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 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      المختصر بيان الدخل الشامل الموحد
 بالدينار البحريني                                  2019 يونيو 30 للستة أشهر المنتهية في

 

 

 يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في   يونيو 30الستة أشهر المنتهية في  إيضاح 
  2019 2018  2019 2018 
 (مراجعة) )مراجعة(  (مراجعة) )مراجعة(  
       

 1.730.887 490.004  4.622.390 2.788.586  ربح الفترة

       
       الدخل الشامل اآلخر

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

       صافي -خالل الدخل الشامل اآلخر من 
 133.048 1.069.636  189.878 1.731.607  التغير في القيمة العادلة

       
  1.731.607 189.878  1.069.636 133.048 

       
       البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقا

       :للربح أو الخسارة
       الحصة من الدخل الشامل اآلخر

 6.185 21.831  21.938 52.979 7 للشركات الزميلة

       
  52.979 21.938  21.831 6.185 

       
 139.233 1.091.467  211.816 1.784.586  الشامل اآلخر للفترةالدخل 

       
 1.870.120 1.581.471  4.834.206 4.573.172  مجموع الدخل الشامل للفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.المرحلية المختصرةالموحدة جزءا  أساسيا  من هذه المعلومات المالية  13إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 

 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      المختصر الموحد التغيرات في حقوق الملكيةبيان 
 بالدينار البحريني                                                                                                                2019 يونيو 30 للستة أشهر المنتهية في

 
 

   احتياطيات أخرى    

    احتياطي      
 مجموع أرباح احتياطي القيمة األعمال احتياطي احتياطي أسهم عالوة إصدار 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:

 2.788.586 2.788.586 - - - - - - - ربح الفترة

 1.784.586 - 1.784.586 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 4.573.172 2.788.586 1.784.586 - - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

          في محول من استبعاد استثمارات

 - 702.406 (702.406) - - - - - - أوراق مالية

 33.248 3.708 (3.708) - - - 33.248 - - بيع أسهم خزانة

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

          :معامالت مع مساهمي المجموعة

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

 111.506.385 46.883.235 5.977.761 2.231.716 5.000.000 11.299.744 - 17.514.442 22.599.487 2019 يونيو 30كما في 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .المرحلية المختصرةالموحدة جزءا  أساسيا  من هذه المعلومات المالية  13إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 



 

 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      المختصر الموحد التغيرات في حقوق الملكيةبيان 
 بالدينار البحريني                                                                                                                2019 يونيو 30 المنتهية فيللستة 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 

           

           أثر تطبيق المعيار الدولي العداد

           ( 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:

 4.622.390 4.622.390 - - - - - - - - ربح الفترة

 211.816 - - 211.816 - - - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 4.834.206 4.622.390 - 211.816 - - - - - - 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) 

 111.087.118 47.867.569 - 4.601.026 2.238.098 5.000.000 11.299.744 (33.248) 17.514.442 22.599.487 2018يونيو  30كما في 

 
 .المرحلية المختصرةالموحدة جزءا  أساسيا  من هذه المعلومات المالية  13إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 

 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      المختصر الموحد التدفقات النقديةبيان 
 بالدينار البحريني                                  2019 يونيو 30 أشهر المنتهية فيللستة 

 
 

 2018 يونيو 30  2019 يونيو 30 إيضاح 

 )مراجعة(  )مراجعة(  
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 4.622.390  2.788.586  ربح الفترة 

     تعديالت للبنود التالية:
 2.240.563  3.741.462  استهالك 

 (463.626)  (551.484) 7 أرباح شركات زميلة حصة منال

 (606.843)  (572.907)  أرباح األسهم

 (317.050)  (61.833)  الفوائد إيراد

 -  482.846   بنكية فوائد

 9.127  9.371  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  

 2.073  5.980  مخصص مخزون بطيء الحركة 

 114.113  159.693  للموظفينمخصص مكافآت نهاية الخدمة 

     
 5.600.747  6.001.714  ربح الفترة بعد التعديالت

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 62.922  (161.078)  مخزون
 (868.807)  (387.106)  ذمم تجارية مدينة وأخرى
 1.677.033  (204.290)  ذمم تجارية دائنة وأخرى

 (261.250)  (238.103)  مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
 (72.362)  (497.959)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 6.138.283  4.513.178  األنشطة التشغيليةمن  صافي النقد

 
     األنشطة االستثمارية

 (8.693.940)  (1.122.213)  شراء عقارات ومعدات

 -  104.840  عقارات ومعداتاستعباد 

 (22.889.684)  -  مدفوعات مقدمة لشراء فندق

 399.055  2.537.581  أوراق مالية استثماريةاستبعاد 

 312.839  61.833  فوائد مستلمة

 1.201.000  1.200.000 7 زميلة اتأرباح أسهم مستلمة من شرك

 606.843  572.907  أخرىأرباح أسهم مستلمة 

 14.906.959  -  يوما   90ألجل بتواريخ استحقاق ألكثر من  ودائع

 (14.156.928)  3.354.948  األنشطة االستثمارية / )المستخدم في( صافي النقد من

 

     األنشطة التمويلية
 (6.386.953)  (6.488.830)  أرباح أسهم مدفوعة

 -  (3.940.000)  سداد قرض

 (4.600)  (29.866)  تبرعات خيرية مدفوعة

 -  23.055  بيع أسهم خزانة

 -  (523.293)  فوائد مدفوعة

 (6.391.553)  (10.958.934)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 

     

 (14.410.198)  (3.090.808)  في النقد وما في حكمه النقصصافي 

     

 19.278.910  6.024.549  يناير 1النقد وما في حكمه في 

 4.868.712  2.933.741  يونيو 30النقد وما في حكمه في 
 

 .المرحلية المختصرةالموحدة جزءا  أساسيا  من هذه المعلومات المالية  13إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 

 

 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      المرحلية المختصرةالموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية 
 بالدينار البحريني                                    2019 يونيو 30 للستة أشهر المنتهية في

 

 
 المنشأةتقرير .   1

ومسجلة لدى وزارة الصناعة )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين   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 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة( لفترة "المجموعةا مجتمعة "التابعة )المشار إليه

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

فندق كراون  –، وشركة البحرين للسياحة بيزنس بأي في دبي وجي أتش كولومبو )التجزئة( في سيرالنكا –وفندق جلف كورت 
البحرين، باإلضافة إلى توفير الخدمات التموينية. كما تقدم  مملكة بالزا البحرين ش.ش.و، وجلف براندز إنترناشونال في

 منتجع جنة المحيط فيوتمتلك وتدير سيف، مملكة البحرين،  البحرين، وأسدال جلف إن كيهالمجموعة خدمات إدارية لفندق 
 زنجبار، جمهورية تنزانيا.

 
 
 .   السياسات المحاسبية2
 

 بيان االلتزام (أ)

وفقا  لمتطلبات معيار  2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة  تم إعداد
المرحلية المختصرة  الموحدة "التقارير المالية المرحلية"، والذي يجيز عرض المعلومات المالية( 34)المحاسبة الدولي رقم 

المرحلية المختصرة على كل المعلومات المطلوبة في البيانات المالية  الموحدة بصورة مختصرة. ال تشمل المعلومات المالية
، ما عدا 2018ديسمبر  31يجب قراءتها بالتزامن مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في السنوية و

 ( من هذه المعلومات المالية4( كما هو مشروح في إيضاح رقم )16آثار تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
من ذلك، تم إدراج إيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير أحداث ومعامالت جوهرية لفهم وبالرغم  المرحلية المختصرة. الموحدة

 .2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ول التغيرات في المركز المالي للمجموعة وأدائها 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 ايرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية تم استخراجها من والتغالربح أو الخسارة والدخل الشامل بيان لالمختصرة 
   .2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 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 .) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
 

      المرحلية المختصرةالموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية 
 بالدينار البحريني                                    2019 يونيو 30 للستة أشهر المنتهية في

 
 

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

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

 
 السياسات المحاسبية الهامة  . 3

 باستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة فيالمعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة فيما عدا المشروح أدناه، تم إعداد 
يتوقع أن تُعكس التغيرات في . كما 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 16)طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 .قامت المجموعة بتغيير سياستها المحاسبية لعقود اإليجار على النحو المفصل أدناه

 

ة يجنت. في بيان المركز المالي( 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 
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      المختصرةالمرحلية الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية 
 بالدينار البحريني                                    2019 يونيو 30 للستة أشهر المنتهية في

 

 
 )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 عقود اإليجار قصيرة األجل.  ولبعض
 .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.
 

الحالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة بتاريخ البدء، مخصومة باستخدام معدل الفائدة  يتم مبدئيا  قياس التزامات اإليجار بالقيمة
 ذلك المعدل بسهولة، بمعدل االقتراض اإلضافي كمعدل خصم.   إذا لم يكن باإلمكان تحديد أو الضمني في عقد اإليجار، 

 
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 
قامت المجموعة بتطبيق هذا النهج على أكبر عقود إيجار  -االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ التطبيق األولي 

 للممتلكات؛ أو

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

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

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

  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. 
 
  استخدمت اإلدراك المتأخر عند تحديد مدة عقد اإليجار، لتحديد ما إذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد

 .اإليجار
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 )يتبع( يرات في السياسات المحاسبيةي.   التغ4

 
 ( 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 للتخصيص مقابالعقود مع العمالء 
 
 

 16أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  (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  1.122.213، تكبدت المجموعة نفقات رأسمالية بإجمالي 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةخالل فترة 
 .دينار بحريني( على مشاريعها المختلفة 8.693.940: 2018 يونيو 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

وتقديم الخدمات فيما يتعلق بالترفيه العائلي وتوريد معدات التسلية والمعدات ذات الصلة، واالستثمار في الشركات ذات األهداف 
 المماثلة.

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

 البحرين وتعمل في مجال االستثمار، واستيراد وبيع المنتجات االستهالكية. 
 

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

 في القيمة الدفترية لالستثمار في الشركات الزميلة: فيما يلي التغيرات
 

 )مراجعة( 2019 يونيو 30
اإلفريقية الشركة 

 والشرقية
الشركة البحرينية 

 المجموع للترفيه العائلي

    
 9.563.532 1.683.113 7.880.419  يناير  1الرصيد في 

 551.484 (349.885) 901.369 خالل الفترة  / )الخسارة( حصة المجموعة من الربح
 (1.200.000) - (1.200.000) أرباح أسهم مستلمة

    حصة المجموعة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 
 52.979 - 52.979 للشركات الزميلة 

    
 8.967.995 1.333.228 7.634.767 الرصيد كما في نهاية الفترة

 

 )مراجعة( 2018 يونيو 30
اإلفريقية الشركة 

 والشرقية
الشركة البحرينية 
 المجموع للترفيه العائلي

    
 9.910.532 2.074.900 7.835.632  يناير  1الرصيد في 

 463.626 (218.464) 682.090 خالل الفترة  / )الخسارة( حصة المجموعة من الربح
 (1.201.000) (101.000) (1.100.000) أرباح أسهم مستلمة

    حصة المجموعة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 
 21.938 - 21.938 للشركات الزميلة 

    
 9.195.096 1.755.436 7.439.660 الرصيد كما في نهاية الفترة

 
 
 التخصيصات.  8

              والذي عقد بتاريخ ، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي2018وافق 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

المصروفات تم إدراج أرباح األسهم مستحقة الدفع ضمن بند  2019يونيو  30كما في (. 2017لسنة  دينار بحريني 6.776.623
  المرحلي المختصر.الموحد والذمم الدائنة األخرى في بيان المركز المالي  المستحقة
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 . معامالت مع أطراف ذو عالقة9

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

 
 فيما يلي المعامالت مع األطراف ذوي العالقة خالل الفترة:

 
 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة ل 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في الستة فترة ل 

تكاليف ال 
 يةالتشغيل

 رسوم إيرادات
 اإلدارة

مصروفات 
 فوائد

 فيحصة ال
شركات  رباحأ

 زميلة

أرباح أسهم 
 مستلمة

تكاليف ال
 يةالتشغيل

 رسوم إيرادات
 اإلدارة

 فيحصة ال
شركات  أرباح

 زميلة

أرباح أسهم 
 مستلمة

            
            المساهمين الرئيسيين 

 - - 164.868 108.446 164.317 - - 482.846 189.606 137.106 353.103 وشركاتهم التابعة
            

            شركات زميلة
 1.201.000 463.626 - - 20.157 1.200.000 551.484 - - 853 - (7)إيضاح 

            
            أعضاء مجلس اإلدارة

 - - - - - - - - - 30.398 - وشركاتهم التابعة

            
 353.103 168.357 189.606 482.846 551.484 1.200.000 184.474 108.446 164.868 463.626 1.201.000 
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 عالقة )يتبع( و. معامالت مع أطراف ذ9
 

 المرحلي المختصر: الموحد فيما يلي األرصدة مع أطراف ذو عالقة المتضمنة في بيان المركز المالي
 
 2018 ديسمبر 31 2019 يونيو 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 14.060.000 20.285 277.502 81.630 التابعةالمساهمين الرئيسيين وشركاتهم 
 - - - - - - - 29  شركات زميلة 

 - - - 18.722 - - - 14.865 وشركاتهم التابعة أعضاء مجلس اإلدارة

         
 96.524 277.502 20.285 14.060.000 103.260 179.486 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
 

   يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة 

 2018 2019 لفترة 
   

 133.430 140.005 رواتب ومكافآت قصيرة األجل 

 9.463 9.463 منافع ما بعد التوظيف 

 161.065 138.300 أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 261.250 238.103  مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة 

   

 525.871 565.208 
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      إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
 بالدينار البحريني                                    2019 يونيو 30 للستة أشهر المنتهية في

 

 
 . معامالت مع أطراف ذو عالقة )يتبع(9

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

 أشهرالستة مخصص النخفاض قيمة أرصدة األطراف ذوي العالقة فقط إذا كان من المؤكد أنه لن يتم استرداد الدين. لفترة 
ترة العالقة )ف يتقم المجموعة بتسجيل أي انخفاض في قيمة المبالغ التي تدين بها األطراف ذو، لم 2019 يونيو 30المنتهية في 

 : ال شيء(.2018ديسمبر  31: ال شيء، السنة المنتهية في 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في الستة 
 
 

  طارئة. التزامات ومطلوبات 10
 
 2018ديسمبر  31  2019 يونيو 30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

    

 77.639  31.773  خطابات الضمان

 
 

، دينار بحريني( 1.844.025: 2018) دينار بحريني 702.824كان لدى المجموعة التزامات بمبلغ ، 2019 يونيو 30كما في 
 رأسمالية.ال هامشاريعتتعلق ب

 
 

 . 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 أو غير 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.

 

 

 



 

 

 خليج ش.م.بمجموعة فنادق ال
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 العادلة )يتبع( ة. القيم11
 

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

 
 المجموع 3المستوى 2المستوى 1المستوى 2019 يونيو 30

     
     العادلة بالقيمة حقوق الملكية دواتأ

 13.064.575 2.525.331 - 10.539.244 الدخل الشامل اآلخرمن خالل 

     
 10.539.244 - 2.525.331 13.064.575 

 

 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

 للمجموعة.ستثمارية 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.

 

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

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

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

 في مملكة البحرين.  بشكل رئيسي تعمل المجموعة
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     الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول المعلومات المالية 
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 . معلومات قطاعات األعمال )يتبع(12
 
 الموحدة إستثمارات وأنشطة أخرى أغذية ومرطبات الفندقيةعمليات الغرف  

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 يونيو 30 أشهر المنتهية في للثالثة
        

 7.889.162 8.737.325 - - 5.623.050 5.980.679 2.266.112 2.756.646 إجمالي اإليرادات التشغيلية 
 (5.122.712) (6.013.374) - - (3.727.139) (3.134.618) (1.395.573) (2.878.756) إجمالي التكاليف التشغيلية

         
 2.766.450 2.723.951 - - 1.895.911 2.846.061 870.539 (122.110) إجمالي األرباح التشغيلية

 175.714 (850) 175.714 (850) - - - - ستثمار اال إيرادات
 134.947 30.067 134.947 30.067 - - - - الفوائد إيراد

 201.493 281.522 160.766 196.858 8.173 2.814 32.554 81.850 رسوم إدارة وإيرادات أخرى
 - (240.076) - (240.076) - - - - فوائد بنكية
 (1.120.890) (1.866.477) (5.015) (290.915) (239.296) (498.829) (876.579) (1.076.733) استهالك

 (426.827) (438.133) (412.632) (407.607) - - (14.195) (30.526) مصروفات أخرى
         

 1.730.887 490.004 53.780 (712.523) 1.664.788 2.350.046 12.319 (1.147.519) ربح القطاع للفترة /  )خسارة(
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     المالية الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول المعلومات 
 بالدينار البحريني                                                                                                                2019 يونيو 30 المنتهية فيللستة أشهر 

 
 

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

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 يونيو 30 أشهر المنتهية في للستة
        

 16.600.152 18.819.426 - - 12.104.316 12.692.625 4.495.836 6.126.801 إجمالي اإليرادات التشغيلية 
 (10.759.294) (12.540.894) - - (7.906.439) (7.368.694) (2.852.855) (5.172.200) التشغيليةإجمالي التكاليف 

         
 5.840.858 6.278.532 - - 4.197.877 5.323.931 1.642.981 954.601 إجمالي األرباح التشغيلية

 1.070.469 1.124.391 1.070.469 1.124.391 - - - - ستثمار اال إيرادات
 317.050 61.833 317.050 61.833 - - - - الفوائد إيراد

 473.953 584.591 378.332 433.112 24.155 7.136 71.466 144.343 رسوم إدارة وإيرادات أخرى
 - (482.846) - (482.846) - - - - فوائد بنكية
 (2.240.563) (3.741.462) (9.982) (294.521) (829.929) (1.269.292) (1.400.652) (2.177.649) استهالك

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

 (839.377) (901.967) (808.992) (672.491) - - (30.385) (229.476) مصروفات أخرى
         

 4.622.390 2.788.586 946.877 34.992 3.392.103 4.061.775 283.410 (1.308.181) ربح القطاع للفترة /  )خسارة(

 
 الموحدة ستثمارات وأنشطة أخرىا أغذية ومرطبات الفندقيةعمليات الغرف  
 ديسمبر 31 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
         

 141.644.541 134.971.159 26.067.079 23.823.730 42.039.292 40.382.094 73.538.170 70.765.335 مجموع الموجودات

         
 27.960.035 23.464.775 19.824.166 16.069.628 1.736.371 1.703.301 6.399.498 5.691.846 مجموع المطلوبات

         
 8.693.940 1.122.213 5.866.775 300.665 730.146 48.860 2.097.019 772.688 *نفقات رأسمالية

 
 

.2018يونيو  30* أرقام المقارنة للنفقات الرأسمالية هي للفترة المنتهية في 
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      المرحلية المختصرةالموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية 
 بالدينار البحريني                                          2019 يونيو 30 للستة أشهر المنتهية في

 
 

 . أرقام المقارنة13

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

 




