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 الموحدة للدخل الشامل المرحلية القائمة 
 (مراجعة) 2017 مارس 31المنتهية في  أشهرالثالثة فترة ل
 

 
 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 

 مارس 31

 2016 2017 إيضاح 
 دينار بحريني دينار بحريني  
    

 2.736.343 3.310.544  لفترةصافي الربح ل
  ───────── ───────── 
    
     األخرى ة)الخسارة( الشاملدخل ال

التي سيعاد  المتاحة للبيع ستثماراتالل ةالعادل القيمةفي  التغيرصافي 
 (184.004) 230.926 9 في الفترات الالحقة القائمة الموحدة للدخلتصنيفها إلى 

 - (5.647) 8 الزميلة احتياطي القيمة العادلة للشركات حصة المجموعة من
  ───────── ───────── 
 (184.004) 225.279  للفترة األخرى ةشامل)الخسارة( الدخل ال
  ───────── ───────── 

 2.552.339 3.535.823  مجموع الدخل الشامل للفترة
  ═════════ ═════════ 
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 حقوق الملكيةلتغيرات في لالموحدة المرحلية قائمة لا
 مراجعة() 2017مارس  31المنتهية في  أشهرالثالثة لفترة 

 

 

 إيضاح 

 
 رأس 
 المال

عالوة إصدار 
 األسهم

 أسهم 
 خزانة

 
 احتياطي

 قانوني 

 
 احتياطي

 عام

 احتياطي
  استثمارات

 لبيعة لمتاح

 أرباح أسهم 
موصى 
 بتوزيعها

 
 أرباح 
 مبقاة

 
 

 المجموع
 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني   دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني   

           

 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  2017يناير  1الرصيد في 

           
 3.310.544 3.310.544 - - - -   -  للفترةالربح 

           
 225.279 - - 225.279 - -   -  آخر دخل شامل

  ───────── ───────── ───────

── 

─────────

─ 

───────

─── 

───────

─── 

────────

── 

─────────

─ 

────────── 
 3.535.823 3.310.544 - 225.279 - - - - -  مجموع الدخل الشامل 

           
 - (2.054.499) - -  -   2.054.499 4 إصدار أسهم منحة

           
 (5.134.968) - (5.134.968) - - -   - 4 معلنة أرباح أسهم 

  ───────── ───────── ───────

── 

─────────

─ 
───────

─── 
───────

─── 
────────

── 
─────────

─ 
────────── 

مارس  31الرصيد في 
2017   22.599.487 17.514.442 (33.248) 10.272.494 5.000.000 3.753.072 - 43.324.631 102.430.878 

  ═════════ ═════════ ═══════

══ 

═════════ ═══════

══ 

═══════

═══ 

════════

═ 

═════════ ══════════ 
           

 72.210.870 32.663.056 5.208.163 3.298.835 5.000.000 8.680.272 - - 17.360.544  2016يناير  1الرصيد في 

           
 2.736.343 2.736.343 - - - -   -  للفترةالربح 

           
 (184.004) - - (184.004) - -   -  دخل شامل آخر

  ───────── ───────── ───────

── 

─────────

─ 

────────

── 

────────

── 

─────────

─ 

─────────

─ 

────────── 
 2.552.339 2.736.343 - (184.004) - - - - -  مجموع الدخل الشامل 

           
 (5.208.163) - (5.208.163) - - -   - 4 معلنة أرباح أسهم 

  ───────── ───────── ───────

── 

─────────

─ 

────────

── 

────────

── 

─────────

─ 

─────────

─ 

────────── 
مارس  31الرصيد في 
2016   17.360.544 - - 8.680.272 5.000.000 3.114.831 - 35.399.399 69.555.046 

  ═════════ ═════════ ═══════

══ 

═════════ ════════

═ 

════════

═ 

═════════ ═════════

═ 

══════════ 

 
 دينار بحريني(. 100.000: 2016ديسمبر  31) بالشركات التابعةدينار بحريني المتعلقة  100.000 بمقدارللتوزيع  احتياطي غير قابلعلى  األرباح المبقاة تشتمل ،2016مارس  31كما في 
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 لتدفقات النقدية لالموحدة المرحلية قائمة ال
 (مراجعة) 2017 مارس 31المنتهية في  أشهرالثالثة فترة ل

 أشهر الثالثةلفترة   
 مارس 31 المنتهية في

  2017 2016 
 دينار بحريني دينار بحريني إيضاح األنشطة التشغيلية

    
 2.736.343 3.310.544   للفترةالربح 

    تعديالت للبنود التالية:
 788.743 1.151.540  استهالك 

 225.302 (482.562) 13و 8 حصة المجموعة من )ربح( خسارة شركات زميلة
 (136.676) (524.347) 6 دخل أرباح األسهم

 (73.150) (158.657)  دخل الفوائد
 (10.185) -  محتفظ بها لغرض المتاجرة  استثماراتمن خسارة  (مكسب)

 93.809 23.274 9 متاحة للبيع  استثماراتمن  اضمحاللخسارة 
 3.300 4.640  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  

 (4.902) 4.543  مخصص مخزون بطيء الحركة )استرجاع( 
 32.950 44.244  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  ──────────

─ 

─────────

 3.655.534 3.373.219  في رأس المال العامل رتغيالربح التشغيلي قبل ال ──
    تغيرات في رأس المال العامل:    

 293.605 (393.262)  مخزون
 (49.329) (639.165)  تجارية مدينة وذمم أخرى ذمم

 (1.325.171) (625.585)  ذمم أخرىذمم تجارية دائنة و
  ────────── ─────────

 2.574.639 1.715.207  صافي النقد من التشغيل ─
 (205.000) (192.500)  مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة     

 (17.400) (3.000)  تبرعات خيرية مدفوعة
 (8.467) (279.708)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  ────────── ─────────

 2.343.772 1.239.999  من األنشطة التشغيلية النقدصافي  ─

  ────────── ─────────

    األنشطة االستثمارية ─

 (915.735) (1.391.670)  شراء عقارات وآالت ومعدات
 - (118.102)  شراء استثمارات متاحة للبيع  
 - 2.657  استبعاد استثمارات متاحة للبيع

 120.075 241.572  فوائد مستلمة
 - 1.100.000 8 أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة

 136.676 524.347  دخل أرباح أسهم مستلمة 
 1.237.943 106.421  بتواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر ودائع ألجل 

  ────────── ─────────

 578.959 465.225  األنشطة االستثماريةمن  النقدصافي  ─
  ────────── ─────────

    النشاط التمويلي ─

 (5.208.163) (5.134.968) 4 مستخدم في النشاط التمويلي النقد الوأرباح أسهم 
  ────────── ─────────

 (2.285.432) (3.429.744)  في النقد وما في حكمه النقص ─
 4.286.179 11.227.182 11 يناير  1النقد وما في حكمه في 

  ────────── ─────────

 2.000.747 7.797.438 11 مارس  31النقد وما في حكمه في  ─
  ══════════

═ 

═════════

 بنود غير نقدية:  ═
دينار  961.631: 2016مارس  31دينار بحريني ) 772.920 توجد التزامات من أجل اقتناء عقارات وآالت ومعدات بمبلغ وقدره

ولم يتم تسويتها كما هو دينار بحريني(  620.396: 2016مارس  31دينار بحريني ) 124.565 نقصان قدرهمع صافي بحريني( 
 .بتاريخ القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي

  

دينار بحريني( المستحق القبض ولكن لم يحن  102.634: 2016مارس  31دينار بحريني ) 106.845دخل الفوائد البالغ  استبعادتم 
دينار بحريني(  46.925 صافي نقصان قدره :2016مارس  31دينار بحريني ) 82.915بمبلغ وقدره  زيادةمع صافي موعد استحقاقه 

 خرى.األذمم المدينة والتجارية الذمم ال من التغير
 

 2.135.286: 2016 مارس 31دينار بحريني ) 3.226.969بلغت أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقة 
وتم خصمها دينار بحريني(  1.985.448: 2016 مارس 31دينار بحريني ) 2.931.685مع صافي زيادة بمبلغ وقدره بحريني(  دينار

 من التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى.
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2017 مارس 31في 

 
 

 معلومات عن المجموعة 1
)"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين ومسجلة لدى وزارة الصناعة  مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.

، المنامة، مملكة 580هو ص.ب للشركة  الرئيسيللمقر العنوان البريدي . إن 950بموجب سجل تجاري رقم والسياحة والتجارة 
 البحرين.

 
وجلف براندز إنترناشونال  الخليجمكاتب و يج الدولي للمؤتمراتتمتلك وتدير المجموعة فندق الخليج وأجنحة الخليج ومركز الخل

، كورت منامةوجلف البحرين  كيهفي البحرين باإلضافة إلى توفير الخدمات التموينية. كما تقدم المجموعة خدمات إدارية لفندق 
 جمهورية تنزانيا.منتجع جنة المحيط في زنجبار، و، مملكة البحرين أمواج ريزيدنسوجوف  وأسدال جلف إن،

 
 كراون بالزا البحرين فندق -في شركة البحرين للسياحة  %100ة قامت الشركة بإقتناء حصة ملكية بنسب، 2016 مايو 31بتاريخ 

يتمثل نشاط شركة البحرين للسياحة الرئيسي في . من خالل مقايضة األسهم وهي شركة تأسست في مملكة البحرين، ش.ش.و.،
فندق كراون بالزا البحرين. كما تملك وتدير شركة البحرين للسياحة قسم السفريات في شركة البحرين للسياحة. كما تمتلك شركة 

 في الشركة األفريقية والشرقية )البحرين( ذ.م.م. %33البحرين للسياحة حصة ملكية بنسبة 
 

إلى  البحرين للسياحة ش.م.ب.شركة القانوني من  شكلها قامت شركة البحرين للسياحة بتغيير، التقارير المالية إعدادفترة خالل 
 .فندق كراون بالزا البحرين ش.ش.و -شركة البحرين للسياحة 

 
 .13عن هيكل المجموعة. تم تقديم معلومات عن أطراف ذات العالقة للمجموعة في إيضاح  فيما يلي أدناه معلومات

 

 التابعةسم الشركة أ
 نسبة 

 الملكية

 تاريخ 
 التأسيس

 األنشطة

    

إدارة الفنادق والمطاعم وأيضا تقديم  2002ديسمبر  4 %100 شركة الخليج إلدارة الفنادق ش.ش.و
خدمات التموين للطائرات والسفن 
 والمؤسسات الحكومية والشركات.

    
 2010 أغسطس 12 %100 موارد الضيافة ش.ش.و. 

 
المطابخ  استيراد وتصدير وبيع معدات

التجارية والمنزلية وعقود التصاميم 
 الداخلية. 

    
 توفير خدمات الغسيل األوتوماتيكي 2014فبراير  1 %100 ش.ش.و. فندق الخليج خدمة غسيل المالبس

    

في الفنادق والمشاريع  واالستثمارإنشاء  2016مايو  31 %100 شركة البحرين للسياحة ش.م.ب.
 السياحية األخرى.
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 )تتمة(معلومات عن المجموعة  1

 

 سم الشركة الزميلةأ
 نسبة 

 الملكية

 بلد 
 التأسيس

 األنشطة

    

وتقديم المطاعم، تشغيل في  تشارك أساساً  مملكة البحرين %28.06 شركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب.
توريد و العائليالمرتبطة بالترفيه الخدمات 
االستثمار في وتسلية المتعلقة بالالمعدات 

التي مماثلة لتلك الهداف األالشركات ذات 
 البحرين للترفيه العائلي.في شركة 

    

في السندات واألسهم وكذلك  االستثمار مملكة البحرين %33.33 األفريقية والشرقية )البحرين( ذ.م.م.
 استيراد وبيع المنتجات االستهالكية.

 
وشركاتها التابعة )المشار إليهم  مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.المختصرة لالموحدة المرحلية إصدار القوائم المالية  اعتمادلقد تم 

 .2017أبريل  30على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  بناءً  2017مارس  31معاً بالمجموعة( لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 السياسات المحاسبية 2
 

 أسس اإلعداد
وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة  2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المختصرة  الموحدةأعدت القوائم المالية المرحلية 

 . "بالتقارير المالية المرحلية "الخاص 34الدولي رقم 
 

المطلوبة إلعداد قوائم مالية كاملة وفقاً  اتواإلفصاحالمختصرة على جميع المعلومات  الموحدةال تشتمل القوائم المالية المرحلية 
ديسمبر  31للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ويجب أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

دليالً للنتائج التي يمكن  2017 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة. باإلضافة إلى إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج 2016
 .2017ديسمبر  31تنتهي في ستوقعها للسنة المالية التي 

 

 السياسات المحاسبية 
المختصرة هي مطابقة لتلك التي تم إتباعها في إعداد الموحدة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية 

يناير  1باستثناء تطبيق المعايير الجديدة النافذة من ، 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في للمجموعة القوائم المالية الموحدة السنوية 
 لم تعتمد الشركة التطبيق المبكر ألية معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى التي تم إصدارها ولكنها غير إلزامية بعد. .2017

 
 : اإلفصاح التمهيديالتدفقات النقديةالمتعلق بقائمة  7معيار المحاسبة الدولي رقم 

من  الناتجة من األنشطة التمويلية، متضمنة كالً  بشأن التغيرات في التزاماتهاتقديم اإلفصاحات  التعديالت من المنشآتتطلب ت
المبدئي للتعديل، . عند التطبيق )مثل مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية( التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية وغير النقدية

الشركة غير مطالبة بتقديم اإلفصاحات اإلضافية في قوائمها تقديم معلومات المقارنة عن الفترات السابقة.  المنشآتال يتطلب من 
المالية المرحلية الموحدة المختصرة، ولكنها سوف تفصح عن المعلومات اإلضافية في قوائمها المالية الموحدة السنوية للسنة التي 

 .2017ديسمبر  31نتهي في ست
 

التعديالت األخرى الناتجة من المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي أدخلت على المعايير والتفسيرات ليس لها أي تأثير على 
الموحد أو األداء المالي الموحد للمجموعة.السياسات المحاسبية أو المركز المالي 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2017مارس  31في 

 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية 2
 

 معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد 

إن . هي مدرجة أدناهالمرحلية الموحدة المختصرة  الماليةالقوائم حتى تاريخ إصدار المعايير الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد  إن
. بتاريخ مستقبليقابلة للتطبيق ها ستكون بشكل معقول أنالمجموعة بتوقع تلمعايير والتفسيرات الصادرة، والتي لهذه القائمة هي 

 . إلزاميةهذه المعايير عندما تصبح تنوي المجموعة تطبيق 
 

 المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 15المالية رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير
من خمس خطوات جديدة والذي ويحدد المعيار نموذج  2014في مايو  15تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

المعيار الدولي إلعداد التقارير بموجب يتم إثبات اإليرادات سيتم تطبيقه على اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. 
بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المؤسسة إستحقاقه نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. تقدم المبادئ في  15المالية رقم 

 نهجاً أكثر تنظيماً لقياس وإثبات اإليرادات. 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

ر اإليرادات الجديد على جميع المؤسسات وسيحل محل جميع متطلبات إثبات اإليرادات الحالية بموجب المعايير الدولية ينطبق معيا
مع السماح  2018يناير  1إلعداد التقارير المالية. سيتطلب تطبيقه إما بأثر رجعي كلي أو معدل للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 

وتخطط تطبيق المعيار الجديد بالتاريخ  15جموعة حالياً تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بالتطبيق المبكر. تقّيم الم
 اإللزامي المطلوب.

 
 المتعلق بعقود اإليجار  -16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

المتعلق بعقود  17 معيار المحاسبة الدولي رقمويحل محل  2016في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
لجنة تفسير المتعلق بتحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد اإليجار، و 4التقارير المالية الدولية رقم  اتاإليجار، لجنة تفسير

التقارير المالية  اتلجنة تفسيرتفسير المتعلق بحوافز عقود التأجير التشغيلية، و 15رقم السابقة رير المالية الدولية التقا اتتفسير
يحدد المعيار الدولي إلعداد المتعلق بتقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد التأجير.  27رقم السابقة الدولية 

يتطلب من المستأجرين احتساب كافة المبادئ الخاصة باإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار و 16التقارير المالية رقم 

بطريقة مشابهة لمحاسبة عقود اإليجار التمويلية بموجب معيار  قائمة المركز الماليمنفرد مدرج في  بموجب نموذجعقود اإليجار 

القيمة  ذاتعقود اإليجار من الموجودات  -إعفائين إثبات خاصين بالمستأجرين  ويتضمن المعيار على. 17المحاسبة الدولي رقم 
 شهراً أو أقل(. 12 ةالمنخفضة )مثل الحواسيب الشخصية( وعقود إيجار قصيرة األجل )أي عقود اإليجار ذات فترة عقد إيجار لمد

( والموجود الذي يمثل الحق في التأجير ات)أي التزامجير بإثبات االلتزام لعمل مدفوعات التأالمستأجر  سيقومبدء عقد اإليجار،  عند
ثبات إيتطلب من المستأجرين بشكل منفصل ساستخدام الموجود(. في استخدام الموجودات المعنية خالل فترة عقد اإليجار )أي الحق 

  .حق استخدام الموجود استهالكاإليجار وحساب  اتعلى التزام الفوائد مصروفات

 
ير في تغال وأاإليجار،  فترة عقدعند وقوع أحداث معينة )مثل، تغيير  لتزام التأجيراقياس  إعادةالمستأجرين كما يتطلب من 

 بشكل عامالمستأجر  سيقوماإليجار المستقبلية الناتجة عن التغير في مؤشر أو معدل استخدامها لتحديد تلك المدفوعات(.  مدفوعات
  .الموجود استخدامحق في كتعديل  اإليجارلتزام اإعادة قياس  بإثبات مبلغ

 
بموجب  عملية االحتساب المحددةعن  تتغير بشكل جوهريلم  16 إلعداد التقارير رقم المعيار الدولي بموجبالمؤجر عملية احتساب 

في  مثبتتصنيف كما هو المبدأ  نفسعقود اإليجار باستخدام  كافةتصنيف في ن سيستمر المؤجرو. 17 رقممعيار المحاسبة الدولي 

  .يةالتمويلعقود اإليجار و ةليالتشغي عقود اإليجاروالتمييز بين نوعين من عقود اإليجار:  17معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
عن معيار  أكثر شموليةمن المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات  16 كما يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

  .17م المحاسبة الدولي رق

 
مع السماح . 2019يناير  1لمبتدئة في أو بعد إلزامي للفترات السنوية اهو  16إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

. يمكن للمستأجر اختيار تطبيق 15إلعداد التقارير المالية رقم  الدولير، ولكن ليس قبل تطبيق المنشأة المعيار بالتطبيق المبك
المعيار باستخدام إما نهج بأثر رجعي كلي أو نهج بأثر رجعي معدل. تقيم المجموعة حالياً تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 .وتخطط تطبيق المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي المطلوب 16المالية رقم 

 
تفسيرات ليس لها أي تأثير على والمعايير العلى من المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي أدخلت الت األخرى الناتجة التعدي

 السياسات المحاسبية أو المركز المالي الموحد أو األداء المالي الموحد للمجموعة. 
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 للسهمالموزع الربح  3
 أشهر المنتهية لفترة الثالثة 

 مارس 31 في

 

2017 
 مراجعة

2016 
 معاد عرضها

   

 2.736.343 3.310.544 بالدينار البحريني –الربح للفترة 
 ═════════ ═════════ 

 225.938.597 225.938.597 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
 ═════════ ═════════ 

 12 15 بالفلس  –النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح 
 ═════════ ═════════ 
 

قد يكون لها تأثير  مالية أدواتألية المجموعة لم يتم عرض الربح المخفض للسهم بصورة منفصلة وذلك نتيجة لعدم إصدار 
 مخفض.

 

 أرباح أسهم 4
 

توزيع أرباح أسهم نقدية ب، قرر مساهمي الشركة 2017 فبراير 15للمساهمين المنعقد بتاريخ السنوي في اجتماع الجمعية العمومية 
 5.208.136فلس للسهم وبإجمالي  30بواقع : 2015) 2016لسنة  دينار بحريني 5.134.968وبإجمالي  فلس للسهم 25بواقع 

من  %10دينار بحريني والتي تمثل  2.054.499سهم بقيمة إسمية قدرها  20.544.988وتوزيع أسهم منحة ( دينار بحريني
تم تضمين أرباح األسهم المستحقة الدفع ضمن : ال شيء(. 2016رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل قبل إصدار أسهم المنحة )

 .2017مارس  31كما في ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى في القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
 

 والتزامات محتملةرتباطات إ 5

 

 مارس  31
2017 
 مراجعة

 ديسمبر 31
2016 
 مدققة

   

 171.000 64.000 خطابات ضمان
 ═════════ ═════════ 
 

لم يتم تقديمها بعد، والمتعلقة بفندق الخليج لكن رتباطات النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها كما هو بتاريخ المركز المالي وإبلغت 
 دينار بحريني(. 7.947.647: 2016ديسمبر  31دينار بحريني ) 7.804.162

 

 موسمية النتائج 6
 

 الثالثةفترة ل) 2017 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةدينار بحريني خالل فترة  524.347البالغ سهم األيعتبر دخل أرباح 
 ذو طبيعة موسمية.بحريني(  دينار 136.676: 2016 مارس 31أشهر المنتهية في 

 

 عقارات وآالت ومعدات 7
 

دينار بحريني  1.391.670، تكبدت المجموعة نفقات رأسمالية بإجمالي 2017مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةخالل فترة 
 ثبناء تحديدينار بحريني( على مشاريعها الرأسمالية المختلفة متضمنة  4.649.318: 2016ديسمبر  31لسنة المنتهية في ا)

 .يزيدنس جفير ونظام تبريد المناطقمبنى جلف رو لمشروع فندق خليج دبي لألعمالأنظمة تكنولوجيا المعلومات 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2017 مارس 31في 
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 إستثمار في شركة زميلة  8
 

 لشركة البحرينية للترفيه العائليش.م.ب. إن ا لشركة البحرينية للترفيه العائليفي ا %28.06حصة ملكية بنسبة المجموعة تمتلك 
ش.م.ب. هي شركة عامة مسجلة في مملكة البحرين وتعمل بصورة أساسية في تشغيل المطاعم وتقديم الخدمات فيما يتعلق بالترفيه 

 البحرينية للترفيه العائليالعائلي وتوريد معدات التسلية والمعدات ذات الصلة واإلستثمار في الشركات ذات األهداف المماثلة للشركة 
 ش.م.ب.

 

اإلفريقية والشرقية )البحرين( ذ.م.م.، التي تأسست في مملكة لشركة في ا %33.33حصة ملكية بنسبة المجموعة كما تمتلك 
اإلفريقية والشرقية لشركة البحرين وتعمل في مجال اإلستثمار في السندات واألسهم وكذلك استيراد وبيع المنتجات االستهالكية. إن ا

 درجة في أي سوق لألوراق المالية.)البحرين( ذ.م.م. هي شركة خاصة وغير م
 

 إحتساب حصة المجموعة في شركاتها الزميلة بإستخدام طريقة الحقوق في القوائم المالية الموحدة المختصرة. تم 
 

 فيما يلي التغيرات في القيمة المدرجة لالستثمار:
 

 )مراجعة( 2017مارس  31
 الشرقية اإلفريقية و

لشركة البحرينية ا
 المجموع العائليللترفيه 

 يدينار بحرين يدينار بحرين يدينار بحرين 
    

 9.559.941 1.865.079 7.694.862 يناير  1الرصيد في 

 482.562 10.593 471.969 (*13)إيضاح  خالل الفترة الربح منحصة المجموعة 
 (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 القيمة المدرجة

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 )مدققة( 2016ديسمبر  31
 اإلفريقية والشرقية 

البحرينية لشركة ا
 المجموع للترفيه العائلي

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 
    

 8.679.433 1.821.415 6.858.018 يناير  1الرصيد في 

 1.252.984 43.664 1.209.320  السنةخالل  الربح منحصة المجموعة 
 (400.000) - (400.000) أرباح أسهم مستلمة

 حصة المجموعة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 
 27.524 - 27.524 للشركات الزميلة 

 ───────── ───────── ───────── 
 9.559.941 1.865.079 7.694.862 القيمة المدرجة

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 لشركة البحرينية للترفيه العائليا 

 

 مارس  31
2017 
 مراجعة

 ديسمبر 31
2016 
 مدققة

   

 858.500 848.400 بناًء على سعر السهم القيمة العادلة 

 0.084 0.084 سعر السهم
 

قامت ، 2017 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة ذ.م.م.  لشركة البحرينية للترفيه العائلي* بناًء على حسابات اإلدارة المعتمدة ل
 %33.33حصتها البالغة تمثل والتي دينار بحريني  10.593وبحريني دينار  471.969وقدره  غبمبل ربحالمجموعة بإثبات 

 دينار بحريني(. 225.302 بمبلغ وقدره خسارة :2016 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة ل) على التوالي 28.06%
 

 : ال شيء(.2016ديسمبر  31) 2017 مارس 31محتملة أو إرتباطات رأسمالية كما في  ال توجد لدى الشركة الزميلة أية إلتزامات
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 إستثمارات متاحة للبيع 9

 

 مارس  31
2017 
 مراجعة

 ديسمبر 31
2016 
 مدققة

 دينار بحريني دينار بحريني 

   إستثمارات في أسهم حقوق الملكية:

 إستثمارات مسعرة مصنفة أساساً 
 6.084.385 5.876.914 *العادلة( كإستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة )مدرجة بالقيمة 

 6.334.251 6.872.535 إستثمارات مسعرة )مدرجة بالقيمة العادلة(

 771.865 771.866 (محسوماً منها اإلضمحالل إستثمارات غير مسعرة )مدرجة بالتكلفة
 ───────── ───────── 

  13.521.315 13.190.501 
 ═════════ ═════════ 

 
   صناديق مدارة:

 148.721 141.004 مدرجة بالقيمة العادلة

 401 401 مدرجة بالتكلفة    
 ───────── ───────── 
 141.405 149.122 
 ───────── ───────── 
 13.662.720 13.339.623 
 ═════════ ═════════ 

 
: 2016ديسمبر  31)دينار بحريني  220.149)المدرجة بالقيمة العادلة( على مبلغ وقدره اإلستثمارات المسعرة تتضمن * 

أوراق رأسمالية دائمة إضافية قابلة للتحويل مدرجة ضمن رأس  3بمتطلبات بازل  والذي يمثل اإللتزامدينار بحريني(  220.149
. هذه السندات هي دائمة مع 2016معروضة بالدينار البحريني صادرة من قبل بنك تجاري في مملكة البحرين في  1المال فئة 

. 2021مايو  2سنوياً حتى  %8.25ثابت بنسبة  وتحمل فائدة بمعدل 2021مايو  2اإلستدعاء األول المحتمل بخيار المصدر بتاريخ 
 ال يحق لحاملي األوراق المالية المطالبة بالكوبون إذا لم يتم دفعها حيث ال يعتبر هذا الحدث بأنه حدث التخلف عن السداد.  

 
نظراً لطبيعة تدفقاتها قية قيمتها العادلة بموثو حيث ال يمكن تحديد، تدرج اإلستثمارات غير المسعرة، بالتكلفة بعد حسم اإلضمحالل

، بلغ مخصص اإلضمحالل المتراكم لإلستثمارات غير المسعرة 2017 مارس 31النقدية المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها. كما في 
لم يكن هناك مخصص اضمحالل لفترة الثالثة أشهر دينار بحريني(.  148.566: 2016ديسمبر  31دينار بحريني ) 148.566

 .2016مارس  31و 2017مارس  31في  المنتهية
 

 :/ السنة للفترة فيما يلي التغير في اإلستثمارات المتاحة للبيع المسعرة
 
 2017مارس  31 

 

إستثمارات 
 مسعرة 

إستثمارات غير 
 مسعرة 

 صناديق
 المجموع مدارة  

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

     

 13.339.623 149.121 771.866 12.418.636 االفتتاحيالرصيد 

 115.445 (2.657) - 118.102 مشتريات خالل الفترة

- القيمة العادلة من إستثمارات متاحة للبيع خسارة
 230.926 (5.059) - 235.985 صافي

 (23.274) - - (23.274) إضمحالل 
 ─────────

─ 

────────

─ 

────────

─ 

─────────

 13.662.720 141.405 771.866 12.749.449 (10)إيضاح  الرصيد الختامي ─

 ═════════
═ 

════════ ════════ ═════════
═  
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 )تتمة( إستثمارات متاحة للبيع 9
 
 2016ديسمبر  31 

 

إستثمارات 
 مسعرة 

إستثمارات غير 
 مسعرة 

 صناديق
 المجموع مدارة  

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

     

 7.093.780 - 586.066 6.507.714 االفتتاحيالرصيد 

 4.920.455 142.680 194.133 4.583.642 إقتناء شركة تابعة
 1.320.984 - - 1.320.984 السنةمشتريات خالل 

- القيمة العادلة من إستثمارات متاحة للبيع مكسب
 201.434 6.441 - 194.993 صافي

 (197.030) - (8.333) (188.697) إضمحالل 
 ─────────

─ 

────────

─ 

────────

─ 

─────────

 13.339.623 149.121 771.866 12.418.636 (10)إيضاح  الرصيد الختامي ─
 ═════════

═ 
════════ ════════ ═════════

═  
محتفظ بها لغرض المتاجرة )مدرجة بالقيمة العادلة( والتي تم  اتإستثمارلمسعرة والتي كانت بصورة أساسية ات استثمارتعد اإل*

والمعيار  39االحتفاظ بها بنية الحصول على مكاسب قصيرة األجل. بعد التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
ات أسهم إستثمارالمجموعة بإعادة تصنيف  المتعلق "بإعادة تصنيف الموجودات المالية"، قامت 7الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ات المؤهلة بموجب ستثمارات متاحة للبيع. قامت المجموعة بتحديد اإلإستثمارحقوق الملكية المحتفظ بها لغرض المتاجرة إلى 
في المستقبل لدى المجموعة النية والقدرة لالحتفاظ بها كان ، والتي 2008أكتوبر  1التعديالت التي أدخلت على المعيار بتاريخ 

أو المتاجرة بها ألجل قصير. يعود السبب في تغيير نية اإلدارة إلى االضطرابات في أسواق األسهم نتيجًة بيعها من  المنظور بدالً 
بموجب معيار " حدثاً نادراً "ذاك مؤهلة العتبارها لمشاكل االئتمان والسيولة في السوق. تعتقد اإلدارة بأن األوضاع في السوق آن

بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ. بلغت  2008أكتوبر  1المعدل. تم عمل إعادة التصنيفات اعتباراً من  39سبة الدولي رقم المحا
دينار بحريني. تم  2.155.274 ، عندما تم عمل إعادة التصنيف2008أكتوبر  1ات في ستثمارالقيمة المدرجة والقيمة العادلة لإل

دينار بحريني  1.153.072إن التكلفة المتبقية لإلستثمارات المعاد تصنيفها هو ات عند التحويل. تثمارسإللتكلفة كاعتبار تلك القيمة 
 دينار بحريني(. 1.153.072: 2016ديسمبر  31) 2017 مارس 31كما في 

 
 31) 2017 مارس 31دينار بحريني كما في  1.512.698المعاد تصنيفها  اتلالستثمارالعادلة والقيمة بلغت القيمة المدرجة 

أي المجموعة بإثبات لم تقم ، 2016 مارس 31المنتهية في أشهر  الثالثةفترة خالل دينار بحريني(.  1.594.880: 2016ديسمبر 
وإثبات الموحدة للدخل المرحلية ( في القائمة ال شيء: 2016 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة للقيمة العادلة )في ا خسارة
دينار  221.374 :2016 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة لدينار بحريني ) 82.182القيمة العادلة بإجمالي في  خسارة

، ألثبتت الو لم يتم عمل إعادة التصنيف هذ في حالالموحدة للدخل الشامل، على تلك االستثمارات. المرحلية بحريني( في القائمة 
 :2016 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة ل)فترة لل دينار بحريني 82.182في القيمة العادلة بإجمالي  خسارةالمجموعة 
 الموحدة للدخل.المرحلية دينار بحريني( في القائمة  221.374

 
 .10تم اإلفصاح عن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية في إيضاح 

 

 المالية القيم العادلة لألدوات 10
 

 تشتمل األدوات المالية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 
 

متاحة للبيع وإستثمارات محتفظ  بنوك وذمم تجارية مدينة وذمم أخرى وإستثماراتات المالية على نقد وأرصدة لدى تشتمل الموجود
 وذمم أخرى.على ذمم تجارية دائنة . تشتمل المطلوبات المالية بها لغرض المتاجرة
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2017 مارس 31في 

 
 

 )تتمة( القيم العادلة لألدوات المالية 10
 

العادلة لألدوات المالية للمجموعة، فيما عدا تلك التي لديها قيم مدرجة تقارب  ةفيما يلي أدناه، مقارنة حسب فئة القيم المدرجة والقيم
 :بشكل معقول قيمها العادلة

 
 2017 مارس 31 

 مراجعة
 2016ديسمبر  31 

 مدققة
 القيمة 

 المدرجة
 القيمة 
 العادلة

 القيمة 
 المدرجة

 القيمة 
 العادلة

 دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني 
      :الماليةالموجودات 

 12.418.636 12.418.636  12.749.449 12.749.449 (9)إيضاح  إستثمارات مسعرة متاحة للبيع
 148.721 148.721  141.004 141.004 (9)إيضاح  صناديق مدارة

 

القيمة العادلة للنقد واألرصدة لدى البنوك والذمم التجارية المدينة والذمم األخرى والذمم التجارية الدائنة والذمم بأن  المجموعةقيمت 
 .المالية األدوات لتلكالقصيرة األجل  لإلستحقاقاتكبير  إلى حد  ويعود ذلك األخرى تقارب قيمها المدرجة 

 

ستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة هي بناًء على أسعار العطاءات بتاريخ إعداد إن القيم العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع واإل
 التقارير المالية.

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 المقاسة بالقيمة العادلة:التالية األدوات المالية بالمجموعة تحتفظ 

 
 مارس 31 

2017 
 مراجعة

 ديسمبر  31
2016 
 مدققة

 بحرينيدينار  دينار بحريني 
   

 12.418.636 12.749.449 (1إستثمارات مسعرة متاحة للبيع )المستوى 

 148.721 141.004 (2متاحة للبيع )المستوي ستثمارات صناديق مدارة إل

 ──────── ──────── 
 12.890.453 12.576.357 
 ════════ ════════ 

 
تقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية المرحلية الموحدة يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي 

بناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على وهي موضحة أدناة، ، ن التسلسل الهرمي للقيمة العادلةضمالمختصرة 
 قياس قيمتها العادلة ككل:

 

 ؛في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة األسعار المعلنة )غير المعدلة( - 1المستوى  (أ
 

القيمة العادلة قياس والتي يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على تقنيات التقييم ألدنى مستوى  - 2المستوى  (ب
 ؛ والمسجلة أما بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 

 القيمة العادلة. قياس يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على ي ال والتتقنيات التقييم ألدنى مستوى  - 3المستوى  (ج
 
تدرج اإلستثمارات غير المسعرة بالتكلفة بعد حسم  .السابقة الفتراتالحالية أو  الفترةخالل تحويالت بين المستويات هناك أي  تكنلم 

 اإلضمحالل ولم يتم تضمينها في الجدول أعاله.
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2017 مارس 31في 

 
 

 بنوك نقد وأرصدة لدى  11
 

 الماليلمركز المرحلية الموحدة لقائمة مبالغ الحكمه على لغرض القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية، يشتمل النقد وما في 
 :التالية

 

 مارس 31
2017 

 ديسمبر 31
2016 

 مارس 31
2016 

  مراجعة مدققة  مراجعة  
 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

    

 20.467.993 31.956.746 31.352.266 بنوك وودائع ألجل نقد في الصندوق ولدى 

 (16.331.960) (20.434.280) (20.327.859) أشهر  ثالثةودائع ألجل بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من 

 (2.135.286) (295.284) (3.226.969) أرصدة لدى بنوك تمثل أرباح أسهم لم يطالب بها بعد 
 ────────── ───────── ───────── 

 2.000.747 11.227.182 7.797.438 النقد وما في حكمه وفقاً للقائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية 
 ══════════ ═════════ ═════════ 

 

 معلومات قطاعات األعمال  12
 

 أعمال رئيسية على النحو التالي:   تأربعة قطاعاألغراض إدارية، تم تقسيم أعمال المجموعة إلى 
 

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

 بيع األغذية والمرطبات بالتجزئة وعمليات المؤتمرات  - والمرطباتاألغذية 
 

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

 .أنشطة إستثمارية للمجموعة - إستثمارات وأنشطة أخرى 
 

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

 

تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج عمليات وحدات أعمالها بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم 
األداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية حيث تختلف من نواحي معينة، كما هو موضح في الجدول 

 المختصرة.  الموحدةالمرحلية تم قياسها بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلية في القوائم المالية يأدناه، إذ 
 

 أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي دون شروط تفضيلية وبطريقة مشابهة للمعامالت مع أطراف أخرى.
 

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

 ت على أسس معقولة.المدرجة لبعض الموجودات المستخدمة بصورة مشتركة من قبل قطاعين أو أكثر يتم توزيعها على القطاعا
 

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

 عن القطاع الجغرافي. تقديم معلومات التالي، ال يتطلب ب، وتعمل المجموعة في مملكة البحرين
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 القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول 
 (مراجعة) 2017 مارس 31في 

 
 

 )تتمة(معلومات قطاعات األعمال  12

 
 التوحيد  إستثمارات وأنشطة أخرى  األنشطة التجارية   أغذية ومرطبات  عمليات إيجار الغرف  
 المنتهية فيأشهر  لثالثةا

 مارس 31

2017 2016  2017 2016  2017  2016  2017 2016 2017  2016  
 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

           

 8.578.352 9.342.787 - - 9.630 - 6.442.590 6.122.818 2.126.132 3.219.969 إجمالي اإليرادات التشغيلية 

 (4.678.166) (5.810.388) - - (2.553) - (3.674.421) (3.750.523) (1.001.192) (2.059.865) إجمالي التكاليف التشغيلية
 ────────

── 

────────

── 

──────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────────

─ 
────────

 3.900.186 3.532.399 - - 7.077 - 2.768.169 2.372.295 1.124.940 1.160.104 إجمالي األرباح التشغيلية ──

 (172.250) 983.635 (172.250) 983.635 - - - - - - اإلستثمار )خسارة( دخل 

 73.150 158.657 73.150 158.657 - - - - - - فوائدالدخل 

 158.334 238.027 98.164 174.008 200 - 17.733 19.546 42.237 44.473 دخل آخر

 (788.743) (1.151.540) - (12.960) (21) - (287.507) (302.648) (501.215) (835.932) استهالك

مصروفات إحتياطي 
 (67.950) (68.055) (67.950) (68.055) - - - - - - التبرعات الخيرية

 (366.384) (382.579) (345.914) (366.276) (3.710) (132) (5.587) (5.159) (11.173) (11.012) مصروفات أخرى
 ────────

── 

────────

── 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────────

─ 
────────

 2.736.343 3.310.544 (414.800) 869.009 3.546 (132) 2.492.808 2.084.034 654.789 357.633  للفترةربح )خسارة( القطاع  ──

 ════════

═══ 
════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═════════

═ 
════════

══  
 التوحيد  إستثمارات وأنشطة أخرى  األنشطة التجارية   أغذية ومرطبات  عمليات إيجار الغرف  
 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

           
 116.566.380 116.842.371 23.878.293 23.603.536 57.681 57.987 30.153.802 30.024.294 62.476.604 63.156.554 مجموع الموجودات

 ════════

═══ 

════════

═══ 

════════ ════════ ═══════ ═══════ ════════

══ 

════════

══ 

═════════

═ 

════════

 12.536.357 14.411.493 - - 866 953 5.453.657 6.393.608 7.081.834 8.016.932 مجموع المطلوبات ══

 ════════

═══ 

════════

═══ 

════════ ════════ ═══════ ═══════ ════════

══ 

════════

══ 

═════════

═ 

════════

 4.649.318 1.391.670 - - - - 1.549.773 463.890 3.099.545 927.780 نفقات رأسمالية ══

 ════════

═══ 

════════

═══ 

════════ ════════ ═══════ ═══════ ════════

══ 

════════

══ 

═════════

═ 

════════

══  
قطاعات األعمال المذكورة أعاله.جميع مبيعات وأرباح المجموعة الجوهرية مكتسبة في مملكة البحرين من 
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الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية     
 (مراجعة) 2017 مارس 31في 

 

 معامالت مع أطراف ذات العالقة 13
 

مشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطراف. يتم اعتماد السيطرة السيطرة أو لشركات تخضع لي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة وتمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظف
 سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل مجلس اإلدارة. 

 
 :الفترةفيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل 

 2016 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة   2017 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة ل 

 

 مبيعات مشتريات 

 دخل 
 رسوم 
 اإلدارة 

حصة المجموعة 
 اتشرك ربحمن 
  ةزميل

 

 مبيعات مشتريات 

 دخل 
 رسوم 
 اإلدارة 

حصة 
المجموعة من 

شركة ربح 
 زميلة  

 بحرينيدينار  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 
          

 - 98.164 112.253 416.551  - 120.234 34.306 190.326 المساهمين الرئيسيين وشركاتهم الحليفة

 (225.302) - - -  482.562 - - 26.123 (8)إيضاح شركة زميلة 

 - - 10.699 -  - - 33.137 - أطراف أخرى ذات عالقة 

 ─────── ──────── ─────── ────────  ─────── ──────── ─────── ─────── 

 216.449 67.443 120.234 482.562  416.551 122.952 98.164 (225.302) 
 ════════ ════════ ════════ ═════════  ════════ ════════ ═══════ ════════ 
 

 للمركز المالي:فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة والمتضمنة في القائمة المرحلية الموحدة 
 
 2016ديسمبر  31  2017 مارس 31 

 
 ذمم

 تجارية مدينة

 ذمم 
 مدينة أخرى

 ذمم
 تجارية دائنة 

 ذمم 
  دائنة أخرى

 ذمم
 تجارية مدينة

 ذمم 
 مدينة أخرى

 ذمم
 تجارية دائنة 

 ذمم 
 دائنة أخرى

 دينار بحريني دينار بحريني بحريني دينار دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 
          

 16.807 177.512 322.219 422.934  16.807 128.525 411.193 449.796 المساهمين الرئيسيين وشركاتهم الحليفة

 - - - 4.969  - - - 29.068 أطراف أخرى ذات عالقة 
 ──────── ──────── ──────── ───────  ──────── ──────── ──────── ──────── 

 478.864 411.193 128.525 16.807  427.903 322.219 177.512 16.807 
 ════════ ════════ ════════ ═══════  ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2016 مارس 31في 

 
 

 )تتمة(معامالت مع أطراف ذات العالقة  13
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين 
فيما يلي مكافآت أعضاء  أنشطة المجموعةوالتحكم في المسئولين عن التخطيط والتوجيه شخاص األموظفو اإلدارة الرئيسيون هم 

 مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسين خالل الفترة: 
 

 أشهرلثالثة فترة ال 
 مارس 31 المنتهية في

 2017 2016 
 دينار بحريني  دينار بحريني 
   

 170.635 131.547 كبار المسئولين التنفيذيين -مكافآت قصيرة األجل 

 8.025 6.890 كبار المسئولين التنفيذيين -مكافآت ما بعد التوظيف 

 63.750 69.999 أعضاء مجلس اإلدارة  -مكافآت قصيرة األجل 
 ───────── ───────── 
 208.436 242.410 
 ═════════ ═════════ 

 
هي بدون فائدة وغير مضمونة. تقوم المجموعة فقط بعمل / السنة،  للفترةناتجة ضمن األعمال االعتيادية الإن األرصدة القائمة 
أشهر  الثالثةألرصدة األطراف ذات العالقة عندما يكون هناك تأكيد فعلي بأن الديون ال يمكن إستردادها. لفترة  مخصص إضمحالل

 )لفترة لم تقم المجموعة بتسجيل أي إضمحالل على المبالغ المستحقة من قبل األطراف ذات العالقة ،2017 مارس 31المنتهية في 
 (.: ال شيء2016ديسمبر  31والسنة المنتهية في  : ال شيء2016مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 

 
سيطرة السيطرة أو لفيما يلي تفاصيل حصة الملكية المحتفظ بها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى الشركات التي تخضع ل

 مشتركة أو المتأثرة من قبلهم:ال
 مارس 31 

2017 

 ديسمبر  31
2016 

 عدد األسهم عدد األسهم  
   

 130.172.995 143.190.295 عدد األسهم 
   

 %63.36 %63.36 نسبة الملكية 
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