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      المختصر الموحد بيان الدخل الشامل
 بالدينار البحريني                                  2019 سبتمبر 30 المنتهية في للتسعة أشهر

 

 

 سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في   سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهر إيضاح 
  2019 2018  2019 2018 
 (مراجعة) )مراجعة(  (مراجعة) )مراجعة(  
       

 1.117.394 1.427.549  5.739.784 4.216.136  ربح الفترة

       
       الدخل الشامل اآلخر

       حيمكن إعادة تصنيفها للربال البنود التي 
       :أو الخسارة
       استثمارية بالقيمة العادلة  أوراق مالية

       صافي -خالل الدخل الشامل اآلخر من 
 76.796 312.234  266.674 2.043.841  في القيمة العادلةالتغير 

       
       الحصة -االستثمار في شركات زميلة 

 6.655 (6.797)  28.593 46.182 7 الدخل الشامل اآلخر من

       
 83.451 305.437  295.267 2.090.023  الدخل الشامل اآلخر للفترة

       
 1.200.845 1.732.986  6.035.051 6.306.159  للفترةمجموع الدخل الشامل 
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      المختصر الموحد حقوق الملكيةالتغيرات في بيان 
 بالدينار البحريني                                                                                                                2019 سبتمبر 30 المنتهية في للتسعة أشهر

 
 

   احتياطيات أخرى    

    احتياطي      
 مجموع أرباح احتياطي القيمة األعمال احتياطي احتياطي أسهم إصدارعالوة  رأس 

 حقوق الملكية مستبقاة العادلة الخيرية عام قانوني خزانة األسهم المال )مراجعة( 2019

          

 113.684.506 50.166.694 4.899.289 2.238.098 5.000.000 11.299.744 (33.248) 17.514.442 22.599.487 2019يناير  1الرصيد في 

          

          الدخل الشامل للفترة:

 4.216.136 4.216.136 - - - - - - - ربح الفترة

 2.090.023 - 2.090.023 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 6.306.159 4.216.136 2.090.023 - - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

          

 - 702.406 (702.406) - - - - - - المحول عند بيع استثمار في األوراق المالية

 33.248 3.708 (3.708) - - - 33.248 - - خزانةبيع أسهم 

 (6.382) - - (6.382) - - - - - تبرعات خيرية مدفوعة

          :معامالت مع مساهمي المجموعة

 (6.778.159) (6.778.159) - - - - - - -    2018لسنة  م معلنةأرباح أسه -

 113.239.372 48.310.785 6.283.198 2.231.716 5.000.000 11.299.744 - 17.514.442 22.599.487 2019 سبتمبر 30كما في 
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      المختصر الموحد التغيرات في حقوق الملكيةبيان 
 بالدينار البحريني                                                                                                               )يتبع( 2019 سبتمبر 30 المنتهية في للتسعة أشهر

 

   احتياطيات أخرى    

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

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

           

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

           

           عدادإلأثر تطبيق المعيار الدولي 

           ( كما في9التقارير المالية رقم )

 1.260.802 - - 1.260.802 - - - - - -   2018يناير  1

           راالحصة من أثر تطبيق المعي

           الدولي إلعداد التقارير المالية

           للشركات الزميلة كما ( 9رقم )

 - (42.843) - 42.843 - - - - - - 2018 يناير 1

           يناير 1الرصيد المعدل كما في 

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

           الدخل الشامل للفترة:

 5.739.784 5.739.784 - - - - - - - - ربح الفترة

 295.267 - - 295.267 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 6.035.051 5.739.784 - 295.267 - - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

           محول من استبعاد استثمارات

 - 41.793 - (41.793) - - - - - - في أوراق مالية

           معامالت مع مساهمي المجموعة

           معلنه لسنة  أرباح أسهم -

2017 - - - - - - - (6.776.623) - (6.776.623) 

 112.287.963 48.984.963 - 4.684.477 2.238.098 5.000.000 11.299.744 (33.248) 17.514.442 22.599.487 2018سبتمبر  30كما في 
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 الخليج ش.م.بمجموعة فنادق 
 

      المختصر الموحد التدفقات النقديةبيان 
 بالدينار البحريني                                  2019 سبتمبر 30 المنتهية في للتسعة أشهر

 
 

 2018 سبتمبر 30  2019 سبتمبر 30 إيضاح 

 )مراجعة(  )مراجعة(  
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 5.739.784  4.216.136  ربح الفترة 

     تعديالت للبنود التالية:
 3.719.495  5.668.480  استهالك 

 (817.487)  (1.102.170) 7 حصة من أرباح شركات زميلةال

 (758.869)  (787.374)  أرباح األسهم

 (330.963)  (71.340)  الفوائد إيراد

 -  724.142   بنكية فوائد

 13.664  10.663  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  

 996  7.832  مخصص مخزون بطيء الحركة 

 183.663  235.362  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

     
 7.750.283  8.901.731  ربح الفترة بعد التعديالت

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (204.952)  (20.389)  مخزون
 140.293  (810.839)  ذمم تجارية مدينة وأخرى
 (1.998.626)  (159.327)  ذمم تجارية دائنة وأخرى

 (290.750)  (247.000)  مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
 (124.455)  (791.530)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 5.271.793  6.872.646  التشغيليةاألنشطة من  صافي النقد

 
     األنشطة االستثمارية

 (48.190.543)  (2.067.105)  شراء عقارات ومعدات

 -  157.853  عقارات ومعدات استبعاد

 357.783  2.537.581  أوراق مالية استثماريةاستبعاد 

 330.963  71.340  فوائد مستلمة

 1.701.000  1.900.000 7 زميلة اتأرباح أسهم مستلمة من شرك

 758.869  787.374  أخرىأرباح أسهم مستلمة 

 14.906.959  -  يوما   90ودائع ألجل بتواريخ استحقاق ألكثر من 

 (30.134.969)  3.387.043  األنشطة االستثمارية / )المستخدم في( صافي النقد من

 

     األنشطة التمويلية
 (6.591.445)  (6.677.518)  أرباح أسهم مدفوعة

 -  (5.440.000)  بنكي سداد قرض

 (4.600)  (36.247)  تبرعات خيرية مدفوعة

 -  23.055  خزانةبيع أسهم 

 -  (724.025)  فوائد مدفوعة

 17.000.000  -  قرض ممنوح

 10.403.955  (12.854.735)  األنشطة التمويلية ( / منالمستخدم في)صافي النقد 

 

 (14.459.221)  (2.595.046)  النقد وما في حكمه يف النقصصافي 

     

 19.278.910  6.024.549  يناير 1النقد وما في حكمه في 

 4.819.689  3.429.503  سبتمبر 30النقد وما في حكمه في 
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      المرحلية المختصرةالموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية 
 بالدينار البحريني                                    2019 سبتمبر 30 المنتهية في للتسعة أشهر

 

 
 المنشأةتقرير .   1

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

 البحرين.
 

شركاتها و المراجعة لمجموعة فنادق الخليج ش.م.بالمعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المعلومات المالية هي 
 .2019 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهر( لفترة "المجموعةا مجتمعة "التابعة )المشار إليه

 
 لخليجومركز الخليج الدولي للمؤتمرات ومكاتب ا الفاخرة في العدلية والجفير تمتلك وتدير المجموعة فندق الخليج وأجنحة الخليج

فندق  –، وشركة البحرين للسياحة كولومبو )التجزئة( في سيرالنكا جي ي في دبي وجي أتشابيزنس ب –وفندق جلف كورت 
افة البحرين، باإلض مملكة وجلف براندز إنترناشونال في شركة خدمات مغسلة فندق الخليج، كراون بالزا البحرين ش.ش.و،

البحرين، وأسدال جلف إن سيف، مملكة البحرين،  كيهإلى توفير الخدمات التموينية. كما تقدم المجموعة خدمات إدارية لفندق 
 منتجع جنة المحيط في زنجبار، جمهورية تنزانيا.وتمتلك وتدير 

 
 
 .   السياسات المحاسبية2
 

 بيان االلتزام (أ)

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

ومات المطلوبة في البيانات المالية السنوية ويجب قراءتها بالتزامن مع البيانات المرحلية المختصرة على كل المعل الموحدة
، ما عدا آثار تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 2018ديسمبر  31المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 

وبالرغم من  المرحلية المختصرة. الموحدة المالية( من هذه المعلومات 4( كما هو مشروح في إيضاح رقم )16المالية رقم )
ذلك، تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير أحداث ومعامالت جوهرية لفهم التغيرات في المركز المالي للمجموعة وأدائها 

 .2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ول المالي منذ آخر بيانات مالية سنوية كما في
 

المرحلية المختصرة مراجعة، غير مدققة. تم استخراج أرقام المقارنة لبيان المركز المالي الموحد  الموحدة المعلومات المالية
وأرقام المقارنة للبيانات الموحدة  ،2018ديسمبر  31المدققة عن السنة المنتهية في  الموحدة المختصر من البيانات المالية

لبيانات اوالتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية تم استخراجها من مل الربح أو الخسارة والدخل الشابيان لالمختصرة 
   .2018 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة المرحلية المختصرة المراجعة الموحدة المالية 

 
 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. 
 

مت اإلدارة باستخدام األحكام الجوهرية ذاتها التي تم استخدامها المختصرة، قا عند إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة
دة ة، والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحمجموعفي تطبيق السياسات المحاسبية لل

تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ، ما عدا التغيرات الناتجة من 2018ديسمبر  31المدققة للسنة المنتهية في 
(16 .) 
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      المرحلية المختصرةالموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية 
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 السياسات المحاسبية )يتبع(.   2
 
 إدارة المخاطر المالية (ج)

إن سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة هي نفسها تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة المدققة 
 (.16التقارير المالية رقم )، ما عدا التغيرات الناتجة من تطبيق المعيار الدولي إلعداد 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 السياسات المحاسبية الهامة  . 3

 باستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة فيالمعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة فيما عدا المشروح أدناه، تم إعداد 
. كما يتوقع أن تُعكس التغيرات في 2018ديسمبر  31إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .2019ديسمبر  31 في السياسات المحاسبية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما
 
 رات في السياسات المحاسبيةي.   التغي4
 

 (16تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) (أ

ونتيجة لذلك،  ،2019يناير  1( بتاريخ التطبيق االنتقالي في 16المالية رقم )طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير 
 .قامت المجموعة بتغيير سياستها المحاسبية لعقود اإليجار على النحو المفصل أدناه

 

نتيجة . المركز الماليفي بيان ( للمستأجرين نموذج واحد لمعالجة اإليجارات 16يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
وبات لالنتفاع باألصل المعني، ومطل احق االنتفاع من األصل والذي يمثل حقه لذلك، قامت المجموعة بصفتها كمستأجر باحتساب

 .ةللسياسة المحاسبية السابقبسداد دفعات اإليجارات. تبقى المعالجة المحاسبية للمؤجر مماثلة  ااإليجار التي تمثل التزامه
 

باستخدام منهجية األثر الرجعي المعدلة، والذي بموجبها يتم  (16)طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
وفقا  لذلك، لم يتم تعديل معلومات المقارنة  .2019يناير  1احتساب األثر المتراكم للتطبيق المبدئي في األرباح المستبقاة كما في 

( والتفسيرات ذات 17الدولي رقم ) المحاسبة ، أي تم عرضها كما تم اإلعالن عنها سابقا  بموجب معيار2018المعروضة لسنة 
 .أدناه موضحة تفاصيل التغييرات في السياسات المحاسبية العالقة.

 
 تعريف اإليجار ( 1
 

سابقا ، كانت المجموعة تحدد عند بدء العقد ما إذا كانت االتفاقية هي، أو تحتوي على عقد إيجار بموجب تفسير لجنة المعايير 
، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان (16). بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 4الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 

  .عقد اإليجارالجديد لتعريف الحتوي على صيغة إيجار بناء  على العقد هو، أو ي
 

(، فإن العقد هو عقد إيجار أو يحتوي على صيغة عقد إيجار إذا كان 16بموجب المعيار الدولي لإلعداد التقارير المالية رقم )
 يمنح حق التحكم في استخدام أصل معين لفترة من الزمن مقابل مبلغ من المال.

 
، اختارت المجموعة تطبيق الوسيلة العملية لتقييم أي المعامالت (16)تقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم عند االن

فقط على العقود التي تم تحديدها سابق ا  (16)هي معامالت تأجير. طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
وتفسير لجنة  (17)على أنها عقود إيجار. بالنسبة للعقود التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

على صيغة إيجار. لذلك، تم  ، فإنه لم يتم إعادة تقييمها لتحديد ما إذا كانت تحتوي(4)رقم  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
فقط على العقود المبرمة أو التي تم تغييرها  (16)تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .2019يناير  1في أو بعد 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      المختصرةالمرحلية الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية 
 بالدينار البحريني                                    2019 سبتمبر 30 المنتهية في للتسعة أشهر

 

 
 )يتبع( يرات في السياسات المحاسبيةي.   التغ4

 
 ( كمستأجر2
 

كمستأجر، كانت المجموعة سابقا  تقوم بتصنيف عقود اإليجار كإيجارات تشغيلية أو تمويلية بناء  على تقييمها لما إذا كان عقد 
اإليجار قد قام بتحويل جميع المخاطر والمنافع العارضة لملكية األصل ذي العالقة إلى المجموعة بشكل جوهري. بموجب المعيار 

 بمعنى -والتزامات اإليجار لمعظم عقود اإليجار  االنتفاع، تحتسب المجموعة أصول حق (16)لمالية رقم الدولي إلعداد التقارير ا
 .بيان المركز الماليأن عقود اإليجار هذه مدرجة في 

 
األصول والتزامات اإليجار لبعض اإليجارات ذات األصول قليلة القيمة،  االنتفاع مناختارت المجموعة عدم احتساب حق 
بالنسبة لعقود تأجير األصول األخرى، والتي تم تصنيفها كإيجارات تشغيلية بموجب معيار ولبعض عقود اإليجار قصيرة األجل. 

 .والتزامات اإليجاراالنتفاع ، احتسبت المجموعة أصول حق (17)المحاسبة الدولي رقم 
 

 السياسات المحاسبية الهامة
بدئيا  م االنتفاع من األصلوالتزامات اإليجار بتاريخ بدء اإليجار. يتم قياس حق  االنتفاع من األصلتحتسب المجموعة حق 

بالتكلفة، ويتم الحقا  قياسه بالتكلفة مطروحا  منها االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، ويعدل لبعض حاالت إعادة قياس 
 التزامات اإليجار.

 
دل الفائدة عيتم مبدئيا  قياس التزامات اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة بتاريخ البدء، مخصومة باستخدام م

شكل ب ذلك المعدل بسهولة، بمعدل االقتراض اإلضافي كمعدل خصم.إذا لم يكن باإلمكان تحديد أو الضمني في عقد اإليجار، 
    عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض بمعدل الخصم.

 
تتضمن ولتحديد فترة اإليجار لبعض عقود اإليجار التي كانت فيها بصفتها المستأجر،  والفرضياتطبقت المجموعة األحكام 

خيارات التجديد. إن تقييم ما إذا كانت المجموعة على يقين معقول لممارسة هذه الخيارات يؤثر على فترة العقد، مما يؤثر بشكل 
 .األصلاالنتفاع من كبير على مبلغ المحتسب اللتزامات اإليجار وحق 

 
 (17) عقود اإليجار المصنفة كإيجارات تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم

 
عند االنتقال، تم قياس التزامات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، مخصومة بمعدل االقتراض اإلضافي 

 :تقاس في أي من االنتفاع. أصول حق 2019يناير  1للمجموعة كما في 
 

  ا باستخدام معدل  (16)قيمتها الدفترية كما لو كان قد تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم منذ تاريخ البدء، مخصوم 
 االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ التطبيق األولي؛ أو

 قامت المجموعة بتطبيق هذا  - مبلغ مساٍو اللتزامات اإليجار، معدال  بمبلغ أي مدفوعات إيجار مدفوعة مسبق ا أو مستحقة
 .النهج على جميع عقود اإليجار األخرى

 
على عقود اإليجار المصنفة  (16)استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 (.17)سابق ا على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

  شهرا . 12والتزامات اإليجار المتعلقة بعقود إيجار لفترات أقل من  االنتفاعتطبيق اإلعفاء الخاص بعدم احتساب أصول حق  
 

  في تاريخ التطبيق المبدئي االنتفاعاستبعاد التكاليف المبدئية المباشرة من قياس أصول حق. 
 
  ،لتحديد ما إذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد استخدمت اإلدراك المتأخر عند تحديد مدة عقد اإليجار

 .اإليجار
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 )يتبع( يرات في السياسات المحاسبيةيالتغ   .4

 
 ( كمؤجر3
 

 (.17السياسات المحاسبية واجبة التطبيق على المجموعة كمؤجر ال تختلف عن تلك بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
 

لعقود اإليجار التي  (16)المجموعة إجراء أي تعديالت عند االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ال تستدعي
( إيرادات 15. على الرغم من ذلك، قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )تتصرف بموجبها كمؤجر

 .العقد لكل من مكونات التأجير وعدا التأجير لتخصيص مقابلالعقود مع العمالء 
 
 

 16المالية رقم أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير  (ب

دينار بحريني  140,398  ، احتسبت المجموعة مبلغ قدره(16)عند االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ضمن بند المصروفات المستحقة  دينار بحريني كالتزامات اإليجار 140,398مبلغ وفي الممتلكات والمعدات  االنتفاعكأصول حق 

 والذمم الدائنة األخرى. 
 
 

 الطبيعة الموسمية للعمليات.  5

، تعتبر الفترة من أكتوبر إلى أبريل هي موسم الذروة. وفقا  لذلك، النتائج المالية المرحلية ةنظرا  للطبيعة الموسمية لعمليات الفندق
 السنوية. النتائجقد ال تمثل حصة متناسبة من 

 
 

 .  عقارات ومعدات6

      دينار بحريني  2.067.105، تكبدت المجموعة نفقات رأسمالية بإجمالي 2019 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرخالل فترة 
 .دينار بحريني( على مشاريعها المختلفة 48.190.543: 2018 سبتمبر 30)

 
 

 زميلة  اتستثمار في شركا.  7

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

 ية والمعدات ذات الصلة، واالستثمار في الشركات ذات األهدافوتقديم الخدمات فيما يتعلق بالترفيه العائلي وتوريد معدات التسل
 المماثلة.

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

 البحرين وتعمل في مجال االستثمار، واستيراد وبيع المنتجات االستهالكية. 
 

 مختصرة. المرحلية الالموحدة حصة المجموعة في شركاتها الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية في المعلومات المالية  تم احتساب
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 )يتبع(زميلة  اتستثمار في شركا.  7
 

 فيما يلي التغيرات في القيمة الدفترية لالستثمار في الشركات الزميلة:
 

 )مراجعة( 2019 سبتمبر 30
اإلفريقية الشركة 

 والشرقية
الشركة البحرينية 

 المجموع للترفيه العائلي

    
 9.563.532 1.683.113 7.880.419  يناير  1الرصيد في 

 1.102.170 (367.465) 1.469.635 خالل الفترة  / )الخسارة( حصة المجموعة من الربح
 (1.900.000) - (1.900.000) أرباح أسهم مستلمة

    حصة المجموعة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 
 46.182 - 46.182 للشركات الزميلة 

    
 8.811.884 1.315.648 7.496.236 الرصيد كما في نهاية الفترة

 

 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30
اإلفريقية الشركة 

 والشرقية
الشركة البحرينية 
 المجموع للترفيه العائلي

    
 9.910.532 2.074.900 7.835.632  يناير  1الرصيد في 

 817.487 (275.833) 1.093.320 خالل الفترة  / )الخسارة( حصة المجموعة من الربح
 (1.701.000) (101.000) (1.600.000) أرباح أسهم مستلمة

 28.593 - 28.593 حصة المجموعة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

    
 9.055.612 1.698.067 7.357.545 الرصيد كما في نهاية الفترة

 
 
 التخصيصات.  8

              ، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي والذي عقد بتاريخ2018وافق المساهمون على التخصيصات التالية لسنة 
 ، والتي تم احتسابها خالل هذه الفترة:2019مارس  11

 
 2019  2018 

    

 6.776.623  6.778.159 أرباح أسهم نقدية

 
 

           مساهمو الشركة توزيع أرباح نقدية تبلغ وافق، 2019مارس  11خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد بتاريخ 
                  فلس لكل سهم، بما مجموعه 30: 2017) 2018دينار بحريني لسنة  6.778.159فلسا  لكل سهم، بما مجموعه  30

تم إدراج أرباح األسهم مستحقة الدفع ضمن بند  ، 2019 سبتمبر 30كما في (. 2017لسنة  دينار بحريني 6.776.623
  المرحلي المختصر.الموحد والذمم الدائنة األخرى في بيان المركز المالي  المصروفات المستحقة
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 عالقة ي. معامالت مع أطراف ذو9

لتي العالقة تشمل المؤسسات ا يعلى الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. األطراف ذو جوهريعالقة إذا كان أحد الطرفين لديه القدرة على السيطرة أو ممارسة تأثير  ياألطراف ذوتعتبر 
 العالقة بشروط متفق عليها بين األطراف. يوأعضاء اإلدارة العليا للشركة. تتم المعامالت مع األطراف ذو، أعضاء مجلس اإلدارة، الرئيسيين عليها، المساهمين ا  جوهريتمارس الشركة تأثيراٌ 

 
 فيما يلي المعامالت مع األطراف ذوي العالقة خالل الفترة:

 
 2018سبتمبر  30للتسعة أهشر المنتهية في  2019سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في  

التكاليف  
 التشغيلية

 رسوم إيرادات
 اإلدارة

مصروفات 
 فوائد

من حصة ال
 أرباح

شركات 
 زميلة

أرباح أسهم 
 مستلمة

التكاليف 
 التشغيلية

 رسوم إيرادات
 اإلدارة

مصروفات 
 فوائد

 منحصة ال
 أرباح

شركات 
 زميلة

أرباح أسهم 
 مستلمة

             
             المساهمين الرئيسيين 

 - - 166.600 258.006 260.512 264.163 - - 724.142 309.568 186.575 1.321.245 وشركاتهم التابعة

             

             شركات زميلة

 1.701.000 817.487 - - - 32.573 1.900.000 1.102.170 - - 47.313 417.288 (7)إيضاح 

             

             أعضاء مجلس اإلدارة

 - - - - - - - - - - 27.709 - وشركاتهم التابعة

             

 1.738.533 261.597 309.568 724.142 1.102.170 1.900.000 296.736 260.512 258.006 166.600 817.487 1.701.000 
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 عالقة )يتبع( يو. معامالت مع أطراف ذ9
 

 المرحلي المختصر: الموحد عالقة المتضمنة في بيان المركز المالي يفيما يلي األرصدة مع أطراف ذو
 
 2018 ديسمبر 31 2019 سبتمبر 30 

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

 18.000.000 64.631 179.486 84.538 12.560.000 57.978 174.073 90.942 التابعةالمساهمين الرئيسيين وشركاتهم 
 - - - - - 48.740 - 21.762  شركات زميلة 

 - - - 18.722 - - - 10.446 وشركاتهم التابعة أعضاء مجلس اإلدارة

         
 123.150 174.073 106.718 12.560.000 103.260 179.486 64.631 18.000.000 

 
 

 اإلدارة الرئيسيين  معامالت مع فريق

 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
 

   سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهر 

 2018 2019 لفترة 
   

 200.145 203.846 رواتب ومكافآت قصيرة األجل 

 14.195 12.143 منافع ما بعد التوظيف 

 241.064 207.450 أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 290.750 247.000  مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة 

   

 670.439 746.154 
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 عالقة )يتبع( يذو . معامالت مع أطراف9

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

 التسعة أشهرمخصص النخفاض قيمة أرصدة األطراف ذوي العالقة فقط إذا كان من المؤكد أنه لن يتم استرداد الدين. لفترة 
فترة العالقة ) ي، لم تقم المجموعة بتسجيل أي انخفاض في قيمة المبالغ التي تدين بها األطراف ذو2019 سبتمبر 30المنتهية في 
 : ال شيء(.2018ديسمبر  31: ال شيء، السنة المنتهية في 2018 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهر

 
 

  طارئة. التزامات ومطلوبات 10
 
 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

    

 77.639  28.223 خطابات الضمان

 
 

دينار  1.844.025: 2018) دينار بحريني 835.011كان لدى المجموعة التزامات بمبلغ ، 2019 سبتمبر 30كما في 
 رأسمالية.ال هامشاريع، تتعلق ببحريني(

 
 

 . القيمة العادلة 11

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.

 
 تراتبية القيمة العادلة

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

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

 
)أي مشتتتقة من األستتعار(. هذه الفئة تشتتمل  : مدخالت أخرى قابلة للرصتتد، مباشتترة )أي األستتعار( أو غير مباشتترة2المستتتوى

أدوات مقيمة باستتتخدام أستتعار الستتوق المدرجة في ستتوق نشتتط ألدوات مالية مماثلة، وأستتعار مدرجة ألدوات مالية مماثلة أو 
 ىمشابهة، و أسعار السوق المدرجة في سوق ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة في سوق يعتبر أقل من نشط، أو طرق تقييم أخر

 حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للرصد مباشرة من معلومات السوق.
 

: تقنيات تقييم تكون مدخالتها غير قابلة للرصتتتتتد. تشتتتتتمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشتتتتتمل تقنيات تقييم تكون 3المستتتتتتوى
 مدخالتها غير مبنية على معلومات قابلة للرصد.
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 العادلة )يتبع( ة. القيم11
 

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

 
 المجموع 3المستوى 2المستوى 1المستوى 2019 سبتمبر 30

     
     العادلة بالقيمة حقوق الملكية دواتأ

 13.368.885 2.525.330 - 10.843.555 الدخل الشامل اآلخرمن خالل 

     
 10.843.555 - 2.525.330 13.368.885 

 

 المجموع 3المستوى 2المستوى 1المستوى 2018ديسمبر  31

     
     بالقيمة العادلة من خالل سندات الدين

 187.697 - - 187.697 الدخل الشامل اآلخر
     بالقيمة العادلة حقوق الملكية دواتأ

 13.682.853 1.970.874 - 11.711.979 من خالل الدخل الشامل اآلخر

     
 11.899.676 - 1.970.874 13.870.550 

 
 

 . معلومات قطاعات األعمال 12

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

 وتقديم خدمات الغسيل.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.

 

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

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

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

 في مملكة البحرين.  بشكل رئيسي تعمل المجموعة
 

 



 

 

 الخليج ش.م.بمجموعة فنادق 
 

     إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
 بالدينار البحريني                                                                                                                2019 سبتمبر 30 المنتهية في للتسعة أشهر

 
 

 قطاعات األعمال )يتبع(. معلومات 12
 
 المجموع ستثمارات وأنشطة أخرىا أغذية ومرطبات الفندقيةعمليات الغرف  

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في للثالثة
        

 8.225.035 9.295.023 - - 5.911.801 6.105.561 2.313.234 3.189.462 إجمالي اإليرادات التشغيلية 
 (5.302.569) (6.453.660) - - (4.073.412) (3.529.450) (1.229.157) (2.924.210) إجمالي التكاليف التشغيلية

         
 2.922.466 2.841.363 - - 1.838.389 2.576.111 1.084.077 265.252 إجمالي األرباح التشغيلية

 505.887 765.153 505.887 765.153 - - - - ستثمار اال إيرادات
 13.913 9.507 13.913 9.507 - - - - الفوائد إيراد

 1.249.199 390.051 1.190.079 251.025 3.242 3.786 55.878 135.240 رسوم إدارة وإيرادات أخرى
 (1.478.932) (1.927.018) (5.362) (146.974) (532.476) (645.769) (941.094) (1.134.275) استهالك

 (166.600) (241.296) (166.600) (241.296) - - - - مصروفات الفوائد

 (1.057.899) - - - - - (1.057.899) - مصروفات قبل تشغيل مشروع

 (870.640) (410.211) (451.897) (409.808) - - (418.743) (403) مصروفات عمومية وإدارية
         

 1.117.394 1.427.549 1.086.020 227.607 1.309.155 1.934.128 (1.277.781) (734.186) ربح القطاع للفترة /  )خسارة(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

     إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
 بالدينار البحريني                                                                                                                2019 سبتمبر 30 المنتهية في للتسعة أشهر

 
 

 . معلومات قطاعات األعمال )يتبع(12
 
 المجموع ستثمارات وأنشطة أخرىا أغذية ومرطبات الفندقيةعمليات الغرف  

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 سبتمبر 30 المنتهية في للتسعة أشهر
        

 24.825.187 28.114.449 - - 18.016.117 18.798.187 6.809.070 9.316.262 إجمالي اإليرادات التشغيلية 
 (16.061.863) (18.994.553) - - (11.979.852) (10.898.144) (4.082.011) (8.096.409) إجمالي التكاليف التشغيلية

         
 8.763.324 9.119.896 - - 6.036.265 7.900.043 2.727.059 1.219.853 إجمالي األرباح التشغيلية

 1.576.356 1.889.544 1.576.356 1.889.544 - - - - ستثمار اال إيرادات
 330.963 71.340 330.963 71.340 - - - - الفوائد إيراد

 1.723.152 974.642 1.568.411 684.136 27.397 10.923 127.344 279.583 رسوم إدارة وإيرادات أخرى
 (3.719.495) (5.668.480) (15.345) (441.495) (1.362.405) (1.915.061) (2.341.745) (3.311.924) استهالك

 (166.600) (724.142) (166.600) (724.142) - - - - فوائد بنكية

 (1.057.899) (134.486) - (134.486) - - (1.057.899) - مصروفات قبل تشغيل مشروع

 (1.710.017) (1.312.178) (1.260.890) (1.082.298) - - (449.127) (229.880) عمومية وإداريةمصروفات 
         

 5.739.784 4.216.136 2.032.895 262.599 4.701.257 5.995.905 (994.368) (2.042.368) ربح القطاع للفترة /  )خسارة(

 
 المجموع ستثمارات وأنشطة أخرىا أغذية ومرطبات الفندقيةعمليات الغرف  
 ديسمبر 31 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
         

 141.644.541 134.859.881 26.067.079 24.109.210 42.039.292 40.212.868 73.538.170 70.537.803 مجموع الموجودات

         
 27.960.035 21.620.509 19.824.166 14.309.644 1.736.371 1.681.474 6.399.498 5.629.391 مجموع المطلوبات

         
 48.190.543 2.067.105 5.837.440 578.525 857.245 127.959 41.495.858 1.360.621 *نفقات رأسمالية

 
 

.2018 سبتمبر 30* أرقام المقارنة للنفقات الرأسمالية هي للفترة المنتهية في 



 

 

 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      المرحلية المختصرةالموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية 
 بالدينار البحريني                                          2019 سبتمبر 30 المنتهية في للتسعة أشهر

 
 

 . أرقام المقارنة13

عادة عملية إ تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة، عند الضرورة، إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض الفترة الحالية.
 الشامل أو حقوق الملكية المعلنة سابقا .لم تؤثر على أرقام صافي ربح الفترة، أو الدخل التصنيف هذه 

 




