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

، والتي تشمل القائمة المرحلية الموحدة 2016مارس  31المجموعة"( كما في )"الشركة"( وشركاتها التابعة )"
والتغيرات في الموحدة للدخل والدخل الشامل  والقوائم المرحلية 2016مارس  31للمركز المالي كما في 

إعداد وعرض . إن والمعلومات اإليضاحيةأشهر المنتهية في ذلك التاريخ الثالثة والتدفقات النقدية لفترة الحقوق 
الخاص بالتقارير المالية  34رقم ولي المحاسبة الدالمرحلية 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

 

 نطاق المراجعة
لومات المالية المرحلية من قبل مدقق "مراجعة المع 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 من وإجراءات أخرى. األمور المالية والمحاسبية وإجراء مراجعة تحليلية 

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

 تدقيق حول هذه القوائم. 
 

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

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

 2016أبريل  13
 المنامة، مملكة البحرين
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 الشامل  الموحدة للدخلالمرحلية القائمة 
 (مراجعة) 2016 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة فترة ل
 

 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة  
 مارس 31

 2015 2016 إيضاح 
 دينار بحريني دينار بحريني  
    

 3.111.713 2.736.343  لفترةصافي الربح ل
  ───────── ───────── 

    خر الشامل اآلدخل )الخسارة( ال
التي سيعاد  المتاحة للبيع إلستثماراتلالقيمة العادلة في  التغيرفي صا

 233.161 (184.004) 9 تصنيفها إلى القائمة الموحدة للدخل في الفترات الالحقة
  ───────── ───────── 

 233.161 (184.004)  للفترةخر اآلشامل الدخل )الخسارة( ال
  ───────── ───────── 

 3.344.874 2.552.339  امل للفترةمجموع الدخل الش

  ═════════ ═════════ 
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  حقوقاللتغيرات في لالموحدة المرحلية قائمة لا
 مراجعة() 2016مارس  31أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة 

 
 

 

 إيضاح

 
 رأس 
 المال

 
 احتياطي

 قانوني 

 
 احتياطي

 عام

 احتياطي
  استثمارات

 لبيعة لمتاح

 أرباح أسهم 
 بتوزيعها موصى

 
 أرباح 
 مبقاة

 
 

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

         

 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 - - - - -  للفترةربح ال

         
 (184.004) - - (184.004) - - - 9 ىخرأ ةشامل خسارة

  ───────── ─────────

─ 

─────────

─ 

────────── ─────────

─ 

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

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

  ───────── ─────────

─ 

─────────

─ 

────────── ─────────

─ 

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

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

         

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

         
 3.111.713 3.111.713 - - - - -  للفترةالربح 

         
 233.161 - - 233.161 - - -  دخل شامل آخر

  ───────── ─────────

─ 

─────────

─ 

────────── ─────────

─ 

────────── ────────── 
 3.344.874 3.111.713 - 233.161 - - -  مجموع الدخل الشامل 

         

 - (826.693) - - - - 826.693 4 أسهم منحة صادرة
         

 (6.613.540) - (6.613.540) - - - - 4 معلنة أرباح أسهم 
  ───────── ─────────

─ 

─────────

─ 

────────── ─────────

─ 

────────── ────────── 
 66.217.061 32.199.189 - 3.390.402 5.000.000 8.266.926 17.360.544   2015مارس  31الرصيد في 

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ ══════════ 
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 لتدفقات النقدية لالموحدة المرحلية قائمة ال
 (مراجعة) 2016 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة فترة ل

 أشهر الثالثةلفترة   
 مارس 31 المنتهية في

  2016 2015 
 ينيدينار بحر دينار بحريني إيضاح األنشطة التشغيلية

    
 3.111.713 2.736.343   للفترةالربح 

    تعديالت للبنود التالية:

 757.841 788.743  استهالك 

 (143.391) 225.302 13و 8 زميلة شركة ربح  )خسارة( حصة المجموعة من

 (182.712) (136.676) 6 دخل أرباح األسهم

 (68.413) (73.150)  دخل الفوائد

 8.735 (10.185)  من إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة   خسارة (مكسب)

 42.002 93.809 9 خسارة إضمحالل من إستثمارات متاحة للبيع 

 4.800 3.300  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  

 5.700 (4.902)  مخصص مخزون بطيء الحركة )استرجاع( 

 52.858 32.950  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  ──────────

─ 

─────────

 3.589.133 3.655.534  في رأس المال العامل رتغيالربح التشغيلي قبل ال ──
    تغيرات في رأس المال العامل:    

 38.361 293.605  مخزون

 (15.937) (49.329)  ذمم  تجارية مدينة وذمم أخرى

 (580.587) (1.325.171)  ذمم أخرىذمم تجارية دائنة و
  ────────── ─────────

 3.030.970 2.574.639  صافي النقد من التشغيل ─
 (180.000) (205.000)  مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة     

 (2.760) (17.400)  تبرعات خيرية مدفوعة
 (18.361) (8.467)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  ────────── ─────────

 2.829.849 2.343.772  من األنشطة التشغيلية النقدفي صا ─

  ────────── ─────────

    األنشطة االستثمارية ─

 (1.354.706) (915.735)  شراء عقارات وآالت ومعدات
 182.712 136.676  دخل أرباح أسهم مستلمة 

 161.848 120.075  فوائد مستلمة
 5.041.184 1.237.943  ألكثر من ثالثة أشهر استحقاق بتواريخ ودائع ألجل 

  ────────── ─────────

 4.031.038 578.959  األنشطة االستثماريةمن  النقدصافي  ─
  ────────── ─────────

    النشاط التمويلي ─

 (6.613.540) (5.208.163) 4 مستخدم في النشاط التمويلي النقد الوأرباح أسهم 
  ────────── ─────────

 247.347 (2.285.432)  في النقد وما في حكمهالزيادة  (النقص) ─

 2.261.145 4.286.179 11 يناير  1النقد وما في حكمه في 
  ────────── ─────────

 2.508.492 2.000.747 11 مارس  31النقد وما في حكمه في  ─
  ══════════

═ 

═════════

 ير نقدية: بنود غ ═
دينار  1.061.725: 2015مارس  31دينار بحريني ) 961.631 توجد التزامات من أجل اقتناء عقارات وآالت ومعدات بمبلغ وقدره

تسويتها تم لم يودينار بحريني( 49.330قدرها زيادة : 2015مارس  31دينار بحريني ) 620.396 نقصان قدرهمع صافي بحريني( 
 .دة للمركز الماليكما هو بتاريخ القائمة المرحلية الموح

  

دينار بحريني( المستحق القبض ولكن لم يحن  46.753: 2015مارس  31دينار بحريني ) 102.634تم تضمين دخل الفوائد البالغ 
تجارية الذمم الفي دينار بحريني(  93.435: 2015مارس  31دينار بحريني ) 46.925مع صافي نقصان بمبلغ وقدره موعد استحقاقه 

 خرى.األذمم المدينة وال
 

  6.804.742: 2015 مارس 31دينار بحريني ) 2.135.286بلغت أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقة 
خصمها  وتمدينار بحريني(  6.610.000: 2015 مارس 31دينار بحريني ) 1.985.448مع صافي زيادة بمبلغ وقدره دينار بحريني( 

 من التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى.
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2016 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 البحرين.580هو ص.ب للشركة  الرئيسيللمقر البريدي العنوان . إن 950والتجارة بموجب سجل تجاري رقم 

 
وجلف براندز إنترناشونال في  الخليجتمتلك وتدير المجموعة فندق الخليج وأجنحة الخليج ومركز الخليج الدولي للمؤتمرات، مكاتب 

وجلف كورت، المنامة البحرين  كيهارية لفندق البحرين باإلضافة إلى توفير الخدمات التموينية. كما تقدم المجموعة خدمات إد
 منتجع جنة المحيط في زنجبار، جمهورية تنزانيا.وجلف ريزيدنس أمواج في البحرين جلف إن، ضاحية السيف وأسدال و

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

 

 التابعةسم الشركة أ

 نسبة 
 الملكية

 تاريخ 
 ةاألنشط 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

عقود التصاميم التجارية والمنزلية و
 الداخلية. 

    
 توفير خدمات الغسيل األوتوماتيكي 2015فبراير  1 %100 ش.ش.و. فندق الخليج خدمة غسيل المالبس

 

 

 نسبة 
 الملكية

 بلد 
 األنشطة التأسيس

    سم الشركة الزميلةأ

    

وتقديم  المطاعمتشغيل في  تشارك أساساً  مملكة البحرين %28.06 شركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب.
توريد و العائليالمرتبطة بالترفيه الخدمات 
ستثمار في إلاوتسلية المتعلقة بالالمعدات 

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

 
وشركاتها التابعة )المشار إليهم  الخليج ش.م.ب.مجموعة فنادق لالمختصرة الموحدة المرحلية لقد تم إعتماد إصدار القوائم المالية 

 .2016 أبريل 13على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  بناءً  2016 مارس 31المنتهية في أشهر  الثالثةفترة لمعاً بالمجموعة( 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2016 مارس 31في 

 
 

 سات المحاسبيةالسيا 2
 

 أسس اإلعداد
وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة  2016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في أعدت القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

 . "بالتقارير المالية المرحلية "الخاص 34الدولي رقم 
 

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

دليالً للنتائج التي يمكن  2016 مارس 31المنتهية في أشهر  الثالثة. باإلضافة إلى إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج 2015
 .2016ديسمبر  31توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 

 

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

يناير  1النافذة من الجديدة باستثناء تطبيق المعايير ، 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في للمجموعة وائم المالية الموحدة السنوية الق
2016. 

 
 تعديل جديد أدناه:تم توضيح طبيعة وتأثير كل معيار أو 

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

 لإلستهالك واإلطفاء
المنافع من  اً أن اإليرادات تعكس نمطب 38ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16توضح التعديالت المبدأ في معيار المحاسبة الدولي رقم 

من المنافع االقتصادية التي يتم إستهالكها من  ( بدالً جزًء منهاوالتي تعد الموجودات )الناتجة عن العمليات التشغيلية االقتصادية 
 آلالت والمعداتواإلستهالك العقارات  ال يمكن إستخدام األسلوب القائم على اإليرادونتيجة لذلك،  .الموجوداتخالل استخدام 

تأثير بأن هذه التعديالت سيكون لها أي  ال يتوقعإلطفاء الموجودات غير الملموسة.  ويمكن استخدامه فقط في حاالت محدودة جداً 
 إلستهالك موجوداتها غير الملموسة. تستخدم األسلوب القائم على اإليراد ال المجموعةنظراً ألن  المجموعةعلى 

 
 المالية المنفصلة القوائم إستخدام طريقة الحقوق في : المتعلق ب27معيار المحاسبة الدولي رقم 

في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات  تلحساب اإلستثماراحقوق الاستخدام طريقة بللمؤسسات 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.بلمنفصلة المالية اعلى 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 ال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي  .يةإلعداد التقارير المالتاريخ االنتقال إلى المعايير الدولية 
 .للمجموعةالمختصرة الموحدة المرحلية 

 

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

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

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

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

 .مجموعةللالمختصرة الموحدة المالية المرحلية 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 )مراجعة( 2016 مارس 31في 

 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة
 ؛المتعلق بالحسابات التنظيمية المؤجلة 14يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المع -

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

 ؛اعةالمتعلق بالعقارات واآلالت والمعدات والزر – 41المحاسبة الدولي رقم  ومعيار 16معيار المحاسبة الدولي رقم   -

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

المحاسبة الدولي  ومعيار 12و المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
ات في الشركات ستثماراألخرى واإلالمتعلق بالقوائم المالية الموحدة، اإلفصاح عن الحصص في المؤسسات  - 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  - 7لمالية رقم التقارير ا المعيار الدولي إلعداد -
 .المتعلق بمزايا الموظفين - 19المحاسبة الدولي رقم  معيار  -

 

 للسهمالموزع الربح  3
 أشهر المنتهية لفترة الثالثة 

 مارس 31 في

 

2016 
 مراجعة

2016 
 مراجعة

   

 3.111.713 2.736.343 بالدينار البحريني –الربح للفترة 

 ═════════ ═════════ 
 173.605.436 173.605.436 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

 ═════════ ═════════ 
 18 16 بالفلس  –النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح 

 ═════════ ═════════ 
 

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

 

 أرباح أسهم 4
 

توزيع أرباح أسهم نقدية ب، قرر مساهمي الشركة 2016 فبراير 17للمساهمين المنعقد بتاريخ السنوي في اجتماع الجمعية العمومية 
فلس للسهم  40بواقع ية : أرباح أسهم نقد2015) 2015لسنة  دينار بحريني 5.208.163وبإجمالي  فلس للسهم 30بواقع 

: تم إصدار عدد 2015) 2015لسنة أسهم منحة يوصى بتوزيع ( ولم 2014لسنة  دينار بحريني 6.613.540وبإجمالي 
س المال الصادر والمدفوع قبل إصدار أر% من 5تمثل والتي دينار بحريني  826.693سهم بقيمة أسمية قدرها  8.266.930
تم تضمين أرباح األسهم المستحقة الدفع ضمن ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى في القائمة المرحلية الموحدة للمركز  (تلكأسهم المنحة 

 .2016مارس  31كما في  المالي
 

 رتباطات إ 5
 

بفندق الخليج لم يتم تقديمها بعد، والمتعلقة لكن رتباطات النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها كما هو بتاريخ المركز المالي وإبلغت 
 دينار بحريني(. 11.502.205: 2015ديسمبر  31دينار بحريني ) 11.106.191

 

 موسمية النتائج 6
 

 الثالثةفترة ل) 2016 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةدينار بحريني خالل فترة  136.676البالغ سهم األيعتبر دخل أرباح 
  ذو طبيعة موسمية.ر بحريني( دينا 182.712: 2015 مارس 31أشهر المنتهية في 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2016 مارس 31في 

 
 

 عقارات وآالت ومعدات 7
 

دينار بحريني  295.339، تكبدت المجموعة نفقات رأسمالية بإجمالي 2016مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةخالل فترة 
 ثتحديبناء دينار بحريني( على مشاريعها الرأسمالية المختلفة متضمنة  7.333.967: 2015ديسمبر  31ي لسنة المنتهية فا)

  .وقاعة أوال المعلومات وتجديد البرج السكني أنظمة تكنولوجيا
 

 إستثمار في شركة زميلة  8
 

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

 البحرينية للترفيه العائليلشركة العائلي وتوريد معدات التسلية والمعدات ذات الصلة واإلستثمار في الشركات ذات األهداف المماثلة ل
 ش.م.ب.

 

 فيما يلي التغيرات في القيمة المدرجة لالستثمار:

 

 مارس  31
2016 
 مراجعة

 ديسمبر 31
2015 
 مدققة

 يدينار بحرين يدينار بحرين 
   

 2.120.508 1.821.415 يناير  1الرصيد في 

 (299.093) (225.302)  / السنة خالل الفترة الخسارةمن حصة المجموعة 
 ───────── ───────── 

 1.821.415 1.596.113 القيمة المدرجة
 ═════════ ═════════ 

   
 1.171.600 1.171.600 بناًء على سعر السهم القيمة العادلة 

 0.116 0.116 سعر السهم
 

قامت ، 2016 مارس 31أشهر المنتهية في  الثةالثلفترة  لشركة البحرينية للترفيه العائلي* بناًء على حسابات اإلدارة المعتمدة ل
أشهر المنتهية في  الثالثةفترة ل)% 28.06حصتها البالغة تمثل والتي بحريني دينار  225.302وقدره  غبمبل خسارةالمجموعة بإثبات 

 دينار بحريني(. 143.391 ربح بمبلغ وقدره :2015 مارس 31
 

: ال 2015ديسمبر  31) 2016 مارس 31أسمالية كما في ال توجد لدى الشركة الزميلة أية إلتزامات محتملة أو إرتباطات ر
 شيء(.

 

 إستثمارات متاحة للبيع 9
  مارس 31 

2016 
 مراجعة

 ديسمبر 31
2015 
 مدققة

 دينار بحريني دينار بحريني 

   إستثمارات في أسهم حقوق الملكية:

 إستثمارات مسعرة مصنفة أساساً 
 1.646.231 1.424.857 ة بالقيمة العادلة(*كإستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة )مدرج

 4.861.483 4.805.044 إستثمارات مسعرة )مدرجة بالقيمة العادلة(

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

 6.815.967 7.093.780 
 ═════════ ═════════ 

 

نظراً لطبيعة تدفقاتها قيمتها العادلة بموثوقية حيث ال يمكن تحديدها ، بالتكلفة بعد حسم اإلضمحالل ثمارات غير المسعرةرج اإلستتد
، بلغ مخصص اإلضمحالل المتراكم لإلستثمارات غير 2016 مارس 31النقدية المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها. كما في 

 لفترةضمحالل دينار بحريني(. لم يتم تم عمل مخصص لإل 140.233: 2015يسمبر د 31دينار بحريني ) 140.233المسعرة 
 .2015 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في فترة لو 2016 مارس 31المنتهية في  الثالثة أشهر
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2016 مارس 31في 

 
 

 )تتمة( بيعإستثمارات متاحة لل 9

 
 :للفترة فيما يلي التغير في اإلستثمارات المتاحة للبيع المسعرة

مارس  31 
2016 

 ديسمبر 31
2015 

مارس  31
2015 

 مراجعة مدققة مراجعة 
 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 

    

 6.601.213 6.601.213 6.507.714 االفتتاحيالرصيد 

 233.161 141.594 (184.004) صافي – دلة من إستثمارات متاحة للبيعمكسب القيمة العا)خسارة( 
 (42.002) (235.093) (93.809) إضمحالل 

 ───────── ───────── ───────── 

 6.792.372 6.507.714 6.229.901 (10)إيضاح  الرصيد الختامي
 ════════ ════════ ════════ 

 
ات محتفظ بها لغرض المتاجرة )مدرجة بالقيمة العادلة( والتي تم إستثماربصورة أساسية لمسعرة والتي كانت ات استثمارتعد اإل*

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

ات المؤهلة بموجب ستثمارات متاحة للبيع. قامت المجموعة بتحديد اإلإستثمارحقوق الملكية المحتفظ بها لغرض المتاجرة إلى 
والقدرة لالحتفاظ بها في المستقبل  لدى المجموعة النيةكان ، 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 " راً حدثاً ناد"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. ستثمارإللتكلفة كتلك القيمة اعتبار 
 دينار بحريني(. 1.153.072: 2015ديسمبر  31) 2016 مارس 31كما في 

 
 31) 2016 مارس 31ر بحريني كما في دينا 1.424.857المعاد تصنيفها  اتلالستثمارالعادلة والقيمة بلغت القيمة المدرجة 

أي المجموعة بإثبات لم تقم ، 2016 مارس 31المنتهية في أشهر  الثالثةفترة خالل دينار بحريني(.  1.646.231: 2015ديسمبر 
وإثبات دخل الموحدة للالمرحلية ( في القائمة ال شيء: 2015 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة للقيمة العادلة )في ا تعديالت
دينار  30.468 :2015 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة لدينار بحريني ) 221.374القيمة العادلة بإجمالي في  خسارة

، ألثبتت انيف هذلو لم يتم عمل إعادة التص في حالالموحدة للدخل الشامل، على تلك االستثمارات. المرحلية بحريني( في القائمة 
 :2015 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة ل)فترة لل دينار بحريني 221.374في القيمة العادلة بإجمالي  خسارةالمجموعة 
 الموحدة للدخل.المرحلية دينار بحريني( في القائمة  30.468

 
 1ضمن المستوى وتم تقييم اإلستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة جميع اإلستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة يم يتم تق

للتسلسل الهرمي  3والمستوى  2للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة، لم تكن هناك أي أدوات مالية مقيمة بالقيمة العادلة ضمن المستوى 
 .(10ضاح )إي للقيمة العادلة

 

 القيم العادلة لألدوات المالية 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
 وبات المالية على ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى. . تشتمل المطلبها 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
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 (مراجعة) 2016 مارس 31ي ف

 
 

 )تتمة( القيم العادلة لألدوات المالية 10
 
 2016 مارس 31 

 مراجعة
 2015ديسمبر  31 

 مدققة
 القيمة 

 المدرجة
 القيمة 
 العادلة

 القيمة 
 المدرجة

 القيمة 
 العادلة

 دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني 
      : الموجودات المالية

 6.507.714 6.507.714  6.229.901 6.229.901 (9)إيضاح  إستثمارات مسعرة متاحة للبيع
 570.350 570.350  580.535 580.535 ات محتفظ بها لغرض المتاجرةإستثمار

 

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

 

إن القيم العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع واإلستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة هي بناًء على أسعار العطاءات بتاريخ إعداد 
 لمالية.التقارير ا

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 :)أدوات أسهم حقوق الملكية( المقاسة بالقيمة العادلة 1المستوى التالية ضمن األدوات المالية بالمجموعة تحتفظ 

 
 مارس 31 

2016 
 مراجعة

 ديسمبر  31
2015 
 مدققة

 دينار بحريني دينار بحريني 
   

 6.507.714 6.229.901  بيعمتاحة للسندات أسهم حقوق الملكية ال

 570.350 580.535 إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

 ──────── ──────── 
 6.810.436 7.078.064 
 ════════ ════════ 

 
د حسم تدرج اإلستثمارات غير المسعرة بالتكلفة بع .السابقة اتالفترالحالية أو  الفترةخالل تحويالت بين المستويات هناك أي  تكنلم 

 اإلضمحالل ولم يتم تضمينها في الجدول أعاله.
 

 بنوك نقد وأرصدة لدى  11
 

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

 مارس 31 
2016 

 ديسمبر 31
2015 

 مارس 31
2015 

  مراجعة مدققة  مراجعة  
 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني 
    

 24.292.389 22.005.920 20.467.993 بنوك وودائع ألجل نقد في الصندوق ولدى 

 (14.979.155) (17.569.903) (16.331.960) أشهر  ثالثةودائع ألجل بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من 

 (6.804.742) (149.838) (2.135.286) عد أرصدة لدى بنوك تمثل أرباح أسهم لم يطالب بها ب
 ────────── ───────── ───────── 

 2.508.492 4.286.179 2.000.747 النقد وما في حكمه وفقاً للقائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية 
 ══════════ ═════════ ═════════ 

 
  



 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.

13 

 صرةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المخت
 (مراجعة) 2016 مارس 31في 

 
 

 معلومات قطاعات األعمال  12
 

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

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

 بيع األغذية والمرطبات بالتجزئة وعمليات المؤتمرات  - اتاألغذية والمرطب
 

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

 .أنشطة إستثمارية للمجموعة - إستثمارات وأنشطة أخرى 
 

وعمليات المؤتمرات تم تجميعها في فندق الخليج الغذائية والمرطبات ومبيعات التجزئة للمواد  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 
أو الخسارة التشغيلية حيث تختلف من نواحي معينة، كما هو موضح في الجدول  األداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح

 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.
 

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 

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

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

 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 مارس 31في 

 
 

 )تتمة(عمال معلومات قطاعات األ 12

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

 مارس 31

2016 2015  2016 2015  2016  2015  2016 2015 2016  2015  

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني يدينار بحرين دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

           

 8.795.225 8.578.352 - - 10.351 9.630 6.636.663 6.442.590 2.148.211 2.126.132 إجمالي اإليرادات التشغيلية 

 (5.042.643) (4.678.166) - - (9.088) (2.553) (4.075.351) (3.674.421) (958.204) (1.001.192) إجمالي التكاليف التشغيلية
 ────────

── 

────────

── 

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

─ 

────────

 3.752.582 3.900.186 - - 1.263 7.077 2.561.312 2.768.169 1.190.007 1.124.940 إجمالي األرباح التشغيلية ──

 275.366 (172.250) 275.366 (172.250) - - - - - - اإلستثمار  دخل)خسارة( 

 68.413 73.150 67.745 73.150 - - 668 - - - فوائدالدخل 

 173.789 158.334 107.928 98.164 - 200 9.637 17.733 56.224 42.237 دخل آخر

 (757.841) (788.743) - - (269) (21) (273.100) (287.507) (484.472) (501.215) استهالك

مصروفات إحتياطي 
 (71.130) (67.950) (71.130) (67.950) - - - - - - التبرعات الخيرية

 (329.466) (366.384) (297.458) (345.914) (10.295) (3.710) (7.238) (5.587) (14.475) (11.173) مصروفات أخرى
 ────────

── 

────────

── 

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

─ 

────────

 3.111.713 2.736.343 82.451 (414.800) (9.301) 3.546 2.291.279 2.492.808 747.284 654.789  للفترةربح )خسارة( القطاع  ──

 ════════

═══ 

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

═ 

════════

══  
 التوحيد  إستثمارات وأنشطة أخرى  األنشطة التجارية   أغذية ومرطبات  يات إيجار الغرف عمل 
 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 
 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني ينار بحرينيد دينار بحريني دينار بحريني 

           
 82.502.889 79.689.029 9.600.494 9.107.564 66.521 80.033 28.176.380 26.986.015 44.659.494 43.515.417 مجموع الموجودات

 ════════

═══ 

════════

═══ 

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

═ 

════════

 10.292.019 10.133.983 - - 14.488 24.453 4.795.051 4.000.106 5.482.480 6.109.424 مجموع المطلوبات ══

 ════════

═══ 

════════

═══ 

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

═ 

════════

 7.333.967 295.339 - - - - 2.444.656 98.446 4.889.311 196.893 نفقات رأسمالية ══

 ════════

═══ 

════════

═══ 

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

═ 

════════

══  
 دينار بحريني( خالل الفترة. 98.937: 2015دينار بحريني ) 257.144والبالغة نشطة التجارية والمرطبات واألواألغذية بين عمليات غرف الفندق بين القطاعات  يمفتمثل المعامالت إستبعاد تم 
  

 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 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
 بهذه المعامالت من قبل مجلس اإلدارة. سياسات التسعير والشروط المتعلقة 

 
 :الفترةفيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل 

 2015 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة   2016 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة ل 

 

 مبيعات مشتريات 

 دخل 
 رسوم 
 اإلدارة 

حصة المجموعة 
شركة  خسارةمن 

  زميل

 

 مبيعات مشتريات 

 دخل 
 رسوم 
 اإلدارة 

حصة 
المجموعة من 

شركة ربح 
 زميلة  

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

          

 - 107.922 198.312 309.003  - 98.164 112.253 416.551 المساهمين الرئيسيين وشركاتهم الحليفة

 143.391 - - -  (225.302) - - - (8)إيضاح شركة زميلة 

 - - 10.971 -  - - 10.699 - أطراف أخرى ذات عالقة 

 
─────── ──────── ─────── ──────── 

 
─────── ──────── ─────── ─────── 

 416.551 122.952 98.164 (225.302)  309.003 209.283 107.922 143.391 
 ════════ ════════ ════════ ═════════  ════════ ════════ ═══════ ════════ 

 
 

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

  2015ديسمبر  31   2016 مارس 31 

 دائنة ذمم ذمم مدينة  ذمم دائنة ذمم مدينة  

 دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني دينار بحريني  

       

 87.009 563.707  75.832 535.077  المساهمين الرئيسيين وشركاتهم الحليفة

 - 9.734  - 3.392  أطراف أخرى ذات عالقة 

  ───────── ───────── 
 

──────── ──────── 

  538.469 75.832  573.441 87.009 
  ═════════ ═════════  ════════ ════════ 
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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 والتوجيه المسئولين عن التخطيط شخاص األموظفو اإلدارة الرئيسيون هم 

 مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسين خالل الفترة: 
 

 أشهرلثالثة فترة ال 
 مارس 31 المنتهية في

 2016 2015 
 دينار بحريني  دينار بحريني 
   

 143.243 170.635 كبار المسئولين التنفيذيين -مكافآت قصيرة األجل 

 5.920 8.025 كبار المسئولين التنفيذيين -مكافآت ما بعد التوظيف 

 63.750 63.750 أعضاء مجلس اإلدارة  -مكافآت قصيرة األجل 
 ───────── ───────── 
 242.410 212.913 
 ═════════ ═════════ 

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

أشهر  الثالثةمخصص إضمحالل ألرصدة األطراف ذات العالقة عندما يكون هناك تأكيد فعلي بأن الديون ال يمكن إستردادها. لفترة 
 أي إضمحالل على المبالغ المستحقة من قبل األطراف ذات العالقةلم تقم المجموعة بتسجيل  ،2016 مارس 31المنتهية في 

 .: ال شيء(2015مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 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

 مارس 31 
2016 

 ديسمبر  31
2015 

 سهمعدد األ عدد األسهم  
   

 102.488.086 102.488.086 عدد األسهم 
   

 %59.04 %59.04 نسبة الملكية 
 
 




