومدرجة في بورصة البحرين، وتعمل بصورة أساسية في تشغيل المطاعم 

فيما يتعلق بالترفيه العائلي وتوريد معدات التسلية والمعدات ذات الصلة، واالستثمار في الشركات ذات األهداف وتقديم الخدمات 
 المماثلة للشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

 
الشركة اإلفريقية والشرقية )البحرين( ذ.م.م.، وهي شركة خاصة تأسست في مملكة  من ملكية %33.33كما تمتلك المجموعة 

 البحرين وتعمل في مجال االستثمار، واستيراد وبيع المنتجات االستهالكية. 
 

 تصرة. ختم احتساب حصة المجموعة في شركاتها الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية في المعلومات المالية المرحلية الموحدة الم
 

 فيما يلي التغيرات في القيمة الدفترية لالستثمار في الشركات الزميلة:
 

 )مراجعة( 2018مارس  31
 اإلفريقية والشرقية

الشركة البحرينية 
 المجموع للترفيه العائلي

    
    

 9.910.532 2.074.900 7.835.632 يناير  1الرصيد في 
 344.800 (24.795) 369.595 حصة المجموعة من الربح / )الخسارة( خالل الفترة 

 (1.100.000) - (1.100.000) أرباح أسهم مستلمة
    حصة المجموعة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 

 15.753 - 15.753 للشركات الزميلة 

    
 9.171.085 2.050.105 7.120.980 الرصيد كما في نهاية الفترة

 

 )مراجعة( 2017مارس  31
 اإلفريقية والشرقية

الشركة البحرينية 
 المجموع للترفيه العائلي

    
    

 9.559.941 1.865.079 7.694.862 يناير  1الرصيد في 
 482.562 10.593 471.968 حصة المجموعة من الربح خالل الفترة 

 (1.100.000) - (1.100.000) أرباح أسهم مستلمة
    حصة المجموعة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 

 (5.647) - (5.647) للشركات الزميلة 

    
 8.936.856 1.875.672 7.061.184 الرصيد كما في نهاية الفترة
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 التخصيصات.  9

 12، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي والذي عقد بتاريخ 2017وافق المساهمون على التخصيصات التالية لسنة 
 الفترة:، والتي تم احتسابها خالل هذه 2018مارس 

 
 
 2018  2017 

    

 5.134.968  6.776.623 أرباح أسهم نقدية

 
 

 30، قرر مساهمو الشركة توزيع أرباح نقدية تبلغ 2018مارس  12خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد بتاريخ 
 5,134,968سهم، بما مجموعه فلس لكل  25: 2016) 2017دينار بحريني لسنة  6,776,623فلساً لكل سهم، بما مجموعه 

دينار بحريني(. تم إدراج أرباح األسهم مستحقة الدفع ضمن بند الذمم التجارية والذمم الدائنة األخرى في بيان المركز المالي 
  .2018مارس  31المرحلي الموحد المختصر كما في 
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 أطراف ذوي العالقة . معامالت مع9

تخاذ القرارات المالية والتشغيلية. األطراف ذوي تعتبر األطراف ذوي عالقة إذا كان أحد الطرفين لديه القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير كبير على الطرف اآلخر في ا
المساهمين، أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اإلدارة العليا التنفيذيين للشركة. تتم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة العالقة تشمل المؤسسات التي تمارس الشركة تأثيراٌ كبيرا عليها، كبار 

 بشروط متفق عليها بين األطراف.
 

 فيما يلي المعامالت مع األطراف ذوي العالقة خالل الفترة:
 

 2017مارس  31في  لثالثة أشهر المنتهيةل 2018مارس  31لثالثة أشهر المنتهية في ل 

 رسوم دخل مبيعات مشتريات 
 اإلدارة

حصة المجموعة 
من ربح شركات 

 زميلة

 رسوم دخل مبيعات مشتريات
 اإلدارة

حصة المجموعة 
من ربح شركات 

 زميلة
         

 - 120.234 34.306 190.326 - 97.343 103,764 93,309 المساهمين الرئيسيين وشركاتهم التابعة
 482.562 - - 26.123 344.800 - - 9,491 (7شركات زميلة )إيضاح 

 - - 33.137 - - - - - أطراف أخرى ذوي عالقة

         
 102,800 103,764 97.343 344.800 216.449 67.443 120.234 482.562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      الموحدة المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
 بالدينار البحريني                                                                                                  2018 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في

 

 
 . معامالت مع أطراف ذات العالقة )يتبع(9
 

 المتضمنة في بيان المركز المالي المرحلي المختصر:فيما يلي األرصدة مع أطراف ذوي عالقة 
 
 2017 ديسمبر 31 2018مارس  31 

 ذمم دائنة أخرى ذمم تجارية دائنة ذمم مدينة أخرى ذمم مدينة ذمم دائنة أخرى ذمم تجارية دائنة ذمم مدينة أخرى ذمم مدينة 
         

         المساهمين الرئيسيين وشركاتهم
 16.807 105.773 471.726 252.083 62.142 84.416 488.942 142.791 التابعة

 - - - 16.354 7.501 - 136 - أطراف أخرى ذوي عالقة

         
 142.791 489.078 84.416 69.643 268.437 471.126 105.773 16.807 

 
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 ة وأعضاء اإلدارة الرئيسين خالل الفترة: موظفو اإلدارة الرئيسيون هم األشخاص المسئولين عن التخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطة المجموعة. فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدار
 
 مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2018  2017 
    

 131.547  141.070 رواتب ومكافآت قصيرة األجل 

 6.890  7.848 منافع ما بعد التوظيف 

 69.999  69.999 أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

    

 218.917  208.436 
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 . معامالت مع أطراف ذوي العالقة )يتبع(9

 
غير مضمونة. تقوم المجموعة بعمل  األرصدة القائمة في نهاية الفترة تنشأ في سياق األعمال االعتيادية، وال تحمل فائدة، وهي

مخصص النخفاض قيمة أرصدة األطراف ذوي العالقة فقط إذا كان من المؤكد أنه لن يتم استرداد الدين. لفترة الثالثة أشهر 
 ة، لم تقم المجموعة بتسجيل أي انخفاض في قيمة المبالغ التي تدين بها األطراف ذوي العالقة )فتر2018مارس  31المنتهية في 

 : ال شيء(.2017ديسمبر  31: ال شيء، السنة المنتهية في 2017مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 . التزامات ومطلوبات محتملة  10
 
 2017ديسمبر  31  2018مارس  31 

 )مدققة(  )مراجعة( 

    

 64.000  64.000 خطابات الضمان

 
 

دينار  4.906.425: 2017) دينار بحريني 6,190,102التزامات بمبلغ ، كان لدى المجموعة 2018مارس  31كما في 
جفير، ومخزن في عسكر، وأعمال تجديد مركز ال، تتعلق بأعمال تجديد فندق كراون بالزا، وتطوير جلف ريزيدنس بحريني(

 الخليج للمؤتمرات.
 
 

 . القيمة العادلة 11

دات أو المدفوعة لتحويل أحد المطلوبات في عملية منظمة بين المشاركين في القيمة العادلة هي القيمة المستلمة لبيع أحد الموجو
السوق الرئيسي في تاريخ القياس، والسوق األكثر فائدة التي يمكن للمجموعة الوصول إليها في ذلك التاريخ في حال غياب 

 السوق الرئيسي. القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم أدائه. 
 

القيمة العادلة هو افتراض استمرارية الشركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتها، أو تقليص حجم عملياتها من أسس تعريف 
 بصورة جوهرية، أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة.

 
 تراتبية القيمة العادلة

تخدمة ي تعكس أهمية المدخالت المستتتتتقيس المجموعة القيم العادلة لألدوات المالية باستتتتتخدام تراتبية القيمة العادلة التالية، والت

 في القيام بهذه القياسات:

 أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط ألداة مالية مماثلة.1المستوى  : 

 مدخالت أخرى قابلة للرصتتد، مباشتترة )أي األستتعار( أو غير مباشتترة )أي مشتتتقة من األستتعار(. هذه الفئة 2المستتتوى :
خدام أسعار السوق المدرجة في سوق نشط ألدوات مالية مماثلة، وأسعار مدرجة ألدوات مالية تشمل أدوات مقيمة باست

مماثلة أو مشابهة، و أسعار السوق المدرجة في سوق ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة في سوق يعتبر أقل من نشط، أو 
 ير مباشرة من معلومات السوق.طرق تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للرصد مباشرة أو غ

 تقنيات تقييم تكون مدخالتها غير قابلة للرصد. تشمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشمل تقنيات تقييم تكون 3المستوى :
 مدخالتها غير مبنية على معلومات قابلة للرصد.
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 . القيم العادلة لألدوات المالية )يتبع(10
 

عادلة والتي القيمة الالجدول أدناه يحلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ بيان المركز المالي على حسب تراتبية 
 يصنف على أساسها قياس القيمة العادلة. تستند المبالغ على القيم المحتسبة في بيان المركز المالي.

 
 المجموع 1المستوى 2المستوى 3المستوى 2018مارس  31

     
     القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 365.445 - - 365.445 سندات الدين
 11.265.389 - - 11.265.389 استثمارات حقوق الملكية

 2.126.678 1.970.803 155.875 - صناديق مدارة

     
 11.630.834 155.875 1.970.803 13.757.512 

 
 

 المجموع 1المستوى 2المستوى 3المستوى 2017ديسمبر  31

     
     القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 364.107 - - 364.107 الدينسندات 
 11.279.691 - - 11.279.691 استثمارات حقوق الملكية

 139.613 - 139.613 - صناديق مدارة

     
 11.643.798 139.613 - 11.783.411 
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 . معلومات قطاعات األعمال 12

 ألغراض إدارية، تم تقسيم أعمال المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية على النحو التالي:  
 

 وتقديم خدمات الغسيل.والمكاتب  واإليجار، وإدارة الشقق الفندقية غرف الفندق - العمليات الفندقية 

  .بيع األغذية والمرطبات بالتجزئة وعمليات المؤتمرات - األغذية والمرطبات

 استيراد وتصدير وبيع معدات المطابخ واألدوات المنزلية والتصاميم الداخلية. - األنشطة التجارية

 أنشطة إستثمارية للمجموعة. - إستثمارات وأنشطة أخرى 
 
 

عمليات جلف براندز إنترناشونال ومبيعات التجزئة للمواد الغذائية والمرطبات في فندق الخليج وعمليات المؤتمرات لمركز 
 الخليج للمؤتمرات تم تجميعها ألغراض إعداد تقارير قطاعات األعمال.

 

التشغيلية المستخدمة من قبل قطاع األعمال، وتتكون أساساً من عقارات تتضمن موجودات قطاعات األعمال جميع الموجودات 
وآالت ومعدات ومخزون وذمم مدينة. بينما يمكن أن تنسب أغلبية الموجودات مباشرةً لقطاعات األعمال الفردية، فإن المبالغ 

 .ها على القطاعات بأسس معقولةالدفترية لبعض الموجودات المستخدمة بصورة مشتركة من قبل قطاعين أو أكثر يتم توزيع
 

 تتضمن مطلوبات قطاعات األعمال جميع المطلوبات التشغيلية، وتتكون أساساً من ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى.
 

 تعمل المجموعة في مملكة البحرين، وبالتالي، ال يتطلب تقديم معلومات عن القطاع الجغرافي. 
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 . معلومات قطاعات األعمال )يتبع(12
 
 المجموع إستثمارات وأنشطة أخرى أغذية ومرطبات الفندقيةعمليات الغرف  
 لثالثة أشهر المنتهية فيل

 مارس 31
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

        

         
 9.342.787 8.710.989 - - 6.122.818 6.481.265 3.219.969 2.229.724 إجمالي اإليرادات التشغيلية 

 (5.810.388) (5.636.582) - - (3.750.523) (4.179.301) (2.059.865) (1.457.281) إجمالي التكاليف التشغيلية
         

 3.532.399 3.074.407 - - 2.372.295 2.301.964 1.160.104 772.443 إجمالي األرباح التشغيلية

 983.635 894.755 983.635 89.755 - - - - دخل )خسارة( اإلستثمار 
 158.657 182.102 158.657 182.102 - - - - دخل الفوائد

 238.027 272.461 174.008 217.567 19.546 15.982 44.473 38.912 دخل آخر
 (1.151.540) (1.119.672) (12.960) (4.966) (302.648) (590.633) (835.932) (524.073) استهالك

 (450.634) (412.550) (434.331) (396.360) (5.159) - (11.144) (16.190) مصروفات أخرى
         

 3.310.544 2.891.503 869.009 893.098 2.084.034 1.727.313 357.501 271.092 ربح )خسارة( القطاع للفترة 

 
 المجموع إستثمارات وأنشطة أخرى أغذية ومرطبات الفندقيةعمليات الغرف  
 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

         
 116.842.371 124.832.395 23.603.536 24.404.704 30.024.294 36.245.694 63.214.541 64.181.997 الموجوداتمجموع 

         
 14.411.493 15.615.398 - 1.762.320 6.393.608 3.724.555 8.017.885 10.128.523 مجموع المطلوبات

         
 1.391.670 5.221.003 - 1.115.295 463.890 1.928.542 927.780 2.177.166 نفقات رأسمالية
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 . أرقام المقارنة13

فيما  .تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة/ للسنة السابقة، عند الضرورة، إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض الفترة الحالية،
إن إعادة التصنيف لم تؤثر على أرقام صافي ربح الفترة،  ،)ج((4طي األعمال الخيرية )إيضاح الفترة السابقة الحتيا تعديالتعدا 

 أو الدخل الشامل أو حقوق الملكية المعلنة سابقاً.
 

 
 

 
 




