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بيان رسالة المجموعة

“

نهدف إلى تقديم أرقى الخدمات والتسهيالت
باإلعتماد على أفضل المعايير
التي تكفل حسن الضيافة
وضمان رضى الزبائن وكسب ثقتهم
آخذين في االعتبار تنويع أنشطة المجموعة
وتنمية مواردها.

”

التقرير السنوي 2016
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أعضاء مجلس اإلدارة

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة
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محمد حسين يتيم

خالد محمد كانو

فوزي أحمد كانو

ماهر سلمان المسلم

أحمد محمد جناحي

رياض أحمد المحميد

محمد جاسم بوزيزي

عادل حسين المسقطي

جاسم حسن عبد العال

عقيل رئيس

التقرير السنوي 2016
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

إتجاهات السوق واألداء المقارن للمجموعة
كانت الظروف التجارية في قطاع الضيافة في عام  2016صعبة للغاية حيث شهد السوق انخفاضاً في
كل من مستويات اإلشغال وأسعار الغرف والتي تفاقمت بسبب الزيادة المفرطة في عدد الغرف نظراً
الفتتاح العديد من الفنادق الجديدة خالل السنة .وبالرغم من ذلك إستمر قطاع التجزئة في تحقيق نتائج
جيدة مقارنة بالعام .2015
فندق الخليج
تأثرالقطاع السياحي في المملكة سلباَ بعدة عوامل منها زيادة الضريبة الحكومية من  %5إلى %10
وتخفيض ضريبة الخدمة باإلضافة إلى تخفيض الدعم عن اللحوم وزيادة أسعار البترول و الكهرباء و
الماء هذا باإلضافة إلى زيادة الضريبة الجمركية إلى الضعف على بعض من السلع المستوردة .ومن
ناحية آخرى أدى إفتتاح عدد من الفنادق الجديدة إلى الزيادة في عدد الغرف المعروضة في السوق مما
اثر سلباً على نتائج فندق الخليج.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير إنخفاض النمو اإلقتصادي خالل األعوام الثالث القادمة مما سينعكس سلباً
على قطاع الضيافة بسبب إنخفاض القدرة الشرائية لألفراد باإلضافة إلى البدء في فرض ضريبة القيمة
المضافة إعتبارا من العام .2018

استمر تأثر أداء مركز الخليج للمؤتمرات بسبب إنخفاض عدد المؤتمرات الدولية في المملكة و يتم حالياً
وضع خطط لتجديد وتوسعة مرافقه لتلبية إحتياجات سوق الفعاليات والمؤتمرات الدولية في المملكة.
ولقد أثرت جميع العوامل المبينة أعاله بشكل كبير في إنخفاض ربحية فندق الخليج.

أجنحة الخليج الفاخرة
شهدت أجنحة الخليج الفاخرة تحسن في األعمال بعد اإلنتهاء من التجديد الشامل للمبنى في العام 2015
حيث حقق نتائج إيجابية في نسبة اإلشغال وسعر الغرف وتبدو التوقعات لألعمال في  2017مشجعة
جداً.
منتجع وصالون «سبا الخليج»
تم اإلنتهاء من إنشاء مشروع المنتجع الصحي «سبا الخليج» والذي تصل مساحتة  3,100متر مربع
وتم إفتتاحه في شهر أغسطس  .2016ويشتمل المنتجع الصحي على صالون تجميل للسيدات تحت
إدارة أحد أشهر مصففي الشعر بلبنان.
مكاتب الخليج الفاخرة
بالرغم من تزايد المنافسة في سوق المكاتب المؤجرة إال إننا تمكنا من الحفاظ على مستوى إشغال
المكاتب بنسبة  %60لعام .2016
جلف براندز إنترناشيونال
استمر قطاع التجزئة في مجموعة فنادق الخليج في تحقيق معدل عال من المبيعات ونتائج جيدة مقارنة
بالعام .2015
خدمات مغسلة فندق الخليج
بدأت «خدمات مغسلة فندق الخليج» في العمل بنجاح منذ إفتتاحها في أوائل العام  2014ولقد تمكنت
من الحصول على عدة إتفاقيات متميزة.

أتشرف بالنيابة عن أخواني السادة أعضاء
مجلس اإلدارة أن أضع بني أيديكم التقرير
السنوي والبيانات املالية اخلتامية جملموعة
فنادق اخلليج ش.م.ب .عن السنة املالية
املنتهية في  31ديسمبر .2016

شركة البحرين للسياحة
إنتهت المجموعة من عملية اإلستحواذ على  %100من أسهم شركة البحرين للسياحة من خالل صفقة
تبادل لألسهم في العام  .2016تمتلك شركة البحرين للسياحة فندق «كراون بالزا» والذي يحتوي على
 246غرفة مما سيرسخ مكانة مجموعة فنادق الخليج ودعم حصتها في سوق القطاع الفندقي.
شركة البحرين للترفيه العائلي
تملك مجموعة فنادق الخليج  %28.05من أسهم شركة البحرين للترفيه العائلي والتي تمتلك وتدير عدة
مطاعم في المملكة .ولقد إستمر مطعم «بينيجنز» والمطعم اإليطالي المعروف «كوتشينا ايتاليانا»
بتحسين أدائهم كما حازا على عدة ترشيحات وجوائز خالل العام  2016مما يعكس الجهود التي تبذلها
اإلدارة لمواصلة تحسين إداء المطاعم.
منتجع أوشن بارادايس – زنجبار
تقوم مجموعة فنادق الخليج ،أحد مالكي منتجع أوشن بارادايس ،بإدارة هذا المنتجع ذو الطابع األفريقي،
والذي يقع شمال شرق جزيرة زنجبار والمكون من  100شاليه.
لقد حقق المنتجع نسبة إشغال مستقرة خالل العام المنصرم.
الفندق The K Hotel
يحتوي الفندق المملوك من قبل شركة موكان ذ.م.م والذي تقوم بإدارته مجموعة فنادق الخليج على 237
غرفة فاخرة ويعد من أفخم فنادق فئة األربع نجوم في المملكة.
ولقد عزز الفندق مكانتة الرائدة ما بين فنادق فئة األربع نجوم في المملكة حيث حقق نسبة إشغال عالية
ومعدل قوي لمتوسط سعر الغرف تفوق مثيلتها من فنادق فئة األربع نجوم.
فندق أسدال جلف إن
إفتتح فندق «أسدال جلف إن» المملوك لمجموعة أسدال والواقع في منطقة السيف في  10ديسمبر
 2015تحت إدارة مجموعة فنادق الخليج ويحتوي الفندق على  89غرفة وجناح باإلضافة إلى عدة
إختيارات من المطاعم الراقية وقاعات إجتماعات تتسع ألكثر من  50شخص.
ولقد عزز الفندق مكانتة رغم المنافسة الشديدة في سوق الفنادق فئة األربع نجوم في المملكة كما يتميز
الفندق بغرفه الواسعة والتي تحتوي على أفضل سبل الراحة والرفاهية.
فندق «أجنحة الخليج – أمواج»
تم إفتتاح فندق « أجنحة الخليج – أمواج « المملوك لشركة لونا لتطوير العقار تحت إدارة المجموعة في
مايو  .2016و لقد حقق الفندق المتألف من  173شقة فاخرة من فئة األربع نجوم مستوي أداء ممتاز
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب

8

ومعدل ربحية جيد منذ إفتتاحة وتبدو التوقعات لألعمال
في  2017مشجعة جداً.
نتائج المجموعة
• بلغ إجمالي إيرادات التشغيل (بعد دمج نتائج
شركة البحرين للسياحة للفترة من يونيو إلى
ديسمبر)  36,376,953دينار بحريني.
• بلغت إجمالي األرباح (بعد دمج نتائج شركة
البحرين للسياحة للفترة من يونيو إلى ديسمبر)
 13,816,854دينار بحريني.
• بلغ صافي األرباح (بعد دمج نتائج شركة
البحرين للسياحة للفترة من يونيو إلى ديسمبر)
 16,132,720دينار بحريني
• بلغ إجمالي إيرادات التشغيل المستقلة
 33,133,927دينار بحريني للعام ،2016
بالمقارنة مع  32,370,415دينار بحريني
في العام  ،2015بزيادة قدرها  763,512أي
بنسبة .% 2.36
• بلغ إجمالي األرباح المستقلة 13,321,993
دينار بحريني في عام  2016بالمقارنة مع
 13,095,285دينار بحريني في عام 2015
بزيادة قدرها  226,708دينار بحريني أي
بنسبة .% 1.73
• بلغ صافي األرباح المستقلة 9,133,808
دينار بحريني في عام  2016بالمقارنة مع
 9,197,089دينار بحريني في عام 201٥
وهذا يشكل إنخفاض قدره  63,281أي بنسبة
.% .69
التوزيعات المقترحة
على ضوء النتائج التي حققتها المجموعة وأخذاً في
اإلعتبار حاجة المجموعة إلى رؤوس أموال تساعدها
على متابعة تطوير مرافق المجموعة في جميع فروعها
وتنفيذ خططها التوسعية داخل وخارج البحرين ،فإنه
يسر أعضاء مجلس اإلدارة أن يتقدموا للسادة المساهمين
بتوصية للموافقة على التوزيعات التالية:
• توزيع أرباح على المساهمين بنسبة  %25من
رأس المال المدفوع أي ما قيمته 5,134,968
دينار بحريني بواقع  25فلساً للسهم الواحد.
• •إصدار  %10أسهم منحة بواقع سهم واحد عن
كل عشرة أسهم مملوكة. .
• تخصيص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
وقدرها  267,000دينار بحريني.
• تخصيص  224,300دينار بحريني لألعمال
الخيرية ومبلغ  10,000دينار بحريني لدعم
المؤسسات األكاديمية البحثية والتسويقية.
نظرة مستقبلية
بدأت مجموعة فنادق الخليج في التخطيط لبناء أول
فندق لها من فئة الخمس نجوم خارج المملكة وتحديداً
في منطقة بيزنس باي والذي يقع مباشرة على خور دبي
وعلى بعد  1.5كيلومتر من برج خليفة ودبي مول،
حيث يتم حالياً وضع الخطط والتصاميم إلنشاء الفندق
والذي سيحتوي على  223غرفة مصممة على أحدث
طراز ومن المتوقع بدء أعمال البناء به في نهاية العام
الحالي وإفتتاحه بنهاية .2019
تقوم المجموعة حالياً بتطوير بناية للشقق السكنية
الفاخرة بمنطقة الجفير والذي سيحتوي على  108شقة
ومن المتوقع اإلنتهاء منها في بداية .2018
قامت اإلدارة مؤخراً بشراء «مجمع  »338بالمنطقة
السياحية بالعدلية حيث يتم التخطيط حالياً لتطوير و
بناء عدة مطاعم متخصصة على غرار سلسلة مطاعمنا
ذائعة الصيت.
مجلس اإلدارة
أنه من دواعي سروري أن أرحب باألصالة عن نفسي
وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة المجموعة بالسيد
أحمد جناحي ،والسيد رياض المحميد والسيد عادل

المسقطي كأعضاء في مجلس إدارة مجموعة فنادق
الخليج.
ويسرنا أن ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بجزيل الشكر للسيد
عقيل رئيس عضو مجلس اإلدارة والذي تقاعد من
منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة ،بعد أكثر من 42
عاما من الخدمة المتواصلة واإلنجازات المتميزة التي
ساهمت بشكل إيجابي في دعم مسيرة نموها وتعزيز
مكانتها المتميزة في مجال الضيافة والسياحة لجهودة
المبذولة ومساهمته الفعالة في نجاح وتطوير أعمال
المجموعة وسيستمر السيد عقيل رئيس مع المجموعة
كعضو في مجلس اإلدارة.
كما يسرنا أن نهنئ السيد جارفيلد جونز لترقيتة لمنصب
الرئيس التنفيذي للمجموعة جاء هذا القرار تقديراً
لجهوده الدؤوبة خالل سنوات عمله بالمجموعة والتي
أمتدت ألكثر من  21عاماً من العطاء والعمل الجاد
ونتمنى له التوفيق وتحقيق المزيد من النجاح للمجموعة
تحت قيادتة.
شكر وعرفان
بهذه المناسبة ينتهز مجلس اإلدارة الفرصة نيابة عن
السادة المساهمين في مجموعة فنادق الخليج ليعرب
عن جزيل الشكر وخالص اإلمتنان إلى مقام حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
مملكة البحرين المفدى ،وحضرة صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر،
وحضرة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد ونائب القائد األعلى والنائب
األول لرئيس الوزراء الموقر ،وإلى أصحاب السعادة
الوزراء ووكالء الوزارات ومدراء ورؤساء األقسام
في إدارات ومؤسسات المملكة على توجيهاتهم السديدة
ودعمهم الدائم لمجموعة فنادق الخليج ،كما يتقدم مجلس
اإلدارة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع عمالءنا
األعزاء وإلى شعب مملكة البحرين الكريم على دعمهم
ومساندتهم المستمرة للمجموعة في مساعيها لتحقيق
التطور المنشود.
إن نجاح المجموعة المستمر في هذا العام المليء
بالتحديات لم يكن ممكناً تحقيقه لوال العمل الجاد
والمتواصل الذي تقوم به إدارة وموظفي المجموعة،
ولذلك يتقدم مجلس اإلدارة بخالص الشكر والتقدير
إلى اإلدارة التنفيذية للمجموعة وجميع العاملين بها
بقيادة الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج وعضو
مجلس اإلدارة السيد عقيل رئيس .كما نشكر أيضاً السيد
جارفيلد جونز نائب الرئيس التنفيذي ، ،والسيد سوريش
سورانا الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ،والسيد مارك
رايزينجر مدير العمليات التنفيذي وجميع أعضاء إدارة
مجموعة فنادق الخليج .كما نتقدم بالتهنئة للسيد رحيم أبو
عمرالمدير العام لفندق الخليج ،والسيد رون بيترز مدير
عام جلف براندز انترناشيونال ،والسيد برند براندت
مدير عام منتجع أوشن بارادايس بزنجبار ،والسيد
فولكر مندلوسكي مدير عام فندق ،The K Hotel
والسيد هانز راديك مدير عام فندق أسدال جلف إن
والسيد حازم إبراهيم مدير فندق أجنحة الخليج  -أمواج
وجميع من ساهم في تحقيق أفضل النتائج الممكنة في
العام  2016بالرغم من الظروف الصعبة .وأننا على
ثقة تامة بأن فريق العمل المميز بالمجموعة يملك القدرة
على اإلستمرار في التطوير وتحقيق نتائج أفضل في
العام  2017بإذن هللا.

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة

معلومات أساسية عن الشركة
المكتب المسجل
بناية رقم 11
شارع رقم 3801
منطقة رقم 338
ص  .ب 580 :
المنامة – مملكة البحرين
سجل تجاري رقم 950
هاتف رقم )973( 17746446 :
فاكس رقم )973( 17746731 :
البريد اإللكتروني info@gulfhotelsgroup.com:
رأس المال المصرح به
 ٣0.000.000دينار بحريني
رأس المال الصادر و المدفوع بالكامل
 205,449,875سهم
قيمة السهم الواحد  0.100دينار بحريني
الشركة المتبنية
شركة طيران الخليج
البنوك الرئيسية
بنك البحرين الوطني
بنك البحرين و الكويت
البنك األهلي المتحد
بنك الكويت الوطني
البركة
المحاسبون
إرنست و يونغ
ص.ب  – 140:برج الشيراتون
المنامة – مملكة البحرين
 BDOجواد حبيب
أبراج الدبلومات للمكاتب التجارية
ص.ب 787 :
المنامة – مملكة البحرين
مسجلي األسهم
بوصة البحرين
ص ب ٣٢٠٣
المنامة – مملكة البحرين
KARVY
برج الزامل مكتب ٧٤
المنامة – مملكة البحرين
المحامون
مكتب المحامي عيسى إبراهيم محمد
ص.ب 11021 :
المنامة – مملكة البحرين
حسن راضي وشركاؤه
 605برج الدبلومات
ص.ب 5366 :
المنامة – مملكة البحرين
نزار رئيس ومشاركوه
بناية الخليج للمكاتب الفاخرة  -فندق الخليج
ص.ب 1380 :
المنامة – مملكة البحرين
مستشار التأمينات
شركة مارش البحرين
يونيتاك هاوس
ص.ب 3237 :
 150جادة الحكومة المنامة – البحرين
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اإلدارة

جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي

سوريش سورانا

رئيس الشئون المالية

روشيل كاستيليوس

مدير اإليرادات و التوزيع والتنمية

شهيد عليوي

مارك ريزينجر

مدير العمليات التنفيذي

لويد فيرناندس

مدير الخدمات الفنية

مدير الشئون المالية أمين سر مجلس اإلدارة

شوفيندو بكشي
مدير المشروعات

محمود عبد المنعم

المدير التنفيذي إلدارة الموارد البشرية والتنمية
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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اإلدارة

رحيم أبو عمر

مدير عام فندق الخليج

حميد علي

القائم بأعمال المدير العام

عفاف عوده

مدير شئون الغرف

علي أمرهللا

مدير إدارة تطوير األعمال
واإلستراتيجيات

كارلو تشيروني

رئيس الطهاة التنفيذي

شربل هانا

مساعد المدير التنفيذي

مانوج كومار

رئيس اإلدارة الهندسية

سانجيف مالهوترا
المدير المالي

فادي جابر

رئيس إدارة األمن والسالمة

التقرير السنوي 2016
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اإلدارة

رون بيترز
المدير العام

ترافيس ثومبسون
مدير إدارة المبيعات

رودني دافيذ

مدير قسم المشروبات

باال مالتيري
المدير المالي

جاك بووث

مدير العالمة التجارية

راجان ماثير

مدير اإلمدادات والتوريد

آندريا ت .ليرا

مدير العالمة التجارية

جيسون جوي

مدير اإلمدادات والتوريد

جون بول فوكس

مدير التسويق اإللكتروني
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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اإلدارة

ماثياس نار

المدير التنفيذي للمأكوالت والمشروبات

حسين السماهيجي

عبد الحميد نور

مساعد المدير التنفيذي

المدير المالي

فولكر مندلوسكي
المدير العام

محمد قائد عسكر

رئيس إدارة األمن والسالمة

توماس إبراهام

نيتاي جاند

رئيس اإلدارة الهندسية

رئيس الطهاة التنفيذي

اإلدارة

ساتيش شيدي

مدير التقنيات والمعلومات

جيسما كيسامبا

مدير اإلشراف الداخلي

أنتوني دو بريز

نيتين كادو

مدير التسويق و المبيعات

مدير اإلدارة المالية

برامود غوبتا

ليونارد جون

مدير المأكوالت والمشروبات

مدير شئون العاملين

بيرند برانت
المدير العام

سوميش سوكوماران

رئيس الطهاة التنفيذي
التقرير السنوي 2016
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اإلدارة

نيلسون ستانيس

فارون ساهو

رئيس المهندسين

هانز راديك
المدير العام

أحمد صالح

المدير المالي

آمنة عاشق

رئيس المبيعات والتسويق

إبارهيم بوباقر

محمد عادل

مدير اإلشراف الداخلي

رئيس الطهاة التنفيذي

مدير المكاتب األمامية

اإلدارة

عالء الدين أحمد

نزار محمد

رئيس الطهاة

حازم إبراهيم
المدير العام

حميد محمد

المدير المالي

عزازي عبدالرحمن
مدير اإلشراف الداخلي

مدير إدارة المبيعات والتسويق

ماهيش جوشي
رئيس المهندسين

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
.مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

بما أن المبالغ المعنية تعد هامة على القوائم المالية الموحدة وتقييم القيمة
العادلة عملية معقدة ويتطلب من اإلدارة عمل اجتهادات جوهرية لتقييم
القيمة العادلة للموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة في تاريخ
االقتناء ،يعد هذا األمر جوهرياً بالنسبة لعملية تدقيقنا.

الرأي
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لمجموعة فنادق الخليج
ش.م.ب«( .الشركة») وشركاتها التابعة («المجموعة») ،والتي تتكون
من القائمة الموحدة للمركز المالي كما في  31ديسمبر  ،2016والقوائم
الموحدة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات
النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم المالية،
المتضمنة على ملخص ألهم السياسات المحاسبية.

الكيفية التي تم بها معالجة أمور التدقيق الرئيسية في عملية التدقيق
لقد قمنا بمناقشة تفاصيل عملية التقييم ومقابل شعر الشراء لالقتناء
شركة البحرين للسياحة مع مجلس إدارة وإدارة الشركة .كما قمنا بتقييم
مؤهالت الخبراء المشاركين في عملية التقييم.

في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة تظهر بصـورة عادلة ،من كافة
النواحي الجوهرية ،المـركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31
ديسمبر  ،2016وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك
التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

يعد فحص القيمة العادلة للموجودات المقتناة (مثل تقييم العقارات
واآلالت والمعدات واالستثمارية العقارية التي تم تقييمها من قبل الخبراء
الخارجيين) والمطلوبات المفترضة (المخصصات واالستحقاقات)
عنصراً هاماً لعملية تدقيقنا.

أساس الرأي
تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية .إن مسئولياتنا بموجب
هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسئوليات مدققي الحسابات عن
تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن
المجموعة وفقاً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادر
عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين ،وقد استوفينا
مسئولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين
المهنيين .إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة
لتوفير أساساً لرأينا.

لقد قمنا بفحص القيم العادلة استناداً إلى فهمنا لألعمال التجارية لشركة
البحرين للسياحة وخطط وتفسيرات مجلس إدارة الشركة التي دعمت
عملية االقتناء تلك .لقد قمنا بفحص مدى معقولية افتراضات اإلدارة،
وذلك باستخدام المصدر البيانات وبيانات السوق.

أمور التدقيق الرئيسية
ً
إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي وفقا الجتهادنا المهني
كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  .2016لقد تم دراسة هذه األمور ضمن نطاق تدقيق
القوائم المالية الموحد ككل ،وذلك إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي
رأياً
ً
منفصال حول هذه األمور .بالنسبة لكل أمر من األمور الموضحة
أدناه ،تم تقديم تفاصيل عن كيفية معالجة هذه األمور في عملية التدقيق
في ذلك السياق.
لقد استوفينا مسئولياتنا المذكورة في بند مسئوليات مدققي الحسابات
والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،باإلضافة لكافة األمور المتعلقة
بذلك .بنا ًء عليه ،فإن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها
لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة.
إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة
بمعالجة األمور المشار إليها أدناه ،توفر أساساً لرأينا حول تدقيق القوائم
المالية الموحدة المرفقة.
اقتناء شركة البحرين للسياحة ش.م.ب.
راجع اإليضاح  7حول القوائم المالية الموحدة
مخاطر /أمور التدقيق الرئيسية الكيفية
التي تم بها معالجة أمور التدقيق الرئيسية في عملية التدقيق
أتمت المجموعة عملية اقتناء حصة ملكية بنسبة  %100في شركة
البحرين للسياحة ش.م.ب .بتاريخ  31ماريو  2016عن طريق إصدار
 31.844.440سهم عادي مدفوع بالكامل للشركة للمساهمين السابقين
لشركة البحرين للسياحة ش.م.ب .ونتيجة لذلك ،اعتباراً من  31مايو
 ،2016أصبحت شركة البحرين للسياحة شركة تابعة للمجموعة وتم
توحيدها من تاريخ االقتناء.

وعالوة على ذلك ،قمنا بتقييم مدى مالئمة اإلفصاحات ذات الصلة التي
تتعلق بعملية االقتناء في القوائم المالية الموحدة.
المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2016
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي
للمجموعة لسنة  2016بخالف القوائم المالية الموحدة وتقرير مدققي
الحسابات .إن رئيس مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة هم المسئولين عن
المعلومات األخرى .وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير رئيس
مجلس اإلدارة والذي يمثل جزءاً من التقرير السنوي ،ومن المتوقع توفير
البنود المتبقية من التقرير السنوي بعد ذلك التاريخ.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى ،وإننا
ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،تكمن مسئوليتنا في قراءة
المعلومات األخرى ،وعند القيام بذلك ،نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت
هذه المعلومات األخرى تتعارض جوهرياً مع القوائم المالية الموحدة
أو من معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل عملية التدقيق أو يبدو أنها
تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة.
وإذا ما استنتجنا ،بنا ًء على العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى
التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير التدقيق ،أنها تحتوي على معلومات
جوهرية خاطئة ،فإنه يتوجب علينا اإلفصاح عن تلك الحقيقة .ولم نالحظ
ما يتوجب اإلفصاح عنه في هذا الشأن.
مسئوليات مجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة هو المسئول عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها
بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وعن نظام
الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضرورياً إلعداد قوائم مالية خالية
من األخطاء الجوهرية ،سوا ًء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ.
عند إعداد القوائم المالية ،يكون مجلس اإلدارة مسئول عن تقييم قدرة
المجموعة على العمل كمنشأة مستمرة ،واإلفصاح ،حيث أمكن ،عن
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية
المحاسبي عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،إال إذا كان في نية مجلس
اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي
آخر سوى القيام بذلك.
مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية
إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية
الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية ،سوا ًء كانت ناتجة عن
االحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا .يعتبر
التأكيد المعقول تأكيد عالي المستوى ،ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي
يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية
الخاطئة عند وجودها .إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم
ً
مجتمعة ،يمكن أن يكون لها تأثير
اعتبارها جوهرية ،إذا كانت منفرد ًة أو
على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية
الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ،نمارس االجتهاد
المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق ،وكما نقوم
بما يلي:

تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل.
•

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات
المالية عن الشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق الموحدة
إلبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة .إننا مسئولون عن
التوجيه واإلشراف وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة .ونحن
مسئولون عن رأينا حول التدقيق.

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته
ومالحظات التدقيق الهامة التي تتضمن أي أوجه قصور هامة في نظام
الرقابة الداخلي الذي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
كما نقوم بتزويد مجلس اإلدارة بما يفيد التزامنا بالمتطلبات األخالقية
ذات الصلة باالستقاللية ،ونطلعه على جميع العالقات واألمور األخرى
التي قد تؤثر على استقالليتنا وما من شأنه أن يحافظ على هذه االستقاللية.
من تلك األمور التي تم التواصل بها مع مجلس اإلدارة ،القيام بتحديد
األمور األكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية
والتي تمثل أمور التدقيق الرئيسية .إننا نقدم توضيح بشأن تلك األمور
في تقرير التدقيق مالم تمنع القوانين أو األنظمة اإلفصاح عن ذلك األمر،
أو في حاالت نادرة جداً والتي بنا ًء عليها ال يتم اإلفصاح عن ذلك األمر
في تقريرنا حيث أن اآلثار السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة
العامة الناتجة عنه.

•

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية
الموحدة ،سوا ًء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ ،وتصميم
وتنفيذ اجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على
أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساساً إلبداء رأينا .إن مخاطر
عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك
الناتج عن خطأ ،لِما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو
حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

•

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق
وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة في ظل الظروف القائمة
وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي
للمجموعة.

•

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ،ومعقولية
التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي قام بها
مجلس اإلدارة.

•

التوصل إلى نتيجة حول مالئمة استخدام مجلس االدارة لمبدأ
االستمرارية المحاسبي ،وبنا ًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول
عليها ،وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث
أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة المجموعة على
االستمرار كمنشأة مستمرة .وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك
شك جوهري ،فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات
ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت
هذه اإلفصاحات غير كافية .إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة
التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق .ومع ذلك،
فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار
المجموعة في أعمالها كمنشأة مستمرة.

سجل قيد الشريك رقم 115

•

تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية الموحدة ومحتواها بما
في ذلك اإلفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة

 15فبراير 2017
المنامة ،مملكة البحرين

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
نفيد بأن:
)1

وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني،
 .1فإن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن القوائم
المالية الموحدة تتفق مـع تلك السجالت؛
 .2وأن المعلومات المالية الواردة في تقرير رئيس مجلس اإلدارة
تتفق مع القوائـم الماليـة؛
 .3وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات
األخرى التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.

ب)

لم يرد إلى علمنا خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني
أو ألحكام قانون مصرف البحرين المركزي (األحكام النافذة من
المجلد رقم  )6وتوجيهات مصرف البحرين المركزي والقوانين
والقرارات المتعلقة بها وقواعد وإجراءات بورصة البحرين أو
ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة على وجه قد يؤثر
بشكل جوهري سلباً على نشاط الشركة أو مركزها المالي.

الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير لمدققي الحسابات
المستقلين هو السيد نادر رحيمي.

إرنست و يونغ
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القائمة الموحدة للمركز المالي
في  31ديسمبر 2016
إيضاح

الموجودات
موجودات غير متداولة
عقارات وآالت ومعدات
استثمارات عقارية
استثمار في شركات زميلة
استثمارات متاحة للبيع

8
9
10
11

2016
دينار بحريني

2015
دينار بحريني

54.080.581
898.123
9.559.941
13.339.623

45.223.142
1.821.415
7.093.780

77.878.268

54.138.337

موجودات متداولة
استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
مخزون
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
نقد وأرصدة لدى بنوك

12
13
14
15

مجموع الموجودات

3.524.440
3.206.926
31.956.746

570.350
3.187.651
2.600.631
22.005.920

38.688.112

28.364.552

116.566.380

82.502.889

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار األسهم
أسهم خزانة
احتياطي قانوني
احتياطي عام
احتياطي استثمارات متاحة للبيع
أرباح أسهم موصى بتوزيعها
أرباح مبقاة

20.544.988
16
17.514.442
16
()33.248
16
(17أ) 10.272.494
(17ب) 5.000.000
(17ج) 3.527.793
5.134.968
18
42.068.586

مجموع حقوق الملكية

17.360.544
8.680.272
5.000.000
3.298.835
5.208.163
32.663.056

104.030.023

72.210.870

مطلوب غير متداول
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

19

2.370.003

1.985.766

مطلوب متداول
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

20

10.166.354

8.306.253

مجموع المطلوبات

12.536.357

10.292.019

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

116.566.380

82.502.889

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة
جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي

محمد حسين يتيم
عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
سوريش سورانا
رئيس الشؤون المالية
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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القائمة الموحدة للدخل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
إيضاح
إجمالي اإليرادات التشغيلية
التكاليفالتشغيلية
إجمالي األرباح التشغيلية
صافي دخل االستثمار:
حصة المجموعة ربح من (خسارة) شركات زميلة
دخل أرباح األسهم
مكسب من استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
مبلغ مسترد من استثمار غير مسعر مضمحل
خسارة اضمحالل من استثمارات متاحة للبيع
دخل الفوائد
دخل آخر
مجموع الدخل
استهالك
مصروفات احتياطي التبرعات الخيرية
مصروفات إدارية وعامة
مجموع المصروفات
الربح للسنة قبل مكسب من صفقة شراء

21
22

10
12
11
23

9.8
20
24

مكسب من صفقة شراء
صافي الربح للسنة
النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح (بالفلس)
الربح الموزع للسهم (بالفلس)

26
18

2016
دينار بحريني

2015
دينار بحريني

36.376.953
()22.560.099
13.816.854

32.370.415
()19.275.130
13.095.285

1.252.984
532.194
33.220
()197.030
414.747
797.680
16.650.649

()299.093
408.279
19.955
10.792
()235.093
241.704
781.498
14.023.327

()3.919.721
()234.200
()2.489.689
()6.643.610
10.007.039

()3.054.959
()235.823
()1.535.456
()4.826.238
9.197.089

6.125.681
16.132.720

9.197.089

84
25

53
30

القائمة الموحدة للدخل الشامل
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2016
إيضاح

صافي الربح للسنة
الدخل الشامل اآلخر
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع التي سيعاد
تصنيفها إلى األرباح أو الخسارة في الفترات الالحقة
حصة المجموعة من احتياطي القيمة العادلة للشركات الزميلة
الدخل الشامل اآلخر للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة

11
10

2016
دينار بحريني

2015
دينار بحريني

16.132.720

9.197.089

201.434
27.524
228.958
16.361.678

141.594
141.594
9.338.683
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القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
األنشطةالتشغيلية
الربح للسنة
تعديالت للبنود التالية:
مكسب من صفقة شراء
استهالك
خسارة من شطب عقارات وآالت ومعدات
حصة المجموعة من (ربح) خسارة شركات زميلة
دخل الفوائد
دخل أرباح األسهم
مكسب من استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
خسارة إضمحالل من استثمارات متاحة للبيع
استرجاع الديون المشكوك في تحصيلها  -صافي
مخصص مخزون بطيء الحركة  -صافي
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
تغيرات في رأس المال العامل:
مخزون
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
صافي النقد من التشغيل
مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
تبرعات خيرية مدفوعة
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األنشطةاإلستثمارية
التدفق النقدي الناتج من اقتناء شركة تابعة
شراء عقارات وآالت ومعدات
شراء استثمارات متاحة للبيع
صافي التغيير في النقد المحتفظ به الستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
متحصالت من بيع إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
دخل فوائد مستلمة
أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة
دخل أرباح أسهم مستلمة
ودائع ألجل بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية
النشاطالتمويلي
أرباح األسهم
(النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في  1يناير
النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

بنود غير نقدية:
			
( )1توجد التزامات من أجل اقتناء عقارات وآالت ومعدات بمبلغ وقدره  897.485دينار بحريني ( 1.582.027 :2015دينار بحريني) ولم يتم تسويتها كما
				
( )2تم تضمين دخل الفوائد البالغ  189.760دينار بحريني ( 102.634 :2015دينار بحريني) المستحق القبض ولكن لم يحن موعد استحقاقه من الذمم
				
( )3بلغت أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقة  295.284دينار بحريني ( 149.838 :2015دينار بحريني) وتم خصمها من
				
( )4تم استبعاد صافي تأثير الموجودات والمطلوبات المكتسبة من خالل مقايضة األسهم من دمج األعمال بصافي مبلغ وقدره  26.824.567دينار

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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إيضاح

7
9.8
8
10
12
11
14
13
19

20
19
7
12
12
10

18

15

			
				
				
				

2016
دينار بحريني

2015
دينار بحريني

16.132.720

9.197.089

()6.125.681
3.919.721
243.359
()1.252.984
()414.747
()532.194
()33.220
197.030
()7.798
()5.257
340.085
12.461.034

3.054.959
299.093
()241.704
()408.279
()19.955
235.093
()6.606
5.000
174.020
12.288.710

()254.110
32.670
32.295
12.271.889

()771.087
406.502
815.158
12.739.283

()255.000
()57.459
()438.306
11.521.124

()255.000
()70.194
()193.977
12.220.112

8.317.126
()5.333.860
()1.354.232
603.570
327.621
400.000
532.194
()9.857.860
()6.365.441

()6.764.335
44.824
279.258
408.279
2.450.436
()3.581.538

()5.208.163
()52.480

()6.613.540
2.025.034

4.286.179
4.233.699

2.261.145
4.286.179

هو بتاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي.
التجارية المدينة والذمم األخرى.
التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى.
بحريني ( :2015ال شيء) كما هو موضح في إيضاح  7من القائمة الموحدة للتدفقات النقدية.
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القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

رأس
المال
دينار بحريني

عالوة إصدار
األسهم
دينار بحريني

أسهم
خزانة
دينار بحريني

الرصيد في  1يناير 2016

17.360.544

-

-

الربح للسنة

-

-

-

-

-

-

مجموع الدخل الشامل

-

-

-

محول إلى االحتياطي القانوني

-

-

-

-

-

-

أسهم صادرة من اقتناء شركة تابعة

3.184.444

17.514.442

-

اقتناء أسهم خزانة

-

-

()33.248

-

-

-

الرصيد في  31ديسمبر 2016

20.544.988

17.514.442

()33.248

الرصيد في  1يناير 2015

16.533.851

-

-

الربح للسنة

-

-

-

دخل شامل آخر

-

-

-

مجموع الدخل الشامل

-

-

-

826.693

-

-

-

-

-

أرباح أسهم مدفوعة

18

-

-

-

أرباح أسهم نقدية موصى بتوزيعها

18

-

-

-

17.360.544

-

-

إيضاح

دخل شامل آخر

أرباح أسهم مدفوعة

أرباح أسهم نقدية موصى بتوزيعها

أسهم منحة صادرة

11

18

18

18

محول إلى االحتياطي القانوني

الرصيد في  31ديسمبر 2015

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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احتياطي
قانوني
دينار بحريني

احتياطي
عام
دينار بحريني

احتياطي
استثمارات
متاحة للبيع
دينار بحريني

أرباح أسهم
موصى بتوزيعها
دينار بحريني

أرباح
مبقاة
دينار بحريني

مجموع
حقوق الملكية
دينار بحريني

8.680.272

5.000.000

3.298.835

5.208.163

32.663.056

72.210.870

-

-

-

-

16.132.720

16.132.720

-

-

228.958

-

-

228.958

-

-

228.958

-

16.132.720

16.361.678

1.592.222

-

-

-

()1.592.222

-

-

-

-

()5.208.163

-

()5.208.163

-

-

-

-

-

20.698.886

-

-

-

-

-

()33.248

-

-

-

5.134.968

()5.134.968

-

10.272.494

5.000.000

3.527.793

5.134.968

42.068.586

104.030.023

8.266.926

5.000.000

3.157.241

6.613.540

29.914.169

69.485.727

-

-

-

-

9.197.089

9.197.089

-

-

141.594

-

-

141.594

-

-

141.594

-

9.197.089

9.338.683

-

-

-

-

()826.693

-

413.346

-

-

-

()413.346

-

-

-

-

()6.613.540

-

()6.613.540

-

-

-

5.208.163

()5.208.163

-

8.680.272

5.000.000

3.298.835

5.208.163

32.663.056

72.210.870
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القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
1

معلومات عن المجموعة

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب«( .الشركة») هي شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بموجب سجل تجاري رقم
 .950إن العنوان البريدي للمقر الرئيسي للشركة هو ص.ب  ،580المنامة ،مملكة البحرين.
تمتلك وتدير المجموعة فندق الخليج وأجنحة الخليج ومركز الخليج الدولي للمؤتمرات ومكاتب الخليج وجلف براندز إنترناشونال في البحرين باإلضافة إلى توفير
الخدمات التموينية .كما تقدم المجموعة خدمات إدارية لفندق كيه البحرين وجلف ريزيدنس أمواج في البحرين وجلف كورت السيف ،مملكة البحرين ومنتجع جنة
المحيط في زنجبار ،جمهورية تنزانيا.
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016قامت الشركة بإقتناء حصة ملكية بنسبة  %100في شركة البحرين للسياحة ش.م.ب( .مقفلة) ،وهي شركة تأسست في
مملكة البحرين ،من خالل مقايضة األسهم كما هو موضح بالتفصيل في إيضاح  .7يتمثل نشاط شركة البحرين للسياحة الرئيسي في فندق كراون بالزا البحرين.
كما تملك وتدير شركة البحرين للسياحة قسم السفريات في شركة البحرين للسياحة .كما تمتلك شركة البحرين للسياحة حصة ملكية بنسبة  %33في الشركة األفريقية
والشرقية (البحرين) ذ.م.م.
فيما يلي أدناه معلومات عن هيكل المجموعة .تم تقديم معلومات عن أطراف ذات العالقة للمجموعة في إيضاح .28
نسبة
الملكية
%100

تاريخ
التأسيس
 4ديسمبر 2002

أسم الشركة التابعة

 12أغسطس 2010

فندق الخليج خدمة غسيل المالبس ش.ش.و.

شركة الخليج إلدارة الفنادق ش.ش.و
موارد الضيافة ش.ش.و.

األنشطة
إدارة الفنادق والمطاعم وأيضا تقديم
خدمات التموين للطائرات والسفن
والمؤسسات الحكومية والشركات.

%100
استيراد وتصدير وبيع معدات
المطابخ التجارية والمنزلية وعقود
التصاميمالداخلية.
%100

 1فبراير 2014

توفير خدمات الغسيل األوتوماتيكي

شركة البحرين للسياحة ش.م.ب.

%100

 31مايو 2016

أسم الشركة الزميلة

نسبة
الملكية
%28.06

بلد
التأسيس
مملكةالبحرين

إنشاء واإلستثمار في الفنادق
والمشاريع السياحية األخرى.
األنشطة

نسبة
الملكية
%33.33

بلد
التأسيس
مملكةالبحرين

شركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب.

إسم الشركة الزميلة
األفريقية والشرقية (البحرين) ذ.م.م.

تشارك أساساً في تشغيل المطاعم،
وتقديم الخدمات المرتبطة بالترفيه
العائلي وتوريد المعدات المتعلقة
بالتسلية واالستثمار في الشركات
ذات األهداف المماثلة لتلك التي في
شركة البحرين للترفيه العائلي.
األنشطة
اإلستثمار في السندات واألسهم
وكذلك استيراد وبيع المنتجات
االستهالكية.

لقد تم إعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة لمجموعة فنادق الخليج ش.م.ب .وشركاتها التابعة (المشار إليهما معاً بالمجموعة) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
بنا ًء على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  15فبراير .2017
2

أسس اإلعداد

أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي وطبقاً لقانون الشركات التجارية
البحريني والمتطلبات النافذة للدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي (األحكام النافذة من المجلد رقم  )6وقواعد وإجراءات بورصة البحرين.
أعدت القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء اإلستثمارات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.
تم عرض القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني ،لكونها العملة الرئيسية وعملة العرض لعمليات المجموعة.
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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3

أسس التوحيد

تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر ( 2016المشار إليهما معاً بالمجموعة) .تتحقق السيطرة عندما يكون
لدى المجموعة تعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل إستخدام
سلطتها على الشركة المستثمر فيها .وباألخص ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة:
)1
)2
)5

السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها)؛
تعرضات على أو حقوق في عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و
القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها.

بشكل عام ،هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها السيطرة .لدعم هذا االفتراض ،وعندما يكون لدى المجموعة حقوق األقلية في أغلبية حقوق
التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها السلطة على الشركة
المستثمر فيها ،بما في ذلك:
)1
)2
)5

الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و
حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الممكنة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك تغيرات على عنصر أو أكثر من العناصر
الثالث .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة.
يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في القائمة الموحدة للدخل الشامل من تاريخ حصول المجموعة
على السيطرة لغاية تاريخ إيقاف السيطرة على الشركة التابعة.
ينسب الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حقوق حاملي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير المسيطرة ،حتى لو إن النتائج تؤدي
إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة .أينما استلزم األمر ،يتم عمل تعديالت في القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشي سياساتها المحاسبية مع السياسات
المحاسبية للمجموعة .تم إستبعاد جميع الموجودات والمطلوبات والحقوق والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة
بالكامل عند التوحيد.
إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،فإنها تقوم باستبعاد الموجودات (متضمنة الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة والحقوق غير المسيطرة والبنود
األخرى للحقوق في حين يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة في القائمة الموحدة للدخل الشامل .يتم إثبات أي إستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
4

السياسات المحاسبية الهامة

معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة نافذه أعتباراً من  1يناير 2016
إن السياسات المحاسبية المتبعة هي مطابقة لتلك التي تم إتباعها في السنة المالية السابقة ،بإستثناء تطبيق معايير وتفسيرات مجلس معايير المحاسبة الدولي الجديدة
والمعدلة النافذة اعتباراً من  1يناير  .2016إن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات ليس لها أي تأثير على المركز أو األداء المالي للشركة أو افصاحاتها:
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  14المتعلق بالحسابات التنظيمية المؤجلة :توجيهات بشأن العرض واإلفصاحات؛
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  11المتعلق بالترتيبات المشتركة :احتساب الحصص المقتناة – توجيهات بشأن إقتناء حصص في عملية مشتركة؛
(المعدل)
المتعلق بالعقارات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة :توضيحات بشأن الطرق المقبولة لالستهالك
معيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار
واإلطفاء؛
المحاسبة الدولي رقم ( 38المعدل)
المتعلق بالعقارات واآلالت والمعدات والزراعة :توجيهات بشأن المتطلبات المحاسبية للموجودات البيولوجية
معيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار
الحاملةللنباتات؛
المحاسبة الدولي رقم ( 41المعدل)
المتعلق بالقوائم المالية المنفصلة :توجيهات بشأن طريقة حقوق الملكية لإلستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع
معيار المحاسبة الدولي رقم ( 27المعدل)
المشتركة والشركات الزميلة؛
المتعلق باإلفصاح التمهيدي :المتعلق بعرض القوائم المالية :توضيح بشأن المتطلبات الجوهرية والعرض
معيار المحاسبة الدولي رقم ( 1المعدل)
واإلفصاحات؛ و
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
المتعلق بالقوائم المالية الموحدة ،اإلفصاح عن الحصص في المؤسسات األخرى واإلستثمارات في الشركات
الزميلة والمشاريع المشتركة :تعالج التعديالت المسائل الناتجة من تطبيق المؤسسات االستثمارية اإلعفاء بموجب
 10والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .10
رقم  12ومعيار المحاسبة الولي رقم 28
(المعدل)
التحسينات السنوية على دورة – 2012
:2014
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  5المتعلق بالموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات الموقوفة :توجيهات بشأن تغيير طرق
االستبعاد؛
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7المتعلق باألدوات المالية :اإلفصاحات :توجيهات بشأن عقود الخدمات وقابلية تطبيقها على إفصاحات المقاصة
حول القوائم المالية المرحلية المختصرة؛
(المعدل)
المتعلق بمزايا الموظفين :توضيح بشأن عمق سوق سندات الشركات عالية الجودة؛ و
معيار المحاسبة الدولي رقم ( 19المعدل)
المتعلق بإعداد التقارير المالية المرحلية :توجيهات بشأن اإلفصاحات المرحلية والمعلومات األخرى.
معيار المحاسبة الدولي رقم ( 34المعدل)
التقرير السنوي 2016
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

دمج األعمال
يتم إحتساب دمج األعمال بإستخدام طريقة اإلقتناء .يتم قياس تكلفة اإلقتناء كإجمالي للمقابل المحول والمقاسة بالقيمة العادلة بتاريخ اإلستحواذ والقيمة ألي حقوق غير
مسيطرة في الملكية المشتراة .لكل عملية من عمليات دمج األعمال ،تقيس المجموعة الحقوق غير المسيطرة في الملكية المشتراة إما بالقيمة العادلة أو بتناسب حصتهم
في صافي الموجودات المحددة للملكية المشتراة .تم إحتساب التكاليف المتعلقة باإلقتناء عند تكبدها ويتم تضمنيها في مصروفات إدارية.
عندما تقوم المجموعة بإقتناء األعمال ،فأنها تقيم الموجودات المالية والمطلوبات المتكبدة للتصنيف والتعيين المناسب وفقاً للشروط التعاقدية والظروف اإلقتصادية
والشروط ذات الصلة كما هو بتاريخ اإلقتناء .ويتضمن هذا فصل المشتقات الضمنية للعقود المحتوية من قبل المشتري.
يتم تقييم مقابل اإللتزامات الناتجة من دمج األعمال بالقيمة العادلة بتاريخ اإلقتناء كجزء من دمج األعمال .مقابل اإللتزامات المصنفة على أنه موجودات أو مطلوبات
والتي هي أداة مالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ،39يتم إعادة قياسها بتاريخ إعداد كل تقرير مالي بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في القائمة
الموحدة للدخل.
يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة( ،التي تعد الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المثبت ألي حقوق غير مسيطرة) وأي حصة ملكية محتفظ بها مسبقاً فوق صافي
الموجودات المحددة المقتناة والمطلوبات المتكبدة .إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة تزيد عن إجمالي المقابل المحول ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما
إذا تم تحديد جميع الموجودات المقتناة وجميع المطلوبات المتكبدة بشكل صحيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم إثباتها بتاريخ اإلقتناء.
إذا كانت نتائج عملية إعادة التقييم تشير إلى وجود زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة فوق إجمالي المقابل المحول ،فإنه يتم بعد ذلك إثبات المكسب في
القائمة الموحدة للدخل «كمكسب من صفقة شراء».
بعد اإلثبات المبدئي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم أي خسائر إضمحالل متراكمة .لغرض فحص االضمحالل ،يتم تخصيص الشهرة المقتناة من دمج األعمال
من تاريخ اإلقتناء لكل وحدة من وحدات المجموعة المنتجة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من أعمال الدمج ،بغض النظر ما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى
للملكية المشتراة تم تخصيصها لتلك الوحدات.
أينما تشكل الشهرة جزءاً من الوحدة المنتجة للنقد وجزءاً من العمليات ضمن الوحدة المستبعدة ،فإن الشهرة المرتبطة بالعمليات المستبعدة يتم تضمينها في القيمة
المدرجة للعمليات عند تحديد المكسب أو الخسارة للعمليات المستبعدة .يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة وجزء
من الوحدة المنتجة للنقد المتبقية.
يتم مبدئياً قياس اإللتزامات المحتملة المثبتة في دمج األعمال بقيمها العادلة .ويتم الحقاً قياسها بمبلغ أعلى من المبلغ الذي يتوجب إثباته وفقا لمتطلبات المخصصات أو
المبلغ المثبت في البداية أقل (حسب مقتضى الحال) يتم إثبات اإلطفاء المتراكم وفقا لمتطلبات إثبات اإليراد.
التصنيف المتداول مقابل غير المتداول
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول.
ً
متداوال عندما:
يعتبر الموجود
يتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو إستهالكه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛
يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛
يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ أو
النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد من إن يتم استبداله أو استخدامه لتسوية مطلوب لمدة أثنى عشر شهراً على األقل بعد فترة إعداد التقارير المالية.
تصنيف المتداول مقابل غير المتداول (تتمة)
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.
ً
متداوال عندما:
يعتبر المطلوب
-

يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتيادية؛
يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛
عندما يكون مستحق السداد خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقارير المالية؛ أو
ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة أثنى عشر شهراً على األقل بعد فترة إعداد التقارير.

تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين مشاركي السوق في تاريخ القياس .ويستند قياس
القيمة العادلة على افتراض بأن معاملة بيع الموجود أو تحويل المطلوب تحدث إما:
)1
)2

في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب ،أو
في السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي.
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب

26

4

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
قياس القيمة العادلة (تتمة)

يجب إن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة.
يتم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوب باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجود أو المطلوب ،على افتراض بأن
مشاركي السوق يعملون بأفضل مصالحهم االقتصادية.
يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة مشاركي السوق على إدرار منافع اقتصادية عن طريق استخدام الموجودات بأعلى وأفضل
استخداماتها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق الذي سيستخدم الموجودات بأعلى وأفضل استخداماتها.
تستخدم المجموعة تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لها معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ،والذي يزيد الحد االقصى الستخدام المدخالت ذات
الصلة التي يمكن مالحظتها ويحد من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،بنا ًء على أدنى
مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل:
)1
)2
ج)

المستوى  - 1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛
المستوى  – 2تقنيات التقييم ألدنى مستوى والتي يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة المسجلة أما بصورة مباشرة أو غير
مباشرة؛ و
المستوى  - 3تقنيات التقييم ألدنى مستوى والتي ال يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر ،تحدد المجموعة ما إذا كانت قد حدثت تحويالت فيما بين المستويات في التسلسل
الهرمي من خالل إعادة تقييم تصنيفها (استناداً إلى أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل) في نهاية فترة إعداد كل تقرير مالي.
لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات
ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
عقارات وآالت ومعدات
تدرج العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة ،بعد حسم االستهالك المتراكم وأي إضمحالل في القيمة .تتضمن هذه التكاليف تكلفة استبدال جزء من العقارات واآلالت
والمعدات وتكاليف اإلقتراض لمشاريع البناء الطويلة األجل إذا تم استيفاء معايير اإلثبات .عندما يتطلب استبدال أجزاء جوهرية للعقارات واآلالت والمعدات على
فترات ،فإن المجموعة تقوم بإثبات تلك األجزاء كموجودات فردية بأعمار إنتاجية محددة واستهالك على التوالي .وبالمثل ،عندما يتم إجراء معاينة رئيسية ،يتم إثبات
تكلفتها في القيمة المدرجة للعقارات واآلالت والمعدات كتكلفة استبدال إذا تم استيفاء معايير اإلثبات .يتم إثبات جميع تكاليف التصليحات والصيانة األخرى في القائمة
الموحدة للدخل عند تكبدها .ال يتم استهالك األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
يحسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للعقارات واآلالت والمعدات على النحو التالي:
 −المباني المملوكة ملكاً حراً

 −أثاث وتركيبات ومعدات المكاتب
 −آالت ومعدات وسيارات
 −معدات تشغيلية خفيفة

 الهيكل األصلي -التحسينات الالحقة

 40ســـنة
على فترة العمر المتبقي للمباني المتعلقة بها أو قبل ذلك
أيهما أسبق
 2إلى  7سنوات
 2إلى  10سنوات
 2إلى  5سنوات

يتم إستبعاد بند من العقارات واآلالت والمعدات أو أي جزء تم إثباته مبدئياً عند اإلستبعاد أو عندما ال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية من إستخدامه أو
استبعاده .يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن استبعاد موجود (يتم احتسابه على إنه الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة المدرجة للموجود) في القائمة
الموحدة للدخل عند إستبعاد الموجود.
ً
مستقبال إذا تطلب األمر.
يتم مراجعة القيمة المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في نهاية كل سنة مالية ،ويتم تعديلها
إستثمارات عقارية
يتم قياس اإلستثمارات العقارية التي يتم اإلحتفاظ بها لغرض إكتساب اإليجارات أو اإلرتفاع في ثمنها بالتكلفة ،متضمنة تكاليف المعاملة ،بعد حسم اإلستهالك المتراكم
واإلضمحالل المتراكم ،إن وجد .تتضمن القيمة المدرجة على تكلفة استبدال جزء من إستثمار عقاري حالي في الوقت الذي يتم فيه تكبد التكلفة ،إذا تم استيفاء معايير
اإلثبات؛ وتستثنى تكاليف تقديم الخدمات اليومية لإلستثمار العقاري.
يتم إحتساب اإلستهالك المحتسب على اإلستثمارات العقارية على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة.
يتم إستبعاد اإلستثمارات العقارية عندما يتم إستبعادها أو عندما يتم سحب اإلستثمار العقاري بصورة نهائية من اإلستخدام ،وال يتوقع الحصول على منافع إقتصادية
مستقبلية من إستبعاده .يتم إثبات الفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة المدرجة للموجود في القائمة الموحدة للدخل الشامل في فترة اإلستبعاد.
التقرير السنوي 2016
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مخزون
يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها ،أيهما أقل.
أوال الصادر ً
يتم احتساب التكاليف المتكبدة لكل منتج حتى وصوله إلى موقعه وشكله الحاليين على تكلفة المتوسط المرجح على أساس الوارد ً
أوال.
يحدد صافي القيمة المتوقع تحقيقها على أساس أسعار البيع المقدرة محسوماً منها أي تكاليف إضافية متوقع تحققها حتى إتمام اإلنتاج والبيع.

إستثمار في شركة زميلة
إن الشركة الزميلة هي مؤسسة لدى المجموعة نفوذ مؤثر عليها .إن النفوذ المؤثر هي القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالسياسات المالية
والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ،ولكن ليست السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.
إن االعتبارات التي يتم عملها في تحديد النفوذ المؤثر هي مماثلة لتلك التي تعد ضرورية لتحديد مدى السيطرة على الشركات التابعة.
يتم حساب إستثمارات المجموعة في شركتها الزميلة بموجب طريقة الحقوق.
بموجب طريقة الحقوق ،يتم إثبات اإلستثمار في الشركة الزميلة مبدئياً بالتكلفة .يتم تعديل القيمة المدرجة لإلستثمار إلثبات التغيرات في حصة المجموعة من صافي
موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ اإلقتناء .يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة المدرجة لإلستثمار وهي غير مطفأة وال يتم فحصها لإلضمحالل.
تعكس القائمة الموحدة للدخل حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة .يتم عرض أي تغير في الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها كجزء من
القائمة الموحدة للدخل الشامل للمجموعة .باإلضافة إلى ذلك ،أينما وجدت تغييرات قد أثبتت مباشر ًة في حقوق الشركة الزميلة ،تقوم المجموعة بإثبات حصتها في هذه
التغييرات وتفصح عن هذا ،إذا استلزم األمر في القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق .يتم استبعاد المكاسب أو الخسائر غير المحققة من المعامالت بين المجموعة
وشركتها الزميلة إلى حد حصة المجموعة في الشركة الزميلة.
يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة في نفس فترة إعداد التقارير المالية للمجموعة .أينما استلزم األمر ،يتم عمل تعديالت في السياسات المحاسبية لتتماشي مع
سياساتالمجموعة.
بعد تطبيق طريقة الحقوق ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضرورياً إثبات خسارة إضمحالل إضافية لحصة إستثمارات المجموعة في شركتها الزميلة .تقوم
المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير ،بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل اإلستثمار في الشركة الزميلة .إذا وجد مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة
بإحتساب قيمة اإلضمحالل والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها المدرجة ،من ثم إثبات الخسارة «كحصة المجموعة من خسارة شركة
زميلة» في القائمة الموحدة للدخل.
عند فقدان نفوذ مؤثر على الشركة الزميلة تقيس وتثبت المجموعة أي إسثتمار محتفظ به بقيمته العادلة .يتم إثبات أي فرق بين القيمة المدرجة للشركة الزميلة عند
فقدان النفوذ المؤثر والقيمة العادلة لإلستثمار المحتفظ به والمتحصالت من اإلستبعاد في القائمة الموحدة للدخل.
إضمحالل موجودات غير مالية
تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل الموجود .إذا وجد مثل هذا الدليل ،أو عندما يتطلب عمل
فحص إضمحالل سنوي للموجود ،تقوم المجموعة بعمل تقييم لمبلغ الموجود القابل لإلسترداد .إن القيمة القابلة لإلسترداد للموجود هي القيمة العادلة األعلى للموجود
أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصاً تكلفة البيع وقيمتها المستخدمة وهي محددة للموجود الفردي ،إال إذا كان الموجود غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي مستقلة إلى حد
بعيد عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات .عندما تزيد القيمة المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمها القابلة لإلسترداد ،فإن الموجود
ُ
مضمحال ،ويتم إظهار الموجود بالمبلغ القابل لإلسترداد.
يعتبر
عندما يتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود ،فان التدفقات النقدية المستقبلية يتم خصمها إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس التقييمات
الحالية للسوق للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاصة بالموجود .عند تحديد القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع ،فإنه يتم األخذ في االعتبار أحدث معامالت في
السوق .عندما ال يمكن تحديد مثل هذه المعامالت ،فأنه يتم استخدام أحدث نماذج التقييم المناسبة في السوق .هذه الحسابات يتم تأيدها من قبل مضاعفات التقييم أو
مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة.
تستند عملية حساب اضمحالل المجموعة على الميزانيات التفصيلية والحسابات المتوقعة ،التي تعد بشكل منفصل لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد للمجموعة
والتي يتم تخصيص الموجودات الفردية لها .هذه الميزانيات والحسابات المتوقعة تغطي بشكل عام فترة خمس سنوات .للفترات األطول ،يحسب معدل النمو الطويل
األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة.
يتم إثبات خسائر اإلضمحالل من العمليات المستمرة ،متضمنة على إضمحالل المخزون في القائمة الموحدة للدخل ضمن فئات المصروفات المتطابقة مع وظيفة
الموجوداتالمضمحلة.
األدوات المالية – اإلثبات المبدئي والقياس الالحق
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه موجود مالي لشركة واحدة ومطلوب مالي أو أداة أسهم حقوق ملكية لشركة أخرى.
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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الموجودات المالية
اإلثبات المبدئي والقياس الالحق
يتم تصنيف الموجودات المالية ،عند اإلثبات المبدئي ،كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر وقروض وذمم مدينة أو إستثمارات متاحة
للبيع .أيهما أنسب .يتم إثبات جميع الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة ،وباإلضافة في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو
الخسائر تنسب إليها تكاليف معاملة إقتناء الموجود المالي.
ً
عامة في القوانين أو حسب أعراف السوق (طريقة
المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه
الشراء العادية) يتم إثباتها بتاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجود.
القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفاتها على النحو التالي:
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تتضمن الموجودات المالية المدرجة ضمن األرباح أو الخسائر على الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والمصنفة عند اإلثبات المبدئي كمدرجة بالقيمة
العادلة ضمن األرباح أو الخسائر .يتم تصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بها لغرض المتاجرة إذا تم إقتنائها لغرض البيع أو إعادة الشراء في المدى القريب .كما يتم
تصنيف المشتقات المالية ،بما في ذلك فصل المشتقات الضمنية كمحتفظ بها لغرض المتاجرة إال إذا تم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة على النحو المنصوص عليه في
معيار المحاسبة الدولي رقم  .39لم تقم المجموعة بتصنيف أي من الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر .تدرج الموجودات المالية
المدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر في القائمة الموحدة للمركز المالي بالقيمة العادلة مع إثبات المكاسب أو الخسائر في القائمة الموحدة للدخل.
قروض وذمم مدينة
هذه الفئة هي أكثر صلة بالمجموعة ،القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة التي لديها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال يتم تداولها في السوق
النشطة .بعد القياس المبدئي ،يتم الحقاً قياس هذه الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد حسم اإلضمحالل .يتم إحتساب التكلفة
المطفأة باألخذ في اإلعتبار أية خصومات أو عالوات من اإلقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزأ ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي .يتم إثبات المكاسب والخسائر
في القائمة الموحدة للدخل عندما يتم إستبعاد أو إضمحالل القروض أو الذمم المدينة ،وكذلك من خالل عملية اإلطفاء .تشطب الديون المعدومة من القائمة الموحدة
للدخل عندما يتم تحديدها.
تنطبق هذه الفئة بصورة عامة على الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى .لمزيد من المعلومات عن الذمم المدينة راجع إيضاح .14
إستثمارات متاحة للبيع
تتضمن اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع على إستثمارات أسهم حقوق الملكية وسندات ال ّدين .إستثمارات أسهم حقوق الملكية المصنفة كمتاحة للبيع هي تلك التي ال
يتم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض المتاجرة أو غير مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر .سندات الدين في هذه الفئة هي تلك التي تنوي المجموعة
االحتفاظ بها لفترة غير محددة والتي يمكن بيعها استجابة الحتياجات السيولة أو تلبية للتغيرات في ظروف السوق .تتضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع للمجموعة فقط
على إستثمارات أسهم حقوق الملكية.
بعد القياس المبدئي ،يتم الحقاً قياس اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع إثبات المكاسب أو الخسائر غير المحققة كدخل شامل آخر ضمن إحتياطي
إستثمارات متاحة للبيع حتى يتم إستبعاد اإلستثمارات ،فعندها يتم إثبات المكسب أو الخسارة المتراكمة كدخل تشغيلي آخر ،أو يتم تحديدها كمضمحلة ،فعندها يتم إعادة
تصنيف الخسارة المتراكمة في القائمة الموحدة للدخل ضمن تكاليف التمويل ويتم إلغائها من إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع.
النقد وما في حكمه
يشتمل النقد واألرصدة لدى البنوك في القائمة الموحدة للمركز المالي على نقد لدى بنوك وفي الصندوق وودائع ألجل .لغرض القائمة الموحدة للتدفقات النقدية ،يشتمل
النقد وما في حكمه على نقد وودائع قصيرة األجل بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل محسوماً منهاً النقد المقيد ،إن وجد.
إضمحالل وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية
تقيم المجموعة في تاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل موجود مالي محدد أو مجموعة من الموجودات
المالية .يعتبر الموجود المالي مضمحل أو مجموعة من الموجودات المالية مضمحلة إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت اإلضمحالل نتيجة لحدث أو أكثر قد تم
حدوثه بعد اإلثبات المبدئي للموجود (تكبد على «أثره خسارة») وبأن حدوث تلك الخسارة لها تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للموجود المالي أو
مجموعة من الموجودات المالية التي يمكن قياسها بواقعية .من الممكن أن يتضمن دليل اإلضمحالل على مؤشرات بأن المقترض أو مجموعة من المقترضين
يواجهون صعوبات مالية جوهرية ،وفوات مواعيد دفع الفائدة أو المبالغ األصلية ،ويوجد هناك إحتمال تعرض المقترض أو مجموعة من المقترضين إلى اإلفالس
أو إعادة تنظيم مالي آخر ويمكن مالحظته حيث توجد معلومات تشير بحدوث اإلنخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة القابلة للقياس ،أو حدوث تغيرات في
أعمال المتاجرة أو في األوضاع االقتصادية المرتبطة بعدم السداد.
يتم عمل تقييم في تاريخ إعداد كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل موجود مالي محدد .إذا وجد مثل هذا الدليل ،فإنه يتم إثبات أية
خسارة إضمحالل ضمن القائمة الموحدة للدخل .يتم تحديد اإلضمحالل على النحو التالي:
)1

للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ،فإن اإلضمحالل هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة بعد حسم أي خسارة إضمحالل تم إثباتها مسبقاً في القائمة الموحدة
للدخل؛

)2

للموجودات المدرجة بالتكلفة ،فإن اإلضمحالل هو الفرق بين القيمة المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بعائد السوق الحالي على
موجود مالي مماثل؛ و

ج)

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة ،فإن اإلضمحالل هو الفرق بين القيمة المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بسعر الفائدة
الفعلي األصلي.
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المطلوباتالمالية
اإلثبات المبدئي والقياس
يتم تصنيف المطلوبات المالية ،عند اإلثبات المبدئي كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر أو قروض واقتراضات أو ذمم دائنة أو مشتقات
مالية مصنفة كأدوات تحوط في التحوط الفعال ،أيهما أنسب.
يتم إثبات المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة في حالة القروض واالقتراضات ،بعد حسم التكاليف المنسوبة مباشر ًة للمعاملة.
ً
عامة في القوانين أو حسب أعراف السوق (طريقة
المشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه
الشراء العادية) يتم إثباتها بتاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجود.
تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى.
القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفاتها على النحو التالي:
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
تدرج الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى بسعر التكلفة ،والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المتوجب دفعه في المستقبل للبضائع والخدمات المستلمة ،سواء تمت أو لم
تتم مطالبة المجموعة بها.
مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة الموحدة للمركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف
بها للموجودات والمطلوبات المالية ،حيث تنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ أو بيع الموجود وسداد المطلوب في الوقت ذاته.
التكلفة المطفأة لألدوات المالية
يتم احتساب التكلفة المطفأة بإستخدام طريقة مع ّدل الفائدة الفعلي بعد حسم أي مخصص لإلضمحالل والمبلغ األصلي المستحق السداد أو الخصم .يتم إحتساب التكلفة
المطفأة باألخذ في اإلعتبار أي عالوات أو خصومات من اإلقتناء متضمنة تكاليف المعاملة والرسوم التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي.
إستبعاد األدوات المالية
يتم إستبعاد الموجود المالي (أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة) عند:
-

إنقضاء الحقوق في إستالم التدفقات النقدية من موجود؛ أو
قيام المجموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من موجود ولكنها تلتزم بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب سداد؛
وسواءً( :أ) قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بالموجود ،أو (ب) عندما لم تقم المجموعة بنقل أو إبقاء جميع المخاطر
والمكافآت الجوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة على الموجودات.

عند استبعاد الموجود المالي المقاس بالتكلفة المطفأة ،فإنه يتم إثبات الفرق بين المبلغ المدرج للموجود والمقابل المستلم والذمم المدينة ضمن القائمة الموحدة للدخل
الشامل.
يتم إستبعاد المطلوبات المالية عندما يكون اإللتزام بموجب المطلوب قد تم إخالئه أو إلغائه أو إنتهاء م ّدته.
مخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزام (قانوني أو متوقع) على المجموعة ناتج عن حدث سابق ،ومن المحتمل أن يتطلب وجود تدفق خارجي للموارد يشمل المنافع
اإلقتصادية لتسوية هذه اإللتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامات .حيثما تتوقع المجموعة إسترداد بعض أو جميع المخصصات ،على سبيل المثال
بموجب عقد التأمين ،يتم إثبات التسويات كموجود منفصل ولكن فقط عندما تكون التسويات شبة مؤكدة .يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي مخصصات في القائمة
الموحدة للدخل بعد حسم أي تسويات .إذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال جوهرياً ،فأنه يتم خصم المخصصات بإستخدام المعدالت الحالية ما قبل الضريبة التي
تعكس ،كما هو مناسب ،المخاطر المحددة للمطلوبات .أينما يستخدم الخصم ،فإن الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الزمن يتم إثباته كتكلفة تمويل.
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة بدفع إشتراكات في نظام الهيئة العامة للتأمين اإلجتماعي لموظفيها المواطنين والتي تحسب كنسبة من رواتب الموظفين .إن إلتزامات المجموعة تكون
محصورة في نطاق المبالغ المساهم بها في هذا النظام والتي يتم صرفها عند إستحقاقها.
كما تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها األجانب ،والتي تستحق بنا ًء على رواتب الموظفين عند إنهاء التوظيف وعدد سنوات الخدمة .تدرج التكاليف
المتوقعة لهذه المكافآت كمصروفات على فترة التوظيف.
أسهم الخزانة
يتم إثبات أدوات أسهم حقوق الملكية الخاصة التي يتم إعادة شرائها (أسهم خزانة) بالتكلفة وتخصم من حقوق الملكية .ال يتم إثبات المكسب أو الخسارة من شراء أو
بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة للشركة .يتم إثبات أي فرق بين القيمة المدرجة والمقابل ،إذا أعيد إصدارها ،في عالوة إصدار األسهم.
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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إثبات اإليراد
يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه المنافع اإلقتصادية إلى المجموعة بحيث يمكن قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية ،بغض النظر عن متى
يتم استالم المدفوعات .يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذمم المدينة ،مع األخذ في االعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع بإستثناء الضرائب أو
الرسوم .تقيم المجموعة ترتيبات إيراداتها مقابل معايير محددة من أجل تحديد ما إذا كانت تعمل كرب المال أو وكيل .لقد استنتجت المجموعة بأنها تعمل كرب المال
في جميع ترتيبات إيراداتها نظراً ألنها الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات ولديها أسعار العروض وكما أنها تتعرض لمخاطر المخزون واالئتمان.
يجب استيفاء معايير اإلثبات التالية قبل إثبات اإليراد .يجب استيفاء معايير اإلثبات التالية قبل إثبات اإليراد:
إيرادات من الخدمات
يتم إثبات اإليرادات من تقديم الخدمات عندما يتم تقديم الخدمات ،شريطة أن يمكن قياس مبلغ اإليرادات بموثوقية.
بيع البضائع
يتم إثبات اإليراد من بيع البضائع عندما تنتقل المخاطر الهامة والعائدة إلى ملكية البضائع إلى المشتري ،عاد ًة عند تسليم البضائع للعمالء وتم نقل سند الملكية.
رسوم إدارية
يتم إثبات الرسوم اإلدارية عند اكتسابها كما تم تحديدها بموجب إتفاقية اإلدارة.
دخل اإليجار
تدير المجموعة المكاتب التنفيذية التي تم تأجيرها على أساس تجاري .يتم احتساب دخل اإليجار الناتج من عقود التأجير التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى
فترة عقد اإليجار ويتم تضمينه في الدخل اآلخر كدخل إيجار.
دخل الفوائد
ً
مستقبال خالل العمر الزمني
يتم تسجيل دخل الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي بموجبه يتم خصم المبالغ النقدية المتوقعة
لألدوات المالية أو فترة أقصر إلى صافي القيمة المدرجة للموجود المالي أو المطلوب ،أيهما أنسب.
دخل أرباح األسهم
يتم إثبات إيراد أرباح األسهم عندما يكون لدى المجموعة الحق الستالم مدفوعاتها ،وعاد ًة عندما يوافق المساهمين على أرباح األسهم.
معامالت بالعمالت أجنبية
يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالدينار البحريني ،والذي يعد العملة الرئيسية لعمليات المجموعة .تقوم كل وحدة ضمن المجموعة بتحديد عملة عملياتها
ويتم قياس البنود المتضمنة في القوائم المالية لكل وحدة بإستخدام تلك العملة.
المعامالت واألرصدة
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئياً من قبل شركات المجموعة بأسعار العملة الرئيسية المعنية بهم السائدة بالتاريخ إجراء المعاملة.
يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى العملة الرئيسية بإستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد التقارير المالية.
ترحّ ل جميع الفروق الى القائمة الموحدة للدخل.
إن البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة بالتواريخ المبدئية للمعامالت .يتم تحويل البنود غير النقدية
المقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.
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فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة .هذه القائمة هي للمعايير والتفسيرات الصادرة ،والتي تتوقع الشركة بأنها
ستكون قابلة للتطبيق بتاريخ مستقبلي .تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح إلزامية:
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9المتعلق باألدوات المالية
توجيهات بشأن التصنيف والقياس واإلضمحالل ومحاسبة التحوط (إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير )2018؛
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع العمالء
توجيهات بشأن التزامات األداء ،المقابل المتغير والتزامات الضمان وبرنامج نقاط الوالء وتقديم الخدمات والمعدات الواردة من العمالء (إلزامي للفترات السنوية
المبتدئة في أو بعد  1يناير )2018؛
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( 28المعدل) المتعلق بالقوائم المالية الموحدة واالستثمارات في الشركات الزميلة
والمشاريعالمشتركة
القوائم المالية الموحدة واالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة :بيع أو توزيع الموجودات بين المستثمر وشركاته الزميلة أو مشروعه المشتركة (لم
يتم تحديد التاريخ اإللزامي)؛
معيار المحاسبة الدولي رقم ( 7المعدل) المتعلق بقائمة التدفقات النقدية
تتطلب التعديالت من المؤسسة تقديم إفصاحات تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية ،بما في ذلك التغيرات
الناتجة عن التدفقات النقدية وغير النقدية (إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  .)2017السماح بالتطبيق المبكر؛
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معيار المحاسبة الدولي رقم ( 12المعدل) المتعلق بضريبة الدخل
التعديالت ،إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة عن الخسائر غير المحققة (التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ،)12وتوضيح كيفية حساب
الموجودات الضريبية المؤجلة المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة (إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  .)2017السماح بالتطبيق
المبكر؛
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 2المعدل) المتعلق بمعامالت الدفع على أساس األسهم
تصنيف وقياس الدفع على أساس األسهم (إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  .)2018السماح بالتطبيق المبكر؛ و
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16المتعلق بعقود اإليجار
التوجيهات المعدلة للنموذج المنفرد لعقود اإليجار (إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  ،)2019مع السماح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15المتعلق «بإيرادات من عقود مبرمة مع العمالء».
معيار المحاسبة الدولي رقم  :27المتعلق بإستخدام طريقة الحقوق في القوائم المالية المنفصلة
ستسمح التعديالت للمؤسسات باستخدام طريقة الحقوق لحساب اإلستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة في قوائمها المالية المنفصلة.
سيتعين على المؤسسات التي سبق لها تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتي اختارت تطبيق طريقة الحقوق على قوائمها المالية المنفصلة بتطبيق هذا
التغيير بأثر رجعي .سيتعين على المطبقين للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى والذين اختاروا استخدام طريقة الحقوق على القوائم المالية المنفصلة،
تطبيق هذه الطريقة من تاريخ االنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .إن التعديالت إلزامية للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح
بالتطبيق المبكر .وال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
التحسينات التي أدخلت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على دورة (:)2014 – 2012
هذه التحسينات نافذة أعتباراً من  1يناير  .2016تتضمن هذه الوثيقة التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  5والمعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  7ومعيار المحاسبة الدولي رقم  19ومعيار المحاسبة الدولي رقم .34
معيار المحاسبة الدولي رقم  1المتعلق باإلفصاح التمهيدي
توضح التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  1المتعلق بعرض القوائم الماليةً ،
بدال من التغيير الجوهري ،المتطلبات القائمة في معيار المحاسبة
الدولي رقم  .1توضح التعديالت:
-

المتطلبات المادية في معيار المحاسبة الدولي رقم 1؛
أن البنود المحددة في قوائم األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر وقائمة المركز المالي قد تكون مصنفة.
أن تكون لدى المؤسسات المرونة فيما يتعلق بالترتيب الذي يتم فيه تقديم اإليضاحات حول القوائم المالية؛
يجب عرض حصة الدخل الشامل اآلخر من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة باستخدام طريقة الحقوق بصورة إجمالية كبند منفرد،
وتصنف بين تلك البنود التي سوف يتم أو لن يتم الحقاً إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر.

وعالوة على ذلك ،فإن التعديالت توضح المتطلبات التي تنطبق عندما يتم عرض المجاميع الفرعية اإلضافية في قائمة المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل
اآلخر .إن التعديالت إلزامية للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر .وال يتوقع بأن هذه التعديالت سيكون لها أي تأثير على
المجموعة.
المعايير والتفسيرات االخرى الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد ومن غير المرجح بأن يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة في فترة
تطبيقهاالمبدئية.
6

اآلراء والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة

إن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتطلب من اإلدارة عمل آراء وتقديرات وفرضيات قد تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات والمصروفات والموجودات
والمطلوبات المالية واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة ،بتاريخ تقديم التقارير المالية .ومع ذلك ،عدم التيقن بشأن هذه الفرضيات والتقديرات
يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية.
اآلراء
في أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،اتخذت اإلدارة اآلراء التالية ،منفصلة عن تلك المرتبطة بالتقديرات ،التي لديها أغلب التأثيرات الهامة على المبالغ
المثبتة في القوائم المالية الموحدة:
مبدأ االستمرارية
قام مجلس اإلدارة بعمل تقييم لقدرة الشركة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهو مقتنع بأن الشركة لديها المصادر لالستمرار في أعمالها في المستقبل
المنظور .وعالوة على ذلك ،فإن مجلس اإلدارة ليس على علم بأي أمور جوهرية غير مؤكدة التي من الممكن أن تسبب شكوكاً جوهرية حول قدرة الشركة على
المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية .ولذلك ،تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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اآلراء والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة (تتمة)

تصنيفاإلستثمارات
تقرر إدارة المجموعة عند اقتناء اإلستثمار ما إذا كان يتوجب تصنيف اإلستثمار كإستثمار محتفظ به لغرض المتاجرة أو متاح للبيع .إن تصنيف اإلستثمارات كمحتفظ
بها لغرض المتاجرة يعتمد على كيفية مراقبة اإلدارة ألداء تلك اإلستثمارات .كما إن لتلك اإلستثمارات قيم عادلة موثوق بها ومتوافرة بسهولة ويتم تسجيل التغييرات
في القيم العادلة كجزء من القائمة الموحدة للدخل في القوائم المالية الموحدة .يتم تصنيف جميع اإلستثمارات األخرى كمتاحة للبيع.
اضمحالل إستثمارات أسهم حقوق الملكية متاحة للبيع غير المسعرة
تقوم إدارة المجموعة بتسجل مخصص إضمحالل إستثمارات أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع المسعرة عندما يكون هناك انخفاض هامة أو طويل األمد في القيمة
العادلة أدنى من تكلفتها .تحديد ما إذا كان «االنخفاض هام» أو «طويل األمد» يتطلب راياَ .لتحديد هذا الرأي ،تقيم المجموعة ،من بين عوامل أخرى ،التغيرات
التاريخية ألسعار األسهم ومدتها (أكثر من  12شهراً) أو المدى ( %30أو أكثر) التي كانت القيمة العادلة لإلستثمار أدنى من تكلفتها .في  31ديسمبر  ،2016بلغت
خسارة اضمحالل إستثمارات أسهم حقوق الملكية متاحة للبيع غير المسعرة المسجلة في القائمة الموحدة للدخل  197.030دينار بحريني كما في  31ديسمبر 2016
( 235.093 :2015دينار بحريني) (راجع إيضاح .)11
التقديراتوالفرضيات
إن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ إعداد كل تقرير ،والتي لديها مخاطر هامة لتكون سبباً لتعديل
جوهري للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة ،موضحة أدناه .تعتمد المجموعة في فرضياتها وتقديراتها على معايير متوفرة عند إعداد
القوائم المالية الموحدة .قد تتغير الظروف والفرضيات بشأن التطورات المستقبلية حسب التغيرات أو ظروف السوق الخارجة عن سيطرة المجموعة .وتنعكس مثل
هذه التغييرات بالفرضيات عند حدوثها.
األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لعقاراتها وآالتها ومعداتها لحساب االستهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فيها إستخدام
الموجود وطبيعة التآكل والتقدم التقني أو التجاري.
يقوم أعضاء مجلس اإلدارة على أساس سنوي بمراجعة األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات .يتم تعديل مخصص االستهالك المستقبلي عندما يعتقد أعضاء
مجلس اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
إضمحالل الذمم التجارية المدينة
يتم عمل تقدير لمبالغ الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى القابلة للتحصيل عندما يكون تحصيل المبالغ بالكامل غير محتمل .ويتم عمل هذا التقدير بشكل فردي على
المبالغ الهامة .أما المبالغ الغير هامة بشكل فردي ،ولكن فات مواعيد استحقاقها ،يتم تقييمها بشكل جماعي ويتم عمل مخصص وفقاً لمدة وفوات مواعيد االستحقاق
بنا ًء على معدالت االسترداد التاريخية.
بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة  2.360.422دينار بحريني ( 1.556.611 :2015دينار بحريني) وبلغ مخصص إضمحالل الذمم المدينة  231.020دينار
بحريني ( 238.818 :2015دينار بحريني) كما في تاريخ إعداد التقارير المالية .سوف يتم إثبات أي فرق بين المبالغ الفعلية المحصلة في الفترات المستقبلية والمبالغ
المتوقعة في القائمة الموحدة للدخل.
إضمحالل المخزون
يـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها ،أيهما أقل .عندما يصبح المخزون قديماً أو متقادماً ،يتم عمل تقدير لصافي القيمة المتوقع تحقيقها .يتم عمل
هذا التقدير بشكل فردي على المبالغ الهامة .أما المبالغ الغير هامة بشكل فردي ولكنها قديمة أو متقادمة ،فيتم تقييمها بشكل جماعي ويطبق المخصص وفقاً لنوع
المخزون والدرجة العمرية أو انتهاء الصالحية ،بناءاً على أسعار البيع التاريخية.
بلغ إجمالي مخزون البضائع والمرطبات  3.592.831دينار بحريني ( 3.227.533 :2015دينار بحريني) وبلغ مخزون مخازن الصيانة  93.795دينار بحريني
( 97.188 :2015دينار بحريني) والمخازن العامة  126.285دينار بحريني ( 156.658 :2015دينار بحريني) ،مع مخصص للمخزون المتقادم أو بطيء
الحركة بمبلغ وقدره  288.471دينار بحريني ( 293.728 :2015دينار بحريني) كما في تاريخ إعداد التقارير المالية .سوف يتم إثبات أي فرق بين المبالغ الفعلية
المحققة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في القائمة الموحدة للدخل.

إضمحالل إستثمارات أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع غير المسعرة
عند تحديد أي إضمحالل إلستثمارات أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع غير المسعرة المدرجة بالتكلفة ،يتم عمل فرضيات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة من الموجودات ومعدالت الخصم التي سيتم تطبيقها والفترة المتوقعة للمكافآت.
7

إقتناء شركة البحرين للسياحة ش.م.ب.

بتاريخ  10فبراير  ،2016قرر مساهمي الشركة إقتناء  %100من رأس المال المدفوع لشركة البحرين للسياحة عن طريق إصدار سهم واحد من أسهم الشركة لكل
 2.261سهم من أسهم شركة البحرين للسياحة .بتاريخ  31مايو  ،2016استكملت الشركة عملية اإلقتناء عن طريق إصدار  31.844.440سهم عادى مدفوع
بالكامل من الشركة للمساهمين السابقين لشركة البحرين للسياحة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2016
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إقتناء شركة البحرين للسياحة ش.م.ب( .تتمة)

فيما يلي القيم العادلة المقدرة للموجودات والمطلوبات المحددة لشركة البحرين للسياحة كما في  31مايو  2016والتأثير الناتج نتيجة لعملية اإلقتناء:
القيمة العادلة
دينار بحريني
الموجوداتالمقتناة
نقد وأرصدة لدى بنك
ودائع مصرفية قصيرة األجل
ذمم تجارية مدينة
مخزون
ً
مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
إستثمارات متاحة للبيع
إستثمارات في شركة زميلة
إستثمار عقاري
عقارات ومعدات

محسوماً منها :المطلوبات المتكبدة
ذمم تجارية دائنة
مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
أرباح أسهم مستحقة الدفع
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

صافي الموجودات

القيمة المدرجة
دينار بحريني

1.471.282
6.845.844
273.475
77.422
270.566
4.920.455
6.858.018
928.363
8.340.961

1.471.282
6.845.844
284.872
77.422
270.566
4.920.455
6.858.018
928.363
15.675.458

29.986.386

37.332.280

462.331
1.779.484
437.546
482.458

462.331
779.484
437.546
482.458

3.161.819

2.161.819

26.824.567

35.170.461

مكسب من صفقة شراء ناتجة من عملية اإلقتناء
دينار بحريني
القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة المحددة
القيمة العادلة للمقابل المدفوع (إيضاح )16

26.824.567
()20.698.886

مكسب من صفقة شراء

6.125.681

صافي التدفق النقدي من اإلقتناء

8.317.126

من تاريخ اإلقتناء ،ساهمت شركة البحرين للسياحة بإيرادات قدرها  3.243.026دينار بحريني وربح قدره  873.231في عمليات المجموعة .لو حدثت عملية
الدمج في بداية الفترة ،ألصبحت اإليرادات المساهم بها من العمليات  6.281.704دينار بحريني وألصبح الربح المساهم فيه للمجموعة  2.149.908دينار
بحريني.
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
34

8

عقارات وآالت ومعدات
مباني على
أراضي
مملوكة ملكاً حراً أراضي مملوكة
ملكاً حراً
دينار بحريني
دينار بحريني

التكلفة:
في  1يناير 2016
إضافات
إقتناء شركة زميلة (إيضاح )7
تحويالت
مبالغ مشطوبة
في  31ديسمبر 2016
اإلستهالك:
في  1يناير 2016
المخصص للسنة
في  31ديسمبر 2016
صافي القيمة المدرجة:
في  31ديسمبر 2016
التكلفة:
في  1يناير 2015
إضافات
تحويالت
استبعادات ومبالغ مشطوبة
في  31ديسمبر 2015
اإلستهالك:
في  1يناير 2015
المخصص للسنة
متعلقة باالستبعادات والمبالغ
مشطوبة
في  31ديسمبر 2015
صافي القيمة المدرجة:
في  31ديسمبر 2015

أثاث وتركيبات
ومعدات
المكاتب
دينار بحريني

معدات
تشغيلية
خفيفة
دينار
بحريني

آالت ومعدات
وسيارات
دينار بحريني

أعمال رأسمالية المجموع
دينار بحريني
قيد التنفيذ
دينار بحريني

12.778.606
684.495
991.060
14.454.161

54.559.146
129.085
5.785.068
583.530
61.056.829

9.423.412 15.124.502
244.797
357.764
- 1.287.723
()352.334
396.865
9.315.875 17.166.854

5.423.162 458.420
3.233.177
277.110
()628.061
()243.359
8.062.029 458.420

97.767.248
4.649.318
8.340.961
()243.359
110.514.168

-

29.998.499
2.802.105
32.800.604

7.850.530 14.236.657
428.175
659.201
8.278.705 14.895.858

- 458.420
- 458.420

52.544.106
3.889.481
56.433.587

2.270.996 28.256.225 14.454.161

- 1.037.170

54.080.581 8.062.029

12.371.761
406.845
12.778.606

54.075.974
1.971.511
890.236
()2.378.575
54.559.146

						
92.866.869
1.948.162 458.420 9.034.628 14.977.924
7.333.967
4.619.756
183.848
152.007
(- )1.144.756
255.320
()800
()2.433.588
()50.384
()4.629
97.767.248
5.423.162 458.420 9.423.412 15.124.502

-

30.238.091
2.138.983
()2.378.575

7.357.367 13.868.857
543.547
372.429
()50.384
()4.629

458.420
-

-

51.922.735
3.054.959
()2.433.588

-

29.998.499

7.850.530 14.236.657

458.420

-

52.544.106

5.423.162

45.223.142

887.845 24.560.647 12.778.606

- 1.572.882

تتعلق األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بصورة أساسية بتطوير مشاريع البناء المتعلقة بمبنى جلف ريزيدنس جفير ونظام تبريد المناطق ومشروع المنتجع الصحي.
( :2015بالمثل).
9

إستثمارات عقارية

تكلفة:
إقتناء شركة تابعة (إيضاح )7
إستهالك متراكم ومخصص السنة
صافي القيمة المدرجة:
في  31ديسمبر 2016

مباني
دينار بحريني

أرض
دينار بحريني
			
433.848
494.515
			
30.240
			
403.608
494.515

المجموع
دينار بحريني
928.363
30.240
898.123

تستند القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية كما في  31ديسمبر  2016المفصح عنها في إيضاح  7على التقييمات التي تم إجراؤها من قبل المثمنين المستقلين للعقارات
( :2015ال شيء).
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إستثمار في شركة زميلة

تمتلك المجموعة حصة ملكية بنسبة  %28.06في الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب .إن الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب .هي شركة عامة مسجلة
في مملكة البحرين وتعمل بصورة أساسية في تشغيل المطاعم وتقديم الخدمات فيما يتعلق بالترفيه العائلي وتوريد معدات التسلية والمعدات ذات الصلة واإلستثمار في
الشركات ذات األهداف المماثلة للشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.
كما تمتلك المجموعة حصة ملكية بنسبة  %33.33في الشركة اإلفريقية والشرقية (البحرين) ذ.م.م ،.التي تأسست في مملكة البحرين وتعمل في مجال اإلستثمار في
السندات واألسهم وكذلك استيراد وبيع المنتجات االستهالكية .إن الشركة اإلفريقية والشرقية (البحرين) ذ.م.م .هي شركة خاصة وغير مدرجة في أي سوق لألوراق
المالية.
تم إحتساب حصة المجموعة في شركاتها الزميلة بإستخدام طريقة الحقوق في القوائم المالية الموحدة.
فيما يلي التغيرات في القيمة المدرجة لإلستثمار:

 31ديسمبر 2016
الرصيد في  1يناير
إقتناء شركة تابعة (إيضاح )7
حصة المجموعة من الربح خالل السنة (إيضاح )28
أرباح أسهم مستلمة
حصة المجموعة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة
للشركاتالزميلة
القيمة المدرجة

 31ديسمبر 2015
الرصيد في  1يناير
حصة المجموعة من الخسارة خالل السنة
القيمة المدرجة

الشركةالبحرينية
		
للترفيه العائلي
اإلفريقيةوالشرقية
دينار بحريني
دينار بحريني
			
1.821.415
		
6.858.018
43.664
1.209.320
		
()400.000
		
27.524
7.694.862

1.865.079

				
				
				
			
				
				
				
				
				

المجموع
دينار بحريني
1.821.415
6.858.018
1.252.984
()400.000
27.524
9.559.941

الشركةالبحرينية
للترفيه العائلي
دينار بحريني
2.120.508
()299.093
1.821.415

* بنا ًء على حسابات اإلدارة المعتمدة للشركة اإلفريقية والشرقية (البحرين) ذ.م.م .والشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب .للفترة المنتهية في  31ديسمبر ،2016
قامت المجموعة بإثبات ربح بمبلغ وقدره  1.209.320دينار بحريني و 43.664دينار بحريني والتي تمثل حصتها البالغة  %33.33و %28.06على التوالي (31
ديسمبر  :2015خسارة بمبلغ وقدره  299.093دينار بحريني ،على التوالي).
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إستثمار في شركة زميلة (تتمة)

يلخص الجدول التالي موجز المعلومات المالية إلستثمار المجموعة في الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب .والشركة اإلفريقية والشرقية (البحرين) ذ.م.م:.
 31ديسمبر 2016

اإلفريقية
والشرقية
دينار بحريني

الشركةالبحرينية
للترفيهالعائلي
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة

7.547.349
16.248.270
()1.623.250
()208.785

808.584
6.263.688
()361.141
()63.322

8.355.933
22.511.958
()1.984.391
()272.107

حقوق الملكية

21.963.584

6.647.809

28.611.393

نسبة حصة ملكية المجموعة

%33.33

%28.06

حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة

7.321.195

1.865.080

9.186.275

الشهرة من اإلستثمار

373.666

-

373.666

القيمة المدرجة لإلستثمار

7.694.861

1.865.080

9.559.941

اإليراد

18.904.246

1.238.640

20.142.886

حصة المجموعة من إيراد السنة

6.301.415

347.507

6.648.922

الربح

3.627.960

155.635

3.783.595

حصة المجموعة من الربح للسنة

1.209.320

43.664

1.252.984

 31ديسمبر 2015

الشركةالبحرينية
للترفيه العائلي
دينار بحريني

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة

447.550
6.431.870
()333.670
()53.577

حقوق الملكية

6.492.173

نسبة حصة ملكية المجموعة

%28.06

القيمة المدرجة لإلستثمار

1.821.415

اإليراد

1.278.773

حصة المجموعة من إيراد السنة

358.767

الخسارة

()1.066.074

حصة المجموعة من الربح للسنة

()299.093
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إستثمار في شركة زميلة (تتمة)
		
		
		
		
		

القيمة العادلة بنا ًء على سعر السهم كما في  31ديسمبر
سعر السهم كما في  31ديسمبر

الشركة البحرينية للترفيه العائلي
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

858.500
0.085

1.171.600
0.116

ال توجد لدى الشركات الزميلة أية إلتزامات محتملة أو إرتباطات رأسمالية كما في  31ديسمبر  31( 2016ديسمبر  :2015ال شيء).
11

إستثمارات متاحة للبيع

إستثمارات في أسهم حقوق الملكية:
إستثمارات مسعرة مصنفة أساساً كإستثمارات محتفظ بها لغرض
المتاجرة (مدرجة بالقيمة العادلة) *
إستثمارات مسعرة (مدرجة بالقيمة العادلة)
إستثمارات غير مسعرة (مدرجة بالتكلفة محسوماً منها اإلضمحالل)

صناديق مدارة:
مدرجة بالقيمة العادلة
مدرجة بالتكلفة

		
		
		

2016
دينار بحريني

2015
دينار بحريني

		
		
		

6.084.385
6.334.251
771.865

1.646.231
4.861.483
586.066

		

13.190.501

7.093.780

		
		
		

148.721
401

-

		

149.122

-

		

13.339.623

7.093.780

* تتضمن اإلستثمارات المسعرة (المدرجة بالقيمة العادلة) على مبلغ وقدره  220.149دينار بحريني ( :2015ال شيء) والذي يمثل اإللتزام بمتطلبات بازل 3
أوراق رأسمالية دائمة إضافية قابلة للتحويل مدرجة ضمن رأس المال فئة  1معروضة بالدينار البحريني صادرة من قبل بنك تجاري في مملكة البحرين خالل السنة
المنتهية في  31ديسمبر  .2016هذه السندات هي دائمة مع اإلستدعاء األول المحتمل بخيار المصدر بتاريخ  2مايو  2021وتحمل فائدة بمعدل ثابت بنسبة %8.25
سنوياً حتى  2مايو  .2021ال يحق لحاملي األوراق المالية المطالبة بالكوبون إذا لم يتم دفعها حيث ال يعتبر هذا الحدث بأنه حدث التخلف عن السداد.
تدرج اإلستثمارات غير المسعرة ،بالتكلفة بعد حسم اإلضمحالل ،حيث ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بموثوقية نظراً لطبيعة تدفقاتها النقدية المستقبلية التي ال يمكن
التنبؤ بها .كما في  31ديسمبر  ،2016بلغ مخصص اإلضمحالل المتراكم لإلستثمارات غير المسعرة  148.566دينار بحريني ( 140.233 :2015دينار
بحريني) .بلغ مخصص اإلضمحالل خالل السنة  8.333دينار بحريني ( :2015ال شيء).
11

إستثمارات متاحة للبيع

فيما يلي التغير في اإلستثمارات المتاحة للبيع خالل السنة:

2016

صناديق
إستثمارات غير
إستثمارات
مدارة
مدارة
مدارة
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
				
586.066
6.507.714
الرصيد االفتتاحي
142.680
194.133
4.583.642
إقتناء شركة تابعة (إيضاح )7
1.320.984
مشتريات خالل الفترة
6.441
194.993
مكسب القيمة العادلة من إستثمارات متاحة للبيع -صافي
()8.333
()188.697
إضمحالل
الرصيد الختامي (إيضاح )30

12.418.636

771.866

149.121

المجموع
دينار بحريني
7.093.780
4.920.455
1.320.984
201.434
()197.030
13.339.623
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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إستثمارات متاحة للبيع (تتمة)
2015

الرصيد االفتتاحي
مكسب القيمة العادلة من إستثمارات متاحة للبيع
إضمحالل

إستثمارات غير
إستثمارات
		مسعرة
مسعرة
دينار بحريني
دينار بحريني
			
586.066
6.601.213
		
141.594
		
()235.093
6.507.714

الرصيد الختامي (إيضاح )30

586.066

صناديق
مدارة
دينار بحريني
7.187.279
141.594
()235.093
7.093.780

**تعد اإلستثمارات المسعرة والتي كانت بصورة أساسية إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة (مدرجة بالقيمة العادلة) والتي تم االحتفاظ بها بنية الحصول على
مكاسب قصيرة األجل .بعد التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  39والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7المتعلق «بإعادة تصنيف
الموجودات المالية» ،قامت المجموعة بإعادة تصنيف إستثمارات أسهم حقوق الملكية المحتفظ بها لغرض المتاجرة إلى إستثمارات متاحة للبيع .قامت المجموعة
بتحديد اإلستثمارات المؤهلة بموجب التعديالت التي أدخلت على المعيار بتاريخ  1أكتوبر  ،2008والتي كان لدى المجموعة النية والقدرة لالحتفاظ بها في المستقبل
ً
المنظور ً
نتيجة لمشاكل االئتمان والسيولة في
بدال من بيعها أو المتاجرة بها ألجل قصير .يعود السبب في تغيير نية اإلدارة إلى االضطرابات في أسواق األسهم
ً
ً
السوق .تعتقد اإلدارة بأن األوضاع في السوق آنذاك مؤهلة العتبارها «حدثا نادرا» بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  39المعدل .تم عمل إعادة التصنيفات
اعتباراً من  1أكتوبر  2008بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ .بلغت القيمة المدرجة والقيمة العادلة لإلستثمارات في  1أكتوبر  ،2008عندما تم عمل إعادة التصنيف
 2.155.274دينار بحريني .تم اعتبار تلك القيمة كتكلفة لإلستثمارات عند التحويل .إن التكلفة المتبقية لإلستثمارات المعاد تصنيفها هو  1.153.072دينار بحريني
كما في  31ديسمبر  31( 2016ديسمبر  1.153.072 :2015دينار بحريني).
بلغت القيمة المدرجة والقيمة العادلة لالستثمارات المعاد تصنيفها  1.594.880دينار بحريني كما في  31ديسمبر  31( 2016ديسمبر  1.646.231 :2015دينار
بحريني) .خالل السنة ،لم تقم المجموعة بإثبات أي خسارة في القيمة العادلة ( 31ديسمبر  :2015ال شيء) في القائمة الموحدة للدخل وإثبات خسارة في القيمة العادلة
بإجمالي  51.341دينار بحريني ( :2015مكسب بمقدار  78.466دينار بحريني) في القائمة الموحدة للدخل الشامل ،على تلك االستثمارات .في حال لو لم يتم
عمل إعادة التصنيف هذا ،ألثبتت المجموعة خسارة في القيمة العادلة بإجمالي  51.341دينار بحريني ( :2015مكسب بمقدار  78.466دينار بحريني) في القائمة
الموحدة للدخل.
12

إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

فيما يلي التغيرات في اإلستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة للسنة:
2016
دينار بحريني
		
570.350
الرصيد االفتتاحي
33.220
مكسب من إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
()603.570
بيع إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
صافي التغير في النقد المحتفظ به إلستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
-

الرصيد الختامي (إيضاح )30

2015
دينار بحريني
595.219
19.955
()44.824
570.350

تشتمل جميع اإلستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة على اإلستثمارات المدرجة.
13

مخزون

أغذيه ومرطبات
مخازن عامة
مخازن الصيانة
مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم:

2016
دينار بحريني
		
3.592.831
126.285
93.795

2015
دينار بحريني
3.227.533
156.658
97.188

3.812.911
		
()288.471

()293.728

3.524.440

3.187.651

3.481.379

التقرير السنوي 2016
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مخزون (تتمة)

فيما يلي الحركة في مخصص المخزون البطيء الحركة:
في  1يناير
المخصص للسنة (إيضاح )25
مخصص مستخدم
في  31ديسمبر

14

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

ذمم تجارية مدينة
ذمم تجارية مدينة  -أطراف ذات عالقة (إيضاح )28
مخصص إضمحالل الذمم التجارية المدينة
صافي الذمم التجارية المدينة
ذمم مدينة أخرى  -أطراف ذات عالقة (إيضاح )28
سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً
فوائد مستحقة القبض
ودائع ضمان
ذمم أخرى

2016
		بحريني
دينار
293.728
6.000
()11.257
		
288.471

2015
دينار بحريني
288.728
5.000
293.728

2016
		بحريني
دينار
1.932.519
427.903
		
2.360.422
()231.020
		
2.129.402
322.219
212.572
189.760
39.665
313.308
		
3.206.926

2015
دينار بحريني
1.295.382
261.229
1.556.611
()238.818
1.317.793
312.212
309.573
102.634
31.497
526.922
2.600.631

ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية المدينة .إن الذمم المدينة المتعلقة بالضيوف الحاليين هي مستحقة الدفع عند مغادرتهم .الذمم المدينة المتعلقة بعمليات أخرى
وضيوف الشركات يتم تسويتها عاد ًة خالل  30يوماً .ال تستحق عاد ًة أية فائدة على الذمم المدينة األخرى وال توجد لها شروط ثابتة للسداد.
كما في  31ديسمبر  ،2016تم إضمحالل ذمم تجارية مدينة بقيمة إسمية قدرها  231.020دينار بحريني ( 238.818 :2015دينار بحريني) .فيما يلي التغير في
مخصص إضمحالل الذمم التجارية المدينة:

في  1يناير
(إسترجاع) المخصص للسنة – صافي (إيضاح )25

2016
دينار بحريني
		
238.818
()7.798

245.424
()6.606

231.020

238.818

في  31ديسمبر

2015
دينار بحريني

فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية المدينة غير المضمحلة كما في  31ديسمبر:
فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة
أكثر من
 120يوماً
دينار بحريني

120-91
يوماً
دينار بحريني

90-61
يوماً
دينار بحريني

303.380
251.318

50.773
50.937

159.597
165.501

			
لم يحن موعد
60-31
يوماً
استحقاقهاوغير
دينار بحريني مضمحلة
دينار بحريني
1.241.876
373.775
586.217
263.820

المجموع
دينار بحريني
2.129.402
1.317.793

2016
2015

يتوقع استرداد الذمم المدينة غير المضمحلة بالكامل بنا ًء على الخبرات السابقة.
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
40

15

نقد وأرصدة لدى بنوك

نقد في الصندوق ولدى بنوك
نقد محتفظ به إلستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
ودائع ألجل

2016
دينار بحريني
		
4.528.983
27.427.763

4.092.438
343.579
17.569.903

31.956.746

22.005.920

2015
دينار بحريني

لغرض القائمة الموحدة للتدفقات النقدية ،يشتمل النقد وما في حكمه على التالي:
2016
دينار بحريني
		
4.233.699
نقد في الصندوق ولدى بنوك ()1
نقد محتفظ به إلستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

3.942.600
343.579

4.233.699

4.286.179

()1

2015
دينار بحريني

تمثل األرصدة لدى البنوك البالغة  295.284دينار بحريني ( 149.838 :2015دينار بحريني) أرباح أسهم لم
في حكمه.

يطالب بها ولم يتم تضمينها في النقد وما

تحمل األرصدة لدى البنوك والتي تستحق عليها فائدة المتضمنة في «النقد لدى البنوك» ،فائدة بمعدالت تتراوح بين  %0.10إلى  %0.10 :2015( %0.40إلى
 .)%0.40النقد المحتفظ به لإلستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة هي مبالغ محتفظ بها لدى مدراء اإلستثمار .تم عمل الودائع ألجل لفترات متفاوتة تتراوح 6
إلى  7أشهر ،اعتماداً على المتطلبات النقدية الفورية للمجموعة ،وتكتسب فائدة أو ربح حسب معدالت الودائع ألجل المعنية .تراوحت معدالت الفائدة على الودائع
ألجل بين  %1.75إلى  %2.65كما في  31ديسمبر  %1.20 :2015( 2016إلى .)%1.75
16

رأس المال

2016
دينار بحريني

		
رأس المال
		
المصرح به:
 )200.000.000 :2015( 300.000.000سهم عادى بقيمة إسمية قدرها
30.000.000
 0.100دينار بحريني للسهم
		
الصادر والمدفوع بالكامل:
الرصيد اإلفتتاحي –  )173.605.435 :2015( 173.605.435سهم بقيمة
17.360.544
إسمية قدرها  0.100دينار بحريني للسهم
الصادر خالل السنة –  31.844.440سهم بقيمة إسمية قدرها  0.100دينار
3.184.444
بحريني للسهم (إيضاح )7
20.544.988

2015
دينار بحريني

20.000.000

17.360.544
17.360.544

وفقاً لقرار المساهمين ،في سنة  ،2016قامت الشركة بزيادة رأسمالها المصرح به من  200مليون سهم إلى  300مليون سهم .لقد تم اإلنتهاء من اإلجراءات القانونية
المتعلقة بزيادة رأس المال المصرح به خالل السنة .خالل هذه السنة ،أصدرت الشركة  31.844.440سهم ،كجزء من صفقة الشراء ،لمساهمي شركة البحرين
للسياحة واكتسبت حصة بنسبة  %100في شركة البحرين للسياحة (إيضاح  .)7أدى ذلك إلى زيادة في رأس المال بمبلغ وقدره  20.698.886دينار بحريني من
عملية اإلصدار ،بما في ذلك عالوة إصدار األسهم بمبلغ وقدره  17.514.442دينار بحريني .إن عالوة إصدار األسهم غير قابلة للتوزيع ،ولكن يمكن استخدامها
على النحو المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية البحريني.
أسهم خزانة
تمثل أسهـم الخزانة شراء الشركة ألسهمها .كما في  31ديسمبر  ،2016قامت الشركة شراء  51.151سهم ( :2015ال شيء) بقيمة سوقية قدرها  32.737دينار
بحريني ( :2015ال شيء) .تمثل هذه األسهم  %0.25من مجموع األسهم القائمة كما في  31ديسمبر  2016و 31ديسمبر .2015
17

احتياطيات

احتياطي قانوني
أ)
يتطلب قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للشركة تحويل  %10من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني .قامت الشركة بتحويل مبلغ وقدره
 1.592.222دينار بحريني وقررت إيقاف عمل مثل هذه التحويالت السنوية حيث بلغ االحتياطي  %50من رأس المال المدفوع .إن هذا االحتياطي غير قابل
للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات التجارية البحريني.
التقرير السنوي 2016
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احتياطي عام
ب)
يمثـل االحتياطي العام مبالغ تم تجنيبها لغرض النفقات الرأسمالية المستقبلية ولتعزيز القاعدة الرأسمالية القوية للشركة ،كما هو قابل للتوزيع.
احتياطي إستثمارات متاحة للبيع
ج)
هذا االحتياطي يتعلق بالتغيرات في القيمة العادلة في اإلستثمارات المتاحة للبيع من خالل القائمة الموحدة الدخل الشامل.
18

أرباح األسهم وأسهم منحة

أرباح أسهم موصى بتوزيعها ومعلنة
خالل سنة  ،2016تم اإلعالن عن توزيع أرباح أسهم بواقع  30فلس للسهم والمتعلقة بسنة  2015وبإجمالي  5.208.163دينار بحريني ( :2015بواقع  40فلس
للسهم والمتعلقة بسنة  2014وبإجمالي قدره  6.613.540دينار بحريني).
أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ  15فبراير  2017بتوزيع أرباح أسهم نقدية نهائية بواقع  25فلس للسهم وبإجمالي  5.134.968دينار بحريني لسنة :2015( 2016
بواقع  30فلس للسهم وبإجمالي  5.208.163دينار بحريني لسنة  )2015وتوزيع أسهم منحة  20.544.988سهم بقيمة إسمية قدرها  2.054.499دينار بحريني
والتي تمثل  %10من رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل قبل إصدار أسهم المنحة ( :2015ال شيء) .هذه التوزيعات سوف تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع
الجمعية العمومية السنوي والجهات الرقابية األخرى.
الربح الموزع للسهم
يتم حساب الربح للسهم بقسمة أرباح األسهم الموصي بتوزيعها للسنة على عدد األسهم القائمة في نهاية السنة كما يلي:

أرباح األسهم للسنة (بالدينار البحريني)
األسهم الصادرة كما في  1يناير
أسهم منحة صادرة خالل السنة
أسهم صادرة من إقتناء شركة البحرين للسياحة خالل السنة (إيضاح )7
أسهم خزانة (إيضاح )16
األسهم الصادرة كما في  31ديسمبر
الربح الموزع للسهم (بالفلس)
19

2016
		
5.134.968
		
173.605.435
		
31.844.440
()51.151
205.398.724
25

2015
5.208.163
165.338.510
8.266.925
173.605.435
30

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

فيما يلي التغيرات في المخصص المثبت في القائمة الموحدة للمركز المالي:

المخصص كما في  1يناير
إقتناء شركة زميلة (إيضاح )7
المصروف المثبت في القائمة الموحدة للدخل (إيضاح )25
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
المخصص كما في  31ديسمبر

2016
دينار بحريني
		
1.985.766
482.458
340.085
()438.306

2.005.723
174.020
()193.977

2.370.003

1.985.766

2015
دينار بحريني
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20

ذمم تجارية دائنة وأخرى

ذمم تجارية دائنة – أخرى
ذمم تجارية دائنة  -أطراف ذات عالقة (إيضاح )28

2016
دينار بحريني
		
1.474.108
177.512

1.876.789
70.202

1.651.620
2.062.630
3.332.345
897.485
675.261
1.155.086
375.120
16.807

1.946.991
1.885.889
1.382.530
1.582.027
786.091
527.940
177.978
16.807

10.166.354

8.306.253

احتياطي مخصص التبرعات الخيرية (إيضاح )20.1
مصروفاتمستحقة
مبالغ مستحقة للمقاولين
عالوات الموظفين المستحقة الدفع
ذمم دائنة أخرى
رسوم حكومية مستحقة الدفع
ذمم دائنة أخرى  -أطراف ذات عالقة (إيضاح )28

2015
دينار بحريني

ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية الدائنة ويتم تسويتها عادة خالل  60يوماً.
 20.1فيما يلي التغيرات في مخصص احتياطي التبرعات الخيرية المثبتة في القائمة الموحدة للمركز المالي:

المخصص كما في  1يناير
مبالغ تم تخصيصها خالل السنة
تبرعات خيرية مدفوعة خالل السنة
المخصص كما في  31ديسمبر
21

إجمالي اإليرادات التشغيلية

أغذية ومرطبات
غرف
أقسام تشغيلية أخرى

22

التكاليفالتشغيلية

أغذية ومرطبات
الرواتب والتكاليف المتعلقة بها (إيضاح )25
غرف
أقسام تشغيلية أخرى
مصروفات عامة أخرى

23

دخل آخر

رسوم ادارية (إيضاح )28
دخل تشغيلي آخر
مكسب تحويل عمالت أجنبية (صافي)
دخل اإليجار
مطلوبات لم تعد مستحقة الدفع

2016
دينار بحريني
		
1.885.889
234.200
()57.459

1.720.260
235.823
()70.194

2.062.630

1.885.889

2016
دينار بحريني
		
26.560.033
8.634.602
1.182.318

2015
دينار بحريني
24.358.315
7.302.684
709.416

36.376.953

32.370.415

2015
دينار بحريني

2016
دينار بحريني
		
11.517.660
6.672.963
1.185.284
480.290
2.703.902

10.789.704
5.563.991
810.767
59.887
2.050.781

22.560.099

19.275.130

2015
دينار بحريني

2016
دينار بحريني
		
429.678
287.446
61.901
18.655
-

393.448
123.446
51.751
65.430
147.423

797.680

781.498

2015
دينار بحريني

التقرير السنوي 2016
43

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2016
24

مصروفات عامة وادارية

الرواتب والتكاليف ذات الصلة (إيضاح )25
رسوم مهنية *
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح )28
مصروفات التأمين
مصروفاتالتسجيل
ضرائب البلدية
طباعة وقرطاسية
مصروفات متنوعة

2016
دينار بحريني

2015
دينار بحريني

1.233.366
691.525
267.000
69.260
26.747
18.000
16.234
167.557

1.087.202
40.017
205.000
47.277
19.739
19.800
16.438
99.983

2.489.689

1.535.456

* تتضمن على خدمات مهنية بقيمة  451.838دينار بحريني تتعلق بإقتناء شركة البحرين للسياحة.
الربح للسنة
25
يدرج الربح للسنة بعد حساب التكاليف اآلتية:

المخزون المثبت كمصروف عند بيع األغذية والمرطبات

2016
دينار بحريني
10.232.350
7.245.424
340.085

6.201.072
174.020

210.732
110.088

تم تخصيص الرواتب تكاليف ذات الصلة في القائمة الموحدة للدخل على النحو التالي:

تكاليف تشغيلية (إيضاح )22
مصروفات عامة وإدارية (إيضاح )24

2015
دينار بحريني
10.210.102

الرواتب وتكاليف ذات الصلة:
رواتب وأجور ومكافآت أخرى
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح )19
مساهمات لنظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي:
 البحرينيين -غير البحرينيين

170.165
105.936

7.906.329

6.651.193

2016
دينار بحريني

2015
دينار بحريني

6.672.963
1.233.366

5.563.991
1.087.202

7.906.329

6.651.193

(استرجاع) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها – صافي (إيضاح )14

()7.798

()6.606

مخصص المخزون بطيء الحركة – صافي (إيضاح )13

()5.257

5.000

26

األرباح للسهم

الربح للسنة – دينار بحريني

2016
16.132.720

2015
9.197.089

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة ،محسوماً منها أسهم خزانة

192.151.520

173.605.435

النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح – بالفلس

84

المساهمينالرئيسيين
وشركاتهمالحليفة
شركة زميلة
أطراف أخرى ذات عالقة

المساهمينالرئيسيين
وشركاتهمالحليفة
أطراف أخرى ذات عالقة

53

لم يتم عرض الربح المخفض للسهم بصورة منفصلة وذلك نتيجة لعدم إصدار الشركة ألدوات قد يكون لها تأثير مخفض.
إرتباطات النفقات رأسمالية
27
بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها بتاريخ إعداد التقارير المالية ولكن لم يتم عمل مخصص لها بعد ،المتعلقة بالمجموعة
 7.947.647دينار بحريني ( 11.502.205 :2015دينار بحريني) .ويتعلق هذا بصورة رئيسية بمبنى جلف ريزيدنس جفير
ونظام تبريد المناطق.
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28

معامالت مع أطراف ذات العالقة

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة وشركات تخضع للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو
المتأثرة من قبل هذه األطراف .يتم اعتماد سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل مجلس اإلدارة.
فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:
		

2016
مشتريات
دينار بحريني

مبيعات
دينار بحريني

دخل
رسوم
اإلدارة
(إيضاح )23
دينار بحريني

904.617

320.155

429.678

حصة
المجموعة
من ربح الشركة
الزميلة
(إيضاح )10
دينار بحريني
-

904.917

90.671
410.826

429.678

1.252.984
1.252.984

2015

حصة
دخل
مبيعات
مبيعات
المجموعة
دينار بحريني دينار بحريني رسوم
من ربح الشركة
اإلدارة
(إيضاح  )23الزميلة (إيضاح )10
دينار بحريني
دينار
بحريني
- 393.448
575.644 2.010.756
37.334
612.978 2.010.756

393.448

27.524
27.524

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

2016

2015

ذمم
تجارية مدينة
دينار بحريني
422.934

ذمم
مدينة أخرى
دينار بحريني
322.219

ذمم
تجارية دائنة
دينار بحريني
177.512

ذمم
دائنة أخرى
دينار بحريني
16.807

ذمم
تجارية مدينة
دينار بحريني
251.495

ذمم
مدينة أخرى
دينار بحريني
312.212

4.969
427.903

322.219

177.512

16.807

9.734
261.229

312.212

ذمم
ذمم
تجارية دائنة دائنة أخرى
دينار بحريني دينار بحريني
16.807
70.202
70.202

16.807

إن األرصدة القائمة الناتجة ضمن األعمال اإلعتيادية هي بدون فائدة وغير مضمونة .تقوم المجموعة بعمل مخصص إضمحالل ألرصدة األطراف ذات العالقة
عندما يكون هناك تأكيد فعلي بأن الديون ال يمكن إستردادها .للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016لم تقم المجموعة بتسجيل أي مبالغ مضمحلة على المبالغ
المستحقة من قبل األطراف ذات العالقة ( :2015ال شيء).
تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
موظفو اإلدارة الرئيسيون هم األشخاص المسئولين عن التخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطة المجموعة .فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة
الرئيسيين خالل السنة:

مكافآت قصيرة األجل  -كبار المسئولين التنفيذيين
مكافآت ما بعد التوظيف  -كبار المسئولين التنفيذيين
مكافآت قصيرة األجل  -أعضاء مجلس اإلدارة

29

2016
		
دينار بحريني
		
			
970.941
		
32.602
		
267.000
		
1.270.543
		

2015
دينار بحريني
990.259
26.005
205.000
1.221.264

إدارة المخاطر

المقدمة
تدير المجموعة المخاطر من خالل عملية التحديد والمراقبة المستمرة للمخاطر التي تواجهها .تتعرض المجموعة لعدة مخاطر متمثلة في مخاطر أسعار الفائدة
ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر السمعة.
مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة هو مسئول عن إدارة المخاطر ككل والتصديق على مبادئ وإستراتيجيات المخاطر.
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اللجنةالتنفيذية
إن اللجنة التنفيذية هي المسئولة عن تقييم وتصديق إستراتيجيات األعمال والمخاطر وخطط وسياسات المجموعة.
لجنة اإلستثمار
إن لجنة اإلستثمار هي المسئولة عن تقليل مخاطر السوق والسيولة المتعلقة باألنشطة اإلستثمارية للمجموعة وذلك بتحسين السيولة وزيادة العوائد من األموال المتوفرة
للمجموعة.
مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية أو األدوات المالية نتيجة لتغيرات في أسعار السوق .تشمل أسعار السوق ثالثة أنواع من
المخاطر وهي :مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر األسهم .تتضمن األدوات المالية المتأثرة من مخاطر السوق على الذمم
التجارية المدينة والذمم األخرى والودائع واإلستثمارات المتاحة للبيع واإلستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة.
إن تحليل الحساسية في األقسام التالية يتعلق بالمركز المالي للمجموعة كما في  31ديسمبر  2016و 31ديسمبر .2015
يستثني التحليل تأثير التغيرات في متغيرات السوق للقيمة المدرجة لمكافآت نهاية الخدمة والمخصصات.
مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب األدوات المالية نتيجة لتغيرات في معدالت أسعار الفائدة في السوق .إن حساسية الدخل هو تأثير التغيرات المفترضة في
أسعار الفائدة ،مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة ،على ربح المجموعة لمدة سنة واحدة ،على أساس المعدل العائم للموجودات المالية المحتفظ بها كما في
 31ديسمبر  :2015( 2016بالمثل) .ال تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار فائدة حيث أن لديها ودائع تستحق عليها فائدة بمعدل ثابت لدى بنوك تجارية.
مخاطر االئتمان
إن مخاطر اإلئتمان هي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن أحد أطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر لخسارة مالية.
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان على ودائعها ألجل ونقد لدى بنوك وذمم تجارية مدينة وذمم أخرى وودائع ضمان .تودع المجموعة ودائعها وأموالها لدى بنوك
ومدراء إستثمار لديهم تصنيف ائتماني جيد .فيما يتعلق بالذمم التجارية المدينة ،تسعى المجموعة إلى تقليل مخاطـر االئتمـان المتـعلقة بالعمالء وذلك بوضع حـدود
ائتمان للعمـالء األفراد ومـراقبة الذمم المدينة القائمة بصورة مستمرة.
تقوم المجموعة ببيع بضائعها وتقديم خدماتها لعدد كبير من األفراد ،والشركات والهيئات الحكومية .تمثل حسابات أكبر خمسة من عمالء المجموعة  %26من الذمم
التجارية المدينة القائمة في  31ديسمبر .)%27 :2015( 2016
فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة من الموجودات المالية للمجموعة ،والتي تشتمل على أرصدة لدى بنوك وودائع ألجل وذمم تجارية دائنة وذمم أخرى وودائع
الضمان ،فإن تعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان ناتج من عدم قدرة األطراف األخرى على السداد وبأن الحد األقصى للتعرض يعادل القيمة المدرجة لهذه األدوات.
تظهر تركزات مخاطر اإلئتمان عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة في نفس اإلقليم الجغرافي أو عندما تكون لها
نفس السمات اإلقتصادية مما تؤثر بشكل متشابه على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة ظهور تغيرات إقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى .تعطي
التركزات مؤشراً للتأثر النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع صناعي أو موقع جغرافي معين.
فيما يلي توزيع الموجودات المالية للمجموعة:
		
2016
		
أخرى
البحرين
		
دينار بحريني
دينار بحريني
اإلقليم الجغرافي
		
		
1.258.117
		
37.698
2.091.704
ذمم تجارية مدينة
839.134
635.527
ذمم أخرى
31.497
		
39.665
ودائع ضمان
نقد وأرصدة لدى بنوك -
21.975.047
		
31.924.824
محسوم منها نقد في الصندوق
					
2015
		
2016
أعمال مصرفية
		
أخرى
أعمال مصرفية
دينار بحريني
		
دينار بحريني
دينار بحريني
القطاع الصناعي
			
8.307
		
2.128.772
630
ذمم تجارية مدينة
		
635.527
ذمم أخرى
		
39.665
ودائع ضمان
نقد وأرصدة لدى بنوك -
21.975.047
		
31.924.824
محسوم منها نقد في الصندوق

2015

البحرين
دينار بحريني

أخرى
دينار بحريني
59.676
أخرى
دينار بحريني
1.309.486
839.134
31.497
-
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إدارة المخاطر (تتمة)

مخاطر العملة
إن مخاطر العملة هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة لتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .يتعلق تعرض المجموعة
لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بصورة رئيسية لألنشطة التشغيلية للمجموعة عندما يتم عرض اإليرادات والمصروفات بعملة تختلف عن
العملة الرئيسية للمجموعة.
يتم إجراء أنشطة المجموعة بصورة رئيسية بالدينار البحريني ولذلك ،فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر عملة جوهرية .بما أن الدينار البحريني مثبت بالدوالر
األمريكي ،ال تمثل األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر عملة هامة .ال يتوقع بأن الزيادة أو النقصان بنسبة  %10في أسعار الصرف للعمالت غير الدوالر األمريكي
سيكون لها تأثير جوهري على األرصدة بالعمالت األجنبية.
مخاطر أسعار األسهم
مخاطر أسعار األسهم هي عبارة عن مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة لتغيرات في أسعار السوق سوا ًء كانت هذه التغيرات نتيجة لعوامل خاصة باألداة المالية
ذاتها أو الجهة المصدرة لها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق.
تسيطر المجموعة على مخاطر السوق من خالل مراقبة اإلستثمارات وتوفير محافظ متنوعة من أجل الحد من التعرض للتغيرات والتقلبات في األسعار الناتجة من
األدوات المالية .بلغ حساب أكبر إستثمارين لديها  )%58 :2015( %30من إجمالي اإلستثمارات المسعرة كما في تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي.
يلخص الجدول التالي حساسية التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للتغيرات المحتملة الممكنة في أسعار األسهم ،مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة.
إستثمارات متاحة
للبيع (مسعرة)

		 2016
التأثير على
التأثير على
تغيرات
الربح
في أسعار الحقوق
دينار
دينار
األسهم
بحريني
بحريني
188.352
1.053.512
%10+
()26.391( )1.215.473
%10-

تغيرات
في أسعار األسهم
%10+
%10-

2015
التأثير على
الحقوق
دينار
بحريني
590.609
()475.900

التأثير على
الربح
دينار
بحريني
60.162
()174.871

إستثماراتمحتفظ
بها لغرض المتاجرة
%10+
%10-

-

-

%10+
%10-

-

57.035
()57.035

كما أن لدى المجموعة إستثمارات غير مسعرة مدرجة بالتكلفة حيث أن تأثير التغيرات في أسعار األسهم سوف يتم بيانه فقط عند بيع اإلستثمار وعند اإلضمحالل،
عندها تتأثر القائمة الموحدة للدخل .تدرج كافة إستثمارات المجموعة المسعرة أساساً في أسواق األوراق المالية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
تركز محفظة اإلستثمار
ينشأ تركز محفظة اإلستثمار عندما يتم اإلستثمار في شركات تعمل في نفس األنشطة أو أنشطة في نفس اإلقليم الجغرافي أو لديها نفس السمات االقتصادية والتي
سوف تتأثر بنفس الظروف االقتصادية والسياسية أو الظروف األخرى .تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر من خالل التنويع في تمركز اإلستثمارات .فيما يلي
تمركز إستثمارات المجموعة:

اإلقليم الجغرافي
مملكة البحرين
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
دولة قطر
أخرى

2015
دينار بحريني

2016
دينار بحريني
		
10.925.753
942.714
519.057
418.560
533.539

5.915.419
511.202
453.276
402.999
381.234

13.339.623

7.664.130

مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي مخاطر بأن المجموعة سوف تواجه صعوبة في الوفاء بإلتزاماتها.
تقلل المجموعة من مخاطر السيولة عن طريق مراقبة التدفقات النقدية بصورة مستمرة .إن بنود مبيعات المجموعة تتطلب دفع المبالغ خالل  30إلى  60يوماً من
تاريخ البيع أو تقديم الخدمة .يتم عاد ًة سداد الذمم التجارية الدائنة خالل  60يوماً من تاريخ الشراء .بلغت االلتزامات المالية للمجموعة  4.096.118دينار بحريني
كما في  31ديسمبر  4.251.743 :2015( ،2016دينار بحريني) بنا ًء على تواريخ التعاقدية للسداد وستستحق خالل ثالثة أشهر ( :2015نفس الفترة).
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مخاطر السمعة
تدير المجموعة مخاطر السمعة عن طريق مراقبة عملياتها بصورة منتظمة ،من خالل التأكد من إن استطالعات رأي العمالء على المنتجات والخدمات المقدمة التي
يتم استالمها بانتظام ،وبرامج النزالء المجهولة واألساليب األخرى الستطالعات العمالء.
إدارة رأس المال
إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تحتفظ بنسبة رأسمال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة القيمة للمساهمين.
تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأسمالها وعمل تعديالت في مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم منحة على ضوء التغيرات في ظروف أعمالها .لم
يتم عمل تغييرات في األهداف والسياسات والعمليات خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر  2016و 31ديسمبر  .2015يشتمل رأس المال على أسهم رأس المال
المجموعة ومقاسة بمبلغ وقدره  104.030.023دينار بحريني للسنة المنتهية في  31ديسمبر  31( 2016ديسمبر  72.210.870 :2015دينار بحريني).
المخاطرالتشغيلية
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل األنظمة أو األخطاء البشرية أو التجاوزات أو األحداث الخارجية .عندما يفشل أداء الرقابة ،فإن المخاطر
التشغيلية يمكن أن تسبب ضرر على السمعة ،ولها أثار قانونية أو تنظيمية ،أو تؤدي إلى خسارة مالية .ال تتوقع المجموعة إزالة جميع المخاطر التشغيلية ،ولكنها
تستطيع إدارة وتقليل هذه المخاطر من خالل الرقابة والمتابعة ضمن إطار العمل للمخاطر الممكنة .وتتضمن عملية الرقابة فصل الوظائف بطريقة فعالة ،تقييم
إجراءات الصالحيات والتسويات ،تدريب الموظفين ،تقييم العمليات ،بما في ذلك استخدام التدقيق الداخلي.
30

القيم العادلة لألدوات المالية

تشتمل األدوات المالية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تشتمل الموجودات المالية على نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع ألجل وذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى وإستثمارات .تشتمل المطلوبات المالية على ذمم تجارية
دائنة وذمم دائنة أخرى.

31

معلومات قطاعات األعمال
عمليات إيجار الغرف
2015
دينار بحريني

أغذية ومرطبات

السنة المنتهية في  31ديسمبر

2016
دينار بحريني

إجمالي اإليرادات التشغيلية
إجمالي التكاليف التشغيلية
إجمالي األرباح التشغيلية
دخل (خسارة) اإلستثمار
دخل فوائد
دخل آخر
استهالك
مصروفات إحتياطي التبرعات الخيرية
مصروفات أخرى
ربح (خسارة) القطاع للسنة

9.496.947
()4.770.924
4.726.023
167.983
()2.777.149
()44.445
2.072.412

7.951.895
()3.816.547
4.135.348
209.126
()1.954.065
()13.633
2.376.776

2016

2015

2016

دينار بحريني
62.476.604
7.081.834
3.099.545

دينار بحريني
44.659.494
5.482.480
4.889.311

دينار بحريني
30.153.802
5.453.657
1.549.773

مجموع الموجودات
مجموعالمطلوبات
نفقات رأسمالية

2016
دينار بحريني

2015
دينار بحريني

26.560.033
()16.584.859
9.975.174
1.593
75.538
()1.112.195
()20.830
8.919.280

24.358.315
()15.416.852
8.941.463
2.522
52.608
()1.099.802
()27.801
7.868.990
2015
دينار بحريني
28.176.380
4.795.051
2.444.656

جميع مبيعات وأرباح المجموعة الجوهرية مكتسبة في مملكة البحرين من قطاعات األعمال المذكورة أعاله.
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)

فيما يلي أدناه ،هي مقارنة حسب فئة القيم المدرجة والقيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة ،فيما عدا تلك التي لديها قيم مدرجة تقارب بشكل معقول قيمها العادلة:
2015
2016
القيمة
المبالغ المدرجة
المبالغ
المبالغ
العادلة
دينار بحريني
المدرجة
المدرجة
الموجودات المالية:
دينار بحريني
دينار بحريني
دينار بحريني
إستثمارات مسعرة متاحة للبيع
6.507.714
6.507.714
12.418.636
12.418.636
(إيضاح )11
إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
570.350
570.350
(إيضاح )12
قيمت المجموعة بان القيمة العادلة للنقد واألرصدة لدى البنوك والذمم التجارية المدينة والذمم األخرى والذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى تقارب قيمها المدرجة
ويعود ذلك إلى ح ٍد كبير لإلستحقاقات القصيرة األجل لتلك األدوات.
إن القيم العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع واإلستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة هي بنا ًء على أسعار العطاءات بتاريخ إعداد التقارير المالية.
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تم تقييم جميع اإلستثمارات المتاحة للبيع المقيمة بالقيمة العادلة ضمن المستوى  1للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،لم تكن هناك أي أدوات مالية مقيمة بالقيمة العادلة
ضمن المستوى  2والمستوى  3للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
تحتفظ المجموعة باألدوات المالية التالية ضمن المستوى  1المقاسة بالقيمة العادلة (أدوات أسهم حقوق الملكية):
2015
2016
دينار بحريني
دينار بحريني
		
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
6.507.714
12.418.636
سندات أسهم الحقوق الملكية المتاحة للبيع (إيضاح )11
570.350
إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة (إيضاح )12
7.078.064
12.418.636
لم تكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل السنة الحالية أو السنوات السابقة .ال يوجد لدى المجموعة أية موجودات مالية مقيمة ضمن المستوى  3للتسلسل
الهرمي للقيمة العادلة
تدرج اإلستثمارات غير المسعرة بالتكلفة بعد حسم اإلضمحالل ولم يتم تضمينها في الجدول أعاله.

األنشطة التجارية
2015
2016
دينار بحريني
دينار بحريني

إستثمارات وأنشطة أخرى
2015
2016
دينار بحريني
دينار بحريني

2016
دينار بحريني

التوحيد
2015
دينار بحريني

319.973
()1.204.316
()884.343
()137
()1.986
()886.466

60.205
()41.731
18.474
1.530
()1.092
()39.604
()20.692

1.621.368
413.154
554.159
()30.240
()234.200
()2.422.428
()98.187

()95.160
239.182
518.234
()235.823
()1.454.418
()1.027.985

36.376.953
()22.560.099
13.816.854
1.621.368
414.747
797.680
()3.919.721
()234.200
()2.489.689
10.007.039

32.370.415
()19.275.130
13.095.285
()95.160
241.704
781.498
()3.054.959
()235.823
()1.535.456
9.197.089

2016

2015

2016

2015

2016

2015

دينار بحريني
57.681
866
-

دينار بحريني
66.521
14.488
-

دينار بحريني
23.878.293
-

دينار بحريني
9.600.494
-

دينار بحريني
116.566.380
12.536.357
4.649.318

دينار بحريني
82.502.889
10.292.019
7.333.967

التقرير السنوي 2016
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معلومات قطاعات األعمال (تتمة)

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

-

غرف الفندق وإيجار وإدارة الشقق الفندقية والمكاتب وتقديم خدمات الغسيل.

األغذية والمرطبات

-

بيع األغذية والمرطبات بالتجزئة وعمليات المؤتمرات

األنشطة التجارية

-

استيراد وتصدير وبيع معدات المطابخ واألدوات المنزلية والتصاميم الداخلية

إستثمارات وأنشطة أخرى

-

أنشطة إستثمارية للمجموعة.

عمليات جلف براندز إنترناشونال ومبيعات التجزئة للمواد الغذائية والمرطبات في فندق الخليج وعمليات المؤتمرات تم تجميعها ألغراض إعداد تقارير قطاعات
األعمال.
تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج عمليات وحدات أعمالها بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء القطاع على أساس
الربح أو الخسارة التشغيلية حيث تختلف من نواحي معينة ،كما هو موضح في الجدول أدناه ،إذ تم قياسها بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلية في القوائم
المالية الموحدة.
أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي دون شروط تفضيلية وبطريقة مشابهة للمعامالت مع أطراف أخرى.
ً
تتضمن موجودات قطاعات األعمال على جميع الموجودات التشغيلية المستخدمة من قبل قطاع األعمال وتتكون أساسا من عقارات وآالت ومعدات ومخزون وذمم
مدينة .بينما أغلبية الموجودات يمكن أن تنسب مباشرة لقطاعات األعمال الفردية ،أما المبالغ المدرجة لبعض الموجودات المستخدمة بصورة مشتركة من قبل قطاعين
أو أكثر يتم توزيعها على القطاعات على أسس معقولة.
تتضمن مطلوبات قطاعات األعمال على جميع المطلوبات التشغيلية وتتكون أساساً من ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى.
تعمل المجموعة في مملكة البحرين ،وبالتالي ،ال يتطلب تقديم معلومات عن القطاع الجغرافي.
32

معلوماتالمساهمين

		 )1فيما يلي أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين ،الذين يحتفظون بأكثر من  %5من رأس المال الصادر للشركة
وعدد األسهم المحتفظ بها من قبلهم:
2015
2016
عدد األسهم
%
عدد األسهم
الجنسية
األسم
					
52.325.756
%0.00
بحرينية
شركة طيران الخليج ش.م.ب.
%25.47 52.325.756
بحرينية
شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب( .مقفلة)
22.122.507
%10.81 22.207.469
بحرينية
شركة اإلستثمارات العائلية ذ.م.م.
12.574.297
%6.33 13.008.925
بحرينية
شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
9.404.058
%12.56 25.802.692
بحرينية
(التقاعد) المدني والعسكري

%
%30.14
%00.0
%12.74
%7.24
%5.42

لدى المجموعة فئة واحدة فقط من األسهم ويتمتع حاملو هذه األسهم بنفس الحقوق بالتصويت.
)2

		توزيع رأس المال كما يلي:

الفئة
كما في  31ديسمبر :2016
أقل من %1
من  %1لغاية أقل من %5
من  %5لغاية أقل من %10
من  %10لغاية أقل من %20
من  %20لغاية أقل من %50

عدد
المساهمين

		
عدد
		
األسهم
		
			
			
3.954
59.104.736
11
33.000.297
2
13.008.925
1
48.010.161
1
52.325.756
205.449.875

3.969

 %من
مجموع رأس المال القائم
%28.77
%16.06
%6.33
%23.37
%25.47
%100.00
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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معلومات المساهمين (تتمة)
		توزيع رأس المال كما يلي( :تتمة)
			
			
741
50.653.748
7
26.525.069
2
21.978.355
1
22.122.507
1
52.325.756

كما في  31ديسمبر :2015
أقل من %1
من  %1لغاية أقل من %5
من  %5لغاية أقل من %10
من  %10لغاية أقل من %20
من  %20لغاية أقل من %50

173.605.435

%29.18
%15.28
%12.66
%12.74
%30.14
%100.00

752

تفاصيل جنسيات المساهمين ونسبة ملكيتهم من إجمالي رأس المال القائم هي كالتالي:

الجنسية

2015
2016
عدد
			
نسبة من
عدد
المساهمين
عدد األسهم
المجموع		
المساهمين
عدد األسهم
								

بحريني
مصري
إماراتي
هندي
أردني
كويتي
عماني
قطري
سعودي
أخرى

نسبة من
المجموع

197.395.878
415.362
4.423
2.446.500
3.474
96.193
1.668.169
3.419.876

1.025
1
4
4
1
3
1
4
13
2.913

		
%96.080
		%0.000
		%0.202
		%0.002
		%0.000
		%1.191
		%0.002
		%0.047
		%0.812
		%1.664

168.335.112
13.109
926.901
110.586
4.276
2.446.500
3.474
107.731
1.649.192
8.554

721
1
4
3
1
3
1
3
12
3

%96.972
%0.008
%0.552
%0.065
%0.002
%1.409
%0.002
%0.062
%0.903
%0.025

205.449.875

3.969

		
%100.000

173.605.435

752

%100.000

		

فيما يلي تفاصيل مجموع حصة الملكية المحتفظ بها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:
		
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

			
 %من مجموع
عدد
		
رأس المال
األسهم
القائم 		

			
		
أعضاء مجلس اإلدارة
عدد
		
األسهم
			
		
فاروق يوسف المؤيد
3.849.361
176.341
		
فوزي أحمد علي كانو
128.579
		
خالد محمد كانو
1.565.767
		
محمد حسين يتيم
407.381
		
محمد جاسم بوزيزي
51.371
عادل حسين مهدي المسقطي

		%1.874
		%0.086
		%0.063
		%0.762
		%0.198
		%0.025

 %من مجموع
		
رأس المال
القائم

2.146.889
174.341
128.579
1.565.767
407.381
-

%1.237
%0.100
%0.074
%0.902
%0.235
%0.00

فيما يلي تفاصيل حصة الملكية المحتفظ بها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى الشركات التي تخضع للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة من قبلهم:
2016
عدد األسهم

130.172.995

نسبةالملكية

%63.36

2015
102.488.086
%59.04

التقرير السنوي 2016
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إفصاحات حوكمة الشركات

( )1مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
مسئولية مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة مسئول أمام المساهمين عن اإلستثمار السليم والحفاظ على مصالح المساهمين .دور المجلس ومسئولياته تشمل ولكنها وال تقتصر على التالي:
مراقبة األداء العام لألعمال،
مراقبة أداء اإلدارة وخطة اإلحالل لإلدارة العليا،
مراقبة تضارب المصالح ومنع المعامالت المسيئة من األطراف ذات العالقة،
اإلعداد الدقيق للقوائم المالية للسنة،
عقد وإعداد اجتماعات المساهمين،
التوصية بدفع أرباح أسهم للمساهمين والتأكد من تنفيذها،
تبني وتنفيذ ومراقبة اإلمتثال لميثاق السلوك المهني للشركة،
مراجعة وتنفيذ أهداف وسياسات المجموعة المتعلقة بالمسؤوليات اإلجتماعية،
إختيار ومقابلة وتعيين الرئيس التنفيذي وبعض أعضاء اإلدارة التنفيذية.
في هذا الصدد ،فإن أعضاء مجلس اإلدارة ال يزالون مسئولون بشكل فردي وجماعي عن تنفيذ كافة مهام مجلس اإلدارة.
المعامالت الجوهرية التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة
المعامالت الجوهرية التالية تتطلب مراجعة ،وتقييم وموافقة مجلس اإلدارة:
إستراتيجيةالشركة،
الميزانيةالسنوية،
تخصيص الموارد الرئيسية وإستثمار رأس المال ،و
المسؤوليات اإلدارية والتدريب وتطوير وإعداد خطة اإلحالل لإلدارة العليا.
-

يتكون أعضاء مجلس اإلدارة من  11أعضاء كما في  31ديسمبر  8 :2015( 2016أعضاء) .تم انتخاب المجلس في مارس  2015لمدة  3سنوات.
يلخص الجدول التالي المعلومات حول المهنة والمنصب وسنوات الخبرة وتاريخ المباشرة والمؤهالت ألعضاء مجلس اإلدارة الحاليين:
الوظيفة

المهنة
إسم عضو مجلس اإلدارة
			
						
رئيس مجلس اإلدارة
رجل أعمال
السيد فاروق يوسف المؤيد
						
عضو مجلس اإلدارة
رجل أعمال
السيد محمد حسين يتيم
						
عضو مجلس اإلدارة
رجل أعمال
السيد خالد محمد كانو
						
عضو مجلس اإلدارة
رجل أعمال
السيد فوزي أحمد كانو
						
عضو مجلس اإلدارة
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج
السيد ماهر المسلم
						
عضو مجلس اإلدارة
نائب رئيس اإلستثمار لدى شركة ممتلكات البحرين القابضة
السيد أحمد جناحي
						
						
عضو مجلس اإلدارة
نائب الرئيس التنفيذي
السيد رياض المحميد
						
عضو مجلس اإلدارة
عضو منتدب سابق ورجل أعمال واستشاري في قطاع الضيافة
السيد محمد جاسم بوزيزي
						
عضو مجلس اإلدارة
رجل أعمال
السيد عادل المسقطي
السيد جاسم عبدالعال
السيد عقيل رئيس

عضو مجلس اإلدارة
محاسب قانوني
						
عضو مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي – مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.
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إفصاحات حوكمة الشركات (تتمة)

()1

مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة (تتمة)

نظام انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ونهاية خدماتهم
يتم انتخاب  /تعيين أو إعادة تعيين أعضاء المجلس كل ثالث سنوات في اجتماع المساهمين السنوي.
تنتهي خدمة عضو مجلس اإلدارة عاد ًة إما بانتهاء فترة انتخابه في اجتماع المساهمين السنوي أو حينما يقدم استقالته من مجلس اإلدارة.
تداول أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة
خالل سنة  ،2016لم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة بتداول أسهم الشركة ( :2015قام اثنين من أعضاء مجلس اإلدارة بشراء  54.601سهم من أسهم فنادق
الخليج).
ميثاق السلوك المهني واإلجراءات التي اتخذها المجلس لرصد االمتثال
يتوقع من مجلس اإلدارة والموظفون لدى الشركة الحفاظ على أعلى مستوى من أخالقيات العمل والسلوك الشخصي .لقد وضعت الشركة ميثاق للسلوك المهني الذي
يوفر األطر األخالقية والقانونية لجميع الموظفين في إدارة أعمالها .ميثاق السلوك المهني تعرف كيف تتواصل الشركة مع موظفيها والمساهمين والمجتمع الذي تعمل
فيها.
اعتمد مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج ميثاق السلوك المهني واإلجراءات وسياسة المبلغين لمراقبة االلتزام ألخالقيات الشركة.

تاريخ
سنوات
تنفيذي /غير تنفيذي
البدء
الخبرة
مستقل /غير مستقل
						
1974
53
غير تنفيذي /غير مستقل
						
1991
45
غير تنفيذي /غير مستقل
						
1998
47
غير تنفيذي /غير مستقل
						
1991
46
غير تنفيذي /غير مستقل
						
2014
42
غير تنفيذي /غير مستقل
						
2016
17
غير تنفيذي /غير مستقل
						
						
2016
28
غير تنفيذي /غير مستقل
						
2007
49
غير تنفيذي /مستقل
						
2016
38
غير تنفيذي /مستقل

2010
29
غير تنفيذي /مستقل
						
2014
42
تنفيذي /غير مستقل

المؤهل
مهندس ميكانيكي من كلية لوغبورو للهندسة بريطانيا
ماجستير في إدارة األعمال
بكالوريوس آداب
بكالوريوس علوم في إدارة األعمال ،جامعة والية جنوب غرب تكساس
طيار مرخص وخريج برنامج اإلدارة العامة من كلية هارفارد لألعمال ،الواليات المتحدة األمريكية
درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية وماجستير في إدارة األعمال ،مع مرتبة الشرف من جامعة 		
ستراثكاليد،جالسكو.
الدبلوم الوطني العالي في إدارة عمليات تقنية المعلومات من المملكة المتحدة
دبلوم كلية في التموين وإدارة الفنادق ،المملكة المتحدة
درجة الماجستير في الهندسة
عضو في معهد المحاسبين القانوني في بريطانيا وويلز ()ICAEW
كلية دبلوم في الضيافة وإدارة الفنادق من كلية التقنية برايتون في لندن  -انجلترا.
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أعضاء مجلس اإلدارة التاليين لهم عضوية في مجالس إدارات شركات أخرى:
عدد العضويات في الشركات المدرجة
4
1
2
1
1

		
إسم عضو مجلس اإلدارة
		
السيد فاروق يوسف المؤيد
			
السيد محمد حسين يتيم
			
السيد خالد محمد كانو
			
السيد فوزي أحمد كانو
			
السيد ماهر المسلم
			
السيد أحمد جناحي
			
السيد رياض المحميد
		
السيد محمد جاسم بوزيزي
السيد عادل مهدي حسين المسقطي
			
السيد جاسم عبدالعال
			
السيد عقيل رئيس

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد  4اجتماعات لمجلس اإلدارة سنوياً .وخالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016عقدت  7اجتماعات لمجلس اإلدارة.
ويلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة وحضور األعضاء في كل اجتماع:
اسم أعضاء مجلس اإلدارة
الحاضرون

 6يناير
2016

 17فبراير
2016

 13أبريل
2016

 29يونيو
2016

 26أكتوبر
2016

 2نوفمبر
2016

 7ديسمبر
2016

السيد فاروق يوسف المؤيد
السيد محمد حسين يتيم
السيد خالد محمد كانو
السيد فوزي أحمد كانو
السيد ماهر المسلم
السيد أحمد جناحي
السيد رياض المحميد
السيد محمد جاسم بوزيزي
السيد عادل المسقطي
السيد جاسم عبدالعال
السيد عقيل رئيس


















































































سياسة المكافآت
بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة  267.000دينار بحريني كأتعاب أساسية ( 205.000 :2015دينار بحريني).
يلخص الجدول التالي المعلومات حول المنصب والمهنة وسنوات الخبرة والمؤهالت كل من اإلدارة التنفيذية:
اسم العضو التنفيذي

المنصب

المهنة

سنوات الخبرة

السيد عقيل ريس

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

اإلدارة

42

السيد جارفيلد جونز

نائب الرئيس التنفيذي

اإلدارة

35

السيد سوريش سورانا

رئيس الشؤون المالية

المالية

37

السيد مارك ريسينجر

مدير العمليات

العمليات

32

السيد الشهيد عليوي

مدير المالي وأمين سر مجلس اإلدارة

المالية

25

السيد لويد فرنانديز

مدير الخدمات التقنية

الهندسة

43

السيدة روشيل بينافلور

مدير اإليرادات والتوزيع والتحسين

إدارة اإليرادات

18

السيد شوفيندو باكشي

مدير المشاريع

الهندسةالمعمارية

26

السيد محمود عبد المنعم

مدير الموارد البشرية والتطوير

الموارد البشرية

31

السيد عبد الرحيم ابو عمر

المدير العام – فندق الخليج

اإلدارة

35

السيد عبد هللا الصديق العوضي

مدير الفندق

اإلدارة

31

السيد رون بيترز

المدير العام

اإلدارة

37

بلغ إجمالي المكافأة المدفوعة للمدير التنفيذي خالل السنة  1.003.543دينار بحريني ( 1.016.264 :2015دينار بحريني) (رواتب وكافآت نهاية الخدمة وعالوات).
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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(اللجان)
()2
يلخص الجدول التالي معلومات عن لجان مجلس اإلدارة وأعضائها وأهدافها:
			
األعضاء
األهداف
لجنة المجلس
مراجعة واعتماد وتوجيه اإلدارة التنفيذية
اللجنةالتنفيذية
بخصوص األمور التي يرفعها مجلس
اإلدارة مثل السياسات المختلفة وخطط
األعمال.
		
		
		

تنفيذي  /غير تنفيذي
مستقل  /غير مستقل

السيد محمد حسين يتيم
السيد فوزي كانو
السيد ماهر المسلم (غادر
في أكتوبر )2016
السيد محمد جناحي
السيد محمد جاسم بوزيزي
السيد عقيل رئيس

غير تنفيذي /غير مستقل
			
غير تنفيذي /مستقل
غير تنفيذي /غير مستقل 			
السيد فوزي كانو
غير تنفيذي /غير مستقل
غير تنفيذي /غير مستقل

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016عقد  5اجتماعات لللجنة التنفيذية .يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل
اجتماع:
التاريخ

 1فبراير
2016

 6ابريل
2016

 20يونيو 2016

 19أكتوبر 2016

 21نوفمبر 2016

السيد محمد حسين يتيم











السيد فوزي كانو











السيد ماهر المسلم









السيد محمد جاسم بوزيزي











السيد عقيل رئيس











بلغ مجموع المكافآت المدفوعة للجنة التنفيذية  8.800دينار بحريني خالل السنة ( 8.400 :2015دينار بحريني).

المؤهل
دبلوم كلية في التغذية وإدارة الفنادق من كلية برايتون الفنية في لندن – بريطانيا
مؤهل  HCIMAالمهني جزء ب
خريج تجارة و محاسب معتمد من الهند ICAI
الدرجة العلمية مع مدرسة فندق في ستراسبورغ في سنة  .1983ماجستير في إدارة األعمال في الضيافة مع معهد غليون للتعليم العالي في سويسرا
درجة الماجستير في التجارة من جامعة بوبال
دبلوم في الهندسة الكهربائية
بكالوريوس في العلوم في مجال السياحة من جامعة الفلبين
بكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة كلكتا ،الهند PMP .من معهد إدارة المشاريع ،بنسلفانيا ،الواليات المتحدة األمريكية.
 BCفي المحاسبة وإدارة األعمال ،جامعة حلوان ،القاهرة ،مصر
الكيمياء وإدارة األعمال من الجامعة األردنية .دورة إدارة الضيافة من جامعة كورنيل الواليات المتحدة األمريكية
دبلوم في الضيافة( ،مع االئتمان) ومدينة جيلدز  -معهد لندن دبلوم ،الرائد في برمجة الحاسوب
 GCSE 5ماجستير إدارة أعمال مستوى W-set level 2
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(اللجان) (تتمة)

لجنة
التدقيق

مراجعة برنامج التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية،
والنظر في النتائج الرئيسية لمراجعات التدقيق الداخلي
والتحقيقات وردود اإلدارة .التأكد من التنسيق بين المدققين
الداخليينوالخارجيين.

السيد جاسم عبدالعال

غير تنفيذي /مستقل

السيد خالد كانو
السيد عادل المسقطي
رياض المحميد
السيد عقيل رئيس

غير تنفيذي /غير مستقل
غير تنفيذي /غير مستقل
غير تنفيذي /غير مستقل
تنفيذي /غير مستقل

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد  4اجتماعات للجنة التدقيق خالل كل سنة .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016عقد  4اجتماعات للجنة التدقيق.
يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ إجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل اجتماع:
التاريخ

 15فبراير 2016

 12أبريل 2016

 4اغسطس 2016

 24أكتوبر 2016

السيد جاسم عبدالعال









السيد خالد كانو









السيد محمد جاسم بوزيزي**



** مخصصة لغرض ما
بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء للجنة التدقيق  3.200دينار بحريني خالل سنة  4.000 :2015( 2016دينار بحريني).

األعضاء

تنفيذي  /غير تنفيذي
مستقل  /غير مستقل

لجنة المجلس

األهداف

لجنة الترشيح والمكافآت

تحديد االشخاص المؤهلين ليصبحوا أعضاء مجلس
السيد فاروق يوسف المؤيد غير تنفيذي /غير مستقل
االدارة وكبار المدراء التنفيذيين بالشركة .باستثناء
غير تنفيذي /مستقل
السيد جاسم عبدالعال
تعيين مدققي الحسابات الداخليين .تحديد الحجم المناسب
السيد محمد جاسم بوزيزي غير تنفيذي /مستقل
وتكوين المجلس واللجان التابعة للمجلس .تقديم
تنفيذي  /غير مستقل
توصيات إلى المجلس بشأن إقالة وتعيين أعضاء مجلس السيد عقيل رئيس
اإلدارة وضع خطة تعاقب لمجلس اإلدارة واإلدارة
تنفيذي  /غير مستقل
السيد ماهر المسلم
العليا ومراجعة الخطة بانتظام .مراجعة وتوصية
غير تنفيذي  /غير مستقل
السيد عقيل رئيس
وتحديد المكافآت وسياسات الحوافز لمجلس اإلدارة
واإلدارة العليا ،مع مراعاة األسعار السائدة في السوق
للمهام المماثلة وجعلها جذابة وذلك لجذب األشخاص ذو
جودة عالية إلدارة الشركة بنجاح.

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد اجتماعين للجنة الترشيح والمكافآت خالل كل سنة .وخالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016عقد اجتماعين للجنة
الترشيح والمكافآت .يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل اجتماع:
 24فبراير 2016

 8نوفمبر 2016

السيد فاروق يوسف المؤيد





السيد محمد جاسم بوزيزي





السيد جاسم عبدالعال





بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة الترشيح والمكافآت  2.400دينار بحريني خالل سنة  3.200 :2015( 2016دينار بحريني).
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خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016عقد اجتماعين للجنة حوكمة الشركات .يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور
األعضاء لكل اجتماع:
 24فبراير 2016

 8نوفمبر 2016

السيد فاروق يوسف المؤيد





السيد محمد جاسم بوزيزي





السيد جاسم عبدالعال





السيد عقيل رئيس





بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة حوكمة الشركات  3.200دينار بحريني خالل سنة  3.200 :2015( 2016دينار بحريني).

لجنة المجلس

األهداف

األعضاء

تنفيذي  /غير تنفيذي
مستقل  /غير مستقل

لجنة اإلستثمار

تم تأسيس لجنة اإلستثمار من قبل مجلس اإلدارة
لتقديم التوجيهات واإلشراف والرقابة على
األنشطة اإلستثمارية حتى يتم زيادة عائد األنشطة
اإلستثمارية إلى الحدود القصوى في حين يتم
تغطية مستوى قبول المخاطر .تتولى اللجنة مساعدة
مجلس إدارة فنادق الخليج في إدارة األنشطة
اإلستثمارية وهي المسئولة عن:

السيد فاروق يوسف المؤيد

غير تنفيذي /غير مستقل

السيد محمد حسين يتيم
السيد رياض المحميد
السيد عقيل رئيس
السيد أحمد جناحي

غير تنفيذي /غير مستقل
غير تنفيذي  /غير مستقل
تنفيذي  /غير مستقل
غير تنفيذي  /غير مستقل

 مراجعة السياساتاإلستثمارية واالستراتيجية للشركة
 اإلشراف على األنشطةاإلستثمارية للشركة
 مراجعة الدورية للمحفظةاإلستثمارية
 تقييم حاسم للمحفظةاإلستثمارية
 تحديد العمر اإلستثماريللشركة
 تقديم أسس قراراتاإلستثمارات.

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016عقد اجتماعين للجنة حوكمة الشركات .يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور
األعضاء لكل اجتماع:
 24فبراير 2016

 16نوفمبر 2016

السيد فاروق يوسف المؤيد





السيد محمد حسين يتيم





السيد رياض المحميد
السيد عقيل رئيس






بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء للجنة الترشيح والمكافآت  2.400دينار بحريني خالل سنة  2.400 :2015( 2016دينار بحريني).
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2016
()3

حوكمة الشركات (تتمة)

قانون حوكمة الشركات
المتوقع من مجلس اإلدارة والموظفين لدى الشركة الحفاظ على أعلى مستوى من أخالقيات العمل والسلوك الشخصي .وقد أنشأت الشركة ميثاق لقواعد السلوك التي
توفر األطر األخالقية والقانونية لجميع الموظفين في إدارة أعمالها .ميثاق السلوك المهني تعرف كيف تتواصل الشركة مع موظفيها والمساهمين والمجتمع الذي تعمل
فيها الشركة .اعتمد مجلس اإلدارة ميثاق السلوك المهني واإلجراءات وسياسة المبلغين لمراقبة االلتزام ألخالقيات الشركة.
تغييرات على المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات للمجموعة
ال يوجد
االلتزام بقانون حوكمة الشركات
اعتمد مجلس اإلدارة قانون حوكمة الشركات وسياسة المبلغين لمراقبة االلتزام ألخالقيات الشركة.
ميثاق السلوك المهني يوفر توجيهات واضحة في ممارسة األعمال التجارية على الصعيد الدولي ،والتفاعل مع الحكومات والمجتمعات المحلية والشركاء التجاريين
والسلوك العام في مكان العمل بالنظر إلى نموذج ممارسة أفضل الشركات .ويشمل ميثاق السلوك المهني األطر السلوكية لجميع الموظفين في إطار مجموعة واسعة
من المسائل األخالقية والقانونية .وسيتم نشر ميثاق السلوك المهني في قسم «حوكمة الشركات» في موقع الشركة.
تضارب المصالح
في سنة  2016و ،2015لم تظهر هناك حاالت من تضارب المصالح .تضارب المصالح التي تنشأ نتيجة أي صفقة تجارية أو أي نوع من القرارات التي يتعين
اتخاذها ،يجب على أعضاء مجلس اإلدارة المعنيين االمتناع عن المشاركة في مناقشة مثل هذه الصفقة أو القرارات الواجب اتخاذها .في هذا الصدد ،يبلغ أعضاء
مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج عادة المجلس عن تضارب محتمل في المصالح قبل مناقشة أي صفقة أو قرار .يمتنع األعضاء المعنيين عن التصويت على أي
قرار حيثما قد ينشأ أي تضارب في المصالح.
تقييم أداء مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة
يتم مناقشة هذا اجتماع الجمعية العمومية السنوي وسيأخذ أيضاً كجزء من ميثاق حوكمة الشركات.
أداء الرئيس التنفيذي
يتم مناقشة أداء الرئيس التنفيذي في اإلجتماع السنوي للمساهمين وكما أنه سوف يدرج كجز ٍء من قانون حوكمة الشركات في لجنة الترشيح والمكافآت.
وسائل االتصال بين المساهمين والمستثمرين
تلتزم المجموعة بتوفير المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب للمساهمين وفقاً اللتزاماتها باإلفصاح المستمر في قانون حوكمة الشركات.
يتم إرسال المعلومات إلى المساهمين من خالل توزيع التقرير السنوي للشركة وغيرها من االتصاالت .تنشر جميع النشرات في موقع المجموعة وتبعث للمساهمين
في الوقت المناسب.
أن مسئولية سكرتير مجلس اإلدارة القيام باالتصال مع المساهمين والتأكد من أن الشركة على وفاء بالتزاماتها باإلفصاح المستمر.
إدارة المخاطر الرئيسية والشكوك التي تواجه المجموعة.
يقوم مجلس اإلدارة ككل واإلدارة بتقييم المخاطر من وقت آلخر .يتولى مجلس اإلدارة بحث واتخاذ التدابير المناسبة أو المخاطر التي تواجه المجموعة.
مراجعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية
يتم إجراء مراجعة عملية الرقابة الداخلية واإلجراءات بشكل منتظم من قبل المدققين الداخليين لحسابات الشركة ،لضمان كفاءة اإلجراءات.
المسئولية االجتماعية
34
تقوم المجموعة بأداء مسئولياتها االجتماعية من خالل التبرعات الخيرية للشركات وتقديم الدعم المالي في مشاريع ومؤسسات وصندوق األسرة الخيري
التي تهدف إلى تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة واإلغاثة.
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نبذة عن المجموعة
حافظ فندق الخليج  -أول فندق من فئة الخمس نجوم في
البحرين منذ إفتتاحه في عام  1969على مكانتة الرائدة بين
فنادق الخمس نجوم بالمملكة والذي إشتهر بالضيافة الراقية
والمتميزة ولقد إستمر الفندق في الحفاظ على كونه صاحب
النسبة األكبر من حيث إشغال الغرف بين فنادق ال  5نجوم،
وقد حظى الفندق بشهرة واسعة وسمعة ممتازة وذلك لتقديمه
أفضل وأرقى مستويات الخدمة ويعتبر الفندق اإلختيار
األمثل لرجال األعمال والسياح والعائالت على حد سواء.
يضم فندق الخليج  ٣٦١غرفة فخمة مجهزة على أحدث
طراز ومزودة بجميع وسائل الراحة والرفاهية الحديثة
إلى جانب اإلطاللة المميزة على خليج القضيبية ومدينة
المنامة ،وتشمل خدمات ومرافق الفندق قاعات اجتماعات
مجهزة بأحدث صيحات التكنولوجيا ،ومركز مؤتمرات يتسع
ل ٢5٠٠شخص ،وبركة سباحة رائعة وبركة سباحة لألطفال ونادي صحي .والمنتجع الصحي
«سبا الخليج» أحدث إضافة لمرافق فندق الخليج موفرا لعمالئنا احدث وأرقى الخدمات في هذا
المجال.
يتمتع فندق الخليج بسمعة ممتازة إلحتوائه على مجموعة رائعة من المطاعم الفاخرة والحائزة
على العديد من الجوائز مما جعل منها اإلختيار األول واألفضل لضيوفنا من المملكة وشتى أنحاء
العالم.
مطعم الواحة :والذي يقدم بوفيه مكون من إختيارات متنوعة للطعام من مختلف دول العالم.
•
مطعم جاينا جاردن :وقد تم إختياره كأفضل مطعم صيني في البحرين على مدى السنوات الثالث الماضية.
•
مطعم زحلة :ويشمل إختيارات غنية من الطعام اللبناني وفقرات ترفيهية مع الرقص الشرقي.
•
مطعم البرجوال اإليطالي :الذي يعد أشهر مطعم إيطالي بالبحرين.
•
مطعم مارجريتا مكسيكانا :ويقدم األطباق المكسيكية األصيلة.
•
مطعم رويال التايلندي :حيث أفضل المأكوالت واألجواء التايلندية.
•
مطعم ساتو الياباني :الفائز بجائزة أفضل مطعم ياباني في البحرين ويشمل إختيارات السوشي المتنوعة وغرف التابنياكي الخاصة.
•
مطعم تخت جمشيد :والذي يقدم أشهر وأفضل الكباب اإليراني بالبحرين.
•
مطعم فيوشنز :ذو اإلطاللة الخالبة حيث تمتزج حضارتي الشرق والغرب.
•
مطعم راسوي باي فينيت :أحدث مطاعم الفندق المبتكرة وأول مطعم هندي عالمي بالبحرين والذي يقدم مجموعة متنوعة من األطباق الهندية.
•
هذا باإلضافة إلى العديد من القاعات والمقاهي مثل شارلوك هولمز وتايفون وفينتيج وكافيه ديليس وآخر إضافات الفندق قاعة أوك الونج.
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في عام  1995بدأ العمل على إنشاء مركز الخليج الدولي
للمؤتمرات ،وفي غضون عامين تم إفتتاحه ليوفر قاعات
فسيحة تمتد لمساحة كلية تبلغ  4,780متر مربع تصلح
لإلجتماعات والمؤتمرات والمعارض ولقد تم تجهيز قاعة
الدانة إلستيعاب  2,500شخصاً لحفالت الكوكتيل و
 1,200شخصاً للوالئم.
ُض َع ليوفر
التصميم الممتاز لمركز الخليج للمؤتمرات و ِ
للمنظمين أعلى مستويات الخدمة حيث أن جميع قاعات
المركز تمتاز بديكورات راقية ولمسات فخمة ومجهزة بأحدث ماتوصلت إليه التكنولوجيا في
مجال المؤتمرات واإلجتماعات عن بعد ونظام الترجمة الفورية ،ولقد تم تصميم القاعات لتقدم
للزبائن خيارات عديدة لتناسب جميع المتطلبات واإلمكانيات.
يضم طابق الميزانين أربع غرف إجتماعات ومركز لرجال األعمال جميعها مزودة بأحدث
وأرقى وسائل تكنولوجيا اإلجتماعات ويضم أيضا قاعة اللؤلؤ التي يمكن إستخدامها للعديد من
األغراض وقاعة جلوس لكبار الشخصيات .كما يحتوي على قاعة المعارض بمساحة 2,500
متر مربع والتي تقع أسفل قاعة الدانة  ،وتتسع لما يقارب  100جناح للعرض ،كما أن القاعة مزودة
بالتكنولوجيا الحديثة ويمكن الدخول إليها مباشرة من مدخل منفصل عن الفندق.
يعد مركز الخليج الدولي للمؤتمرات والمعارض من أكبر وأفخم قاعات البحرين للمؤتمرات والحفالت
كما أنه يحظى بسمعة أهلته ليكون اإلختيار األمثل إلقامة أهم الفعاليات بالمملكة نظراً لما يقدمه من
خدمة متميزة وما يوفره من تسهيالت عديدة إلرضاء عمالئه الكرام.
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تم إفتتاح أجنحة الخليج الفاخرة و التي تضم  97شقة فخمة
وإجمالي  162في عام  2006و يتمتع المقيمون في أجنحة
الخليج الفاخرة بجميع الخدمات المتوفرة في فندق الخليج مما
أدى إلى توسيع شريحة عمالء الفندق لتشمل هؤالء المهتمين
باإلقامة طويلة المدى مع الحصول على الخدمات الممتازة
والمزايا المقدمة من فندق الخليج.
يتميز مبنى أجنحة الخليج الفاخرة ذو الخمسة عشرة طابقاً
بإطاللة مميزة على خليج القضيبية ومدينة المنامة العريقة ويتضمن المبنى شقق مكونة من
غرفة نوم وغرفتين وثالث غرف.مجهزة بالكامل بأثاث فاخر وعصري موفراً لنزالئه وسائل
الراحة وأعلى مستويات الخدمات والتسهيالت الفندقية كاستخدام النادي الصحي والرياضي للفندق
ومنطقة بركة السباحة بحدائقها الخالبة كما تمنحهم فرصة ارتياد قاعات و مطاعم الفندق المختلفة
لالستمتاع بخيارات الحصر لها من األطعمة المتنوعة.
تم تجهيز جميع الشقق بأفخم وأرقى المفروشات وتحتوي جميع الشقق على مطبخ مجهز تجهيزا
حديثا وغرفة جلوس واسعة وغرفة طعام .وتشتمل أجنحة الخليج الفاخرة على جميع الخدمات
المتوفرة في الشقق الفندقية الراقية ،والتي من بينها مكتب إستقبال خاص بالمبنى باإلضافة إلى خدمة
الغرف وخدمة األمن وخدمة تنظيف الغرف على مدار الساعة و خدمة اإلنترنت السريع والمجاني
وقنوات تلفزيون فضائية.
تتوفر للمقيمين أيضاً خدمات عديدة في مركز التسوق الذي يقع في الطابق األرضي من أجنحة الخليج
الفاخرة والذي يضم كافيه ديليس مقهى وركن الحلويات الجديد كما يضم مغسلة ومتجر لبيع الزهور
والهدايا وصالون حالقة للرجال وغيرها من المحالت.
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يوفر مبنى مكاتب الخليج الفاخرة المجاور لمبنى
فندق الخليج  7000متر مربع من المساحات المكتبية
باإلضافة إلى أكثر من  600موقف للسيارات .تمتاز
مكاتب الخليج الفاخرة بموقعها الفريد والمطلة على
خليج القضيبية ومدينة المنامة ،حيث يمكن الوصول
إليها بسهولة بسبب موقعها القريب من الشارع العام.
تقع المكاتب في الطوابق األربع العليا من مبنى مواقف
السيارات ،ويقدم كل طابق ستة مكاتب واسعة لإليجار
مزودة بأحدث صيحات التكنولوجيا مما يشمل أنظمة تكييف ذات تحكم منفرد وإنترنت
عالي السرعة باإلضافة إلى أنظمة لألمن و كاميرات للمراقبة.
تمتاز مكاتب الخليج الفاخرة بقربها من فندق الخليج حيث يمكن لموظفي الشركات
المستأجرة اإلقامة في أجنحة الخليج الفاخرة والحصول على إشتراك في النادي الصحي
لفندق الخليج بأسعار خاصة وأيضاً إرتياد أي من مطاعم فندق الخليج  ،كما يمكن للزوار
اإلقامة في فندق الخليج بأسعار تنافسية خاصة لرجال األعمال.
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تم إفتتاح مبنى «خدمات مغسلة فندق الخليج» في العام
 ٢٠١٤ويتكون من طابقين وقد شيد المبنى على موقع
مالعب التنس السابق بالفندق و تقع حالياً مالعب التنس
في اعلى مبنى المغسلة ولقد تم تجهيزه المغسلة بأحدث
األجهزة والتقنيات العصرية في هذا المجال.
تقدم «خدمات مغسلة فندق الخليج» مستوى عالي من
الخدمات لزبائن فندق الخليج وهذا باإلضافه إلي قدرة المغسلة علي إستيعاب حجم كبير
من األعمال في هذا المجال مما يمكنها من تقديم خدمة من فئة الخمس نجوم إلى زبائن
الفندق من األفراد والشركات في المملكة بأسعار في متناول الجميع مع اإلهتمام بجميع
ً
عامال هاما لتقديم خدمات مثالية لزبائن المغسلة.
التفاصيل واللمسات النهائية والتي تشكل
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يمتد «سبا الخليج» المنتجع الصحي بفندق الخليج على
مساحة  3100متر مربع ويتكون من ثالثة طوابق
مجهزة بأحدث األجهزة والمرافق .ويعد «سبا الخليج»
المكان األمثل للراحة وتجديد النشاط إذ تم تصميمه ليمنح
عمالئنا سبل الرفاهية ولضمان تقديم تجربة فريدة وسط
واحة لإلسترخاء في قلب المدينة.
يقدم «سبا الخليج» مجموعة متنوعة من الخدمات
المتميزة التي تتضمن جلسات العناية بالوجه والجسم
بأحدث التقنيات باإلضافة إلى العالجات العربية القديمة التي تتم جميعها على يد فريق من
المعالجين المحترفين.
يضم المنتجع الصحي «سبا الخليج» طابقين أحدهما مخصص للسيدات واآلخر للرجال
كالهما مجهز بمجموعة غنية من المرافق والتي تحتوي على مسبح الماء المتدفق “Hydro
 ”Poolوحمامات الثلج وساونا وبخار وجاكوزى باإلضافة الى غرف خاصة لجلسات
التدليك وأماكن لإلسترخاء .يحتوي الطابق المخصص للنساء على صالون للتجميل وصالة
رياضية مجهزة بالكامل وكذلك محل لبيع أدوات ومستحضرات التجميل.
كما يمكن للضيوف إضافة المزيد من المتعة لهذه التجربة المذهلة عبر اإلستمتاع بمساحات اإلستجمام ومقهى لتقديم المأكوالت والمشروبات الصحية
أعلى مبنى السبا.
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تمكن منتجع أوشن بارادايس منذ إفتتاحه في العام 2004
وبالرغم من ازدياد المنافسة مع سالسل الفنادق العالمية
في المنطقة من تثبيت اقدامة كأحد الرواد البارزين في
صناعة السياحة في زنجبار.
يقع المنتجع على مساحة  65ألف متر مربع في شمال
شرق جزيرة زنجبار ويبعد حوالي  60كيلومتراً عن
الساحل الشرقي لتنزانيا وسط منطقة رائعة الجمال ذات
مناظر خالبة ،حيث الحدائق الغناء وأشجار جوز الهند
ً
مطال على المحيط الهندي ذو المياه الفيروزية.
اليانعة وشواطئ الرمال اللؤللؤية البيضاء
ويحتوي المنتجع على 100شاليه مصمم على الطراز األفريقي التقليدي ومغطاة بأسقف
“الماكوتي” المصنوعة من سعف نخيل جوز الهند موفراً لضيوفه جميع الخدمات
والتسهيالت التي تمتاز بها المنتجعات العالمية من فئة الخمس نجوم مثل أنظمة التكييف
والهواتف وقنوات تلفزيون فضائية.
يضم المنتجع أيضاً ثالثة مطاعم وقاعات لإلجتماعات والمؤتمرات حيث تتسع القاعة الرئيسية لما
يقارب ال  200شخص .و يتميز منتجع أوشن بارادايس بكونه يضم أكبر بركة سباحة في زنجبار
المحاطة بشالالت مياه رائعة الجمال ،كما تتوفر للزوار أيضاً فرصة اإلستمتاع بالرياضات المائية
والرحالت البحرية باإلضافة إلى البرامج الترفيهية اليومية.
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يقع الفندق المملوك من قبل شركة موكان ذ.م.م .والذي
تقوم مجموعة فنادق الخليج بإدارته في منطقة الجفير
الراقية وقد تم إفتتاح الفندق في فبراير 2011
يحتوي الفندق على  237غرفة فاخرة ذات تصاميم
عصرية و التي تضاهي مثيالتها من الغرف في فئة فنادق
الخمس نجوم بما تقدمه من وسائل ترفيهية للزبائن وذلك
بأسعار تنافسية تعادل أسعار فنادق األربع نجوم.
تمتاز غرف الفندق بإحتوائها على نظام تكييف منفرد
التحكم  ،خزانة لحفظ األشياء الثمينة  ،شاشة تلفزيون
مسطحة كبيرة مع اختيارات واسعة من البرامج و
المحطات الفضائية العربية و األجنبية و وسائل راحة و
خدمة غرف متميزة .
تتوفر في الفندق أيضاً قاعات حديثة ومميزة إلقامة مختلف اإلجتماعات والمؤتمرات ،حيث
تسع أكبر قاعة لما يقارب  160شخصاً .جميع القاعات مزودة بأحدث ما توصلت إليه
التكنولوجيا في مجال اإلجتماعات
كما يضم الفندق بركة سباحة رائعة وبركة سباحة لألطفال ،باإلضافة إلى صالون تجميل و
منتجع ونادي صحي يشمل أحدث األجهزة الرياضية وصالة للتمارين والعديد من المميزات
األخرى
كما يقدم الفندق أيضاً مجموعة من المطاعم الرائعة والفريدة والتي تقدم أفخر أنواع المأكوالت
والمشروبات:
• مطعم “  ”Kolorsوالذي يقدم أطباق دولية وآسيوية مختلفة
• مطعم “ ”Kenzaوالمتخصص في المأكوالت واألطباق العربية.
• “ ”The K Loungeويعرض قائمة طعام شهية مع فقرات ترفيهية حية.
• “ ”The Champions Loungeويضم أكبر مجموعة من تذكارات البطوالت الرياضية في البحرين.
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يقع فندق أسدال جلف إن في قلب منطقة ضاحية
السيف والتي تعد من أنشط مناطق المملكة تجارياً
و سياحياً ،ويضم الفندق ذو األربع طوابق 94
غرفة وجناح مزودة بأحدث وسائل و سبل الرفاهية
ومجهزة بحمامات رخامية أنيقة باإلضافة إلى جميع
إمكانيات الضيافة الممتازة.
يوفر الفندق عدة إختيارات من المطاعم الراقية التي تقدم أفخر قوائم األطعمة و
أعلى مستويات الخدمة كالمطعم اإليطالي واللبناني و كذلك مطعم لتلبية طلبات
الزبائن طوال اليوم.
كما يضم فندق” أسدال جلف إن “ قاعات إجتماعات مزودة بأحدث األجهزة
والتقنيات الحديثة في مجال المؤتمرات و اإلجتماعات والتي تتسع ألكثر من
 50شخص ،صالة جمنازيوم ،حمام سباحة وساونا باإلضافة إلى موقف للسيارات
بأسفل الفندق.
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تعد أجنحة الخليج الفاخرة أمواج واحة من الهدوء
واإلسترخاء والتي تقدم مجموعة من األجنحة الفاخرة
من فئة األربع نجوم حيث توفر أعلى معايير سبل
الراحة والرفاهية وتقديم خدمات متميزة بجودة عالية
التي تشتهر بها فنادق الخمس نجوم بأسعار فنادق
األربع نجوم.

تقع أجنحة الخليج الفاخرة بمنطقة جزر أمواج بعيداً عن الضوضاء واإلزدحام ،وتتميز
بإطاللة خالبة على الخليج وتقع على مسافة قريبة من مراكز التسوق والمناطق الترفيهية.
تتكون أجنحة الخليج الفاخرة أمواج من مبنيين وتتألف البنايتان من  173جناحاً جُ ِه َزت

بأرقى المفروشات والديكور العصري كما تشتمل على ثالثة مطاعم ونادي صحي
ً
فضال عن غرف بخار وساونا منفصلة للسيدات والرجال
وبركة سباحة وجاكوزي،
ومنطقة لعب لألطفال ،باإلضافة إلى مركز لرجال األعمال ومواقف فسيحة للسيارات.
يقع مطار البحرين الدولي على مسافة  8دقائق فقط بالسيارة ،بينما تبعد عن العاصمة المنامة مسافة  20دقيقة فقط.
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المشاريع المستقبلية
بدأ العمل في تشييد مشروع «أجنحة الخليج الفاخرة  -الجفير» في منطقة الجفير
وتحتوي على  ١٠٨شقة فاخرة ،ومن المتوقع اإلنتهاء من العمل به في الربع
األول من عام .2018
يمثل مشروع «أجنحة الخليج الفاخرة  -الجفير» اإلضافة الثالثة إلى سلسلة
مجموعة فنادق الخليج للشقق الفندقية الفاخرة وستشتمل على  108من الشقق
الفندقية الفخمة مجهزة على أحدث طراز وأعلى معايير سبل الراحة والرفاهية
وستتراوح عدد غرف النوم بها ما بين غرفة واحدة وغرفتين وثالث غرف نوم
مما يوفر إختيارات عديدة للمستأجرين ،كما سيحتوى على العديد من الخدمات
المميزة كالنادي الصحي ومطعم ووسائل الترفيه المختلفة.
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في إطار خطط مجموعة فنادق الخليج للتوسع اإلقليمي قامت المجموعة بشراء قطعة
أرض بمنطقة بيزنس باي في دبي لبناء أول فنادقها من فئة الخمس نجوم في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ومن المقرر أن تنتهي أعمال التصميم في منتصف عام 2015
وستليها فترة البناء والتي ستمتد لمدة  24شهراً و يتوقع أن تُف َتح أبوابه للزبائن في نهاية
عام .2019
وسوف يتألف الفندق من  ٢٢٤غرفة نوم فاخرة و 3مطاعم ومجموعة متنوعة من
قاعات لإلجتماعات والوالئم ،ومنتجع صحي ،ومركز للياقة البدنية ومرافق أخرى من الدرجة األولى بما في
ذلك عدد كبير من مواقف السيارات.
إن موقع الفندق المتميز على خور دبي في بيزنس باي إلى جانب قربه من برج خليفة و دبي مول حيث يقع
على بعد  1,5كيلومتر سيجعل منه المكان األمثل لكل من رجال األعمال والسياح على حد سواء.
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أضواء على أنشطة المجموعة في

2016

The Year in Highlights
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