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 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      المختصر  بيان الدخل الشامل الموحد 
 البحرينيبالدينار                                     2021 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

    إيضاح 
  2021  2020 
 مراجعة(   غير )   )مراجعة(   
     

 1.072.573  ( 207.119)   )خسارة( / ربح الفترة

     
     :الدخل الشامل اآلخر

      :إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة لن يتم البنود التي 
     صافي   -استثمارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    مالية  أوراق

 ( 392.703)   55.609  التغير في القيمة العادلة
     

     القيمة احتياطيالحصة في  - الملكية حقوق بطريقة المحتسبة االستثمارات
 ( 73.590)   ( 5.568)  6 العادلة

     
 ( 466.293)   50.041  الدخل الشامل اآلخر للفترة مجموع 

     
 606.280  ( 157.078)   مجموع الدخل الشامل للفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المرحلية المختصرة.الموحدة جزءاً أساسياً من هذه المعلومات المالية  12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      المختصر  الموحد  التغيرات في حقوق الملكيةبيان 
 بالدينار البحريني                                                                                                                  2021 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

   احتياطيات أخرى    

    احتياطي      
 مجموع أرباح احتياطي القيمة  األعمال احتياطي  احتياطي  عالوة إصدار رأس 

 الملكية حقوق مستبقاة العادلة الخيرية عام قانوني  األسهم المال  )مراجعة(  2021

         

 100.621.548 36.268.329   6.059.915  1.879.631 5.000.000 11.299.744 17.514.442 22.599.487 2021 يناير 1الرصيد في 

         

         الدخل الشامل للفترة:

 ( 207.119) ( 207.119) -  - - - - - الفترة  خسارة

 50.041 -  50.041 - - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

         

 ( 157.078) ( 207.119) 50.041 - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة 

         

 ( 2.259.949) ( 2.259.949) -  -  - - - - 2020معلنة لسنة  مأرباح أسه

         

 98.204.521 33.801.261 6.109.956  1.879.631 5.000.000 11.299.744 17.514.442 22.599.487 2021 مارس 31كما في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحلية المختصرة.الموحدة جزءاً أساسياً من هذه المعلومات المالية  12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 



 

6 

 
 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب

 
      المختصر  الملكية الموحد بيان التغيرات في حقوق 
 بالدينار البحريني                                                                                                                 )يتبع(  2021 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 

   احتياطيات أخرى   

    احتياطي     
 مجموع  أرباح  احتياطي القيمة األعمال احتياطي احتياطي عالوة إصدار  رأس  

 الملكية  حقوق مستبقاة العادلة الخيرية عام قانوني األسهم المال مراجعة(  غير) 2020

         

 114.979.018 50.044.780 6.313.344 2.207.221 5.000.000 11.299.744 17.514.442 22.599.487 2020 يناير 1الرصيد في 

         

         الدخل الشامل للفترة:

 1.072.573 1.072.573 -  -  - - - - الفترة  ربح

 ( 466.293) -  ( 466.293) -  - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

         

 606.280 1.072.573 ( 466.293) -  - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

 ( 11.700) -  -  ( 11.700) - - - - مدفوعة خيرية تبرعات

 ( 5.648.466) ( 5.648.466) -  -  - - - -    2019معلنة لسنة  مأرباح أسه

         

 109.925.132 45.468.887 5.847.051 2.195.521 5.000.000 11.299.744 17.514.442 22.599.487 2020 مارس 31كما في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحلية المختصرة.الموحدة جزءاً أساسياً من هذه المعلومات المالية  12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      المختصر  الموحد التدفقات النقديةبيان 
 بالدينار البحريني                                    2021 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 2020  2021 إيضاح 

 مراجعة(   غير )   )مراجعة(   

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 1.072.573  ( 207.119)   )خسارة( / ربح الفترة 
     تعديالت للبنود التالية: 

 1.822.779  1.484.802  استهالك 
 ( 177.784)   ( 54.665)  6 الملكية  حقوق بطريقة المحتسبة ستثماراتاالحصة من أرباح ال

 ( 579.543)   ( 442.646)   أرباح األسهم 
 ( 35.651)   ( 2.914)   الفوائد إيراد
 177.897  120.355    بنكية فوائد

 -   1.234   األخرى المدينة والذمم التجارية الذمم قيمة انخفاض مخصص
 74.081  58.921  للموظفين مخصص مكافآت نهاية الخدمة 

     
 2.354.352  957.968  ربح الفترة بعد التعديالت

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 263.490  308.807  مخزون 
 42.479  ( 1.290.216)   ذمم تجارية مدينة وأخرى 
 ( 2.463.772)   ( 172.953)   ذمم تجارية دائنة وأخرى 

 ( 13.500)   ( 19.100)   مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
 ( 145.111)   ( 35.230)   مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 37.538  ( 250.724)   األنشطة التشغيلية منالناتج ( / في)المستخدم صافي النقد 

 
     األنشطة االستثمارية

 ( 82.122)   32.045  شراء عقارات ومعدات
 35.651  2.914  فوائد مستلمة

 1.400.000  1.000.000 6 الملكية  حقوق بطريقة المحتسبة االستثماراتأرباح أسهم مستلمة من 
 579.543  442.646  األستثمارية  المالية األوراق منأرباح أسهم مستلمة 

 1.933.072  1.477.605  صافي النقد من األنشطة االستثمارية

 

     األنشطة التمويلية
 ( 382.244)   ( 16.637)   أرباح أسهم مدفوعة

 -   ( 975.047)   قرض  سداد
 ( 11.700)   -   تبرعات خيرية مدفوعة

 ( 179.748)   ( 22.485)   مدفوعة  فوائد

 ( 573.692)   ( 1.014.169)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

 

     

 1.396.918  212.712  النقد وما في حكمه يف  الزيادةصافي 

     

 7.130.581  4.237.306  يناير  1النقد وما في حكمه في 

 8.527.499  4.450.018  مارس  31حكمه في   يالنقد وما ف

 
 
 

 المرحلية المختصرة.الموحدة جزءاً أساسياً من هذه المعلومات المالية  12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      المرحلية المختصرةالموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية 
 بالدينار البحريني                                     2021 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 

 

 
 المنشأة  تقرير.   1

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

 ، المنامة، مملكة البحرين. 580ص.ب 
 

المختصرة    هذه  تمثل المرحلية  الموحدة  المالية  ش.م.بالمعلومات  الخليج  فنادق  لمجموعة  التابعة و  المراجعة               شركاتها 
 .2021مارس    31المنتهية في أشهر الثالثة( لفترة "المجموعة" مجتمعة ا)المشار إليه

 
 الخليج   مكاتبو  ،للمؤتمراتالخليج    مركزو  والجفير،  العدلية  في  الفاخرة  الخليج  أجنحةو  ،تمتلك وتدير المجموعة فندق الخليج

 – وشركة البحرين للسياحة    سريالنكا،  في)تجزئة(    كولومبو  جي  إتش  وجي  دبي،  في  باي  بيزنز  كورت  جلف  فندقو  ،الفاخرة
خدمات مغسلة فندق الخليج ش.ش.و، وجلف براندز إنترناشونال في البحرين،   وشركةفندق كراون بالزا البحرين ش.ش.و،  

جلف إن سيف بمملكة    -  البحرين، وأسدال  كي   ذي  . كما تقدم المجموعة خدمات إدارية لفندقاالخرى  الخدمات التموينية  يوفرو
 زنجبار، جمهورية تنزانيا. منتجع جنة المحيط في المجموعة مساهمة ومشغلة ل إن لذلك، باالضافة .البحرين

 
 السياسات المحاسبية   .2
 

 االلتزام  بيان (أ)

المختصرة    إعداد   تم المرحلية  الموحدة  المالية  رقم  المعلومات  الدولي  المحاسبة  لمتطلبات معيار  المالية (  34)وفقاً  "التقارير 
 المرحلية المختصرة بصورة مختصرة. ال تشمل المعلومات المالية  الموحدة  المرحلية"، والذي يجيز عرض المعلومات المالية

البيانات    الموحدة بالتزامن مع  السنوية ويجب قراءتها  المالية  البيانات  المطلوبة في  المعلومات  المختصرة على كل  المرحلية 
ذلك، تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة  وبالرغم من    .2020ديسمبر    31المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في  

لتفسير أحداث ومعامالت جوهرية لفهم التغيرات في المركز المالي للمجموعة وأدائها المالي منذ آخر بيانات مالية سنوية كما  
 .2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في ول في
 

 المالية الموحدة المرحلية المختصرة مراجعة وليست مدققة.  البيانات
 
 المقارنة  رقامأ

، أعفى مصرف البحرين المركزي جميع الشركات  2020( في بداية العام  19  –لتفشي جائحة فيروس كورونا )كوفيد    نظراً 
المساهمة العامة والبنوك المؤسسة محلياً من إعداد ونشر المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للثالثة أشهر المنتهية  

استخ 2020مارس    31في   تم  فقد  وبالتالي،  المالية .  البيانات  المختصر من  الموحد  المالي  المركز  لبيان  المقارنة  أرقام  راج 
دخل وال  الخسارة  أو  ربحالمختصرة لل  الموحدة، وأرقام المقارنة للبيانات  2020ديسمبر    31الموحدة المدققة للسنة المنتهية في  

ات اإلدارية للمجموعة، لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية من الحساب  اآلخرالشامل  
 اآلخر دخل الشامل  وال   الخسارة  أو   ربحمعلومات المقارنة المتضمنة في بيانات الفترة الحالية لل  فإن. وعليه،  2020مارس    31

 .      غير مراجعة والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية 
 
 التقديرات واألحكام (ب )

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

 عن هذه التقديرات.  
 

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

 .  2020 ديسمبر 31 في  المنتهية للسنة المدققة
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 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      المرحلية المختصرةالموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية 
 بالدينار البحريني                                     2021 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 

 

 المحاسبية )يتبع( .   السياسات 2
 
 إدارة المخاطر المالية (ج)

 هي   المختصرة  المرحلية   الموحدة  المالية  المعلومات  إعداد   في   المجموعة  قبل   من  المطبقة   المخاطر  إدارة  وسياسات  أهداف  إن
 .2020 ديسمبر 31 في  المنتهية للسنة المدققة الموحدة المالية البيانات في عنها المفصح تلك نفسها

 
 السياسات المحاسبية الهامة  .3

السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي نفسها تلك التي 
 .   2020ديسمبر  31استخدمت في إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 

يكن لتطبيق هذه   م، ولكن ل2021يناير    1عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير السارية المفعول ابتداء من    هناك
 المعايير الجديدة أي أثر جوهري على المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة.  

 

 الطبيعة الموسمية للعمليات.  4

مع ذلك، اجمالي العمليات و نسبة   ، تعتبر الفترة من أكتوبر إلى أبريل هي موسم الذروة.ةالموسمية لعمليات الفندقنظراً للطبيعة  
وفقاً لذلك، النتائج المالية المرحلية قد ال تمثل حصة متناسبة   (.19  -  كورونا )كوفيد  جائحةاشغال الفنادق ال تزال تتأثر من نتيجة  

 السنوية.  النتائجمن 
 

 استثمارية مالية اوراق .  5
 

 ديسمبر  31  مارس 31 
 2021  2020 
    

 10.351.153  10.365.808 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )مدرجة( –حقوق الملكية  استثمارات

    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  –حقوق الملكية  استثمارات

 2.812.996  2.853.943 (مدرجة)غير 

    

 13.219.751  13.164.149 

 
 الملكية حقوق بطريقة  محتسبة  اتستثمارإ.  6
 

 : الملكية حقوق بطريقة المحتسبة اتفيما يلي التغيرات في القيمة الدفترية لالستثمار
 

 )مراجعة( 2021مارس  31
اإلفريقية   الشركة

 والشرقية
الشركة البحرينية 

 للترفيه العائلي 
  فندق شركة

 المجموع البحرين مطار

     
  8.564.656  712.000  914.615  6.938.041 يناير   1الرصيد في 

 ( 202.000) ( 202.000) - - اخرى  موجودات الى تصنيف اعادة

 54.665 ( 74.972) ( 29.538) 159.175 حصة المجموعة من الربح / )الخسارة( خالل الفترة 

 ( 1.000.000) - - ( 1.000.000) أرباح أسهم مستلمة
     حصة المجموعة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 

 ( 5.568) - - ( 5.568) للشركات الزميلة 

     
 7.411.753 435.028 885.077 6.091.648 2021مارس  31كما في الرصيد 
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 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
 بالدينار البحريني                                     2021 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )يتبع(  الملكية حقوق بطريقة  محتسبة استثمارات .   6
 

 مراجعة(  غير) 2020مارس   31
اإلفريقية  الشركة

 والشرقية 
الشركة البحرينية 

 المجموع للترفيه العائلي

    
 9.350.303 1.232.858 8.117.445 يناير   1الرصيد في 

 177.784 ( 179.291) 357.075 حصة المجموعة من الربح / )الخسارة( خالل الفترة 

 ( 1.400.000) - ( 1.400.000) أرباح أسهم مستلمة
    حصة المجموعة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 

 ( 73.590) - ( 73.590) للشركات الزميلة 

    
 8.054.497 1.053.567 7.000.930 2020مارس  31الرصيد كما في 

 
 التخصيصات.  7

لسنة   التالية  التخصيصات  على  المساهمون  بتاريخ2020وافق  عقد  والذي  السنوي  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  وذلك   ،               
 ، والتي تم احتسابها خالل هذه الفترة:2021مارس  28

 
 2021  2020 

    

 5.648.466  2.259.949 أرباح أسهم نقدية

 
 

والذمم الدائنة األخرى في بيان    المستحقة  المصروفاتتم إدراج أرباح األسهم مستحقة الدفع ضمن بند   2021مارس    31كما في  
   المرحلي المختصر.الموحد المركز المالي 
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 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
 بالدينار البحريني                                                                                                               2021 مارس 31 المنتهية في أشهر  للثالثة

 
 عالقة. معامالت مع أطراف ذو 8

العالقة تشمل المؤسسات التي    ي على الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. األطراف ذو  جوهريتعتبر األطراف ذو عالقة إذا كان أحد الطرفين لديه القدرة على السيطرة أو ممارسة تأثير  
ً جوهريتمارس الشركة تأثيراٌ   العالقة بشروط متفق عليها بين األطراف.  ي، أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اإلدارة العليا للشركة. تتم المعامالت مع األطراف ذوالرئيسيين عليها، المساهمين ا

 
 الفترة:فيما يلي المعامالت مع األطراف ذوي العالقة خالل 

 
 (مراجعة غير) 2020  مارس 31المنتهية في أشهر الثالثة لفترة )مراجعة( 2021مارس  31المنتهية في أشهر الثالثة لفترة 

 رسوم  إيرادات  مشتريات 
 اإلدارة

 مصروفات
 فوائد 

 فيحصة ال
  أرباح

 أسهم أرباح
 مستلمة 

 رسوم  إيرادات مشتريات 
 اإلدارة

  مصروفات
 فوائد

 فيحصة ال
   أرباح

  أسهم أرباح
 مستلمة

             
             المساهمين الرئيسيين 

 - - 177.897 84.722 29.327 84.954 - - 120.355 13.698 100.882 5.989 وشركاتهم التابعة 

             

              محتسبة اتستثمارإ

             الملكية حقوق بطريقة

 1.400.000 177.784 - - 13.110 107.529 1.000.000 54.665 - - 2.528 6.890 ( 6)إيضاح 

             

             اإلدارة مجلس أعضاء

 - - - - 15.135 - - - - - 2.802 11.961 التابعة  وشركاتهم

             

 24.840 106.212 13.698 120.355 54.655 1.000.000 192.483 57.572 84.722 177.897 177.784 1.400.000 
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 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
 بالدينار البحريني                                                                                                               2021 مارس 31 أشهر المنتهية في  للثالثة

 
 عالقة )يتبع(  و. معامالت مع أطراف ذ 8
 

 المرحلي المختصر: الموحد  فيما يلي األرصدة مع أطراف ذو عالقة المتضمنة في بيان المركز المالي
 

 2020  ديسمبر 31 2021مارس  31 

 بنكي  قرض ذمم تجارية دائنة  ذمم مدينة أخرى مدينة  تجارية ذمم بنكي قرض ذمم تجارية دائنة  ذمم مدينة أخرى مدينة  تجارية ذمم 
         

 11.840.000 49.942 5.989 148.394 10.864.953 17.532 2.731 143.551 المساهمين الرئيسيين وشركاتهم التابعة
 - - 40.000 6.481 - 3.529 589.585 4.663 شركات زميلة  

 - 639 - 7.389 - 11.214 - 759 وشركاتهم التابعة اإلدارة مجلس أعضاء

         
 148.973 592.316 32.275 10.864.953 162.264 45.989 50.581 11.840.000 

 
 

 اإلدارة الرئيسيين  فريق  مع معامالت

 اء اإلدارة الرئيسين خالل الفترة:  اإلدارة الرئيسيون هم األشخاص المسئولين عن التخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطة المجموعة. فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعض فريق
 

 مارس 31المنتهية في أشهر الثالثة 

 2021 لفترة 
 )مراجعة(

2020 
 ( مراجعة غير)

   

 107.884 73.189 رواتب ومكافآت قصيرة األجل 

 3.147 4.200 منافع ما بعد التوظيف  

 69.350 69.350 أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

   

 146.739 180.381 
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 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
 بالدينار البحريني                                     2021 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 

 

 . معامالت مع أطراف ذو عالقة )يتبع( 8
 

ير مضمونة. تقوم المجموعة بعمل غاألرصدة القائمة في نهاية الفترة تنشأ في سياق األعمال االعتيادية، وال تحمل فائدة، وهي  
مخصص النخفاض قيمة أرصدة األطراف ذوي العالقة فقط إذا كان من المؤكد أنه لن يتم استرداد الدين. لم تقم المجموعة بتسجيل 

 الثالثة )فترة    2021مارس    31المنتهية في  أشهر  الثالثةلفترة  العالقة    يالتي تدين بها األطراف ذو  أي انخفاض في قيمة المبالغ
 : ال شيء(. 2020ديسمبر  31: ال شيء، السنة المنتهية في 2020 مارس 31المنتهية في أشهر

 
 
   طارئة. التزامات ومطلوبات 9
 
 2020ديسمبر   31  2021مارس  31 

 )مدققة(  )مراجعة( 

    

 100.800  124.404 خطابات الضمان 

 
 

، دينار بحريني(  255.350:  2020)  دينار بحريني  825.223 بمبلغ  كان لدى المجموعة التزامات  ،  2021مارس    31كما في  
 .رأسماليةال ها مشاريعتتعلق ب

 
 

 . القيمة العادلة 10

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

 ة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم أدائه.  السوق الرئيسي. القيمة العادل
 

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

 
 بية القيمة العادلة يترات

لألدوات المالية باستتتخدام تراتبية القيمة العادلة التالية، والتي تعكس أهمية المدخالت المستتتخدمة تقيس المجموعة القيم العادلة  
 في القيام بهذه القياسات:

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

 
ير مباشترة )أي مشتتقة من األستعار(. هذه الفئة تشتمل : مدخالت أخرى قابلة للرصتد، مباشترة )أي األستعار( أو غ2 المستتوى

أدوات مقيمة باستتتخدام أستتعار الستتوق المدرجة في ستتوق نشتتط ألدوات مالية مماثلة، وأستتعار مدرجة ألدوات مالية مماثلة أو 
تقييم أخرى مشتابهة، و أستعار الستوق المدرجة في ستوق ألدوات مالية مماثلة أو مشتابهة في ستوق يعتبر أقل من نشتط، أو طرق 

 حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للرصد مباشرة أو غير مباشرة من معلومات السوق.
 
: تقنيات تقييم تكون مدخالتها غير قابلة للرصتتتد. تشتتتمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشتتتمل تقنيات تقييم تكون 3 مستتتتوىال

 مدخالتها غير مبنية على معلومات قابلة للرصد.
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 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
 بالدينار البحريني                                     2021 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 

 

 العادلة )يتبع( ة. القيم10
 

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

 
 المجموع 3المستوى 2المستوى 1المستوى 2021مارس  31

     
     العادلة  حقوق الملكية بالقيمة دواتأ

 13.219.751 2.853.943 - 10.365.808 اآلخر  الشامل الدخلخالل  من
     

 

 المجموع 3المستوى 2المستوى 1المستوى 2020ديسمبر   31

     
     حقوق الملكية بالقيمة العادلة  دواتأ

 13.164.149 2.812.996 - 10.351.153 اآلخر  الشامل الدخل خالل من
     

 
  تقييمها من استثمارات غير مدرجة، والتي يتم  تألف  ت ،  3المستوى    في   والمتضمنة أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 . 3بالقيمة العادلة على أساس مضاعفات السوق لشركات مماثلة باستخدام مدخالت المستوى  
 

 خالل الفترة.   3هناك حركة في استثمارات المستوى  لم تكن  
 

 . معلومات قطاعات األعمال 11

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

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

   .بالتجزئة وعمليات المؤتمرات المشروباتبيع األغذية و - والمشروباتغذية األ

 ستثمارية للمجموعة.اأنشطة  - ستثمارات وأنشطة أخرى  ا
 
 

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

 

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

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

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

 في مملكة البحرين.    بشكل رئيسي تعمل المجموعة
 

 



 

15 
 

 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

     إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
 بالدينار البحريني                                                                                                                  2021 مارس 31 أشهر المنتهية في  للثالثة

 
 . معلومات قطاعات األعمال )يتبع( 11
 
 الموحدة  ستثمارات وأنشطة أخرىا أغذية ومرطبات  الفندقيةعمليات الغرف  

 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة
 )مراجعة(

2020 
 ( مراجعة)غير 

2021 
 )مراجعة(

2020 
 ( مراجعة)غير 

2021 
 )مراجعة(

2020 
 ( مراجعة)غير 

2021 
 )مراجعة(

2020 
 ( مراجعة غير)

        

 7.653.200 4.459.513 - - 4.362.997 3.079.123 3.290.203 1.380.390 إجمالي اإليرادات التشغيلية  
 ( 4.402.827) ( 2.671.998) - - ( 2.529.030) ( 1.975.047) ( 1.873.797) (696.951) إجمالي التكاليف التشغيلية 

         
 3.250.373 1.787.515 - - 1.833.967 1.104.076 1.416.406 683.439 إجمالي األرباح التشغيلية

 757.327 497.311 757.327 497.311 - - - - ستثمار اال إيرادات
 35.651 2.914 35.651 2.914 - - - - الفوائد إيراد

 372.456 238.174 273.687 93.082 5.951 20.636 92.818 124.456 أخرى وإيرادات إدارة رسوم
 ( 177.897) (120.355) ( 177.897) (120.355) - - - - بنكية  فوائد
 ( 775.755) (623.150) ( 216.275) (185.738) ( 71.864) (82.794) ( 487.616) (354.618) الموظفين  تكلفة

 ( 1.776.970) ( 1.484.802) ( 5.093) (5.535) ( 618.018) (515.910) ( 1.153.859) (963.357) استهالك 

 - (1.234) - - - - - (1.234) المدينة التجارية الذمم قيمة انخفاض مخصص

 ( 612.612) (503.492) ( 125.829) (116.709) ( 104) - ( 486.679) (386.783) مصروفات تشغيلية أخرى
         

 1.072.573 (207.119) 541.571 164.970 1.149.932 526.008 ( 618.930) (898.097) )خسارة( / ربح القطاع للفترة  

 
 الموحدة  ستثمارات وأنشطة أخرىا أغذية ومرطبات  الفندقيةعمليات الغرف  
 ديسمبر  31 مارس 31 ديسمبر  31 مارس 31 ديسمبر  31 مارس 31 ديسمبر  31 مارس 31 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
         

 118.780.233 117.560.971 28.304.387 31.402.493 33.757.833 32.089.069 56.718.013 54.069.409 مجموع الموجودات

         
 ( 18.158.685) (19.356.458) ( 12.762.961) (11.840.573) ( 2.351.014) ( 3.004.168) ( 3.044.710) ( 4.511.717) مجموع المطلوبات

         
 74.873 35.543 - - 11.523 21.752 62.306 13.791 نفقات رأسمالية* 

 

.2020 مارس 31* أرقام المقارنة للنفقات الرأسمالية هي للفترة المنتهية في 
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 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      المرحلية المختصرةالموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية 
 البحريني بالدينار                                            2021 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 ( 19 –)كوفيد   كوروناجائحة   أثر.12

على مستوى    سريع  بشكلتطور    الذي( و19 - كوفيد كورونا ) تفشي جائحة ، أعلنت منظمة الصحة العالمية  2020مارس    11في  
العالم. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم اليقين في البيئة االقتصادية. كما شهدت أسواق األسهم والسلع العالمية تقلبات  

 كبيرة وانخفاًضا كبيًرا في األسعار.  
 

أثراً مباشراً و/أو   عنه    نتج   ، جائحةالشي  تدابير مختلفة الحتواء تف  ةحكومة البحرين وحكومات البلدان التي تعمل فيها المجموعاتخذت  
وإغالق الشركات وإلغاء الرحالت    بما في ذلك تطبيق قيود على السفر وتدابير الحجر الصحي  ،المجموعة  عمليات  على  مباشر   غير

 .من وإلى البحرين مما أثر على عدد السائحين للبالد  الجوية
 

تطورات  .  المجموعة  عمليات  على  تؤثر  تزال  ال  الجائحة كثب  اإلدارة عن  ومجلس  اإلدارة  عمليات   جائحةالتراقب  وتأثيرها على 
القيمة،   تقييمات األصول، واالنخفاض في  اإليرادات، والتأثير على  في  المحتملة  الخسارة  ذلك  في  بما  المالي؛  المجموعة ومركزها 

االستعانة بمصادر خارجية وما إلى ذلك. وضعت الشركة أيًضا إجراءات   ومراجعة العقود المثقلة باألعباء، واتفاقيات الديون، وترتيبات 
بناًء على تقييمهم ، يرى مجلس   اختبار خطط استمرارية العمل، بما في ذلك متطلبات السيولة. الطوارئ، والتي تشمل على سبيل المثال

الت   من تاريخ هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة    المقبلة  12اإلدارة أن المجموعة ستستمر في العمل كمنشأة مستمرة لألشهر 
 .المختصرة
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 ( 19 - كوفيدتأثير جائحة )  –حات إضافية غير مراجعة اإفص



  

1 

 
اإلجراءات التي اتخذتها البلدان في وان عواقب وخيمة.  وادى الىعلى العمل  2020 غير المسبوق في بداية عام ال 19-تفشي فيروس كوفيد  اثر

ت الطيران شركاوبالخصوص الصناعات على العديد من  والتباعد االجتماعي اإلغالق. أثر بشكل عام االقتصاد ت علىرأثجميع أنحاء العالم 
 :. العوامل التي أثرت على المجموعة كانت في الغالبمتضررهال القطاعات أكبروهم من والضيافة 

 
 لبحرينمملكة اغياب شبه تام للمسافرين الدوليين والسائحين الزائرين ل •
الفنادق ألحياء  ةالسعوديالسيوله على  عتمدالسياحه الذي يقطاع  تضررئر فادحة في البحرين ، حيث لى خساأدى إغالق جسر الملك فهد إ •

 .والمطاعم
 الحكومة لمنع انتشار الفيروس على أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بنا بتعليمات منأثر إغالق تجارة التجزئة  •
ات هذا ( ، لمدة خمسة أشهر تقريبًا ، إلى انخفاض إيرادطلبات الخارجيةللمطعم )باستثناء اللعادي عالوة على ذلك ، أدى تعليق التشغيل ا •

اثار على اإلطالق. تم تكبد خسائر كبيرة على الرغم من جميع التدابير واإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة للتخفيف من  القطاع إلى أدنى مستوياته
 .األزمة

 .إلى إلغاء جميع االجتماعات والمناسبات واألفراحتعليمات التباعد االجتماعي  تأد •
 .كان هناك تباطؤ كبير في سلسلة التوريد بأكملها •
 .دم قدرة الدائنين على الوفاء بالتزاماتهم إلى زيادة المخصصاتادت ع •
 .أو عدم وجودهعليها نتيجة ضعف الطلب  المخزونبعض مواد انتهاء صالحية  •
 .افتتاحه في غضون أسابيع قليلة مقرراريع باستثناء فندق المطار التم تعليق المش •
 .زيادة مخاطر األمن السيبراني •
 .العملعدم ثقة الموظفين في استمرارية  •
 .عدم يقين كبير في المعلومات المتعلقة بالفيروس التخاذ قرارات متوسطة إلى طويلة المدى • 
 .على نطاق أوسع خطر انتشار الفيروس • 
 

إدارة المجموعة جاهدة لتقليل الضرر الناجم عن  تموعة فنادق الخليج بشكل كبير وسعفي ضوء التحديات المذكورة أعاله ، تأثرت تجارة مج
 :عاًما. وشملت التحديات الرئيسية ما يلي 51أكبر أزمة تواجهها المجموعة في تاريخها الذي يمتد ل

 
 .ة المترتبة عليهاقبل بعض الوحدات مقابل التكاليف الثابتة والتشغيلية الكبيرتم تسجيل دخل صفري من  •
 .انخفاض إيرادات اإليجار •
 .اختالل التوازن التجاري •
 .التسلسل الهرمي بأكملهبحسب إعادة هيكلة القوى العاملة  •
 .شديدةضوابط فرض خفض التكاليف عن طريق  •
 .ناشئ نحو التغييرالتحول التبني  •
 .لحماية موظفيناتبني العمل عن بعد  •
 .التعقيمتقديم مجموعة من اإلجراءات الجديدة خاصة في مجال النظافة و •
 .لألزمات سريعه في الوقت المناسب كاستجابةقرارات الوعية شاملة التخاذ إنشاء تقارير أسب •
 .وعزل الموظفين للحفاظ على سالمة الفريق بشكل عام استجابة سريعة لتتبع وتعقب أي حالة إصابة بالفيروس إيجابية محتملة ، •
 .والسالمة أثناء الجائحة و التعقيم تغييرات على خطة التسويق لمعالجة مخاوف العمالء بشأن النظافة •
 الزبائن.أدى إلى انخفاض اإلنفاق االستهالكي مع انخفاض ثقة  الذياالنكماش االقتصادي العالمي  من اثرالتخفيف  •
 .األعمال التجارية كأولوية قصوىاستمراريه أن الخسائر التي يتم تكبدها هي حقائق ال مفر منها ، واألهم من ذلك هو الحفاظ على  قبول •
 

 بينما يسود عدم اليقين بشأن إعادة فتح بعض أقسام األعمال وما هو "الوضع الطبيعي الجديد" ، يركز نهجنا على أفضل الممارسات خالل هذه
 :حاليةالفترة ال

 العامه. من خالل تحسين إجراءات وتقنيات التشغيل القياسية للصحة والسالمة -
 .انتقال الفيروس للحد منا وعمالئنا اعتماد أفضل الممارسات لحماية موظفين -
 .واستخدام تقنيات الدفع الالسلكي دونقال تعقيم -
 .التجاريةاألعمال للقيام بتناوب الموظفين لدعم األقسام األخرى  -
 .تقاسم الموارد عبر المجموعة -
 .مركز الخدمات المشتركة لتقليل النفقات العامةاالعتماد على  -
 .واللوائح انونص عليه القينحسب ما براءات التي يمكن اتخاذها جميع اإلج عمل-
 .اتخاذها لمحاكاة جميع السيناريوهات واإلجراءات الممكن ماليالتطوير نماذج التنبؤ  -
 .)المشتريات(لخفض تكاليف المصادر افضل البحث وتحديد االعتماد على طريقة   -
 .للقيام باألعمالموظفينا ومهارات اإلدارة العليا  االستفاده منمن خالل االستعانه بمصادر خارجية تجنب  -
 

 تشغيليةإجمالي أرباح  2021يلخص ما ورد أعاله تأثير األزمة من منظور تشغيلي ، بينما سجلت بياناتنا المالية لألشهر الثالثة األولى من عام 
 بلغخسارة المليون دينار بحريني يعكس قدرة المجموعة على توليد النقد في ظروف تداول صعبة للغاية ، في حين أن صافي  1.788 اقدره

 دينار بحريني موثق على النحو التالي: 207,119
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 بقيت معظم العناصر الثابتة كما هي في العام السابق أي اإلهالك وفوائد القرض. -2
 .2020عدم وجود زيادة في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها عن عام  -3
 

نخفض التكاليف على الرغم من االنخفاض السلبي في اإليرادات ، حيث أننا  مجموعة فنادق الخليج كةشر ةاستمراري مشاكل فينحن ال نتوقع أي 

 مجموعة فنادق الخليج على الشركة. يتطور هيكل أعمال كبيرمسجلة لن يكون لها تأثير الخسائر التكاليف المبيعات لدينا ؛ أي  نقللبشكل عام ، و
 قانونية ؛ أخيًرا ، تمتلك شركة تحدياتأي  مجموعة فنادق الخليج غير الضرورية ؛ ال يوجد لدىال لوظائفباستمرار ويلغي العمليات أو ا

 .المؤشرات المالية ويبلغ عنها يراقب باستمراروفريق محترف  يدرسهاأنظمة محاسبة وتقارير قوية  مجموعة فنادق الخليج
 

وتطبيقها في بلدان مختلفة ، في حين أثبتت خطط  لجائحة كورونا فة من العالجاتتم اإلعالن عن أنواع مختلصبح توافر اللقاح حقيقة واقعة ، أ

ة الحياة واالقتصاد في حالة حرك ةدوروتبقى للغاية ،  مقبول ل االصاباتمعدحيث االحتواء الحكومية الناجحة فعاليتها في الحفاظ على البلد. 
 .بالرغم من الجائحه

 

العمل" عندما يتعلق األمر برأس  يهحول "استمرار سلبيةأي عالمات  مجموعة فنادق الخليج المستقبلية لشركةال تثير توقعات التدفقات النقدية 
 .كافية لمواصلة الوجود التشغيلي لمدة عام قادم و اصول  مواردت ، يمتلك المساهمون الماليون المال والسيولة ؛ حتى في أسوأ السيناريوها

 
 :هي كما يلي 2021 مارس 31المنتهية في  للسنةإن المعلومات المالية الموجزة أدناه لمدققي الحسابات 

 

 )د.ب(  المبلغ                                       طبيعة التأثير                                                              البيان المالي
 

                                                       3,193,687                                      إنخفاض                                                 التشغيلمداخيل عمليات 

 0                                                                                                                    المنح الحكومية 

 207,119                                                                                                          الخسائر المتراكمة

 
 .2021 مارس 31خرى خالل الفترة المنتهية في لم تالحظ اإلدارة أي تأثير مهم آخر على مجاالت البيانات المالية األ

 
 
 
 
 


