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 إلى السادة أعضاء مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. 

 
 

 المقدمة
 الموحدة المختصرة المرفقة لمجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.المرحلية لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية 

، والتي تشمل القائمة المرحلية الموحدة 2016 سبتمبر 30المجموعة"( كما في )"الشركة"( وشركاتها التابعة )"
والتغيرات في والقوائم المرحلية الموحدة للدخل والدخل الشامل  2016 سبتمبر 30للمركز المالي كما في 

إعداد وعرض . إن والمعلومات اإليضاحيةأشهر المنتهية في ذلك التاريخ  تسعةالوالتدفقات النقدية لفترة الحقوق 
الخاص بالتقارير المالية  34رقم المحاسبة الدولي المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار هذه القوائم المالية 

ختامي حول هذه القوائم المالية إصدار تقرير  . إن مسئوليتنا هيهو من مسئولية مجلس اإلدارة المرحلية
 استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.  المرحلية الموحدة المختصرة

 

 المراجعة نطاق
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق  2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة رقم 

مستقل عن المؤسسة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية استفسارات من الموظفين المسئولين عن 
إن نطاق المراجعة هو أقل بكثير أخرى. مراجعة إجراءات واألمور المالية والمحاسبية وإجراء مراجعة تحليلية 

من نطاق التدقيق الذي يتم عمله حسب معايير التدقيق الدولية وبالتالي ال يمكننا ذلك من الحصول على تأكيدات 
لذا فإننا ال نبدي رأي تدقيق التدقيق.  ةاألمور الهامة التي قد نتعرف عليها خالل عمليجميع حول إطالعنا على 

 . حول هذه القوائم
 

 الخاتمة
بناًء على مراجعتنا، لم يصل إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

 .34، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقـم إعدادهاالمرفقـة لم يتم 
 
 

 
 

 2016 أكتوبر 26
 البحرينالمنامة، مملكة 
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 الموحدة للدخل الشامل المرحلية القائمة 
 (مراجعة) 2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالفترة ل
 

 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة  
 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في تسعةاللفترة  
 سبتمبر 30

 2015 2016 2015 2016 إيضاح 
 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني  
      

 7.787.726 12.347.400 1.777.844 2.893.826  لفترةل الربح
  ───────── ──────── ───────── ────────

       األخرى ة)الخسارة( الشاملدخل ال ─

القيمة العادلة في  التغيرصافي 
التي  المتاحة للبيع إلستثماراتل

سيعاد تصنيفها إلى األرباح أو 
 (42.228) (29.046) (255.295) 8.900 10 الخسارة في الفترات الالحقة

احتياطي القيمة  منحصة المجموعة 
 - (4.459) - (55.784) 9 الزميلة العادلة للشركات

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

 (42.228) (33.505) (255.295) (46.884)  للفترة األخرى ةشاملال الخسارة ─
  ───────── ──────── ──────── ──────── 

 7.745.498 12.313.895 1.522.549 2.846.942  مجموع الدخل الشامل للفترة

  ═════════ ════════ ════════ ════════ 
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الموحدة للتدفقات النقدية المرحلية القائمة   
 مراجعة() 2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 أشهر تسعةاللفترة   

 سبتمبر 30 المنتهية في
  2016 2015 

 دينار بحريني دينار بحريني إيضاح األنشطة التشغيلية
    

 7.787.726 12.347.400   للفترةالربح 

    تعديالت للبنود التالية:

 - (4.966.943) 3 من صفقة شراءمكسب 
 2.288.255 2.800.476  استهالك 

 85.446 (539.933) 14و 9 زميلة  اتشرك( خسارة حرب)حصة المجموعة من 

 (403.121) (531.980) 7 أسهمدخل أرباح 

 (181.762) (271.414)  دخل الفوائد

 17.424 (13.033)  إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة  خسارة من (مكسب)

 60.198 193.068 10 خسارة إضمحالل من إستثمارات متاحة للبيع 
 14.400 14.626  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  

 8.100 3.600  مخصص مخزون بطيء الحركة 

 136.418 173.815  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  ─────────── ──────────

 9.813.084 9.209.682  في رأس المال العامل رتغيالربح التشغيلي قبل ال ─
    تغيرات في رأس المال العامل:    

 (413.695) (410.770)  مخزون

 (178.514) (528.785)  مدينة وذمم أخرى ذمم تجارية

 (546.054) (571.027)  ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

  ─────────── ──────────

 8.674.821 7.699.100  صافي النقد من التشغيل ─
    

 (180.000) (207.000)  مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 (39.449) (46.519)  مدفوعةتبرعات خيرية 

 (199.961) (135.312)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  ─────────── ──────────

 8.255.411 7.310.269  من األنشطة التشغيلية التدفقات النقديةصافي  ─

  ─────────── ──────────

    األنشطة االستثمارية ─

 - 8.317.126 3 تابعةقتناء شركة من إالتدفق النقدي الناتج 

 (4.275.869) (3.368.064)  شراء عقارات وآالت ومعدات

 - (229.614)  ستثمارات متاحة للبيعشراء إ

 (446) -  بها لغرض المتاجرةالمحتفظ  ستثماراتبه لإلمحتفظ صافي التغير في النقد ال

 - 400.000 9 من شركة زميلة أرباح أسهم مستلمة 

 403.121 531.980  أسهم أخرى مستلمةأرباح 

 277.114 288.532  فوائد مستلمة

 2.930.180 (717.556)  بتواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر ودائع ألجل 

  ─────────── ──────────

 (665.900) 5.222.404  األنشطة االستثماريةمن )المستخدمة في(  التدفقات النقديةصافي  ─

  ─────────── ──────────

    النشاط التمويلي ─

 (6.613.540) (5.208.163) 5 سهم األأرباح 

  ─────────── ──────────

 975.971 7.324.510  في النقد وما في حكمهالزيادة  ─

 2.261.145 4.215.968 12 يناير  1النقد وما في حكمه في 

  ────────── ────────── 
 3.237.116 11.540.478 12  سبتمبر 30النقد وما في حكمه في 

  ═══════════ ══════════ 
 بنود غير نقدية: 

مع صافي دينار بحريني(  1.443.381: 2015 سبتمبر 30دينار بحريني ) 1.582.027 توجد التزامات من أجل اقتناء عقارات وآالت ومعدات بمبلغ وقدره (1)
بحريني( ولم يتم تسويتها كما هو بتاريخ القائمة المرحلية  دينار 430.986: زيادة قدرها 2015 سبتمبر 30دينار بحريني ) 848.407قدره بمبلغ نقصان 

 .الموحدة للمركز المالي

مع صافي دينار بحريني( المستحق القبض ولكن لم يحن موعد استحقاقه  44.836: 2015 سبتمبر 30دينار بحريني ) 72.827تم تضمين دخل الفوائد البالغ  (2)
 خرى.األذمم المدينة والتجارية الذمم الفي دينار بحريني(  95.352نقصان قدره : 2015 سبتمبر 30دينار بحريني ) 17.118بمبلغ وقدره زيادة 

مع صافي دينار بحريني(  256.482: 2015 سبتمبر 30دينار بحريني ) 332.977 بلغت أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقة (3)
وتم خصمها من التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم دينار بحريني( 61.740زيادة قدرها : 2015 سبتمبر 30دينار بحريني ) 112.928زيادة بمبلغ وقدره 

 األخرى.
 30)دينار بحريني  25.665.829صافي مبلغ وقدره باألعمال  دمجمن األسهم  خالل مقايضة المكتسبة منالموجودات والمطلوبات تم استبعاد صافي تأثير  (4)

 من القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية. 3كما هو موضح في إيضاح : ال شيء( 2015 سبتمبر
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  حقوقاللتغيرات في لالموحدة المرحلية قائمة لا
 مراجعة() 2016 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة 

 

  

 
 رأس 
 خزانةأسهم  المال

عالوة إصدار 
 األسهم

 
 احتياطي

 قانوني 

 
 احتياطي

 عام

 احتياطي
  استثمارات

 لبيعة لمتاح

 أرباح أسهم 
موصى 
 بتوزيعها

 
 أرباح 
 مبقاة

 مجموع
 الحقوق 

 دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  إيضاح 
           

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

           
 12.347.400 12.347.400 - - - - - - -  للفترةالربح 

           
 (33.505) - - (33.505) - - - - -  ىخرأ ةشامل خسارة

  ───────── ───────

── 

───────── ────────

── 

────────

── 

────────

── 

─────────

─ 

─────────

─ 

────────── 
الدخل )الخسارة( مجموع 
 الشامل 

 - - - - - (33.505) - 12.347.400 12.313.895 

           
 (5.208.163) - (5.208.163) - - - - - - 5 معلنة أرباح أسهم 

           

قتناء شركة من إصادرة أسهم 
 20.698.886 - - - - - 17.514.442 - 3.184.444 4و 3 تابعة

           

 (33.248) - - - - - - (33.248) - 4 اقتناء أسهم خزانة
  ───────── ───────

── 

───────── ────────

── 

────────

── 

────────

── 

─────────

─ 

─────────

─ 

────────── 
 سبتمبر 30الرصيد في 

 99.982.240 45.010.456 - 3.265.330 5.000.000 8.680.272 17.514.442 (33.248) 20.544.988  )مراجعة( 2016

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

 69.485.727 29.914.169 6.613.540 3.157.241 5.000.000 8.266.926 - - 16.533.851  2015يناير  1الرصيد في 

           
 7.787.726 7.787.726 - - - - - - -  للفترةالربح 

           
 (42.228) - - (42.228) - - - - -  أخرى  ةشاملخسارة 

  ───────── ───────

── 

───────── ────────

── 

────────

── 

────────

── 

─────────

─ 

─────────

─ 

────────── 
الدخل )الخسارة( مجموع 
 7.745.498 7.787.726 - (42.228) - - - - -  الشامل 

           

 - (826.693) - - - - - - 826.693 5 أسهم منحة صادرة
           

 (6.613.540) - (6.613.540) - - - - - - 5 معلنة أرباح أسهم 
  ───────── ───────

── 

───────── ────────

── 

────────

── 

────────

── 

─────────

─ 

─────────

─ 

────────── 
 سبتمبر 30الرصيد في 

 70.617.685 36.875.202 - 3.115.013 5.000.000 8.266.926 - - 17.360.544  )مراجعة( 2015

  ═════════ ═══════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
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 المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة 
 (مراجعة) 2016 سبتمبر 30في 

 
 

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

 
وجلف براندز إنترناشونال  الخليجمكاتب و ومركز الخليج الدولي للمؤتمرات تمتلك وتدير المجموعة فندق الخليج وأجنحة الخليج

 وجلف ريزيدنس أمواجالبحرين  كيهفي البحرين باإلضافة إلى توفير الخدمات التموينية. كما تقدم المجموعة خدمات إدارية لفندق 
 منتجع جنة المحيط في زنجبار، جمهورية تنزانيا.وفي البحرين وجلف كورت السيف، مملكة البحرين 

 
البحرين شركة في  %100بإقتناء حصة ملكية بنسبة قامت الشركة  2016سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في فترة خالل 

بالتفصيل في إيضاح األسهم كما هو موضح مقايضة وهي شركة تأسست في مملكة البحرين، من خالل مقفلة(، للسياحة ش.م.ب. )
قسم البحرين للسياحة شركة فندق كراون بالزا البحرين. كما تملك وتدير الرئيسي في البحرين للسياحة شركة يتمثل نشاط . 3

والشرقية  فريقيةالشركة األفي  %33سياحة حصة ملكية بنسبة تمتلك شركة البحرين للشركة البحرين للسياحة. كما في  السفريات
القائمة المرحلية الموحدة كما هو بتاريخ  بمقايضة السهم هي قيد التنفيذاإلجراءات القانونية فيما يتعلق وإن  .)البحرين( ذ.م.م

 المالي.للمركز 
 

 .14أطراف ذات العالقة للمجموعة في إيضاح عن تم تقديم معلومات الواردة أدناه. لدى الشركة سيطرة على الشركات 
 

 التابعةسم الشركة إ

 نسبة 
 الملكية

 تاريخ 
 األنشطة التأسيس

    

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

    
إنشاء واإلستثمار في الفنادق  2016مايو  31 %100 شركة البحرين للسياحة ش.م.ب.

 األخرى.والمشاريع السياحية 
 

 

 نسبة 
 الملكية

 بلد 
 األنشطة التأسيس

    سم الشركة الزميلةإ

    

المطاعم تشغيل في  تشارك أساساً  مملكة البحرين %28.06 شركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب.
المرتبطة بالترفيه الخدمات وتقديم 
المتعلقة توريد المعدات و العائلي

ستثمار في الشركات ذات اإلوتسلية بال
التي في شركة مماثلة لتلك الهداف األ

 البحرين للترفيه العائلي.
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2016 سبتمبر 30في 

 
 

 )تتمة(معلومات عن المجموعة  1

 

 نسبة 
 الملكية

 بلد 
 األنشطة التأسيس

    سم الشركة الزميلةإ

    

ستثمار في السندات واألسهم وكذلك اإل مملكة البحرين %33.33 .والشرقية )البحرين( ذ.م.م فريقيةاأل
 استيراد وبيع المنتجات االستهالكية.

 
وشركاتها التابعة )المشار إليهم  فنادق الخليج ش.م.ب. مجموعةالمختصرة لالموحدة المرحلية لقد تم إعتماد إصدار القوائم المالية 

 أكتوبر 26على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  بناءً  2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةمعاً بالمجموعة( لفترة ال
2016. 

 

 السياسات المحاسبية 2
 

 أسس اإلعداد
بالتقارير المالية  "الخاص 34معيار المحاسبة الدولي رقم لوفقاً للمجموعة أعدت القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

 . "المرحلية
 

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

دليالً للنتائج التي  2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفترة الضافة إلى إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج . باإل2015
 .2016ديسمبر  31تنتهي في سيمكن توقعها للسنة المالية التي 

 

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

تطبيق تطبيق سياسة دمج األعمال وباستثناء ، 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في للمجموعة القوائم المالية الموحدة السنوية 
 .2016يناير  1المعايير الجديدة النافذة من 

 
 تعديل جديد أدناه:تم توضيح طبيعة وتأثير كل معيار أو 

 

: المتعلقة بتوضيح الطرق المقبولة 38ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
 لإلستهالك واإلطفاء

الموجود يمكن أن ب 38ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16وضح في معيار المحاسبة الدولي رقم يالتعديل بأثر رجعي ويتم تطبيق هذا 
إعادة تقييمه بالرجوع إلى المعلومات التي يمكن مالحظتها إما عن طريق تعديل إجمالي القيمة المدرجة للموجود إلى القيمة السوقية 

للقيمة المدرجة وتعديل إجمالي القيمة المدرجة على أساس تناسبي بحيث تساوي القيمة المدرجة عن طريق تحديد القيمة السوقية أو 
المبالغ المدرجة وإجمالي المبالغ وباإلضافة إلى ذلك، فإن اإلستهالك المتراكم أو اإلطفاء هو الفرق بين  الناتجة للقيمة السوقية.

 .المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة قوائمالعلى تأثير  هذا التعديل ليس له أي .للموجود
 

 المالية المنفصلة القوائم إستخدام طريقة الحقوق في : المتعلق ب27معيار المحاسبة الدولي رقم التعديالت التي أدخلت على 
في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات  تلحساب اإلستثماراحقوق الباستخدام طريقة للمؤسسات التعديالت ستسمح 

إلعداد التقارير المالية والتي المعايير الدولية المؤسسات التي سبق لها تطبيق سيتعين على  .المالية المنفصلةقوائمها  الزميلة في
معايير الدولية للسيتعين على المطبقين  تطبيق هذا التغيير بأثر رجعي.بالمالية المنفصلة على قوائمها طريقة الحقوق اختارت تطبيق 

المالية المنفصلة، تطبيق هذه الطريقة من القوائم استخدام طريقة الحقوق على إلعداد التقارير المالية للمرة األولى والذين اختاروا 
القوائم المالية تأثير على ها أي ال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون ل .إلعداد التقارير الماليةتاريخ االنتقال إلى المعايير الدولية 

 .للمجموعةالمختصرة الموحدة المرحلية 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة 

 المتعلق بإعداد التقارير المالية المرحلية 34معيار المحاسبة الدولي رقم : 2014 – 2012التحسينات السنوية على دورة 
يوضح التعديل بأن اإلفصاحات المرحلية المطلوبة يجب أن تكون إما في القوائم المالية المرحلية أو أن تدرج بإسناد ترافقي بين 

ي )على سبيل المثال، في تقرير تعليق اإلدارة أو تقرير القوائم المالية المرحلية وحيثما يتم تضمينها في التقرير المالي المرحل
المخاطر(. يجب أن تكون المعلومات االخرى ضمن التقرير المالي المرحلي متاحة للمستخدمين بنفس الشروط كالقوائم المالية 

المختصرة الموحدة حلية المرحلية وفي الوقت نفسه. ال يتوقع بأن هذه التعديل سيكون له أي تأثير على القوائم المالية المر
 .للمجموعة

 
القوائم على  أي تأثير ليس لها. ومع ذلك، فإنها 2016 سنةمرة في  المطبقة ألولالمعايير والتعديالت الجديدة األخرى فيما يلي 

 .مجموعةللالمختصرة الموحدة القوائم المالية المرحلية للمجموعة والموحدة المالية السنوية 
 

 ؛المتعلق بالحسابات التنظيمية المؤجلة 14إلعداد التقارير المالية رقم المعيار الدولي  -

 ؛المتعلق بالترتيبات المشتركة 11المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

 ؛المتعلق بالعقارات واآلالت والمعدات والزراعة – 41المحاسبة الدولي رقم  ومعيار 16معيار المحاسبة الدولي رقم   -

 ؛ والمتعلق بعرض القوائم المالية - 1ر المحاسبة الدولي رقم معيا -

المحاسبة الدولي  ومعيار 12المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم و 10قم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ر -
ات في الشركات ستثمارالمتعلق بالقوائم المالية الموحدة، اإلفصاح عن الحصص في المؤسسات األخرى واإل - 28رقم 

 .الزميلة والمشاريع المشتركة
 

 2014 – 2012التحسينات السنوية على دورة 
ا لغرض البيع والعمليات المتعلق بالموجودات غير المتداولة المحتفظ به - 5المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   -

 ؛ الموقوفة
 ؛ والمتعلق باألدوات المالية: اإلفصاحات - 7التقارير المالية رقم  المعيار الدولي إلعداد -
 .المتعلق بمزايا الموظفين - 19المحاسبة الدولي رقم  معيار  -

 المتعلق بالتقارير المالية المرحلية - 34معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 

 دمج األعمال
والمقاسة بالقيمة العادلة بتاريخ  قياس تكلفة اإلقتناء كإجمالي للمقابل المحوليتم . اإلقتناءيتم إحتساب دمج األعمال بإستخدام طريقة 

الحقوق المجموعة قيس توالقيمة ألي حقوق غير مسيطرة في الملكية المشتراة. لكل عملية من عمليات دمج األعمال،  اإلستحواذ
تم  في صافي الموجودات المحددة للملكية المشتراة. غير المسيطرة في الملكية المشتراة إما بالقيمة العادلة أو بتناسب حصتهم

 إدارية.كبدها ويتم تضمنيها في مصروفات ء عند تباإلقتناالمتعلقة تكاليف الإحتساب 
 

للتصنيف والتعيين المناسب وفقاً للشروط المتكبدة عندما تقوم المجموعة بإقتناء األعمال، فأنها تقيم الموجودات المالية والمطلوبات 
ويتضمن هذا فصل المشتقات الضمنية للعقود . اإلقتناءقدية والظروف اإلقتصادية والشروط ذات الصلة كما هو بتاريخ التعا

 المحتوية من قبل المشتري.
 

اإللتزامات  مقابل . لمن دمج األعمال بالقيمة العادلة بتاريخ اإلقتناء كجزء من دمج األعما اإللتزامات الناتجةمقابل يتم تقييم 
، يتم إعادة قياسها بتاريخ إعداد 39وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم أداة مالية هي والتي  اتأو مطلوب اتأنه موجودعلى  المصنفة

  .القائمة الموحدة للدخلبالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في  كل تقرير مالي
 

إجمالي المقابل المحول والمبلغ المثبت ألي حقوق غير مسيطرة( وأي حصة التي تعد الزيادة في )يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة، 
لصافي الموجودات  إذا كانت القيمة العادلة. المتكبدةوالمطلوبات المقتناة لموجودات المحددة اصافي ملكية محتفظ بها مسبقاً فوق 

المقتناة تزيد عن إجمالي المقابل المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا تم تحديد جميع الموجودات المقتناة وجميع المطلوبات 
عملية بشكل صحيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم إثباتها بتاريخ اإلقتناء. إذا كانت نتائج  المتكبدة

ت إعادة التقييم تشير إلى وجود زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة فوق إجمالي المقابل المحول، فإنه يتم بعد ذلك إثبا
 ."كمكسب من صفقة شراء"الموحدة للدخل قائمة الالمكسب في 
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 )مراجعة( 2016 سبتمبر 30في 

 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية 2

 

 )تتمة(دمج األعمال 
لغرض فحص االضمحالل، يتم تخصيص  متراكمة.ضمحالل إخسائر ي م قياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم أبعد اإلثبات المبدئي، يت

التي من المتوقع أن تستفيد من  منتجة للنقدالمجموعة الوحدات وحدة من لكل الشهرة المقتناة من دمج األعمال من تاريخ اإلقتناء 
 .الوحداتتلك لتم تخصيصها للملكية المشتراة أعمال الدمج، بغض النظر ما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى 

 

بالعمليات ضمن الوحدة المستبعدة، فإن الشهرة المرتبطة  اتمن العملي اً وجزءأينما تشكل الشهرة جزءاً من الوحدة المنتجة للنقد 
المستبعدة يتم تضمينها في القيمة المدرجة للعمليات عند تحديد المكسب أو الخسارة للعمليات المستبعدة. يتم قياس الشهرة المستبعدة 

 في هذه الحالة على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة وجزء من الوحدة المنتجة للنقد المتبقية.
 

لغ الذي يتوجب بمبلغ أعلى من المبويتم الحقاً قياسها العادلة. بقيمها في دمج األعمال المثبتة المحتملة اإللتزامات قياس مبدئياً يتم 
وفقا لمتطلبات يتم إثبات اإلطفاء المتراكم ( حسب مقتضى الحالأقل )المثبت في البداية أو المبلغ المخصصات وفقا لمتطلبات إثباته 

 .إثبات اإليراد
 

 شركة البحرين للسياحة ش.م.ب.إقتناء  3
 

من رأس المال المدفوع لشركة البحرين للسياحة عن طريق إصدار  %100إقتناء الشركة قرر مساهمي ، 2016فبراير  10بتاريخ 
استكملت الشركة عملية ، 2016مايو  31بتاريخ . سهم من أسهم شركة البحرين للسياحة 2.261كل من أسهم الشركة لسهم واحد 

 .البحرين للسياحة شركةالسابقين لبالكامل من الشركة للمساهمين  مدفوععادى سهم  31.844.440 عن طريق إصدارء اإلقتنا
 

والتأثير الناتج نتيجة  2016مايو  31للموجودات والمطلوبات المحددة لشركة البحرين للسياحة كما في المقدرة فيما يلي القيم العادلة 
 لعملية اإلقتناء:

 القيمة المدرجة العادلةالقيمة  

 دينار بحريني دينار بحريني 

   الموجودات المقتناة 

 1.471.282 1.471.282 كنقد وأرصدة لدى بن

 6.845.844 6.845.844 ودائع مصرفية قصيرة األجل

 284.872 273.475 ذمم تجارية مدينة

 77.422 77.422 مخزون 

 270.566 270.566 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 4.920.455 4.920.455 ستثمارات متاحة للبيعإ

 6.858.018 6.858.018 ستثمارات في شركة زميلةإ

 928.363 498.835 عقاري إستثمار

 15.675.458 8.611.751 عقارات ومعدات
 ───────── ───────── 

 29.827.648 37.332.280 
 ───────── ───────── 

   

   المتكبدةالمطلوبات : محسوماً منها

 462.331 462.331 ذمم تجارية دائنة
 779.484 2.779.484 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

 437.546 437.546 مستحقة الدفعأسهم أرباح 
 482.458 482.458 للموظفين  مخصص مكافآت نهاية الخدمة

 ───────── ───────── 

 4.161.819 2.161.819 
 ───────── ───────── 

 35.170.461 25.665.829 صافي الموجودات
 ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( للسياحة ش.م.ب.إقتناء شركة البحرين  3
 

 ناتجة من عملية اإلقتناء صفقة شراء مكسب من 
 دينار بحريني 

  
 25.665.829 القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة المحددة 

 (20.698.886) (4القيمة العادلة للمقابل المدفوع )إيضاح 
 ─────────── 

 4.966.943 مكسب من صفقة شراء 
 ═══════════ 
  

 8.317.126 التدفق النقدي من اإلقتناء صافي 
 ═══════════ 
 

في  234.583وربح قدره دينار بحريني  1.722.362قدرها بإيرادات ساهمت شركة البحرين للسياحة تاريخ اإلقتناء، من 
دينار  4.761.040من العمليات بها المساهم عملية الدمج في بداية الفترة، ألصبحت اإليرادات  عمليات المجموعة. لو حدثت

 .دينار بحريني 1.469.595بحريني وألصبح الربح المساهم فيه للمجموعة 
 

 رأس المال والربح الموزع للسهم  4
  سبتمبر 30 

2016 
 بحرينيدينار 

 ديسمبر 31
2015 
 بحرينيدينار 

   راس المال:
   المصرح به:

قدرها ( سهم عادى بقيمة إسمية 200.000.000: 2015) 300.000.000
 20.000.000 30.000.000 دينار بحريني للسهم 0.100

 ═══════════ ═══════════ 
   الصادر والمدفوع بالكامل:

دينار  0.100بقيمة إسمية قدرها سهم  173.605.435 –الرصيد اإلفتتاحي 
 17.360.544 17.360.544 بحريني للسهم

دينار  0.100قدرها  بقيمة إسميةسهم  31.844.440 –الصادر خالل الفترة 
 - 3.184.444 (3)إيضاح  بحريني للسهم

 ─────────── ─────────── 
 20.544.988 17.360.544 
 ═══════════ ═══════════ 

   : ال شيء( 2015سهم ) 51.151أسهم الخزانة: 

 - (33.248) )ناتجة كجزء من إقتناء شركة البحرين للسياحة( 
 ═══════════ ═══════════ 
 

لقد . سهممليون  300لى إسهم مليون  200من المصرح به رأسمالها قامت الشركة بزيادة ، 2016سنة لقرار المساهمين، في  وفقاً 
. خالل هذه الفترة، أصدرت الشركة خالل الفترةزيادة رأس المال المصرح به باإلجراءات القانونية المتعلقة تم اإلنتهاء من 
أدى  (. 3إيضاح ) %100بنسبة  واكتسبت حصة شركة البحرين للسياحة، لمساهمي الشراءسهم، كجزء من صفقة  31.844.440
عالوة إصدار األسهم ، بما في ذلك اإلصدار عمليةدينار بحريني من  20.698.886بمبلغ وقدره  رأس المالفي  ذلك إلى زيادة
على النحو للتوزيع، ولكن يمكن استخدامها  ةغير قابلاألسهم ر إصدادينار بحريني. إن عالوة  17.514.442بمبلغ وقدره 

 منصوص عليه في قانون الشركات التجارية البحريني.ال
 

 أشهر المنتهية في لفترة الثالثة 
 سبتمبر 30 

 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال 
 سبتمبر 30 

 2016 2015 2016 2015 
     

 7.787.726 12.347.400 1.777.844 2.893.826 بالدينار البحريني –الربح للفترة 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 173.605.435 187.735.786 173.605.435 205.398.724  وسط المرجح لعدد األسهم القائمةالمت

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
ي النصيب األساسي والمخفض للسهم ف

 45 66 10 14 فلس  – األرباح
 ═════════ ════════ ═════════ ═════════ 

 

قد يكون لها تأثير  مالية أدواتألية المجموعة لم يتم عرض الربح المخفض للسهم بصورة منفصلة وذلك نتيجة لعدم إصدار 
 مخفض.
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 أرباح أسهم 5
 

، قرر مساهمي الشركة توزيع أرباح أسهم نقدية 2016 فبراير 17للمساهمين المنعقد بتاريخ السنوي في اجتماع الجمعية العمومية 
فلس للسهم  40بواقع : أرباح أسهم نقدية 2015) 2015لسنة  دينار بحريني 5.208.163وبإجمالي  فلس للسهم 30بواقع 

سهم  8.266.930إصدار عدد  : تم2015أسهم منحة )يوصى بتوزيع ( ولم 2014لسنة  دينار بحريني 6.613.540وبإجمالي 
تم  (تلكس المال الصادر والمدفوع قبل إصدار أسهم المنحة رأمن  %5تمثل والتي دينار بحريني  826.693سمية قدرها إبقيمة 

 30كما في  أخرى في القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي تضمين أرباح األسهم المستحقة الدفع ضمن ذمم تجارية دائنة وذمم
 .2016 سبتمبر

 

 رتباطات إ 6
 

لم يتم تقديمها بعد، والمتعلقة بفندق الخليج لكن رتباطات النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها كما هو بتاريخ المركز المالي وإبلغت 
 دينار بحريني(. 11.502.205: 2015ديسمبر  31دينار بحريني ) 8.917.777

 

 موسمية النتائج 7
 

 تسعةالفترة ل) 2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالدينار بحريني خالل فترة  531.980البالغ سهم األيعتبر دخل أرباح 
 ذو طبيعة موسمية.دينار بحريني(  403.121: 2015 سبتمبر 30أشهر المنتهية في 

 

 عقارات وآالت ومعدات 8
 

دينار بحريني  11.630.243، تكبدت المجموعة نفقات رأسمالية بإجمالي 2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالخالل فترة 
أنظمة  ثتحديدينار بحريني( على مشاريعها الرأسمالية المختلفة متضمنة  7.333.967: 2015ديسمبر  31لسنة المنتهية في ا)

  .ومبنى جلف ريزيدنس جفيرونظام تبريد المناطق ع الصحي ومشروع المنتجتكنولوجيا المعلومات 
 

 زميلة  اتإستثمار في شرك 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.

 

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

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

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

 ستثمار:ي التغيرات في القيمة المدرجة لإلفيما يل

 الشرقية اإلفريقية و 

لشركة البحرينية ا
 المجموع للترفيه العائلي

 يدينار بحرين يدينار بحرين يدينار بحرين )مراجعة( 2016 سبتمبر 30
    

 1.821.415 1.821.415 - يناير  1الرصيد في 

 6.858.018 - 6.858.018 مشتريات خالل الفترة 
 539.933 (25.477) 565.410 (* 14)إيضاح  خالل الفترة)الخسارة( الربح من حصة المجموعة 

 (400.000) - (400.000) أرباخ أسهم مستلمة 
 حصة المجموعة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 

 (4.459) - (4.459) للشركات الزميلة 

 ───────── ───────── ───────── 
 8.814.907 1.795.938 7.018.969 القيمة المدرجة

 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2016 سبتمبر 30في 

 
 )تتمة(زميلة  اتإستثمار في شرك 9

   

لشركة البحرينية ا
 للترفيه العائلي

 دينار بحريني   )مدققة( 2015ديسمبر  31
    

 2.120.508   يناير  1الرصيد في 

 (299.093)   سنة خالل الالخسارة من حصة المجموعة 
   ───────── 

 1.821.415   القيمة المدرجة
   ═════════ 
 

 لشركة البحرينية للترفيه العائليا 

 

  سبتمبر 30
2016 
 مراجعة

 ديسمبر 31
2015 
 مدققة

   
 1.171.600 1.171.600 بناًء على سعر السهم القيمة العادلة 

 0.116 0.116 السهمسعر 
 

لفترة ش.م.ب.  لشركة البحرينية للترفيه العائليواذ.م.م.  اإلفريقية والشرقية )البحرين(لشركة * بناًء على حسابات اإلدارة المعتمدة ل
مبلغ خسارة بوبحريني دينار  565.410وقدره  غبمبلربح قامت المجموعة بإثبات ، 2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال

 30أشهر المنتهية في  تسعةالفترة ل)على التوالي  %28.06و %33.33حصتها البالغة تمثل والتي دينار بحريني  25.477وقدره 
 (.، على التواليدينار بحريني 85.446 مبلغ وقدرهخسارة بال شيء و :2015 سبتمبر

 

: ال 2015ديسمبر  31) 2016 سبتمبر 30الزميلة أية إلتزامات محتملة أو إرتباطات رأسمالية كما في  ال توجد لدى الشركات
 شيء(.

 

 إستثمارات متاحة للبيع 10
  سبتمبر 30 

2016 
 مراجعة

 ديسمبر 31
2015 
 مدققة

 دينار بحريني دينار بحريني 
   

 4.861.483 9.633.695 *إستثمارات مسعرة )مدرجة بالقيمة العادلة(

 إستثمارات مسعرة مصنفة أساساً 
 1.646.231 1.446.884 *كإستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة )مدرجة بالقيمة العادلة(*

 586.066 771.866 (محسوماً منها اإلضمحالل إستثمارات غير مسعرة )مدرجة بالتكلفة
 ───────── ───────── 

 11.852.445 7.093.780 
 ───────── ───────── 

   صناديق مدارة 

 - 135.641 مدرجة بالقيمة العادلة 

 - 401 مدرجة بالتكلفة 
 ───────── ───────── 

 136.042 - 
 ───────── ───────── 

 11.988.487 7.093.780 
 ═════════ ═════════ 
 

دينار بحريني والذي يمثل اإللتزام بمتطلبات  220.149)المدرجة بالقيمة العادلة( على مبلغ وقدره  اإلستثمارات المسعرةتتضمن *
معروضة بالدينار البحريني صادرة من قبل  1مدرجة ضمن رأس المال فئة قابلة للتحويل  أوراق رأسمالية دائمة إضافية 3بازل 

هذه السندات هي دائمة مع اإلستدعاء  .2016 سبتمبر 30األشهر المنتهية في  تسعةبنك تجاري في مملكة البحرين خالل فترة ال
. ال يحق 2021مايو  2حتى سنوياً  %8.25وتحمل فائدة بمعدل ثابت بنسبة  2021مايو  2األول المحتمل بخيار المصدر بتاريخ 

   عتبر هذا الحدث بأنه حدث التخلف عن السداد.لكوبون إذا لم يتم دفعها حيث ال يلحاملي األوراق المالية المطالبة با
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2016 سبتمبر 30في 
 
 

 )تتمة( إستثمارات متاحة للبيع 10

 
 :/ السنةللفترة فيما يلي التغير في اإلستثمارات المتاحة للبيع المسعرة

 2016 سبتمبر 30 
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 

 5.116.821 142.681 194.133 4.780.007 مشتريات خالل الفترة

 - مكسب القيمة العادلة من إستثمارات متاحة للبيع
 صافي

(22.407) 
- (6.639) (29.046) 

 (193.068) - (8.333) (184.735) إضمحالل 
 ─────────

─ 

────────

─ 

────────

─ 

─────────

 11.988.487 136.042 771.866 11.080.579 (11)إيضاح  الرصيد الختامي ─

 ═════════

═ 

═══════
═ 

═══════
═ 

═════════
═  

 2015ديسمبر  31 
إستثمارات  

 مسعرة 

إستثمارات 
 غير مسعرة 

 صناديق
 مدارة  

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

    

 7.187.279 586.066 6.601.213 االفتتاحيالرصيد 

 141.594 - 141.594 صافي – مكسب القيمة العادلة من إستثمارات متاحة للبيع
 (235.093) - (235.093) إضمحالل 

 ────────

─ 

────────

─ 

─────────

 7.093.780 586.066 6.507.714 (11)إيضاح  الرصيد الختامي ─
 ═══════

═ 
═══════

═ 
═════════ 

 
ات محتفظ بها لغرض المتاجرة )مدرجة بالقيمة العادلة( والتي تم إستثمارلمسعرة 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 إستثمارمت المجموعة بإعادة تصنيف المتعلق "بإعادة تصنيف الموجودات المالية"، قا 7الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ات المؤهلة بموجب ستثمارات متاحة للبيع. قامت المجموعة بتحديد اإلإستثمارحقوق الملكية المحتفظ بها لغرض المتاجرة إلى 
ا في المستقبل لدى المجموعة النية والقدرة لالحتفاظ بهكان ، 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  39المحاسبة الدولي رقم 
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. ستثمارإلل تكلفةكاعتبار تلك القيمة 
 دينار بحريني(. 1.153.072: 2015ديسمبر  31) 2016 سبتمبر 30كما في 

 
 31) 2016 سبتمبر 30دينار بحريني كما في  1.446.884المعاد تصنيفها  اتلالستثمارالعادلة والقيمة بلغت القيمة المدرجة 

المجموعة بإثبات لم تقم ، 2016 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  تسعةالفترة خالل دينار بحريني(.  1.646.222: 2015ديسمبر 
الموحدة للدخل المرحلية ( في القائمة بالمثل: 2015 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالفترة للقيمة العادلة )في ا تعديالتأي 

خسارة  :2015 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالفترة لدينار بحريني ) 199.338القيمة العادلة بإجمالي في  وإثبات خسارة
لو لم  في حالالموحدة للدخل الشامل، على تلك االستثمارات. المرحلية دينار بحريني( في القائمة  92.618 القيمة العادلة بإجمالي

أشهر  تسعةالفترة لل دينار بحريني 199.338في القيمة العادلة بإجمالي  خسارة، ألثبتت المجموعة اإعادة التصنيف هذيتم عمل 
المرحلية دينار بحريني( في القائمة  92.618 :2015 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالفترة ل) 2016 سبتمبر 30المنتهية في 

 الموحدة للدخل.
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 القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول 
 (مراجعة) 2016 سبتمبر 30في 

 
 

 )تتمة( إستثمارات متاحة للبيع 10

 
قيمتها العادلة بموثوقية نظراً لطبيعة تدفقاتها  م اإلضمحالل، حيث ال يمكن تحديد*تدرج اإلستثمارات غير المسعرة بالتكلفة بعد حس

، بلغ مخصص اإلضمحالل المتراكم لإلستثمارات غير 2016 سبتمبر 30النقدية المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها. كما في 
ه الذي تم عملإلضمحالل امخصص بلغ دينار بحريني(.  140.233: 2015ديسمبر  31دينار بحريني ) 148.566المسعرة 
: ال 2015 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال) 2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة دينار بحريني  8.333
 شيء(.

 
 ة عند إستحقاقها.راتنوي الشركة تخارج الصناديق المد

 
 .11تم اإلفصاح عن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ي إيضاح 

 

  الماليةالقيم العادلة لألدوات  11
 

 تشتمل األدوات المالية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 
 

متاحة للبيع وإستثمارات محتفظ  ك وذمم تجارية مدينة وذمم أخرى وإستثماراتبنات المالية على نقد وأرصدة لدى تشتمل الموجود
 . تشتمل المطلوبات المالية على ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى. بها لغرض المتاجرة

 
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
 
 2016 سبتمبر 30 

 مراجعة
 2015ديسمبر  31 

 مدققة
 القيمة 

 المدرجة
 القيمة 
 العادلة

 القيمة 
 المدرجة

 القيمة 
 العادلة

 دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني 
      :الموجودات المالية

      :إستثمارات متاحة للبيع
  إستثمارات مسعرة متاحة للبيع

 6.507.714 6.507.714  11.080.579 11.080.579 (10)إيضاح 
 - -  135.641 135.641 (10صناديق مدارة )إيضاح 

 570.350 570.350  583.383 583.383 إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
 

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

 

ناًء على أسعار العطاءات بتاريخ إعداد إن القيم العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع واإلستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة هي ب
 التقارير المالية.
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2016 سبتمبر 30في 

 
 

 )تتمة( القيم العادلة لألدوات المالية 11
 

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

 
 سبتمبر 30 

2016 
 مراجعة

 ديسمبر  31
2015 
 مدققة

 دينار بحريني دينار بحريني 
   

 6.507.714 11.080.579 (1)المستوى  متاحة للبيعإستثمارات 

 570.350 583.383 (1)المستوى  إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

 ──────── ──────── 
 11.663.962 7.078.064 
   

 - 135.641 (2إستثمارات الصناديق المدارة المتاحة للبيع )المستوى 
 ──────── ──────── 
 11.799.603 7.078.064 
 ════════ ════════ 

 
التسلسل ن ضمتقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية الموحدة يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي 

 بناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل:، الهرمي للقيمة العادلة
 
 ؛األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة - 1المستوى  (أ
 

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

 

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

 اإلضمحالل ولم يتم تضمينها في الجدول أعاله.
 

 ك بننقد وأرصدة لدى  12
 

 لمركز الماليالمرحلية الموحدة لقائمة المبالغ حكمه على لغرض القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية، يشتمل النقد وما في 
 :التالية

 سبتمبر 30 
2016 

 ديسمبر 31
2015 

 سبتمبر 30
2015 

  مراجعة مدققة  مراجعة  
 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 
    

 20.583.757 22.005.920 30.160.914 ك وودائع ألجل بنلدى أرصدة نقد في الصندوق و

 (17.090.159) (17.569.903) (18.287.459) أشهر  ثالثةودائع ألجل بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من 

 (256.482) (220.049) (332.977) ك تمثل أرباح أسهم لم يطالب بها بعد أرصدة لدى بن
 ────────── ───────── ───────── 

 3.237.116 4.215.968 11.540.478 النقد وما في حكمه وفقاً للقائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية 
 ══════════ ═════════ ═════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2016 سبتمبر 30في 

 
 

 معلومات قطاعات األعمال  13
 

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

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

 

 .المؤتمراتطبات بالتجزئة وعمليات بيع األغذية والمر - األغذية والمرطبات
 

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

 .أنشطة إستثمارية للمجموعة - إستثمارات وأنشطة أخرى 
 

 تتضمن على كافة علمليات شركة البحرين للسياحة. - شركة البحرين للسياحة ش.م.ب.
 

في مركز وعمليات المؤتمرات في فندق الخليج ومبيعات التجزئة للمواد الغذائية والمرطبات  إنترناشونالبراندز  جلف عمليات
 قطاعات األعمال.تقارير تم تجميعها ألغراض إعداد الخليج الدولي للمؤتمرات 

 

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

 تمويليتم إدارة  المختصرة. الموحدةالمرحلية تم قياسها بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلية في القوائم المالية يأدناه، إذ 
  التمويل وإيرادات التمويل( على أساس المجموعة وال يتم تخصيصها في القطاعات التشغيلية. تكاليفالمجموعة )بما في ذلك 

 

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

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

 ورة مشتركة من قبل قطاعين أو أكثر يتم توزيعها على القطاعات على أسس معقولة.المدرجة لبعض الموجودات المستخدمة بص
 

 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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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2016 سبتمبر 30في 

 
 

 )تتمة(معلومات قطاعات األعمال  13

 

  إستثمارات وأنشطة أخرى  األنشطة التجارية  أغذية ومرطبات  عمليات إيجار الغرف 
للسياحة شركة البحرين 
 التوحيد  ش.م.ب.

 المنتهية فيأشهر  الثالثة
 سبتمبر 30

2016 
 دينار بحريني

2015 
 دينار بحريني

2016 
 دينار بحريني

2015 
 دينار بحريني

2016 
 دينار بحريني

2015 
 دينار بحريني

2016 
 دينار بحريني

2015 
 دينار بحريني

2016 
 دينار بحريني

2015 
 دينار بحريني

2016 
 دينار بحريني

2015 
 دينار بحريني

 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة
             

 7.442.495 9.672.324 - 1.443.303 - - 18.028 2.226 5.457.303 6.222.335 1.967.164 2.004.460 إجمالي اإليرادات التشغيلية 

 (4.601.297) (6.117.607) - (1.188.430) - - (13.618) (6.875) (3.842.400) (3.424.236) (745.279) (1.498.066) التكاليف التشغيليةإجمالي 
 ────────

── 

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

── 
────────

 2.841.198 3.554.717 - 254.873 - - 4.410 (4.649) 1.614.903 2.798.099 1.221.885 506.394 التشغيليالربح إجمالي  ──

 - - - - - - - - - - - - مكسب من صفقة شراء 
 (119.108) 588.376 - 636.130 (119.108) (47.754) - - - - - - صافي   –دخل اإلستثمار 

 55.569 112.276 - 31.792 54.926 80.109 - - 643 375 - - فوائدالدخل 

 162.331 191.462 - 35.070 103.032 92.421 - 1.674 10.921 21.593 48.378 40.704 دخل آخر

 (766.385) (1.116.243) - (329.350) - - (271) (95) (275.897) (333.286) (490.217) (453.512) استهالك

 (53.664) (67.950) - - (53.664) (67.950) - - - - - - مصروفات إحتياطي التبرعات الخيرية

 (342.097) (368.812) - (66.518) (310.388) (291.122) (10.329) 4.999 (7.295) (6.785) (14.085) (9.386) مصروفات أخرى
 ────────

── 

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

── 
────────

 1.777.844 2.893.826 - 561.997 (325.202) (234.296) (6.190) 1.929 1.343.275 2.479.996 765.961 84.200  للفترةربح )خسارة( القطاع  ──

 ════════

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

══ 
═══════ ════════

══ 
════════

══  

شركة البحرين للسياحة   إستثمارات وأنشطة أخرى  األنشطة التجارية   أغذية ومرطبات  عمليات إيجار الغرف 
 ش.م.ب.

 التوحيد 

 المنتهية فيأشهر  تسعةال
 سبتمبر 30

2016 
 دينار بحريني

2015 
 دينار بحريني

2016 
 دينار بحريني

2015 
 دينار بحريني

2016 
 دينار بحريني

2015 
 دينار بحريني

2016 
 دينار بحريني

2015 
 دينار بحريني

2016 
 دينار بحريني

2015 
 دينار بحريني

2016 
 دينار بحريني

2015 
 دينار بحريني

 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة
             

 24.553.160 26.054.602 - 1.722.362 - - 65.379 15.180 18.110.904 18.133.837 6.376.877 6.183.223 إجمالي اإليرادات التشغيلية 

 (14.354.436) (15.689.087) - (1.531.434) - - (48.899) (10.357) (12.122.834) (11.204.367) (2.182.703) (2.942.929) إجمالي التكاليف التشغيلية
 ────────

── 

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

─ 
─────────

 10.198.724 10.365.515 - 190.928 - - 16.480 4.823 5.988.070 6.929.470 4.194.174 3.240.294 التشغيليالربح إجمالي  ─

 - 4.966.943 - - - 4.966.943 - - - - - - مكسب من صفقة شراء 

 240.053 891.878 - 664.970 240.053 226.908 - - - - - - صافي   –دخل اإلستثمار 

 181.762 271.414 - 40.732 180.008 229.433 - - 1.754 1.249 - - فوائدالدخل 

 648.274 516.038 - 44.610 434.139 293.934 - 1.674 40.458 55.407 173.677 120.413 دخل آخر

 (2.288.255) (2.800.476) - (439.290) - - (870) (137) (824.071) (906.040) (1.463.314) (1.455.009) استهالك

 - (195.924) (203.850) - - - - - - مصروفات إحتياطي التبرعات الخيرية
(2 

- (203.850) (195.924) 

 (996.908) (1.660.062) - (267.367) (936.027) (1.341.988) (31.582) (1.604) (9.935) (17.762) (19.364) (31.341) مصروفات أخرى
 ────────

── 

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

─ 
─────────

 7.787.726 12.347.400 - 234.583 (277.751) 4.171.380 (15.972) 4.756 5.196.276 6.062.324 2.885.173 1.874.357  للفترةربح )خسارة( القطاع  ─

 ════════

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

══ 
══════ ═════════

═ 
═════════

═ 
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 الموحدة المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
 )مراجعة( 2016 سبتمبر 30في 

 

 

 )تتمة(معلومات قطاعات األعمال  13

 

  إستثمارات وأنشطة أخرى  األنشطة التجارية  أغذية ومرطبات  عمليات إيجار الغرف 
شركة البحرين للسياحة 

 التوحيد  ش.م.ب.

 

  سبتمبر 30
2016 

 ديسمبر  31
2015 

  سبتمبر 30
2016 

 ديسمبر  31
2015 

  سبتمبر 30
2016 

 ديسمبر  31
2015 

  سبتمبر 30
2016 

 ديسمبر  31
2015 

  سبتمبر 30
2016 

 ديسمبر  31
2015 

  سبتمبر 30
2016 

 ديسمبر  31
2015 

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

 مدققة مراجعة  مدققة مراجعة  مدققة مراجعة  مدققة مراجعة  مدققة مراجعة  مدققة مراجعة  

             

 82.502.889 112.914.556 - 29.778.594 9.600.494 9.819.241 66.521 58.475 28.176.380 29.452.291 44.659.494 43.805.955 مجموع الموجودات

 ═════════ ═════════ ════════

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

═ 
══════ ═════════

═ 
════════

══ 
 10.292.019 12.932.316 - 3.809.982 - - 14.488 1.685 4.795.051 4.038.715 5.482.480 5.081.934 مجموع المطلوبات 

 ═════════ ═════════ ════════

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

═ 
══════ ═════════

═ 
════════

══ 
 7.333.967 11.630.243 - - - 9.110.586 - - 2.444.656 839.886 4.889.311 1.679.771 النفقات الرأسمالية 

 ═════════ ═════════ ════════

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

═ 

══════ ═════════

═ 
════════

══   
 جميع مبيعات وأرباح المجموعة الجوهرية مكتسبة في مملكة البحرين من قطاعات األعمال المذكورة أعاله.  
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة    
 (مراجعة) 2016 سبتمبر 30في 

 
 

 معامالت مع أطراف ذات العالقة 14
 

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

 
 :الفترةفيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل 

 أشهر المنتهية  فترة الثالثةل 
 )مراجعة( 2016 سبتمبر 30في 

 أشهر المنتهية  فترة الثالثةل 
 )مراجعة( 2015 سبتمبر 30في 

 

 مبيعات مشتريات 

 دخل 
 رسوم 
 اإلدارة 

حصة المجموعة 
 اتشركربح من 

 زميلة  

 

 مبيعات مشتريات 

 دخل 
 رسوم 
 اإلدارة 

حصة المجموعة 
شركة خسارة من 

 زميلة  
 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

          

 - 92.239 150.337 759.814  - 92.421 441.694 101.281 المساهمين الرئيسيين وشركاتهم الحليفة

 (189.772) - - -  451.560 - - - زميلة اتشرك

 - - 5.139 -  - - 25.265 - أطراف أخرى ذات عالقة 

 
─────── ──────── ─────── ──────── 

 
─────── ──────── ─────── ──────── 

 101.281 466.959 92.421 451.560  759.814 155.476 92.239 (189.772) 
 ════════ ════════ ════════ ═════════  ════════ ═══════ ═══════ ════════ 

 

 أشهر المنتهية  تسعةفترة الل 
 )مراجعة( 2016 سبتمبر 30في 

 أشهر المنتهية  تسعةالفترة ل 
 )مراجعة( 2015 سبتمبر 30في 

 

 مبيعات مشتريات 

 دخل 
 رسوم 
 اإلدارة 

حصة المجموعة 
 اتشركربح من 

 زميلة  

 

 مبيعات مشتريات 

 دخل 
 رسوم 
 اإلدارة 

حصة المجموعة 
شركة ربح من 

 زميلة  
 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

          

 - 263.424 476.575 1.404.747  - 286.398 554.347 621.382 المساهمين الرئيسيين وشركاتهم الحليفة

 (85.446) - - -  539.933 - - - زميلة ات شرك

 - - 23.496 -  - - 67.277 - أطراف أخرى ذات عالقة 

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

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

 621.382 621.624 286.398 539.933  1.404.747 500.071 263.424 (85.446) 
 ═════════ ═════════ ════════ ═════════  ════════ ════════ ═══════ ════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2016 سبتمبر 30في 

 
 

 )تتمة(معامالت مع أطراف ذات العالقة  14
 

 فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة والمتضمنة في القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي:
 

 )مدققة( 2015ديسمبر  31  )مراجعة( 2016 سبتمبر 30 

 ذمم مدينة ذمم مدينة  ذمم دائنة ذمم مدينة  

 دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني  
       

 87.009 563.707  88.268 724.310  المساهمين الرئيسيين وشركاتهم الحليفة

 - -  10.028 -  زميلةة شرك

 - 9.734  - 60.206  أطراف أخرى ذات عالقة 

  ───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

  784.516 98.296  573.441 87.009 
  ═════════ ═════════  ════════ ════════ 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين 
 فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسين خالل الفترة: 

 
 أشهر المنتهية  فترة الثالثةل 

 )مراجعة( سبتمبر 30في 

 أشهر المنتهية  تسعةالفترة ل 
 )مراجعة( سبتمبر 30في 

 2016 2015 2016 2015 
 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

     

 429.136 632.494 136.730 267.344 كبار المسئولين التنفيذيين -مكافآت قصيرة األجل 

 18.473 24.452 6.408 8.151 كبار المسئولين التنفيذيين -مكافآت ما بعد التوظيف 

 210.850 218.450 69.750 68.950 أعضاء مجلس اإلدارة  -مكافآت قصيرة األجل 
 ───────── ───────── ───────── ──────── 
 344.445 212.888 875.396 658.459 
 ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

   
هي بدون فائدة وغير مضمونة. تقوم المجموعة فقط بعمل / السنة،  للفترةناتجة ضمن األعمال االعتيادية الإن األرصدة القائمة 

أشهر  تسعةالمخصص إضمحالل ألرصدة األطراف ذات العالقة عندما يكون هناك تأكيد فعلي بأن الديون ال يمكن إستردادها. لفترة 
 ألطراف ذات العالقةلم تقم المجموعة بتسجيل أي إضمحالل على المبالغ المستحقة من قبل ا ،2016 سبتمبر 30المنتهية في 

 : ال شيء(.2015 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال: لفترة 2015)
 

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

 سبتمبر 30 
2016 
 مراجعة

 ديسمبر  31
2015 
 مدققة

   

 102.488.086 134.303.813 عدد األسهم 
   

 %59.04 %65.37 نسبة الملكية 
 
 




