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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. "
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فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

محمد حسين يتيم فوزي أحمد كانو  خالد محمد كانو

محمد جاسم بوزيزي جاسم حسن عبد العالسحر  كمران عطائي
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

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 31 ديسمبر 2013. 

إتجاهات السوق واألداء المقارن للمجموعة
ال يزال قطاع السياحة والضيافة يواجه العديد من الصعوبات منذ أحداث عام ٢011 والتي 
كان لها تأثير سلبي على قطاعي السياحة واإلقتصاد في المملكة ولقد إستمر إنخفاض عدد 
الوافدين من مختلف دول العالم إلى مملكة البحرين و تراجع مستوى أداء قطاع المؤتمرات 
والوالئم مقارنة بالعام ٢010 مما أثر علي نتائج المجموعة لتحقق نسبة ربح هامشية مقارنة 
أداء  تعزيز  في  التجزئة  قطاع  حققها  التي  الممتازة  النتائج  ساهمت  لقد  الماضي.   بالعام 

المجموعة باإلضافة إلى األرباح الناجمة عن عوائد بعض إستثمارات المجموعة. 

فأنني بكل فخر يسرني أن أعلن بأن مجموعة  الرغم من كل الصعوبات والتحديات  وعلى 
فنادق الخليج قد قامت مرة أخرى بتحقيق نموا جيدا في النتائج المالية مقارنة بالعام ٢01٢ 
والذي أتت نتائجة مسجلة أعلى مستوي معدل أرباح صافية منذ إنشاء المجموعة في العام 

.1٩6٧

فندق الخليج 
يحتفل فندق الخليج في ٢014 بمرور 45 عاما على إفتتاحه في العام 1٩6٩ ليكون بذلك أول 
فندق من فئة الخمس نجوم بالمملكة ومن دواعي سرور وفخر مجلس إدارة المجموعة أن فندق 
الخليج وبعد مرور خمس وأربعون عاما على نشأته اليزال في مقدمة فنادق الخمس نجوم في 
مملكة البحرين بالرغم من المنافسة القوية وتواجد العديد من السالسل الفندقية العالمية والتي 

إفتتحت خالل العقد المنصرم.
  

بالرغم من التزايد المستمر في المنافسة في سوق فنادق الخمس نجوم إال إن فندق الخليج قد 
تخطى بنجاح حصته العادلة في السوق محققاً ٢٢.٢% أي بزيادة وقدرها ٢.٢% من مجمل 
إشغال غرف الخمس نجوم في المملكة  مستمراً في الحفاظ على مكانه الرائد بين فنادق الخمس 
نجوم وذلك من حيث عدد الغرف المباعة، والتي بلغت 68,440 غرفة في عام ٢01٣ أي 

1٩,604 غرفة أعلى من أقرب المنافسين. 

كما استمرت مطاعم فندق الخليج والتي حصد بعضها العديد من الجوائز والشهادات التقديرية 
خالل العام ٢01٣ في الحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال األطعمة المستمر في النمو. 

نظرا لتزايد المنافسة إنخفض عدد الوجبات المقدمة لهذا العام بالمقارنة مع العام ٢01٢ إال 
إن تقديم 458.0٣٩ للعام ٢01٣ يعد وبدون منازع أعلى معدل في سوق فنادق الخمس نجوم 

في البحرين.

بالرغم من استمرار تأثر أداء مركز الخليج للمؤتمرات بسبب إنخفاض عدد المؤتمرات الدولية 
في المملكة إال انة تمكن من تحقيق تحسن طفيف مقارنة بالعام ٢01٢.

إلى  أدت  اإلنفاق، والتي  لترشيد  الموضوعة  بالخطط  العمل  الخليج  فندق  إدارة  كما تواصل 
تحقيق معدل ربحية جيد في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها قطاع السياحة واإلقتصاد. 

أجنحة الخليج الفاخرة
لقد حققت أجنحة الخليج الفاخرة زيادة كبيرة في اإليجارات طويلة المدى محققة بذلك نتائج 

ممتازة و نسبة نمو وقدرها ٢٢.٧٧% في نسبة إشغال هذا القطاع مقارنة بالعام ٢01٢. 

مكاتب الخليج الفاخرة
إستمرتزايد الطلب على مكاتب الخليج الفاخرة خالل العام حيث وصل إشغال المكاتب إلى 

٧5% في العام ٢01٣.

جلف براندز إنترناشيونال
استمر قطاع التجزئة في مجموعة فنادق الخليج في تحقيق معدل عال من المبيعات ونتائج 

ممتازة مماثلة لنتائج العام ٢01٢.

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 100 شاليه.

لقد واجة المنتجع العديد من التحديات من حيث نسبة اإلشغال في النصف األول من العام ولكنه 
شهد تحسن كبيراً في النصف الثاني حيث زادت نسبة اإلشغال مقارنة بالعام ٢01٢.  وبالرغم 
من أن قطاع السياحة في زنجبار مستمر في مواجهه العديد من التحديات إال إن التوقعات 

لألعمال في ٢014 تبدو أكثر إيجابية من األعوام السابقة.

The K Hotel  الفندق
يحتوي الفندق المملوك من قبل شركة موكان ذ.م.م والذي تقوم بإدارته مجموعة فنادق الخليج 

على ٢٣٧ غرفة فاخرة ويعد من أفخم فنادق فئة األربع نجوم في المملكة.

في  نجوم  األربع  فئة  فنادق  بين  ما  رائدة  مكانة  ليحقق  فبراير ٢011  في  الفندق  إفتتاح  تم 
المملكة، حيث يوفر الفندق لضيوفه مستوى عال من الخدمات بمعايير فنادق الخمس نجوم 
الفندق ولقد  الطلب علي  تزايد قوي في  نتج عنه  لفنادق األربع نجوم مما  تنافسية  وبأسعار 

إستطاع أن ينمي أعماله بشكل كبير في عام ٢01٣. 

شركة البحرين للترفيه العائلي
تملك مجموعة فنادق الخليج ٢8.05% من أسهم شركة البحرين للترفيه العائلي والتي تمتلك 
خبرة  إن  بندروزا.  و  إيتاليانا  وكوتشينا  بنيجينز  بينها  ومن  المملكة  في  مطاعم  عدة  وتدير 
المجموعة في مجال المطاعم تساهم بشكل فعال في تقوية وتوسعة أجندة أعمال شركة البحرين 
في  بالبدء  وذلك  المملوكة  المطاعم  في  بالتوسع  حاليا  المجموعة  تقوم  العائلي حيث  للترفيه 
العمل علي مطعم العائلي  »بيتي« والذي يقع بالقرب من المرفأ المالي ومن المتوقع إفتتاحه 

في منتصف ٢014.  
الشمالية  أمريكا  مطاعم  ألحسن  فاكت«  بانك  »سيتي  بجائزة  »بينيجنز«  مطعم  حاز  ولقد 
لعام ٢01٣ بينما فازالمطعم اإليطالي المعروف »كوتشينا إيتاليانا« علي جائزة »تايم أوت 

للمطاعم« كأحسن مطعم إيطالي لعام ٢01٣.

نتائج المجموعة
بلغ إجمالي إيرادات التشغيل ٣1.٩٣٩.84٢ دينار بحريني في عام ٢01٣، بالمقارنة   •

مع ٣٢.5٢5.٩٧٧ دينار بحريني  في عام ٢01٢، أي بنقصان قدره 1.8 %.

بلغت إجمالي األرباح 1٣.1٣4.6٧٧  دينار بحريني في عام ٢01٣ بنقصان طفيف   •
وقدره ٢٩8.10٢  دينار بحريني أو ٢.٢٢% بالمقارنة مع العام الماضي.

بلغ صافي األرباح 10.460.164 دينار بحريني في عام ٢01٣ وهذا يشكل زيادة   •
قدرها ٣5٣.٧58  دينار بحريني أو ٣.5 % مقارنة مع عام ٢01٢.

التوزيعات المقترحة
في اإلعتبار حاجة المجموعة إلى رؤوس  التي حققتها المجموعة وأخذاً  النتائج  على ضوء 
أموال تساعدها على متابعة تطوير مرافق المجموعة في جميع فروعها، فإنه يسر أعضاء 

مجلس اإلدارة أن يتقدموا للسادة المساهمين بتوصية للموافقة على التوزيعات التالية:
قيمته  ما  أي  المدفوع  المال  رأس  من   %40 بنسبة  المساهمين  على  أرباح  توزيع   •

6.61٣.540 دينار بحريني بواقع 40 فلساً للسهم الواحد.
تخصيص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وقدرها  180.000 دينار بحريني.   •

تخصيص ٢58.٢0٩ دينار بحريني لألعمال الخيرية ومبلغ 10.000 دينار بحريني   •
لدعم المؤسسات األكاديمية البحثية والتسويقية.
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معلومات أساسية عن الشركة

المكتب المسجل
بناية رقم 11

شارع رقم ٣801
منطقة رقم ٣٣8
ص . ب : 580

المنامة – مملكة البحرين
سجل تجاري رقم ٩50

هاتف رقم : 1٧٧46446 )٩٧٣(
فاكس رقم : 1٧٧46٧٣1 )٩٧٣(

info@gulfhotelsgroup.com : البريد اإللكتروني

رأس المال الصادر و المدفوع بالكامل
165.٣٣8.510 سهم

قيمة السهم الواحد 0.100 دينار بحريني

رأس المال المصرح به
٢0.000.000 دينار بحريني

الشركة المتبنية
شركة طيران الخليج

البنوك الرئيسية
بنك البحرين الوطني

بنك البحرين و الكويت
البنك األهلي المتحد

بنك ستاندرد تشارترد

المحاسبون
إرنست و يونغ

ص.ب :140 – برج الشيراتون
المنامة – مملكة البحرين

BDO جواد حبيب
أبراج الدبلومات للمكاتب التجارية

ص.ب : ٧8٧
المنامة – مملكة البحرين

شركة البحرين لتسجيل األسهم 
ص.ب : 514 – بناية الهداية ٢ 

المنامة – مملكة البحرين

المحامون
مكتب المحامي عيسى إبراهيم محمد

ص.ب : 110٢1
المنامة – مملكة البحرين

حسن راضي وشركاؤه
605 برج الدبلومات

ص.ب : 5٣66
المنامة – مملكة البحرين

مستشار التأمينات
 AF ويليس بحرين ذ.م.م

ص.ب : 10٢64
ضاحية السيف – مملكة البحرين

نظرة مستقبلية  
لقد خطت مجموعة فنادق الخليج أولى خطواتها نحو التوسع اإلقليمي حيث قامت بشراء قطعة أرض 
في منطقة بيزنس باي على خور دبي لبناء أول فندق لها من فئة الخمس نجوم في المنطقة.  ويتم حاليا 
وضع الخطط والتصاميم لبناء الفندق والذي سيحتوي على ٢٣0 غرفة مصممة على أحدث طراز وثالثة 
مطاعم وعدة قاعات لإلجتماعات والوالئم ومنتجع صحي. ويقع الفندق مباشرة علي خور دبي وعلي بعد 
1.5 كيلومتر من برج خليفة ومجمع دبي ومن المتوقع إفتتاحه في منتصف ٢01٧ بإذن هللا. كما تدرس 
الشركة مع مجموعة من المستثمرين عدة خيارات لشراء قطعة أرض أخرى في مدينة الشيخ محمد بن 

راشد لبناء فندق آخر من فئة الخمس نجوم.

تم اإلنتهاء من تشييد مغسلة فندق الخليج الجديدة في ٢01٣ ولقد بدأت »خدمات مغسلة فندق الخليج« في 
العمل ومن المتوقع أن يكون لها مساهمة فعالة في هذا المجال في عام ٢014. 

بدأ العمل على مشروع إلنشاء منتجع صحي والذي تصل مساحتة ل٣100 متر مربع ومن المتوقع أن 
ينتهي العمل به في منتصف ٢015. 

قاربت أعمال تطوير مشروع  »جلف ريزدنس أمواج« للشقق الفندقية على اإلنتهاء بالتعاون مع شركة 
لونا لتطوير العقار و المتألف من 1٧٣ شقة فاخرة من فئة األربع نجوم والمقرر اإلنتهاء منها في النصف 

الثاني من ٢014.

من المقرر البدء في أعمال تجديد المبنى الجنوبي من فندق الخليج وكذلك أجنحة الخليج الفاخرة في شهر 
يوليو ٢014 واإلنتهاء منها مع نهاية العام الحالي. هذا باإلضافة إلى البدء في تجديد غرف مبنى البرج 

في النصف الثاني من ٢014.

بدأت المجموعة في تطويرمطعم هندي يتسع لمائة وثمانية شخص كأحدث إضافاتها لسلسلة مطاعم فندق 
الخليج ومن المتوقع إفتتاحه في النصف الثاني من العام الحالي.

سيتم البدء في أعمال تجديد كال من قاعة أوال و مطعم البرجوال اإليطالي في صيف ٢014 كما يتم 
حالياً وضع التصاميم إلنشاء قاعة جديدة أمام قاعة األندلس في منطقة التسوق القديمة ليبدأ العمل بها في 

وقت الحق من العام الحالي.

تقوم المجموعة حاليا بتطوير بناية للشقق السكنية الفاخرة بمنطقة الجفير والذي سيحتوي على ٧8 شقة 
وستبدأ أعمال البناء بها في النصف الثاني من عام ٢014 ومن المتوقع اإلنتهاء منها في أواخر ٢015.

مجلس اإلدارة 
لقد تم تعيين السيد عقيل رئيس عضواً في مجلس اإلدارة بجانب مهامه كرئيس تنفيذي للمجموعة تقديرا 

لجهودة المبذولة ومساهمته الفعالة في نجاح وتطوير أعمال المجموعة وذلك إعتباراً من يناير ٢014.

ويسرنا أن ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بجزيل الشكر لآلنسة سحر عطائي – عضوة مجلس اإلدارة السابقة 
- على جهودها و مساهمتها القيمة طوال فترة عضويتها بالمجلس كما نرحب بالسادة ماهر سلمان جابور 
التنفيذي  و ديمين جان مار بالميه المرشحان من قبل »طيران الخليج«  القائم بأعمال الرئيس  المسلم 

كأعضاء في مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج.

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 
ونائب رئيس الوزراء األول 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 عمالء وضيوف فندق الخليج 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 لن يكون ممكناً لوال العمل الجاد والمتواصل 
الذي تقوم به إدارة وموظفي المجموعة، ولذلك يتقدم مجلس اإلدارة بخالص الشكر والتقدير إلى اإلدارة 
التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج وعضو مجلس  التنفيذية للمجموعة وجميع العاملين بها بقيادة الرئيس 
اإلدارة السيد عقيل رئيس. كما نشكر أيضاً السيد جارفيلد جونز نائب الرئيس التنفيذي، والسيد عبدالنبي 
المالية،  للشؤون  التنفيذي  الرئيس  سورانا  سوريش  والسيد  للمجموعة،  التنفيذي  العمليات  مدير  أميني 
والسيد شهيد عليوي مدير الشئون المالية وأمين سر مجلس اإلدارة والسيد للويد فرناندز المدير التنفيذي 
للخدمات التقنية. كما نتقدم بالتهنئة للسيد رحيم أبو عمرالمدير العام لفندق الخليج، والسيد رون بيترز مدير 
انترناشيونال، واآلنسة الكشمي مولراج مدير عام منتجع أوشن بارادايس بزنجبار،  عام جلف براندز 
والسيد فولكر مندلوسكي مدير عام فندق The K Hotel، وجميع من ساهم في تحقيق هذه النتائج الجيدة 
في عام ٢01٣ بالرغم من الظروف الصعبة. وأننا على ثقة تامة بأن فريق العمل المميز بالمجموعة يملك 

القدرة على اإلستمرار في التطوير وتحقيق نتائج أفضل في عام ٢014 بإذن هللا. 

فاروق يوسف المؤيد 
رئيس مجلس اإلدارة
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عبد النبي أميني
مدير العمليات التنفيذي

شهيد عليوي
مدير الشئون المالية

أمين سر مجلس اإلدارة

اإلدارة 

جارفيلد جونز
نائب الرئيس التنفيذي

عقيل رئيس
الرئيس التنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

سوريش سورانا
رئيس الشؤون المالية

للويد فيرناندس
مدير الخدمات الفنية
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اإلدارة 

رحيم أبو عمر
مدير عام فندق الخليج

عبدهللا صديق
مدير الفندق 

عفاف عودة
مدير شئون الغرف

مانوج كومار
رئيس الدائرة الهندسية

لمى سمعان
مديرة المأكوالت والمشروبات

زاهر القصير
مدير تطوير األعمال واإلستراتجيات

سانجاي أقراول
المدير المالي
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رون بيترز
المدير العام

باال مالتيري
المدير المالي

راجان ماثير
مدير اإلمدادات والتوريد

ستيف باليت
مدير تطوير األعمال

اإلدارة 

أشلي سبايتل 
مديرة البيع بالتجزئة

جيوفاني آماتي 
 مدير العالمة التجارية   

ستوارت بيالك
مدير املبيعات

رودني دافيذ
مدير قسم املرشوبات
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اإلدارة 

فولكر مندلوسكي 
المدير العام

حسين السماهيجي
مدير التسويق والمبيعات

عبد الحليم نور
المدير المالي

عباس محمد رحيمي
مدير املوارد البرشية

جوسيه ليدو
المدير التنفيذي للمأكوالت والمشروبات

توماس ابراهام
رئيس الدائرة الهندسية

حميد نادر
رئيس إدارة األمن والسالمة

سيلفستر روزاريو
رئيس الطهاة التنفيذي
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آدمر دي ال بينا
مدير اإلرشاف الداخيل

صبرة عمر
مديرة املوارد البرشية

ساتيش شيدي 
مدير التقنيات والمعلومات

الكشمي مولراج
المدير العام

أنتوني دو بريز
مدير التسويق و املبيعات

سوريش كومار جوفندان 
المدير المالي

سومش سوكومارن
رئيس الطهاة التنفيذي

أناند راج
رئيس املهندسني

اإلدارة 
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي )مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.(

تقرير حول القوائم المالية الموحدة

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لمجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. )»الشركة«( وشركاتها التابعة )»المشار إليهم معاً بالمجموعة«(، والتي 
تشمل القائمة الموحدة للمركز المالي كما في ٣1 ديسمبر ٢01٣، والقوائم الموحدة للدخـل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في الحقوق للسنة 

المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص ألهم السياسات المحاسبية والمعلومات اإليضاحية األخرى.

مسئولية مجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة

إن مجلس اإلدارة هو المسئول عن اإلعداد والعرض العادل لهذه القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وعن نظم الرقابة الداخلية التي يراها 
مجلس اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية، سواء ناتجة عن تجاوزات أو أخطاء. 

مسئولية مدققي الحسابات
 

إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد تمت أعمال التدقيق التي قمنا بها وفقاً لمعايير التدقيق الدولية 
التي تتطلب منا اإللتزام باألخالقيات المهنية ذات العالقة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية. 

تشمل أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإليضاحات المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة. إن اختيار اإلجراءات المناسبة يعتمد 
على تقديراتنا المهنية، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء ناتجة عن تجاوزات أو أخطاء. وعند تقييم هذه المخاطر يتم األخذ في 
االعتبار نظم الرقابة الداخلية المعنية بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة والتي تمكننا من تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل األوضاع القائمة، ولكن 
ليس لغرض إبداء رأي مهني حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة. كما تتضمن أعمال التدقيق تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات 

المحاسبية التي إجراها مجلس اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة.

وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتمكيننا من إبداء رأي تدقيق حول هذه القوائم. 

الرأي

في رأينا إن القوائم المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي  للمجموعة كما في ٣1 ديسمبر ٢01٣ وعن أدائها المالي وتدفقاتها 
النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى

وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني، نفيد بأن:

الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية الموحدة تتفق مـع تلك السجالت.أ( 

المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع القوائـم الماليـة الموحدة.ب( 

وحسب علمنا أنه لم تقع خالل السنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٣ أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني أو الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي 

)األحكام النافذة من المجلد رقم 6( وتوجيهات 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. وقد حصلنا من اإلدارة على جميع المعلومات واإليضاحات التي 

رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.

1٩ فبراير ٢014

المنامة، مملكة البحرين
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القائمة الموحدة للمركز المالي 

في ٣1 ديسمبر ٢01٣

2013    ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحرينيإيضاح

الموجودات 
موجودات غير متداولة
٧36.680.581٢8.51٩.٩٢6عقارات وآالت ومعدات

81.565.4871.٣1٣.818إستثمار في شركة زميلة 
٩4.440.601٣.٩10.85٧إستثمارات متاحة للبيع

42.686.669٣٣.٧44.601
موجودات متداولة

101.829.9471.1٣٧.5٧0إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
113.016.031٢.٩٣٩.٩4٩مخزون

1٢2.617.725٢.81٧.6٧٩ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
1٣22.690.434٢5.8٧5.84٢نقد وأرصدة لدى البنوك

30.154.137٣٢.٧٧1.040
72.840.80666.515.641مجموع الموجودات

الحقوق والمطلوبات
الحقوق 

1416.533.85116.5٣٣.851رأس المال
158.266.9268.٢66.٩٢6)أ(احتياطي قانوني

155.000.0005.000.000)ب(احتياطي عام
152.613.9441.٩٧4.1٢1)ج(احتياطي إستثمارات متاحة للبيع  

166.613.5405.٧86.848أرباح أسهم موصى بتوزيعها
25.251.117٢1.404.4٩٣أرباح مبقاة

64.279.37858.٩66.٢٣٩مجموع الحقوق 

مطلوب غير متداول
1٧1.823.7071.٧٧4.6٩٢مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

مطلوب متداول
186.737.7215.٧٧4.٧10ذمم تجارية دائنة و ذمم أخرى 

8.561.428٧.54٩.40٢مجموع المطلوبات
72.840.80666.515.641مجموع الحقوق والمطلوبات 

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة 

محمد حسين يتيم
عضو مجلس اإلدارة 
رئيس اللجنة التنفيذية

عقيل رئيس
الرئيس التنفيذي

عضو مجلس اإلدارة 

سوريش سورانا
رئيس الشؤون المالية
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القائمة الموحدة للدخل 

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٣

2013   ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحرينيإيضاح

1٩31.939.842٣٢.5٢5.٩٧٧إجمالي اإليرادات التشغيلية
)1٩.0٩٣.1٩8()18.805.165(٢0التكاليف التشغيلية

13.134.6771٣.4٣٢.٧٧٩إجمالي األرباح التشغيلية
صافي دخل اإلستثمار:

8327.41911٢.644حصة المجموعة من ربح الشركة الزميلة 
210.254٢6٣.6٣٧دخل أرباح األسهم

10466.392٢.٧٣٩مكسب من إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
)4.556()110.079(٩خسارة إضمحالل من إستثمارات متاحة للبيع

445.6034٧0.5٧٧دخل الفوائد
٢1580.235588.٣86دخل آخر

15.054.50114.866.٢06إجمالي الدخل

)٣.٢1٩.٣6٩()2.878.049(٧إستهالك 
)٢5٩.1٣٩()268.209(18مصروفات إحتياطي التبرعات الخيرية

)1.٢81.٢٩٢()1.448.079(٢٢مصروفات إدارية وعامة 
)4.٧5٩.800()4.594.337(إجمالي المصروفات

٢٣10.460.16410.106.406الربح للسنة

٢46361النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )بالفلس( 
1640٣5الربح الموزع للسهم )بالفلس(

القائمة الموحدة للدخل الشامل
للسنة المنتهية ٣1 ديسمبر ٢01٣

   ٢01٢   2013إيضاح
دينار بحرينيدينار بحريني

10.460.16410.106.406الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر 
صافي التغير في التقييم العادل لإلستثمارات المتاحة للبيع التي سيتم إعادة تصنيفها إلى 

٩639.823٢85.٧06القائمة الموحدة للدخل في السنوات الالحقة

639.823٢85.٧06الدخل الشامل اآلخر للسنة
11.099.98710.٣٩٢.11٢مجموع الدخل الشامل للسنة
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القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٣ 
2013   ٢01٢   

دينار بحرينيدينار بحرينيإيضاحاألنشطة التشغيلية

10.460.16410.106.406الربح للسنة 
تعديالت للبنود التالية:

٧2.878.049٣.٢1٩.٣6٩استهالك 
1.٢٩٢)3.355()مكسب( خسارة من شطب عقارات وآالت ومعدات  

)11٢.644()327.419(حصة المجموعة من ربح الشركة الزميلة 
)4٧0.5٧٧()445.603(8دخل الفوائد

)٢6٣.6٣٧()210.254(دخل أرباح األسهم
)٢.٧٣٩()466.392(10مكسب من إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة 

٩110.0794.556خسارة إضمحالل من إستثمارات متاحة للبيع 
1٢13.084٢4.٩60مخصص الديون المشكوك في تحصيلها – صافي 

1120.4791٧٢.٩٣1مخصص مخزون بطيء الحركة - صافي
1٧234.907٣10.5٧٩مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

12.263.7391٢.٩٩0.4٩6الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
تغيرات في رأس المال العامل:

)٢80.٣5٩()96.561(مخزون
)4٢8.٢0٢(147.140ذمم  تجارية مدينة وذمم أخرى
977.395٧٢٣.0٣4ذمم تجارية دائنة و ذمم أخرى

13.291.7131٣.004.٩6٩صافي النقد من التشغيل

)185.000()230.000(مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
)88.650()71.890(18تبرعات خيرية مدفوعة

)٢84.٣45()185.892(1٧مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
12.803.9311٢.446.٩٧4صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
)٢.06٢.٩6٧()10.791.284(٧شراء عقارات وآالت ومعدات

-3.355متحصالت من بيع عقارات وآالت ومعدات 
-875.750أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة 

)٩88.4٩٢()225.985(10صافي نقد اإلستثمار من إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
485.3334٢٧.4٩٧دخل فوائد مستلمة

210.254٢6٣.6٣٧دخل أرباح أسهم مستلمة
)5.٣84.58٢(3.002.804ودائع ألجل )صافي( 

)٧.٧44.٩0٧()7.239.773(صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
النشاط التمويلي

)4.٩60.155()5.786.848(16أرباح أسهم مدفوعة
)٢58.088()222.690(النقص في النقد وما في حكمه

2.908.366٣.166.454النقد وما في حكمه في 1 يناير 
1٣2.685.676٢.٩08.٣66النقد وما في حكمه في ٣1 ديسمبر 

بنود غير نقدية: 
توجد التزامات من أجل اقتناء عقارات وآالت ومعدات بمبلغ وقدره 1.0٣٧.5٧٧ دينار بحريني )٢01٢: ٧٩0.15٧ دينار بحريني( لم يتم تسويتها كما في تاريخ   )1(

القائمة الموحدة للمركز المالي.
تم تضمين دخل الفوائد البالغ 18٣.٩68 دينار بحريني )٢01٢: ٢٢٣.6٩8 دينار بحريني( المستحق القبض ولكن لم يحن موعد استحقاقه في ذمم تجارية مدينة   )٢(

وذمم أخرى.
بلغت أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقة 1٩5.8٣٢ دينار بحريني )٢01٢: 155.٧46 دينار بحريني( وتم خصمها من التغير في   )٣( 

الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى.

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٣٣
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القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق 

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٣

إيضاح
رأس 
المال

احتياطي
 قانوني

احتياطي
عام

احتياطي إستثمارات 
متاحة للبيع

أرباح أسهم 
موصى بتوزيعها

أرباح 
المجموعمبقاة

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

16.5٣٣.8518.٢66.٩٢65.000.0001.٩٧4.1٢15.٧86.848٢1.404.4٩٣58.٩66.٢٣٩الرصيد في 1 يناير ٢01٣

10.460.16410.460.164-----الربح للسنة

6٣٩.8٢٣--6٣٩.8٢٣---دخل شامل آخر

10.460.16411.0٩٩.٩8٧-6٣٩.8٢٣---مجموع الدخل الشامل 

)5.٧86.848(-)5.٧86.848(----16أرباح أسهم مدفوعة 

-)6.61٣.540(6.61٣.540----16أرباح أسهم نقدية موصى بتوزيعها

16.533.8518.266.9265.000.0002.613.9446.613.54025.251.11764.279.378الرصيد في 31 ديسمبر 2013

16.5٣٣.8518.٢66.٩٢65.000.0001.688.4154.٩60.1551٧.084.٩٣55٣.5٣4.٢8٢الرصيد في 1 يناير ٢01٢

10.106.40610.106.406-----الربح للسنة

٢85.٧06--٢85.٧06---دخل شامل آخر

10.106.40610.٣٩٢.11٢-٢85.٧06---مجموع الدخل الشامل 

)4.٩60.155(-)4.٩60.155(----16أرباح أسهم مدفوعة 

-)5.٧86.848(5.٧86.848----16أرباح أسهم نقدية موصى بتوزيعها

16.5٣٣.8518.٢66.٩٢65.000.0001.٩٧4.1٢15.٧86.848٢1.404.4٩٣58.٩66.٢٣٩الرصيد في ٣1 ديسمبر ٢01٢

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٣٣
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القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق 

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٣
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احتياطي
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احتياطي
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متاحة للبيع
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موصى بتوزيعها
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المجموعمبقاة

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

16.5٣٣.8518.٢66.٩٢65.000.0001.٩٧4.1٢15.٧86.848٢1.404.4٩٣58.٩66.٢٣٩الرصيد في 1 يناير ٢01٣

10.460.16410.460.164-----الربح للسنة

6٣٩.8٢٣--6٣٩.8٢٣---دخل شامل آخر

10.460.16411.0٩٩.٩8٧-6٣٩.8٢٣---مجموع الدخل الشامل 

)5.٧86.848(-)5.٧86.848(----16أرباح أسهم مدفوعة 

-)6.61٣.540(6.61٣.540----16أرباح أسهم نقدية موصى بتوزيعها

16.533.8518.266.9265.000.0002.613.9446.613.54025.251.11764.279.378الرصيد في 31 ديسمبر 2013

16.5٣٣.8518.٢66.٩٢65.000.0001.688.4154.٩60.1551٧.084.٩٣55٣.5٣4.٢8٢الرصيد في 1 يناير ٢01٢

10.106.40610.106.406-----الربح للسنة

٢85.٧06--٢85.٧06---دخل شامل آخر

10.106.40610.٣٩٢.11٢-٢85.٧06---مجموع الدخل الشامل 

)4.٩60.155(-)4.٩60.155(----16أرباح أسهم مدفوعة 

-)5.٧86.848(5.٧86.848----16أرباح أسهم نقدية موصى بتوزيعها

16.5٣٣.8518.٢66.٩٢65.000.0001.٩٧4.1٢15.٧86.848٢1.404.4٩٣58.٩66.٢٣٩الرصيد في ٣1 ديسمبر ٢01٢
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

في ٣1 ديسمبر ٢01٣

معلومات عن المجموعة  1

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. )»الشركة«( هي شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بموجب سجل تجاري رقم ٩50 
والعنوان البريدي لمكتبها الرئيسي هو ص.ب 580، المنامة، مملكة البحرين.

تمتلك وتدير المجموعة فندق الخليج البحرين وأجنحة الخليج ومركز الخليج الدولي للمؤتمرات، مكاتب الخليج وجلف براندز إنترناشونال في البحرين باإلضافة إلى توفير 
الخدمات التموينية. كما تقدم المجموعة خدمات إدارية لفندق كيه البحرين وأمواج ويفز في البحرين ومنتجع جنة المحيط في زنجبار، جمهورية تنزانيا.

فيما يلي أدناه معلومات عن هيكل المجموعة.  تم تقديم معلومات عن أطراف ذات العالقة للمجموعة في إيضاح ٢6.

األنشطةتاريخ التأسيسنسبة الملكيةأسم الشركة التابعة

إدارة الفنادق والمطاعم وأيضا تقديم خدمات 4 ديسمبر 100٢00٢%شركة الخليج إلدارة الفنادق ش.ش.و
التموين للطائرات والسفن والمؤسسات 

الحكومية والشركات.

1٢ أغسطس100%موارد الضيافة ش.ش.و. 
٢010

استيراد وتصدير وبيع معدات المطابخ 
التجارية والمنزلية وعقود التصاميم الداخلية. 

األنشطةبلد التأسيسنسبة الملكيةأسم الشركة الزميلة

تزاول الشركة األنشطة اإلستثمارية وتقوم مملكة البحرين٢8.05%شركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب.
بتطوير المتنزهات والمطاعم.

لقد تم إعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة لمجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. وشركاتها التابعة )المشار إليهما معاً بالمجموعة( للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٣ بناءاً 
على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 1٩ فبراير ٢014.

أسس اإلعداد  2

لقانون الشركات التجارية  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي وطبقاً  أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً 
البحريني والمتطلبات النافذة للدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي وقواعد 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، والذي يعد العملة الرئيسية وعملة العرض لعمليات المجموعة. 
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أسس التوحيد   3

تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في ٣1 ديسمبر ٢01٣. 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:

السلطة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها(؛  أ ( 

تعرضات على أو حقوق في عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و ب( 

القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار العوائد. ج( 

عندما يكون لدى المجموعة حقوق األقلية في أغلبية 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: 

الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛  أ ( 

الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و ب( 

حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الممكنة. ج( 

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 لكل 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 السياسات المحاسبية للشركات التابعة لتتماشي مع السياسات المحاسبية للمجموعة. تم إستبعاد 

الموجودات والمطلوبات والحقوق والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.

يتم إحتساب التغيير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون تغيير في السيطرة، كمعاملة أسهم حقوق. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها تقوم بما يلي:

استبعاد الموجودات )متضمنة الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة؛	 

استبعاد القيمة المدرجة ألي حقوق غير مسيطرة؛	 

استبعاد فروق التحويل المتراكمة، المسجلة في القائمة الموحدة للدخل الشامل؛	 

إثبات القيمة العادلة للمقابل المستلم؛	 

إثبات القيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ به؛	 

إثبات الفائض والعجز المدرج في القائمة الموحدة للدخل؛	 

إعادة تصنيف حصة الشركة األم للبنود المثبتة مسبقاً ضمن القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر إلى القائمة الموحدة للدخل أو األرباح المبقاة، حسب مقتضى 	 

الحال. حيث سيكون مطلوباً إذا قامت المجموعة بإستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة مباشرًة. 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

في ٣1 ديسمبر ٢01٣

السياسات المحاسبية الهامة   4

معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة النافذة من 1 يناير 2013
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مطابقة لتلك المستخدمة في السنة المالية السابقة، باستثناء التعديالت التالية التي أدخلت على المعايير 

الدولية إلعداد التقارير المالية اعتباراً من 1 يناير ٢01٣؛ 

قامت المجموعة بتطبيق، ألول مرة، بعض المعايير والتعديالت خالل السنة. وتتضمن هذه:

المعيار الدولي المتعلق بالتقارير المالية رقم 10 المتعلق القوائم المالية الموحدة؛	 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1٢ المتعلق باإلفصاح عن الحصص في المؤسسات األخرى؛ 	 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1٣ المتعلق بقياس القيمة العادلة؛ و	 
التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 المتعلق بعرض القوائم المالية.	 

تم توضيح طبيعة وتأثير كل معيار وتعديل جديد أدناه:

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 10 المتعلق بالقوائم المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٧ المتعلق بالقوائم المالية المنفصلة
يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 10 األجزاء الموجودة مسبقاً في معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٧ المتعلق بالقوائم المالية الموحدة والمنفصلة التي تتعامل 

مع القوائم المالية الموحدة ولجنة تفسيرات المعيار رقم 1٢ المتعلق بشركات ذات أغراض خاصة. 

أسس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 10 نموذج موحد للسيطرة ينطبق على جميع المؤسسات بما في ذلك الشركات ذات األغراض الخاصة. تتطلب التغيرات 
المقدمة من قبل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 10 من اإلدارة عمل رأياً جوهرياً لتحديد أي الشركات التي تخضع للسيطرة وبالتالي يتطلب توحيدها من قبل 

الشركة األم، مقارنتها مع متطلبات معيار المحاسبة المالي رقم ٢٧. إن هذه التعديالت ليست لها أي تأثير على المركز المالي الموحد أو األداء الموحد للمجموعة.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 12 المتعلق باإلفصاح عن الحصص في المؤسسات األخرى 
الزميلة  والشركات  المشتركة  والترتيبات  التابعة  الشركات  في  المؤسسة  بحصص  المتعلقة  اإلفصاحات  متطلبات   1٢ رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  يحدد 
والشركات المهيكلة. إن متطلبات المعايير الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1٢ هي أكثر شمولية عن متطلبات اإلفصاح الموجودة مسبقاً للشركات التابعة. على سبيل 
المثال، عندما يكون لدى الشركة التابعة حقوق األقلية في أغلبية حقوق التصويت. ال يوجد لدى المجموعة شركات تابعة بحقوق غير مسيطرة جوهرية، وال لديها توجد 

شركات مهيكلة غير موحدة. تم تقديم إفصاحات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1٢ في اإليضاحين 1 و8.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 13 المتعلق بقياس القيمة العادلة 
أسس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1٣ المصدر الوحيد للتوجيه ضمن إطار المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لجميع قياسات القيمة العادلة. ال يغير المعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1٣ اإلطار الذي يجب فيه على المؤسسة استخدام القيمة العادلة ولكن يقدم التوجيهات بشأن كيفية قياس القيمة العادلة بموجب المعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية. يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1٣ القيمة العادلة على أنها سعر التخارج. نتيجة لتوجيهات المعيار الدولي إلعداد التقارير 

المالية رقم 1٣، قامت المجموعة بإعادة تقييم سياساتها لقياس القيم العادلة. كما يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1٣ عمل إفصاحات إضافية.

إن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1٣ لم يكن له أي تأثير جوهري على قياسات القيمة العادلة التي تقوم بها المجموعة. حينما يتطلب عمل إفصاحات 
إضافية، فأن يتم تقديمها في اإليضاحات الفردية المتعلقة بالموجودات والمطلوبات التي تم تحديد قيمها العادلة. تم تقديم التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في إيضاح ٢8.

معيار المحاسبة الدولي رقم 1 )المعدل( المتعلق بعرض بنود الدخل الشامل اآلخر 
تقدم التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 تجميع البنود المعروضة في القائمة الموحدة الدخل الشامل اآلخر. سيتم عرض البنود التي يمكن إعادة تصنيفها 
)أو إعادة تدويرها( إلى القائمة الموحدة للدخل في المستقبل )على سبيل المثال، فروق صرف العمالت األجنبية( بصورة منفصلة، عن تلك التي ال يمكن إعادة تصنيفها مطلقاً 

)على سبيل المثال، إعادة تقييم األراضي والمباني(. أثرت التعديالت على العرض فقط، ولم يكن لها أي تأثير على المركز المالي أو األداء للمجموعة.

تم تطبيق العديد من المعايير والتعديالت الجديدة ألول مرة في سنة ٢01٣. إال أن، ليس لها أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

في ٣1 ديسمبر ٢01٣

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في القائمة الموحدة للمركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول. يعتبر الموجود متداواًل عندما:

يتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛	 
يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛	 
يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقارير؛ و	 
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.	 

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. 
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يعتبر المطلوب متداواًل عندما:
يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية العتيادية؛	 
يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛	 
عندما يكون مستحق السداد خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقارير؛ و	 
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 هو 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:

في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب، أو	 
في السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي	 

يجب إن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة. 

يتم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوب باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركين 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، بناًء على أدنى 
مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل:

المستوى 1 - األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛	 
المستوى ٢ – تقنيات التقييم ألدنى مستوى والتي يمكن مالحظة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس القيمة العادلة المسجلة أما بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ و	 
المستوى ٣ - تقنيات 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 )استنادا إلى أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.

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
العقارات واآلالت  استبدال جزء من  تكلفة  التكاليف  هذه  تتضمن  القيمة.  في  المتراكم وأي إضمحالل  االستهالك  بعد حسم  بالتكلفة،  والمعدات  العقارات واآلالت  تدرج 
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:  

40 ســـنة- المباني المملوكة ملكاً حراً                           -  الهيكل األصلي
على فترة العمر المتبقي للمباني المتعلقة بها أو قبل ذلك أيهما أسبق    - التحسينات الالحقة

٢ إلى ٧ سنوات- أثاث وتركيبات ومعدات المكاتب
٢ إلى 10 سنوات- آالت ومعدات وسيارات

٢ إلى 5 سنوات- معدات تشغيلية خفيفة

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.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

في ٣1 ديسمبر ٢01٣

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4

يتم مراجعة القيمة المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها مستقباًل إذا تطلب األمر. 

مخزون
يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها أيهما أقل. 

يتم احتساب التكاليف المتكبدة لكل منتج حتى وصوله إلى موقعه وشكله الحاليين على النحو التالي:

تكلفة المتوسط المرجح على أساس الوارد أواًل الصادر أواًل:- أغذية
تكلفة المتوسط المرجح على أساس الوارد أواًل الصادر أواًل:- مرطبات

تكلفة المتوسط المرجح على أساس الوارد أواًل الصادر أواًل:- مخازن الصيانة

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 الشركة 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 أو السيطرة المشتركة هي مماثلة لتلك التي تعد ضرورية لتحديد مدى السيطرة على الشركات التابعة. 

يتم حساب إستثمارات المجموعة في شركتها الزميلة بموجب طريقة الحقوق. 

المجموعة من صافي  التغيرات في حصة  المدرجة لإلستثمار إلثبات  القيمة  يتم تعديل  بالتكلفة.  الزميلة مبدئياً  إثبات اإلستثمار في الشركة  يتم  الحقوق،  بموجب طريقة 
موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ اإلقتناء. يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك 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 مباشرًة 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 الغير محققة من المعامالت بين المجموعة وشركتها الزميلة 

إلى حد حصة المجموعة في الشركة الزميلة.

يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة في نفس الفترة المالية للمجموعة. أينما استلزم األمر، يتم عمل تعديالت في السياسات المحاسبية لتتماشي مع سياسات المجموعة.

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. ففي هذه الحالة تقوم المجموعة بإحتساب قيمة اإلضمحالل 
والتي تعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها المدرجة من ثم إثبات الخسارة »كحصة المجموعة من الخسارة في الشركة الزميلة« في القائمة الموحدة 

للدخل.

عند فقدان نفوذ مؤثر على الشركة الزميلة تقيس وتثبت المجموعة أي اسثتمار 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.
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إضمحالل موجودات غير مالية
تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل تقرير 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 يعتبر مضمحاُل، 

ويتم إظهار الموجود بالمبلغ القابل لإلسترداد. 

عندما يتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود، فان التدفقات النقدية المستقبلية يتم تخفيضها إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس التقييمات 
الحالية للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالموجود. عند تحديد القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع، فإنه يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. هذه الحسابات يتم 

تأيدها من قبل مضاعفات التقديم، أسعار األسهم المعلنة للشركات الزميلة المتداولة العامة أو مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة. 

تعتمد المجموعة في حساب إضمحاللها على ميزانيات تفصيلية والحسابات المتوقعة، والتي تعد بشكل منفصل لكل وحدة منتجة للنقد التي تخصص كل الموجودات على 
حدة. هذه الميزانيات والحسابات المتوقعة تغطي بشكل عام فترة خمس سنوات. للفترات األطول، يحسب معدل النمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية 

للمشروع بعد السنة الخامسة. 

يتم إثبات خسائر اإلضمحالل من العمليات المستمرة، متضمنة على إضمحالل المخزون في القائمة الموحدة للدخل ضمن فئات المصروفات متطابقة مع وظيفة الموجودات 
المضمحلة.

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 الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، وفي حالة اإلستثمارات غير المدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر تنسب إليها تكاليف معاملة 

إقتناء الموجود المالي.

مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه عامًة في القوانين أو حسب أعراف السوق )طريقة الشراء 
العادية( يتم إثباتها بتاريخ السداد، وهو التاريخ الذي تلتزم فيها المجموعة بشراء أو بيع الموجود.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفاتها على النحو التالي: 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة ضمن 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 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 ٣٩. لم 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.

القروض والذمم المدينة
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 قائمة الدخل 
الموحدة عندما يتم إستبعاد أو إضمحالل القروض أو الذمم المدينة، وكذلك من خالل عملية اإلطفاء. يتم شطب 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 1٢.

إستثمارات متاحة للبيع 
تتضمن اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع على إستثمارات أسهم حقوق الملكية وسندات الدين. 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 لتلبية إحتياجات السيولة أو لتلبية التغيرات 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 في إحتياطي إستثمارات 
متاحة للبيع حتى يتم إستبعاد اإلستثمار، عندئذ يتم إثبات المكسب أو الخسارة  المتراكمة كدخل تشغيلي آخر، أو يتم تحديدها كمضمحلة، عندئذ فإنه يتم إعادة تصنيف الخسارة 

المتراكمة في القائمة الموحدة للدخل  ضمن تكاليف التمويل ويتم إلغائها من إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع. 

قامت المجموعة بتقييم موجوداتها المالية المتاحة للبيع لتحديد ما إذا كانت القدرة والنية لبيعها في األجل القريب ال تزال مناسبًة. عندما تكون المجموعة غير قادرة على 
تداول هذه الموجودات المالية نتيجة لعدم وجود أسواق نشطة، يجوز للمجموعة إعادة تصنيف هذه الموجودات المالية إذا كانت لدى اإلدارة النية والقدرة على اإلحتفاظ بهذه 

الموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ إستحقاقها.
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الموجودات المالية )تتمة(

القياس الالحق )تتمة(

موجودات مالية متاحة للبيع )تتمة(

بالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها من فئة متاحة للبيع، ستصبح القيمة العادلة القيمة المدرجة في تاريخ إعادة التصنيف تكلفتها المطفأة الجديدة ويتم إطفاء أي مكسب 

أو خسارة مسجلة مسبقاً على ذلك الموجود الذي تم إثباته في الحقوق إلى القائمة الموحدة للدخل على مدى العمر المتبقي لإلستثمار بإستخدام معدل الفائدة الفعلي. كما يتم 

إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة والتدفقات النقدية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للموجود بإستخدام معدل الفائدة الفعلي. وإذا تم الحقاً تحديد الموجود بأنه 

مضمحل، فإن المبلغ المسجل في الحقوق يتم إعادة تصنيفه إلى القائمة الموحدة للدخل .

النقد وما في حكمه

يشتمل النقد واألرصدة لدى البنوك في القائمة الموحدة للمركز المالي على نقد لدى البنوك 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 )أو األحداث( 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 كل قائمة مركز مالي موحدة 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:

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

للموجودات المدرجة بالتكلفة، فإن اإلضمحالل هو الفرق بين القيمة المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بعائد السوق الحالي على موجود 	(أ
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.

المطلوبات المالية

اإلثبات المبدئي والقياس

وقروض  الخسائر  أو  األرباح  العادلة ضمن  بالقيمة  مدرجة  مالية  كمطلوبات   ٩٣ رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  نطاق  تدخل ضمن  التي  المالية  المطلوبات  تصنيف  يتم 

واقتراضات أو مشتقات مالية مصنفة كأدوات تحوط في التحوط الفعال، أيهما أنسب. تحدد المجموعة تصنيف مطلوباتها المالية عند اإلثبات المبدئي.

يتم إثبات المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة في حالة القروض واالقتراضات، بعد حسم التكاليف المباشرة المنسوبة للمعاملة.
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المطلوبات المالية )تتمة(
اإلثبات المبدئي والقياس )تتمة(

مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه عامًة في القوانين أو حسب أعراف السوق )طريقة الشراء 
العادية( يتم إثباتها بتاريخ السداد، 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 المطلوبات للذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى بسعر التكلفة، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المتوقع التي يتوجب دفعها 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 معّدل الفائدة الفعلي بعد حسم أي مخصص لإلضمحالل والمبلغ األصلي المستحق السداد أو الخصم. يتم إحتساب التكلفة المطفأة 

مع األخذ في اإلعتبار أي عالوات وخصومات 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 موجودات مالية مشابهة( 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؛ وسواًء: 

)أ( قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بالموجود، أو )ب( عندما لم يتم نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجودات 
ولكنها قامت بنقل السيطرة على الموجودات.

عند استبعاد الموجود المالي المقاس بالتكلفة المطفأة، فأنه يتم إثبات الفرق بين المبلغ المدرج للموجود والمقابل المستلم والذمم المدينة ضمن األرباح أو الخسائر.

يتم إستبعاد المطلوبات المالية عندما يكون اإللتزام بموجب المطلوب قد تم إخالئه أو إلغائه أو إنتهاء مّدته. 

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.
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مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة بدفع إشتراكات 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 تحسب كمصروفات عند تكبدها.

كما تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير البحرينيين، والتي تستحق بناءاً على رواتب الموظفين عند إنهاء التوظيف وعدد سنوات الخدمة. تدرج التكاليف 
المتوقعة لهذه المكافآت كمصروفات على فترة التوظيف. 

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 
تقيم  بإستثناء الضرائب والرسوم.  للدفع  المحددة  التعاقدية  المدينة، مع األخذ في االعتبار الشروط  الذمم  أو  المستلم  للمقابل  العادلة  بالقيمة  يتم قياس اإليراد  المدفوعات. 
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 االئتمان. 

يجب استيفاء معايير اإلثبات التالية قبل إثبات اإليراد. يجب استيفاء معايير اإلثبات التالية قبل إثبات اإليراد: 

إيرادا 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، عادة عند تسليم البضائع للعمالء وتم نقل سند الملكية. 

رسوم اإلدارية 
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 تضمينها في اإليرادات نتيجة لطبيعتها التشغيلية.

دخل الفوائد
يتم إثبات إيراد الفوائد باستخدام طريقة العائد الفعلي، التي بموجبها يخفض المعدل المستخدم بدقة المبالغ النقدية المستلمة التقديرية خالل العمر المتوقع للموجود المالي الى 

صافي القيمة المدرجة للموجود المالي. 

دخل أرباح األسهم 
يتم إثبات إيراد أرباح األسهم عندما يكون لدى المجموعة الحق الستالم مدفوعاتها، وعادًة عندما يوافق المساهمين على أرباح األسهم.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
في ٣1 ديسمبر ٢01٣

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. لقد اختارت المجموعة إعادة تدوير المكسب أو الخسارة الناتجة من الطريقة المباشر للتوحيد، وهي 

الطريقة التي تستخدمها المجموعة إلتمام توحيدها. 
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المعامالت واألرصدة

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئياً من قبل المجموعة بمعدالت العملة الرئيسية المعنية وبأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة.

يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى العملة الرئيسية بإستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد التقارير المالية. 

ترّحل جميع الفروق الى القائمة الموحدة للدخل .

إن البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت المبدئية. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة 

العادلة بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.

معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد   5

فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة وهي مدرجة أدناه. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير عندما 

تصبح إلزامية. 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 المتعلق باألدوات المالية: التصنيف والقياس

يعكس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩ كما تم إصداره المرحلة األولى من عمل مجلس معايير المحاسبة الدولي بشأن إستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ 

وينطبق على تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية كما ورد تعريفهم في معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩. كان المعيار مبدئياً إلزامي في الفترات السنوية المبتدئة 

في أو بعد 1 يناير ٢01٣، ولكن التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩ غيرت التاريخ اإللزامي الفعلي للمعيار الدولي إلعداد التقارير 

المالية رقم ٩ واإلفصاحات االنتقالية الصادرة في ديسمبر ٢011، إلى 1 يناير ٢015. في اجتماعه المنعقد بشهر يوليو ٢01٣، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولي مبدئياً 

تأجيل التاريخ اإللزامي الفعلي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩ حتى يتم تحديد تاريخ إصدار النسخة النهائية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩. في 

المراحل الالحقة، سيعالج مجلس معايير المحاسبة الدولي وإضمحالل الموجودات المالية. إن تطبيق المرحلة األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩ سوف 

يكون له تأثير على تصنيف وقياس الموجودات المالية للمجموعة ولكن سوف لن يكون له أي تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للمجموعة. ستقوم المجموعة 

بتقييم تأثير تطبيقه، بالتزامن مع المراحل األخرى، عند يتم إصدار المعيار بصورته النهائية متضمنة جميع المراحل.

المؤسسات اإلستثمارية )التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 10ورقم 12 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 27(

هذه التعديالت ستصبح إلزامية في الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يناير ٢014، وتقدم إعفاء لمتطلبات التوحيد للمؤسسات التي تستوفي تعريف المؤسسة اإلستثمارية 

بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 10. يتطلب اإلعفاء من التوحيد من المؤسسات اإلستثمارية احتساب الشركات التابعة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو 

الخسائر. ال يتوقع بأن هذا التعديل سيكون ذات صلة بالمجموعة، بما أنه ال يوجد لدى المجموعة أية مؤسسات مؤهلة لتكون مؤسسة إستثمارية بموجب المعيار الدولي 

إلعداد التقارير المالية رقم 10.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 32 المتعلق بمقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية- إدخال تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 32

توضح هذه التعديالت معنى »بأن لديها حالياً الحق القانوني النافذ للمقاصة«. ومعايير آليات سداد إجمالية غير متزامنة من غرفة المقاصة لكي تكون مؤهلة للمقاصة. 

وستصبح هذه التعديالت إلزامية في الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يناير ٢014. ال يتوقع بأن هذه التعديالت ستكون ذات صلة بالمجموعة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

في ٣1 ديسمبر ٢01٣

معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد )تتمة(  5

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 21 المتعلق بفرض ضرائب

يوضح تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ٢1 بأن المؤسسة تقوم بإثبات مطلوب لفرض ضريبة عندما ينتج عن األنشطة مدفوعات، كما تم 

تحديدها من قبل التشريعات ذات الصلة، تحدث. بالنسبة للضريبة التي تنتج عند الوصول إلى الحد األدنى، يوضح التفسير بأنه ال ينبغي توقع أي مطلوب قبل التوصل إلى 

الحد األدنى المحدد. تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ٢1 سيصبح إلزامياً في الفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 1 يناير ٢014. ال تتوقع 

المجموعة بأن تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ٢1 سيكون لها أي تأثير مالي على القوائم المالية المستقبلية.

اآلراء والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة   6

والموجودات  والمصروفات  لإليرادات  المدرجة  المبالغ  على  تؤثر  قد  وفرضيات  وتقديرات  آراء  عمل  اإلدارة  من  يتطلب  للمجموعة  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  إن 

والمطلوبات المالية واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة، بتاريخ تقديم التقارير. ومع ذلك، عدم التيقن بشأن هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي 

إلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية. 

اآلراء

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:

تصنيف اإلستثمارات

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. 

إضمحالل إستثمارات أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع 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 »انخفاض هام« أو »طويل األمد« يتطلب راياَ. لتحديد هذا الراي، تقيم المجموعة، من بين عوامل أخرى، التغيرات التاريخية ألسعار 

األسهم ومدتها )أكثر من 1٢ شهراً( أو المدى )٢0% أو أكثر( التي كانت القيمة العادلة لإلستثمار أدنى من تكلفتها. 

التقديرات والفرضيات

لتعديل  إن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ إعداد كل تقرير ، والتي لديها مخاطر هامة لتكون سبباً 

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 تغيرات أو ظروف السوق الخارجة عن سيطرة المجموعة. وتنعكس مثل هذه التغييرات 

بالفرضيات عند حدوثها. 
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اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة )تتمة(  6

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 بناًء 

على معدالت االسترداد التاريخية. 

بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة 1.6٧8.٩6٩ دينار بحريني )٢01٢: 1.٩06.٩6٩ دينار بحريني( وبلغ مخصص إضمحالل الذمم المدينة ٢44.18٣ دينار بحريني 

)٢01٢: ٢٣1.0٩٩ دينار بحريني( كما في تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي. 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 ٣.040.8٩0 دينار بحريني )٢01٢: ٢.8٩٩.5٣0 دينار بحريني( وبلغ مخزون مخازن الصيانة100.٢٧0 دينار بحريني 

)٢01٢: 1٢4.108 دينار بحريني( والمخازن العامة 105.66٩ دينار بحريني )٢01٢: 1٢6.6٣0 دينار بحريني(، مع مخصص للمخزون المتقادم أو بطئ الحركة بمبلغ 

وقدره ٢٣0.٧٩8 دينار بحريني )٢01٢: ٢10.٣1٩ دينار بحريني( كما في تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي. 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 إستثمارات 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.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 في ٣1 ديسمبر ٢01٣

عقارات وآالت ومعدات   7

أراضي 
مملوكة ملكاً حراً

دينار بحريني

مباني على أراضي 
مملوكة

ملكاً حراً
دينار بحريني

أثاث وتركيبات
ومعدات المكاتب

دينار بحريني

آالت ومعدات
وسيارات

دينار بحريني

معدات
تشغيلية خفيفة
دينار بحريني

أعمال رأسمالية قيد 
التنفيذ

دينار بحريني
المجموع

دينار بحريني

التكلفة:
٢.٢44.٧٢648.٧0٢.60٩14.411.04٩8.468.6٩6458.4٢0841.٣65٧5.1٢6.865في 1 يناير ٢01٣

1.٧1٧.٩٩811.0٣8.٧04-8.415.٣5٣4٢5.1801٩4.585٢85.588إضافات
-)6٢٩.055(-٢8٢.481٢٢٧.٧٧0118.804-تحويالت

)10٩.15٣(--)٣6.٢٣٩()5٣.414()1٩.500(-استبعادات ومبالغ مشطوبة

10.660.0٧٩4٩.٣٩0.٧٧014.٧٧٩.٩٩08.8٣6.84٩458.4٢01.٩٣0.٣0886.056.416في ٣1 ديسمبر ٢01٣

اإلستهالك:
46.606.٩٣٩-٢6.64٢.٢٧٣1٣.085.٩5٧6.4٢0.٢8٩458.4٢0-في 1 يناير ٢01٣

٢.8٧8.04٩--1.٧٧8.010468.0٢86٣٢.011-المخصص للسنة
-------تحويالت

)10٩.15٣(--)٣6.٢٣٩()5٣.414()1٩.500(-متعلقة باالستبعادات والمبالغ مشطوبة

49.375.835-28.400.78313.500.5717.016.061458.420-في 31 ديسمبر 2013

صافي القيمة المدرجة:
1.٩٣0.٣08٣6.680.581-10.660.0٧٩٢0.٩8٩.٩8٧1.٢٧٩.41٩1.8٢0.٧88في ٣1 ديسمبر ٢01٣

التكلفة:
1.65٢.٩٩541.6٩5.٧٢81٧.161.65811.٣50.51٢458.4٢0٧٢٣.5٢٢٧٣.04٢.8٣5في 1 يناير ٢01٢

88٧.660٢.٢٣0.٣6٩-5٩1.٧٣11٣٢.04٧546.٢56٧٢.6٧5إضافات
-)٧6٩.81٧(-)٢.810.6٣٧()٣.٢٩4.٣80(6.8٧4.8٣4-تحويالت

)146.٣٣٩(--)14٣.854()٢.485(--استبعادات ومبالغ مشطوبة

٢.٢44.٧٢648.٧0٢.60٩14.411.04٩8.468.6٩6458.4٢0841.٣65٧5.1٢6.865في ٣1 ديسمبر ٢01٢

اإلستهالك:
4٣.5٣٢.61٧-٢0.104.1٣114.٩51.6188.018.448458.4٢0-في 1 يناير ٢01٢

٣.٢1٩.٣6٩--1.84٢.468٧44.5٢٧6٣٢.٣٧4-المخصص للسنة
---)٢.08٧.٩٧1()٢.60٧.٧0٣(4.6٩5.6٧4-تحويالت

)145.04٧(--)14٢.56٢()٢.485(--متعلقة باالستبعادات والمبالغ مشطوبة

46.606.٩٣٩-٢6.64٢.٢٧٣1٣.085.٩5٧6.4٢0.٢8٩458.4٢0-في ٣1 ديسمبر ٢01٢

صافي القيمة المدرجة:
841.36528.519.926-2.244.72622.060.3361.325.0922.048.407في 31 ديسمبر 2012



35

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 في ٣1 ديسمبر ٢01٣

عقارات وآالت ومعدات   7

أراضي 
مملوكة ملكاً حراً

دينار بحريني

مباني على أراضي 
مملوكة

ملكاً حراً
دينار بحريني

أثاث وتركيبات
ومعدات المكاتب

دينار بحريني

آالت ومعدات
وسيارات

دينار بحريني

معدات
تشغيلية خفيفة
دينار بحريني

أعمال رأسمالية قيد 
التنفيذ

دينار بحريني
المجموع

دينار بحريني

التكلفة:
٢.٢44.٧٢648.٧0٢.60٩14.411.04٩8.468.6٩6458.4٢0841.٣65٧5.1٢6.865في 1 يناير ٢01٣

1.٧1٧.٩٩811.0٣8.٧04-8.415.٣5٣4٢5.1801٩4.585٢85.588إضافات
-)6٢٩.055(-٢8٢.481٢٢٧.٧٧0118.804-تحويالت

)10٩.15٣(--)٣6.٢٣٩()5٣.414()1٩.500(-استبعادات ومبالغ مشطوبة

10.660.0٧٩4٩.٣٩0.٧٧014.٧٧٩.٩٩08.8٣6.84٩458.4٢01.٩٣0.٣0886.056.416في ٣1 ديسمبر ٢01٣

اإلستهالك:
46.606.٩٣٩-٢6.64٢.٢٧٣1٣.085.٩5٧6.4٢0.٢8٩458.4٢0-في 1 يناير ٢01٣

٢.8٧8.04٩--1.٧٧8.010468.0٢86٣٢.011-المخصص للسنة
-------تحويالت

)10٩.15٣(--)٣6.٢٣٩()5٣.414()1٩.500(-متعلقة باالستبعادات والمبالغ مشطوبة

49.375.835-28.400.78313.500.5717.016.061458.420-في 31 ديسمبر 2013

صافي القيمة المدرجة:
1.٩٣0.٣08٣6.680.581-10.660.0٧٩٢0.٩8٩.٩8٧1.٢٧٩.41٩1.8٢0.٧88في ٣1 ديسمبر ٢01٣

التكلفة:
1.65٢.٩٩541.6٩5.٧٢81٧.161.65811.٣50.51٢458.4٢0٧٢٣.5٢٢٧٣.04٢.8٣5في 1 يناير ٢01٢

88٧.660٢.٢٣0.٣6٩-5٩1.٧٣11٣٢.04٧546.٢56٧٢.6٧5إضافات
-)٧6٩.81٧(-)٢.810.6٣٧()٣.٢٩4.٣80(6.8٧4.8٣4-تحويالت

)146.٣٣٩(--)14٣.854()٢.485(--استبعادات ومبالغ مشطوبة

٢.٢44.٧٢648.٧0٢.60٩14.411.04٩8.468.6٩6458.4٢0841.٣65٧5.1٢6.865في ٣1 ديسمبر ٢01٢

اإلستهالك:
4٣.5٣٢.61٧-٢0.104.1٣114.٩51.6188.018.448458.4٢0-في 1 يناير ٢01٢

٣.٢1٩.٣6٩--1.84٢.468٧44.5٢٧6٣٢.٣٧4-المخصص للسنة
---)٢.08٧.٩٧1()٢.60٧.٧0٣(4.6٩5.6٧4-تحويالت

)145.04٧(--)14٢.56٢()٢.485(--متعلقة باالستبعادات والمبالغ مشطوبة

46.606.٩٣٩-٢6.64٢.٢٧٣1٣.085.٩5٧6.4٢0.٢8٩458.4٢0-في ٣1 ديسمبر ٢01٢

صافي القيمة المدرجة:
841.36528.519.926-2.244.72622.060.3361.325.0922.048.407في 31 ديسمبر 2012

إستثمار في شركة زميلة  8

البحرينية  الشركة  إن  العائلي ش.م.ب.  للترفيه  البحرينية  الشركة  في  بنسبة ٢8.06%  ملكية  المجموعة حصة  لدى 
للترفيه العائلي ش.م.ب. هي شركة عامة مسجلة في مملكة البحرين وتعمل بصورة أساسية في تشغيل المطاعم وتقديم 
ذات  الشركات  في  واإلستثمار  الصلة  ذات  والمعدات  التسلية  معدات  وتوريد  العائلي  بالترفيه  يتعلق  فيما  الخدمات 

األهداف المماثلة للشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب 

فيما يلي التغيرات في القيمة المدرجة لإلستثمار:

2013   
دينار بحريني

٢01٢  
دينار بحريني

1.313.8181.٢01.1٧4الرصيد في 1 يناير 
327.41911٢.644حصة المجموعة في الربح خالل السنة 

-)75.750(أرباح أسهم 

1.565.4871.٣1٣.818القيمة المدرجة

يلخص الجدول التالي موجز المعلومات المالية إلستثمار المجموعة في الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.:

2013   
دينار بحريني

٢01٢   
دينار بحريني

432.2666٩٩.٩86موجودات متداولة
5.496.3454.46٢.٢٣٩موجودات غير متداولة

)4٣1.640()300.160(مطلوبات متداولة
)4٧.6٧0()48.499(مطلوبات غير متداولة

5.579.9524.68٢.٩15الحقوق

٢8.06%28.06%نسبة حصة ملكية المجموعة 

1.565.4871.٣1٣.818القيمة المدرجة لإلستثمار

1.374.6261.٣65.٧65اإليرادات

385.659٣8٣.1٧٣حصة المجموعة من إيراد السنة

1.167.039401.50٣الربح

327.41911٢.644حصة المجموعة من الربح للسنة

ال توجد لدى الشركة الزميلة أية إلتزامات محتملة أو إرتباطات رأسمالية كما في ٣1 ديسمبر ٢01٣ )1٣ ديسمبر 
٢01٢: ال شيء(.
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٣1 ديسمبر ٢01٣

إستثمارات متاحة للبيع  9

2013   ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحريني

إستثمارات في أسهم حقوق الملكية:
إستثمارات مسعرة مصنفة أساساً كإستثمارات محتفظ بها لغرض 

1.435.4641.1٩٩.٢10المتاجرة )مدرجة بالقيمة العادلة(*
2.419.071٢.048.161إستثمارات مسعرة )مدرجة بالقيمة العادلة(

586.06666٣.486إستثمارات غير مسعرة )مدرجة بالتكلفة محسوماً منها \ اإلضمحالل(

4.440.601٣.٩10.85٧

التي ال يمكن  النقدية المستقبلية  لطبيعة تدفقاتها  العادلة بموثوقية نظراً  بالتكلفة بعد حسم اإلضمحالل، حيث ال يمكن تحديدها قيمتها  تدرج اإلستثمارات غير المسعرة، 
التنبؤ بها. كما في ٣1 ديسمبر ٢01٣، بلغ مخصص اإلضمحالل المتراكم لإلستثمارات غير المسعرة 5٢4.٧٧٣ دينار بحريني )٣1 ديسمبر ٢01٢: 44٧.٣5٣ دينار 

بحريني(. بلغ مخصص اإلضمحالل الذي تم عمله خالل السنة ٧٧.4٢0 دينار بحريني )٢01٢: ال شيء(.

فيما يلي التغير في اإلستثمارات المتاحة للبيع المسعرة خالل السنة:

2013   ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحريني

3.247.371٢.٩66.٢٢1الرصيد االفتتاحي
639.823٢85.٧06مكسب القيمة العادلة من إستثمارات متاحة للبيع

)4.556()32.659(إضمحالل 

3.854.535٣.٢4٧.٣٧1الرصيد الختامي

فيما يلي التغير في اإلستثمارات المتاحة للبيع غير المسعرة خالل السنة:

2013   ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحريني

663.48666٣.486الرصيد االفتتاحي
-)77.420(إضمحالل 

586.06666٣.486الرصيد الختامي

)4.556()110.079(مجموع مخصص اإلضمحالل للسنة
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*تعد اإلستثمارات المسعرة والتي كانت بصورة أساسية ا\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 ٣٩ والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٧ المتعلق »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 1 أكتوبر ٢008، والتي كان لدى المجموعة النية والقدرة لالحتفاظ بها في المستقبل المنظور بدال من بيعها أو المتاجرة 
بها ألجل قصير. يعود السبب في تغيير نية اإلدارة إلى االضطرابات في أسواق األسهم نتيجًة لمشاكل االئتمان والسيولة في السوق. تعتقد اإلدارة بأن األوضاع في السوق 
نادراً« بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ المعدل. تم عمل إعادة التصنيفات اعتباراً من 1 أكتوبر ٢008 بالقيمة العادلة في ذلك  آنذاك مؤهلة العتبارها »حدثاً 
التاريخ. بلغت القيمة المدرجة والقيمة العادلة لإلستثمارات في 1 أكتوبر ٢008، عندما تم عمل إعادة التصنيفات ٢.155.٢٧4 دينار بحريني. تم اعتبار تلك القيمة تكلفة 

اإلستثمارات عند التحويل. 

إستثمارات متاحة للبيع )تتمة(  9

بلغت القيمة المدرجة والقيمة العادلة لإلستثمارات المعاد تصنيفها 1.4٣5.464 دينار بحريني كما في ٣1 ديسمبر ٢01٣ )٣1 ديسمبر ٢01٢: 1.1٩٩.٢10 دينار 
القائمة  دينار بحريني( في  دينار بحريني )٣1 ديسمبر ٢01٢: 856.٣  بإجمالي 65٩.٣٢   العادلة  القيمة  بإثبات خسارة في  المجموعة  قامت  السنة،  بحريني(. خالل 
الموحدة للدخل ومكسب في القيمة العادلة بإجمالي ٢68.٩1٣ دينار بحريني )٢01٢: مكسب بإجمالي 4٣.٩15 دينار بحريني( في القائمة الموحدة للدخل الشامل، على 
تلك اإلستثمارات. في حال لو لم يتم عمل إعادة التصنيف هذه، ألثبتت المجموعة مكسب في القيمة العادلة بإجمالي ٢٣6.٢54 دينار بحريني )٢01٢: خسارة بإجمالي 

4٧.٧٧1 دينار بحريني( في القائمة الموحدة للدخل.

إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة   10

فيما يلي التغيرات في اإلستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة:

2013   ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحريني

1.137.570146.٣٣٩الرصيد االفتتاحي
225.985٩88.4٩٢صافي نقد اإلستثمار في إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

466.392٢.٧٣٩مكسب من إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
1.829.9471.1٣٧.5٧0الرصيد الختامي

تشتمل جميع اإلستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة على اإلستثمارات المدرجة.

مخزون  11
2013   ٢01٢   

دينار بحرينيدينار بحريني

3.012.602٢.8٧6.0٢٧أغذيه ومرطبات
105.6691٢6.6٣0مخازن عامة 

100.2701٢4.108مخازن الصيانة
28.288٢٣.50٣بضائع قيد التحصيل

3.246.829٣.150.٢68
مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم:

)230.798()٢10.٣1٩(
3.016.031٢.٩٣٩.٩4٩

فيما يلي الحركة في مخصص المخزون البطيء الحركة:
2013   ٢01٢   

دينار بحرينيدينار بحريني

210.319٣٧.٣88في 1 يناير
)1٩.56٩()11.521(المخصص المستخدم

32.0001٩٢.500المخصص للسنة
230.798٢10.٣1٩في ٣1 ديسمبر 
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 في ٣1 ديسمبر ٢01٣

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى  12

2013   ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحريني

1.561.4051.66٣.846ذمم تجارية مدينة
117.564٢4٣.1٢٣ذمم تجارية مدينة - أطراف ذات عالقة )إيضاح ٢6(

1.678.9691.٩06.٩6٩
)٢٣1.0٩٩()244.183(مخصص إضمحالل الذمم التجارية المدينة 

1.434.7861.6٧5.8٧0صافي الذمم التجارية المدينة
396.001٣٢0.5٢8ذمم مدينة أخرى - أطراف ذات عالقة )إيضاح ٢6(

316.592٣٣٣.5٢0سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً
183.968٢٢٣.6٩8فوائد مستحقة القبض

159.6951٣٩.٧0٣ودائع ضمان
126.6831٢4.٣60ذمم أخرى

2.617.725٢.81٧.6٧٩

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 عادًة خالل ٣0 يوماً. ال تستحق عادًة أية فائدة  على الذمم المدينة األخرى وال توجد لها شروط ثابتة للسداد. 

في ٣1 ديسمبر ٢01٣، تم إضمحالل ذمم تجارية مدينة بقيمة إسمية قدرها ٢44.18٣ دينار بحريني )٢01٢: ٢٣1.0٩٩ دينار بحريني(. فيما يلي التغير في مخصص 
إضمحالل الذمم التجارية المدينة:

2013   ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحريني

231.099٢06.1٣٩في 1 يناير 
17.069٣٧.٩11المخصص للسنة 

)1٢.٩51()3.985(إسترجاع 

244.183٢٣1.0٩٩في ٣1 ديسمبر 

فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية المدينة غير المضمحلة كما في ٣1 ديسمبر:

فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة
أكثر من

 1٢0 يوماً
1٢0-٩0

يوماً
٩0-60

 يوماً
60-٣0

 يوماً
لم يحن موعد استحقاقها 

وغير مضمحلة  المجموع 
دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني دينار بحريني

36.693 34.812 127.769 390.547 844.965 1.434.786 2013
1٢٩.451 1٣0.4٣6 ٢1٢.1٧8 ٢86.٢14 ٩1٧.5٩1 1.6٧5.8٧0 ٢01٢

يتوقع استرداد الذمم المدينة غير المضمحلة بالكامل بناًء على الخبرات السابقة. 
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نقد وأرصدة لدى بنوك   13

2013   ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحريني

2.722.444٢.٩٧0.8٧٩نقد في الصندوق ولدى البنوك
159.064٩٣.٢٣٣نقد محتفظ به إلستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

19.808.926٢٢.811.٧٣0ودائع ألجل

22.690.434٢5.8٧5.84٢

لغرض القائمة الموحدة للتدفقات النقدية، يشتمل النقد وما في حكمه على التالي:

2013   ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحريني

2.526.612٢.815.1٣٣نقد في الصندوق ولدى البنوك )1(
159.064٩٣.٢٣٣نقد محتفظ به إلستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

2.685.676٢.٩08.٣66

يطالب بها ولم يتم تضمينها في النقد وما  تمثل األرصدة لدى البنوك البالغة 1٩5.8٣٢ دينار بحريني )٢01٢: 155.٧46 دينار بحريني( أرباح أسهم لم    )1(
في حكمه.

تحمل األرصدة لدى البنوك والتي تستحق عليها فائدة المتضمنة في »النقد لدى البنوك«، فائدة بمعدالت تتراوح بين 0.10% إلى 0.40% )٢01٢: 0.10% إلى %0.40(. 
النقد المحتفظ به لإلستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة هي مبالغ محتفظ بها لدى مدراء اإلستثمار. تم عمل الودائع ألجل لفترات متفاوتة تتراوح 6 إلى ٧ أشهر، اعتماداً 
على المتطلبات النقدية الفورية للمجموعة، وتكتسب فائدة أو ربح حسب معدالت الودائع ألجل المعنية. تراوحت معدالت الفائدة على الودائع ألجل بين 1.60% إلى 00.٣% 

كما في ٣1 ديسمبر ٢01٣ )٢01٢: ٢.٢5% إلى ٢.٧5%(.

رأس المال  14

2013   ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحريني

المصرح به:
٢00.000.000 )٢01٢: ٢00.000.000( سهم عادى بقيمة إسمية قدرها 0.100 دينار بحريني 

20.000.000٢0.000.000للسهم

الصادر والمدفوع بالكامل:
165.٣٣8.51016.533.85116.5٣٣.851 )٢01٢: 165.٣٣8.510( سهم بقيمة إسمية قدرها 0.100 دينار بحريني للسهم

احتياطيات  15

احتياطي قانوني  أ( 
وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للشركة فإنه يتم تحويل 10% من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني. يجوز للشركة أن تقـرر إيقاف مثل 
هذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي القانوني 50% من رأس المال المدفوع. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات التجارية 

البحريني. قامت المجموعة بإيقاف عمل مثل هذه التحويالت حيث بلغ االحتياطي 50% من رأس المال الصادر.
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 في ٣1 ديسمبر ٢01٣

إحتياطيات )تتمة(  15

إحتياطي عام ب( 
يمثـل اإلحتياطي العام مبالغ تم تجنيبها لغرض النفقات الرأسمالية المستقبلية ولتعزيز القاعدة الرأسمالية القوية للشركة، كما هو قابل للتوزيع.

إحتياطي متاح للبيع ج( 
هذا اإلحتياطي يتعلق بالتغيرات في القيمة العادلة في اإلستثمارات المتاحة للبيع من خالل حقوق المساهمين.

الربح الموزع للسهم   16

أرباح أسهم موصى بتوزيعها ومدفوعة
خالل السنة ٢01٣، تم دفع أرباح أسهم بواقع ٣5 فلس للسهم والمتعلقة بسنة ٢01٢ وبإجمالي 5.٧86.848 دينار بحريني )٢01٢: بواقع ٣0 فلس للسهم والمتعلقة بسنة 

٢011 وبإجمالي قدره 4.٩60.155 دينار بحريني(. لم يتم إصدار أسهم منحة خالل السنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٣ و ٣1 ديسمبر ٢01٢ 

أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ 1٩ فبراير ٢014 بتوزيع أرباح أسهم نهائية نقدية بواقع 40 فلس للسهم وبإجمالي 6.61٣.540دينار بحريني لسنة ٢01٣ )٢01٢: بواقع 
٣5 فلس للسهم وبإجمالي 5.٧86.848 دينار بحريني لسنة ٢01٢(. ستخضع هذه  التوزيعات لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي والجهات التنظيمية 

األخرى.

الربح الموزع للسهم
يتم حساب الربح للسهم بقسمة أرباح األسهم الموصى بتوزيعها للسنة على عدد األسهم القائمة في نهاية السنة كما يلي:

2013   ٢01٢   

6.613.5405.٧86.848أرباح األسهم للسنة )بالدينار البحريني(

165.338.510165.٣٣8.510األسهم الصادرة كما في 1 يناير

--أسهم منحة صادرة خالل السنة 

165.338.510165.٣٣8.510األسهم الصادرة كما في ٣1 ديسمبر 

40٣5الربح الموزع للسهم )بالفلس(

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  17

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

2013   ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحريني

1.774.6921.٧48.458المخصص كما في 1 يناير
234.907٣10.5٧٩مصروف مثبت في القائمة الموحدة للدخل  )إيضاح ٢٣(

)٢84.٣45()185.892(مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

1.823.7071.٧٧4.6٩٢المخصص كما في ٣1 ديسمبر 
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ذمم تجارية دائنة وأخرى  18
2013   ٢01٢   

دينار بحرينيدينار بحريني
1.198.3781.0٣٧.٢٣1ذمم تجارية دائنة – أخرى

45.7915٩.505ذمم تجارية دائنة - أطراف ذات عالقة )إيضاح ٢6(

1.244.1691.0٩6.٧٣6

1.491.4561.٢٩5.1٣٧مخصص التبرعات الخيرية 
1.268.5101.0٣٧.٣٩4مصروفات مستحقة

1.037.577٧٩0.15٧مبالغ مستحقة للمقاولين
898.936860.٢٩1عالوات الموظفين المستحقة الدفع 

555.216٣٢٣.8٧4ذمم دائنة أخرى
207.332٢16.٣45رسوم حكومية مستحقة الدفع 

34.525154.٧٧6ذمم دائنة أخرى - أطراف ذات عالقة )إيضاح ٢6(
6.737.7215.٧٧4.٧10

ال تستحق أية فائدة على الذمم التجارية الدائنة ويتم تسويتها عادة خالل 60 يوماً.
ال تستحق أية فائدة على الذمم الدائنة األخرى ويتم تسويتها عادة خالل 60 يوماً.

فيما يلي التغيرات في مخصص إحتياطي التبرعات الخيرية المثبتة في القائمة الموحدة للمركز المالي:

2013   ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحريني

1.295.1371.1٢4.648المخصص كما في 1 يناير 
268.209٢5٩.1٣٩مبالغ تم تخصيصها خالل السنة 

)88.650()71.890(تبرعات خيرية مدفوعة خالل السنة
1.491.4561.٢٩5.1٣٧المخصص كما في ٣1 ديسمبر

19    إجمالي اإليرادات التشغيلية

2013   ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحريني

23.739.125٢4.048.٣15أغذية ومرطبات
7.742.716٧.86٩.601غرف

458.001608.061أقسام تشغيلية أخرى
31.939.842٣٢.5٢5.٩٧٧

التكاليف التشغيلية    20
2013   ٢01٢   

دينار بحرينيدينار بحريني

10.687.05410.88٧.8٣٩أغذية ومرطبات
5.176.1695.165.٧1٢الرواتب والتكاليف المتعلقة بها )إيضاح ٢٣(

791.292606.٣٣1غرف
162.496٢60.18٣أقسام تشغيلية أخرى 

1.988.154٢.1٧٣.1٣٣مصروفات عامة أخرى
18.805.1651٩.0٩٣.1٩8
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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دخل آخر  21

2013   ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحريني

302.041٢8٢.٣5٢رسوم ادارية
123.584161.٧٣8دخل تشغيلي آخر

95.253٩1.10٩دخل اإليجار
59.3575٣.18٧مكسب تحويل العمالت األجنبية )صافي(

580.235588.٣86

22     مصروفات عامة وادارية

2013   ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحريني

992.451888.84٧الرواتب والتكاليف ذات الصلة )إيضاح ٢٣(
225.000185.000أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

53.00360.٩1٣مصروفات التأمين 
34.567٢.٩٢1رسوم مهنية 

26.73018.000ضرائب البلدية 
20.669٢0.400مصروفات التسجيل
14.89410.54٩طباعة وقرطاسية 

80.765٩4.66٢مصروفات متنوعة 
1.448.0791.٢81.٢٩٢

الربح للسنة    23

يدرج الربح للسنة بعد حساب التكاليف اآلتية:

2013   ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحريني

10.172.86710.45٧.٩50المخزون المثبت كمصروف عند بيع األغذية والمرطبات 
الرواتب تكاليف ذات الصلة:

5.744.8945.545.604رواتب وأجور ومكافآت أخرى
234.907٣10.5٧٩مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 1٧(

مساهمات لنظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي: 
147.420145.٢٣5-   البحرينيين

41.3995٣.141-   غير البحرينيين
6.168.6206.054.55٩
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تم تخصيص الرواتب تكاليف ذات الصلة في القائمة الموحدة للدخل على النحو التالي:

5.1٧6.16٩5.165.٧1٢تكاليف تشغيلية )إيضاح ٢0(

٩٩٢.451888.84٧مصروفات إدارية )إيضاح ٢٢(

6.168.6٢06.054.55٩

1٣.084٢4.٩60مخصص )استرجاع( الديون المشكوك في تحصيلها - صافي

٢0.4٧٩1٧٢.٩٣1مخصص المخزون بطئ الحركة - صافي

الربح للسهم   24

2013    ٢01٢     

10.460.16410.106.406الربح للسنة – دينار بحريني

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
165.٣٣8.510165.٣٣8.510

       61        6٣النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح - بالفلس

لم يتم عرض الربح المخفض للسهم بصورة منفصلة وذلك نتيجة لعدم إصدار الشركة ألدوات قد يكون لها تأثير مخفض.

ارتباطات النفقات الرأسمالية  25

القائمة الموحدة للمركز المالي ولم يتم تقديمها بعد، والمتعلقة بالمجموعة  النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها كما هو بتاريخ  بلغت إرتباطات 

100.801 دينار بحريني )٢01٢: ٧٣5.08٣ دينار بحريني(.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 في ٣1 ديسمبر ٢01٣

معامالت مع أطراف ذات العالقة  26

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة وشركات تخضع لسيطرة أو
 سيطرة مشتركة 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:

2013٢01٢

مبيعاتمشتريات 

دخل 
رسوم 
اإلدارة 

حصة 
المجموعة 

من ربح الشركة 
مبيعاتمشتريات الزميلة  

دخل 
رسوم 
اإلدارة 

حصة 
المجموعة 

من ربح الشركة 
الزميلة  

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

-468.0٣٣5٢8.٢٩٩٢4٢.58٢-307.451436.467287.041المساهمين الرئيسيين وشركاتهم الحليفة
11٢.664---327.419---شركة زميلة 

--٣5.586---39.413-أطراف أخرى ذات عالقة 

307.451475.880287.041327.419468.0٣٣56٣.885٢4٢.58٢11٢.664

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

2013٢01٢

ذمم
تجارية مدينة

ذمم 
مدينة أخرى

ذمم
 تجارية دائنة

ذمم 
دائنة أخرى

ذمم
تجارية مدينة

ذمم 
مدينة أخرى

ذمم
 تجارية دائنة

ذمم 
دائنة أخرى

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

107.509396.00145.79134.525٢٣٢.٧15٣٢0.5٢85٩.451154.٧٧6المساهمين الرئيسيين وشركاتهم الحليفة

-54-10.408---10.055أطراف أخرى ذات عالقة 

117.564396.00145.79134.525٢4٣.1٢٣٣٢0.5٢85٩.505154.٧٧6

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:

2013   ٢01٢   
دينار بحريني دينار بحريني 

766.356٧٢0.440مكافآت قصيرة األجل – كبار المسئولين التنفيذيين
225.000185.000مكافآت قصيرة األجل – أعضاء مجلس اإلدارة 

96.271٩8.٧٢8مكافآت ما بعد التوظيف 

1.087.6271.004.168

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 ٣1 ديسمبر ٢01٣، لم تقم المجموعة بتسجيل أي مبالغ مضمحلة على المبالغ المستحقة من

 قبل األطراف ذات العالقة )٢01٢: ال شيء(.



45

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 في ٣1 ديسمبر ٢01٣

معامالت مع أطراف ذات العالقة  26
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 سيطرة مشتركة 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:

2013٢01٢

مبيعاتمشتريات 

دخل 
رسوم 
اإلدارة 

حصة 
المجموعة 

من ربح الشركة 
مبيعاتمشتريات الزميلة  

دخل 
رسوم 
اإلدارة 

حصة 
المجموعة 

من ربح الشركة 
الزميلة  

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني
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11٢.664---327.419---شركة زميلة 

--٣5.586---39.413-أطراف أخرى ذات عالقة 

307.451475.880287.041327.419468.0٣٣56٣.885٢4٢.58٢11٢.664

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

2013٢01٢

ذمم
تجارية مدينة

ذمم 
مدينة أخرى

ذمم
 تجارية دائنة

ذمم 
دائنة أخرى

ذمم
تجارية مدينة

ذمم 
مدينة أخرى

ذمم
 تجارية دائنة

ذمم 
دائنة أخرى

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

107.509396.00145.79134.525٢٣٢.٧15٣٢0.5٢85٩.451154.٧٧6المساهمين الرئيسيين وشركاتهم الحليفة

-54-10.408---10.055أطراف أخرى ذات عالقة 

117.564396.00145.79134.525٢4٣.1٢٣٣٢0.5٢85٩.505154.٧٧6

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:

2013   ٢01٢   
دينار بحريني دينار بحريني 

766.356٧٢0.440مكافآت قصيرة األجل – كبار المسئولين التنفيذيين
225.000185.000مكافآت قصيرة األجل – أعضاء مجلس اإلدارة 

96.271٩8.٧٢8مكافآت ما بعد التوظيف 

1.087.6271.004.168

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 ٣1 ديسمبر ٢01٣، لم تقم المجموعة بتسجيل أي مبالغ مضمحلة على المبالغ المستحقة من

 قبل األطراف ذات العالقة )٢01٢: ال شيء(.

 

إدارة المخاطر  27

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
وإستراتيجيات  مبادئ   على  والتصديق  ككل  المخاطر  إدارة  عن  مسئول  هو  اإلدارة  مجلس  إن 

المخاطر.

اللجنة التنفيذية
وخطط  والمخاطر  األعمال  إستراتيجيات  وتصديق  تقييم  عن  المسئولة  هي  التنفيذية  اللجنة  إن 

وسياسات المجموعة.

لجنة اإلستثمار
إن لجنة اإلستثمار هي المسئولة عن تقليل مخاطر السوق والسيولة المتعلقة باألنشطة اإلستثمارية 

للمجموعة وذلك بتحسين السيولة وزيادة العائدات 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 ٣1 ديسمبر ٢01٣ 
و٢01٢.

الخدمة  نهاية  لمكافآت  المدرجة  للقيمة  السوق  متغيرات  في  التغيرات  تأثير  التحليل  يستثني 
والمخصصات والموجودات والمطلوبات غير المالية للعمليات الخارجية.  

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 ٣1 ديسمبر ٢01٣.  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 البنوك والذمم التجارية المدينة وذمم أخرى. تودع المجموعة ودائعها وأموالها لدى بنوك ومدراء اإلستثمار 
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 ٢٢% من الذمم التجارية 
المدينة القائمة في ٣1 ديسمبر ٢01٣ )٢01٢: ٣5%(.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

في ٣1 ديسمبر ٢01٣

إدارة المخاطر )تتمة(  27

مخاطر االئتمان )تتمة(

فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة من الموجودات المالية للمجموعة، والتي تشتمل على أرصدة لدى البنوك 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: 

2013٢01٢
أخرىالبحرينأخرىالبحرين

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيالموقع الجغرافي

1.349.44685.3401.604.541٧1.٣٢٩ذمم تجارية مدينة
-1٢4.٣60-126.683ذمم أخرى 

-1٣٩.٧0٣-159.695ودائع ضمان 
-٢0.6٧6.4٢6-25.848.495نقد وأرصدة لدى البنوك 

2013٢01٢
أخرىأعمال مصرفيةأخرىأعمال مصرفية

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيالقطاع الصناعي

6.5311.428.2551٧.٢٧٣1.658.5٩٧ذمم تجارية مدينة
1٢4.٣60-126.683-ذمم أخرى 

1٣٩.٧0٣-159.695-ودائع ضمان 
-٢0.6٧6.4٢6-25.848.495نقد وأرصدة لدى البنوك 

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 ٣0 إلى 60 يوماً من تاريخ 
البيع أو تقديم الخدمة. يتم عادًة سداد الذمم التجارية الدائنة خالل 60 يوماً من تاريخ الشراء. بلغت االلتزامات المالية للمجموعة ٣.0٧8.81٩ دينار بحريني كما في ٣1 

ديسمبر ٢01٣ )٢01٢: ٢.581.888دينار بحريني( بناءاً على تواريخ التعاقدية للسداد وستستحق خالل ثالثة أشهر )٢01٢: نفس الفترة(.

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 10% في 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 سواًء كانت هذه التغيرات نتيجة لعوامل خاصة باألداة المالية ذاتها 

أو الصادرة عنه 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 81% )٢01٢: 8٢%( من إجمالي اإلستثمارات المسعرة كما في تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي.
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يلخص الجدول التالي حساسية التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للتغيرات المحتملة الممكنة في أسعار األسهم، مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة. 

2013٢01٢
تغيرات في 

أسعار األسهم 
التأثير على 

الحقوق
دينار 

بحريني

التأثير على
 الربح
دينار 

بحريني

تغيرات في أسعار 
األسهم 

التأثير على 
الحقوق
دينار 

بحريني

التأثير على
 الربح
دينار 

بحريني
إستثمارات متاحة للبيع )مسعرة(

%10+385.453-%10+٣٢4.٧٣٧-
%10-)370.057()15.396(%10-)٢16.6٩٩()108.0٣8(

إستثمارات محتفظ بها لغرض 
المتاجرة

%10+-182.995%10+-11٣.٧5٧
%10--)182.995(%10--)11٣.٧5٧(

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
تركز محفظة اإلستثمار

ينشأ تركز محفظة اإلستثمار عندما يتم اإلستثمار في شركات تعمل في نفس النشاط أو تعمل في نفس المنطقة الجغرافية أو لديها نفس السمات 
االقتصادية والتي سوف تتأثر بنفس الظروف االقتصادية والسياسية أو ظروف أخرى. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر من خالل التنويع 

في تمركز اإلستثمارات. فيما يلي تمركز إستثمارات المجموعة:

2013   ٢01٢   
دينار بحرينيدينار بحريني

6.270.5485.048.4٢٧أسهم حقوق الملكية 

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 جديدة على ضوء التغيرات في ظروف أعمالها. لم يتم 
عمل تغييرات في األهداف والسياسات والعمليات خالل السنوات المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٣ و٣1 ديسمبر ٢01٢. يشتمل رأس المال على أسهم رأس المال المجموعة 

ومقاسة بمبلغ وقدره 64.٢٧٩.٣٧8 دينار بحريني للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٣ )٣1 ديسمبر ٢01٢: 58.٩66.٢٣٩ دينار بحريني(.

المخاطر التشغيلية
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 إستخدام التدقيق الداخلي.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 في ٣1 ديسمبر ٢01٣

القيم العادلة لألدوات المالية  28

تشتمل األدوات المالية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 

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

وذمم دائنة أخرى. 

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

2013٢01٢

المبالغ 
المدرجة

القيمة 
العادلة

القيمة المبالغ المدرجة
العادلة

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

الموجودات المالية :

3.854.5353.854.535٣.٢4٧.٣٧1٣.٢4٧.٣٧1إستثمارات مسعرة متاحة للبيع

1.829.9471.829.9471.1٣٧.5٧01.1٣٧.5٧0إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

قيمت اإلدارة بأن القيمة العادلة للنقد واألرصدة لدى البنوك والذمم التجارية المدينة والذمم األخرى والذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى تقارب قيمها المدرجة إلى حداً 

كبير نتيجة الستحقاقات القصيرة األجل لهذه األدوات.

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

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

تم تقييم جميع اإلستثمارات المتاحة للبيع المقيمة بالقيمة العادلة ضمن المستوى 1 للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة، لم تكن هناك أي أدوات مالية 

مقيمة بالقيمة العادلة ضمن المستوى ٢ والمستوى ٣ للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
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تحتفظ المجموعة باألدوات المالية التالية ضمن المستوى 1 المقاسة بالقيمة العادلة )أدوات أسهم حقوق الملكية(:

2013   ٢01٢   

دينار بحرينيدينار بحريني

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

3.854.535٣.٢4٧.٣٧1سندات أسهم الحقوق الملكية المتاحة للبيع

1.829.9471.1٣٧.5٧0إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

5.684.4824.٣84.٩41

لم يتم عمل تحويالت بين المستويات خالل السنة الحالية أو السنوات السابقة.

تدرج اإلستثمارات غير المسعرة بالتكلفة بعد حسم اإلضمحالل ولم يتم تضمينها في الجدول أعاله.

معلومات قطاعات األعمال  29

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

 غرف الفندق وإيجار وإدارة الشقق الفندقية -العمليات الفندقية 
 بيع األغذية والمرطبات بالتجزئة وعمليات المؤتمرات -األغذية والمرطبات

 استيراد وتصدير وبيع معدات المطابخ واألدوات المنزلية والتصاميم الداخلية-األنشطة التجارية
 أنشطة إستثمارية للمجموعة -إستثمارات وأنشطة أخرى 

عمليات »جلف ب براندز إنترناشونال« ومبيعات التجزئة للمواد الغذائية والمرطبات وعمليات المؤتمرات تم تجميعها ألغراض إعداد 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. 

يتم إدارة تمويل المجموعة )متضمنة تكاليف التمويل وإيرادات التمويل( على مستوى المجموعة وال يتم تضمينها في القطاعات التشغيلية. 

أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي دون شروط تفضيلية وبطريقة مشابهة للمعامالت مع أطراف أخرى.

تتضمن موجودات قطاعات األعمال جميع الموجودات التشغيلية المستخدمة من قبل قطاع األعمال وتتكون أساساً من عقارات 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 جميع المطلوبات التشغيلية وتتكون أساساً من ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى.

تعمل المجموعة في مملكة البحرين، وبالتالي، ال يتطلب تقديم معلومات عن القطاع الجغرافي. 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 في ٣1 ديسمبر ٢01٣

معلومات قطاعات األعمال )تتمة(  29

التوحيدإستثمارات وأنشطة أخرىاألنشطة التجارية أغذية ومرطباتعمليات إيجار الغرف 

السنة المنتهية في ٣1 ديسمبر
2013   ٢01٢   2013   ٢01٢   2013   ٢01٢   2013   ٢01٢   2013   ٢01٢   

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

31.939.842٣٢.5٢5.٩٧٧--8.143.9998.٣٣0.61٣23.739.125٢4.048.٣1556.71814٧.04٩إجمالي اإليرادات التشغيلية 

)1٩.0٩٣.1٩8()18.805.165(--)1٢٧.٧٧1()24.556()16.٢٧5.501()15.487.151()٢.68٩.٩٢6()3.293.458(إجمالي التكاليف التشغيلية

13.134.6771٣.4٣٢.٧٧٩--4.850.5415.640.68٧8.251.974٧.٧٧٢.81432.1621٩.٢٧8إجمالي األرباح التشغيلية

893.986٣٧4.464893.986٣٧4.464------دخل اإلستثمار 

443.98046٩.045445.6034٧0.5٧٧--1.6231.5٣٢--دخل فوائد

302.041٣٢6.5٩5580.235588.٣86-223.806٢1٢.0٢٩51.3424٩.٧6٢3.046دخل آخر

)٣.٢1٩.٣6٩()2.878.049(--)٣.504()3.274()1.105.6٢٢()998.100()٢.110.٢4٣()1.876.675(استهالك

)٢5٩.1٣٩()268.209()٢5٩.1٣٩()268.209(------المخصصات للتبرعات الخيرية

)1.٢81.٢٩٢()1.448.079()1.158.011()1.325.873()51.٢5٩()45.938()٢4.00٧()25.423()48.015()50.845(مصروفات أخرى

10.460.16410.106.406)٢4٧.046(45.925)٣5.485()14.004(3.146.827٣.6٩4.4587.281.4166.6٩4.4٧٩ربح )خسارة( القطاع للسنة 

2013٢01٢2013٢01٢2013٢01٢2013٢01٢2013٢01٢

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

40.163.712٣6.٩81.5٢524.621.707٢٢.٧٧٢.1٩1104.403٢84.٧٣17.950.9846.4٧٧.1٩472.840.80666.515.641مجموع الموجودات

8.561.428٧.54٩.40٢--5.085.0494.5٢٧.4063.463.323٢.84٢.61513.0561٧٩.٣81مجموع المطلوبات

11.038.704٢.٢٣0.٣6٩----7.359.1361.486.٩1٣3.679.568٧4٣.456نفقات رأسمالية

تم إستبعاد المعامالت فيما بين القطاعات بين العمليات الفندقية واألنشطة التجارية والبالغة ٣6٧.1٢٢ دينار بحريني خالل السنة.
جميع مبيعات وأرباح المجموعة الجوهرية مكتسبة في مملكة البحرين من قطاعات األعمال المذكورة أعاله.  
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 في ٣1 ديسمبر ٢01٣

معلومات قطاعات األعمال )تتمة(  29

التوحيدإستثمارات وأنشطة أخرىاألنشطة التجارية أغذية ومرطباتعمليات إيجار الغرف 

السنة المنتهية في ٣1 ديسمبر
2013   ٢01٢   2013   ٢01٢   2013   ٢01٢   2013   ٢01٢   2013   ٢01٢   

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

31.939.842٣٢.5٢5.٩٧٧--8.143.9998.٣٣0.61٣23.739.125٢4.048.٣1556.71814٧.04٩إجمالي اإليرادات التشغيلية 

)1٩.0٩٣.1٩8()18.805.165(--)1٢٧.٧٧1()24.556()16.٢٧5.501()15.487.151()٢.68٩.٩٢6()3.293.458(إجمالي التكاليف التشغيلية

13.134.6771٣.4٣٢.٧٧٩--4.850.5415.640.68٧8.251.974٧.٧٧٢.81432.1621٩.٢٧8إجمالي األرباح التشغيلية

893.986٣٧4.464893.986٣٧4.464------دخل اإلستثمار 

443.98046٩.045445.6034٧0.5٧٧--1.6231.5٣٢--دخل فوائد

302.041٣٢6.5٩5580.235588.٣86-223.806٢1٢.0٢٩51.3424٩.٧6٢3.046دخل آخر

)٣.٢1٩.٣6٩()2.878.049(--)٣.504()3.274()1.105.6٢٢()998.100()٢.110.٢4٣()1.876.675(استهالك

)٢5٩.1٣٩()268.209()٢5٩.1٣٩()268.209(------المخصصات للتبرعات الخيرية

)1.٢81.٢٩٢()1.448.079()1.158.011()1.325.873()51.٢5٩()45.938()٢4.00٧()25.423()48.015()50.845(مصروفات أخرى

10.460.16410.106.406)٢4٧.046(45.925)٣5.485()14.004(3.146.827٣.6٩4.4587.281.4166.6٩4.4٧٩ربح )خسارة( القطاع للسنة 

2013٢01٢2013٢01٢2013٢01٢2013٢01٢2013٢01٢

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

40.163.712٣6.٩81.5٢524.621.707٢٢.٧٧٢.1٩1104.403٢84.٧٣17.950.9846.4٧٧.1٩472.840.80666.515.641مجموع الموجودات

8.561.428٧.54٩.40٢--5.085.0494.5٢٧.4063.463.323٢.84٢.61513.0561٧٩.٣81مجموع المطلوبات

11.038.704٢.٢٣0.٣6٩----7.359.1361.486.٩1٣3.679.568٧4٣.456نفقات رأسمالية

تم إستبعاد المعامالت فيما بين القطاعات بين العمليات الفندقية واألنشطة التجارية والبالغة ٣6٧.1٢٢ دينار بحريني خالل السنة.
جميع مبيعات وأرباح المجموعة الجوهرية مكتسبة في مملكة البحرين من قطاعات األعمال المذكورة أعاله.  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 في ٣1 ديسمبر ٢01٣

معلومات المساهمين   30

أ فيما يلي أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين، الذين يحتفظون بأكثر من 5% من رأس المال الصادر للشركة وعدد األسهم المحتفظ بها من قبلهم: 	(  

2013     ٢01٢

%عدد األسهم %عدد األسهم الجنسيةاالسم

٣0.14%30.144٩.8٣4.054%49.834.054بحرينيةشركة طيران الخليج 
1٢.٧4%12.74٢1.06٩.055%21.069.055بحرينيةشركة اإلستثمارات العائلية ذ.م.م.

٧.٢4%7.2411.٩٧5.5٢1%11.975.521بحرينيةشركة يوسف خليل المؤيد وأوالده 
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي )التقاعد(، المدني 

5.4٢%5.428.٩54.٩٩6%8.954.996بحرينيةوالعسكري

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

أ توزيع رأس المال كما يلي:	(  

عدد فئة 
األسهم 

عدد 
المساهمين 

نسبة من 
المجموع

كما في ٣1 ديسمبر ٢01٣:

٣1.6٩%5٢.٣88.05٣٧4٣أقل من %1

1٢.٧٧%٢1.116.8٣1٧من 1% لغاية أقل من %5

1٢.66%٢0.٩٣0.51٧٢من 5% لغاية أقل من %10

1٢.٧4%٢1.06٩.0551من 10% لغاية أقل من ٢0%

٣0.14%4٩.8٣4.0541من ٢0% لغاية أقل من %50

165.338.510754%100.00

كما في ٣1 ديسمبر ٢01٢:

٣0.80%50.٩٢0.648٧40أقل من %1

1٣.66%٢٢.584.٢٣6٧من 1% لغاية أقل من %5

1٢.66%٢0.٩٣0.51٧٢من 5% لغاية أقل من %10

1٢.٧4%٢1.06٩.0551من 10% لغاية أقل من ٢0%

٣0.14%4٩.8٣4.0541من ٢0% لغاية أقل من %50

165.338.510751%100.00
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معلومات المساهمين )تتمة(  30

تفاصيل جنسيات المساهمين ونسبة ملكيتهم من رأس المال كالتالي : 

2013٢01٢

عدد األسهمالجنسية
عدد 

المساهمين
نسبة من 
عدد األسهمالمجموع 

عدد 
المساهمين

نسبة من 
المجموع 

٩٧.0٩4%97.029160.5٣5.٣٩٣٧٢6%160.427.926726بحريني
0.008%0.0081٢.4851%12.4851مصري
0.٣٣4%0.334551.٧44٣%551.7443إماراتي

0.0٣٣%0.0335٣.٩٩0٢%53.9902هندي
0.00٢%0.0024.0٧٣1%4.0731أردني
1.٢٧0%1.337٢.100.000٢%2.209.9823كويتي
0.00٢%0.002٣.٣0٩1%3.3091عماني
0.06٢%0.062101.٩٧6٢%101.9762قطري

0.٩56%0.9541.5٧٩.٩5٧10%1.577.44212سعودي
0.٢٣٩%0.239٣٩5.58٣٣%395.5833أخرى

165.338.510754%100165.٣٣8.510٧51%100

فيما يلي تفاصيل مجموعة حصة الملكية المحتفظ بها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة: 

٣1 ديسمبر ٢01٢            31 ديسمبر 2013

عددأعضاء مجلس اإلدارة
األسهم

% من مجموع 
رأس المال 

القائم 
عدد 

األسهم

% من مجموع 
رأس المال 

القائم 

1.٢٣6%1.237٢.04٣.110%2.044.657فاروق يوسف المؤيد
0.0٩8%0.09816٢.1٣5%162.135فوزي أحمد علي كانو

0.0٧4%0.0741٢٢.45٧%122.457خالد محمد كانو
0.8٧4%0.8741.444.٩٢0%1.444.920محمد حسين يتيم

0.٢٣5%0.235٣8٧.٩8٢%387.982محمد جاسم بوزيزي

فيما يلي تفاصيل حصة الملكية المحتفظ بها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى الشركات التي تخضع لسيطرة أو سيطرة مشتركة أو المتأثرة من قبلهم:

٢01٢    ٣01٢    

٩٧.510.1٩5٩٧.50٩.٣8٢عدد األسهم 
58.٩8%58.٩8%نسبة الملكية 

حدث الحق  31

في فبراير ٢014، حصلت المجموعة على سجل تجاري »لشركة فندق الخليج لخدمات الغسيل ش.و.و.« وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. 
سيتم إثبات أنشطتها كإستثمار في شركة تابعة في الفترات المحاسبية المستقبلية.
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تنفيذي/ غير تنفيذيالوظيفةالمهنةإسم عضو مجلس اإلدارة
المؤهلتاريخ البدءسنوات الخبرةمستقل/ غير مستقل

مهندس ميكانيكي من كلية لوغبورو للهندسة بريطانيا501٩٧4غير تنفيذي/ غير مستقلرئيس مجلس اإلدارةرجل أعمالالسيد فاروق يوسف المؤيد

ماجستير في إدارة األعمال4٢1٩٩1غير تنفيذي/ غير مستقلعضو مجلس اإلدارةرجل أعمالالسيد محمد حسين يتيم

بكالوريوس آداب 441٩٩8غير تنفيذي/ غير مستقلعضو مجلس اإلدارةرجل أعمالالسيد خالد محمد كانو

بكالوريوس علوم في إدارة األعمال 4٣1٩٩1غير تنفيذي/ غير مستقلعضو مجلس اإلدارةرجل أعمالالسيد فوزي أحمد كانو

عضو منتدب سابق ورجل أعمال واستشاري في السيد محمد جاسم بوزيزي
قطاع الضيافة 

دبلوم كلية في التموين وإدارة الفنادق ، المملكة المتحدة 46٢00٧غير تنفيذي/ مستقلعضو مجلس اإلدارة

عضو في معهد المحاسبين القانوني في بريطانيا وويلز   ٢6٢010غير تنفيذي/ مستقلعضو مجلس اإلدارةمحاسب قانونيالسيد جاسم عبدالعال
)ICAEW(

ماجستير في إدارة األعمال وبكالوريوس في المحاسبة ، فاحص 16٢010غير تنفيذي/ غير مستقلعضو مجلس اإلدارةنائب المدير المالي لطيران الخليجالسيدة سحر كمران عطائي
معتمد للتحايل * مدقق معتمد لعمليات الغش واالحتيال 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 كما  في ٣1 ديسمبر ٢01٣

 32        إفصاحات حوكمة الشركات 

)1(        مجلس اإلدارة ، أعضاء 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:

إستراتيجية الشركة.	 
الميزانية السنوية.	 
تخصيص الموارد الرئيسية وإستثمار رأس المال.	 
المسؤوليات اإلدارية والتدريب وتطوير وإعداد خطة اإلحالل لإلدارة العليا.	 
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تنفيذي/ غير تنفيذيالوظيفةالمهنةإسم عضو مجلس اإلدارة
المؤهلتاريخ البدءسنوات الخبرةمستقل/ غير مستقل

مهندس ميكانيكي من كلية لوغبورو للهندسة بريطانيا501٩٧4غير تنفيذي/ غير مستقلرئيس مجلس اإلدارةرجل أعمالالسيد فاروق يوسف المؤيد

ماجستير في إدارة األعمال4٢1٩٩1غير تنفيذي/ غير مستقلعضو مجلس اإلدارةرجل أعمالالسيد محمد حسين يتيم

بكالوريوس آداب 441٩٩8غير تنفيذي/ غير مستقلعضو مجلس اإلدارةرجل أعمالالسيد خالد محمد كانو

بكالوريوس علوم في إدارة األعمال 4٣1٩٩1غير تنفيذي/ غير مستقلعضو مجلس اإلدارةرجل أعمالالسيد فوزي أحمد كانو

عضو منتدب سابق ورجل أعمال واستشاري في السيد محمد جاسم بوزيزي
قطاع الضيافة 

دبلوم كلية في التموين وإدارة الفنادق ، المملكة المتحدة 46٢00٧غير تنفيذي/ مستقلعضو مجلس اإلدارة

عضو في معهد المحاسبين القانوني في بريطانيا وويلز   ٢6٢010غير تنفيذي/ مستقلعضو مجلس اإلدارةمحاسب قانونيالسيد جاسم عبدالعال
)ICAEW(

ماجستير في إدارة األعمال وبكالوريوس في المحاسبة ، فاحص 16٢010غير تنفيذي/ غير مستقلعضو مجلس اإلدارةنائب المدير المالي لطيران الخليجالسيدة سحر كمران عطائي
معتمد للتحايل * مدقق معتمد لعمليات الغش واالحتيال 

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 عادًة إما بانتهاء فترة انتخابه في اجتماع المساهمين السنوي أو حينما يقدم استقالته من مجلس اإلدارة.

تداول أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة
خالل السنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٣، قام عضو مجلس اإلدارة السيد فاروق يوسف المؤيد بشراء ما مجموعه 1.54٧ سهم من أسهم فنادق الخليج وزاد حصة 

ملكيته من ٢.04٣.110 إلى ٢.044.65٧ سهم. 

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 الشركة ميثاق السلوك المهني واإلجراءات 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 أفضل نماذج حوكمة 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.

يتكون أعضاء مجلس اإلدارة من ٧ أعضاء كما في ٣1 ديسمبر ٢01٣.

تم انتخاب المجلس في مارس ٢01٢ لمدة ٣ سنوات.

يلخص الجدول التالي المعلومات حول المهنة والمنصب وسنوات الخبرة وتاريخ المباشرة والمؤهالت ألعضاء مجلس اإلدارة:  
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما  في ٣1 ديسمبر ٢01٣

إفصاحات حوكمة الشركات )تتمة(   32

)1(        مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة )تتمة(

أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم هم أعضاء في مجالس أخرى:

عدد العضويات في شركات مدرجة إسم عضو مجلس اإلدارة
4السيد فاروق يوسف المؤيد

-السيد محمد حسين يتيم
1السيد خالد محمد كانو

٣السيد فوزي أحمد كانو
-السيد محمد جاسم بوزيزي

1السيد جاسم عبدالعال
-السيدة سحر كمران عطائي

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد 4 اجتماعات لمجلس اإلدارة سنوياً. وخالل السنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٣، عقدت 4 اجتماعات لمجلس اإلدارة. ويلخص 
الجدول التالي المعلومات عن تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة وحضور األعضاء في كل اجتماع.

4 ديسمبر24 سبتمبر22 مايو27 فبرايرإسم أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون
aaaaالسيد فاروق يوسف المؤيد

aaxaالسيد محمد حسين يتيم

aaaaالسيد خالد محمد كانو

aaaaالسيد فوزي أحمد كانو

aaaaالسيد محمد جاسم بوزيزي

ax aaالسيد جاسم عبدالعال

aaxxالسيدة سحر كمران عطائي

سياسة المكافآت 
بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة ٢٢5.000 دينار بحريني كأتعاب أساسية )٢01٢: 185.000 دينار بحريني(. 

يلخص الجدول التالي المعلومات حول المنصب والمهنة وسنوات الخبرة والمؤهالت لإلدارة التنفيذية :  

المؤهلسنوات الخبرةالمهنةالمنصباسم العضو التنفيذي

دبلوم كلية في التغذية وإدارة الفنادق من كلية برايتون الفنية في لندن – بريطانيا ٣٩اإلدارة الرئيس التنفيذي السيد عقيل رئيس
مؤهل HCIMA  المهني جزء ب ٣٢اإلدارة نائب الرئيس التنفيذيالسيد جارفيلد جونز

خريج تجارة و محاسب معتمد من الهند  ٣4ICAIالمالية رئيس الشؤون الماليةالسيد سوريش سورانا
إدارة الضيافة من المملكة المتحدة 4٣العمليات مدير العمليات التنفيذيالسيد عبدالنبي اميني

درجة الماجستير في التجارة من جامعة بوبال٢٢الماليةالمدير المالي وأمين سر مجلس اإلدارةالسيد شهيد عليوي
دبلوم في الهندسة الكهربائية40الهندسةمدير الخدمات التقنيةالسيد لويد فرنانديز

الكيمياء وإدارة األعمال من الجامعة األردنية. دورة إدارة الضيافة من جامعة كورنيل الواليات المتحدة األمريكية٣٢اإلدارة المدير العام – فندق الخليج السيد عبد الرحيم ابو عمر
GCSE 5 ماجستير إدارة أعمال مستوى W-set level 2 ٣4اإلدارة المدير العام السيد رون بيترز

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لإلدارة التنفيذية 86٢.6٢٧ دينار بحريني )٢01٢: 81٩.168 دينار بحريني( ) الرواتب والتعويضات والعالوات(.
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إفصاحات حوكمة الشركات )تتمة(   32

)2(         اللجان 
يلخص الجدول التالي معلومات عن لجان مجلس اإلدارة وأعضائها وأهدافها:

تنفيذي / غير تنفيذي
مستقل / غير مستقلاألعضاءاألهدافلجنة المجلس

مراجعة واعتماد وتوجيه اإلدارة التنفيذية بخصوص األمور التي اللجنة التنفيذية
يرفعها مجلس اإلدارة مثل السياسات المختلفة وخطط األعمال.

السيد محمد حسين يتيم
السيد فوزي كانو

السيد محمد جاسم بوزيزي

غير تنفيذي/ غير مستقل
غير تنفيذي/ غير مستقل

غير تنفيذي/ مستقل

خالل السنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٣، عقد 5 اجتماعات لللجنة التنفيذية . يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل 
اجتماع :

18 نوفمبر 5 أغسطس18 يونيو٣0 أبريل٢8 يناير التاريخ
aaaa

aaaaaالسيد محمد حسين يتيم

xaaaaالسيد فوزي كانو

aaaaaالسيد محمد جاسم بوزيزي

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة اللجنة التنفيذية 5.600 دينار بحريني خالل السنة )٢01٢: ٧.600 دينار بحريني(.

مراجعة برنامج التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية، والنظرلجنة التدقيق
 في النتائج الرئيسية لمراجعات التدقيق الداخلي والتحقيقات 

وردود اإلدارة. التأكد من التنسيق بين المدققين الداخليين
 والخارجيين. 

السيد جاسم عبدالعال
السيد خالد كانو

السيدة سحر عطائي

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

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد 4 اجتماعات للجنة التدقيق خالل كل سنة. خالل السنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٣، عقد 4 اجتماعات للجنة التدقيق. يلخص 
الجدول التالي المعلومات عن تواريخ إجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل اجتماع :

٢8 أكتوبر٢٢ يوليو ٢٢ أبريل18 فبرايرالتاريخ
aaaa

aaaaالسيد جاسم عبدالعال

axaaالسيد خالد كانو

aaaaالسيدة سحر عطائي

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء للجنة التدقيق 4.400 دينار بحريني خالل سنة ٢01٣ )٢01٢: ٣.٢00 دينار بحريني(. 

المؤهلسنوات الخبرةالمهنةالمنصباسم العضو التنفيذي

دبلوم كلية في التغذية وإدارة الفنادق من كلية برايتون الفنية في لندن – بريطانيا ٣٩اإلدارة الرئيس التنفيذي السيد عقيل رئيس
مؤهل HCIMA  المهني جزء ب ٣٢اإلدارة نائب الرئيس التنفيذيالسيد جارفيلد جونز

خريج تجارة و محاسب معتمد من الهند  ٣4ICAIالمالية رئيس الشؤون الماليةالسيد سوريش سورانا
إدارة الضيافة من المملكة المتحدة 4٣العمليات مدير العمليات التنفيذيالسيد عبدالنبي اميني

درجة الماجستير في التجارة من جامعة بوبال٢٢الماليةالمدير المالي وأمين سر مجلس اإلدارةالسيد شهيد عليوي
دبلوم في الهندسة الكهربائية40الهندسةمدير الخدمات التقنيةالسيد لويد فرنانديز

الكيمياء وإدارة األعمال من الجامعة األردنية. دورة إدارة الضيافة من جامعة كورنيل الواليات المتحدة األمريكية٣٢اإلدارة المدير العام – فندق الخليج السيد عبد الرحيم ابو عمر
GCSE 5 ماجستير إدارة أعمال مستوى W-set level 2 ٣4اإلدارة المدير العام السيد رون بيترز

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لإلدارة التنفيذية 86٢.6٢٧ دينار بحريني )٢01٢: 81٩.168 دينار بحريني( ) الرواتب والتعويضات والعالوات(.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما  في ٣1 ديسمبر ٢01٣

إفصاحات حوكمة الشركات )تتمة(     32

المؤهلين ليصبحوا اعضاء مجلس لجنة الترشيح  تحديد االشخاص 
باستثناء  بالشركة.  التنفيذيين  المدراء  وكبار  االدارة 
الحجم  تحديد  الداخليين.  الحسابات  مدققي  تعيين 
للمجلس.  التابعة  واللجان  المجلس  وتكوين  المناسب 
تقديم توصيات إلى المجلس بشأن إقالة وتعيين أعضاء 
اإلدارة  لمجلس  تعاقب  خطة  وضع  اإلدارة  مجلس 

واإلدارة العليا ومراجعة الخطة بانتظام.    

السيد فاروق يوسف المؤيد

السيد جاسم عبدالعال

السيد محمد جاسم بوزيزي

غير تنفيذي/ غير مستقل

غير تنفيذي/ مستقل

غير تنفيذي/ مستقل

مراجعة وتوصية وتحديد المكافآت وسياسات الحوافز لجنة المكافآت  
األسعار  مراعاة  مع  العليا،  واإلدارة  اإلدارة  لمجلس 
السائدة في السوق للمهام المماثلة وجعلها جذابة وذلك 
الشركة  إلدارة  عالية  جودة  ذو  األشخاص  لجذب 

بنجاح.  

السيد فاروق يوسف المؤيد

السيد جاسم عبدالعال

السيد محمد جاسم بوزيزي

غير تنفيذي/ غير مستقل

غير تنفيذي/ مستقل

غير تنفيذي/ مستقل

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد اجتماعين للجنة الترشيح والمكافآت خالل كل سنة. وخالل السنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢01٣، عقد ٢ اجتماعات للجنة الترشيح 
والمكافآت. يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل اجتماع :

18 نوفمبر26 مارس 

aaالسيد فاروق يوسف المؤيد

aaالسيد جاسم عبدالعال

aaالسيد محمد جاسم بوزيزي

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء للجنة الترشيح والمكافآت ٢.400 دينار بحريني خالل سنة ٢01٣ ) ٢01٢: ٢.800 دينار بحريني(. 

)3(      حوكمة الشركات

قانون حوكمة الشركات
المتوقع من مجلس اإلدارة والموظفين لدى الشركة الحفاظ على أعلى مستوى من أخالقيات العمل والسلوك الشخصي. وقد أنشأت الشركة مدونة 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.
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)3(      حوكمة الشركات )تتمة(

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 ٢01٢، لم 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 
اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين يقيم أداء مجلس اإلدارة ويبرئ ذمتهم من كل المطالبات.

 أداء الرئيس التنفيذي
يتم مناقشة أداء الرئيس التنفيذي في اإلجتماع السنوي للمساهمين وكما أنه سوف يدرج كجزٍء 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 ألخر . 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، باإلستعانة بمصادر خارجية، لضمان كفاءة اإلجراءات.

المسئولية االجتماعية  33

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 - وعلي مدي 45 عاما منذ إفتتاحه 
في عام 1969 على 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 5 نجوم، وقد حظى الفندق بشهرة واسعة وسمعة ممتازة وذلك لتقديمه أفضل وأرقى 
مستويات الخدمة ويعتبر الفندق اإلختيار األمثل لرجال األعمال والسياح والعائالت على حد سواء. 
الراحة  وسائل  بجميع  ومزودة  طراز  أحدث  على  مجهزة  فخمة  غرفة   359 الخليج  فندق  يضم 
والرفاهية الحديثة إلى جانب اإلطاللة المميزة على خليج القضيبية ومدينة المنامة، وتشمل خدمات 
يتسع  مؤتمرات  ومركز  التكنولوجيا،  صيحات  بأحدث  مجهزة  اجتماعات  قاعات  الفندق  ومرافق 

ل2200 شخص، وبركة سباحة رائعة وبركة سباحة لألطفال ونادي صحي.

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.  •  

هذا باإلضافة إلى العديد من القاعات والمقاهي مثل شارلوك هولمز وتايفون وفينتيج وكافيه ديليس.

45 عاما من ال�ضيافة واخلدمة الفاخرة
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في عام 1995 بدأ العمل على إنشاء مركز الخليج الدولي للمؤتمرات، وفي غضون عامين تم إفتتاحه 
والمؤتمرات  لإلجتماعات  تصلح  مربع  متر  تبلغ 4,780  كلية  لمساحة  تمتد  فسيحة  قاعات  ليوفر 
والمعارض. تم تجهيز قاعة الدانة إلستيعاب 2,500 شخصاً لحفالت الكوكتيل و 1,200 شخصا 

للوالئم.

 التصميم الممتاز لمركز الخليج للمؤتمرات ُوِضَع ليوفر للمنظمين أعلى مستويات الخدمة حيث أن 
جميع قاعات المركز تمتاز بديكور راقي 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.

التي يمكن  اللؤلؤ  قاعة  أيضا  تكنولوجيا اإلجتماعات ويضم  بأحدث وأرقى وسائل  إجتماعات ومركز لرجال األعمال جميعها مزودة  أربع غرف  الميزانين  يضم طابق 
إستخدامها للعديد من األغراض وقاعة جلوس لكبار الشخصيات. كما يحتوي علًى قاعة المعارض بمساحة 2,500 متر مربع  والتي  تقع  أسفل قاعة الدانة ، وتتسع لما 

يقارب 100 جناح 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 نظرا لما يقدمه من خدمة متميزة وما يوفره من تسهيالت عديدة إلرضاء عمالئه الكرام.
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تم إفتتاح أجنحة الخليج الفاخرة في عام 2006 ليقدم 97 شقة فخمة وإجمالي 162 غرفة كما يستمتع 
المقيمون في أجنحة الخليج الفاخرة بجميع الخدمات المتوفرة في فندق الخليج مما أدى إلى توسيع 
الخدمات  على  الحصول  مع  المدى  طويلة  باإلقامة  المهتمين  هؤالء  لتشمل  الفندق  عمالء  شريحة 

الممتازة والمزايا المقدمة من فندق الخليج. 

يتمتع مبنى أجنحة الخليج الفاخرة بطوابقه الخمسة عشر 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 كإستخدام النادي الصحي والرياضي للفندق 

ومنطقة بركة السباحة بحدائقها الخالبة كما تمنحهم فرصة إرتياد قاعات و مطاعم الفندق المختلفة لإلستمتاع بخيارات الحصر لها من األطعمة المتنوعة.

تم تجهيز جميع الشقق بأفخم وأرقى المفروشات وتحتوي جميع الشقق على مطبخ مجهز تجهيزاً حديثاً 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 مقهى كافيه دليس وركن الحلويات الجديد كما 
يضم مغسلة ومتجر لبيع الزهور والهدايا وصالون حالقة للرجال وغيرها من المحالت.

نبذة عن المجموعة
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من  مربع  متر   7,000 الخليج  فندق  لمبنى  المجاور  الفاخرة  الخليج  مكاتب  مبنى  يقدم 

الخليج  مكاتب  تمتاز  للسيارات.  موقف   600 من  أكثر  إلى  باإلضافة  المكتبية  المساحات 

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 اإلقامة في أجنحة الخليج الفاخرة، كما يمكن للزوار اإلقامة في فندق الخليج 

بأسعار تنافسية خاصة لرجال األعمال. ويمكن لموظفي الشركات أيضاً الحصول على إشتراك في النادي الصحي لفندق الخليج بأسعار خاصة وأيضاً إرتياد 

أي من مطاعم فندق الخليج
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تم اإلنتهاء حالياً من أعمال البناء بمشروع المغسلة التجارية الجديدة والتي يُطلق عليها “خدمات مغسلة فندق الخليج” وقد تم تشييد مبنى المغسلة المكون من 

طابقين في موقع مالعب التنس بالفندق والتي تم نقلها لتقع حالياً في أعلى مبنى المغسلة.

وسوف تقوم “خدمات مغسلة فندق الخليج” بتقديم مستوى عالي من الخدمات لزبائن فندق الخليج وهذا باإلضافه إلي قدرة المغسلة علي إستيعاب حجم أكبر 

من األعمال في هذا المجال وبهذا ستتمكن من تقديم خدمة من فئة الخمس نجوم إلى زبائن الفندق من األفراد والشركات في المملكة.

نبذة عن المجموعة
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تمكن منتجع أوشن بارادايس منذ إفتتاحه في العام 2004 وبالرغم من إزدياد المنافسة مع سالسل الفنادق العالمية في المنطقة من تثبيت أقدامه كأحد الرواد البارزين في 

صناعة السياحة في زنجبار. 

يقع المنتجع على مساحة 65 ألف متر مربع في شمال شرق جزيرة زنجبار ويبعد حوالي 60 كيلومتر عن الساحل الشرقي لتنزانيا وسط منطقة رائعة الجمال ذات مناظر 

خالبة، حيث الحدائق الغناء وأشجار جوز الهند اليانعة وشواطئ الرمال اللؤلؤية البيضاء، مطاًل على المحيط الهندي ذو المياه الفيروزية.

ويوفر المنتجع والمكون من  100 شاليه مصمم على الطراز األفريقي التقليدي ومغطاة بأسقف “الماكوتي” المصنوعة من سعف النخيل لضيوفه جميع الخدمات والتسهيالت 

التي تمتاز بها المنتجعات العالمية من فئة الخمس نجوم مثل أنظمة التكييف والهواتف وقنوات تلفزيون فضائية العائلية منها والرياضية...

يضم المنتجع أيضاً ثالثة مطاعم وقاعات لإلجتماعات والمؤتمرات حيث تتسع القاعة الرئيسية لما يقارب ال 200 شخص. و يتميز منتجع أوشن بارادايس بكونه يضم 

أكبر بركة سباحة في زنجبار المحاطة بشالالت مياه رائعة الجمال، كما تتوفر للزوار أيضاً فرصة اإلستمتاع بالرياضة 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

الغرف  الفندق على 237 غرفة فاخرة ذات تصاميم عصرية والتي تضاهي مثيالتها من  يحتوي 
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 160 شخصاً. جميع القاعات مزودة بأحدث ما توصلت 
إليه التكنولوجيا في مجال اإلجتماعات 

كما يضم الفندق بركة سباحة رائعة وبركة سباحة لألطفال، باإلضافة إلى نادي صحي يشمل أحدث األجهزة الرياضية وصالة للتمارين والعديد من المميزات األخرى،
و يقدم الفندق أيضاً مجموعة من المطاعم الرائعة والفريدة والتي تقدم أفخر أنواع المأكوالت والمشروبات:

مطعم  “ Klouds” والذي يقدم أطباق دولية مختلفة مع إمكانية اإلختيار من قائمة الطعام أو اإلستمتاع بالبوفيه المفتوح.  •
مطعم “Kenza”   والمتخصص في المأكوالت واألطباق العربية.  •

“The K Lounge” ويعرض قائمة طعام شهية مع فقرات ترفيهية حية.  •
“The Champions Lounge” ويضم أكبر مجموعة من التذكارات الرياضية في البحرين.  •

نبذة عن المجموعة
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الجديد في ٢014

قامت مجموعة فنادق الخليج بتوقيع إتفاقية مع شركة لونا لتطوير العقار، حيث ستقوم المجموعة بإدارة أجنحة الخليج - أمواج والتي تتكون من مبنيين للشقق 
الفندقية الفخمة من فئة األربع نجوم الواقعة في وسط جزر أمواج، وتتألف البنايتان من 173 شقة والمقسمة إلى 2 أستوديو و 42 شقة بغرفة نوم واحدة ، 
و107 شقة بغرفتين نوم و18 شقة بثالث غرف هذا باإلضافة إلى 4 شقق تقع في أعلى المبنى والتي ُجِهَزت على تصميم البنتهاوس مما يوفر إختيارات 

عديدة للمستأجرين وسيتم تجهيز جميع الشقق بأرقى المفروشات والديكور العصري كما تمتاز الشقق بغرف واسعة للطعام والجلوس. 

كما ستتوفر العديد من الخدمات المتميزة للمقيمين في أمواج ويفز والتي تشتمل على بركة سباحة تقع على سطح مرتفع وتحيط بها حدائق جميلة، ونادي 
صحي ومركز لرجال األعمال باإلضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي والمحالت التجارية باإلضافة إلى مواقف فسيحة للسيارات. 
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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 الربع األول من عام 2015 وستليها فترة البناء والتي ستمتد لمدة 24 

شهراً و يتوقع أن تُفَتح أبوابه للزبائن في العام 2017.

وسوف يتألف الفندق من 240 غرفة نوم فاخرة و3 مطاعم 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 1,5 كيلومتر مما سيجعل منه المكان 
األمثل لكل من رجال األعمال والسياح على حد سواء.

فندق الخليج - دبي

المشاريع المستقبلية
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تقوم مجموعة فنادق الخليج حالياً بإنشاء وتطوير مطعم هندي جديد بفندق الخليج، حيث سيمثل هذا المطعم اإلضافة العاشرة لمجموعة مطاعم الفندق وسيقع المطعم في 
الدور األول بمبنى أجنحة الخليج الفاخرة ليخدم 108 ضيف حيث سيقدم مجموعة متنوعة من األطباق الهندية الحديثة.

سيتميز المطعم بالديكور الداخلي الراقي وسيوفر العديد من الخدمات المميزة “ كطاولة رئيس الطهاة”،  كما سيحتوي المطعم على أماكن مخصصة للمدخنين وأخرى لغير 
المدخنين. ويأتي مشروع إنشاء المطعم الجديد كدليل على ما حظى به فندق الخليج من سمعة ممتازة لما يقدمه من أعلى مستويات الخدمة وأفخر أنواع المأكوالت في 

مطاعمه والتي تعد من أرقى المطاعم بالبحرين.

المطعم الهندي
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المشاريع المستقبلية

تجديدات فندق الخليج

قام مجلس  األولوية عند أعضاء مجلس اإلدارة، حيث  دائماً  لها  البحرين  الخمس نجوم في مملكة  فنادق  بين  الرائدة  الخليج  فندق  الحفاظ على مكانة  إن 

اإلدارة بالموافقة على التجديد الشامل للجناح الجنوبي وأجنحة الخليج الفاخرة، باإلضافة إلى تجديد للمبنى الرئيسي ليشمل توسعة قاعة طابق رجال األعمال 

“Platinum Lounge” الحالية، وسوف يبدأ العمل بهذه التجديدات خالل فصل الصيف من العام 2014 لينتهي قبل نهاية العام.

كما ستخضع أيضا ً قاعة “أوال” الشهيرة التى لطالما أستضافت العديد من المناسبات الهامة بالبحرين إلى تجديٍد لألثاث والديكورات إلعطائها رونق حديث.

كما سيتم عمل تغيير ديكورات المطعم اإليطالي “البرجوال” صاحب الشهرة األكبر في البحرين وقد ُحدد شهر يوليو من العام الحالي للبدء بهذه التجديدات.
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منشأة جديدة  تشييد  على  الخليج حالياً  فنادق  تعمل مجموعة 
شقة   78 على  لتحتوى  الجفير  منطقة  في  الفندقية  للشقق 
للشقق  الخليج  لسلسلة  الثالثة  اإلضافة  ستمثل  والتي  فاخرة، 
الفندقية الفاخرة ومن المتوقع أن يتم البدء في المشروع في 
من  اإلنتهاء  المتوقع  ومن   2014 عام  من  الثاني  النصف 

العمل به خالل 18 شهراً.

اإلختيارات  من  العديد  الجفير  الفاخرة  الخليج  أجنحة  ستقدم 
حيث ستتألف من مجموعة من الشقق المكونة من 1 و2 و3 
المميزة  الخدمات  من  الكثير  كما ستحتوى على  نوم،  غرفة 

كالنادي الصحي ومغسلة ومطعم ووسائل الترفيه المختلفة.

أجنحة الخليج الفاخرة  - الجفير
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المشاريع المستقبلية

قامت مجموعة فنادق الخليج بتوقيع إتفاقية مع شركة المؤيد للمقاوالت لبناء المنتجع الصحى الجديد بتكلفة تفوق 3 مليون دينار بحرينى و الذى سيقام بفندق الخليج – البحرين 
وقد قام بتوقيع اإلتفاقية الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج السيد عقيل رئيس و السيد أم تى ماثيوز المدير و الرئيس التنفيذى لشركة المؤيد للمقاوالت بمقر مجموعة 

فنادق الخليج.

المنتجع الصحي
بدأ العمل على تنفيذ مشروع تشييد المنتجع الصحي بفندق الخليج على مساحة 3100 متر مربع والذي يعد إضافة جديدة للفندق حيث سيوفر لعمالئنا أحدث وأرقي الخدمات 

في هذا المجال.  
وسيضم المبنى الرئيسي للمنتجع طابقين إحدهما مخصص للسيدات و اآلخر للرجال و سوف يجهز كل طابق بمسبح الماء المتدفق “Hydro Pool” و حمامات ساونا و 
بخار و جاكوزى باإلضافة إلى غرف خاصة لجلسات التدليك و أماكن لإلسترخاء.  كما سوف يجهز الطابق النسائى بصالون للتجميل و صاله رياضية مجهزه بالكامل و 

كذلك محل لبيع أدوات و مستحضرات التجميل.  
وسيكون موقعه متصل بنادي الرجال الصحي الموجود حالياً كما سيضم مساحات لإلستجمام ومقهى لتقديم المأكوالت والمشروبات الصحية.
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