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Our purpose is to provide first class
facilities and services by delivering the best
standards, offering warm, friendly hospitality
and ensuring the highest levels of customer
satisfaction with the aim of diversifying the
group’s activities and expanding its portfolio.
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Bahrain Tourism Company (BTC)
The BTC reported improved performance
from the Crowne Plaza hotel operations,
as a result of the completion of the hotel’s
renovation, and from its partially owned
subsidiary, African & Eastern.

Chairman’s Report

“On behalf of the
Board of Directors,
I have the pleasure in
submitting the Annual
Report and Financial
Statements of Gulf
Hotels Group BSC for
the year ended 31st
December 2019.”

MARKET TRENDS AND COMPARATIVE
PERFORMANCE
Whilst trading conditions in the hospitality
industry in Bahrain for 2019 continued to be
challenging, there was a welcome increase
in demand which helped improve occupancy
levels however this was offset by a continued
drop in the Average Daily Rate (ADR). The
net result was an encouraging increase in
the Revenue Per Available Room (REVPAR),
the first such increase for a number of years.
The expected impact from the introduction
of VAT on the hotel and restaurant business
was negated when the authorities reduced the
Government Levy charge.

received by the Hotel’s customers, posted
revenue growth of 49% as a result of a full
year operation in 2019.

The retail sector however, was impacted by the
introduction of VAT which pushed up the cost
of goods and this, combined with the overall
increase in living costs resulting from the price
increase in essentials such as utilities and fuel,
had a negative effect on demand.

Gulf Executive Residence Juffair (GERJ)
This second addition to the GHG’s “Executive
Residence” chain opened in 2019 and is
currently enjoying high occupancy from long
stay contracts, positively contributing to the
Group’s performance

Equally, the hospitality industry in Dubai is
experiencing a major oversupply of bedrooms
in the build up to Expo 2020, resulting in
a significant drop in the ADR and revenues
far below expectations. Hospitality industry
specialists, STR, reported that 2019 saw the
worst Q2 and Q3 performance in the Dubai
market for over fifteen years.

Gulf Executive Offices (GEO)
GEO
maintained
last
year’s
strong
performance, delivering an improvement in
profit contribution of 14.7%.

Gulf Hotel Bahrain Convention & Spa (GH)
The Gulf Hotel continued to be a leading player
in the hospitality market, delivering an increase
of 15.6% in occupancies compared to 2018.
This was in part due to an uplift in the market
but also related to the closure for refurbishment
in 2018 of the Gulf Convention Centre, which
negatively affected last year’s occupancies. The
ADR dropped on last year by 3.1%.
The Hotel’s extensive restaurant portfolio
performed well, with all outlets showing
revenue growth on the previous year. Numerous
nominations and awards were received during
the year, cementing the Hotel’s reputation as
one of Bahrain’s premiere destination dining
locations.
The Gulf Convention Centre (GCC), which
reopened in October 2018 after a complete
refurbishment that was exceptionally well
8

The Gulf Spa and Salon operations continue
to show good improvement, with a revenue
increase of 23% on last year which, when
combined with other hotel operations, resulted
in an overall revenue growth of 19.4% for the
Gulf Hotel as a whole.
Gulf Executive Residence (GER)
GER occupancies improved on 2018 by 32%,
although the apartments also experienced a
decline in the ADR.

Gulf Brands International (GBI)
The introduction of VAT negatively impacted
on GHG’s retail business which witnessed a
drop in the Average Transaction Value (ATV).
Gulf Hotel Laundry Services (GHLS)
With a number of additional new contracts,
the Laundry outperformed last year by 12.3%.
Gulf Court Hotel Business Bay
– Dubai (GCHBB)
Opened in Q3 2018, the Hotel has made good
inroads into the Dubai market in what are very
difficult trading conditions, with plummeting
room rates across the market. The Hotel won
the ‘Best Debut Hotel’ in the 2019 Arabian
Travel Awards, which is testimony to the high
standards that the team in GCHBB deliver.
GHG Colombo
2019 was the first full year of operation for our
new retailing operation in Sri Lanka, however
it was hugely impacted by the terrorist attack
that took place in April 2019 that decimated
the tourist industry. We are optimistic that
2020 will be a significantly better year.
GULF HOTELS GROUP B.S.C.

Bahrain Family Leisure Company (BFLC)
The Gulf Hotels Group holds a 28.06%
stake in BFLC, which operates several
restaurants in Bahrain. The results of BFLC
were negatively affected by the impairment
of Bahrain Cinema Company shares, in
which BFLC has a 6.93% shareholding.
Ocean Paradise Resort, Zanzibar
GHG is both a shareholder and operator
of this 98 room, African themed resort on
the North East Coast of Zanzibar, which
continued to enjoy strong occupancies that
positively reflected in the hotel’s year on
year growth.
The K Hotel
The 237 bedroom, 4-star deluxe hotel is
owned by Mokan WLL and operated by
Gulf Hotels Group.
Despite increased
competition from newly opened 4 and 5
star hotels, The K Hotel was able to increase
occupancies and revenues over last year.
Asdal Gulf Inn Boutique Hotel
The 89 bedroom 4-star boutique property
is located in the Seef district, owned by the
Asdal Group and operated by Gulf Hotels
Group. This property also posted significant
bottom line growth against 2018.
RESULTS
• Gross Operating Revenue amounted
to BD 38,569,810
• Gross Operating Profit amounted to
BD 17,190,529
• Net Profit amounted to BD 5,950,130
The decrease in the net profit resulted
from a full year of depreciation in the Gulf
Court Hotel Business Bay Dubai (opened
on Aug 2018). 2018 results were positively
impacted by a one-off provision reversal of
BD1 million so 2019 results were on par with
2018 when this is taken into consideration.

PROPOSED APPROPRIATIONS
Taking into account the results achieved
by the company and keeping in mind
that the company’s capital requirements
for continued upgrading of the facilities,
future cross-border expansion, and current
commitments, the Directors are pleased
to seek the shareholders’ approval of the
ANNUAL REPORT 2019

SALIENT COMPANY INFORMATION
following appropriations:
• Dividend distribution at 25 % (BD
5,649,872) equal to BD 0.025 per
share.
• Directors’ remuneration for BD
180,000.
FUTURE PROSPECTS
GHG has signed a JV (joint venture) with
Gulf Air Group Holding to develop an 84
room transit hotel within the new Bahrain
International Airport, which is expected to
open in Q3 2020. Steps are being taken to
develop a multi-unit restaurant complex on
the land owned by the Group in Block 338,
Adliya’s Tourism Zone.
The Group has signed an MOU with
Redha Group in KSA to explore operations
of Hotels, Apartments, Restaurants and
Laundry business in the Kingdom.
ACKNOWLEDGEMENTS
On behalf of the shareholders of Gulf
Hotels Group BSC, the Board of Directors
would like to express our sincere gratitude
and appreciation to H.M. King Hamad
Bin Isa Al Khalifa, H.R.H. Prince Khalifa
Bin Salman Al Khalifa, the Prime Minister,
H.R.H. Prince Salman Bin Hamad Al Khalifa,
the Crown Prince and Commander in
Chief of the Bahrain Defence Force, the
Ministers, Undersecretaries, Directors, and
Heads of Government Departments, for
the immeasurable interest, guidance, and
encouragement accorded to Gulf Hotels
Group BSC. The same sentiments are also
extended to our clients, patrons and most
of all, the people of Bahrain. We thank
you for your continued support, trust and
confidence as we strive for progress.
The success of the Company in a very
challenging year would not have been
possible without the hard work and
dedication of the Company’s management
and staff. The Board of Directors join me
in extending our appreciation to the entire
Gulf Hotels Group Management Team
under the guidance of Garfield Jones,
Chief Executive Officer. We also thank the
management and all our divisions’ staff who
have worked tirelessly to produce the best
possible results in challenging conditions.
We are privileged to have such a committed
and capable team and are confident that
this team will continue to produce the best
possible results in the future.
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P.O. Box 3203
Manama, Kingdom of Bahrain
KARVY
Office no. 74, Al Zamil Tower
Manama, Kingdom of Bahrain

Principal Lawyers
Essa Ebrahim Mohammed Law Office
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Executive Management and Team
Mr. Fares Yactine, Area General Manager - The Gulf Hotel Bahrain Convention & Spa
with Management and Team

Mr. Phil Williams, General Manager - Gulf Brands International
with Management and Team

Mr. Garfield Jones, Chief Executive Officer - Gulf Hotels Group
with Management and Team
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Mr. Hussain Al Samahiji, General Manager - The K Hotel
with Management and Team

Mr. Kumar Ashwani, General Manager - Asdal Gulf Inn Boutique Hotel
with Management and Team

Mr. Bernd Brandt, General Manager - Ocean Paradise Resort & Spa - Zanzibar
with Management and Team

Mr. Volker Mandlowsky, General Manager - Gulf Court Hotel Business Bay - Dubai
with Management and Team
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Mr. Yousef Sabry,
General Manager Gulf Hotel Laundry Services
with Management
and Team

الــشــركة

The Company

Management & Team
- GHG Colombo

Mr. Abdulla Al-Awadi, General Manager - Bahrain Tourism Co.
& Mr. Gilles Nicolas, General Manager - Crowne Plaza Bahrain
with Management and Team

14

GULF HOTELS GROUP B.S.C.

الــشــركة

The Company
The Gulf Hotel Bahrain
Convention & Spa

Gulf Executive Offices
1969 حافظ فندق الخليج – أول فندق من فئة الخمس نجوم في البحرين – منذ إفتتاحه في عام
 كما حظى الفندق بشهرة واسعة وسمعة،على مكانته الرائدة بين فنادق الخمس نجوم بالمملكة
ممتازة لتقديمه أفضل وأرقى مستويات الخدمة ويعتبر اإلختيار األمثل لرجال األعمال والسياح
٣٦١ ، اكبر فندق من فئة الخمس نجوم بالبحرين، يضم فندق الخليج.والعائالت على حد سواء
 إلى.غرفة فخمة مجهزة على أحدث طراز ومزودة بجميع وسائل الراحة والرفاهية الحديثة
جانب موقعه المتميز في قلب منطقة العدلية يضم الفندق باقة رائعة من القاعات والمطاعم
. الحائزة على العديد من الجوائز والتي تعد من أفضل المطاعم في البحرين
The Gulf Hotel, opened in 1969 as Bahrain’s first five-star hotel, is renowned
for being the pioneer in luxurious hospitality. The original five-star hotel of
Bahrain, Gulf Hotel Bahrain Convention & Spa, offers resort facilities with a
modern city location. With 361 rooms, it is Bahrain’s largest five-star hotel
and caters to both business and leisure guests. Gulf Hotel is located in the
heart of Adliya, Bahrain’s most fashionable area. Like its surroundings, the
Hotel boasts a stylish and cosmopolitan atmosphere with a superb choice
of award winning restaurants and lounges, highly regarded as the best in
Bahrain.

 متر مربع من المساحات7000 يوفر مبنى مكاتب الخليج الفاخرة المجاور لمبنى فندق الخليج
 تمتاز مكاتب الخليج الفاخرة بموقعها. موقف للسيارات600 المكتبية باإلضافة إلى أكثر من
 حيث يمكن الوصول إليها بسهولة بسبب،الفريد والمطلة على خليج القضيبية ومدينة المنامة
.موقعها القريب من شبكه الطرق الرئيسية

The Gulf Executive Offices is located adjacent to the Gulf Hotel in Manama,
Bahrain and offers 7,000 square meters of prime office space, along with a
600 bay multi-storey car park. The Gulf Executive Offices benefit from having
a unique location in the heart of Manama, as well as easy access to the main
highways.

 بالكامل، والذي يعد أكبر مرفق للمؤتمرات في البحرين،تم تجديد مركز الخليج للمؤتمرات
موفرا مظهر جديد لجميع مرافقه والتي تم تطويرها وتجهيزها بأحدث وأرقى ما وصلت اليه
التكنولوجيا في مجال المؤتمرات والمعارض ويضم ثريات رائعة مجهزة بإمكانية تغيير األلوان
 أمتار4  شاشات رقمية عالية الدقة بعرض5 ونظام صوت مميز و،وفقا ألختيار الزبائن
 يظل المركز في طليعة. أمتار حيث تعرض صور ومقاطع فيديو رائعة عالية الدقة3 وارتفاع
 حيث يحافظ بشكل رائع على مكانته كأكبر مرفق للفعاليات، المشهد التجاري في البحرين اليوم
.والفعاليات في الجزيرة وكونه الوجهة المثالية لألحداث الرائعة التي ال تنسى
 مترً ا مربعًا لجميع أنواع4،780  قاعة ومساحة تزيد عن33 يضم مركز الخليج للمؤتمرات
 بدءًا من اجتماعات العمل إلى المؤتمرات على نمط المسرح والتي تتسع لما يصل، الفعاليات
. ضيف3000 إلى

Gulf Convention Centre

 مقصورة وتتميز بسهولة75 هذا باإلضافة إلى قاعة المعارض والتي يمكن أن تستوعب
 باإلضافة إلى إمكانية تقسيم القاعة إلى مناطق منفصلة،الوصول إلى مواقف السيارات
 أن. قاعات اجتماعات منفصلة لتلبية احتياجات االجتماعات الصغيرة5 للمؤتمرات كما توفر
حدائق فندق الخليج األستوائية هي مكان شهير لحفالت الزفاف والحفالت والمناسبات الخارجية
. كما يوفر أيضا مركز أعمال متطور وصالة لكبار الشخصيات وجناح زفاف.األخرى
The Gulf Hotel’s hugely successful Gulf Convention Centre was the first major
meetings venue in the Kingdom of Bahrain when it launched in May 1997. In
2018 the Centre has been fully renovated featuring spectacular chandeliers
that are equipped with the possibility to change colours to suite any theme
of your choice, a state-of-the-art built in sound system and five 4-meter wide
by 3-meter high digital HD screens. The Centre remains at the forefront of
Bahrain’s business scene today, superbly maintaining its status as the largest
and most impressive meetings and events facility on the island being the ideal
destination for exquisite and memorable events.
The Gulf Convention Centre houses 33 venues and over 4,780 square meters
of space for all types of events, from intimate business meetings to theatrestyle conferences for up to 3,000 guests.

 شقة فخمة وإجمالي97  وهو يضم2006 تم إفتتاح مبنى أجنحة الخليج الفاخرة فى عام
 و يتمتع المقيمون في أجنحة الخليج الفاخرة بجميع الخدمات المتوفرة في فندق. غرفة162
الخليج مما أدى إلى توسيع شريحة عمالء الفندق لتشمل هؤالء المهتمين باإلقامة طويلة
المدى كما يوفر لعمالئه سهولة الوصول إلى جميع المرافق والخدمات المقدمة من فندق
 يتكون مبنى أجنحة الخليج.الخليج مما يضمن لقاطنيها أقصى درجات الراحة والرفاهية
ً
 إنها، ويوفر إطاللة ال تضاهى على قصر القضيبية ومدينة المنامة، طابقا
14 الفاخرة من
. نجوم وأنت مستريح في منزلك5 واحة من التجارب التي تمنحك طعم العيش في فندق

Gulf Executive Residence

The Gulf Executive Residence offers 97 apartments, a total of 162 rooms,
with distinctive modern luxurious furnishings. Located within the Gulf
Hotel complex, it has easy access to all the 5-star facilities and services
that will ensure its residents utmost luxury and comfort. With over 16
restaurants and bars at your fingertips, there is an endless choice of dining
options without having to even move your car.
Comprising of 14 floors, the Gulf Executive Residence offers unrivalled
view of the Gudaibiya Palace and the daily life in Bahrain. It is an oasis
of experiences, giving you a taste of 5-star hotel living while being in the
comfort of your own home.

An additional Exhibition Hall can hold 75 booths and boasts direct drive-in
access, power supply units and light rigs, as well as the option to divide the
hall into separate conference areas. A further 5 individual meeting rooms can
cater to smaller meetings, while the Gulf Hotel’s tropical gardens are a popular
venue for weddings, parties and other outdoor occasions. A sophisticated
business centre, a VIP lounge and a bridal suite accompany these areas.
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The Company
٢٠١٨  بزنس باي» في مدينة دبي والذي تم إفتتاحة في النصف الثاني من العام-يعد «فندق جلف كورت

Gulf Hotel Laundry Services

أول مشاريع مجموعة فنادق الخليج في سوق الضيافة بدولة اإلمارات العربية المتحدة كجزء من خطة

 ويتكون من طابقين وقد شيد المبنى٢٠١٤ تم إفتتاح مبنى «خدمات مغسلة فندق الخليج» في العام
 تقدم.على موقع مالعب التنس السابق بالفندق و الذي تم إعادة إنشاءها في اعلى مبنى المغسلة
 مستوى عالي، والتي تم تجهيزها بأحدث األجهزة والتقنيات العصرية في هذا المجال،المغسلة
 فندق ومطعم وشركات طيران30 من الخدمات لزبائن فندق الخليج وهذا باإلضافه إلي أكثر من
 قدرة المغسلة علي إستيعاب حجم كبير من.بالمملكة كما تقدم خدمة توصيل حسب احتياجات العمالء
األعمال في هذا المجال مما يمكنها من تقديم خدمة من فئة الخمس نجوم إلى زبائن الفندق من األفراد
والشركات في المملكة بأسعار في متناول الجميع مع اإلهتمام بجميع التفاصيل واللمسات النهائية
.لتقديم خدمات مثالية لزبائن المغسلة
The two-storey commercial laundry, The Gulf Hotel Laundry Services, is one of
Bahrain’s leading laundry facilities. The state-of-the-art laundry, which services
the requirements of more than 30 hotels, restaurants and airlines, launders more
than a million pieces each month but provides a very personalized pick-up and
delivery service.
The trained technicians detail each item, using their extensive knowledge of
traditional and modern fabric care methods, to ensure garments, linens and
furnishings are carefully maintained and finished to an immaculate standard.

.التوسع االقليمي للمجموعة
 بيزنس باي بجائزة «أفضل فندق جديد» لعام- بعد عام واحد فقط من افتتاحه فاز فندق «جلف كورت
.» من «جوائز السفر العربية2019
يوفر الفندق خيارات إقامة راقية بأسعار معقولة و أعلى مستويات الخدمة المتميزة والضيافة ويحتوي

Gulf Court Hotel Business Bay
Dubai

، مصنفة بين الغرف العادية والفاخرة،270 على مجموعة متنوعة من الغرف واألجنحة يبلغ عددها
 كما. وجناحين بنتهاوس، واألجنحة الفاخرة، واألجنحة، والغرف الديلوكس الكبيرة،والغرف الديلوكس
يمكن للضيوف أيضاً اإلستمتاع بقاعة «كلوب الونج» و خدمة مركز رجال األعمال والمسبح والنادي
» و «مطعمCafé Delice«  إضافة إلى ستة خيارات من المطاعم المختلفة تشمل مقهى،الرياضي
” « وThe Canal Lounge”» وNaisa Oriental Restaurant الواحة» و المطعم اآلسيوي
» كما يقدم الفندق لعمالئة4 Sports On «  و مطعمThe Other Office“ « كذلك غرف الكاريوكى
من رجال األعمال العديد من قاعات االجتماعات المزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا في مجال اإلجتماعات
.وأجهزة العرض الصوتية و المرئية

The “Gulf Court Hotel Business Bay”, opened in 2018 is the Group’s first venture
into the UAE market as part of GHG’s regional expansion plan, which will include
Saudi Arabia and other GCC countries.
Just a year after the opening of the 4-star deluxe Gulf Court Hotel Business Bay
hotel, it has received the Arabian Travel Awards 2019 “Best Debut Hotel”
The four-star deluxe features 270 rooms and is ideally situated within one of
Dubai’s grandest projects, the Dubai Water Canal and just 15 minutes away from
the Dubai International Airport. The Gulf Court Hotel Business Bay offers a variety
of room categories and suites all with views of the canal and boasts a number
of restaurants and lounges, meeting rooms, health and recreational facilities
including a swimming pool, kid’s pool and fitness centre, a spa, nightclub,
karaoke rooms and ample car parking.

The Gulf Executive Residence Juffair

هي االضافة الثانية لسلسلة الشقق الفاخرة التي تقدمها مجموعة فنادق الخليج وتقع في منطقة الجفير

The hotel caters to both business and leisure travelers and is in close proximity to
the central commercial district, as well as having easy access to Dubai Mall, with
its array of international shops and Burj Khalifa.

 شقة فندقية١٠٩  الجفير-  تقدم أجنحة الخليج الفاخرة.٢٠١٨ وتم افتتاحها في ديسمبر من العام
فاخرة بتصميم عالي الجودة لتوفير أقصى سبل الراحة والرفاهية وتتميز كل الوحدات بمساحة واسعة
 وتتمتع جميع الشقق بالخصوصية الكاملة و تعتبر مكان مثالى لإلقامة سواء.للمطبخ المجهز بالكامل
.للعمل او للترفيه
 كما يضم مقهى.ويضم المبنى مسبحً ا على السطح ودرجة حرارة قابلة للتحكم وصالة رياضية وساونا

The Gulf Spa

” « الذي يمنح الضيوف خيارات من المعجنات اللذيذة والكعك الطازج والمكرونCafe Delices
 باإلضافة، والشوكوالتة المصنوعة منزليًا مع القهوة الطازجة والتمتع بوجبة غداء خفيفة وصحية
.لخدمة طلب كيك من إختيارك

The Gulf Executive Residence Juffair is located in the Juffair district, the centre
of city nightlife, and offers 109 elegantly-designed apartments, ideal for both
business and leisure. Each luxury apartment provides you with harmonious
comfort and convenience and the building boasts a rooftop temperature
controlled pool, gym and sauna.
The Gulf Executive Residence Juffair houses the favoured “Café Delices” giving
guests a change to indulge in delicious pastries, freshly baked cookies, exquisite
macarons and homemade chocolates with freshly brewed coffee and enjoy a
sumptuous and healthy light lunch, or order one of our specialty cakes custommade exclusively for you.
Even the most discerning of guests will feel at home with the premium amenities
featuring expansive floorplans, fully equipped kitchens, and beautifully
appointed spaces perfect for both business and leisure.
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 متر مربع ويتكون من3100 يمتد «سبا الخليج» المنتجع الصحي بفندق الخليج على مساحة
 ويعد «سبا الخليج» المكان األمثل للراحة.ثالثة طوابق مجهزة بأحدث األجهزة والمرافق
وتجديد النشاط إذ تم تصميمه ليمنح عمالئنا سبل الرفاهية ولضمان تقديم تجربة فريدة وسط
 يقدم «سبا الخليج» مجموعة متنوعة من الخدمات المتميزة.واحة لإلسترخاء في قلب المدينة
التي تتضمن جلسات العناية بالوجه والجسم بأحدث التقنيات باإلضافة إلى العالجات العربية
.القديمة التي تتم جميعها على يد فريق من المعالجين المحترفين

The Gulf Spa built over 3,100 square meters consists of three floors of
ultimate luxury where each detail has been meticulously taken care of to
guarantee a memorable and unique experience not found anywhere else.
It is the perfect place for indulgence, relaxation, and rejuvenation. Offering
a variety of unique services, from cutting edge facial and body treatments,
to ancient Arabic healing therapies, performed by a team of professional
therapists.
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الــشــركة

The Company
Crowne Plaza

 على أسهم شركة البحرين للسياحة ويندرج تحت مظلتها فندق2016 استحوذت مجموعة فنادق الخليج في عام
 يقع. باإلضافة إلى مركز البحرين للمؤتمرات، غرفة فندقية278 كروان بالزا البحرين والذي يحتوي على
 وتديره مجموعة، وسط مدينة المنامة ضمن منطقة األعمال الدبلوماسية،فندق كرون بالزا ذو الخمس نجوم
، يقدم الفندق لضيوفه الكثير من الخدمات والمرافق المصممة خصيصاً لراحتهم.فنادق إنتركونتيننتال العالمية
. و تم تجديدها مؤخراً بطراز عصري أنيق، ،وتمتاز كل غرفة بتصاميم فاخرة مجهزة بمرافق كالسيكية
 يضم فندق كراون بالزا.ويشكل فندق كراون وجهة مثالية لزوار المدينة سواء بغرض األعمال أو الترفيه
البحرين نخبة من المطاعم الراقية التي تقدم لضيوفها ما لذ وطاب من األطباق الحصرية ناهيك عن مرافق
 أما مركز البحرين للمؤتمرات الواقع بنطاق الفندق فهو يمتاز.الترفيه الحديثة التي تضمن الراحة للضيوف
 و يعتبر المكان األمثل إلقامة مختلف، وعلى جانب من الفخامة والروعة،ًبتجهيزات عصرية متطورة تقنيا
 شخص ومزود بأفضل التجهيزات2000 انواع األنشطة والمؤتمرات واإلجتماعات والمناسبات حيث يتسع لـ
.اإللكترونية الحديثة مما يجعله مكاناَ مثالياَ لمختلف المناسبات و الفعاليات
In 2016, Gulf Hotels Group acquired Bahrain Tourism Company, which owns the 278
bedroom Crowne Plaza Hotel and Bahrain Conference Centre in Bahrain. The five star
Crowne Plaza hotel, operated by the InterContinental Hotel Group, is perfectly placed
in the heart of the diplomatic area. Crowne Plaza Bahrain offers ‘best of both worlds’
with rooms that are classic, elegant and timeless in nature and our recently renovated
rooms that are smart and contemporary; making it one of the most flexible and unique
destinations in Bahrain for both business and leisure. An array of upmarket dining options
and entertainment venues await guests of the Hotel. The Bahrain Conference Centre is
one of the largest venues in Bahrain for parties, seminars and exhibitions, catering to more
than 2000 delegates.

يقع في منطقة السيف بالمنامة وعلى بعد مسافة قصيرة سيراً على األقدام من مراكز التسوق الرئيسية
.)F1  دقيقة من مطار البحرين الدولي ومسافة قصيرة إلى حلبة البحرين الدولية (مكان15 ويبعد
 غرفة وجناحً ا مجهزة على طراز حديث والتي تم تصميمها إلرضاء المسافر األكثر89 يوفر الفندق
ً
.تميزا مما يمنح جواً من األناقة العصرية
 و «قاعة البهو» التي تقدم الوجبات الخفيفة والمعجنات اللذيذة و، » األنيقة1664 يضم الفندق «قاعة
.مطعم «ذا جاليري» الذي يقدم تشكيلة من أفضل المأكوالت العالمية
ً يضم الفندق
 والذي أنشئ في،  الشهيرCopper Chimney Indian Restaurant أيضا مطعم
 المطعم لديه سجل حافل من. حيث سيستمتع الضيوف بعالم من األناقة والجودة، 1979 البحرين عام
. عامًا لتقديم أشهى المأكوالت المغولية الهندية التي تقدمها الجزيرة40 مايزيد عن
» الفريد والذي يقدم مزيجاً من النكهات التقليديةSeoul Tokyo« كما يضم الفندق أيضا مطعم
 القائمة واسعة النطاق ومتنوعة ومثيرة.األصيلة مع النكهة الحديثة للمأكوالت الكورية واليابانية
 وتقدم أفضل تجربة طعام كورية ويابانية أصيلة من مكونات طازجة مع توابل محلية تمزج، لالهتمام
.شرق آسيا مع فن الطهو في الشرق األوسط

Asdal Gulf Inn
- Boutique Hotel

Situated at the Seef district of Manama and just walking distance to major shopping
malls, 15 minutes from Bahrain International Airport and a short distance to Bahrain
International Circuit (venue of F1).
The hotel offers 89 beautifully appointed rooms and suites which are all designed to
satisfy the most discerning traveller and are maximized on space with stylish fixtures
and artworks. Dark wood and bespoke carpeting run through the floors, giving a welldeserved air of modern chic.
The hotel features the fashionable “1664 Lounge”, the “Lobby Lounge” offering
delectable snacks & pastries and “The Gallery” for the finest international cuisine.
The hotel also houses the renowned “Copper Chimney Indian Restaurant”, established
in Bahrain in 1979, where guests will enjoy a world of elegance, quality and style. It has
a proven track record of over 40 years serving the most authentic Indian mughlai cuisine
the Island has to offer.

The K Hotel

 والذي تقوم مجموعة فنادق الخليج بإدارته في قلب.م.م.يقع الفندق المملوك من قبل شركة موكان ذ
 يتمتع، دقائق من المنطقة التجارية بالعاصمة المنامة و المنطقة الدبلوماسية5 منطقة الجفير على بعد
 دقيقة فقط عن مطار البحرين15 الفندق باطاللة واسعة بانورامية للمدينة و منطقة ميناء سلمان ويبعد
 مما يجعله المكان المثالي لإلقامة في البحرين لرجال األعمال أو للمسافرين من أجل الترفيه.الدولي
 الغرف الفاخرة ذات التصميم العصري واألجنحة والتي تضاهي237  من،  البحرينK يتألف فندق
 نجوم بما تقدمه من وسائل راحة للزبائن وذلك بأسعار تنافسية تعادل5 مثيالتها من الغرف في فنادق
 خزانة لحفظ،  تمتاز غرف الفندق بإحتوائها على نظام تكييف منفرد التحكم.أسعار فنادق األربع نجوم
 شاشة تلفزيون مسطحة كبيرة مع اختيارات واسعة من البرامج و القنوات الفضائية، األشياء الثمينة
.العربية و األجنبية و وسائل راحة و خدمة غرف متميزة
 باإلضافة إلى. المتوسطية والعالمية،توفر مطاعمنا األربعة تشكيلة واسعة من المأكوالت المحلية
.صاالت االجتماعات ذات التجهيزات الحديثة وناد صحي منفصل للرجال وآخر للنساء
The deluxe four-star hotel, owned by Mokan WLL and managed by the Gulf Hotels
Group, is located in the heart of Juffair and close to main shopping areas.
The K Hotel consists of 237 luxurious, contemporary rooms and suites and offers
services and amenities of 5 star hotels at affordable rates. Amenities include airconditioning, interactive flat screen televisions, internet connection, mini-bar, safe
box, well-appointed bathrooms with separate shower and bathtub.
The K Hotel also offers a great venue for meetings, events and conferences that can
cater 160 persons. The 5 meeting rooms and business centre are equipped with
modern meeting facilities, secretarial service upon request, daylight and audio-visual
room complimenting with world class services.
The K Hotel’s four dining outlets offer guests a wide range of local, Asian,
Mediterranean and International cuisine.

The unique “Seoul Tokyo” Restaurant provides a culinary fusion, from authentic
traditional to modern flavors of Korean and Japanese cuisines. The menu is extensive,
varied and interesting, offering the best authentic Korean and Japanese food experience
– freshly prepared ingredients with local spices that mix and match East Asia with Middle
Eastern gastronomy.

Ocean Paradise Resort and Spa Zanzibar
 وبالرغم من ازدياد المنافسة مع سالسل الفنادق2004 تمكن منتجع أوشن بارادايس منذ إفتتاحه في العام
 يقع المنتجع.العالمية في المنطقة من تثبيت اقدامة كأحد الرواد البارزين في صناعة السياحة في زنجبار
 كيلومتراً عن الساحل60  ألف متر مربع في شمال شرق جزيرة زنجبار ويبعد حوالي65 على مساحة
 حيث الحدائق الغناء وأشجار جوز الهند،الشرقي لتنزانيا وسط منطقة رائعة الجمال ذات مناظر خالبة
ً
.مطال على المحيط الهندي ذو المياه الفيروزية
اليانعة وشواطئ الرمال اللؤلؤية البيضاء
Opened in 2004, Ocean Paradise Resort has established itself as one of the leading
resorts in Zanzibar. Located on the picturesque northeast coast of Zanzibar Island,
around 60 kilometers off the eastern coast of Tanzania, the resort is set within
65,000 square meters of beautifully landscaped gardens, with statuesque palm trees,
a sandy white beach and looking out towards the stunning turquoise water of the
Indian Ocean.

Fitness club offers a gymnasium with state of the art cardiovascular machines, multipurpose exercise rooms, Jacuzzis, steam rooms and saunas with separate access for
men and women.
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The Company
Bahrain Airport Hotel

فندق مطار البحرين هو أحدث أضافه إلى باقة أعمال مجموعه فنادق الخليج والذي من
 والذي ستديره مجموعة فنادق الخليج في إطار الشركة2020 المتوقع افتتاحة في العام
ً
حديثا كمشروع مشترك مع مجموعة طيران الخليج القابضة والتي تأسست
التي تم تأسيسها
. من أجل توحيد جميع أصول الطيران في شركة ممتلكات2010 في عام
 داخل مطار البحرين الدولي الجديد وسيكون الوجهة15 يقع الفندق مقابل بوابة المغادرة
المثالية لمسافري الترانزيت حيث سيوفر الفندق خيارات مختلفة من الغرف والتي تضم
غرف نوم صغيرة و غرف عائلية فسيحة وغرف عادية فاخرة وغرف صغيرة مجهزة
 مما سيوفر للمسافرين كل ما، جي ًدا باإلضافة إلى كابينات للنوم تتسع لشخص واحد
يحتاجونه ألقامة مريحه دون مغادره المطار أو لقضاء فترة راحة قصيرة بين الرحالت
.الدولية
بفضل المرونة في القدرة على حجز الغرف أو كبائن نوم الفرد الواحد لمدة ساعتين فما
ّ  فإنه،فوق
.يمكن الركاب من الحصول على غفوة سريعة قبل المغادرة إلى وجهتهم التالية
ً
 يقدم الفندق أيضا خدمة سبا كاملة تحت ادارة،إذا لم يكن هناك وقت كافي إلستراحة قصيرة
.“سبا الخليج” مع مجموعة من عالجات التدليك واالسترخاء
Opening in 2020, the newest addition to the Gulf Hotels Group properties
will be the Bahrain Airport Hotel, managed and operated by the Gulf
Hotels Group under the newly incorporated company as a joint venture
with the Gulf Air Group Holding, founded in 2010 to consolidate the
aviation assets of Mumtalakat, Bahrain’s sovereign wealth fund
The Bahrain Airport Hotel is located opposite departure gate 15 in the
new Bahrain International Airport and will be the perfect destination
for travelers. Equipped with spacious family rooms, luxurious standard
rooms, well-appointed compact rooms and state-of-the-art sleeping
pods, this hotel will provide passengers with everything they need to
have a comfortable stay without leaving the airport or for a short rest in
between international flights.
With the flexibility of being able to book rooms or pods from 2 hours
and upwards, it enables passengers to grab a quick nap prior of boarding
for their next destination. If there’s insufficient time for a power nap,
the hotel also offers a full spa service, operated by ‘The Gulf Spa’ with a
range of relaxing massages and treatments.

مـطــاعمنــا

Our Restaurants

Bahrain Tourism Company BSC
 وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة فنادق الخليج، شركة البحرين للسياحة
والتي تمتلك فندق كراون بالزا البحرين ومبنى مكاتب شركة البحرين للسياحة بالمنطقة
ً الدبلوماسية كما تمتلك
.أيضا حصة تمثل ثلث أسهم شركة أفريكا آند ايسترن للمشروبات
 لغرض البناء1974 تأسست شركة البحرين للسياحة كشركة مساهمة بحرينية في عام
 تتمثل ااألنشطة الرئيسية للشركة.واالستثمار في الفنادق والمشروعات السياحية األخرى
 االستثمارات في العقارات وغيرها من،في فندق كراون بالزا ومركز البحرين للمؤتمرات
.African &Eastern Bahrain W.L.L  من أسهم٪33.3  تمتلك الشركة.األنشطة
.مما يساهم بشكل كبير في النتيجة النهائية للشركة

Bahrain Tourism Company, a wholly owned subsidiary of Gulf Hotels
Group which owns the Crowne Plaza Bahrain Hotel, the BTC Office
Building in the Diplomatic Area and also owns a 1/3 stake in African &
Eastern Bahrain.
The company was established as a Bahraini shareholder company in 1974
for the purpose of building and investing in hotels and other tourism
projects. The company’s major undertaking is the Crowne Plaza Hotel,
and Bahrain Conference Centre, Investments in properties, and other
activities. The company owns 33.3% Shares of A&E Bahrain W.L.L.
which contributes significantly to the bottom line of the Company.
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 عام بأشهر وأرقى المطاعم الرائدة في المملكة حيث يقدم مجموعة رائعة من األطباق50 يشتهر فندق الخليج ألكثر من
.من مختلف أنحاء العالم
 لهذا تحرص المجموعة على تعيين أفضل الطهاة،تولي مجموعه فنادق الخليج اهتماما كبيرا بسمعه مطاعمها
المتخصصين من بلد المنشأ لكل مطعم من مطاعم الفندق وذلك للتأكد من تقديم أفضل األطباق التقليدية الخاصة بها مقدما
.بذلك اطباق مستوحاه من إيران وتايالند والصين واليابان وإيطاليا والمكسيك والهند وأيضا نكهات المطبح البحريني
كل مطعم يحتوي على الروح والنكهات والثقافة الحقيقية الخاصة به وهذا هو ما يؤمن السمعة األسطورية لفندق الخليج
.بمطاعمة الراقية في مملكة البحرين
For over 50 years, The Gulf Hotel has brought the finest cuisines from around the world to the shores of Bahrain. Firmly
positioned as a gastronomic paradise, The Gulf Hotel houses 10 of Bahrain’s leading fine-dining restaurants, cafes and
lounges.
The Gulf Hotels Group places great importance on the reputation of its restaurants, which is why master chefs from
various countries have been commissioned for each of the hotel’s restaurants to ensure that they each deliver a truly
authentic product. Enter any of our award-winning restaurants and encounter a unique culinary experience. Cuisines
are inspired from Iran, Thailand, China, Japan, Italy, Mexico, India and even Bahrain’s own Middle Eastern flavors. Each
restaurant captures the true spirit and flavor of a destination and it is this authenticity that secures The Gulf Hotel’s
legendary reputation as the pinnacle of fine dining in the Kingdom of Bahrain.

مـطــاعمنــا

Our Restaurants
Favourite Thai
Restaurant

 يطل مطعم «رويال تاي» على حدائق بنيت على الطراز االستوائي تتناغم مع جو المطعم،2000 افتتح مطعم رويال تاي في عام
حيث الشعور بالتقاليد التايلندية يرافقها أشهر أطباق األكالت التايلندية والمأكوالت البحرية وكذلك يتم تعزيز اصاله المطعم حيث يتم
.استقبال الضيوف بديكور ساحر ومأكوالت تايلندية على الطراز الحديث على أيدي امهر الطهاة التايلنديين

يوفر المطعم الصيني خيارات واسعة من المأكوالت الصينية الحديثة تقدم من قبل طهاة صينيون مهرة يستمتع بها الزبائن على أنغام
. ويطل المطعم على منطقة بركة السباحة والبرك المائية الخالبة بالفندق.الموسيقى الصينية المميزة

Opened in 2000, the twin roof peaks of this sumptuous Thai palace overlook the vast tropical gardens and
provide scenic views overlooking the turquoise waters of the lagoon-style swimming pool. The authenticity
of this exotic setting is further enhanced inside the restaurant as guests are greeted with enchanting décor
and world class Thai cuisine.

Designed in contemporary Chinese style, China Garden restaurant offers a wide selection of Szechuan,
Cantonese and Peking specialties. Traditional Chinese Dim Sum, Peking Duck and other oriental specialties
are authentically prepared by a team of Chinese chefs to bring Asian delicacies to your plate.

 تحت إشراف الشيف، »Fusions by Tala« تم إعادة إفتتاح المطعم بعد أعمال التحديث بإسم
 ستكشف الشيف «تاال» عن مفهوم الطعام الراقي والعصري.البحرينية الموهوبة تاال بشمي
 كما يقدم المطعم.من خالل تحديث االطباق البحرينية الشعبية وتقديمها بطرق عصرية وحديثه
لعمالئة فرصة اإلستمتاع بمزيج من النكهات والمأكوالت في اول مطعم بفندق الخليج ذو شرفة
.خارجية في الهواء الطلق مع اطالله رائعة على مدينة المنامة

Best Italian Restaurant

The renowned Fusions restaurant underwent full renovation with the addition of an open-air terrace and reopened its doors in February 2020 under the name of “Fusions by Tala”. This rooftop restaurant will unveil
an upbeat and trendy fine-dining concept by Bahrain’s own Chef Tala Bashmi. Fusions By Tala leading the
culinary renaissance of Middle Eastern cuisine by modernizing traditional Bahraini dishes and presenting them
in inspirational ways. Experience the fusion of flavors, cuisines and artistry in The Gulf Hotel’s first restaurant
with a rooftop terrace, granting impressive views of the Manama skyline. The stunning backdrop will only
be surpassed by the unforgettable cuisine and signature cocktails crafted by our talented team at “Fusions
by Tala.”

Chaine Des Rotisseurs Most Memorable Dinner
1st Place - Diner Amical – Season 2018 - 2019

 تحت مسمى ““البرجوال باي بيربيلليني” من قبل شيف2018 أعيد إفتتاح مطعم البرجوال بعد اعمال التجديد وإعادة التصميم في عام
 ويوفر تجربة،  والذي وضع معايير جديدة للمطاعم الفاخرة في البحرين، جيانكارلو بيربيلليني الشهير الحائز على نجمتي ميشالن
تعرض فلسفات الطعام المميزة المعروف بها فندق الخليج والذي يواصل مسيرته في تقديم المطاعم التي يديرها الطهاة الحاصلون على
 ومن المعروف ان المطعم يستخدم مكونات عالية الجودة ويتم اعداد المعكرونة والعجين والصلصة الفريدة من نوعها.” نجمة ميشالن
.يوميآ
La Pergola by Perbellini was opened in 2018 under the leadership of two time Michelin star recipient, Chef
Giancarlo Perbellini. The self described “artisan cook” delivers a composition of Italian dishes, combined with
innovation and tradition, complimenting the restaurants contemporary elegance. The cuisine is known for
using the highest quality ingredients and preparing all ingredients in house daily. Every hand rolled pasta,
kneaded dough and unique sauce is a labor of talent and love.

Best Lebanese Restaurant

 مع فن الطهو الحي والبرامج الترفيهيه التي تضم مطربين.مطعم زحلة رمز للترفيه اللبناني والمكان المفضل في البحرين ألجيال عديده
. ال عجب ان زحلة أصبح المكان المفضل لدي العديد من رواد فندق الخليج،لبنانيين مشهورين إلى جانب عروض الرقص الشرقي
 حيث يقدم مجموعه واسعه من المقبالت1990 يشتهر هذا المطعم اللبناني بتقديم أفضل المأكوالت اللبنانية في البحرين منذ بدايته في
.الساخنة والباردة والمشاوي
An icon of Lebanese entertainment, Zahle has been a favorite for the local community for many generations.
With exceptional gastronomy and an unsurpassed live entertainment program featuring renowned Lebanese
singers alongside time-honoured belly dancing routines, it’s no wonder that Zahle has become a firm favourite
for many of the Gulf Hotel’s residents. This Lebanese restaurant has earned the reputation of serving the best
Lebanese food in Bahrain since its inception in 1990. The menu boats an extensive selection of hot and cold
mezza, grills and a beautifully presented shish kebab.

Favourite Restaurant of Bahrain - Overall Category

 حيث يحتوي المطعم على ثالث.حاز مطعم ساتو أشهر المطاعم اليابانية في المملكة على سمعة طيبة لتقديمه افضل المأكوالت اليابانية
 مقعدا لتقديم السوشي باإلضافة إلى صالة التقديم الرئيسية المصممة على الطريقة التقليدية47 غرف تبنياكي وثالث غرف تاتامي و
.للمنازل والحدائق اليابانية وحيث يستقبلك موظفيه بالترحاب على الطريقة اليابانية
يتميز هذا المطعم بديكوراته التقليدية الساحرة المتمثلة في النقوش الحجرية والرخام المصقول والمرايا والجداريات التي تجسد سالالت
. يقدم المطعم لضيوفه على أنغام الموسيقى اإليرانية أشهر األطباق اإليرانية األصيلة من أيدي فريق طهي فارسي موهوب.حكام الفرس
The Gulf Hotel’s distinguished Sato restaurant has earned itself a reputation for serving the absolute best in
Japanese cuisine. The restaurant boasts three teppanyaki rooms; three tatami rooms; and beautiful Sushi bar
overlooking the lush tropical gardens and pool. Designed around the theme of a Japanese house and garden,
the traditionally dressed staff add to a truly memorable dining experience.
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Taking inspiration from Persia’s royal palace of Takht Jamsheed, the Gulf Hotel’s chic restaurant offers a fine
dining experience fit for a king.
Enchanting traditional decor begin at the grand interior, boasting dramatic chandeliers, stunning shields,
swords, and imperial vases. This alluring atmosphere is overshadowed only by the culinary offerings. Guests
can indulge their taste buds with an array of dishes created by a talented Persian team while enjoying daily
live entertainment provided by an Iranian singer.
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مـطــاعمنــا

Our Restaurants

Favourite Pub

 مع األرضيات الجديدة واإلضاءة مع الحفاظ على، شرلوك هولمز يمتاز بالكراسي المريحة,2018  وتم تجديده في1984 افتتح في عام
. يشتهر باعتباره واحد من أفضل االمكان لمشاهده االحداث الرياضية حيث يضم شاشات في كل زاوية.تصميمة اإلنجليزي التقليدي
.استمتع بالمأكوالت اإلنجليزية التقليدية اثناء األستمتاع بالمباراة او الرياضة المفضلة لديك

 تجمع قائمه الطعام في. وكان أول مطعم راقي للمأكوالت المكسيكية البحرين2009 تم افتتاح مارغريتا مكسيكانا في أكتوبر
مارغريتا مكسيكانا بين المكونات األصلية والذوق المعاصر لتقديم تجربه مميزة للطعام تمثل التراث المكسيكي وقد تم تزيينه
باللوحات والزخارف اليدوية ليستمتع الزبائن بالجو المكسيكي األصيل مع األطباق المكسيكية التقليدية واحتساء كوكتيل المارغريتا
. الكالسيكي مصحوبة بفقرات الموسيقى الحية التي تقدم كل ليلة

Opened in 1984 and renovated in 2018, Sherlock Holmes presents a revitalized and cozy booth seating,
with new flooring and lighting while retaining the time-honored Old-English feel. Renowned as one of the
best place on the island to watch sporting events, Sherlock Holmes features additional screens at every angle
with ample tables conveniently aligned with modern finishes for a comfortable and cozy experience. Enjoy
traditional English fare while enjoying your favorite match or shooting pool.

From the complex yet balanced blends of chili’s for the sauces, to the Aztec influences in the house made
corn tortillas, the menu at Margarita Mexicana combines indigenous ingredients with contemporary flair
to deliver an upscale dining experience that honors its Mexican heritage. Margarita Mexicana opened in
October 2009 and was the first fine dining Mexican restaurant in Bahrain. Decorated with hand-painted
talavera tiles and Mexican harvest gods, diners can enjoy authentic Mexican dishes and sip on classic
margarita cocktails, while enjoying the live music performed nightly.

 وهو المكان، ويقع في مركز التسوق في الطابق األرضي من مبنى أجنحة الخليج الفاخرة، 2012 تم افتتاح كافيه ديليس في عام
المثالي لألستمتاع باستراحة قهوة سريعة أو الحصول على المعجنات اللذيذة والكعك المخبوز الطازج والحلويات الرائعة و الشوكوالتة
 أو، يمكن للضيوف االسترخاء مع فنجان من القهوة الطازجة واألستمتاع بوجبة غداء خفيفة وصحية.المصنوعة على الطريقة المنزلية
.طلب الكعك الخاص بنا لكل مناسبه

 التي، يقدم المطعم لضيوفه مجموعه واسعه من خيارات البوفيه.2018  وتم تجديده في1985 تم افتتاح مطعم الواحه في عام
 باإلضافة إلى تشكيله رائعة من، تضم االطباق المحلية والعالمية لوجبتي اإلفطار والغداء و العشاء ويقدم خدماته على مدار الساعة
. ستجد تجربه طعام مثيره في انتظارك، مع مظهر الواحة الجديد وديكورها المفعم بالحيوية.االطباق البحرينية الشعبية

Opened in 2012, Café Délices is located at the Shopping Arcade on the ground floor of the Gulf Executive
Residence, and is the perfect place to enjoy a quick coffee break or to indulge in delicious pastries, freshly
baked cookies, exquisite macarons and homemade chocolates. Guests can re-charge with a cup of freshly
brewed coffee and enjoy a sumptuous and healthy light lunch, or order one of our specialty cakes custommade for every occasion.

Opened in 1985 and renovated in 2018, Al Waha is a popular dining spot within the Gulf Hotel Bahrain,
where guests can enjoy dishes from all over the world. Diners are spoilt for choice with an extensive array of
buffet options, featuring local and international dishes, as well as an impressive variety of Bahraini dishes.
With Al Waha’s new look and spacious vibrant décor, an exciting dining experience awaits.

Best Fine Dining

Restaurant of the Year

Best Indian Restaurant

. مطعم راسوي باي فينيت هو أول مطعم في البحرين يديره شيف حائز على تصنيف ميشالن العالمي، 2015 افتتح في عام
الشيف الشهير فيننيت باهيتا والحائز على تصنيف ميشالن العالمي للمطاعم في ثالث مناسبات هو أول طاهي من أصل هندي
.يحصل علي هذا التصنيف
 يتميز مطعم راسوي باي فينيت بديكوراته الخالبة المستوحاه من نمط الحياة الهندية التقليدية،واستكماال للمطبخ الهندي المبتكر
بلمسات حديثة إضافة ألحتوائه على نخبة من أفضل الطهاة الذين يعملون على إبتكار أجود المأكوالت الهندية بلمسات من األناقة
.والفخامة في المطبخ الزجاجي وامام انظاركم

 وهو المكان المثالي الجتماع، يتمتع بموقع مالئم على بعد خطوات قليله من منطقة االستقبال،2015 تم افتتاح ذ أوك الونج في عام
. بينما تستمتع بنكهة سيجارك المفضل،االعمال الغير رسمية
Opened in 2015, The Oak Lounge is conveniently located just a few steps away from the lobby, and is the
perfect location for an informal business meeting, while enjoying a whiskey and cigar.

Opened in 2015, Rasoi by Vineet is the first fine-dining restaurant in Bahrain operated by a Michelin starred
chef. Renowned chef-restaurateur Vineet Bhatia, who was the first chef of Indian origin to ever receive a
Michelin star, has a signature interpretation of Indian cuisine that is reflected in his specially crafted menus
that take guests on a delectable journey into the world of evolved Indian cuisine.
To complement the innovative cuisine, is the equally stunning decor inside Rasoi by Vineet. Known as
one of the most beautiful restaurants in Bahrain, the décor uses vibrant colours, imaginative artworks and
sparkling crystals to create a dramatic interior overlooked by a team of Indian chef’s creating the finest
Indian food from the show-kitchen.

، وهو الموقع المثالي الجتماع االعمال الغير رسمية،تقع كل من صالة القصر واألندلس على بعد خطوات قليله من منطقة االستقبال
.أو لألسترخاء واألستمتاع بمجموعه مختاره من الحلويات والمعجنات من قائمتنا الخاصة

 ويتمتع الضيوف بالكوكتيالت المنعشة في،يقع وسط الحديقة االستوائية المذهلة في الفندق
 الترفيه الحي مثالي لقضاء ليله في االستمتاع بالكوكتيالت.2007 أجواء لطيفة منذ عام
 يمكن للضيوف االستمتاع بالكوكتيالت مع قائمه مختاره من المأكوالت.والشيشة مع األصدقاء
.التايالندية والترفيه الحي سته أيام في األسبوع
Nestled amongst the cool tropical greenery of the hotel’s spectacular gardens, guests have been enjoying
refreshing cocktails in the lush setting of Typhoon’s patio bar since 2007. The live entertainment creates
the perfect backdrop for a night spent enjoying a select menu of Thai finger food, beverages and shisha
together with friends.

26

The Palace Lounge and Al Andalus Lounge are both conveniently located a few steps away from the lobby,
and are the perfect location for an informal business meeting, or to relax and enjoy a selection of savories
and pastries from our a la carte menu.

GULF HOTELS GROUP B.S.C.

ANNUAL REPORT 2019

27

Our Community Role شراكتنا المجتمعية

جوائزنا

Our Awards

 أنها. وخلق تجارب إستثنائية ال تنسى لنزالء الفندق، باإلضافة إلى حرصها الدائم على تقديم خدمات ضيافة فائقة الجودة،تهدف المجموعة إلى تحقيق صورة متكاملة للضيافة األصيلة
 فنحن فخورون بحصولنا على هذه الجوائز والتي،روح العمل الجماعي الذي ساهم إلى حد كبير في اإلستحواذ على مجموعة كبيرة من الجوائز وذلك على الصعيد المحلي واألقليمي
.جائت تتويجاً للجهود المبذولة نحو صناعة التميز والجودة

Participating in awards and indices is a good way for us to benchmark our performance and gain valuable feedback from
third parties so that we can continue to improve.
We deliver exceptional guest experience, high standard of hospitable service and value that are the backbone of the Gulf
Hotels Group. We’re very proud that throughout the past year we’ve received awards and recognition for the work that
we’ve been doing which reflect these priorities.

GHG Bus donation handover to Bahrain Mobility International

تهتم مجموعة فنادق الخليج بالقيام بدور ايجابي في المجتمع و تحرص على المساهمة في النشاطات اإلجتماعية ودعم الجهات الخيرية المختلفة ودورها الفعال وذلك عبرخطة
.المجموعة التي تهدف إلى المشاركة اإليجابية في المجتمع
.و تواصل مجموعة فنادق الخليج تقديم الدعم المادى و التبرعات بشكل سنوى فى سبيل دعم مختلف اوجه األنشطة المجتمعية
.مجموعة فنادق الخليج تقدم الدعم المادي والتبرعات بشكل سنوي كجزء من مبادراتها المستمرة في سبيل دعم مختلف أوجه األنشطة المجتمعية

Committing to the idea that supporting of charitable communities through giving is a cornerstone of any business
and a belief to go by.
Gulf Hotels Group makes annual donations as part of its ongoing initiative to support organizations that provide
valuable services to the community in various fields

The Gulf Hotel Bahrain Convention & Spa
Electricity & Water Authority Award
Winner of Best Energy Saving Hotel 2016 - 2017

The Gulf spa
Oh Lala Spa & Wellness Award
Best New Spa in Bahrain 2017 / Favourite Hammam Treatment in Bahrain
Best Spa Design - 2019
Favourite Hotel Spa - 2019
Best Couple’s Treatment - 2019
Favourite Corporate Social Responsibility - 2019

Fusion
Citi Fact Awards, Fusions Restaurant – 2017

Family Brunch
Citi Fact Awards, Family Brunch - 2017

To list a few:
Injaz Bahrain
Muharraq Social Welfare Centre
Bahrain Philanthropic Society
Bahrain Association for Intellectual Disability & Autism
Migran Workers’ Protection Society
Bahraini Society For Child Development
Bahrain Society for SCD Patients Care Donation
Future Society for Youth – Smile of Bahrain Initiative
Public Comm for Protection of Marine Resource,
Environment & Wildlife
The Friendship Society for the Blind
Child Care Home
Bahrain Friendship Society
Bahrain Down Syndrome Society
Bahraini Historical & Archeology Society
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Royal Thai

Isa Town Club
Bahrain Parents Care Society
Bahrain Deaf Society
Bahraini Diabetic Society
Bahrain Association for Parents & Friends of
the Disabled
Bahrain ADHD Society
Al Eker Charitable Society
Al Hekma Society For Retired
Bahrain Disabled Sports Federation
Al Sanabal Orphan Care
Al Areen Wildlife Park
Smile of Bahrain FYS
UCO Parents Care Centre

Timeout Awards, Highly Commended Southeast Asian Award - 2010, 2011, 2012
Citi Fact Awards, Favourite Southeast Asian Restaurant - 2009
Food and Travel Awards, Best Thai Restaurant – 2015, 2016
Arabian Food & Travel Awards, Best Thai Cuisine - 2017
Thai Select Award (Ministry of Commerce Thailand) – 2017 (valid until 2020)
Fact Awards, Favourite Thai Restaurant - 2019

China Garden
Citi Fact Awards, Favourite Chinese restaurant -2010, 2011, 2018
Citi Fact Awards, Best Chinese restaurant - 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019
Timeout Awards, Highly Commended Chinese restaurant - 2011
Timeout Awards, Best Chinese restaurant - 2012, 2013

Zahle
Timeout Awards, Best MENA restaurant - 2013
Citi Fact Awards, Best MENA restaurant - 2014, 2015, 2016, 2017
Citi Fact Awards, Favourite Lebanese Restaurant - 2018
Fact Awards, Best Lebanese Restaurant - 2019

Takht Jamsheed
Timeout Awards, Best MENA restaurant - 2014, 2015
Citi Fact Awards, Favourite Persian restaurant - 2015, 2016, 2017
Food & Travel Awards, Best Middle Eastern Restaurant – 2016
Citi Fact Awards, Favourite Iranian Restaurant - 2018
Fact Awards, Best Persian Restaurant - 2019
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Sato
Timeout Awards, Best Japanese restaurant - 2013, 2015
Fact Awards, Favourite Restaurant of Bahrain - Overall Category - 2019

Rasoi by Vineet
Food and Travel Awards, Best Indian Restaurant – 2015, 2016
Food and Travel awards, Best Restaurant on the Island – 2016
Arabian Food & Travel Awards, Best Contemporary Indian Cuisine - 2017
Timeout Awards, Best Indian restaurant - 2015
Timeout Awards, Highly commended best business lunch - 2015
Citi fact Awards, Best Indian restaurant - 2015, 2016, 2017
Rasoi by Vineet is listed in “La Liste” 2017 - Top ONE in Bahrain among three
restaurants listed in Bahrain from the 1000 Outstanding Restaurants in the
world.
BBC Goodfood Middle East Awards, Best Fine Dining Restaurant - 2018
BBC Goodfood Middle East Awards, Restaurant of the Year - 2019
Citi Fact Awards, Best Fine Dining Indian Restaurant - 2018

Margarita Mexicana
Timeout Awards, Best Latin American restaurant - 2014, 2015
Citi Fact Awards, Best Latin American restaurant - 2014, 2015

Banquet
Food & Travel Awards, Best Banqueting and Events – 2016

La Pergola by Perbellini
Citi Fact Awards, Favourite Italian restaurant – 2018
Fact Awards, Best Italian Restaurant - 2019
Bahrain Confidential, Best Restaurant Awards (Winner) – 2018
Chaine Des Rotisseurs Most Memorable Dinner – 1st Place - Diner Amical held
on 29th November 2018 at La Pergola by Perbellini – Season 2018 - 2019

Sherlock Holmes
Citi Fact Awards, Best Pub - 2018
Fact Awards, Favourite Pub - 2019

Ramadan – Khaimat Al Khaleej
Citi Fact Awards, Best Ramadan Iftar Experiece - 2018
Fact Awards, Best Gabgah - 2019
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٢٠١٩ اإلضافات والتجديدات في عام

Our Events الفعاليات

Additions & Renovations in 2019

يعتبر فندق الخليج البحرين للمؤتمرات و السبا أسطوريًا عندما يتعلق األمر باألحداث و إستضافة معظم المناسبات و اإلحتفاالت األكثر رفاهية و إقامة حفالت العشاء في مطاعم الفندق و فى القاعات
.المتعددة بمركز الخليج للمؤتمرات
و فيما يلى نعرض بعض المناسبات التى تمت هذا العام
The Gulf Hotel Bahrain is legendary when it comes to events, hosting some of the most extravagant parties and gala dinners
in our restaurants and the Gulf Convention Centre!
Here are some of the events you may missed this year!

Bahrain Airport Hotel

Slim Concept and GH signing ceremony

Chaine Des Rottiseurs at Royal Thai Restaurant
Annual Staff Party
Chinese New Year at China Garden
The Gulf Night Out on 2 Seasons
U2UK at Sherlock Holmes
Easter Celebrations at Al Waha
Mexican Festival at the Margarita Mexicana
The Ramadan Tent
Bryan Adams Experience at Sherlock Holmes
Ghassan Saliba at Zahle Lebanese Restaurant
ACDC-UK at Sherlock Holmes
Iwan Concert at Zahle Lebanese Restaurant

Bon Giovi at Sherlock Holmes
ABBA Tribute Concert at Sherlock Holmes
Ayman Zbib at Zahle Lebanese Restaurant
Oktoberfest
Lighting of the Christmas Tree
Festive Brunch at GCC
New Year’s Eve Party at GCC
featuring the The Greatest Show performers
Chinese Celebrity Chef – Lu Yao at China Garden
Thai Celebrity Chef – Pichaya Utharntharm at Royal Thai

Refurbished Fusions (now Fusions by Tala)
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Our Events الفعاليات
 عمل فندق الخليج البحرين على احتضان عدد.ً متراً مربعا4780  قاعة بمساحة تبلغ أكثر من29  يضم فندق الخليج البحرين أكثر من،باإلضافة إلى تقديم مستوى خدمات استثنائية في مجال الضيافة
. باإلضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات الرائعة التي تركت بصمة جميلة ومؤثرة في نفوس مرتاديها،من األمسيات المهمة
In addition to our exceptional hospitality services, The Gulf Hotel Bahrain with more than 29 venues and over 4,780 square
meters of meeting space is constantly in demand for high profile events.

٢٠١٩ التقرير المالي

Financial Report 2019

Arabian Gulf University Graduation

Thai Festival at Al Dana Hall
American National Day at Al Dana Hall
Comedian Maz Jobrani at Al Dana Hall
Sheika Hessa School Graduation
Ibn Khuldoon National School Graduation
AMA University Graduation
Applied Science University Graduation
Royal University for Women Graduation
Arabian Gulf University Graduation
British School of Bahrain Graduation
Wedding Receptions
Equestrian Club Awards
Charity Technology Innovation
FinMark Communications
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Ahlia University Graduation
Supreme Council for Women Conference
Bahrain Royal Equestrian & Endurance
Embassy of Lebanon
Embassy of Palestine
Bahrain Society of Engineers Conference
Global Access
Naval Support Activity Christmas Ball
Bahrain Business Women Society
APM Terminals
Bahrain National Gas
National Motor Company
Bahrain Institute for Political Dvelopment
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Independent Auditor’s Report to the Shareholders
of Gulf Hotels Group B.S.C.

Report on the Audit of the
Consolidated Financial Statements

Opinion
We have audited the accompanying consolidated financial
statements of Gulf Hotels Group BSC (the “Company”) and
its subsidiaries (together the “Group”), which comprise the
consolidated statement of financial position as at
31 December 2019, the consolidated statements of profit
or loss, comprehensive income, changes in equity and
cash flows for the year then ended, and notes, comprising
significant accounting policies and other explanatory
information.
In our opinion, the accompanying consolidated financial
statements present fairly, in all material respects, the
consolidated financial position of the Group as at 31
December 2019, and its consolidated financial performance
and its consolidated cash flows for the year then ended in
accordance with International Financial Reporting Standards
(IFRS).
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International
Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under
those standards are further described in the Auditors’
responsibilities for the audit of the consolidated financial
statements section of our report. We are independent of the
Group in accordance with the International Ethics Standards
Board for Accountants Code of Ethics for Professional
Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our other
ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in our professional
judgment, were of most significance in our audit of the
consolidated financial statements for the year ended 31
December 2019. These matters were addressed in the
context of our audit of the consolidated financial statements
as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do
not provide a separate opinion on these matters.
Impairment of property and equipment
(refer to notes 3(q) and 4 in the consolidated financial
statements)
Description:
We focused on this area because:
•		of the significance of property and equipment (make
up 71% of total assets by value); and
•		
assessment of indicators of impairment and
estimation of recoverable amount by the Group
involves significant judgement and estimation
uncertainty.
How the matter was addressed in our audit
Our audit procedures included:
• understanding the Group’s process of identifying
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possible indicators of impairment of the property and
equipment;
• evaluating the parameters used by the Group to
identify indicators of impairment to ensure that these
are reasonable;
• obtained the valuations performed by an external
independent property valuer and involved our
valuation specialists to assist us in performing the
following procedures:
		 - assessing the appropriateness of the methodology
used by the external valuer in compliance with the
requirements of the relevant accounting standards;
		 - challenging the reasonableness of key assumptions
and input used in estimating the recoverable amount
of the property;
		 - agreeing the data used in the impairment
assessment calculations to the underlying source
documents.
• evaluating the adequacy of the Group’s disclosures
related to impairment of property and equipment in
the consolidated financial statements by reference
to the requirements of the relevant accounting
standards.
Other information
The board of directors is responsible for the other information.
The other information comprises the annual report but does
not include the consolidated financial statements and our
auditors’ report thereon. Prior to the date of this auditors’
report, we obtained the Chairman’s report which forms
part of the annual report, and the remaining sections of the
annual report are expected to be made available to us after
that date.
Our opinion on the consolidated financial statements does
not cover the other information and we do not and will not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated financial
statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other
information is materially inconsistent with the consolidated
financial statements or our knowledge obtained in the audit,
or otherwise appears to be materially misstated.
If, based on the work we have performed on the other
information that we have obtained prior to the date of
this auditors’ report, we conclude that there is a material
misstatement of this other information, we are required to
report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the board of directors for the
consolidated financial statements
The board of directors is responsible for the preparation and
fair presentation of the consolidated financial statements in
accordance with IFRS, and for such internal control as the
board of directors determines is necessary to enable the
preparation of consolidated financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or
error.
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In preparing the consolidated financial statements, the board of
directors is responsible for assessing the Group’s ability to continue
as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to
going concern and using the going concern basis of accounting
unless the board of directors either intends to liquidate the Group
or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditors’ responsibilities for the audit of the consolidated
financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether
the consolidated financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue
an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance
is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with ISAs will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate,
they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these consolidated financial
statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional
judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the
consolidated financial statements, whether due to fraud
or error, design and perform audit procedures responsive
to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient
and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting
from fraud is higher than for one resulting from error, as
fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to
the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose
of expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s
internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used
and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the board of directors.
• Conclude on the appropriateness of the board of directors’
use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material
uncertainty exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the Group’s ability to continue as
a going concern. If we conclude that a material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our auditors’
report to the related disclosures in the consolidated
financial statements or, if such disclosures are inadequate,
to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our auditors’
report. However, future events or conditions may cause the
Group to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content
of the consolidated financial statements, including the
disclosures, and whether the consolidated financial
statements represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.
• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the
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financial information of the entities or business activities
within the Group to express an opinion on the consolidated
financial statements. We are responsible for the direction,
supervision and performance of the group audit. We
remain solely responsible for our audit opinion.
We communicate with the board of directors regarding, among
other matters, the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant deficiencies in
internal control that we identify during our audit.
We also provide the board of directors with a statement that
we have complied with relevant ethical requirements regarding
independence, and communicate with them all relationships and
other matters that may reasonably be thought to bear on our
independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with the board of directors, we
determine those matters that were of most significance in the
audit of the consolidated financial statements for the year ended
31 December 2019 and are therefore the key audit matters.
We describe these matters in our auditors’ report unless law or
regulation precludes public disclosure about the matter or when,
in extremely rare circumstances, we determine that a matter
should not be communicated in our report because the adverse
consequences of doing so would reasonably be expected to
outweigh the public interest benefits of such communication.
Report on other regulatory requirements
1) As required by the Commercial Companies Law, we report
that:
a) the Company has maintained proper accounting records
and the consolidated financial statements are in agreement
therewith;
b) the financial information contained in the chairman’s report
is consistent with the consolidated financial statements;
c) we are not aware of any violations during the year of the
Commercial Companies Law or the terms of the Company’s
memorandum and articles of association that would
have had a material adverse effect on the business of the
Company or on its financial position; and
d) satisfactory explanations and information have been
provided to us by management in response to all our
requests.
2) As required by the Ministry of Industry, Commerce and Tourism
in their letter dated 30 January 2020 in respect of the
requirements of Article 8 of Section 2 of Chapter 1 of the
Corporate Governance Code, we report that the Company
has:
a) a corporate governance officer; and
b) a Board approved written guidance and procedures for
corporate governance.
The engagement partner on the audit resulting in this independent
auditors’ report is Jalil AlAali.

KPMG Fakhro
Partner registration number 100
19 February 2020
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Consolidated Statement of Profit or Loss

Consolidated Statement of Financial Position

For the Year Ended 31 December 2019										

For the Year Ended 31 December 2019
31st Dec
										 2019		
							
Note		
BD		

31st Dec
2018
BD

ASSETS
Property and equipment

4

97,014,031

102,538,484

Investment properties

5

821,017

797,676

Equity accounted investees

6

9,350,303

9,563,532

Investment securities

7

13,366,358

13,870,550

Non-current assets		

120,551,709

126,770,242

Inventories

8

3,146,191

3,439,004

Trade receivables

9

2,318,639

1,950,625

Other assets

10

3,579,605

2,884,172

Cash and bank balances

11

7,130,581

6,600,498

Current assets		

16,175,016

14,874,299

Total assets		

136,726,725

141,644,541

EQUITY 			
Share capital

12

22,599,487

22,599,487

Share premium		

17,514,442

17,514,442

										

		
2019
2018
Note

BD

BD

Revenue

18

38,569,810

35,111,278

Direct operating costs

19

(21,379,281)

(20,063,366)

Gross profit from hotel operations		

17,190,529

15,047,912

Dividend income		

787,374

835,664

Management fee and other income

20

1,288,465

3,422,953

Share of profit from associates

6

1,607,916

1,316,919

Interest income		

83,950

355,726

Total investment and other income		

3,767,705

5,931,262

Staff cost		

3,343,607

3,153,045

Depreciation

4

7,597,267

5,690,528

Interest expense

15

895,839

419,837

Pre-operating project expenses

22

134,486

1,057,899

Impairment allowance on trade receivables

9

32,769

39,480

Impairment of property and equipment

4

-

1,058,519

Other operating expenses

21

3,004,136

2,638,351

Treasury shares

12

-

(33,248)

Other reserves

13

24,820,309

23,437,131

Retained earnings 		

50,044,780

50,166,694

Total expenses		

15,008,104

14,057,659

Total equity		

114,979,018

113,684,506

Profit for the year		

5,950,130

6,921,515

26

31

Basic and diluted earnings per share (fils)

LIABILITIES
Employees’ end of service benefits

14

1,489,246

2,137,984

Non-current portion of bank loan

15

11,736,000

14,000,000

13,225,246

16,137,984

Non-current liabilities		
Trade payables

16

2,316,428

2,063,973

Accrued expenses and other liabilities

17

5,382,033

5,758,078

Current portion of bank loan

15

824,000

4,000,000

Current liabilities		

8,522,461

11,822,051

Total liabilities		

21,747,707

27,960,035

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		

136,726,725

141,644,541

The consolidated financial statements were approved by the board of directors on 19 February 2020 and signed on its behalf by:

Farouk Yousuf Almoayyed
Chairman

Garfield Jones
Chief Executive Officer

Fawzi Ahmed Kanoo
Vice Chairman

The accompanying notes 1 to 30 are an integral part of these consolidated financial statements.

Consolidated Statement of Comprehensive Income
For the Year Ended 31 December 2019										

		
2019
2018
BD
BD
Note
Profit for the year		 5,950,130

6,921,515

Other comprehensive income		
Items that will not be classified to profit or loss:			
Equity securities at FVOCI – net change in fair value
7
2,041,314
Investment in associates – share in investment fair value reserve
6
78,855

472,998
37,081

Total other comprehensive income for the year		

2,120,169

510,079

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR		

8,070,299

7,431,594

Charbel Sarkis
Chief Financial Officer

The accompanying notes 1 to 30 are an integral part of these consolidated financial statements.
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Consolidated Statement Changes in Equity
For the Year Ended 31 December 2019

					
2019
Share
Share
Treasury
Statutory
Capital
Premium
Shares
Reserve

Other Reserves
General
Reserve

Retained
Earnings

Total
Equity

As at 1 January 2019
22,599,487
17,514,442
(33,248)
11,299,744
5,000,000
2,238,098
4,899,289
50,166,694
Comprehensive income for the year:								
Profit for the year
5,950,130
Other comprehensive income for the year
2,120,169
Total comprehensive income for the year
2,120,169
5,950,130

113,684,506

Transfer on sale of investment securities at OCI
Sale of treasury shares
Donations paid
Dividends declared for 2018

Charity
Reserve

Fair Value
Reserve

5,950,130
2,120,169
8,070,299

-

-

33,248
-

-

-

(30,877)
-

(702,406)
(3,708)
-

702,406
3,708
(6,778,158)

33,248
(30,877)
(6,778,158)

22,599,487

17,514,442

-

11,299,744

5,000,000

2,207,221

6,313,344

50,044,780

114,979,018

					
2018
Share
Share
Treasury
Statutory
Capital
Premium
Shares
Reserve

Other Reserves
General
Reserve

Charity
Reserve

Fair Value
Reserve

Proposed
Dividend

Retained
Earnings

Total
Equity

At 31 December 2019

As at 31 December 2017
Impact of adopting IFRS 9
Impact of adopting IFRS 9 by associated companies

22,599,487
-

17,514,442
-

(33,248)
-

11,299,744
-

5,000,000
-

2,238,098
-

3,127,358
1,260,802
42,843

6,776,623
-

43,246,229
(42,843)

111,768,733
1,260,802
-

Restated balances as at
1 January 2018

22,599,487

17,514,442

(33,248)

11,299,744

5,000,000

2,238,098

4,431,003

6,776,623

43,203,386

113,029,535

Comprehensive income for the year:										
Profit for the year
6,921,515
Other comprehensive in-come for the year
510,079
-

6,921,515
510,079

Total comprehensive income for the year

-

-

-

-

-

-

510,079

-

6,921,515

7,431,594

Realised profit on sale of investments
Dividends declared for 2017

-

-

-

-

-

-

(41,793)
-

(6,776,623)

41,793
-

(6,776,623)

22,599,487

17,514,442

(33,248)

11,299,744

5,000,000

2,238,098

4,899,289

-

50,166,694

113,684,506

At 31 December 2018

The accompanying notes 1 to 30 are an integral part of these consolidated financial statements.
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Consolidated Statement of Cash Flows
For the Year Ended 31 December 2019

Note
Cash flow from operating activities

2019

2018

BD

BD

5,950,130

Profit for the year
Adjustments for:
Depreciation
Share of profit of associates
Dividend income
Interest income
Interest expense
Provision for allowance for doubtful debts
Provision for allowance for slow moving inventories
Provision for employees’ end of service benefits

6

Profit for the year after adjustments
Change in operating assets and liabilities:
Inventories
Trade and other receivables
Trade and other liabilities
Directors’ remuneration paid
Employees’ end of service benefits paid
Net cash from operating activities

6,921,515

7,597,267
(1,607,916)
(787,374)
(83,950)
895,839
32,769
(6,309)
312,826

5,690,528
(1,316,919)
(835,664)
(355,726)
419,837
(134,624)
(21,645)
288,731

12,303,282

10,656,033

299,121
(1,105,684)
150,964
(277,000)
(961,564)

114,314
(1,563,100)
1,770,776
(314,750)
(214,902)

10,409,119

10,448,371

(2,152,644)
2,537,581
83,950
1,900,000
863,529
575,949

(52,376,891)
356,732
355,726
1,701,000
835,663
14,643,455

3,808,365

(34,484,315)

(6,734,687)
23,055
(54,361)
(905,459)
(5,440,000)
-

(6,654,906)
(251,067)
18,000,000

(13,111,452)

11,094,027

1,106,032

(12,941,917)

Cash flow from investing activities
Purchase of property and equipment
Disposal of investment securities
Interest received
Dividend received from an associate
Other dividends received
Maturity of deposits over 90 days

6

Net cash from/(used in) investing activities
Cash flow from financing activities
Dividends paid
Sale of treasury shares
Donations paid
Interest paid
Repayment of bank loan
Loan availed

15

Net cash (used in)/ from financing activities
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at 1 January
11

Cash and cash equivalents as at 31 December

6,024,549

18,966,466

7,130,581

6,024,549

The accompanying notes 1 to 30 are an integral part of these consolidated financial statements.
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Notes to the Consolidated Financial Statements

judgements that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses.
Actual results may differ from these estimates.
The Group makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial
year. The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis based on historical experience and other
factors, including expectation of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Revisions to accounting
estimates are recognised in the period in which the estimates are revised, if the revision affects only that period or in the period of
the revision and any future period, if the revision affects both current and future periods.

For the Year Ended 31 December 2019
1 Reporting Entity
Gulf Hotels Group B.S.C. (‘’the Company”) is a publicly listed company incorporated in the Kingdom of Bahrain and registered
with the Ministry of Industry, Commerce and Tourism under commercial registration (CR) number 950. The postal address of the
Company’s registered head office is P.O Box 580, Manama, Kingdom of Bahrain.
These consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2019 comprise the results of the Company and
its subsidiaries (together referred to as the “Group”). The Group is primarily involved in providing hospitality services.
The Group owns and operates the Gulf Hotel, Gulf Executive Residence Adliya and Juffair, Gulf Court Hotel Business Bay in
Dubai, GHG Colombo (retail) in Sri Lanka, Bahrain Tourism Company – Crowne Plaza Bahrain S.P.C. (“BTC”), Gulf Hotels Laundry
Services, Gulf Hotels Management Company, Hospitality Resources and Gulf Brands International in the Kingdom of Bahrain
and provides other catering facilities. It also provides management services to The K Hotel and Asdal Gulf-inn Seef, Kingdom of
Bahrain, and is a shareholder and operator of Ocean Paradise Resort, Zanzibar, Republic of Tanzania. The Groups significant
subsidiaries and associates are as follows:
Ownership
interest

Date of
incorporation

Activities

Gulf Hotels Management Company S.P.C.

100%

4 December
2002

Managing hotels and restaurants and
providing catering services for aircraft,
ships, government organizations and
companies.

Gulf Hotel Laundry Services S.P.C.

100%

1 February 2014

Provision of laundry services.

Bahrain Tourism Company – Crowne Plaza
S.P.C

100%

31 May
2016

Hotel operations

Gulf Court Hotel Business Bay LLC

100%

07-Mar-2018

Hotel operations and catering services

Subsidiary

Judgments
In the process of applying the Group’s accounting policies management has made certain estimates and judgements, which have
the most significant effect on the amounts recognised in the consolidated financial statements. Actual results may differ from these
estimates.
Useful lives of property and equipment
The Group determines the estimated useful lives of the Group’s property and equipment for calculating depreciation. This estimate
is determined after considering the expected usage of the asset, physical wear and tear, technical or commercial obsolescence.
The management reviews the useful lives of property and equipment at each reporting date to determine whether any adjustment
to the useful lives is required.
Impairment of property and equipment
The carrying amount of the Group’s property and equipment is reviewed at every reporting date to determine if there is any
indication of impairment. If any such indication exists, the asset’s recoverable amount is estimated. Impairment loss is recognised
whenever the carrying value of the asset exceeds its estimated recoverable amount.
e) New standards, amendments and interpretations effective from 1 January 2019
The following standards, amendments and interpretations, which became effective as of 1 January 2019, are relevant to the
Group:
i. IFRS 16 Leases
IFRS 16 introduces a single, on-balance lease sheet accounting model for lessees. A lessee recognises a right-of-use asset
representing its right to use the underlying asset and a lease liability representing its obligation to make lease payments. There
are optional exemptions for short-term leases and leases of low value items. Lessor accounting remains similar to the current
standard- i.e. lessors continue to classify leases as finance or operating leases.
IFRS 16 replaces existing leases guidance including IAS 17 Leases, IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a
Lease, SIC-15 Operating Leases-Incentives and SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a
Lease. The standard is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2019.
The adoption of this standard had no significant impact on the consolidated financial statements.

Associate

Ownership
interest

i. Other standards
The following amended standards are not expected to have a significant impact on the Group’s consolidated financial statements:

Date of
incorporation

Activities

· Long term interests in associates and joint venture (Amendments to IAS 28)
· Annual Improvements to IFRS Standards 2015–2017 Cycle – various standards

Bahrain Family Leisure Company B.S.C.
(BFLC)

28.06%

13 July 1994

Primarily involved in operating
restaurants, providing services related
to family entertainment and supply of
amusement related equipment.

African and Eastern (Bahrain) W.L.L. (A&E)

33.33%

15 March 1978

Importing and selling consumer products.

2 Basis of Preparation
a) Statement of Compliance
These consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards
(IFRS) and in conformity with the Commercial Companies Law.
b) Basis of measurement
The consolidated financial statements are prepared under the historical cost basis, except for investment securities which are
stated at fair value.
c) Functional and presentation currency
These consolidated financial statements are presented in Bahrain Dinar, which is also the Group’s functional currency. Unless
otherwise stated, all financial information presented has been rounded off to the nearest Dinar.
d) Use of significant judgments and estimates
The preparation of these consolidated financial statements in conformity with IFRS requires management to make estimates and
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f) New standards, amendments and interpretations issued by not yet effective
A number of new standards and amendments to standards are effective for annual periods beginning after 1 January 2019 and
earlier application is permitted; however; the Group has not early applied the following new or amended standards in preparing
these consolidated financial statements.
The following standards are not expected to have a material impact on the Group’s consolidated financial statements in the period
of initial application.
· Amendments to References to Conceptual Framework in IFRS Standards
· Definition of Material – Amendments to IAS 1 and IAS 8
· Definition of a Business – Amendments to IFRS 3
· Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28).
3 Significant accounting policies
The significant accounting polices applied in the preparation of these consolidated financial statements are set out below. These
accounting policies have been consistently applied by the Group and are consistent with those used in the previous year except
for changes arising from adoption of IFRS 16.
a)		Adoption of IFRS 16
The Group applied IFRS 16 with a date of initial application of 1 January 2019. As a result, the Group has changed its accounting
policy for lease contracts as detailed below.
IFRS 16 introduced a single, on-balance sheet accounting model for lessees. As a result, the Group, as a lessee, has recognised
right-of-use assets representing its rights to use the underlying assets and lease liabilities representing its obligation to make
lease payments. Lessor accounting remains similar to previous accounting policies.
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Notes to the Consolidated Financial Statements (continued)

months or less and for leases of low-value assets. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an
expense on a straight-line basis over the lease term.

The Group applied IFRS 16 using the modified retrospective approach, under which the cumulative effect of initial application is
recognised in retained earnings at 1 January 2019. Accordingly, the comparative information presented for 2018 has not been
restated – ie. It is presented, as previously reported, under IAS 17 and related interpretations. The details of the changes in
accounting policies are disclosed below.
Changes in accounting policies
At the inception of the contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease
if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for the period of time in exchange for consideration. To
assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank assesses whether:
the contract involves the use of an identified asset, this may be specified explicitly or implicitly, and should be physically distinct
or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has a substantive substitution right, then
the asset is not identified;
the Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
the Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are
most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In rare cases where the decision about how and for what
purpose the asset is used is predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:
• the Group has the right to operate the asset; or
• the Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.
The new definition of a lease under IFRS 16 has been applied for contracts entered into, or changed, on or after 1 January 2019.
At inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the
contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices. However, for the leases of land and buildings
in which it is a lessee, the Group has elected not to separate non-lease components and to account for the lease and non-lease
components as a single lease component.
Measurement
The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially
measured at cost, which comprises:
-

the amount of the initial measurement of the lease liability;
any lease payment made at or before the commencement date, less any lease incentives received;
any initial direct cost incurred by the lessee; and
estimated cost to dismantle and to remove the underlying asset, or to restore the underlying asset or the site on which it is located.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight line method from the commencement date to the earlier of
the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. The estimated useful lives of right-of-use assets are
determined based on the lease term.
Lease liability is measured as the present value of the future lease payments that are not paid at the commencement date. The lease
payments are discounted based on the Group’s incremental borrowing rate. Lease liability comprises the following:
- fixed payments, including in-substance fixed payments;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement
date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantees;
- the exercise price of a purchase option if the Group is reasonably certain to exercise that option;
- lease payments in an optional renewal period if the Group is reasonably certain to exercise an extension option; and
- penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.
The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future
lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group’s estimate of the amount expected to be
payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension
or termination option.
When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use
asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.
Short-term leases and leases of low-value assets
The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12
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Impact of adopting IFRS 16
On transition to IFRS 16, the Group elected to apply the practical expedient to grandfather the assessment of which transactions are
leases. It applied IFRS 16 to contracts that were previously identified as leases. The impact from the adoption of IFRS 16 as at 1
January 2019 has resulted in an increase in property and equipment by BD 140,398 and an increase in accrued expense and other
liabilities by BD 140,398.
b)		Basis of consolidation
(i) Subsidiaries
Subsidiaries are entities controlled by the Group. The Group ‘controls’ an entity if it is exposed to, or has rights to, variable returns
from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. The financial
statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date on which control commences
until the date when control ceases.
(ii) Loss of control
When the Group loses control over a subsidiary, it derecognises the assets and liabilities of the subsidiary, and any related NCI
and other components of equity. Any resulting gain or loss is recognised in the statement of profit or loss. Any interest retained
in the former subsidiary is measured at measured at fair value when control is lost.
(iii) Non-controlling interests (NCI)
Non-controlling interests represents their proportionate share of the acquiree’s identifiable net assets at the date of acquisition.
Changes in the Group’s interest in a subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as an equity transaction.
(iv) Transactions eliminated on consolidation
Intra-group balances and transactions, and any unrealised income and expenses (except for foreign currency transaction gains
or losses) arising from intra-group transactions, are eliminated in preparing the consolidated financial statements. Unrealised
losses are also eliminated in the same way as unrealised gains, but only to the extent that there is no evidence of impairment.
Unrealised gains arising from transactions with equity-accounted investees are eliminated against the investment to the extent
of the Group’s interest in the investee.
(v) Equity accounted investees
Associates are those entities in which the Group has significant influence, but not control or joint control, over the financial and
operating policies.
Interests in associates are accounted for using the equity method. They are initially recognised at cost, which includes transaction
costs. Subsequent to initial recognition, the consolidated financial statements include the Group’s share of the profit or loss and
Other comprehensive income of equity accounted investees, until the date on which significant influence or joint control ceases.
When the Group’s share of losses exceeds its interest in an associate, the Group’s carrying amount is reduced to nil and
recognition of further losses is discontinued except to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations
or made payments on behalf of an associate. Dividend received from associates is recognised as a reduction in the carrying
amount of the investment.
(vi) Business combination
The Group accounts for business combinations using the acquisition method when control is transferred to the Group. The
consideration transferred in the acquisition is generally measured at fair value, as are the identifiable net assets acquired. Any
goodwill that arises is tested annually for impairment. Any gain on a bargain purchase is recognized in profit or loss immediately.
Transaction costs are expensed as incurred, except if related to the issue of debt or equity securities.
The consideration transferred does not include amounts related to the settlement of pre-existing relationships. Such amounts
are generally recognized in profit or loss.
Any contingent consideration is measured at fair value at the date of acquisition. If an obligation to pay contingent consideration
that meets the definition of financial instrument is classified as equity, then it is not re-measured and settlement is accounted
for within equity. Otherwise, other contingent consideration is re-measured at fair value at each reporting date and subsequent
changes in the fair value of the contingent consideration are recognized in profit or loss.
c)		Foreign currency
Foreign currency transactions
Foreign currency transactions are translated into the functional currency of the Group using the exchange rates prevailing at
the dates of the transactions.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into functional currency at the exchange rate
at the reporting date. The foreign currency gain or loss on monetary items is the difference between amortised cost in the
functional currency at the beginning of the year, adjusted for effective interest and payments during the year and the amortised
cost in foreign currency translated at the exchange rate at the end of the year. Non-monetary assets and liabilities that are
measured at fair value in a foreign currency are translated into functional currency at the exchange rate when the fair value was
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Subsequent costs are included in the assets carrying amount or are recognized as a separate asset as appropriate only
when it is probable that future economic benefits associated with the component will flow to the Company and the cost of the
component can be measured reliably. All other repairs and maintenance are charged to the profit or loss during the financial
period in which they are incurred.

determined. Non-monetary items that are measured based on historical cost in foreign currency are translated at the exchange
rate at the date of the transaction. Foreign currency differences are generally recognized in profit or loss.
d)		Revenue
The Group generates revenue primarily on letting hotel rooms and sale of food and beverages. The Group recognises revenue
when it transfers control over a food or a service to a customer.
i) Letting hotel rooms
Revenue from letting hotel rooms is recognised over the period of the stay of the customer
ii) Sale of food and beverages
Revenue from sale of food and beverages is recognised when the food and beverage is delivered and have been accepted by
the customer. Invoices are generated at that point in time.
Revenue is recognised net of indirect taxes, returns and discounts.
iii) Management fees
Management fees are recognised when the services are rendered as determined by the management agreement. The variable
consideration related to the fees is estimated as per the agreement and constrained until it is highly probable that there is no
significant uncertainty regarding the amount of consideration.
iv) Rental income
Revenue from property leased out under an operating lease are recognised on a straight line basis over the term of the lease.
v) Interest income
Interest income is recognised using the effective interest rate (EIR) method. EIR is the rate that exactly discounts the estimated
future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, when appropriate, to the
net carrying amount of the financial asset or liability.
vi) Dividend income
Dividend is recognised when the Group’s right to receive the payment is established, which is generally when shareholders
approve the dividend.
e)		Employee Benefits
Bahraini employees
Pensions and other social benefits for Bahraini employees are covered by the Social Insurance Organisation, which is a
“defined contribution scheme” in nature under IAS 19 ‘Employee Benefits’, and to which employees and employers contribute
monthly on a fixed-percentage-of-salaries basis.
Expatriate employees
Expatriate employees on fixed contracts are entitled to leaving indemnities payable under the Bahraini Labour Law for the
Private Sector of 2012, based on length of service and final remuneration. Provision for this unfunded commitment, , which is
a “defined benefit scheme” in nature under IAS 19, has been made by calculating the notional liability had all employees left
at the reporting date.
f)		Inventories

The estimated useful lives of property, plant and equipment for current and comparative periods are as follows:
Buildings on freehold land
• original structure
• subsequent improvements

40 years
Over the remaining life of the buildings they relate
to, or earlier, as appropriate

Furniture, fittings and office equipment

2 to 7 years

Plant, equipment and motor vehicles

2 to 10 years

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when
no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset
(calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the
consolidated statement of income when the asset is derecognised.
The residual values, useful lives and methods of depreciation of property, plant and equipment are reviewed at each reporting
date.
h)		Investment properties
Investment properties, are properties held to earn rentals or for capital appreciation or both, are measured at cost, including
transaction costs, less accumulated depreciation and accumulated impairment, if any. The carrying amount includes the cost
of replacing part of an existing investment property at the time that cost is incurred if the recognition criteria are met; and
excludes the costs of day to day servicing of an investment property.
The depreciation charge on investment properties is calculated on a straight line method over the estimated useful lives.
Investment properties are derecognised when either they have been disposed off or when the investment property is
permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from its disposal. The difference between the net
disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in the consolidated statement of comprehensive income
in the period of derecognition.
i)		Financial instruments
i. Recognition and initial measurement
Trade receivables are initially recognized when they are originated. All other financial assets and financial liabilities are initially
recognized when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.
A financial asset (unless is a trade receivable without a significant financing component) or financial liability is initially measured
at fair value plus, for an item not FVTPL, transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue. A trade
receivable without a significant financing component is initially measured at transaction price.
ii. Classification and subsequent measurement

Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value. The cost of inventories is based on weighted average
cost. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion
and the estimated costs necessary to make the sale. The cost includes expenditure incurred on acquiring the inventories and
bringing them in their existing location and condition.
g)		Property and equipment
i. Recognition and measurement
Items of property and equipment held for use in the provision of service or for administrative purposes on a continuing basis
and not intended for sale in the ordinary course of business are carried at cost less accumulated depreciation and impairment
losses, if any.
If significant parts of an item of property and equipment have different useful lives, then they are accounted for as a separate
items (major components) of property and equipment.

						Financial assets
On initial recognition, a financial asset is classified as measured at: amortised cost; FVOCI – debt security; FVOCI – equity
security; or FVTPL.
Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition unless the Group changes its business model for
managing financial assets, in which case all affected financial assets are reclassified on the first day of the first reporting period
following the change in the business model.
A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:
•
•

it is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual cash flows; and
its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on
the principal amount outstanding.

A debt security is measured at FVOCI if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

ii. Subsequent measurement
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iii. Depreciation
Depreciation is calculated to write-off the cost of items of property, plant and equipment less their estimated residual values
using straight-line method over their estimated useful lives, and is generally recognized in profit or loss. Land is not depreciated.

GULF HOTELS GROUP B.S.C.

ANNUAL REPORT 2019

47

Notes to the Consolidated Financial Statements (continued)
•
•

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise of cash, bank balances, and bank deposits with original maturity of three months or less when
acquired.

it is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling
financial assets; and
its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on
the principal amount outstanding.

On initial recognition of an equity security that is not held for trading, the Group may irrevocably elect to present subsequent
changes in the investment’s fair value in OCI. This election is made on an security-by-security basis.
All financial assets not classified as measured at amortised cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.
On initial recognition, the Group may irrevocably designate a financial asset that otherwise meets the requirements to be
measured at amortised cost or at FVOCI as at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch
that would otherwise arise.
Financial assets – Business model assessment:
The Group makes an assessment of the objective of the business model in which a financial asset is held at a portfolio level because
this best reflects the way the business is managed and information is provided to management. The information considered includes:
• the stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in practice. These include whether
management’s strategy focuses on earning contractual interest income, maintaining a particular interest rate profile, matching
the duration of the financial assets to the duration of any related liabilities or expected cash outflows or realising cash flows
through the sale of the assets;
• how the performance of the portfolio is evaluated and reported to the Group’s management;
• the risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within hat business model) and how
those risks are managed;
• how managers of the business are compensated – e.g. whether compensation is based on the fair value of the assets
managed or the contractual cash flows collected; and
• the frequency, volume and timing of sales of financial assets in prior periods, the reasons for such sales and expectations
about future sales activity.
Transfers of financial assets to third parties in transactions that do not qualify for derecognition are not considered sales for this
purpose, consistent with the Group’s continuing recognition of the assets.
Financial assets – Assessment whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest:
For the purposes of this assessment, ‘principal’ is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. ‘Interest’ is
defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during
a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as a profit
margin.
In assessing whether the contractual cash flows are solely payments of principal and interest, the Group considers the contractual
terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing
or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making this assessment, the Group considers:
• contingent events that would change the amount or timing of cash flows;
• terms that may adjust the contractual coupon rate, including variable-rate features; prepayment and extension features; and
• terms that limit the Group’s claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse features).
A prepayment feature is consistent with the solely payments of principal and interest criterion if the prepayment amount substantially
represents unpaid amounts of principal and interest on the principal amount outstanding, which may include reasonable additional
compensation for early termination of the contract. Additionally, for a financial asset acquired at a discount or premium to its contractual
par amount, a feature that permits or requires prepayment at an amount that substantially represents the contractual par amount plus
accrued (but unpaid) contractual interest (which may also include reasonable additional compensation for early termination) is treated
as consistent with this criterion if the fair value of the prepayment feature is insignificant at initial recognition.
Financial assets – Subsequent measurement and gains and losses:
Financial assets
at FVTPL

These assets are subsequently measured at fair value. Net gains and losses arising from changes in fair
value including any interest or dividend income, are recognised in profit or loss.

Financial assets
at amortised
cost

These assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. The
amortised cost is reduced by impairment losses. Interest income, foreign exchange gains and losses and
impairment are recognised in profit or loss. Any gain or loss on derecognition is recognised in profit or loss.

Debt securities
at FVOCI

These assets are subsequently measured at fair value. Interest income calculated using the effective
interest method, foreign exchange gains and losses and impairment are recognised in profit or loss. Other
net gains and losses are recognised in OCI. On derecognition, gains and losses accumulated in OCI are
reclassified to profit or loss.

Equity
securities at
FVOCI

These assets are subsequently measured at fair value. Gains and losses are recognised in OCI and are
never reclassified to profit or loss. Dividends are recognised as income in profit or loss unless the dividend
clearly represents a recovery of part of the cost of the investment.
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Financial liabilities – Classification, subsequent measurement and gains and losses
Financial liabilities are classified as measured at amortised cost or FVTPL. A financial liability is classified as at FVTPL if it is classified
as held-for-trading, it is a derivative or it is designated as such on initial recognition. Financial liabilities at FVTPL are measured at
fair value and net gains and losses, including any interest expense, are recognised in profit or loss. Other financial liabilities are
subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Interest expense and foreign exchange gains and
losses are recognised in profit or loss. Any gain or loss on derecognition is also recognised in profit or loss.
iii. Derecognition
Financial assets
The Group derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or it transfers
the rights to receive the contractual cash flows in a transaction in which substantially all of the risks and rewards of ownership of
the financial asset are transferred or in which the Group neither transfers nor retains substantially all of the risks and rewards of
ownership and it does not retain control of the financial asset.
The Group enters into transactions whereby it transfers assets recognised in its statement of financial position, but retains either all
or substantially all of the risks and rewards of the transferred assets. In these cases, the transferred assets are not derecognised.
Financial liabilities
The Group derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled, or expire. The Group also
derecognises a financial liability when its terms are modified and the cash flows of the modified liability are substantially different, in
which case a new financial liability based on the modified terms is recognised at fair value.
On derecognition of a financial liability, the difference between the carrying amount extinguished and the consideration paid (including
any non-cash assets transferred or liabilities assumed) is recognised in profit or loss.
iv. Offsetting
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when, and only
when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the amounts and it intends either to settle them on a net basis or
to realise the asset and settle the liability simultaneously.
iv. Impairment
Financial instruments
The Group recognises loss allowances for expected credit losses (ECLs) on:
• financial assets measured at amortised cost; and
• debt securities measured at FVOCI.
The Group measures loss allowances for trade and other receivables based on simplified approach i.e. an amount equal to lifetime
ECLs, however for cash and bank balances, measurement of loss allowances is based on 12 month ECL
When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition when estimating
ECLs, the Group considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This
includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Group’s historical experience.
The Group assumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly if it is more than 30 days past due.
The Group considers a financial asset to be in default when:
• the borrower is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full, without recourse by the Group to actions such as realising
security (if any is held); or
• the financial asset is more than 90 days past due.
Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.
12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after the reporting date
(or a shorter period if the expected life of the instrument is less than 12 months).
The maximum period considered when estimating ECLs is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit
risk.
Measurement of ECLs
Trade and other receivables - (Simplified approach)
The Group uses an allowance matrix to measure the ECLs of trade and other receivables from individual customers, which comprise
a very large number of small balances.
Loss rates are calculated using a ‘roll rate (Net-flow)’ method based on the probability of a receivable progressing through successive
stages of delinquency to the loss bucket. Recovery from the loss bucket is also considered for computing the historical loss rates.
Loss rates are based on actual credit loss experience. These rates are adjusted to reflect differences between economic conditions
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during the period over which the historical data has been collected, current conditions and group view of economic conditions over the
expected lives of the receivables. The forward looking adjustment of the loss rates is based on a qualitative score card which factors
the management’s view on the future economic and business conditions
Cash and Bank balances – (General approach)
Impairment on cash and cash equivalents has been measured on a 12-month expected loss basis and reflects the short maturities
of the exposures. The Group considers that its cash and cash equivalents have low credit risk based on the external credit ratings of
the counterparties.
Credit-impaired financial assets
At each reporting date, the Group assesses whether financial assets carried at amortised cost are credit-impaired. A financial asset
is ‘credit-impaired’ when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset
have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:
• significant financial difficulty of the borrower or issuer;
• a breach of contract such as a default or being more than 90 days past due;
•		it is probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation; or
Presentation of allowance for ECL in the statement of financial position
Loss allowances for financial assets measured at amortised cost are deducted from the gross carrying amount of the assets.
Write-off
The gross carrying amount of a financial asset is written off when the Group has no reasonable expectations of recovering a financial
asset in its entirety or a portion thereof. For individual customers, the Group individually makes an assessment with respect to the
timing and amount of write-off based on whether there is a reasonable expectation of recovery. Financial assets that are written off
could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Group’s procedures for recovery of amounts due.
j) Share Capital
Equity shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of the ordinary shares and share options are
recognized as a deduction from equity.
k) Treasury shares
When shares recognized as equity are repurchased, the amount of the consideration paid, including any attributable costs, is
recognized as a deduction from equity. Repurchased shares are classified as treasury shares and are presented in the equity. When
treasury shares are sold or reissued subsequently, the amount received is recognized as an increase in equity and the resulting
surplus or deficit on the transaction is presented within share premium.
l) Dividends
Dividends and other proposed appropriations are recognised as a liability in the period in which they are approved by the shareholders.
m) Directors’ remunerations
Directors’ remunerations are charged to the statement of profit or loss in the year in which they are incurred.
n) Segment reporting
A business segment is a group of assets and operations engaged in providing products or services that are subject to risks and
returns that are different from those of other business segments.
An operating segment is a component of the Group that engages in business activities from which it may earn revenues and incur
expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the Group’s other components. All operating
segments’ operating results are reviewed regularly by the Board of Directors and Group’s Investment and Executive Committee
to make decisions about resources to be allocated to the segment and to assess its performance, and for which discrete financial
information is available.
Segment results that are reported to the Board of Directors and Executive Committee include items directly attributable to a segment
as well as those that can be allocated on a reasonable basis.
o) Provisions
A provision is recognised in the statement of financial position when the Company has a legal or constructive obligation as a result of
a past event and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation.
Fair value measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market
participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset
or transfer the liability takes place either:
a) In the principal market for the asset or liability; or
b)	 In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.
		
The principal or the most advantageous market must be accessible by the Group.
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The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset
or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.
		
A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant’s ability to generate economic benefits by
using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and
best use.
		
The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure
fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs.
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorised within
the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a
whole:
Fair value hierarchy:
- Level 1: Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: Valuation techniques based on observable inputs, either directly (i.e. ask prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
This category includes instruments valued using quoted market prices in active markets for similar instruments; quoted prices for
identical or similar instruments in markets that are considered less than active; or other valuation techniques where all significant
inputs are directly observable from market data.
- Level 3: Valuation techniques using significant unobservable inputs. This category includes instruments where the valuation
technique includes inputs not based on market observable data.
		
For assets and liabilities that are recognised in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines
whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that
is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.
For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature,
characteristics and risks of the asset or liability and the level of fair value hierarchy as explained above.
q) Impairment of non-financial assets
The Group assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or
when annual impairment testing for an asset is required, the Group estimates the asset’s recoverable amount. An asset’s recoverable
amount is the higher of an asset’s or cash-generating unit’s (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable
amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those
from other assets or groups of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is
considered impaired and is written down to its recoverable amount.
In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that
reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs
of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation
model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded companies or other
available fair value indicators.
The Group bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations, which are prepared separately for each of
the Group’s CGUs to which the individual assets are allocated.
r) Borrowing costs
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset is capitalised. Other borrowing
cost is recognised in the profit or loss in the year in which it arises.
s) Interest expense
Interest expense pertains to borrowings from bank and is recognized using effective interest rate method. The effective interest rate
method is a method of calculating the amortized cost of financial asset or liability and of allocating interest income or expense over the
expected life of the asset or the liability. The application of interest rate method has effect of recognizing the interest expense evenly
in proportion to the amount outstanding over the period to maturity or repayment.
t) Governmental levy
The Group pays a Government levy calculated at a fixed percent of the Hotels’ total revenue (net of foreign exchange gains) and is
payable quarterly in arrears to the Government.
u) Charity reserve
Based on the recommendations of the Board of Directors, an amount is transferred from the profit for the year to this reserve. The
reserve represents the uncommitted amount of the donations and charities approved by the Shareholders.
v) Trade receivables
Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost, less provision for impairment.
w) Trade payables
Trade and other payables are initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost.
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5. Investment properties
2019

4. Property and equipment
Buildings
on
freehold
land

Freehold
land

Cost:
At 1 January 2019
Additions
Transfers
Disposals
and write offs
At 31 December 2019
Depreciation:
At 1 January 2019
Charge for the year
Relating to
disposals
and write offs
At 31 December 2019

Buildings

Land
Furniture,
fittings and
office
equipment

Plant,
equipment
and motor
vehicles

Capital
work-inprogress

Total

Cost
At 1 January 2019

494,515

1,818,110

2,312,625

-

79,830

79,830

494,515

1,897,940

2,392,455

At 1 January 2019

-

1,514,949

1,514,949

Charge for the year

-

56,489

56,489

At 31 December 2019

-

1,571,438

1,571,438

494,515

326,502

821,017

Additions
19,781,362
1,353,346

89,484,238
424,670
10,036,530

23,220,808
214,673
64,041

20,506,374
245,712
950

11,626,012
1,187,759
(11,454,867)

164,618,794
2,072,814
-

-

(179)

(388,031)

(95,141)

-

(483,351)

21,134,708

99,945,259

23,111,491

20,657,895

1,358,904

166,208,257

-

37,093,246
4,155,226

14,748,857
2,232,618

10,238,207
1,209,423

-

62,080,310
7,597,267

-

(179)

(388,031)

(95,141)

-

(483,351)

-

41,248,293

16,593,444

11,352,489

-

69,194,226

Total

At 31 December 2019
Accumulated depreciation

Net book value at 31 December 2019

2018
Net carrying amount:
At 31 December 2019

Buildings

Land
21,134,708

58,696,966

6,518,047

9,305,406

1,358,904

Gulf hotel and Crown Plaza hotel buildings (freehold) is situated at Adliya and Diplomatic area respectively and are used for hotel
operations. The buildings are between 40-50 and 43 years old respectively. The conference centre buildings (freehold) are used to
host corporate seminars and conferences, the building is 24 years old. The Group has a hotel in Dubai which is 2 years old, and
also a new residential building situated in Juffair area which is one year old.

Freehold land

Buildings
on
freehold
land

Furniture,
fittings and
office
equipment

Plant,
equipment
and motor
vehicles

Capital
work-inprogress

Total

Cost:
At 1 January 2018

13,643,881

16,395,544

Additions
Transfers
Impairment*
Disposals and write offs

7,196,000
(1,058,519)
-

66,168,696
20,128,088
3,467,607
(280,153)

7,453,551
862,379
(1,490,666)

9,385,342
10,875,411
523,538
(277,917)

9,707,089
6,772,447
(4,853,524)
-

At 31 December 2018

19,781,362

89,484,238

23,220,808

20,506,374

11,626,012

-

Charge for the year
Relating to disposals
and write offs

-

35,226,048
2,147,351

-

(280,153)

At 31 December 2018

-

19,781,362

14,480,504

-

Cost
At 1 January 2018

494,515

1,818,110

2,312,625

At 31 December 2018

494,515

1,818,110

2,312,625

At 1 January 2018

-

1,466,343

1,466,343

Charge for the year

-

48,606

48,606

At 31 December 2018

-

1,514,949

1,514,949

494,515

303,161

797,676

Accumulated depreciation

115,300,552
52,425,497
(1,058,519)
(2,048,736)
164,618,794

Depreciation:
At 1 January 2018

Total

97,014,031

58,438,517

1,759,019

8,731,965
1,784,158

-

5,690,528

(1,490,666)

(277,916)

-

(2,048,735)

37,093,246

14,748,857

10,238,207

-

62,080,310

52,390,992

8,471,951

10,268,167

11,626,012

102,538,484

Net book value at 31 December 2018

The fair value of the investment property as at 31 December 2019 was BD 2,104,403 (2018: BD 2,387,633) based on the valuation
performed by an independent external property valuer (refer to note 27).

Net carrying amount:
At 31 December 2018

*During 2018 impairment of BD 1,058,519 was recognized related to additional development costs of land in Dubai.
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6 Equity accounted investees (continued)
b) The following table summarizes the financial position of the associates as included in its own financial statements for the
Company’s share:

6. Equity accounted investees
Details of each of the Group’s associates at the end of the reporting period are as follows:

Name of the entity

Place of
business /
country

Percentage of ownership
interest
2019

Nature of
relationship

2018

2019

2018

Total current assets
Total non-current assets
Total current liabilities
Total non-current liabilities

9,486,084
16,059,737
(1,915,153)
(399,090)

6,400,868
17,772,066
(1,384,164)
(268,280)

Net Assets (100%)

23,231,578

22,520,490

33%

33%

7,743,781

7,506,755

373,664

373,664

8,117,445

7,880,419

2019

2018

17,903,786

16,444,785

6,174,570
237,042

4,823,164
110,696

6,411,612

4,933,860

2,137,026

1,644,787

1,900,000

1,600,000

2019

2018

509,714
5,238,970
(465,597)

357,012
6,266,699
(540,640)

(886,160)

(85,869)

4,396,927

5,997,202

28%

28%

1,232,858

1,683,113

1,232,858

1,683,113

African & Eastern (Bahrain) WLL
Principal activities

Primarily involved in
operating restaurants,
providing services related
to family entertainment,
28.06%*
Bahrain Family Leisure
Company B.S.C. (BFLC)

28.06%

Associate

supply of amusement
related equipment and

Kingdom of
Bahrain

Company’s share of net assets
Goodwill

investing in businesses
with similar objectives to

Carrying amount of interest in associate

those of BFLC.

African and Eastern
(Bahrain) W.L.L. (A&E)

Kingdom of
Bahrain

33.33%

33.33%

Associate

Investment in bonds
and shares as well as
importing and selling
consumer products.

Revenue
Profit for the year
Other comprehensive income
Total comprehensive income

*% of ownership interest is calculated based on the investee’s share capital net of treasury shares

Company’s share of total comprehensive income (33.33%)
a)

Dividend received by the Company

The movements on the investment in associates are as follows:

2019

BFLC

A&E

Total

Balance at 1 January

1,683,113

7,880,419

9,563,532

Share of (loss)/profit for the year

(450,255)

2,058,171

1,607,916

Dividends received

-

(1,900,000)

(1,900,000)

Share in investment fair value movement

-

78,855

78,855

Balance at 31 December

2018

1,232,858

BFLC

8,117,445

A&E

9,350,303

Total

2,074,900

7,835,632

9,910,532

Share of (loss)/profit for the year

(290,787)

1,607,706

1,316,919

Dividends received

(101,000)

(1,600,000)

(1,701,000)

-

37,081

37,081

1,683,113

7,880,419

9,563,532

Balance at 31 December

Total current assets
Total non-current assets
Total current liabilities
Total non-current liabilities
Net Assets (100%)

Company’s share of net assets

Balance at 1 January

Share in investment fair value movement

BFLC

Carrying amount of interest in associate

BFLC is listed on the Bahrain Bourse. The market value based on quoted prices at 31 December 2019 was BD 818,100 (2018: BD
818,100).
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8 Inventories (continued)
The movement on the provision for slow moving inventories is as follows:

6 Equity accounted investees (continued)

Revenue
Loss for the year
Total comprehensive income
Company’s share of total comprehensive income (28.06%)
Dividend received by the Company

2019

2018

1,469,659

1,438,214

(1,600,274)

(1,038,481)

(1,600,274)

(1,038,481)

(450,255)

(290,787)

-

101,000

The results for BFLC used for equity accounting are based on reviewed accounts for 9 months ended 30 September 2019 and
management accounts for the 3 months ended 31 December 2019. The results for A&E used for equity accounting was based on
audited accounts for the year ended 31 December 2019.

2019

2018

278,447

300,092

9,726

4,262

Write-off during the year

(16,035)

(25,907)

At 31 December

272,138

278,447

2019

2018

2,253,193

2,225,141

364,150

103,260
2,328,401

1 January
Charge for the year

9. Trade receivables

Trade receivables
Related parties receivable (note 25)

2,617,343
7. Investment securities

Impairment allowance on trade receivables

Quoted equity securities at FVOCI
Unquoted equity securities at FVOCI
Debt securities at FVOCI

2019

2018

10,841,028

11,711,979

2,525,330

1,970,874

-

187,697

13,366,358

13,870,550

The movement on investment securities for the year is as follows:

Balance at 1 January
Impact of adoption of IFRS 9 on 1 January 2018
st

Disposals during the year
Fair value movement - net
Balance at 31 December

2019

2018

13,870,550

12,493,482

-

1,260,802

(2,545,506)

(356,732)

2,041,314

472,998

13,366,358

13,870,550

8. Inventories
2018

3,105,442

3,505,101

General stores

111,927

142,668

Maintenance stores

200,960

69,682

3,418,329

3,717,451

(272,138)

(278,447)

3,146,191

3,439,004

Food and beverages

Allowance for slow moving and obsolete inventories

(377,776)

2,318,639

1,950,625

Movement on impairment allowance during the year is as follow:
2019
Balance at 1 January

2018

377,776

338,296

Charge for the year - net

32,769

39,480

Write-off during the year

(111,841)

-

298,704

377,776

2019

2018

Other receivables – related parties (note 25)

143,409

179,486

Advances and prepayments

475,755

471,239

Security deposits

322,734

211,621

2,637,707

2,021,826

3,579,605

2,884,172

Balance at 31 December

10. Other assets

Others*
2019

(298,704)

*Others include a BD 1,795,500 (31 December 2018: BD 1,795,500) related to VAT paid on the purchase of the Dubai hotel, which
has been recognised as input VAT receivable.

11. Cash and bank balances
2019

2018

Cash and bank balances

7,130,581

6,024,549

Cash and cash equivalents

7,130,581

6,024,549

-

575,949

7,130,581

6,600,498

Deposits with banks with maturities of more than three months

Information about the Group’s exposure to interest rate and credit risks are included in note 26.
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12 Share capital (continued)
g)

12. Share capital
Number
2019

Amount
2019

Number
2018

Amount
2018

a)

Authorised shares 100 fils each

300,000,000

30,000,000

300,000,000

30,000,000

b)

Issued and fully paid

225,994,863

22,599,487

225,994,863

22,599,487

c)
Treasury shares:
The Company’s Articles of Association permit the Company to hold up to 10 % (or such other limit as may be prescribed under
law) of its own issued shares as treasury shares.
Number
2019

Amount
2019

Number
2018

Amount
2018

56,266

33,248

56,266

33,248

(56,266)

(33,248)

-

-

-

-

56,266

33,248

2019

2018

Basic and diluted earnings per share – fils

26

31

Proposed cash dividend per share – fils

25

25

Balance at the beginning of the year
Sale of treasury shares
Balance at 31 December

d)

Performance per 100 fils share (excluding treasury shares)

e)
Earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing the net profit attributable to shareholders by the weighted average number
of ordinary shares outstanding during the year, excluding the average number of ordinary shares purchased by the Company
and held as treasury shares, as follows:
2019
Profit for the year
Weighted average number of equity shares
Basic earnings per share in fils

2018

Bahrain Mumtalakat Holding Co. B.S.C. (c)
Social Insurance Organization
Family Investment Company Ltd.
Y.K.Almoayyed & Sons B.S.C (c)

No. of shares

100.00

-

-

-

* Expressed as % of total issued and fully paid shares of the Company.
The details of the nationality of the shareholders and the percentage holding of the total outstanding share capital is as follows:
31 December 2019

31 December 2018

No. of shares

No. of
shareholders

% of total
outstanding
share capital

No. of shares

No. of
shareholders

% of total
outstanding
share capital

Bahraini

215,531,116

1,072

95.370%

214,530,490

1,041

94.927%

Egyptian

14,419

1

0.006%

14,419

1

0.006%

UAE

1,019,835

8

0.451%

1,019,589

7

0.451%

Indian
Jordanian
Kuwaiti
Omani

198,126
4,703
2,879,433
3,821

4
1
5
1

0.088%
0.002%
1.274%
0.002%

165,657
4,703
2,872,128
3,821

3
1
4
1

0.073%
0.002%
1.271%
0.002%

Category

0.053%

119,214

4

0.053%

225,967,503

225,938,597

Saudi

2,798,337

9

1.238%

2,788,337

9

1.234%

26

31

Others

3,425,763

2,714

1.516%

4,476,505

2,788

1.981%

225,994,863

3,820

100.00%

225,994,863

3,859

100.00%

The details of the total ownership interest held by the directors are as follows:

Shareholding
(%)

No. of shares

Shareholding
(%)

25.47%

57,558,331

25.47%

Bahraini

28,382,960

12.56%

28,382,960

12.56%

Bahraini

24,428,215

10.81%

24,428,215

10.81%

14,309,817

6.3%

31 December 2019
Director
Farouk Yousuf Almoayyed
Fawzi Ahmed Ali Kanoo
Khalid Mohamed Kanoo
Mohamed Husain Yateem
Mohamed Jassim Buzizi
Adel Hussain Mahdi Almasqati

GULF HOTELS GROUP B.S.C.

No. of shares
4,234,297
193,975
141,436
1,782,343
448,119
56,508

31 December 2018

% of total outstanding
share capital
1.874%
0.085%
0.063%
0.789%
0.198%
0.025%

% of total
outstanding
share capital

No. of shares
4,234,297
139,755
141,436
1,732,343
448,119
56,508

1.874%
0.062%
0.063%
0.767%
0.198%
0.025%

The details of the total ownership interest held by the directors along with the entities controlled, jointly controlled or significantly
influenced by them are as follows:
Number of shares
Percentage of holdings

The Group has only one class of shares and the holders of these shares have equal voting rights.
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225,994,863

5

31 December 2018

6.3%

Treasury shares

3,820

119,310

57,558,331

14,309,817

TOTAL

69,808,990
31,506,550
14,309,817
52,811,175
57,558,331

Qatari

Bahraini

Bahraini

Less than 1 %
1 % up to less than 5 %
5 % up to less than 10 %
10% up to less than 20%
20% up to less than 50%

% of total outstanding
shares
30.90
13.94
6.33
23.36
25.47

Number of shares

6,921,515

f)
Major shareholders
Names and nationalities of the major shareholders and the number of shares held in which they have an interest of 5% or
more outstanding shares:

Nationality

Number of
shareholders
3,808
8
1
2
1

Categories*

5,950,130

Diluted earnings per share is same as basic earnings per share as the Group does not have any potential dilutive
instruments in issue.

31 December 2019

Additional information on shareholding pattern
i. The Company has only one class of equity shares and the holders of the shares have equal voting rights.
ii. Distribution schedule of equity shares, setting out the number of holders and percentage in the following
categories:
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2019

2018

143,024,881

142,488,632

63.29%

63.05%
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18. Revenue
2019

2018

Food and beverages

25,898,760

25,284,578

Rooms

10,648,465
2,022,585

8,109,628
1,717,072

38,569,810

35,111,278

2019

2018

13. Other reserves
a)
Statutory reserve
The Commercial Companies Law, requires appropriation of 10% of the net profit each year, until the reserve equals 50% of
the paid-up capital. These limits are applied separately to each company within the Group.

Other operating revenue

b)
General reserves
General reserves are appropriated from profits for the year at the discretion of the board of directors.
19. Direct operating costs

c)
Investment fair value reserve
Gains or losses arising on re-measurement of investment securities are recognised in the investment fair value reserve.
14. Employees’ end of Service Benefits
The Group’s contributions in respect of Bahraini employees for the year amounted to BD 297,182 (2018: BD 266,518). The Group
employed 935 staff at 31 December 2019 (2018: 896).
Movement in provision of end of service benefits during the year is as follows:
2019
Opening balance
Charge during the year
Paid during the year

15. Bank loans
Current
Non-current

2018

2,137,984

2,064,155

312,826

288,731

(961,564)

(214,902)

1,489,246

2,137,984

2019

2018

824,000
11,736,000

4,000,000
14,000,000

12,560,000

18,000,000

The Group had obtained a bank loan in 2018 at an interest rate of BIBOR + 2.1% to purchase a 4 star hotel property in Dubai, UAE.
Certain properties with a book value of BD 10,846,855 of the Group are mortgaged to the bank as collateral for the loan.

Food and beverages

11,352,765

9,077,860

Payroll and related costs

6,642,071

6,824,087

Rooms

1,361,516

1,941,912

301,324

389,535

1,721,605

1,829,972

21,379,281

20,063,366

2019

2018

Other operating departments
Other overhead costs

20. Management fee and other income
Management fee
Property income – net
Rental income
Reversal of provision*
Other income

403,555
350,726
236,865
45,809
251,510

368,437
401,471
19,391
2,434,686
198,968

1,288,465

3,422,953

* Reversal of provisions in 2018 of BD 2,434,686 created in previous years for possible liabilities relating to Crown Plaza Hotel
and BTC at the time of the acquisition. However based on developments during 2018 and a reassessment by management,
these provision are no longer required.

16. Trade payables
2019
Trade payables
Related parties payable (note 25)

2,251,237
65,191
2,316,428

2018
1,999,342
64,631
2,063,973

2019
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2019

1,115,912
1,059,534
798,289
324,584
2,083,714
5,382,033

2018
1,341,229
1,845,579
406,443
573,902
1,590,925
5,758,078

GULF HOTELS GROUP B.S.C.

2018

Utilities

899,216

557,571

Marketing

303,129

206,295

Maintenance

350,117

243,145

Professional fees

17. Accrued expenses and other liabilities

Accrued expenses
Payables to contractors
Accrued staff benefits
Government levy payable
Other payables

21. Other operating expenses

41,016

51,067

298,200

295,354

Registration fee

28,204

30,744

Insurance expense

76,731

72,820

Municipal taxes

44,160

18,000

Directors’ fee

Printing and stationary
Other expenses
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37,295

15,379

926,068

1,147,976

3,004,136

2,638,351
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24. Proposed appropriations

22. Pre-operating project expenses
Pre-operating project expenses comprise of general and administration expenses of BD 134,486 related to the Juffair
building in 2019 and BD 1,057,899 incurred in 2018 on the Dubai 4 star hotel prior to commencement of operations.
23. Capital expenditure commitments
Capital expenditure contracted for at the reporting date but not provided for, relating to the Group, amounted to BD
2,420,000 (2018: BD 1,844,025). This is mainly for the construction development of Gulf Residence Juffair.

2019

2018

Profit as per consolidated statement of profit or loss

5,950,130

6,921,515

Proposed appropriations:
Cash dividend

5,649,872

5,648,465

Proposed appropriation of the 2019 profit is subject to approval by shareholders at the Annual General Meeting. During the
annual general meeting held on 12 March 2019 the shareholders approved a dividend of BD 6,778,158 for the year 2018.
25. Related Party Transactions
Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over
significant influence, major shareholders, directors and key management personnel of the Company. Transactions between

the other party in making financial and operating decisions. Related parties include entities over which the Company exercises
related parties are on terms agreed between the parties.

Transactions with related parties during the period are as follows:
31 December 2019
Purchases

Major shareholders and their affiliates
Associates (note 6)
Directors and related affiliates

Management
fee income

Sales

31 December 2018
Share of
profit from
associates

Interest
Expense

Purchases

Management
fee income

Sales

Interest
Expense

Share of profit from associates

622,477

566,380

403,556

895,839

-

416,195

178,152

368,437

419,837

-

14,035

74,723

-

-

1,607,916

52,243

-

-

-

1,316,919

-

68,025

-

-

-

806,843

157,971

-

-

-

636,512

709,128

403,556

895,839

1,607,916

1,275,281

336,123

368,437

419,837

1,316,919

Balances with related parties included in the consolidated statement of financial position are as follows:

Trade
receivables
Major shareholders and their affiliates

Other
receivables

31 December 2019
Trade
Bank loan
payables

31 December 2018
Other
payables

Trade receivables

Other receivables

Trade payables

Bank loan

Other payables

319,886

143,409

64,908

12,560,000

-

84,538

179,486

64,631

18,000,000

-

Associates

27,043

-

283

-

-

-

-

-

-

-

Directors and related affiliates

17,221

-

-

-

-

18,722

-

-

-

-

364,150

143,409

65,191

12,560,000

-

103,260

179,486

64,631

18,000,000

-

Compensation of key management personnel
Key management personnel are those persons having responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Group.

The remuneration of directors and members of key management during the period were as follows:
2019

Salaries and short-term employee benefits
Post-employment benefits
Directors attendance fees and remuneration

Certain transactions were approved by the Board of Directors under Article 189(b) of the Commercial Companies Law in the financial
transactions which have been approved by the board.
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2018

382,288
18,283
298,200

440,190
18,926
295,354

698,771

754,470

year ended 31 December 2019 where the chairman, directors or managers had a direct or indirect interest in the contracts or
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The ageing of receivables at the reporting date was:

25. Related Party Transactions (continued)
Outstanding balances at the period end arise in the normal course of business and are interest free and unsecured. The Group only
creates an impairment provision for related party balances where it is virtually certain the debt will not be recovered. No impairment
losses have been recorded against balances outstanding during the period with related parties, and no specific allowance has been
made for impairment losses on balances with related parties at the year end.
26. Risk Management
The Group has exposure to the following risks from its use of financial instruments:
• Credit risk
• Liquidity risk
• Market risk
This note presents information about the Group’s exposure to each of the above risks, the Group’s objectives, policies and processes
for measuring and managing risk, and the Group’s management of capital. The note also presents certain quantitative disclosures in
addition to the disclosures throughout the financial statements.
The Board of Directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the Group’s risk management framework.
The Board has established an executive management committee, which assist the Board of Directors in effectively discharging their
responsibilities for developing and monitoring the Group’s risk management policies.
The Group’s Audit Committee oversees how management monitors compliance with the Company’s risk management procedures and
reviews the adequacy of the risk management practices in relation to the risks faced by the Company. The Group’s audit committee is
assisted in its oversight role by internal audit. Internal audit undertakes both regular and adhoc reviews of risk management controls
and procedures, the results of which are reported to the audit committee.
Credit risk
Credit risk is the risk that a customer or a counter party to a financial instrument will fail to discharge an obligation and cause
the Group to incur a financial loss. The Group is exposed to credit risk primarily on its cash and bank balances, receivables and
investment in debt securities.
The Group’s credit risk on cash and bank balances is limited as these are placed with banks in Bahrain having investment grade
credit ratings.
With regard to trade receivables, the Group seeks to limit its credit risk with respect to customers by setting credit limits for individual
customers and monitoring outstanding receivables on an on-going basis.
Concentrations of credit risk arise when a number of counterparties are engaged in similar business activities, or activities in the same
geographic region, or have similar economic features that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly
affected by changes in economic, political or other conditions. Concentrations of credit risk indicate the relative sensitivity of the
Group’s performance to developments affecting a particular industry or geographic location.
Exposure to credit risk
The carrying amount of financial assets represents the maximum credit exposure. The maximum exposure to credit risk at the
reporting date was:

Trade receivables
Other assets
Investment debt securities
Bank balances

2019

2018

2,318,639
3,103,850
7,079,529

1,950,625
2,412,933
187,697
6,556,048

12,502,018

11,107,303

The maximum exposure to credit risk at the reporting date based on geographical concentration was:

Bahrain
Middle East
Others

64

2019

2018

9,963,619
2,445,245

8,737,864
2,088,283

93,154

281,156

12,502,018

11,107,303
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26. Risk Management (continued)
2019
Gross
Neither past due nor impaired
Past due 0-90 days
Past due 91-180 days

2018
Impairment

Gross

Impairment

673,870
1,195,438
187,467

-

815,208
991,937
101,402

(14,648)
(29,080)

560,568

(298,704)

419,854

(334,048)

2,617,343

(298,704)

2,328,401

(377,776)

More than 180 days

Market risk
Market risk is the risk that changes in market prices, such as foreign exchange rates, interest rates and equity prices will affect the
Group’s income or the value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk management is to manage and
control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the return on risk. The Group incurs financial liabilities
in order to manage market risks. All such transactions are carried out within the guidelines set by the Board of Directors.
(i) Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates. A 1%
increase / decrease in interest rates will have an impact of BD 94,323 (2018: BD 73,265) loss and BD 199,354 (2018: BD
76,160) gain on the profit and equity of the Group.
(ii) Currency risk
Currency risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rates. The Company
has exposure to currency risk on its purchases invoiced in foreign currency, on credit card sales in foreign currency and on certain
investment in foreign currency. Predominantly, the purchase of products is from local suppliers. Investments in foreign currency are
mainly in Saudi Riyals or UAE Dirhams, which are effectively pegged against the US dollar. The majority of the foreign currency
purchases are in US dollars. The US dollar is pegged against the Bahraini dinar and therefore the Company is not exposed to any
significant currency risk.
(iii) Equity price risk
The Group’s quoted equity investments are listed on Bahrain Stock Exchange (“BSE”), Kuwait Stock Exchange (“KSE”), Kingdom of
Saudi Stock exchange (“Tadawul”) and Qatar Stock exchange (QE).
The following table demonstrates the sensitivity of the cumulative changes in fair value to reasonably possible changes in equity
prices, with all other variables held constant.
2019

Available-for-sale investments
(quoted)

Change
in equity
price

Effect on
equity

+10%
-10%

2018
Effect on
profit

Change
in equity
price

Effect on
equity

1,084,103

-

+10%

1,162,085

1,084,103

-

-10%

(1,178,124)

Effect on
profit
-

All of the Group’s quoted investments are listed in the Kingdom of Bahrain and other GCC stock markets.
Concentration of investment portfolio
Concentration of investment portfolio arise when a number of investments are made in entities engaged in similar business activities,
or activities in the same geographic region, or have similar economic features that would be affected by changes in economic, political
or other conditions. The Group manages this risk through diversification of investments in terms of investment concentration. The
concentration of the Group’s investment portfolio is as follows:
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Capital management
The Board’s policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future
development of the Group. The Board of Directors monitors both the demographic spread of shareholders, as well as the return on
capital, which the Group defines as total shareholders’ equity and the level of dividends to shareholders. The Board seeks to maintain
a balance between the higher returns and growth that might be possible by a sound capital position. There were no significant
changes in the Group’s approach to capital management during the year.

26. Risk Managements (continued)
Geographic region
Kingdom of Bahrain
Kingdom of Saudi Arabia

2019

2018

13,366,358

11,413,351

-

1,045,218
548,689
446,510
416,782

United Arab Emirates
State of Qatar
Others

13,366,358

13,870,550

Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting obligations associated with its financial liabilities that are
settled by delivering cash or another financial asset. Liquidity risk management ensures that funds are available at all times to meet
the funding requirements of the Group.
Management of liquidity risk
The Group’s approach to managing liquidity risk is to ensure that the Group secures funding significantly larger than present and
future requirements. The Group continuously monitors the extent to which contractual receipts exceed contractual payments and the
levels of new advances are correlated to the levels of liquidity.
The residual future contractual maturity of financial assets and liabilities are summarised in the table below. The future contractual
undiscounted cash flows of financial assets and financial liabilities have been disclosed at the carrying value and prevailing interest
rates at the reporting date until their final maturities.

2019

Carrying
amount

Gross
contractual
cash flows

Within 1
Year

1 year to 5
years

Over 5
years

Assets
Cash and balances with banks
Trade receivables

7,130,581
2,318,639

7,130,581
2,318,639

7,130,581
2,318,639

-

-

Other assets

3,103,850

3,103,850

3,103,850

-

-

12,553,070

12,553,070

12,553,070

-

-

7,698,461
12,560,000

7,698,461
14,137,787

7,698,461
1,531,264

12,606,523

-

20,258,461

21,836,248

9,229,725

12,606,523

-

Liabilities
Trade and other payables
Bank term loans

2018
Assets
Cash and balances with banks
Investment securities (Debt)
Trade receivables
Other assets
Liabilities
Trade and other payables
Bank term loans

Carrying
amount

Gross
contractual
cash flows

Within 1
Year

1 year to 5
years

Over 5
years

27. Fair value
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market
participants at the measurement date in the principal, or in its absence, the most advantageous market to which the Group has
access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.
Underlying the definition of fair value is a presumption that an enterprise is a going concern without any intention or need to liquidate,
curtail materially the scale of its operations or undertake a transaction on adverse terms.
Financial assets and liabilities measured at fair value
The following table sets out the fair values of financial instruments measured at fair value and analyses them by the level in the fair
value hierarchy into which each fair value measurement is categorised as at 31 December.
2019
Equity securities at FVOCI

2018
Debt securities at FVOCI
Equity securities at FVOCI

Level 2
-

Level 3
2,525,330

Total fair value
13,366,358

10,841,028

-

2,525,330

13,366,358

Level 3

Level 1
187,697
11,711,979

Level 2

11,899,676

-

1,970,874

Total fair value
187,697
13,682,853

-

1,970,874

13,870,550

There were no transfers between Level 1 and Level 3 of the fair value hierarchy during the year ended 31 December 2019. The
table below shows a reconciliation from the beginning balances to the ending balances for fair value measurements in Level 3 of
the fair value hierarchy:
2019

2018

Balance at 1 January
Impact of adopting IFRS 9
Total gains or losses:
- in other comprehensive income

1,970,874
-

835,071

554,456

1,135,803

Balance at 31 December

2,525,330

1,970,874

Investments at fair value through comprehensive include investments in unquoted equity securities. The fair value has been
determined using the market multiples valuation technique or using net asset values of the investee companies.
Financial assets and liabilities not measured at fair value
The fair value of other financial assets not measured at fair value include cash and bank balances, trade receivables and other assets
approximated their respective book values due to their short-term nature.

6,600,498
187,697
1,950,625
2,412,933
11,151,753

6,600,498
193,563
1,950,625
2,412,933
11,157,619

6,600,498
193,563
1,950,625
2,412,933
11,157,619

-

-

The fair value of bank term loans approximate carrying value since they are at floating interest rates. All other financial liabilities,
including trade and other payables are measured at amortised cost which is not materially different from to its carrying amount.

-

7,822,051
18,000,000

7,822,051
19,971,231

7,822,051
4,765,800

15,205,431

-

Non-financial assets not measured at fair value but where the fair value is disclosed
The fair value of the Group’s investment properties as at 31 December 2019 have been arrived at on the basis of a valuation
carried out on the respective dates. The fair value was determined by an independent property valuer who has qualifications and
experience in valuing similar properties based on market comparable approach that reflects recent transaction prices for similar
properties. There has been no change to the valuation technique during the year.

25,822,051

27,793,282

12,587,851

15,205,431

-

Reputational risk
The Group manages reputational risk through regular monitoring of operations, ensuring that customers’ feedback on the product and
services offered is regularly received and acted upon, mystery guest processes and other forms of customer satisfaction surveys.

Details of the Group’s investment properties and information about the fair value hierarchy as at 31 December are as follows:
2019
Investment properties
2018
Investment properties
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Level 1

Level 2

Level 3

-

821,017

-

Level 1

Level 2

Level 3

-

797,676

Total net book
value
821,017

-

Total net book
value
797,676

Total fair
value
2,104,403
Total fair value
2,387,633
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28.

29.

Investments and other activities - Investment activities of the Group

Comparatives

The comparative figures have been regrouped, where necessary, in order to conform to the current year’s presentation. Such
regrouping did not affect the previously reported profit and total comprehensive income for the year or total equity.
29.

Segmental Information

For management purposes, the Group is organised into four main business segments:
Hotel operations
Food and beverage

Segmental Information (continued)

The operations of Gulf Brands International and the retail sales of food and beverages of the Gulf Hotel and the convention operations
of the Gulf Convention Center have been aggregated for segmental reporting.
Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource
allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on operating profit or loss which in certain
respects, as explained in the table below, is measured differently from operating profit or loss in the consolidated financial statements.
Segment assets include all operating assets used by a segment and consist primarily of property, plant and equipment, inventories
and accounts receivable. Whilst the majority of the assets can be directly attributed to individual business segments, the carrying
amounts of certain assets used jointly by two or more segments are allocated to the segments on a reasonable basis.

- Hotel room and rental and management of executive apartments
and offices and provision of automatic laundry services
- Retail sale of food and beverages and convention operations

Segment liabilities include all operating liabilities and consist primarily of trade and other payables.
The Group operates substantially in the Kingdom of Bahrain.

Hotel room operations
Year ended 31 December

2019

Food and beverage
2019

2018

Investment and other activities
2019

2018

Consolidated
2019

2018

2018

Gross operating revenue

12,671,050

9,826,700

25,898,760

25,284,578

-

-

38,569,810

35,111,278

Gross operating costs

(5,937,634)

(4,053,692)

(15,441,647)

(16,009,674)

-

-

(21,379,281)

(20,063,366)

Gross operating profit

6,733,416

5,773,008

10,457,113

9,274,904

-

-

17,190,529

404,905

163,273

14,359

32,103

2,395,290
83,950
869,201

2,152,583
355,726
3,227,577

2,395,290
83,950
1,288,465

15,047,912
2,152,583
355,726
3,422,953

(4,829,666)

(3,606,684)

(2,749,678)

(2,066,964)

(17,923)

(16,880)

(7,597,267)

(5,690,528)

-

-

-

-

(895,839)

(419,837)

(895,839)

(419,837)

(134,486)

(1,057,899)

-

-

-

-

(134,486)

(1,057,899)

(32,769)

(39,480)

-

-

-

-

(32,769)

(39,480)

-

-

-

-

-

(1,058,519)

-

(1,058,519)

Other operating expenses

(4,477,203)

(3,111,568)

(274,205)

(283,016)

(1,596,335)

(2,396,812)

(6,347,743)

(5,791,396)

Segment profit (loss) for the year

(2,335,803)

(1,879,350)

7,447,589

6,957,027

838,344

1,843,838

5,950,130

6,921,515

Total Assets

69,638,005

73,538,170

39,404,171

42,039,292

27,684,549

26,067,079

136,726,725

141,644,541

Total Liabilities

6,470,301

6,399,498

1,849,212

1,736,371

13,428,194

19,824,166

21,747,707

27,960,035

Capital Expenditures

1,986,643

51,427,931

79,425

997,566

6,746

-

2,072,814

52,425,497

Investment income
Interest income
Management fee and other income
Depreciation
Interest expense
Pre-operating project expenses
Impairment allowance on trade receivables
Impairment of property and equipment
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Corporate Governance Disclosures

30. Reconciliation of movements of liabilities to cash flows arising from financing activities

Board and Directors’ Responsibilities
The Board of Directors is accountable to shareholders for the proper and prudent investment and preservation of shareholder
interests. The Board’s role and responsibilities include but not limited to:
- Monitoring the overall business performance,
- Monitoring management performance and succession plan for senior management,
- Monitoring conflicts of interest and preventing abusive related party transactions,
- Accurate preparation of the end of year financial statements,
- Convening and preparing the Shareholders meeting,
- Recommend dividend payable to shareholders and ensure its execution,
- Adapt, implement and monitor compliance with the Company’s code of ethics,
- Review the company’s objectives and policies relating to social responsibilities,
- Select, interview and appoint Chief Executive Officer and other selected members of the executive management.
In this respect, the Directors remain individually and collectively responsible for performing all Board of Director’s tasks.
Material transactions requiring Board approval 		
The following material transactions require board review, evaluation and approval:		
The Company strategy,		
The annual budget,		
Major resource allocations and capital investments, and		
Management responsibilities and training, development and succession plan for Senior Management.

Liabilities
Trade
and other
payables
Balance at 1 January 2019

Equity

Bank Term
loans

Share
capital

Retained
earnings

Reserves

Total

7,822,052

18,000,000

40,080,681

23,437,131

50,166,694

139,506,558

Repayment of loans and
borrowings

-

(5,440,000)

-

-

-

(5,440,000)

Sale of treasury shares

-

-

23,055

-

-

23,055

(6,734,687)

-

-

-

-

(6,734,687)

-

-

-

(54,361)

-

(54,361)

(905,459)

-

-

-

-

(905,459)

(7,640,146)

(5,440,000)

23,055

(54,361)

-

(13,111,452)

Changes in fair value

-

-

-

2,120,169

-

2,120,169

Other changes

-

-

10,193

(682,630)

6,656,244

5,983,807

Liability-related

(157,443)

-

-

-

-

(157,443)

Dividends declared

6,778,159

-

-

-

(6,778,159)

-

895,839

-

-

-

-

895,839

7,516,555

-

-

-

-

7,516,555

-

-

10,193

1,437,539

(121,915)

1,325,817

7,698,461

12,560,000

40,113,929

24,820,309

50,044,779

135,237,478

Dividend paid
Donations paid
Interest paid
Total changes from
financing cash flows

Interest expense
Total liability-related other
changes
Total equity-related other
changes
Balance at 31 December
2019

Corporate Governance Disclosures
1

Election system of directors and termination process
Election / re-election of Board members take place every three years at the meeting of the Shareholders.		
Termination of a Board member’s mandate usually occurs by dismissal at the meeting of the Shareholders or by the member’s
resignation from the Board of Directors.		
Directors trading of Company shares		
During 2019 no trading by our Directors, (2018: no trading in GHG).
Code of conduct and procedures adopted by the Board for monitoring compliance		
The Board and the Company’s employees are expected to maintain the highest level of corporate ethics and personal behavior. The
Company has established a Code of Conduct which provides an ethical and legal framework for all employees in the conduct of its
business. The Code of Conduct defines how the Company relates to its employees, shareholders and the community in which the
Company operates.
The Board of Directors has adopted the Gulf Hotels Group Code of Business Conduct and a Company Whistleblower policy to
monitor compliance with company ethics.
The following table summarises the information about the profession, business title, experience in years, start date
and the qualifications of the current Board members:							

BOARD, BOARD MEMBERS AND MANAGEMENT

The Board of Directors consist of 10 members as of 31 December 2019 (2018: 10 members).
The Board has been elected in March 2018 for a period of 3 years.						

Name of Board Member
Profession
Business Title
Executive / non executive
Experience
			
Independent / non independent”
in years
Start date		
Qualification
													
Mr. Farouk Yousuf Almoayyed
Businessman
Chairman
Non Executive / Non Independent
56
1974		
Mechanical Engineer from Loughborough 		
							
Engineering College, England
Mr. Fawzi Ahmed Kanoo
Businessman
Vice Chairman
Non Executive / Non Independent
49
1991		
Bachelor of Science in Business Administration, 			
							
South West Texas State University, U.S.A.
Mr. Mohamed Husain Yateem
Mr. Khalid Mohamed Kanoo

Businessman
Businessman

Director
Director

Non Executive / Non Independent
Non Executive / Non Independent

48
50

1991		
1998		

Masters in Business Administration
Bachelor of Arts

Mr.Ahmed Janahi
Vice President Investments
Director
Non Executive / Non Independent
20
2016		
							
							

Bachelor Degree in Chemical Engineering			
and MBA, with honours from University
of Strathclyde, Glasgow.

Mr. Peter Cook

Graduated from St. Peter College - Colombo

Consultant

Director

Non Executive / Non Independent

19

2018		

Mr. Khalid Taqi
Mr. Mohamed Jassim Buzizi

Senior Analyst
Director
Non Executive / Non Independent
13
2018		
Ex MD and Businessman
Consultant in Hospitality Industry
Director
Non Executive / Non Independent
52
2007		
							
Mr.Adel Maskati
Businessman
Director
Non Executive / Non Independent
41
2016		

B.Sc & M.Sc in Finance

Mr. Jassim Abdulaal
Chartered Accountant
Director
Non Executive / Non Independent
32
2010		
							

Member Institute of Chartered Accountants in
England and Wales (ICAEW)
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College Diploma in Catering
and Hotel Management, United Kingdom
Master’s Degree in Engineering.
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Corporate Governance Disclosures (continued)

(ii) Committees
The following table summarises the information about Board Committees, their members and objectives:			

At 31 December 2019
Board Committee		

(i) Board, Board Members and Management (continued)
The following board members had directorship of other boards:
Name of board member			
Number of Directorships in Listed Companies
Mr. Farouk Yousuf Almoayyed			
4
Mr. Fawzi Ahmed Kanoo 				
2
Mr. Mohamed Husain Yateem 			
Mr. Khalid Mohamed Kanoo 			
1
Mr.Ahmed Janahi					 Mr. Peter Cook					1
Mr. Khalid Taqi					1
Mr. Mohamed Jassim Buzizi 			
Mr.Adel Maskati					 Mr. Jassim Abdulaal 				
1
			
The Company should hold a minimum of 4 Board meetings during each year. During the year ended 31 December 2019, 5 Board meetings
were held. The following table summarises the information about Board of Directors meeting dates and attendance of directors at each
meeting;
								
Names of Directors		
13-Feb
17-April 17-Jul
22-Oct 27-Nov
			
2019
2019 2019
2019
2019
Mr. Farouk Yousuf Almoayyed		
a
a
a
a
a
Mr. Fawzi Ahmed Kanoo 		
a
a
a
a
a
Mr. Mohamed Husain Yateem
a
a
a
a
a
Mr. Khalid Mohamed Kanoo 		
a
x
x
a
a
Mr.Ahmed Janahi		
a
a
a
a
a
Mr. Peter Cook		
a
a
a
a
a
Mr. Khalid Taqi		
a
a
a
a
a
Mr. Mohamed Jassim Buzizi
a
a
a
a
a
Mr.Adel Maskati		
a
a
a
a
a
Mr. Jassim Abdulaal
a
a
a
a
a

Objective			

Members		

Executive / non executive		

									
Executive Committee

Independent / non independent

Reviews, approves and directs

Mr. Mohamed Husain Yateem

Non Executive / Non Independent

the Executive Management on

Mr. Fawzi Kanoo

Non Executive / Non Independent

matters raised by the Board of

Mr. Ahmed Janahi

Non Executive / Non Independent

Directors such as various

Mr. Mohamed J. Buzizi

Non Executive / Non Independent

policies, business plans.		
During the year ended 31 December 2019, 6 Executive Committee meetings were held. The following table summarises the information
about committee meeting dates and attendance of directors at each meeting:						
Date

28-Jan-19

4-Feb-19

15-Apr-19

1-Jul-19

14-Oct-19

24-Nov-19

Mr. Mohamed Husain Yateem

a

a

a

a

a

a

Mr. Fawzi Kanoo

a

a

a

a

a

a

Mr. Ahmed Janahi

a

a

a

a

a

a

Mr. Mohamed J. Buzizi

a

x

a

x

x

a

The remuneration paid to Executive Committee members during 2019 is BD 8,450 (2018: BD 11,200).

Remuneration Policy
Total remuneration paid to the Board during the year amounted to BD 180,000 as basic fee (2018: BD 205,000).			
														

The following table summarises the information about the profession, business title, experience in years and the qualifications of each
of the Executive Management;

										
Name of Executive Member		Designation					Profession					Business Title
Experience in years
Qualification
											
Mr Garfield Jones				Chief Executive Officer 				Administration					CEO			37		HCIMA Part B Professional qualification

Mr Ron Peters				

Deputy Chief Executive Officer			

Administration					

DCEO			

39		

GCSE 5 MBA Higher W-set level 2.

Mr Charbel Sarkis				

Chief Financial Officer 				

Business & Financial Management			

CFO			

33		

MBA MCIPS, MFC, Licensed Arbitrator - GCC

The total remuneration paid to the executive management during the year
is BD 698,771 (2018: BD 754,470) (Salaries, Indemnity and Bonus).											
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Corporate Governance Disclosures (continued)

(ii) Committees (continued)
During the year ended 31 December 2019, 2 Corporate Governance Committee meetings were held. The following table summarises the
information about committee meeting dates and attendance of directors at each meeting;

At 31 December 2019
Audit Committee Reviews the internal audit program and internal control Mr. Jassim Abdulaal
Non Executive/ Non Independent
system, considers major findings of internal audit
Mr. Khalid Kanoo
Non Executive/ Non Independent
reviews, investigations and managements response.
Mr. Khalid Taqi
Non Executive/ Non Independent
and external auditors.
Mr. Adel Maskati
Non Executive/ Non Independent		
					
The Group should hold a minimum of 4 Audit committee meetings during each year. During the year ended 31 December 2019,
4 Audit committee meetings were held. The following table summarises the information about committee meeting dates and
attendance of directors at each meeting;
		
Mr. Jassim Abdulaal 		
Mr. Khalid Kanoo		
Mr. Khalid Taqi		
Mr. Adel Maskati

10-Feb-19
a
x
a
a

14-Apr-19
a
x
a
a

17-July-19
a
x
a
a

20-Oct-19
a
a
a
a

The remuneration paid to Audit committee members during 2019 is BD 5,200 (2018: BD 4,400).					
										
Nomination and Remuneration Committee										
Identify persons qualified to become members of the Board of Directors and Senior Executive Management of the Company, with the
exception of the appointment of internal auditors. Determining the appropriate size and composition of the Board and committees of the
Board. Making recommendations to the Board on the removal and appointment of directors.
Developing a succession plan for the Board and Senior Executive Management and regularly reviewing the plan.
Review, recommend and determine remuneration and incentive policies for the Board of Directors and Senior Executive Management,
having regard to prevailing market rates for similar roles and making them as attractive so as to retain and attract quality people to run
the Company successfully.
		
		
		
Mr. Farouk Yousuf Almoayyed			
Non Executive / Non Independent
		
Mr. Mohamed J. Buzizi				
Non Executive / Non Independent
		
Mr. Jassim Abdulaal				
Non Executive / Non Independent
The Group should hold a minimum of 2 Nomination and Remuneration Committee meetings during each year. During the year ended
31 December 2019, 2 Nomination and Remuneration Committee meetings were held. The following table summarises the information
about committee meeting dates and attendance of directors at each meeting;							
						
Mr. Farouk Yousuf Almoayyed			
Mr. Mohamed J. Buzizi				
Mr. Jassim Abdulaal				

20-Feb-19
16-Oct-19		
a			 a		
a		
a		
a			 a

The remuneration paid to Nomination and Remuneration Committee members during 2019 is BD 2,400 (2018: BD 2,400).
												
Corporate Governance Committee
Corporate governance committee is an internal system that encompasses polices, processes, people, and which makes sure the needs
of shareholders and other stakeholders are met in full. This will be accomplished by directing and controlling managing activities using
good business practices, objectivity, accountability and integrity. Corporate Governance Committee implements Corporate Culture of
the organization, commitment of the board and senior management towards the corporate governance framework and approach of
company to adhere to the code as integrity program rather than as compliance program.
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Mr. Farouk Yousuf Almoayyed			
Mr. Peter Cook					
Mr. Jassim Abdulaal				

						20-Feb-19		16-Oct-19		
Mr. Farouk Yousuf Almoayyed			
a			 a		
Mr. Peter Cook					a			 a
Mr. Jassim Abdulaal				
a			 a		
The remuneration paid to Corporate Governance Committee members during 2019 is BD 2,400 (2018: BD 2,400).			
														
Investment Committee
Investment committee is established by the Board to provide guidelines, supervision and control over investment activity, so the return
from the investment activity could be maximized while covering the risk appetite. Committee shall assist the board of Gulf Hotels Group
in managing investment activity of the company and is charged with:
- Reviewing investment policies and strategies
- Overseeing the investment activity of the company
- Periodic review of investment portfolio
- Critical appraisal of the investment portfolio
- Defining the investment universe of the company
- Providing foundation of the investment decisions
		
Mr. Farouk Yousuf Almoayyed			
Non Executive / Non Independent
		
Mr. Mohamed Husain Yateem			
Non Executive / Non Independent
		
Mr. Ahmed Janahi					
Non Executive / Non Independent
		Mr. Khalid Taqi					Non Executive/ Non Independent
During the year ended 31 December 2019, 2 Investment Committee meetings was held. The following table summarises the information
about committee meeting dates and attendance of directors at each meeting:							
								
						20-Feb-19		16-Oct-19		
Mr. Farouk Yousuf Almoayyed			
a
a
Mr. Mohamed Husain Yateem			
x
a
Mr. Ahmed Janahi					a
a
Mr. Khalid Taqi					a			 a
The remuneration paid to Investment Committee members during 2019 is BD 2,800 (2018: BD 3,200).				
											

(iii) Corporate Governance
		
Corporate governance code											
The Board and the Company’s employees are expected to maintain the highest level of corporate ethics and personal behavior. The
Company has established a Code of Conduct which provides an ethical and legal framework for all employees in the conduct of its
business. The Code of Conduct defines how the Company relates to its employees, shareholders and the community in which the
Company operates. The Board of Directors has adopted the code of Business Conduct and a Company Whistleblower policy to monitor
compliance with company ethics. 												
			

				

Changes to the Group’s corporate governance guidelines								
None.														

Non Executive / Non Independent
Non Executive / Non Independent
Non Executive / Non Independent
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إفصاحات حوكمة

الشركات (يتبع)

)Corporate Governance Disclosures (continued

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 ١٦اكتوبر ٢٠١٩





 ٢٠فبراير ٢٠١٩





السيد فاروق يوسف المؤيد
السيد محمد حسين يتيم
السيد أحمد جناحي
السيد خالد تقي

).بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة االستثمار  ٢،٨٠٠دينار بحريني خالل سنة  ٣،٢00 :٢٠١٨( ٢٠١٩دينار بحريني
حوكمة الشركات

)(3

قانون حوكمة الشركات
المتوقع من مجلس اإلدارة والموظفين لدى الشركة الحفاظ على أعلى مستوى من أخالقيات العمل والسلوك الشخصي .وقد أنشأت الشركة ميثاق لقواعد السلوك التي
توفر األطر األخالقية والقانونية لجميع الموظفين في إدارة أعمالها .ميثاق السلوك المهني تعرف كيف تتواصل الشركة مع موظفيها والمساهمين والمجتمع الذي تعمل
.فيها الشركة .اعتمد مجلس اإلدارة ميثاق السلوك المهني واإلجراءات وسياسة المبلغين لمراقبة االلتزام ألخالقيات الشركة
تغييرات على المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات للمجموعة
ال يوجد
االلتزام بقانون حوكمة الشركات
.اعتمد مجلس اإلدارة قانون حوكمة الشركات وسياسة المبلغين لمراقبة االلتزام ألخالقيات الشركة
ميثاق السلوك المهني يوفر توجيهات واضحة في ممارسة األعمال التجارية على الصعيد الدولي ،والتفاعل مع الحكومات والمجتمعات المحلية والشركاء التجاريين
والسلوك العام في مكان العمل بالنظر إلى نموذج ممارسة أفضل الشركات .ويشمل ميثاق السلوك المهني األطر السلوكية لجميع الموظفين في إطار مجموعة واسعة
.من المسائل األخالقية والقانونية .وسيتم نشر ميثاق السلوك المهني في قسم «حوكمة الشركات» في موقع الشركة
تضارب المصالح
في سنة  ٢٠١٩و ،201٨لم تظهر هناك حاالت من تضارب المصالح .تضارب المصالح التي تنشأ نتيجة أي صفقة تجارية أو أي نوع من القرارات التي يتعين
اتخاذها ،يجب على أعضاء مجلس اإلدارة المعنيين االمتناع عن المشاركة في مناقشة مثل هذه الصفقة أو القرارات الواجب اتخاذها .في هذا الصدد ،يبلغ أعضاء
مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج عادة المجلس عن تضارب محتمل في المصالح قبل مناقشة أي صفقة أو قرار .يمتنع األعضاء المعنيين عن التصويت على أي
.قرار حيثما قد ينشأ أي تضارب في المصالح
تقييم أداء مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة
.يتم مناقشة هذا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي وسيأخذ أيضا ً كجزء من ميثاق حوكمة الشركات
أداء الرئيس التنفيذي
.يتم مناقشة أداء الرئيس التنفيذي في اإلجتماع السنوي للمساهمين وكما أنه سوف يدرج كجز ٍء من قانون حوكمة الشركات في لجنة الترشيح والمكافآت
وسائل االتصال بين المساهمين والمستثمرين
.تلتزم الشركة بتوفير المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب للمساهمين وفقا ً 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 الشركة وتبعث للمساهمين في
.الوقت المناسب
.إن مسئولية سكرتير مجلس اإلدارة هي القيام باالتصال مع المساهمين والتأكد من أن الشركة على وفاء بالتزاماتها باإلفصاح المستمر

)(iii) Corporate Governance (continued

									Compliance with the corporate governance code
The Board of Directors has adopted the Corporate Governance Code and a Company Whistleblower policy to monitor compliance with
company ethics.
The Code of Conduct provides clear directions on conducting business internationally, interacting with governments, communities,
business partners and general workplace behavior having regard to the best practice corporate governance models. The Code of Conduct
sets out a behavioral framework for all employees in the context of a wide range of ethical and legal issues. The Code of Conduct will be
published in the ‘Corporate Governance’ section of the Company’s website.
														
													 Conflict of interest:
In 2019 and 2018, no instances of conflict of interest have arisen. In the instance of a conflict of interest arising a result of any business
transaction or any type of resolution to be taken, the concerned Board member shall refrain from participating at the discussion of such
transaction or resolution to be taken. In this respect, GHG’s Board members usually inform the Board of a potential conflict of interest
prior to the discussion of any transaction or resolution. The concerned Board member(s) also refrain from voting in any instance where a
												conflict of interest shall arise.
			
										Evaluation of Board and Chairman Performance
		This is discussed in the Annual General Meeting and will also be taken up as part of Corporate Governance Code.

													CEO Performance
This is discussed in the Board Meeting and also taken up in the Nomination and Remuneration Committee as part of Corporate Governance
														Code.
									Means of communication with shareholders and investors
The Company is committed to providing relevant and timely information to its shareholders in accordance with its continuous disclosure
obligations under the Corporate Governance Code.
Information is communicated to shareholders through the distribution of the Company’s annual report and other communications. All
releases are posted on the Company’s website and released to the shareholders in a timely manner.
The Company Secretary is responsible for communications with the shareholders and ensuring that the Company meets its continuous
disclosure obligations.

Management of principal risks and uncertainties faced by the Group
The Board as a whole and management are assessing the risk from time to time. Board of Directors discuss and take proper measures for
risks faced by the Group.
Review of internal control processes and procedures
The Review of Internal control process and procedures is performed regularly by the Company’s internal auditors to ensure
efficiency.

.إدارة المخاطر الرئيسية والشكوك التي تواجه المجموعة
.يقوم مجلس اإلدارة ككل واإلدارة بتقييم المخاطر من وقت آلخر .يتولى مجلس اإلدارة بحث واتخاذ التدابير المناسبة أو المخاطر التي تواجه المجموعة
مراجعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية
.يتم إجراء مراجعة عملية الرقابة الداخلية واإلجراءات بشكل منتظم من قبل المدققين الداخليين لحسابات الشركة ،لضمان كفاءة اإلجراءات
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إفصاحات حوكمة

الشركات (يتبع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
()2

(اللجان)

لجنة
التدقيق

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

السيد جاسم عبدالعال

لجنة المجلس

األهداف

األعضاء

لجنة حوكمة الشركات

لجنة حوكمة الشركات هو النظام الداخلي الذي
يشمل السياسات والعمليات واألشخاص ،والذي
يتأكد من استيفاء احتياجات المساهمين وأصحاب
المصلحة اآلخرين بالكامل .وسيتم ذلك عن طريق
توجيه ومراقبة أنشطة إدارة استخدام الممارسات
التجارية الجيدة والموضوعية والمساءلة والنزاهة.
تنفذ لجنة حوكمة الشركات ثقافة الشركات
للمؤسسات ،التزام مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
نحو إطار حوكمة الشركات ونهج الشركة على
االلتزام بالميثاق كبرنامج سالمة ً
بدال من برنامج
اإللتزام.

السيد فاروق يوسف المؤيد
السيد بيتر كووك

غير تنفيذي /غير مستقل

السيد جاسم عبدالعال

غير تنفيذي /غير مستقل

غير تنفيذي /غير مستقل

السيد خالد كانو

غير تنفيذي /غير مستقل

السيد خالد تقي

غير تنفيذي /غير مستقل

السيد عادل المسقطي

غير تنفيذي /غير مستقل

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد  4اجتماعات للجنة التدقيق خالل كل سنة .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،201٩عقد  4اجتماعات للجنة التدقيق.
يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ إجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل اجتماع:
التاريخ

 ١٧يوليو ٢٠١٩

 ٢٠اكتوبر ٢٠١٩

 ١٠فبراير  ١٤ ٢٠١٩أبريل ٢٠١٩

السيد جاسم عبدالعال









السيد خالد كانو









السيد خالد تقي









السيد عادل المسقطي









تنفيذي  /غير تنفيذي
مستقل  /غير مستقل

لجنة المجلس

األهداف

لجنة الترشيح والمكافآت

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

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد اجتماعين للجنة الترشيح والمكافآت خالل كل سنة .وخالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،٢٠١٩عقد اجتماعين للجنة
الترشيح والمكافآت .يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل اجتماع:
 ٢٠فبراير ٢٠١٩

 ١٦اكتوبر ٢٠١٩

السيد فاروق يوسف المؤيد





السيد محمد جاسم بوزيزي





السيد جاسم عبدالعال





غير تنفيذي /غير مستقل

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،٢٠١٩عقد اجتماعين للجنة حوكمة الشركات .يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور
األعضاء لكل اجتماع:

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة التدقيق  ٥.٢٠٠دينار بحريني خالل سنة  ٤.٤٠٠ :٢٠١٨( ٢٠١٩دينار بحريني).

األعضاء

تنفيذي  /غير تنفيذي
مستقل  /غير مستقل

 ٢٠فبراير ٢٠١٩

 ١٦اكتوبر ٢٠١٩

السيد فاروق يوسف المؤيد





السيد بيتر كووك





السيد جاسم عبدالعال





بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة حوكمة الشركات  2،٤00دينار بحريني خالل سنة  ٢،٤٠٠ :٢٠١٨( ٢٠١٩دينار بحريني).

لجنة المجلس

األعضاء

األهداف

لجنة اإلستثمار تم تأسيس لجنة اإلستثمار من قبل مجلس اإلدارة لتقديم التوجيهات واإلشراف والرقابة
السيد فاروق يوسف
على األنشطة اإلستثمارية حتى يتم زيادة عائد األنشطة اإلستثمارية إلى الحدود القصوى المؤيد
في حين يتم تغطية مستوى قبول المخاطر .تتولى اللجنة مساعدة مجلس إدارة فنادق
الخليج في إدارة األنشطة اإلستثمارية وهي المسئولة عن:
السيد محمد حسين يتيم
السيد أحمد جناحي
 مراجعة السياسات اإلستثمارية و االستراتيجية للشركةالسيد خالد تقي
اإلشراف على األنشطة اإلستثمارية للشركة
 المراجعة الدورية للمحفظة اإلستثمارية تقييم حاسم للمحفظة اإلستثمارية تحديد العمر اإلستثماري للشركة -تقديم أسس قرارات اإلستثمارات.

غير تنفيذي
مستقل  /غير مستقل
غير تنفيذي /غير مستقل

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

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،٢٠١٩عقد اجتماعين للجنة اإلستثمار .يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل
اجتماع:

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة الترشيح والمكافآت  2.400دينار بحريني خالل سنة  2.400 :٢٠١٨( ٢٠١٩دينار بحريني).

 ٢٠فبراير ٢٠١٩

 ١٦اكتوبر ٢٠١٩

السيد فاروق يوسف المؤيد





السيد محمد حسين يتيم





السيد أحمد جناحي





السيد خالد تقي





بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة حوكمة الشركات  ٢،٨00دينار بحريني خالل سنة  ٣،٢٠٠ :٢٠١٨( ٢٠١٩دينار بحريني).
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إفصاحات حوكمة

الشركات (يتبع)

()2

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
()1

يلخص الجدول التالي معلومات عن لجان مجلس اإلدارة وأعضائها وأهدافها:
			
األعضاء
األهداف
لجنة المجلس
			

مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة (تتمة)

أعضاء مجلس اإلدارة التاليين لهم عضوية في مجالس إدارات شركات أخرى:

اللجنة التنفيذية

عدد العضويات في الشركات المدرجة
إسم عضو مجلس اإلدارة
4
				
السيد فاروق يوسف المؤيد
					
السيد فوزي أحمد كانو
2
					
السيد محمد حسين يتيم
1
					
السيد خالد محمد كانو
					
السيد أحمد جناحي
١
					
السيد بيتر كووك
١
					
السيد خالد تقي
				
السيد محمد جاسم بوزيزي
					
السيد عادل المسقطي
1
					
السيد جاسم عبدالعال

اسم أعضاء مجلس اإلدارة
السيد فاروق يوسف المؤيد
السيد فوزي أحمد كانو
السيد محمد حسين يتيم
السيد خالد محمد كانو
السيد أحمد جناحي
السيد بيتر كووك
السيد خالد تقي
السيد محمد جاسم بوزيزي
السيد عادل المسقطي
السيد جاسم عبدالعال

 ١٣فبراير
201٩











 ١٧ابريل
201٩











تنفيذي  /غير تنفيذي
مستقل  /غير مستقل

مراجعة واعتماد وتوجيه اإلدارة التنفيذية

السيد محمد حسين يتيم

غير تنفيذي /غير مستقل

بخصوص األمور التي يرفعها مجلس

السيد فوزي كانو

غير تنفيذي /غير مستقل

اإلدارة مثل السياسات المختلفة وخطط

السيد أحمد جناحي

غير تنفيذي /غير مستقل

األعمال.

السيد محمد جاسم بوزيزي

غير تنفيذي /غير مستقل

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،201٩عقد  ٦اجتماعات للجنة التنفيذية .يلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور األعضاء لكل
اجتماع:

يتوجب على المجموعة كحد أدنى عقد  4اجتماعات لمجلس اإلدارة سنوياً .وخالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،201٩عقدت  5اجتماعات لمجلس اإلدارة.
ويلخص الجدول التالي المعلومات عن تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة وحضور األعضاء في كل اجتماع:
 ١٧يوليو
201٩











(اللجان)

 ٢٢اكتوبر
201٩











 ٢٧نوفمبر
201٩











التاريخ

 ٢٨يناير
٢٠١٩

 ٤فبراير
٢٠١٩

 ١٥ابريل
٢٠١٩

 ١يوليو
٢٠١٩

 ١٤أكتوبر
٢٠١٩

١٩
نوفمبر
٢٠١٩

لسيد محمد حسين يتيم













السيد فوزي كانو













السيد احمد جناحي













السيد محمد جاسم بوزيزي













بلغ مجموع المكافآت المدفوعة للجنة التنفيذية  ٨.٤٠٠دينار بحريني خالل السنة ( ١١.200 :201٨دينار بحريني).

سياسة المكافآت
بلغ مجموع المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة  ١٨٠،٠٠٠دينار بحريني كأتعاب أساسية ( ٢٠٥.٠٠٠ :201٨دينار بحريني).

يلخص الجدول التالي المعلومات حول المنصب والمهنة وسنوات الخبرة ومؤهالت كل من اإلدارة التنفيذية:
اسم العضو التنفيذي

المنصب

المهنة

سنوات الخبرة

المؤهل

السيد جارفيلد جونز

الرئيسالتنفيذي

اإلدارة

3٧

مؤهل  HCIMAالمهني جزء ب

السيد رون بيترز

نائب الرئيس التنفيذي

اإلدارة

3٩

 GCSE 5ماجستير إدارة أعمال مستوى 2 W-set level

رئيس الشؤون المالية

األستراتيجيات
واإلدارة المالية

٣٣

ماجستير إدارة األعمال الدولية ،اإلدارة المالية  ،عضو المعهد البريطاني للتوريدات  ،محكم معتمد لدى دول مجلس التعاون الخليجي

السيد شربل سركيس
		

بلغ إجمالي المكافأة المدفوعة للمدير التنفيذي خالل السنة  ٦٩٨،٧٧١دينار بحريني ( ٧٥٤.٤٧٠ :201٨دينار بحريني) (رواتب ومكافآت نهاية الخدمة وعالوات).
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مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

إفصاحات حوكمة الشركات

(تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
( )1مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
مسئوليات مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة مسئول أمام المساهمين عن االستثمار السليم والحفاظ على مصالح المساهمين .دور ومسؤوليات المجلس تشمل ولكن ال تقتصر على التالي:
-

أعضاء مجلس اإلدارة ونهاية خدماتهم
يتم انتخاب  /إعادة انتخاب أعضاء المجلس كل ثالث سنوات في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين.
تنتهي خدمة عضو مجلس اإلدارة إما بانتهاء فترة انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين أو حين يقدم استقالته من مجلس اإلدارة.

مراقبة األداء العام لألعمال؛
مراقبة أداء اإلدارة وخطة التعاقب لإلدارة العليا؛
مراقبة تضارب المصالح ومنع المعامالت المسيئة من األطراف ذات العالقة،
دقة إعداد للقوائم المالية السنوية؛
عقد وإعداد اجتماعات المساهمين؛
التوصية بدفع أرباح أسهم للمساهمين وضمان تنفيذها؛
اعتماد وتنفيذ ومراقبة االمتثال لميثاق قواعد السلوك للشركة؛
مراجعة أهداف وسياسات المجموعة المتعلقة بالمسؤوليات االجتماعية؛ و
إختيار ومقابلة وتعيين الرئيس التنفيذي وإختيار األعضاء اآلخرين لإلدارة العليا.

تداول أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة
خالل سنة  2018لم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة بتداول أسهم الشركة 2017( ،قام اثنين من أعضاء مجلس اإلدارة بشراء  10.940سهم من أسهم فنادق
الخليج.
ميثاق السلوك المهني واإلجراءات التي اتخذها المجلس لرصد االمتثال
يتوقع من مجلس اإلدارة والموظفون لدى الشركة الحفاظ على أعلى مستوى من أخالقيات العمل والسلوك الشخصي .لقد وضعت الشركة ميثاق للسلوك المهني الذي
يوفر األطر األخالقية والقانونية لجميع الموظفين في إدارة أعمالها .ميثاق السلوك المهني تعرف كيف تتواصل الشركة مع موظفيها والمساهمين والمجتمع الذي تعمل
فيها.

في هذا الصدد ،يظل أعضاء مجلس اإلدارة مسئولين بشكل فردي وجماعي عن أداء جميع مهام أعضاء مجلس اإلدارة.
المعامالت الجوهرية التي تتطلب موافقة أعضاء مجلس اإلدارة
المعامالت الجوهرية التالية تتطلب مراجعة وتقييم وموافقة مجلس اإلدارة:
إستراتيجيةالشركة؛
الميزانيةالسنوية؛
تخصيص الموارد الرئيسية واالستثمارات الرأسمالية؛ و
مسئوليات اإلدارة وخطة التدريب والتنمية ،وخطة التعاقب لإلدارة العليا.
-

اعتمد مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج ميثاق السلوك المهني واإلجراءات وسياسة المبلغين لمراقبة االلتزام ألخالقيات الشركة.

يتكون أعضاء مجلس اإلدارة من  1٠عضو كما في  31ديسمبر  1٠ :201٨( 201٩عضو) .تم انتخاب المجلس في مارس  201٨لمدة  3سنوات.
يلخص الجدول التالي المعلومات حول المهنة والمنصب وسنوات الخبرة وتاريخ المباشرة والمؤهالت ألعضاء مجلس اإلدارة الحاليين:

تاريخ
البدء

سنوات
تنفيذي /غير تنفيذي
الوظيفة
المهنة
إسم عضو مجلس اإلدارة
الخبرة
مستقل /غير مستقل
			
						
1974
٥٦
غير تنفيذي /غير مستقل
رئيس مجلس اإلدارة
رجل أعمال
السيد فاروق يوسف المؤيد
السيد فوزي أحمد كانو
السيد محمد حسين يتيم
السيد خالد محمد كانو
السيد أحمد جناحي

المؤهل
مهندس ميكانيكي من كلية لوغبورو للهندسة بريطانيا

1991
٤٩
غير تنفيذي /غير مستقل
نائب رئيس مجلس اإلدارة
رجل أعمال
						
ماجستير في إدارة األعمال
1991
٤٨
غير تنفيذي /غير مستقل
عضو مجلس اإلدارة
رجل أعمال
						
بكالوريوس آداب
1998
٥٠
غير تنفيذي /غير مستقل
عضو مجلس اإلدارة
رجل أعمال
												
درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية وماجستير في إدارة األعمال ،مع مرتبة الشرف من جامعة
2016
٢٠
غير تنفيذي /غير مستقل
عضو مجلس اإلدارة
نائب رئيس اإلستثمار لدى شركة ممتلكات البحرين القابضة
ستراثكاليد،جالسكو.
						
بكالوريوس علوم في إدارة األعمال ،جامعة والية جنوب غرب تكساس ،الواليات المتحدة األمريكية

السيد بيتر كووك

استشاري

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

١٩

201٨

						
خريج كلية سانت بيتر  -كولومبو

السيد خالد تقي

محلل أول

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /غير مستقل

١٣

201٨

		
درجة البكلويس و الماجستير في المحاسبة

السيد محمد جاسم بوزيزي
السيد عادل المسقطي
السيد جاسم عبدالعال
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2007
٥٢
غير تنفيذي /غير مستقل
عضو مجلس اإلدارة
عضو منتدب سابق ورجل أعمال واستشاري في قطاع الضيافة
						
2016
٤١
غير تنفيذي /غير مستقل
عضو مجلس اإلدارة
رجل أعمال
محاسب قانوني

عضو مجلس اإلدارة

التقرير السنوي 2019

غير تنفيذي /غير مستقل

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب

٣٢

2010

دبلوم كلية في التموين وإدارة الفنادق ،المملكة المتحدة
درجة الماجستير في الهندسة
عضو في معهد المحاسبين القانوني في إنجلترا وويلز ()ICAEW
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إيضاحات حول البيانات المالية

الموحدة (يتبع)

 .٣٠مطابقة الحركات في المطلوبات إلى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
المطلوبات
قروض بنكية
ذمم تجارية
ألجل
دائنة وأخرى

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
عمليات إيجار الغرف
2019

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر

أغذية ومرطبات

2018

2019

2018

استثمارات وأنشطة اخرى
2019

الموحدة
2019

2018

2018

الرصيد في  1يناير 7,822,052 2019

إجمالي
اإليرادات
التشغيلية

25.898.760

25.284.578

-

-

38.569.810

35.111.278

()15.441.647

()16.009.674

-

-

()21.379.281

()20.063.366

9.274.904

-

-

17.190.529

15.047.912

دخل االستثمار

-

-

-

-

2.395.290

2.152.583

2.395.290

2.152.583

دخل الفوائد

-

-

-

-

83.950

355.726

83.950

355.726

رسوم إدارية
ودخل آخر

404.905

163.273

14.359

32.103

869.201

3.227.577

1.288.465

3.422.953

استهالك

()4.829.666

()3.606.684

()2.749.678

()2.066.964

()17.923

()16.880

()7.597.267

()5.690.528

مصروفات
الفوائد

-

-

-

-

()895.839

()419.837

()895.839

()419.837

مصروفات
ما قبل تشغيل
المشروع

()134.486

()1.057.899

-

-

-

-

()134.486

()1.057.899

إجمالي التكلفة
التشغيلية

12.671.050

9.826.700

()5.937.634

إجمالي األرباح
التشغيلية

()4.053.692

6.733.416

10.457.113

5.773.008

23,437,131 40,080,681

50,166,694

139,506,558

مقبوضات من قروض
وسلفيات

-

()5,440,000

-

-

-

بيع أسهم خزانة

-

-

23,055

-

-

23,055

أرباح أسهم مدفوعة

()6,734,687

-

-

-

-

()6,734,687

تبرعات خيرية مدفوعة

-

-

-

()54,361

-

()54,361

فوائد مدفوعة

()905,459

-

-

-

-

()905,459

مجموع التغيرات من
التدفقات
النقدية التمويلية

(23,055 ))5,440,000 )7,640,146

()32.769

()39.480

-

-

-

-

()32.769

()39.480

انخفاض قيمة
العقارات
والمعدات

-

-

-

-

-

()1.058.519

-

()1.058.519

متعلقة بالمطلوبات

مصروفات
تشغيلية أخرى

()4.477.203

()3.111.568

()274.205

()283.016

()1.596.335

()2.396.812

()6.347.743

()5.791.396

أرباح أسهم معلنة

6,778,159

ربح (/خسارة)
القطاع للسنة

مصروفات الفوائد

895,839

()2.335.803

()1.879.350

7.447.589

6.957.027

838.344

1.843.838

5.950.130

6.921.515

مجموع
الموجودات

69.638.005

73.538.170

39.404.171

42.039.292

27.684.549

26.067.079

141.644.541 136,726,725

مجموع
المطلوبات

6.470.301

6.399.498

1.849.212

1.736.371

13.428.194

19.824.166

21,747,707

27.960.035

مصروفات
راسمالية

1,986,643

51.427.931

79,425

997.566

6,746

-

2.072.814

52,425,497
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أسهم
رأس المال

المجموع

()5,440,000

مخصص
انخفاض قيمة
الذمم التجارية
المدينة
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18,000,000

حقوق الملكية
أرباح
احتياطيات
مستبقاة

()54,361

-

()13,111,452

تغيرات في القيمة العادلة

-

-

-

2,120,169

-

2,120,169

تغيرات أخرى

-

-

10,193

()682,630

6,656,244

5,983,807

()157,443

-

-

-

-

()157,443

-

-

-

()6.778.159

-

-

-

-

-

895,839

مجموع التغيرات األخرى
المتعلقة بالمطلوبات

7.516.555

-

-

-

-

7.516.555

مجموع التغيرات األخرى
المتعلقة بحقوق الملكية

-

-

الرصيد في  31ديسمبر
2019

7.698.461

24.820.309 40.113.929 12.560.000

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب

10.193

1.437.539

()121.915

1.325.817

50.044.779

135.237.478
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إيضاحات حول البيانات المالية

الموحدة (يتبع)

ما يلي تفاصيل العقارات االستثمارية للمجموعة ،ومعلومات حول تراتبية القيمة العادلة كما في  31ديسمبر:
2019

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

2018
المستوى1
استثمارات أدوات دين بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

المستوى2

المستوى3

مجموع القيمة
العادلة

عقارات استثمارية

المستوى1

المستوى2

المستوى3

مجموع صافي
القيمة الدفترية

-

821.017

-

821.017

2018
187.697

-

-

187.697

11.711.979

-

1.970.874

13.682.853

11.899.676

-

1.970.874

13.870.550

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثالث من تراتبية القيمة العادلة ،خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  .2019الجدول التالي
يوضح تسوية بين المبالغ االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لقياس القيمة العادلة في المستوى الثالث من تراتبية القيمة  ،العادلة.

عقارات استثمارية

المستوى1

المستوى2

المستوى3

-

797.676

-

مجموع صافي
القيمة الدفترية
797.676

مجموع القيمة
العادلة
2.104.403

مجموع القيمة
العادلة
2.387.633

 .28أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة ،عند الضرورة ،إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية .إن إعادة التصنيف هذه لم تؤثر على أرقام الربح
ومجموع الدخل الشامل للسنة أو حقوق الملكية المعلنة سابقاً.
 .29معلومات قطاعات األعمال

2019
الرصيد في  1يناير
أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9
مجموع األرباح والخسائر:
 في الدخل الشامل اآلخرالرصيد في  31ديسمبر 2019

2018

1.970.874
-

835.071

544.456

1.135.803

2.525.330

1.970.874

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،تشمل االستثمارات في أوراق حقوق الملكية غير المدرجة .تم تحديد القيمة العادلة
باستخدام تقنية تقييم مُضاعف السوق ،أو باستخدام صافي قيم موجودات الشركات المستثمر فيها.
موجودات ومطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى غير المقاسة بالقيمة العادلة والتي تتضمن النقد وأرصدة البنوك ،والذمم التجارية المدينة ،والموجودات
األخرى ،تقارب قيمتها الدفترية بسبب طبيعتها قصيرة األجل.
القيمة العادلة لقروض بنكية ألجل تقارب قيمتها الدفترية كونها بمعدالت فائدة عائمة .جميع المطلوبات األخرى ،بما في ذلك الذمم التجارية الدائنة
وأخرى ،يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ،والتي من المتوقع أن ال تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية.

ألغراض إدارية ،تم تقسيم أعمال المجموعة إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية على النحو التالي:
العمليات الفندقية
األغذية والمرطبات
إستثمارات وأنشطة أخرى

-

غرف الفندق واإليجار ،وإدارة الشقق الفندقية والمكاتب وتقديم خدمات الغسيل االوتوماتيكية.
بيع األغذية والمرطبات بالتجزئة وعمليات المؤتمرات.
أنشطة إستثمارية للمجموعة.

عمليات جلف براندز إنترناشونال ومبيعات التجزئة للمواد الغذائية والمرطبات في فندق الخليج وعمليات المؤتمرات لمركز الخليج للمؤتمرات تم
تجميعها ألغراض إعداد تقارير قطاعات األعمال.
تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات العمل بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء القطاع
استناداً على الربح أو الخسارة التشغيلية والتي يتم قياسها في بعض الجوانب بشكل مختلف ،كما هو موضح في الجدول أدناه ،عن الربح أو الخسارة
التشغيلية في البيانات المالية الموحدة.
تتضمن موجودات قطاعات األعمال جميع الموجودات التشغيلية المستخدمة من قبل قطاع األعمال ،وتتكون أساساً من عقارات وآالت ومعدات
ومخزون وذمم مدينة .بينما يمكن أن تنسب أغلبية الموجودات مباشر ًة لقطاعات األعمال الفردية ،فإن المبالغ الدفترية لبعض الموجودات المستخدمة
بصورة مشتركة من قبل قطاعين أو أكثر يتم توزيعها على القطاعات بأسس معقولة.
تتضمن مطلوبات قطاعات األعمال جميع المطلوبات التشغيلية ،وتتكون أساساً من ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى.

موجودات غير مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة ولكن مفصح عنها بالقيمة العادلة
تم التوصل للقيمة العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة كما في  31ديسمبر على أساس التقييم الذي تم بالتواريخ ذات العالقة .تم تحدد القيمة العادلة
من قبل مقيم عقارات مستقل والذي يملك مؤهالت وخبرات في تقييم عقارات مماثلة ،استناداً على منهجية مقارنة السوق التي تعكس أسعار أحدث
المعامالت لعقارات مماثلة .لم يكن هناك أي تغيير على طريق التقييم خالل السنة.
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تعمل المجموعة في مملكة البحرين.
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إيضاحات حول البيانات المالية

الموحدة (يتبع)

2018

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
2019
المنطقة الجغرافية
مملكة البحرين
المملكة العربية السعودية
دولة اإلمارات العربية المتحدة
دولة قطر
أخرى

2018

13.366.358
-

11.413.351
1.045.218
548.689
446.510
416.782

13.366.358

13.870.550

مخاطر السيولة
ان مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة في الحصول على األموال الالزمة لسداد التزاماتها المتعلقة بأدواتها المالية والتي يتم تسديدها نقداً
أو باستخدام أصل مالي آخر .تضمن إدارة مخاطر السيولة توافر األموال في جميع األوقات لتلبية متطلبات التمويل للمجموعة.

المطلوبات
ذمم تجارية دائنة وأخرى
قروض بنكية ألجل

إجمالي التدفقات
النقدية التعاقدية

سنة إلى 5
سنوات

6.600.498

6.600.498

6.600.498

-

-

187.697
1.950.625
2.412.933

193.563
1.950.625
2.412.933

193.563
1.950.625
2.412.933

-

-

11.151.753

11.157.619

11.157.619

-

-

7.822.051
18.000.000

7.822.051
19.971.231

7.822.051
4.765.800

15.205.431

-

25.822.051

27.793.282

12.587.851

15.205.431

-

إدارة مخاطر السيولة
تهدف طريقة المجموعة في إدارة السيولة إلى التأكد من أن المجموعة توفر سيولة أكبر بكثير من المتطلبات الحالية والمستقبلية .تراقب المجموعة
باستمرار مدى تجاوز المقبوضات التعاقدية للمدفوعات التعاقدية ،وترتبط مستويات السلفيات الجديدة بمستويات السيولة.

مخاطر السمعة
تدير المجموعة مخاطر السمعة من خالل المراقبة المستمرة للعمليات ،لضمان استالم ردود أفعال العمالء على المنتجات والخدمات المقدمة بانتظام
والتصرف على أساسها ،وعمليات النزالء المجهولين وأشكال أخرى من استبيانات رضا العمالء.

االستحقاقات التعاقدية المستقبلية المتبقية للموجودات والمطلوبات المالية ملخصة في الجدول أدناه .تم اإلفصاح عن التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية
غير المخصومة للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة وأسعار الفائدة السائدة بتاريخ بيان المركز المالي إلى حين استحقاقاتهم النهائية.

إدارة رأس المال
سياسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ،والمحافظة على التطورات المستقبلية
للمجموعة .يراقب مجلس اإلدارة كل من االنتشار الديموغرافي للمساهمين ،باإلضافة للعائد على رأس المال ،والذي تعرفه المجموعة كمجموع حقوق
ملكية المساهمين ومستوى أرباح األسهم لهم .يسعى مجلس إدارة المجموعة للمحافظة على توازن بين أعلى عوائد الممكن تحقيقها والنمو الممكن تحقيقه
بوضع رأسمالي سليم .لم تكن هناك أي تغيرات جوهرية في توجه المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.

2019

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
ذمم تجارية مدينة
موجودات أخرى

المطلوبات
ذمم تجارية دائنة وأخرى
قروض بنكية ألجل
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الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
استثمارات في أوراق مالية
(دين)
ذمم تجارية مدينة
موجودات أخرى

القيمة
الدفترية

خالل سنة
واحدة

أكثر من
 5سنوات

القيمة
الدفترية

إجمالي التدفقات
النقدية التعاقدية

خالل سنة
واحدة

أكثر من
 5سنوات

سنة إلى 5
سنوات

7.130.581
2.318.639
3.103.850

7.130.581
2.318.639
3.103.850

7.130.581
2.318.639
3.103.850

-

-

12.553.070

12.553.070

12.553.070

-

-

7.698.461
12.560.000

7.698.461
14.137.787

7.698.461
1.531.264

12.606.523

-

20.258.461

21.836.248

9.229.725

12.606.523

-

 .27القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي سوق يتم استالمها لبيع أحد الموجودات أو المدفوعة لتحويل أحد المطلوبات في عملية منظمة بين المشاركين في السوق
الرئيسي في تاريخ القياس ،والسوق األكثر فائدة التي يمكن للمجموعة الوصول إليها في ذلك التاريخ في حال غياب السوق الرئيسي .القيمة العادلة
للمطلوبات تعكس مخاطر عدم أدائه.
من أسس تعريف القيمة العادلة هو افتراض استمرارية الشركة ،بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتها ،أو تقليص حجم عملياتها بصورة جوهرية ،أو
إجراء المعامالت بشروط مجحفة.
الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
يوضح الجدول التالي القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ،ويحللها حسب المستوى في تراتبية القيمة العادلة ،حيث يتم تصنيف
قياس القيمة العادلة كما في  31ديسمبر.
2019
المستوى1
استثمارات أدوات دين بالقيمة العادلة
أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
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المستوى2

المستوى3

مجموع القيمة
العادلة

10.841.028

-

2.525.330

13.366.358

10.841.028

-

2.525.330

13.366.358
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الموحدة (يتبع)

2019

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 .26إدارة المخاطر
تتعرض المجموعة للمخاطر اآلتية جراء استخدام األدوات المالية:
		
·مخاطر االئتمان
·مخاطر السيولة
·مخاطر السوق
يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله ،أهداف المجموعة ،السياسات واإلجراءات وكيفية قياس
وإدارة المخاطر ،وإدارة المجموعة لرأس المال .ويعرض هذا اإليضاح أيضاً بعض اإلفصاحات الكمية المبينة من خالل هذه البيانات المالية الموحدة.
مجلس إدارة المجموعة مسئول عن وضع ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر .أسس مجلس إدارة المجموعة اللجنة التنفيذية ،التي تساعد المجلس اإلدارة
في القيام بمهامهم ومسئولياتهم لتطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة.
تشرف لجنة التدقيق بالمجموعة على كيفية قيام اإلدارة بااللتزام بإجراءات إدارة المخاطر الخاصة بالشركة ،ومراجعة مالئمة ممارسة إدارة المخاطر
المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة .قسم التدقيق الداخلي يقوم بمساعدة لجنة التدقيق في دورها الرقابي .يقوم قسم التدقيق الداخلي بتنفيذ مهام
مدرجة بشكل منتظم ومهام أخرى تنفذ بصورة مفاجأة تتعلق بمراجعة إجراءات وضوابط إدارة المخاطر ويرفع تقارير بنتائج مراجعاته إلى لجنة
التدقيق.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية الناجمة عن العجز بالوفاء بااللتزامات التعاقدية من قبل زبون أو الطرف المقابل في األدوات المالية .وتنشأ
هذه المخاطر بشكل أساسي من النقد وأرصدة البنوك ،والذمم المدينة ،واستثمارات أدوات الدين.
مخاطر االئتمان للمجموعة على النقد وأرصدة البنوك محدودة ،كونها يتم إيداعها لدى بنوك في البحرين ذات تصنيف استثماري جيد.
بالنسبة للذمم التجارية المدينة ،تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالزبائن عن طريق وضع حدود ائتمانية للزبائن بصورة فردية،
ومراقبة أرصدة الذمم المدينة القائمة باستمرار.
تنتج مخاطر التمركز عندما يعمل عدة أطراف متقابلة في أنشطة اقتصادية متشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو لهم خصائص اقتصادية
متشابهة قد تؤثر بدرجة متشابهة على مقدرتهم لسداد التزاماتهم نتيجة لتغيرات في المناخ االقتصادي أو السياسي أو ظروف أخرى .مخاطر التمركز
االئتمان تشير إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة للتطورات التي تأثر في قطاع أو موقع جغرافي معين.
التعرض لمخاطر االئتمان
المبالغ الدفترية للموجودات المالية تمثل التعرض األقصى لمخاطر االئتمان .التعرض األقصى لمخاطر االئتمان كما في تاريخ بيان المركز المالي
كان كما يلي:

ذمم تجارية مدينة
موجودات أخرى
استثمارات أدوات دين
أرصدة البنوك

2019
2.318.639
3.103.850
7.079.529

2018
1.950.625
2.412.933
187.697
6.556.048

12.502.018

11.107.303

ليست مستحقة وال منخفضة القيمة
مستحقة  90 – 0يوماً
مستحقة  180 – 91يوماً
مستحقة أكثر من 180يومأً

البحرين
الشرق األوسط
أخرى

2019
9.963.619
2.445.245
93.154
12.502.018

11.107.303

االجمالي

انخفاض
القيمة

انخفاض
القيمة

اإلجمالي

673,870
1,195,438
187,467
560,568

()298,704

815.208
991.937
101.402
419.854

()14.648
()29.080
()334.048

2,617,343

()298,704

2.328.401

()377.776

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل معدل الربح وأسعار األسهم ومعدل سعر الصرف وهامش االئتمان والتي لها تأثير على دخل
المجموعة أو تدفقاتها النقدية المستقبلية أو قيمة أدواتها المالية .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة تعرضات مخاطر السوق في
حدود اإلطارات المقبولة مع تحقيق عائد مجزي على المخاطر .تتكبد المجموعة التزامات مالية إلدارة مخاطر السوق .جميع هذه المعامالت تتم في
إطار التوجيهات التي حددها مجلس اإلدارة.
 )1مخاطر معدل الفائدة
مخاطر معدل الفائدة هو مخاطر تغير قيمة األداة المالية نتيجة تغير معدالت الفائدة بالسوق .إن  %1زيادة  /نقصان في معدالت الفائدة سيؤثر بمبلغ
 94.323دينار بحريني ( 73.265 :2018دينار بحريني) كخسارة و  199.354دينار بحريني ( 76.160 :2018دينار بحريني) كربح على الربح
وحقوق ملكية المجموعة.
 )2التعرض إلى مخاطر العملة
مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية .تتعرض المجموعة لمخاطر العملة من
مشترياتها التي تستلم فواتيرها بالعمالت األجنبية ،او من مبيعات بطاقات االئتمان بالعمالت األجنبية وعلى بعض االستثمارات بالعمالت األجنبية .غالباً،
يتم شراء المنتجات من مورين محليين .االستثمارات بالعمالت األجنبية هي باللاير السعودي أو الدرهم اإلماراتي ،وهي مرتبطة بالدوالر األمريكي.
غالبية مشترات العملة األجنبية تتم بالدوالر األمريكي .يرتبط الدوالر األمريكي بالدينار البحريني ،وبالتالي ال تتعرض المجموعة ألي مخاطر عملة
جوهرية.
 )3مخاطر أسعار األسهم
استثمارات حقوق الملكية المدرجة للمجموعة يتم إدراجها في بورصة البحرين ،وبورصة الكويت ،والسوق المالية السعودية (تداول) ،وبورصة قطر.
يوضح الجدول التالي حساسية التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لتغيرات محتملة معقولة في أسعار األسهم ،مع ثبات جميع المتغيرات األخرى.

تغير في سعر
السهم
استثمارات متوفرة للبيع
(مدرجة)

التعرض األقصى لمخاطر االئتمان كما في تاريخ بيان المركز المالي بناء على التمركز الجغرافي كان كما يلي:
2018
8.737.864
2.088.283
281.156

2018

2019
األثر على
حقوق الملكية

األثر على
الربح

تغير في سعر
السهم

2018
األثر على
حقوق الملكية

األثر على
الربح

%10+

1.084.103

-

%10+

1.162.085

-

%10-

1.084.103

-

%10-

()1.178.124

-

جميع االستثمارات المدرجة للمجموعة مدرجة في مملكة البحرين وغيرها من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
تمركز محفظة االستثمارات
ينشأ تمركز محفظة االستثمارات عند االستثمار في عدد من المنشآت التي تزاول أنشطة تجارية متماثلة ،أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية،
أو تكون لها سمات اقتصادية متشابهة تتأثر بالتغيرات االقتصادية والسياسية أو بالظروف األخرى .تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع
االستثمارات من حيث التمركز .تمركز محفظ استثمارات المجموعة كانت كما يلي:

أعمار الذمم المدينة كما في تاريخ بيان المركز المالي كانت:
38
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 .25معامالت مع أطراف ذوي العالقة
تعتبر األطراف ذوي عالقة إذا كان أحد الطرفين لديه القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير كبير على الطرف اآلخر في اتخاذ القر

ارات المالية والتشغيلية .األطراف ذوي العالقة تشمل المؤسسات التي تمارس الشركة تأثيرا ٌ كبيرا عليها ،كبار المساهمين ،أعضاء مجلس اإلدارة،

وأعضاء اإلدارة العليا التنفيذيين للشركة .تتم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة بشروط متفق عليها بين األطراف.
فيما يلي المعامالت مع األطراف ذوي العالقة خالل السنة:

مشتريات

المساهمين الرئيسيين وشركاتهم
التابعة والزميلة
شركات زميلة (إيضاح )6
أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم
ذات العالقة

 31ديسمبر 2019
مصروفات
دخل رسوم
الفوائد
اإلدارة

مبيعات

حصة المجموعة من ربح
شركات زميلة

مشتريات

 31ديسمبر 2018
مصروفات الفوائد
دخل رسوم
اإلدارة

مبيعات

حصة المجموعة من ربح
شركات زميلة

622.477
14.035

566.380
74.723

403.556
-

895.839
-

1.607.916

416,195
52,243

178,152
-

368,437
-

419,837
-

1.316.919

-

68.025

-

-

-

806,843

157,971

-

-

-

636.512

709.128

403.556

895.839

1.607.916

1,275,281

336,123

368,437

419,837

1.316.919

فيما يلي األرصدة مع أطراف ذوي عالقة المتضمنة في بيان المركز المالي الموحد:
 31ديسمبر 2019
قرض بنكي
ذمم تجارية
دائنة

ذمم تجارية مدينة ذمم مدينة أخرى

المساهمين الرئيسيين وشركاتهم
319.886
التابعة والزميلة
27.043
شركات زميلة
أعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم
ذات العالقة
17.221
364.150

ذمم دائنة أخرى

ذمم تجارية مدينة

 31ديسمبر 2018
ذمم تجارية دائنة

ذمم مدينة أخرى

ذمم دائنة أخرى

قرض بنكي

143.409
-

64.908
283

12.560.000
-

-

84.538
-

179,486

64,631

18,000,000

-

-

-

-

-

18.722

-

-

-

-

143.409

65.191

12.560.000

-

103.260

179,486

64,631

18,000,000

-

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 الرئيسين خالل السنة:
2019
رواتب ومكافآت قصيرة األجل
منافع ما بعد التوظيف
أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

36

382.288
18.283
298.200
698.771

2018
440.190
18.926
295.354
754.470

تمت الموافقة على بعض المعامالت من قبل مجلس اإلدارة بموجب المادة ( 189ب) من قانون الشركات التجارية في السنة المنتهية في
أو المعامالت التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس.

 31ديسمبر  ،2019حيث كان لرئيس مجلس اإلدارة ،أو أعضاء المجلس ،أو أعضاء اإلدارة الرئيسيين مصالح مباشرة أو غير مباشرة في العقود

األرصدة القائمة في نهاية السنة تنشأ من سياق العمل االعتيادي ،وال تتحمل أي فائدة وهي غير مضمونة .تقوم المجموعة بعمل مخصص النخفاض
السنة مع األطراف ذوي العالقة ،ولم يتم تحديد مخصص محدد لخسائر انخفاض قيمة األرصدة مع األطراف ذوي العالقة في نهاية السنة.

قيمة أرصدة األطراف ذوي العالقة ،فقط إذا كان من المؤكد تقريباً أن لن يتم استرداد الدين .لم يتم تسجيل أي خسائر النخفاض قيمة األرصدة القائمة خالل
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 .20رسوم إدارة وإيرادات أخرى
2019

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
2019

2018

الرصيد االفتتاحي

2.137.984

2.064.155

مخصص السنة

312.826

288.731

المدفوع خالل السنة

()961.564

()214.902

1.489.246

2.137.984

 .15قرض البنك
متداول
غير متداول

2019
824.000
11.736.000
12.560.000

2018
4.000.000
14.000.000
18.000.000

حصلت المجموعة على قرض بنكي في  2018بمعدل فائدة يبلغ  %2.1 + BIBORلشراء فندق  4نجوم في دبي ،باإلمارات العربية المتحدة .كما
في  31ديسمبر  .2019تم رهن بعض عقارات المجموعة بقيمة دفترية تبلغ  10.846.855للبنك كضمان للقرض.
 .16ذمم تجارية دائنة وأخرى
ذمم تجارية دائنة
ذمم أطراف ذوي عالقة (إيضاح )25

2019
2.251.237
65.191
2.316.428

2018
1.999.342
64.631
2.063.973

 .17مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
مصروفات مستحقة
مبالغ مستحقة للمقاولين
عالوات للموظفين مستحقة الدفع
ضرائب حكومية مستحقة الدفع
ذمم دائنة أخرى

2019
1.115.912
1.059.534
798.289
324.584
2.083.714
5.382.033

2018
1.341.229
1.845.579
406.443
573.902
1.590.925
5.758.078

 .18اإليرادات
أغذية ومرطبات
الغرف
إيرادات تشغيلية أخرى

2019
25.898.760
10.648.465
2.022.585

2018
25.284.578
8.109.628
1.717.072

38.569.810

35.111.278

 .19مصروفات تشغيلية مباشرة
أغذية ومرطبات
الرواتب والتكاليف ذات العالقة
الغرف
أقسام تشغيلية أخرى
مصروفات عامة أخرى

34

2019
11.352.765
6.642.071
1.361.516
301.324
1.721.605
21.379.281

2018
9.077.860
6.824.087
1.941.912
389.535
1.829.972
20.063.366
التقرير السنوي 2019

رسوم إدارة
إيرادات عقارية – صافي
دخل اإليجار
شطب مخصصات*
إيرادات أخرى

2018

403.555
350.726
236.865
45.809
251.510

368.437
401.471
19.391
2.434.686
198.968

1.288.465

3.422.953

* تم خالل  2018شطب مخصص بمبلغ  2.434.686دينار بحريني تم إنشاؤه في سنوات سابقة مقابل مطلوبات محتملة تتعلق بفندق كراون بالزا وشركة
البحرين للسياحة عند شرائها .استناداً إلى التطورات خالل  2018تمت إعادة تقييم هذه المخصصات من قبل اإلدارة وتم شطبها بعد إنتفاء الحاجة إليها.
 .21مصروفات تشغيلية أخرى
2019

2018

الخدمات
التسويق
الصيانة
رسوم مهنية
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
رسوم التسجيل
مصروفات التأمين
ضرائب بلدية

899.216
303.129
350.117
41.016
298.200
28.204
76.731
44.160

557.571
206.295
243.145
51.067
295.354
30.744
72.820
18.000

طباعة وقرطاسية
مصروفات اخرى

37.295
926.068

15.379
1.147.976

3.004.136

2.638.351

 .22مصروفات ما قبل تشغيل المشروع
تتكون مصروفات ما قبل تشغيل المشروع من مصروفات عمومية وإدارية بمبلغ  134.486تتعلق بمبنى الجفير في  2019ومبلغ  1.057.899دينار
بحريني متكبدة في  2018على فندق األربع نجوم في دبي قبل البدء في العمليات.
 .23التزامات المصروفات الرأسمالية
المصروفات الرأسمالية المتعاقد عليها بتاريخ بيان المركز المالي ،ولكن لم يتم التخصيص لها ،والمتعلقة بالمجموعة بلغت  2.420.000دينار بحريني
( 1.844.025 :2018دينار بحريني) .وتشمل بشكل رئيسي إنشاء وتطوير جلف ريزدنس الجفير.
 .24التخصيصات المقترحة
2019
الربح وفقاً لبيان الربح أو الخسارة الموحد
تخصيصات مقترحة:
أرباح أسهم نقدية

2018

5.950.130

6.921.515

5,649,872

5,648,465

تخضع تخصيصات ربح سنة  2019لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية االعتيادي.
خالل اجتماع الجمعية العمومية االعتيادية بتاريخ  12مارس  ،2019وافق المساهمون على توزيع أرباح لسنة  2018بمبلغ  6.778.158دينار
بحريني لعام .2018

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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الموحدة (يتبع)

* تبين كنسبة من مجموع األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل للشركة.
تفاصيل جنسيات المساهمين ونسبة األسهم التي يملكونها من إجمالي عدد األسهم المتداولة كما يلي:

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

النوع

د) األداء لكل سهم  100فلس (ما عدا أسهم الخزانة)
2019

2018

26
25

31
25

العائد على السهم األساسي والمخفض  -فلس
أرباح أسهم نقدية مقترحة  -فلس

هـ) العائد على السهم
يتم احتساب العائد على السهم االساسي عن طريق قسمة صافي الربح المنسوب لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
خالل السنة ،باستثناء متوسط عدد األسهم المشتراة من قبل الشركة والمحتفظ بها كأسهم خزانة ،كما يلي:

ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق الملكية

2019

2018

5.950.130

6.921.515

225.967.503

225.938.597

26

31

العائد على السهم األساسي بالفلس

العائد على السهم المخفض يعادل العائد على السهم األساسي ،حيث ال يوجد لدى المجموعة أي أدوات مخفضة محتملة اإلصدار.

عدد األسهم

بحريني
مصري
إماراتي
الهند
األردني
الكويتي
عماني
قطري
سعودي
أخرى

1.072 215.531.116
1
14.419
8
1.019.835
4
198.126
1
4.703
5
2.879.433
1
3.821
5
119.310
9
2.798.337
2.714
3.425.763
3.820 225.994.863

فيما يلي بيان بأسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم التي يملكونها والتي تمثل نسبة  %5أو أكثر من عدد األسهم القائمة:

الجنسية
شركة ممتلكات البحرين القابضة
ش.م.ب (مقفلة)
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
شركة االستثمارات العائلية المحدودة
يوسف خليل المؤيد وأوالده ش.م.ب (مقفلة)

بحريني
بحريني
بحريني
بحريني

عدد األسهم
57.558.331
28.382.960
24.428.215
14.309.817

 31ديسمبر 2018
نسبة الملكية

%25.47
%12.56
%10.81
%6.3

عدد األسهم
57.558.331
28.382.960
24.428.215
14.309.817

نسبة الملكية
%25.47
%12.56
%10.81
%6.3

لدى المجموعة فئة واحدة من األسهم فقط وحاملي هذه األسهم لديهم حقوق تصويت متساوية.
ز) معلومات إضافية عن حملة أسهم الشركة
لدى الشركة فئة واحدة من األسهم فقط وحاملي هذه األسهم لديهم حقوق تصويت متساوية.
توزيع ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة على النحو اآلتي:
الـنــــــــــوع*

عدد االسهــــم

عــدد المســــاهمين

اقل من %1
أكثر من  %1وأقل من %5
أكثر من  %5واقل من %10
أكثر من  %10وأقل من %20
أكثر من . %20اقل من %50

3.808
8
1
2
1

69.808.990
31.506.550
14.309.817
52.811.175
57.558.331

المجموع
أسهم الخزانة

3.820
-

225.994.863
-

%95.370
%0.006
%0.451
%0.088
%0.002
%1.274
%0.002
%0.053
%1.238
%1.516
%100.00

214.530.490
14.419
1.019.589
165.657
4.703
2.872.128
3.821
119.214
2.788.337
4.476.505
225.994.863

فاروق يوسف المؤيد
فوزي أحمد علي كانو
خالد محمد كانو
محمد حسين يتيم
محمد جاسم بوزيزي
عادل حسين مهدي المسقطي

 31ديسمبر 2019
النسبة من مجموع
عدد
األسهم المتداولة
األسهم
%1.874
4.234.297
%0.085
193.975
%0.063
141.436
%0.789
1.782.343
%0.198
448.119
%0.025
56.508

1.041
1
7
3
1
4
1
4
9
2.788
3.859

%94.927
%0.006
%0.451
%0.073
%0.002
%1.271
%0.002
%0.053
%1.234
%1.981
%100.00

النسبة لمجموع االسهم
المصدرة %
30.90
13.94
6.33
23.36
25.47
%100.00
-

 31ديسمبر 2018
النسبة من مجموع
عدد
األسهم المتداولة
األسهم
%1.874
4.234.297
%0.062
139.755
%0.063
141.436
%0.767
1.732.343
%0.198
448.119
%0.025
56.508

تفاصيل حصص الملكية التي يمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة إلى جانب الشركات التي يسيطرون عليها ،أو يسيطرون عليها بصورة مشتركة ،أو
يمارسون عليها تأثيراً جوهرياً هي كما يلي:
2018
2019
142.488.632
143.024.881
عدد األسهم
نسبة الملكية

* موضحة كنسبة مئوية من إجمالي األسهم الصادرة والمدفوعة للشركة.
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 %من مجموع
األسهم
المتداولة

عدد األسهم

 %من مجموع
األسهم
المتداولة

ما يلي إجمالي حصص الملكية التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة:

و) المساهمين الرئيسيين

 31ديسمبر 2019

2019
عدد
المساهمين

2018
عدد
المساهمين

%63.29

%63.05

 .13احتياطيات أخرى
أاحتياطي قانوني
)
حسب متطلبات قانون الشركات التجارية فانه يجب تخصيص  %10من صافي الربح لالحتياطي القانوني حتى يبلغ مجموع االحتياطي  %50من رأس
المال المدفوع .يتم تطبيق هذه الحدود بصورة منفصلة على كل من شركات المجموعة.
باحتياطي عام
)
يتم التخصيص لالحتياطيات العامة من أرباح السنة ،وذلك حسب تقدير مجلس اإلدارة.
هاحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
)
تحتسب أرباح أو خسائر إعادة قياس استثمارات األوراق المالية في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات.
 .14مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
بلغت مساهمات المجموعة فيما يتعلق بالموظفين البحرينيين للسنة  297,182دينار بحريني ( 266.518 :2018دينار بحريني) .كما في  31ديسمبر
 ،2019كان يعمل لدى المجموعة  935موظفاً (.)896 :2018
الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة خالل السنة كانت كما يلي:

التقرير السنوي 2019

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب

33
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الموحدة (يتبع)

 .10الموجودات األخرى
2019

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 .8المخزون
2019
أغذية ومرطبات
المخازن العامة
مخازن الصيانة
مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم

الحركة في مخصص المخزون بطئ الحركة كانت كما يلي:

2018

3.105.442
111.927
200.960
3.418.329
()272.138

3.505.101
142.668
69.682
3.717.451
()278.447

3.146.191

3.439.004

2018

كما في  1يناير
صافي مخصص السنة
شطب خالل السنة

278.447
9.726
()16.035

300.092
4.262
()25.907

كما في  31ديسمبر

272.138

278.447

2019

الحركة في مخصص انخفاض القيمة خالل السنة كانت كما يلي:

2018

2.253.193
364.150

2.225.141
103.260

2.617.343

2.328.401

()298.704

()377.776

2.318.639

1.950.625

2019

30

475.755

471.239

ودائع ضمان

322.734

211.621

موجودات أخرى*

2.637.707

2.021.826

3.579.605

2.884.172

*موجودات أخرى تشمل على مبلغ  1.795.500دينار بحريني ( 31ديسمبر 1.795.000 :دينار بحريني) يتعلق بضريبة القيمة المضافة المدفوعة
عند شراء الفندق في دبي ،والذي احتسب كضريبة القيمة المضافة المستحقة.
 .11النقد وأرصدة البنوك
2018

النقد وأرصدة البنوك

7.130.581

6.024.549

النقد وما في حكمه

7.130.581

6.024.549

ودائع لدى البنوك ذات فترات استحقاق أكثر من  3أشهر

-

575.949

7.130.581

6.600.498

المعلومات حول تعرض المجموعة لمعدل الفائدة ولمخاطر االئتمان على متضمنة في إيضاح .26

 .9ذمم تجارية مدينة

مخصص انخفاض القيمة على الذمم التجارية المدينة

ذمم مدينة أخرى – أطراف ذوي عالقة (إيضاح )25
مصروفات مدفوعة مقدماً

143.409

179.486

2019
2019

ذمم تجارية مدينة
ذمم أطراف ذوي عالقة (إيضاح )25

2018

2018

الرصيد في  1يناير

377.776

338.296

صافي مخصص السنة

32.769

39.480

شطب خالل السنة

()111.841

-

الرصيد في  31ديسمبر

298.704

377.776

التقرير السنوي 2019

 .12رأس المال
العدد

المبلغ

العدد

المبلغ

2019

2019

2018

2018

أ) األسهم المصرح بها بواقع  100فلس للسهم 300.000.000

30.000.000

300.000.000

30.000.000

225.994.863

22.599.487

225.994.863

22.599.487

ب) الصادرة والمدفوعة بالكامل

ج) أسهم الخزانة:
عقد تأسيس الشركة يسمح لها باالحتفاظ بما مجموعه ( %10أو أي حدود أخرى يوضحها القانون) من أسهمها الصادرة كأسهم خزانة.
العدد

المبلغ

العدد

المبلغ

2019

2019

2018

2018

الرصيد في بداية السنة

56.266

33.248

56.266

33.248

بيع أسهم الخزينة

()56.266

()33.248

-

-

الرصيد في  31ديسمبر

-

-

56.266

33.248

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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 .6استثمارات في شركة زميلة (يتبع)
2019

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
ب) الجدول التالي يلخص المركز المالي للشركات الزميلة كما أدرجت في بياناتها المالية لحصة الشركة:
2019

اإلفريقية والشرقية (البحرين) ذ.م.م

2018

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات غير المتداولة

9.486.084
16.059.737
()1.915.153
()399.090

6.400.868
17.772.066
()1.384.164
()268.280

صافي الموجودات ()%100

23.231.578
%33

22.520.490
%33

حصة الشركة في صافي الموجودات
الشهرة

7.743.781
373.664

7.506.755
373.664

القيمة الدفترية للحصة في الشركة الزميلة

8.117.445

7.880.419

2019

28

2018

اإليرادات

1.469.659

1.438.214

خسارة السنة

()1.600.274

()1.038.481

مجموع الدخل الشامل

()1.600.274

()1.038.481

حصة الشركة من مجموع الدخل الشامل ()%28.06

()450.255

()290.787

أرباح اسهم مستلمة من قبل الشركة

-

101.000

نتائج الشركة البحرينية للترفيه العائلي المستخدمة للمحاسبة بطريقة حقوق الملكية على دفاتر الحسابات المراجعة للتسعة األشهر المنتهية في 30
سبتمبر  ،2019والحسابات اإلدارية للثالثة أشهر المنتهية في  31ديسمبر  .2019نتائج الشركة األفريقية والشرقية (البحرين) المستخدمة للمحاسبة
بطريقة حقوق الملكية تستند على الحسابات المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
 .7استثمارات في أوراق مالية
2019

2018

2018

اإليرادات

17.903.786

16.444.785

ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر

6.174.570
237.042

4.823.164
110.696

مجموع الدخل الشامل

6.411.612

4.933.860

حصة الشركة من مجموع الدخل الشامل ()%33.33

2.137.026

1.644.787

أرباح اسهم مستلمة من قبل الشركة

1.900.000

1.600.000

الشركة البحرينية للترفيه العائلي

2019

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات غير المتداولة

500.714
5.238.970
()465.597
()886.160

357.012
6.266.699
()540.640
()85.869

صافي الموجودات ()%100

4.396.927

5.997.202

%28

%28

حصة الشركة في صافي الموجودات

1.232.858

1.683.113

القيمة الدفترية للحصة في الشركة الزميلة

1.232.858

1.683.113

2018

التقرير السنوي 2019

استثمارات حقوق الملكية – بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (مدرجة)
استثمارات حقوق الملكية – بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(غير مدرجة)
أدوات دين  -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

10.841.028

11.711.979

2.525.330
-

1.970.874
187.697

13.366.358

13.870.550

الحركة في استثمارات األوراق المالية للسنة كانت كما يلي:

2019

2018

الرصيد في  1يناير
أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9في  1يناير 2018
استبعادات خالل السنة
صافي التغير في القيمة العادلة

13.870.550
()2.545.506
2.041.314

12.493.482
1.260.802
()356.732
472.998

الرصيد في  31ديسمبر

13.366.358

13.870.550
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إيضاحات حول البيانات المالية

الموحدة (يتبع)

 .6استثمار في شركات زميلة
فيما يلي المعومالت عن الشركات الزميلة كما في تاريخ بيان المركز المالي:

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 .5عقارات استثمارية

إسم الشركة

2019
التكلفة
في  1يناير 2019
إضافات
في  31ديسمبر 2019

أرض

مباني

مكان العمل/البلد

المجموع
الشركة البحرينية للترفيه
العائلي ش.م.ب

494.515
-

1.818.110
79.830

2.312.625
79.830

494.515

1.897.940

2.392.455

االستهالك المتراكم
في  1يناير 2019
استهالك السنة

-

1.514.949
56.489

1.514.949
56.489

في  31ديسمبر 2019

-

1.571.438

1.571.438

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2019

494.515

326.502

821.017

مملكة البحرين

نسبة الملكية
2018
2019
*%28.06

طبيعة العالقة
شركة زميلة

%28.06

األنشطة الرئيسية
تزاول في المقام األول أنشطة
تشغيل المطاعم ،وتقديم الخدمات
المتعلقة بالترفيه العائلي ،وتوريد
بالترفيه،
المتعلقة
المعدات
واالستثمار في الشركات ذات
األهداف المماثلة

الشركة األفريقية الشرقية
(البحرين) ذ.م.م

مملكة البحرين

%33.33

شركة زميلة

%33.33

االستثمار في السندات واألسهم،
باإلضافة الستيراد وبيع المنتجات
االستهالكية.

* تحتسب نسبة الملكية استناداً إلى رأس مال االستثمار صافي من أسهم الخزانة.
أ) الحركة في االستثمار في الشركات الزميلة كما يلي:
2019

2018
التكلفة
في  1يناير 2018
في  31ديسمبر 2018

أرض

494.515
494.515

مباني

المجموع

1.818.110

2.312.625

1.818.110

2.312.625

االستهالك المتراكم
في  1يناير 2018
استهالك السنة

-

1.466.343
48.606

1.466.343
48.606

في  31ديسمبر 2018

-

1.514.949

1.514.949

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2018

494.515

303.161

797.676

تستند القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في  31ديسمبر  2019والتي تبلغ  2.104.403دينار بحريني ( 2.387.633 :2018دينار بحريني)
على التقييم الذي أعده مقيم العقارات الخارجي المستقل (راجع إيضاح .)27

الرصيد في  1يناير
حصة المجموعة من (الخسارة)  /الربح للسنة
أرباح أسهم مستلمة
الحصة في حركة القيمة العادلة لالستثمار
الرصيد في  31ديسمبر

2018
الرصيد في  1يناير
حصة المجموعة من (الخسارة)  /الربح للسنة
أرباح أسهم مستلمة
الحصة في حركة القيمة العادلة لالستثمار
الرصيد في  31ديسمبر

الشركة البحرينية
للترفيه العائلي

الشركة اإلفريقية
والشرقية

المجموع

1.683.113
()450.255
-

7.880.419
2.058.171
()1.900.000
78.855

9.563.532
1.607.916
()1.900.000
78.855

1.232.858

8.117.445

9.350.303

الشركة البحرينية
للترفيه العائلي

اإلفريقية والشرقية

المجموع

2.074.900
()290.787
()101.000
-

7.835.632
1.607.706
()1.600.000
37.081

9.910.532
1.316.919
()1.701.000
37.081

1.683.113

7.880.419

9.563.532

الشركة البحرينية للترفيه العائلي مدرجة في بورصة البحرين .تستند القيمة السوقية إلى األسعار المعروضة والتي بلغت  818.100دينار بحريني كما
في  31ديسمبر  818.100 :2018( 2019دينار بحريني).

26
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إيضاحات حول البيانات المالية

الموحدة (يتبع)

 .4عقارات ومعدات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
تراتبية القيمة العادلة
	-المستوى :1أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط ألداة مالية مماثلة.
	-المستوى :2نماذج تقييم مبنية على مدخالت قابلة للرصد ،مباشرة (أي السعر) أو غير مباشرة (أي مشتقة من األسعار) .هذه الفئة تشمل أدوات
مقيمة باستخدام :أسعار السوق المدرجة في سوق نشط ألدوات مالية مماثلة ،وأسعار مدرجة ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة ،و أسعار السوق
المدرجة في سوق ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة في سوق يعتبر أقل من نشط ،أو طرق تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة
للرصد مباشرة أو غير مباشرة من معلومات السوق.
	-المستوى :3نماذج تقييم مبنية على مدخالت غير قابلة للرصد .تشمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشمل تقنيات تقييمها مدخالت غير مبنية على
معلومات سوقية قابلة للرصد.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تحتسب في البيانات المالية الموحدة بشكل متكرر ،تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت بين مستويات تراتبية
القيمة العادلة قد حصلت من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناء على مدخالت أقل مستوى ،المهمة لقياس القيمة العادلة ككل) كما في تاريخ بيان المركز
المالي.
ألغراض إفصاحات القيمة العادلة ،حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات،
ومستوى القيمة العادلة ضمن التراتبية المشروحة أعاله.
ف) انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثب انخفاض الموجود .إذا وجد مثل هذا الدليل ،أو عندما
يتطلب عمل فحص انخفاض سنوي للموجود ،تقوم المجموعة بعمل تقييم لمبلغ الموجود القابل لالسترداد .ان القيمة القابلة لالسترداد للموجود هي
القيمة العادلة األعلى للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصاً تكلفة البيع وقيمتها المستخدمة وهي محددة للموجود الفردي ،إذا 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
ً
مضمحال ،ويتم اظهار الموجود بالمبلغ القابل لالسترداد.
الوحدة المنتجة للنقد عن قيمها القابلة لالسترداد فان الموجود يعتبر
عندما يتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود ،فان التدفقات النقدية المستقبلية يتم خصمها إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي
يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاصة بالموجود .عند تحديد القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع ،فانه يتم األخذ
في االعتبار أحدث معامالت في السوق .عندما ال يمكن تحديد مثل هذه المعامالت ،فانه يتم استخدام أحدث نماذج التقييم المناسبة في السوق .هذه
الحسابات يتم تأييدها من قبل مضاعفات التقييم أو مؤشرات أخرى متوفرة للقيمة العادلة .تستند عملية حساب انخفاض المجموعة على الميزانيات
التفصيلية والحسابات المتوقعة ،التي تعد بشكل منفصل لكل وحدة من الوحداات المنتجة للنقد للمجموعة والتي يتم تخصيص الموجودات الفردية لها.
ص) تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض المتكبدة والمنسوبة مباشرة لشراء ،أو إنشاء ،أو إنتاج أصل مؤهل .يتم احتساب تكاليف االقتراض األخرى في بيان الربح
او الخسارة الموحد خالل السنة التي تنشأ فيها.
ق) مصروفات الفوائد
مصروفات الفوائد تتعلق بقروض البنوك وتحتسب بطريقة معدل الفائدة الفعلي .طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة لألصل
أو االلتزام المالي ،وتخصيص دخل أو مصروفات الفوائد على مدى العمر المتوقع لألصل أو االلتزام .إن لتطبيق طريقة معدل الفائدة الفعلي أثراً
على احتساب مصروفات الفوائد بالتساوي بما يتناسب مع المبلغ القائم على مدى الفترة لالستحقاق أو السداد.
ر) الضريبة الحكومية
تدفع المجموعة الضريبة الحكومية محسوبة كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات الفندق (صافي من أرباح صرف العمالت األجنبية) وتدفع للحكومة بعد
كل  3أشهر.
ش) احتياطي األعمال الخيرية
بناء على توصيات مجلس اإلدارة ،يتم تحويل مبلغ من األرباح السنوية إلى هذه االحتياطي .االحتياطي يمثل المبلغ غير الملتزم به للتبرعات واألعمال
الخيرية المعتمدة من قبل المساهمين.

أرض مملوكة
تملك حر

مباني على
أراضي مملوكة
تملك حر

أثاث وتركيبات
ومعدات مكتبية

آالت ومعدات
ومركبات

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ

التكلفة:
كما في  1يناير 2019
إضافات
تحويالت
استبعادات وشطب

19.781.362
1.353.346
-

كما في  31ديسمبر 2019

1.358.904 20.657.895 23.111.491 99.945.259 21.134.708

89.484.238
424.670
10.036.530
()179

23.220.808
214.673
64.041
()388.031

20.506.374
245.712
950
()95.141

11.626.012
1.187.759
()11.454.867
-

المجموع

164.618.794
2.072.814
()483.351
166.208.257

االستهالك:
في  1يناير 2019
استهالك السنة
متعلق باالستبعادات والشطب

-

37.093.246
4.155.226
()179

-

62.080.310
7.597.267
()483.351

كما في  31ديسمبر 2019

-

- 11.352.489 16.593.444 41.248.293

69.194.226

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2019

6.518.047 58.696.966 21.134.708

14.748.857
2.232.618
()388.031

10.238.207
1.209.423
()95.141

9.305.406

1.358.904

97.014.031

تقع مباني فندق الخليج وكروان بالزا (تملك حر) في منطقة العدلية والمنطقة الدبلوماسية ويتم استخدامهم ألغراض عمليات الفنادق .عمر المباني ما
بين  05 - 04و  34سنة على التوالي .يستخدم مبنى مركز المؤتمرات (تملك حر) ألغراض إقامة المؤتمرات والندوات وعمر المبنى  42سنة .ولدى
المجموعة فندق في إمارة دبي وعمر الفندق سنتين .أيضاً لدى المجموعة مبنى سكني جديد في منطقة الجفير وعمره سنة واحدة.
أرض مملوكة
تملك حر

مباني على
أراضي مملوكة
تملك حر

أثاث وتركيبات
ومعدات مكتبية

آالت ومعدات
ومركبات

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ

المجموع

التكلفة:
كما في  1يناير 2018

13.643.881
7.196.000
-

16.395.544 66.168.696
7.453.551 20.128.088
862.379
3.467.607

انخفاض القيمة*

()1.058.519
-

()1.490.666

إضافات
تحويالت
استبعادات وشطب

كما في  31ديسمبر 19.781.362 2018

()280.153

23.220.808 89.484.238

9.707.089 9.385.342
6.772.447 10.875.411
()4.853.524
523.538
()277.917

-

11.626.012 20.506.374

115.300.552
52.425.497
()1.058.519
()2.048.736
164.618.794

االستهالك:
في  1يناير 2018
استهالك السنة
متعلق باالستبعادات
والشطب

-

14.480.504 35.226.048
1.759.019
2.147.351

8.731.965
1.784.158

-

58.438.517
5.690.528

-

()1.490.666

()277.916

-

()2.048.735

- 10.238.207

62.080.310

ت) الذمم التجارية المدينة
ً
ً
ً
تحتسب الذمم التجارية المدينة مبدئيا بالقيمة العادلة ،ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة مطروحا منها مخصص انخفاض القيمة.

كما في  31ديسمبر - 2018

ث) الذمم التجارية الدائنة
ً
ً
تحستب الذمم التجارية الدائنة مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة.

صافي القيمة الدفترية:

كما في  31ديسمبر 19.781.362 2018

()280.153

14.748.857 37.093.246

8.471.951 52.390.992

11.626.012 10.268.167

102.538.484

*خالل ،2018تم احتساب مخصص انخفاض القيمة بمبلغ  1.058.519دينار بحريني والذي يمثل المصروفات التطويرية لألرض في دبي.
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إيضاحات حول البيانات المالية

الموحدة (يتبع)

ي) رأس المال
تصنف أسهم حقوق الملكية كحقوق ملكية .التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلصدار السهم العادية وخيارات األسهم تحتسب كاقتطاعات من حقوق
الملكية.

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
تعتبر المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر إذا:
·من غير المحتمل أن يقوم المقترض بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل ،بدون لجوء المجموعة لخطوات مثل تسييل األداة المالية (إن تم
االحتفاظ بأي منها)؛ أو
·الموجودات المالية مستحقة ألكثر من  90يوماً.
الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من جميع إحتماالت حاالت التعثر على مدى العمر االفتراضي لألداة المالية.
الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة أثني عشر شهراً هي الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من إحتماالت حاالت التعثر المحتملة خالل  12شهراً
بعد تاريخ نهاية السنة (أو لفترة أقصر ،إذا كان العمر االفتراضي للمتوقع أقل من  12شهراً).
أقصى فترة يتم أخذها باالعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الحد األقصى للفترة التعاقدية التي تتعرض خاللها المجموعة للمخاطر االئتمانية.
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
ذمم تجارية مدينة وأخرى – (األسلوب المبسط)
تستخدم المجموعة مصفوفة المخصصات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية والذمم المدينة األخرى ،من العمالء الفرديين ،والذي يمثل
عدداً كبيراً جداً من األرصدة الصغيرة.
تحتسب معدالت الخسارة باستخدام طريقة معدل الترحيل (التدفق الجديد) بناء على احتمالية تقدم الذمم المدينة خالل مراحل متعاقبة من التعثر إلى سلة
الخسارة .كما يؤخذ التعافي من سلة الخسارة باالعتبار الحتساب معدالت الخسارة التاريخية .تستند معدالت الخسارة على الخبرة الفعلية في الخسارة
االئتمانية .تعدل هذه المعدالت لتعكس الفروقات بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم خاللها جمع البيانات التاريخية ،والظروف الحالية
والنظرة الجماعية للظروف االقتصادية على مدى األعمار المتوقعة للذمم المدينة .التسويات التطلعية لمعدالت الخسارة تستند على بطاقة نوعية ،والتي
توضح نظرة اإلدارة للظروف االقتصادية والتجارية المستقبلية.
النقد وما في حكمه – (األسلوب العام)
ً
تم قياس انخفاض القيمة على النقد وما في حكمه على أساس الخسارة المتوقعة ألثني عشر شهرا ،وتعكس فترات االستحقاق القصيرة للمخاطر .تعتبر
المجموعة أن المخاطر االئتمانية للنقد وما في حكمه منخفضة ،وذلك بناء على التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف األخرى.
الموجودات المالية المنخفضة ائتمانياً

ل) أرباح األسهم
تحتسب أرباح األسهم والتخصيصات األخرى المقترحة كمطلوبات في الفترة التي يتم فيها الموافقة عليها من قبل المساهمين.
م) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تحمل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة على بيان الربح أو الخسارة في السنة الخاصة بها.
ن) تقارير القطاعات
القطاعات هي أجزاء رئيسية مميزة من الشركة تقوم بنشاط اإلنتاج أو تقديم الخدمات ،والتي تتعرض لمخاطر ومنافع تختلف عن القطاعات األخرى.
القطاعات التشغيلية هي عبارة عن عناصر من المجموعة تقوم بأنشطة وأعمال قد تنتج عنها تحصيل إيرادات ودفع مصروفات ،بما في ذلك إيرادات
ومصروفات المعامالت مع مكونات المجموعة األخرى .ويقوم مجلس اإلدارة ولجنة االستثمار اللجنة التنفيذية بمراجعة نتائجها التشغيلية بصورة
منتظمة بهدف إتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد لهذه القطاعات وتقييم أداءها بناءاً على معلومات مالية متوافرة منفصلة لها.
نتائج القطاعات التي يتم رفع تقارير عنها لمجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية تشمل بنود منسوبة مباشرة إلى قطاع معين ،باإلضافة للنتائج التي يمكن
تخصيصها على أساس معقول.
س) المخصصات
يتم احتساب المخصصات في بيان المركز المالي عندما يكون على الشركة التزام قانوني أو إعتباري نتيجة ألحداث سابقة ،ويمكن قياسه بطريقة
موثوقة ،وإن هناك احتمال باستخدام منافع اقتصادية لسداد هذا االلتزام.
ع) قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة المستلمة لبيع أحد الموجودات أو المدفوع لتحويل المطلوبات في عملية منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.
قياس القيمة العادلة يستند على ان افتراض ان معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تحدث في:

في تاريخ كل بيان للمركز المالي ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر منخفضة ائتمانياً .يعتبر األصل المالي «منخفض ائتمانياً» عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

أ) السوق األساسي لألصل أو االلتزام؛
ب) وفي حالة عدم وجود هذا السوق ،في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام.

األدلة على أن األصل المالي ضعيف ائتمانياً تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية:

يجب ان تكون المجموعة قادرة على الوصول للسوق األساسي أو السوق األكثر فائدة.

·صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو المصدر؛

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام المالي باستخدام الفرضيات التي سيستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام ،على
افتراض ان المشاركين في السوق يعملون وفقاً لمصالحهم االقتصادية األفضل.

·خرق للعقد ،مثل العجز أو التأخر في السداد ،أو استحقاق األصل المالي لفترة تفوق  90يوماً؛
·من المحتمل أن المقترض أو المُص ِدر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى.

قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي يأخذ باالعتبار قدرة المشارك على توليد منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل بأعلى وأفضل استخدام له،
أو ببيعه لمشارك آخر في السوق والذي سيستخدمه بأعلى وأفضل استخدام.

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي
مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم طرحها من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
الشطب
تقوم المجموعة بشطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي ،عندما ترى أنه ال توجد أسس واقعية لالسترداد .بالنسبة للعمالء من األفراد ،تقوم
المجموعة بعمل تقييم فردي فيما يتعلق بتوقيت ومقدار المبلغ المشطوب بناء على ما إذا كانت هناك توقع معقول لالسترداد .المبالغ المشطوبة يمكن
أن تخضع إلجراءات تنفيذية بغرض االمتثال إلجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.
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ك) أسهم الخزانة
عند إعادة شراء األسهم المحتسبة كحقوق ملكية ،فإن مبلغ المقابل المدفوع ،بما في ذلك التكاليف المنسوبة ،يتم احتسابه كاقتطاع من حقوق الملكية.
يتم تصنيف األسهم المعاد شراؤها كأسهم خزينة وتعرض في حقوق الملكية .عند بيع إعادة إصدار أسهم الخزانة الحقاً ،يحتسب المبلغ المستلم كزيادة
في حقوق الملكية ،ويتم عرض الفائض أو العجز الناتج من المعاملة ضمن عالوة إصدار األسهم.
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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تستخدم المجموعة تقنيات التقييم المناسبة في الظروف الراهنة ،والتي تتوفر لها معلومات كافية لقياس القيمة العادلة؛ والتي تزيد من استخدام المدخالت
القابلة للرصد ذات العالقة ،وتحد من استخدام المدخالت الغير قابلة للرصد.
جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس أو اإلفصاح عن قيمتها العادلة في البيانات المالية الموحدة تصنف ضمن تراتبية القيمة العادلة ،المشروحة
أدناه ،بناء على مدخالت أقل مستوى ،المهمة لقياس القيمة العادلة ككل:
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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إيضاحات حول البيانات المالية

الموحدة (يتبع)

الموجودات المالية :القياس الالحق ،واألرباح والخسائر:

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كانت تستوفي الشرطين التاليين ،ولم تكن مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة:
·إذا كان يتم االحتفاظ به ضمن نموذج عمل يتم تحقيق هدفه من خالل قبض التدفقات النقدية التعاقدية ،وبيع الموجودات المالية معاً؛ و
·إذا كانت شروطه التعاقدية تزيد من التدفقات النقدية بتواريخ محددة ،والتي تعتبر فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفوائد على المبلغ األصلي
القائم.
عند االحتساب المبدئي ألدوات حقوق الملكية المحتفظ بها ألغراض عدا المتاجرة ،قد تختار المجموعة اختياراً غير قابل للنقض بعرض التغيرات الالحقة
في القيمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا االختيار على أساس كل أداة مالية على حدة.
جميع الموجودات المالية غير المصنفة كموجودات مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو مشروح أعاله ،يتم قياسها
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .بالنسبة لألصل المالي الذي يستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ،قد تختار المجموعة عند االحتساب المبدئي اختياراً غير قابل للنقض لتصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،إذا أدى ذلك إلى إلغاء أو
التقليل من عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ.
الموجودات المالية – تقييم نموذج العمل
تقوم المجموعة بعمل تقييم لهدف نموذج العمل الذي يحتفظ فيه باألصل المالي على مستوى المحفظة ،ألن ذلك يعكس الطريقة التي تدار بها األعمال،
وتقديم المعلومات لإلدارة بشكل أفضل .تشمل المعلومات التي يتم النظر فيها ما يلي:
·السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة ،وعمل هذه السياسات فعلياً .ويشمل هذا ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة ّ
تركز على اكتساب إيرادات الفوائد
التعاقدية ،مع االحتفاظ بمحفظة خاصة لمعدالت الفوائد ،ومطابقة فترات الموجودات المالية مع فترات المطلوبات ذات العالقة أو التدفقات النقدية
للخارج المتوقعة ،أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع األصول.
·كيف يتم تقييم أداء المحفظة ،ورفع التقارير عنها إلى إدارة المجموعة.
·المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج العمل (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن ذلك النموذج) وكيف يتم إدارة والتعامل مع هذه المخاطر.
·كيف يتم تعويض ومكافأة المدراء ،على سبيل المثال ،ما إذا كانت المكافآت تستند على القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية
التعاقدية المحصلة.
·وتيرة وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة ،وأسباب هذه المبيعات ،والتوقعات بخصوص أنشطة البيع المستقبلية.
عملية تحويل الموجودات المالية إلى أطراف ثالثة من خالل معامالت غير مؤهلة إللغاء االحتساب ال تعتبر عمليات بيع لهذا الغرض ،بما يتماشى مع
احتساب المجموعة المستمر بهذه الموجودات.
الموجودات المالية :تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات األصل والفوائد
ألغراض هذا التعريف ،يتم تعريف «األصل» على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االحتساب المبدئي .تعرف «الفائدة» على أنها مقابل القيمة
الزمنية للنقود ،وللمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من الزمن ،ولمخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى (على
سبيل المثال ،مخاطر السيولة ،والتكاليف اإلدارية) ،باإلضافة لهامش الربح.
لتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات األصل والفوائد ،تأخذ المجموعة باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة .ويشمل هذا تقييم
ما إذا كان األصل المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط .عند عمل هذا
التقييم ،فإن المجموعة تأخذ ما يلي في االعتبار:
·األحداث الطارئة ،التي من شأنها تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية؛
·الشروط التي قد تعدل سعر الكوبون التعاقدي ،بما فيها ميزات السعر المتغير ،والدفع المسبق والتمديد؛
·الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة على التدفقات النقدية التعاقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال ،ميزات عدم الرجوع).
تتفق ميزة الدفع المسبق مع معيار مدفوعات األصل والفائدة ال غير ،إذا كان المبلغ المدفوع مقدماً يمثل بشكل جوهري مبالغ غير مسددة لمبلغ األصل والفائدة
على المبلغ األصلي القائم ،والذي قد يشمل مبلغ تعويض إضافي معقول مقابل إنهاء العقد في وقت مبكر .باإلضافة لذلك ،بالنسبة للموجودات المالية المشتراة
بخصم أو عالوة على المبلغ التعاقدي اإلسمي ،فإن الميزة التي تسمح أو تتطلب الدفع المسبق بمبلغ يمثل بشكل جوهري المبلغ التعاقدي اإلسمي زائداً الفائدة
التعاقدية المستحقة (لكن غير المدفوعة) (والتي قد تشمل أيضاً مبلغ تعويض إضافي معقول مقابل إنهاء العقد في وقت مبكر ).يتم التعامل معها على أنها
متوافقة مع هذا المعيار ،إذا كانت القيمة العادلة لميزة الدفع المسبق غير جوهرية عند االحتساب المبدئي.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالقيمة العادلة .صافي األرباح والخسائر الناتجة من تغيرات القيمة العادلة بما
في ذلك أي فوائد أو دخل أرباح األسهم ،يتم احتسابها في الربح أو الخسارة.
الربح أو الخسارة
ً
يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .خسائر انخفاض القيمة
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
ّ
تخفض التكلفة المطفأة .يتم احتساب دخل الفوائد ،وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية ،وانخفاض القيمة
في بيان الربح أو الخسارة .أي ربح أو خسارة من إلغاء االحتساب يتم احتسابه في الربح أو الخسارة.
أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالقيمة العادلة .يحتسب دخل الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،ويتم
احتساب أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية ،وانخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة .يتم احتساب
الشامل اآلخر
صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر .عند إلغاء االحتساب ،يتم إعادة تصنيف األرباح
والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالقيمة العادلة .يتم احتساب األرباح والخسائر في الدخل الشامل
اآلخر ،وال يتم أبداً إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة .تحتسب أرباح األسهم كدخل في بيان الربح
أو الخسارة  ،مالم تكن أرباح األسهم تمثل بوضوح استرداداً لجزء من تكلفة االستثمار.

النقد وما في حكمة
يشتمل النقد وما في حكمه على نقد ،أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل بتواريخ استحقاق اصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل.
 )٣إلغاء االحتساب
الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة بتحويل
الحق في استالم التدفقات النقدية من خالل معاملة يتم فيها نقل جميع مخاطر وعوائد الملكية بشكل جوهري ،أو لم يتم نقل أو إبقاء جميع مخاطر وعوائد
الملكية الجوهرية للموجودات ،وال تحتفظ بالسيطرة على الموجودات المالية.
تدخل المجموعة في معامالت تقوم بموجبها بتحويل الموجودات المحتسبة في بيان المركز المالي الخاص بها ،ولكنها تحتفظ إما جوهرياً ،أو بجميع
مخاطر وعوائد الملكية للموجودات المحولة .في هذه الحاالت ،ال يتم إلغاء احتساب الموجودات المحولة.
المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها .كما تقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات
المالية عند تعديل شروطها ،والتدفقات النقدية لاللتزام المعدل مختلفة بصورة جوهرية ،وفي هذه الحالة يتم احتساب التزام مالي جديد بالقيمة العادلة
بنا ًء على الشروط المعدلة.
عند إلغاء احتساب االلتزام المالي ،يتم احتساب الفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمبلغ المدفوع (بما في ذلك األصول غير النقدية المحولة ،أو
المطلوبات المفترضة) في الربح أو الخسارة.
 )٤مقاصة
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عندما يوجد لدى المجموعة حق قانوني قابل للتنفيذ
الجراء مقاصة للمبالغ المعترف بها وعند وجود نية للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تسييل الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
)٥

انخفاض القيمة

األدوات المالية
تحتسب المجموعة مخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة على:
·الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ و
·أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
تقيس المجموعة مخصصات الخسائر للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى بمنهجية مبسطة ،أي بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى
الحياة ،أما بالنسبة للنقد وأرصدة البنوك ،فإن قياس مخصصات الخسائر يستند إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة أثني عشر شهراً.
عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألصل المالي قد زادت كثيراً منذ االحتساب المبدئي عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تأخذ المجموعة
باالعتبار معلومات معقولة ،وداعمة ،وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكاليف أو جهد ال داعي لها .ويشمل ذلك ً
كال من المعلومات والتحليالت الكمية
والنوعية ،بناء على الخبرات السابقة للمجموعة.
تفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية على األصل المالي قد ارتفعت كثيراً ،إذا تجاوزت مدة استحقاقه أكثر من  30يوماً.

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب

21

إيضاحات حول البيانات المالية

الموحدة (يتبع)

 )٢القياس الالحق
ً
إن التكاليف الالحقة تضاف إلى القيمة الدفترية لألصل أو تحتسب كأصل منفصل ،إذا كان ذلك مناسبا ،فقط عندما يحتمل ان تتحقق منافع اقتصادية
مستقبلية للمجموعة مرتبطة بهذا األصل ،وأن يكون باإلمكان قياس تكلفته بشكل موثوق .يتم احتساب جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في
بيان الربح أو الخسارة عند تكبدها.

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
ج) العمالت األجنبية
المعامالت واألرصدة
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل للمجموعة باستخدام أسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملة .تدرج أرباح
وخسائر فروقات العملة الناتجة عن سداد مثل هذه المعامالت ومن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية بسعر
الصرف السائد في تاريخ بيان المركز المالي .تدرج فروقات تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية مثل أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة في بيان الربح أو الخسارة ،كجزء من أرباح أو خسائر القيمة العادلة .تدرج فروقات تحويل البنود غير النقدية المصنفة
كموجودات مالية متوفرة للبيع في إحتياطي القيمة العادلة.
د) اإليرادات
تمثل إيرادات المجموعة إيرادات بشكل رئيسي اإليرادات من تأجير غرف الفندق ،وبيع المأكوالت والمشروبات .تحتسب المجموعة اإليراد عندما تحول
السيطرة على المأكوالت أو الخدمة إلى العميل.
 )١تأجير غرف الفندق
يحتسب اإليراد من تأجير غرف الفندق على مدى فترة سكن الزبون.
 )٢بيع المأكوالت والمشروبات
يحتسب اإليراد من بيع المأكوالت والمشروبات عند تسليم المأكوالت والمشروبات وقبولها من قبل العميل .يتم إصدار الفواتير التابعة في ذلك
الوقت.
يحتب اإليراد صافي من الضرائب غير المباشرة ،واإلسترجاعات ،والخصومات.
 )٣رسوم اإلدارة
تحتسب رسوم اإلدارة عند تقديم الخدمات حسب ما هو محدد في اتفاقية اإلدارة .يتم تقدير المقابل المتغير المتعلق بالرسوم وفقاً لالتفاقية ،ويؤخذ
باالعتبار إلى حين يصبح من المحتمل بصورة كبيرة أال يكون هناك عدم يقينية جوهرية تتعلق بمبلغ المقابل.
 )٤إيراد اإليجار
يحتسب إيراد اإليجار من العقارات المؤجرة بموجب إيجار تشغيلي على فترة العقد بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 )٥إيراد الفوائد
تسجل الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم دفعات أو مقبوضات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
بالضبط على مدى العمر المتوقع لألداة المالية ،أو فترة أقصر ،إذا كان ذلك مناسباً ،إلى صافي القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المالي.
 )٦إيراد أرباح األسهم
يتم احتساب إيراد أرباح األسهم عندما يكون لدى المجموعة الحق في استالمه ،ويكون ذلك عادة عند موافقة المساهمين على أرباح األسهم.
هـ) منافع الموظفين
الموظفون البحرينيون
ان حقوق التقاعد والحقوق االجتماعية األخرى الخاصة بالموظفين البحرينيين يتم تغطيتها حسب أنظمة الهيئة العامة للتأمين االجتماعي ،والتي تمثل
برنامج مساهمات محددة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (« )19منافع الموظفين» ،ويتم بموجبها تحصيل اشتراكات شهرية من الشركة والعاملين
على أساس نسبة مئوية ثابتة من الرواتب.
يستحق الموظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل محددة المدة مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنصوص قانون العمل البحريني بالقطاع األهلي لسنة 2012
على أساس مدة الخدمة وآخر رواتب وعالوات .لقد يتم عمل مخصص لهذه االلتزامات غير الممولة والذي يمثل برنامج منافع محددة حسب معيار
المحاسبة الدولي رقم ( )19على افتراض إنهاء خدمات جميع الموظفين بتاريخ بيان المركز المالي.
و) المخزون
يتم قياس المخزون بالتكلفة ،أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .تكلفة المخزون تستند على تكلفة المتوسط الموزون .صافي القيمة القابلة للتحقق
هي سعر البيع المقدر في سياق العمل االعتيادي ،مطروحاً منها تكاليف اإلنجاز المقدرة ،والتكاليف المقدرة الضرورية إلتمام البيع .تشمل التكلفة
المصروفات المتكبدة لشراء المخزون وإحضاره إلى موقعه وحالته الحاليين.
ز) العقارات والمعدات
 )١االحتساب والقياس
تظهر العقارات والمنشآت والمعدات المحتفظ بها لتقديم الخدمات أو ألغراض إدارية على أساس مستمر ،وليس بنية البيع في سياق العمل االعتيادي،
بالتكلفة مطروحاً منها متجمع االستهالك وأي خسائر انخفاض في القيمة ،إن وجدت .تكلفة هذه الموجودات تشمل تكاليف إحضار وتجهيز الموجودات
إلى موقعها وحالتها الحاليين .عندما تكون أجزاء من العقارات والمعدات وذات أعمار افتراضية مختلفة يتم إدراجها كبند منفصل (األجزاء الكبيرة)
في العقارات والمعدات.
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 )٣االستهالك
يحتسب االستهالك بهدف توزيع تكلفة العقارات والمعدات ،مطروحاً منها القيمة المتبقية المقدرة ،وفقا لطريقة القسط الثابت على األعمار اإلنتاجية
المقدرة ،ويحتسب عامة في الربح أو الخسارة.
األعمار االفتراضية المقدرة للعقارات واآلالت والمعدات للفترة الحالية وفترات المقارنة هي كما يلي:
مبانى على أرض مملوكة تملكاً حراً
* الهيكل األصلي
* التحديثات الالحقة
أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
آالت ومعدات وسيارات

 40سنة
على مدى العمر المتبقي للمباني المتعلقة بها ،أو قبل ذلك ،ايهما أسبق
 2إلى  7سنوات
 2إلى  10سنوات

عند بيع أو استبعاد بند من العقارات واآلالت والمعدات أو أي جزء جوهري تم احتسابه مبدئياً ،يتم إلغاء احتسابه ،أو عندما ال يتوقع أن يكون الستخدامه
او استبعاده أي منافع اقتصادية .أي ربح أو خسارة ناتجة من إلغاء احتساب األصل (يحتسب كالفرق بين صافي عوائد االستبعاد والقيمة الدفترية
لألصل) يتم تحميله على بيان الدخل الموحد.
تتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي للموجودات ،وتعديلها إذا تطلب ذلك في تاريخ كل بيان مركز مالي.
ح) العقارات االستثمارية
العقارات المحتفظ بها لغرض التأجير ،أو لغرض اإلستفادة من الزيادة في قيمتها ،أو كالهما ،يتم قياسها بالتكلفة شاملة تكاليف المعاملة ،مطروحاً منها
االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة المتراكم ،إن وجد .القيمة الدفترية تشمل تكلفة استبدال جزء من االستثمار العقاري الحالي في الوقت الذي يتم فيه
تكبد التكلفة ،إذا تم استيفاء معايير االحتساب؛ وتستثني تكاليف تقديم الخدمات اليومية لالستثمار العقاري.
يتم احتساب االستهالك على االستثمارات العقارية على أساس القسط الثابت على مدى االعمار اإلنتاجية المقدرة.
يتم إلغاء احتساب االستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها ،أو سحبها بصور نهائية من االستخدام ،وال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية
من استبعاده .يتم احتساب الفرق بين صافي عوائد البيع والقيمة الدفترية لألصل في بيان الدخل الشامل الموحد في الفترة التي يتم فيها إلغاء االحتساب.
ط) األدوات المالية
 )١االحتساب والقياس المبدئي
يتم احتساب الذمم المدينة التجارية مبدئياً عند نشوئها .يتم احتساب جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى مبدئياً عندما تصبح المجموعة طرفاً
في الشروط التعاقدية لألداة.
يتم مبدئياً قياس األصل المالي (مالم يكن ذمماً تجارية مدينة بدون مكوّن تمويلي جوهري) أو االلتزام المالي بالقيمة العادلة زائداً ،ألي بند ليس مصنفاً
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة لشراء أو إصدار األداة المالية .يتم مبدئياً قياس الذمم المدينة التجارية
التي تفتقر لمكوّن تمويلي جوهري ،بسعر الصفقة.
 )٢التصنيف والقياس الالحق
الموجودات المالية
عند االحتساب المبدئي ،يتم تصنيف األصل المالي كأصل مالي مقاس كالتالي  :بالتكلفة المطفأة؛ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – أدوات
الدين؛ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – أوراق حقوق الملكية؛ أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االحتساب المبدئي ،إال إذا قامت المجموعة بتغيير نموذج عمل إدارة الموجودات المالية .وفي هذه الحالة،
يتم إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من الفترة األولى للتقرير المالي الذي يتبع التغيير في نموذج العمل.
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا كان يستوفي الشرطين التاليين ،ولم يكن مصنفاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
·إذا كان يتم االحتفاظ به ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لقبض تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
·إذا كانت شروطه التعاقدية تزيد من التدفقات النقدية بتواريخ محددة ،والتي تعتبر فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفوائد على المبلغ
األصلي القائم.
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-

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 .3السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة الموضحة أدناه في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل المجموعة على نحو ثابت كما كانت مطبقة في
الفترات السابقة ،ما عدا التغييرات الناتجة من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)16
أ) تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()16
طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16بتاريخ التطبيق االنتقالي في  1يناير  ،2019ونتيجة لذلك ،قامت المجموعة بتغيير
سياستها المحاسبية لعقود اإليجار على النحو المفصل أدناه.
يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16للمستأجرين نموذج واحد لمعالجة اإليجارات في بيان المركز المالي .نتيجة لذلك ،قامت
المجموعة بصفتها كمستأجر باحتساب حق االنتفاع من األصل والذي يمثل حقها لالنتفاع باألصل المعني ،ومطلوبات اإليجار التي تمثل التزامها بسداد
دفعات اإليجارات .تبقى المعالجة المحاسبية للمؤجر مماثلة للسياسة المحاسبية السابقة.
طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16باستخدام منهجية األثر الرجعي المعدلة ،والذي بموجبها يتم احتساب األثر المتراكم
للتطبيق المبدئي في األرباح المستبقاة كما في  1يناير  .2019وفقاً لذلك ،لم يتم تعديل معلومات المقارنة المعروضة لسنة  ،2018أي تم عرضها كما
تم اإلعالن عنها سابقاً بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17والتفسيرات ذات العالقة .تفاصيل التغييرات في السياسات المحاسبية موضحة أدناه.
التغييرات في السياسات المحاسبية
عند بداية العقد ،تقيّم المجموعة ما إذا كان العقد يمثل ،أو يحتوي على صيغة إيجار .تعتبر االتفاقية عقد إيجار ،أو تحتوي على صيغة إيجار ،إذا كان
العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن ،نظير مقابل مادي .لتقييم ما إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام
أصل محدد ،تقيم المجموعة إذا ما:
		
			
		
-

يشمل العقد استخدام أصل محدد ،بشكل صريح أو ضمني ،ويجب أن يكون األصل مميزاً مادياً أو يمثل بصورة جوهرية كامل قدرة
األصل المميز مادياً .إذا كان المزود المؤجر يمتلك حق بديل جوهري ،فال يتم تحديد األصل؛
تمتلك المجموعة بصورة جوهرية الحق في الحصول على جميع المنافع االقتصادية من استخدام األصل خالل فترة االستخدام؛ و

تمتلك المجموعة الحق في توجيه استخدام األصل .تمتلك المجموعة هذا الحق ،عندما يمتلك حقوق اتخاذ القرارات األكثر صلة بتغيير كيف وألي
غرض يتم استخدام األصل .في الحاالت النادرة التي يكون فيها قرار كيفية وألي غرض يتم استخدام األصل محدد مسبقاً ،فإن المجموعة تملك الحق
في توجيه استخدام األصل في حال:
تمتلك المجموعة حق تشغيل األصل؛ أو
		
صممت المجموعة األصل بطريقة تحدد مسبقاً كيفية وألي غرض سيتم استخدامه.
		
تم تطبيق التعريف الجديد لإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16على العقود المبرمة ،أو المعدلة ،في أو بعد  1يناير .2019
عند بداية أو تعديل العقد الذي يحتوي على مكوّن اإليجار ،تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل من مكوّنات اإليجار ،وذلك على أساس
سعره النسبي المستقل .على الرغم من ذلك ،بالنسبة لعقود إيجار األراضي والمباني التي تكون فيها المجموعة هو المستأجر ،فقد اختارت المجموعة
عدم فصل المكونات األخرى عدا اإليجار ،واحتساب اإليجار والمكونات األخرى عدا اإليجار ذات العالقة ،كمكوّن إيجار واحد.
القياس
ً
تحتسب المجموعة أصل حق استخدام األصول والتزام اإليجار بتاريخ بدأ اإليجار .يتم قياس استخدام األصول مبدئيا بالتكلفة ،والذي يتكون من:
المبلغ االبتدائي اللتزام اإليجار؛
		
أي دفعات إيجار مدفوعة في أو قبل تاريخ البدء ،مطروحاً أي حوافز إيجار مستلمة؛
		
أي تكاليف مبدئية مباشرة متكبدة؛
		
تقدير لتكلفة تفكيك وإزالة األصل المعني ،أو تأهيل األصل المعني أو الموقع الذي يقع فيه.
		
يتم الحقاً احتساب االستهالك على حق استخدام األصول بطريقة القسط السنوي الثابت من تاريخ البدء وحتى نهاية العمر االفتراضي لحق استخدام
األصول أو نهاية فترة اإليجار ،أيهما أقرب .يتم تحديد العمر االفتراضي لألصل المعني بناء على فترة اإليجار.
يتم قياس التزام اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار الغير مدفوعة بتاريخ البدء ،مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة.
التزام اإليجار يتكون مما يلي:
دفعات ثابتة ،بما في ذلك الدفعات الثابتة في الجوهر؛
		
دفعات اإليجار المتغيرة ،التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،وتقاس مبدئياً بالمؤشر أو المعدل بتاريخ البدء؛
		
المبالغ المتوقع استحقاق دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛
		
سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي تكون المجموعة على يقين لممارسته بشكل معقول؛
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دفعات اإليجار في فترة التجديد االختيارية ،إذا كانت المجموعة على يقين من ممارسة خيار التمديد بشكل معقول؛ و
وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ،ما لم تكن المجموعة على يقين معقول من عدم اإلنهاء مبكراً.

يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم قياسه عندما يكون هناك تغيير في دفعات اإليجار المستقبلية ناتجة
من تغير في مؤشر أو معدل ،أو إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع ان يستحق الدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية ،أو إذا قامت
المجموعة بتغيير تقييمه لما إذا كانت سيمارس خيار الشراء ،أو التمديد ،أو اإلنهاء.
عندما يتم يتم قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة ،يتم عمل تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لحق استخدام األصول ،أو تسجيلها في بيان الربح أو
الخسارة إذا كانت القيمة الدفترية لحق استخدام األصول قد تم تخفيضها للصفر.
اإليجارات قصيرة األجل وإيجار األصول ذات القيمة المنخفضة
اختارت المجموعة عدم احتساب حق استخدام األصول ومطلوبات اإليجار لإليجارات قصيرة األجل التي تمتد إلثني عشر شهراً أو أقل ،وإليجارات
األصول منخفضة القيمة .تحتسب المجموعة دفعات اإليجار المتعلقة بهذه اإليجارات كمصروف على أساس القسط السنوي الثابت على مدى فترة
اإليجار.
أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16
عند االنتقال للمعيارالدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)16اختارت المجموعة تطبيق اإلجراءات العملية لتغطية تقييم أي من المعامالت تمثل
إيجارات .طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16فقط على العقود التي تم تحديدها سابقاً على أنها عقود إيجار .أثر تطبيق
المعيارالدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16كما في  1يناير  2019في زيادة العقارات والمعدات بمبلغ  140,398دينار بحريني ،وزيادة
المصروفات بمبلغ  140,398دينار بحريني.
ب) أساس التوحيد
 )١الشركات التابعة
الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة .تسيطر المجموعة على المنشأة عندما تتعرض ،أو لديها الحق في العوائد المتغيرة من
مشاركتها مع المنشأة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل هيمنتها عليها .يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية
الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى فقدانها.
 )٢فقدان السيطرة
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تستبعد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة ،وأية حصة غير مسيطرة ذات الصلة وغيرها
من عناصر حقوق الملكية .يتم احتساب أي ربح أو خسارة ناتجة في بيان الربح أو الخسارة .يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة
بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.
 )٣الحصة غير المسيطرة
يتم قياس الحصة غير المسيطرة بحصتها النسبية من صافي الموجودات المحددة للشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ .يتم احتساب التغيرات
في حصة المجموعة في الشركة التابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعاملة في حقوق الملكية.
 )٤معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية
تم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة وأي أرباح أو خسائر غير محققة (ما عدا أرباح أو خسائر معامالت العملة األجنبية) والناتجة عن عمليات بين
شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة .يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة نفسها فقط لحد أال تكون هناك دالئل على انخفاض
القيمة .يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت مع االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية إلى حد حصة المجموعة في االستثمار.
 )٥الشركات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية
الشركات الزميلة هي الشركات الخاضعة لتأثير مهم من قبل المجموعة ،ولكن ليس لها سيطرة أو سيطرة مشتركة على السياسات المالية والتشغيلية.
يتم إحتساب اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفقاً لطريقة حقوق الملكية والذي يحتسب مبدئياً على أساس التكلفة ،والتي تشمل
تكاليف المعاملة .بعد االحتساب المبدئي ،فإن البيانات المالية الموحدة تشمل حصة المجموعة من الربح أو الخسارة ،والدخل الشامل اآلخر للشركات
الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية ،إلى تاريخ توقف التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة.
 )٦دمج العمليات
تقوم المجموعة باحتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عند نقل السيطرة إلى المجموعة .يتم قياس المقابل المحول من الشراء
بقيمته العادلة .يتم اختبار انخفاض القيمة للشهرة ،إن وجدت ،بشكل سنوي .عندما يكون الفائض سلبي ،فإنه يتم تسجيل أرباح شراء مساومة مباشرة
في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
المقابل المحول ال يشمل المبالغ المتعلقة بسداد العالقات القائمة مسبقاً .تحتسب هذه المبالغ عادة في بيان الربح أو الخسارة الموحد .يتم احتساب تكاليف
المعاملة عند تكبدها ،إال إذا كانت هذه التكاليف تتعلق بإصدار أوراق مالية للدين أو أدوات حقوق الملكية.
المقابل المحول ال يشمل المبالغ المتعلقة بسداد العالقات القائمة مسبقاً .تحتسب هذه المبالغ عادة في بيان الربح أو الخسارة.
يتم قياس مقابل المطلوبات المحتملة بالقيمة العادلة بتاريخ الشراء .إذا تم تصنيف مقابل المطلوبات المحتملة ضمن حقوق الملكية ،فإنه ال يتم إعادة قياسه
ويتم احتساب السداد ضمن حقوق الملكية .ما عدا ذلك ،فإنه يتم احتساب أي تغيرات الحقة في القيمة العادلة للمقابل المحتمل في الربح أو الخسارة.
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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تقوم المجموعة بعمل تقديرات وفرضيات تؤثر على األرقام المعلنة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة .يتم مراجعة التقديرات
والفرضيات المستخدمة بصورة دورية بناء على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ،بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة وفقاً
للظروف .يتم احتساب التقديرات المراجعة في فترة مراجعة التقديرات ،إذا كانت المراجعة تؤثر على تلك الفترة فقط ،أو في فترة مراجعة التقديرات
وأي فترات مستقبلية ،إذا كانت المراجعة تؤثر على تلك الفترة والفترات المستقبلية معاً.

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
 .1المنشأة

األحكام
عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،تقوم اإلدارة باتخاذ بعض التقديرات واألحكام ،ذات التأثير األكثر أهمية على المبالغ المحتسبة في البيانات
المالية الموحدة .النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب («الشركة") هي شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
بموجب سجل تجاري رقم  .950إن العنوان البريدي للمقر الرئيسي للشركة هو ص.ب  ،580المنامة ،مملكة البحرين.
البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019تتكون من نتائج الشركة وشركاتها التابعة (المشار إليها مجتمعة «المجموعة»).
تزاول المجموعة خدمات الضيافة بشكل رئيسي.

األعمار االفتراضية للعقارات والمعدات
تقوم المجموعة بتحديد األعمار االفتراضية لعقارات ومعدات المجموعة بغرض احتساب االستهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد االخذ باالعتبار
لالستخدام المتوقع لألصل ،والتلف المادي من االستخدام ،والتقادم التقني أو التجاري .تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار االفتراضية للعقارات والمعدات
في تاريخ كل بيان مركز مالي ،ويتم تعديلها إذا تطلب ذلك.

تمتلك وتدير المجموعة فندق الخليج وجلف إكزكتف ريزدنس العدلية والجفير ،وجلف كورت هوتيل بيزنز باي في دبي ،وجي إتش جي كولومبو
(تجزئة) في سريالنكا ،وشركة البحرين للسياحة – فندق كراون بالزا البحرين ش.ش.و ،وشركة خدمات مغسلة فندق الخليج ش.ش.و ،وشركة الخليج
إلدارة الفنادق ،وهوسبيليتي رسوريسز ،وجلف براندز إنترناشونال في البحرين ،باإلضافة إلى توفير الخدمات التموينية .كما تقدم المجموعة خدمات
إدارية لفندق كيه البحرين ،وأسدال جلف إن سيف بمملكة البحرين ،ومنتجع جنة المحيط في زنجبار ،جمهورية تنزانيا.

انخفاض قيمة العقارات والمعدات
تقوم المجموعة بعمل بمراجعة قيمة العقارات والمعدات بتاريخ كل بيان للمركز المالي لتحديد وجود مؤشرات النخفاض القيمة ،والتي إن وجدت ،يتم
تقدير القيمة القابلة لالسترداد .يتم احتساب خسارة انخفاض القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل تفوق قيمته القابلة لالسترداد المقدرة.

فيما يلي معلومات عن الشركات التابعة والزميلة الهامة للمجموعة:
نسبة الملكية

تاريخ التأسيس

األنشطة

إسم الشركة التابعة

%100

 4ديسمبر 2002

%100

 1فبراير 2014

إدارة الفنادق والمطاعم وتقديم خدمات التموين
للطائرات والسفن والمؤسسات الحكومية والشركات.
توفير خدمات الغسيل األوتوماتيكي.

%100

 31مايو 2016

%100

 7مارس 2018

إنشاء واالستثمار في الفنادق والمشاريع السياحية
األخرى.
عمليات الفنادق وخدمات التمويل.

نسبة الملكية

تاريخ التأسيس

األنشطة

الشركة البحرينية للترفيه العائلي
ش.م.ب  -شركة زميلة

%28.06

 13يوليو 1994

الشركة األفريقية والشرقية
(البحرين) ش.م.ب

%33.33

 15مارس 1978

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

شركة الخليج إلدارة الفنادق
ش.ش.و
شركة خدمات مغسلة فندق
الخليج ش.ش.و
شركة البحرين للسياحة –
كراون بالزا ش.ش.و
فندق جلف كورت بيزنس باي
إسم الشركة الزميلة

هـ) المعايير المحاسبية والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول من  1يناير 2019

 .2أسس اإلعداد
أ)

بيان االلتزام
أعدت البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية.

ب)

.1

أسس القياس

ج)

د)

استخدام التقديرات واألحكام
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن تضع اإلدارة بعض التقديرات ،التوقعات والفرضيات مما يؤثر
على عملية تطبيق السياسات المحاسبية وعلى مبالغ الموجودات ،المطلوبات ،اإليرادات والمصروفات .النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
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المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( – )16اإليجارات

يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16للمستأجرين نموذج واحد لمعالجة اإليجارات في بيان المركز المالي .يحتسب المستأجر حق
االنتفاع من الموجود والذي يمثل حقه لالنتفاع بالموجود المعني ،ومطلوبات اإليجار التي تمثل التزامه بسداد دفعات اإليجارات .هناك اعفاءات
اختيارية لعقود االيجار قصيرة األجل واإليجار ذو القيمة المنخفضة .تبقى المعالجة المحاسبية للمؤجر مماثلة للمعيار الحالي ،أي يستمر المؤجر
بتصنيف عقود اإليجار كإيجارات تشغيلية أو تمويلية.
يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16توجيهات اإليجارات الحالية والتي تشمل على ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم (– )17
اإليجارات ،وتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ( – )4تحديد ما إذا كانت الترتيبات تحتوي على صيغة إيجار ،وتفسير لجنة
التفسيرات القائمة رقم ( - )15اإليجارات التشغيلية – الحوافز ،وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم ( – )27تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن
الصفة القانونية لعقود اإليجار.
المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير .2019
لم يكن لتطبيق هذا المعيار أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة.
 .2معايير اخرى:
		

•

فيما يلي التعديالت على المعايير التي ال يتوقع ان تؤثر جوهريا على البيانات المالية الموحدة للمجموعة:

		

•

حصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ())28

		

•

التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة  – 2017-2015معايير مختلفة

و)

أعدت البيانات المالية الموحدة من السجالت المحاسبية للشركة وفقاً لقاعدة التكلفة التاريخية ،ماعدا االستثمارات في األوراق المالية والتي تظهر
بالقيمة العادلة.
عملة التعامل والعرض
إن هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة مبينة بالدينار البحريني ،والتي تعد أيضاً العملة التشغيلية لمعامالت المجموعة .تم تدوير جميع المعلومات
المالية المعروضة بالدينار البحريني إلى أقرب دينار ،فيما عدا المشار إليه خالف ذلك.
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المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية أصبحت سارية المفعول في  1يناير  2019ذات عالقة بأنشطة المجموعة:

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة غير سارية المفعول بعد
يوجد العديد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات السارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2019مع السماح
بالتطبيق المبكر .مع ذلك ،لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة التالية في إعداد البيانات المالية الموحدة.
يتوقع أن ال يكون لتطبيق المعايير التالية أثراً جوهرياً على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي.

		

•

تعديالت على مراجع إطار المفاهيم في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

		

•

تعريف الجوهرية – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدلي رقم ()8

		

•

تعريف العمل التجاري – تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()3

		

•

بيع أو المساهمة بموجودات بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك (تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()10

			

ومعيار المحاسبة الدولي رقم ()28

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
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بيان التدفقات النقدية الموحد

					

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح السنة
تعديالت للبنود التالية:
استهالك
حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة
إيراد أرباح األسهم
إيراد الفوائد
فوائد بنكية
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص مخزون بطيء الحركة
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

2019

2018

5,950,130

6.921.515

7,597,267
()1,607,916
()787,374
()83,950
895,839
32,769
()6,309
312,826

5.690.528
()1.316.919
()835.664
()355.726
419.837
()134.624
()21.645
288.731

ربح السنة بعد التعديالت

12,303,282

10.656.033

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
مخزون
ذمم تجارية مدينة وأخرى
ذمم تجارية دائنة وأخرى
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
مكافآت نهاية الخدمة الموظفين

299,121
()1,105,684
150,964
()277,000
()961,564

114.314
()1.563.100
1.770.776
()314.750
()214.902

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

10.409.119

10.448.371

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء عقارات ومعدات
بيع أوراق مالية استثمارية
فوائد مستلمة
أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة
أرباح أسهم مستلمة من استثمارات
ودائع ألجل بتواريخ استحقاق ألكثر من  90يوماً

()2,152,644
2,537,581
83,950
1,900,000
863,529
575,949

()52.376.891
356.732
355.726
1.701.000
835.663
14.643.455

صافي النقد من ( /المستخدم في) األنشطة االستثمارية

3,808,365

()34.484.315

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
أرباح أسهم مدفوعة
بيع أسهم خزانة
تبرعات خيرية مدفوعة
فوائد مدفوعة
قرض مدفوع
قرض مستلم

()6,734,687
23,055
()54,361
()905,459
()5,440,000
-

()6.654.906
()251.067
18.000.000

صافي النقد (المستخدم في)  /من األنشطة التمويلية

()13,111,452

11.094.027

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما في حكمه

1,106,032

()12.941.917

النقد وما في حكمه في  1يناير

6,024,549

18.966.466

7,130,581

6.024.549

6

6

15

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

11

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
		

للسنة المنتهية في المنتهية في  31ديسمبر 2019

احتياطيات أخرى
رأس
المال

2019

أسهم
خزانة

عالوة إصدار
األسهم

احتياطي
قانوني

احتياطي
عام

احتياطي
األعمال
الخيرية

احتياطي القيمة
العادلة

أرباح
مستبقاة

مجموع
حقوق الملكية

في  1يناير 2019
الدخل الشامل للسنة
ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر للسنة

22.599.487

17.514.442

()33.248

11.299.744

5.000.000

2.238.098

4.899.289

50.166.694

113.684.506

-

-

-

-

-

-

2.120.169

5.950.130
-

5.950.130
2.120.169

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

-

-

2.120.169

5.950.130

8.070.299

المحول عند بيع استثمار في األوراق المالية
المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
بيع أسهم خزانة
تبرعات خيرية مدفوعة
أرباح أسهم معلنة لسنة 2018

-

-

33.248
-

-

-

()30.877
-

()702.406
()3.708
-

702.406
3.708
()6.778.158

33.248
()30.877
()6.778.158

كما في  31ديسمبر 2019

22.599.487

17.514.442

-

11.299.744

5.000.000

2.207.221

6.313.344

50.044.780

114.979.018

احتياطيات أخرى
رأس
المال

أسهم
خزينة

عالوة إصدار
األسهم

احتياطي
قانوني

2018
كما في  31ديسمبر 2017
أثر تطبيق المعيار الدولي العداد
التقارير المالية رقم ()9
الحصة من أثر تطبيق المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم ( )9للشركات الزميلة

22.599.487

17.514.442

()33.248

11.299.744

احتياطي
األعمال
الخيرية

احتياطي
عام
5.000.000

2.238.098

أرباح أسهم
موصى
بتوزيعها

احتياطي القيمة
العادلة
3.127.358

6.776.623

مجموع
حقوق
الملكية

أرباح
مستبقاة
43.246.229

111.768.733

-

-

-

-

-

-

1.260.802

-

-

1.260.802

-

-

-

-

-

-

42.843

-

()42.843

-

األرصدة المعدلة كما في
 1يناير 2018
الدخل الشامل للسنة:
ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة

22.599.487

17.514.442

()33.248

11.299.744

5.000.000

2.238.098

4.431.003

6.776.623

43.203.386

113.029.535

-

-

-

-

-

-

510.079
510.079

-

6.921.515
6.921.515

6.921.515
510.079
7.431.594

 ربح محقق من بيع استثمارات -أرباح أسهم معلنه لسنة 2017

-

-

-

-

-

-

()41.793
-

()6.776.623

41.793
-

()6.776.623

كما في  31ديسمبر 2018

22.599.487

17.514.442

()33.248

11.299.744

5.000.000

2.238.098

4.899.289

-

50.166.694

113.684.506

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2019

					
		
إيضاح

بيان الربح أو الخسارة الموحد

		
 31ديسمبر
2019

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

 31ديسمبر
2018

الموجودات
عقارات ومعدات
عقارات استثمارية
استثمار في شركات زميلة

4
5
6

أوراق مالية استثمارية
الموجودات غير المتداولة

7

مخزون
ذمم تجارية مدينة
موجودات أخرى
نقد وأرصدة لدى بنوك
الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

8
9
10
11

حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار األسهم
أسهم خزانة
احتياطيات أخرى
أرباح مستبقاة
مجموع حقوق الملكية

12
12
13

97.014.031
821.017
9.350.303
13.366.358

102.538.484
797.676
9.563.532
13.870.550

120.551.709

126.770.242

3.146.191
2.318.639
3.579.605
7.130.581
16.175.016
136.726.725

3.439.004
1.950.625
2.884.172
6.600.498
14.874.299
141.644.541

22.599.487
17.514.442
24.820.309
50.044.780
114.979.018

22.599.487
17.514.442
()33.248
23.437.131
50.166.694
113.684.506

المطلوبات
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
الجزء غير المتداول من القرض
المطلوبات غير المتداولة

14
15

1.489.246
11.736.000
13.225.246

2.137.984
14.000.000
16.137.984

ذمم تجارية دائنة
مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
الجزء المتداول من القرض

16
17
15

2.316.428
5.382.033
824.000

2.063.973
5.758.078
4.000.000

المطلوبات المتداولة

8.522.461

11.822.051

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

21.747.707
136.726.725

27.960.035
141.644.541

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في  19فبراير  ،2019ووقعها نيابة عن المجلس:
فاروق يوسف المؤيد

رئيس مجلس اإلدارة
جارفيلد جونز

الرئيس التنفيذي

فوزي أحمد كانو

نائب رئيس مجلس اإلدارة

إيضاح

38.569.810
()21.379.281

35.111.278
()20.063.366

اإليرادات
التكاليف التشغيلية المباشرة
إجمالي ربح عمليات الفنادق

17.190.529

15.047.912

أرباح األسهم
رسوم إدارة وإيرادات أخرى
الحصة من أرباح الشركات الزميلة
إيراد الفوائد

787.374
1.288.465
1.607.916
83.950

835.664
3.422.953
1.316.919
355.726

إجمالي إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى

3.767.705

5.931.262

تكلفة الموظفين
استهالك
فوائد بنكية
مصروفات قبل تشغيل مشروع
مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
انخفاض قيمة العقارات والمعدات

4
15
22
9
4

3.343.607
7.597.267
895.839
134.486
32.769
-

3.153.045
5.690.528
419.837
1.057.899
39.480
1.058.519

مصروفات تشغيلية أخرى

21

3.004.136

2.638.351

مجموع المصروفات

15.008.104

14.057.659

ربح السنة

5.950.130

6.921.515

26

31

العائد على السهم األساسي والمخفض (بالفلس)

18
19

20
6

12

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان الدخل الشامل الموحد

					

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
إيضاح
ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر:
البنود التي لن يتم تصنيفها للربح أو الخسارة:
أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 صافي التغير في القيمة العادلةاستثمار في شركات زميلة – الحصة في مخصص القيمة العادلة
للالستثمارات

2019

2018

5.950.130

6.921.515

7

2.041.314

472.998

6

78.855

37.081

الدخل الشامل اآلخر للسنة

2.120.169

510.079

مجموع الدخل الشامل للسنة

8.070.299

7.431.594

شربل سركيس

رئيس الشؤون المالية

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة.

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لمجموعة فنادق الخليج
ش.م.ب («الشركة») والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة
«المجموعة») ،والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في
 31ديسمبر  ،2019وبيان الربح أو الخسارة الموحد ،وبيان الدخل
الشامل الموحد ،وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد ،وبيان
التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،واإليضاحات
التي تتكون من ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات
اإليضاحية األخرى.
برأينا ،أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصـورة عادلة ،من
جميع الجوانب الجوهرية ،المـركز المالي الموحد للمجموعة كما في
 31ديسمبر  ،2019وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة
للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وذلك وفقا للمعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية.
أساس الرأي
ً
لقد تم تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية .إن مسئولياتنا وفق هذه
المعايير مشروحة بمزيد من التفصيل في قسم «مسئوليات المدققين
عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (من تقريرنا) هذا .نحن مستقلون
عن المجموعة وفقاً لمدونة قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين
المهنيين التابعة لمجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين،
وقد استوفينا مسئولياتنا األخالقية األخرى طبقاً للمدونة المذكورة .إننا
نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس
للرأي الذي توصلنا إليه.
أمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي تعتبر ،وفق تقديرنا
المهني ،األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  .2019تم اعتبار هذه األمور في سياق
تدقيقنا للبيانات المالية ككل ،وفي صياغة رأينا المهني بشأنها ،ونحن
ال نُبدي رأياً
ً
منفصال بشأن هذه األمور.
إنخفاض قيمة العقارات والمعدات
راجع اإليضاحات (3ف) و  4في البيانات المالية الموحدة.
الوصف
تم التركيز على هذا األمر لألسباب اآلتية:
• أهمية العقارات والمعدات (تمثل  %71من مجموع الموجودات،
بالقيمة)؛
• تقييم مؤشرات انخفاض القيمة ،وتقدير المبلغ القابل لالسترداد
من قبل المجموعة يتضمن تقديرات هامة وعدم يقينية بخصوص
الفرضيات.
كيف تم تناول هذا األمر في التدقيق
تشمل إجراءات تدقيقنا ما يلي:
فهم إجراءات المجموعة لتحديد المؤشرات المحتملة
•
النخفاض قيمة العقارات والمعدات؛
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• تقييم اإلجراءات التي تقوم بها المجموعة لتحديد مؤشرات
انخفاض القيمة للتأكد من أنها معقولة؛
• الحصول على التقييمات المعدة من قبل مقيم عقارات
خارجي مستقل واالستعانة بخبراء التقييم الخاصين
لمساعدتنا للقيام باإلجراءات التالية:
 تقييم مالئمة المنهجية المستخدمة من قبل المقيمالخارجي تماشياً مع متطلبات المعايير المحاسبية ذات
العالقة؛
 اختبار معقولية الفرضيات الرئيسية والمدخالتالمستخدمة لتقدير القيمة القابلة لالسترداد للعقارات؛
 مطابقة المعلومات المستخدمة في حسابات تقييمانخفاض القيمة مع المستندات المؤيدة لها.
تقييم مالئمة إفصاحات المجموعة المتعلقة بانخفاض
•
قيمة العقارات والمعدات في البيانات المالية الموحدة،
بالرجوع لمتطلبات المعايير المحاسبية ذات العالقة.
المعلومات األخرى
مجلس اإلدارة مسئول عن المعلومات األخرى .تتضمن المعلومات
األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي ،ولكنها ال تشمل
البيانات المالية الموحدة وتقريرنا حولها .وقد حصلنا قبل تاريخ هذا
التقرير على تقرير رئيس مجلس اإلدارة والذي يمثل جزءاً من التقرير
السنوي ،ومن المتوقع توفير األقسام المتبقية من التقرير السنوي لنا
بعد ذلك التاريخ.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى،
وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد في هذا الشأن.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ،تكمن مسئوليتنا في قراءة
المعلومات األخرى المحددة أعاله ،وعند القيام بذلك نأخذ بعين
االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى تحوي تضارب مهم مع
البيانات المالية الموحدة ،أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل
أعمال التدقيق ،أو يبدو أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة.
وإذا ما استنتجنا بنا ًء على العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى،
والتي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير ،أنها تحتوي على معلومات
جوهرية خاطئة ،فإنه يتوجب علينا اإلفصاح عن ذلك .ولم نالحظ ما
يتوجب اإلفصاح عنه في هذا الشأن.
مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة مسئول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها
بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وعن نظام
الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضرورياً إلعداد البيانات
المالية بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة ،سواء
كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية الموحدة؛ مجلس اإلدارة مسئول عن تقييم
قدرة المجموعة على العمل كمنشأة مستمرة ،واإلفصاح ،كلما كان
مناسباً ،عن األمور المتعلقة بفرضية االستمرارية ،واستخدامها
كأساس محاسبي إال إذا كان مجلس اإلدارة ينوي تصفية المجموعة أو
إيقاف أعمالها ،أو ليس لديه بديل واقعي إال القيام بذلك.
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مسئولية المدققين عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتلخص أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول من خلو البيانات المالية
الموحدة ككل من أية معلومات جوهرية خاطئة ،سوا ًء كانت ناتجة عن
احتيال أو خطأ ،وإصدار تقرير المدققين الذي يتضمن رأينا .يعتبر
عال من التأكيد ،ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق
التأكيد المعقول مستوى ٍ
ً
الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائما عن المعلومات
الجوهرية الخاطئة عند وجودها .يمكن أن تنجم المعلومات الخاطئة
من االحتيال أو الخطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع أن تؤثر،
بصورة فردية أو مجتمعة ،على القرارات االقتصادية المأخوذة اعتماداً
على هذه البيانات المالية الموحدة.
كجزء من أعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ،إننا نمارس
التقديرات المهنية ونحافظ على منهج الشك المهني في جميع مراحل
التدقيق .كما نقوم باآلتي:
• تحديد وتقييم مخاطر المعلومات الجوهرية الخاطئة في
البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت ناتجة عن االحتيال
أو الخطأ ،وتصميم والقيام بإجراءات التدقيق التي
تستجيب لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية
ومناسبة لتوفير أساساً لرأينا .إن مخاطر عدم اكتشاف
معلومات جوهرية خاطئة ناتجة عن االحتيال أعلى من
عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناتجة عن الخطأ،
كون االحتيال قد ينطوي على التواطؤ ،أو التزوير أو
الحذف المتعمد ،أو التحريف ،أو تجاوز نظم الرقابة
الداخلية.
الحصول على فهم لنظم الرقابة الداخلية ذات الصلة
•
بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل
الظروف القائمة ،ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول
مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية للمجموعة.
• تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ،ومعقولية
التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قام
بها مجلس اإلدارة.
• الوصول إلى استنتاج حول مدى مالئمة استخدام مجلس
اإلدارة األساس المحاسبي لفرضية االستمرارية،
واستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،ما إذا
كان هناك غموض مهم متعلق بأحداث أو ظروف يمكن
أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على العمل
كمنشأة مستمرة .وإذا توصلنا لمثل هذا االستنتاج ،فإنه
يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا هذا إلى اإلفصاحات
ذات العالقة في البيانات المالية الموحدة ،أو إذا كانت
هذه اإلفصاحات غير كافية ،يتوجب علينا تعديل رأينا
المهني .تستند استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا
عليها حتى تاريخ هذا التقرير .ومن الممكن لألحداث
أو الظروف المستقبلية أن تدفع المجموعة للتوقف عن
العمل كمنشأة مستمرة.
تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية
•
الموحدة ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت البيانات
المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث األساسية،
بطريقة تحقق عرضاً
ً
عادال.
•

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق
بالمعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية
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ضمن المجموعة بغرض إبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة.
نحن مسئولون عن التوجيه واإلشراف وأداء أعمال تدقيق المجموعة،
ومسئولون حصراً فيما يخص رأينا هذا.
إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يخص ،من بين أمور أخرى ،نطاق التدقيق
وتوقيت أعماله المخطط لها ،والنقاط المهمة التي برزت أثناء التدقيق ،بما في ذلك
أوجه القصور الهامة ،إن وجدت ،في نظم الرقابة الداخلية.
كما نقدم لمجلس اإلدارة بياناً يفيد امتثالنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة
باالستقاللية ،ونطلعه على جميع العالقات واألمور األخرى ،إن وجدت ،التي يعتقد
بشكل معقول بأنها قد تؤثر على استقالليتنا واإلجراءات الوقائية ذات الصلة.
من بين األمور التي يتم إبالغها لمجلس اإلدارة ،نقوم بتحديد األمور األكثر أهمية
في تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية كما في  31ديسمبر  ،2019وهي
أمور التدقيق الرئيسية .كما أننا نقوم بشرح هذه األمور في تقرير المدققين ،مالم
تحظر القوانين أو األنظمة اإلفصاح العلني عن هذه األمور ،أو عندما نحدد ،في
حاالت نادرة جداً ،أنه ال ينبغي اإلفصاح عن أمر معين في تقريرنا ألن اآلثار
السلبية لذلك من المتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع المصلحة العامة.
تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
 )1وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية نفيد بما يلي:
أ) إن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات
المالية الموحدة تتفق معها؛
ب) إن المعلومات المالية الواردة في تقرير رئيس مجلس اإلدارة
متفقة مع البيانات المالية الموحدة؛
ج) أنه لم يرد إلى علمنا وقوع أي مخالفات خالل السنة لقانون
الشركات التجارية ،أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة،
يمكن أن يكون لها أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة أو مركزها
المالي؛
د) وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات التي
طلبناها ألغراض التدقيق.
 )2وفقاً لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب خطابها
المؤرخ  30يناير  2020بخصوص متطلبات المادة الثامنة من
الفرع الثاني للفصل األول من ميثاق حوكمة الشركات نفيد بأن لدى
الشركة:
أ) موظف مسؤول عن الحوكمة؛
ب) ودليل إرشادي وإجراءات للحوكمة معتمد من قبل مجلس
اإلدارة.

الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير للمدققين المستقلين هو
جليل العالي.

كي بي ام جي فخرو
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة
اتجاهات السوق واألداء المقارن للمجموعة
في الوقت الذي ظلت فيه ظروف التداول في قطاع
الضيافة في البحرين لعام  2019مليئة بالتحديات،
تحققت زيادة مرحب بها في الطلب على الغرف مما
ساعد على تحسين نسب اإلشغال ،في المقابل استمر
إنخفاض متوسطسعر الغرف نتيجة المنافسة المتزايدة.
ادى ذلك لتحسن اإلشغال في الغرف مما اثرايجابياً في
زيادة اإليرادات على الغرف المتاحة وهي أول زيادة من
نوعها منذ عدة سنوات ، .باألضافة للخطوات اإليجابية
التي اتخذتها ا لحكومة في سبيل تعزيز السياحة ومنها
تخفيض الضريبة الحكومية إلى  ٪5مما انعكس إيجابياً
في التعويض عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على
قطاع الفنادق والمطاعم.

بالنيابة عن مجلس اإلدارة
 ،يسرني تقدمي التقرير
السنوي والبيانات املالية
جملموعة فنادق اخلليج
ش.م.ب .للعام املنتهي في
 31ديسمبر .2019

استمر تأثر قطاع تجارة التجزئة نتيجة تطبيق الضريبة
القيمة المضافة مما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع ،باإلضافة
إلى الزيادة اإلجمالية في تكاليف المعيشة الناتجة عن
زيادة األسعار في المواد األساسية مثل المرافق والوقود.
اما في دبي فيشهد قطاع الضيافة زيادة كبيرة في عدد
الغرف السياحية المعروضة خالل الفترة التي تسبق
معرض إكسبو  ، 2020مما أدى إلى انخفاض كبير
في متوسطسعر الغرف وبالتالي انخفاض في اإليرادات
أقل بكثير م ن التوقعات .كما ذكر متخصصو قطاع
الضيافة ( )STRأن عام  2019قد شهد أسوأ أداء في
الربع الثاني والربع الثالث في سوق دبي منذ أكثر من
خمسة عشر عامًا.
فندق الخليج البحرين للمؤتمرات و السبا
واصل فندق ا لخليج دوره الرائد في سوق الضيافة ،
حيث حقق زي ا دة بنسبة  15.6في المائة في نسبة
اإلشغال مق ا رنة بعام  .2018ويعزى ذلك جزئيًا إلى
تحسن في م ع دل الطلب في السوق ولكنه يرتبط ً
أيضا
بإغالق مركز الخليج للمؤتمرات بسبب التجديدات في
عام  2018والذي أثر سلباً على نتائج العام الماضي.
باألضافة الى انخفاض معدل سعر الغرف مقارنة بالعام
الماضي بنسبة .٪ 3.1
حافظت م ج مو عة مطاعم الفندق على تحقيق أداء
جيد لهذا العام ،حيث أظهرت جميع المطاعم نمواً في
اإليراد ا ت مقارنة بالعام السابق .كما استمرت مطاعم
الفندق في نيل العديد من الترشيحات والجوائز خالل
العام  ،مما عزز سمعة الفندق كواحد من أفضل أماكن
تناول الطعام في البحرين.
حقق مركز الخليج للمؤتمرات نمواً في اإليرادات بنسبة
 ٪ 49للعام  2019مقارنة بالعام السابق و الذي أعيد
افتتاحه في أكتوبر  2018بعد عملية تجديد كاملة حظيت
استحسان جيد من قبل عمالء الفندق.
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شهدت شركة البحرين للسياحة نتائج جيدة لهذا العام
والناتج من تحسن في أداء “فندق كراون بالزا» بعد
األنتهاء من أعمال تجديد بالفندق ،و أيضا من شركة
 African & Easternالمملوكة جزئياً للشركة.

أستمر أداء “سبا و صالون الخليج” في التحسن محققاً
نتائج جيدة حيث تجاوزت اإليرادات نتائج العام الماضي
بنسبة  ٪23وبهذا يكون فندق الخليج قد حقق نموا إجمالياً
في اإليرادات بنسبة  ٪19.4مقارنة بالعام الماضي.
أجنحة الخليج الفاخرة:
شهد أ د اء أجنحة الخليج الفاخرة تحسن في معدالت
اإلشغ ا ل بنسبة  ٪32عن العام الماضي في المقابل
انخف ض معدل سعر الغرف اليومي بسبب فائض
العرض في السوق.
أجنحة الخليج الفاخرة  -الجفير:
تم ا فتتا ح هذه اإلضافة الثانية لسلسلة «أجنحة الخليج
الفاخرة” في عام  2019ويتمتع حاليًا بمعدالت إشغال
عالي ة بسبب عقود اإلقامة الطويلة مما ساهم بشكل
إيجابي في أداء المجموعة.
مكاتب الخليج الفاخرة:
حافظت مكاتب الخليج الفاخرة على معدل إشغالها العالي
مقارنة بالعام الماضي  ،مما أدى إلى تحسن كبير في
األرباح بنسبة .٪ 14.7
جلف براندز انترناشيونال:
أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة سلبًا على تجارة
ً
انخفاضا في
الت ج زئة في المجموعة والتي شهدت
متوسطالمشتريات.
خدمات مغسلة فندق الخليج:
حصلت خدمات مغسلة فندق الخليج على عدد من العقود
الج د يدة والتي أدت إلى تحسن أداء المغسلة عن العام
الماضي بنسبة .٪ 12.3
فندق جلف كورت بيزنس باي – دبي:
تم افتتاح الفندق في الربع الثالث من عام  ، 2018وقد
حقق نجاحً ا كبيرً ا في سوق دبي في ظل ظروف تداول
صعبة للغاية  ،حيث انخفضت أسعار الغرف في قطاع
الف ن دقة  .ولقد فاز الفندق بجائزة «أفضل فندق جديد»
لعا م  20 1 9من قبل «جوائز السفر العربية “ ويعد
فوزه شهادة على المعايير العالية التي يقدمها الفريق في
الفندق.
جي اتش جي كولومبو:
كان  2019أول عام كامل لنا في قطاع تجارة التجزئة
في سريالنكا ،وتأثر األداء بشكل كبير بالهجوم اإلرهابي
الذي وقع في أبريل  2019والذي اثر سلباً على القطاع
الس ي احي بالجزيرة .لكننا متفائلون بأن عام 2020
سيكون عامًا أفضل بكثير.
شركة البحرين للسياحة:
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شركة البحرين للترفيه العائلي:
تم ت لك مجموعة فنادق الخليج  ٪28.06من أسهم
شر ك ة البحرين للترفيه العائلي والتي تدير عدداً
من المطاعم في البحرين .لقد ﺗﺄﺛرت ﻧﺗﺎﺋﺞ شركة
ال ب حرين للترفيه العائلي ﺳﻟﺑﺎً ﺑسبب إﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ
أﺳﮭ م «ﺷرﮐﺔ البحرين للسينما – .”CINECO
تمتلك شركة البحرين للترفيه العائلي نسبة %6.93
من اسهمها.
منتجع أوشن بارادايس ،زنجبار:
إن مجموعة فنادق الخليج هي مساهم ومشغل لهذا
ال م نتجع األفريقى ذو ال  98غرفة والواقع على
ال س احل الشمالي الشرقي لجزيرة زنجبار .استمر
المنتجع في تحقيق نسبة إشغال عالية هذا العام مما
أد ى إلى تحقيق نمو فى األرباح لعدة اعوام على
التوالي.

التالية:
• توزيع أرباح بنسبة ٪25
( 5,649,872دينار بحريني) يساوي 0.025
دينار بحريني للسهم.
• مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ
 ١٨٠,000دينار بحريني.
نظرة مستقبلية
وقعت مجموعة فنادق الخليج على إتفاقية تعاون
مشترك مع مجموعة طيران الخليج القابضة وذلك
بغرض تطوير فندق ترانزيت يضم  84غرفة داخل
مطار البحرين الدولي الجديد  ،والمتوقع افتتاحه في
الربع الثالث من عام .2020
يجري اتخاذ خطوات لتطوير مجمع مطاعم متعدد
الوحدات على األرض التي تملكها المجموعة في
بلوك  338في منطقة العدلية السياحية.
وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع مجموعة رضا
لإلستثمار والتنمية في المملكة العربية السعودية
لبحث مشاريع إلدارة الفنادق و الشقق الفندقية و
المطاعم وخدمات المغسلة.

فندق ذى كى The K Hotel:
يضم (ذى كى هوتيل) الفندق ذو األربع نجوم 237
غر ف ة فاخرة وهومملوك من قبل شركة «موكان
ذ.م.م ».و تقوم بإدارته مجموعة فنادق الخليج.
على الرغم من المنافسة المتزايدة من فنادق  4و 5
ً
حديثا  ،تمكن “ذى كى هوتيل “
نجوم التي تم افتتاحها
من تحقيق زيادة في نسبة اإلشغال واإليرادات خالل
العام الماضي.

شكر وتقدير
نيابة عن مساهمي مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب،.
يود مجلس اإلدارة أن يعرب عن خالص اإلمتنان و
التقدير الى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة ،و صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر
و صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد والقائد العام لقوة دفاع البحرين
والوزراء ووكالء الوزارت والمديرين ورؤساء
الدوائر الحكومية على توجيهاتهم السديدة و دعمهم
الدائم لمجموعة فنادق الخليج .كما نتوجه بالشكر
الى جميع عمالئنا و الى شعب البحرين الكريم على
دعمهم و مساندتهم المستمرة للمجموعة فى مساعيها
لتحقيق التطور و التقدم المنشود.

نتائج المجموعة
• بلغت اإليرادات التشغيلية اإلجمالية
 38,569,810دينار بحريني.
• بلغت األرباح التشغيلية اإلجمالية
 17,190,529دينار بحريني.
• بلغ صافي الربح اإلجمالي
 5,950,130دينار بحريني.

ما كان نجاح الشركة في عام حافل بالتحديات ممك ًنا
بدون العمل الجاد والمتفاني من إدارة المجموعة
والموظفين .ويشاركني مجلس اإلدارة في تقديم
تقديرنا لفريق إدارة مجموعة فنادق الخليج بأكمله
برئاسة السيد جارفيلد جونز الرئيس التنفيذي .كما
نشكر اإلدارة والموظفين في جميع أقسام المجموعة
الذين عملوا بال كلل لتحقيق أفضل النتائج الممكنة
في ظل ظروف صعبة .ويشرفنا أن يكون لدينا فريق
ملتزم ومتمكن ونثق بأن هذا الفريق سوف يستمر في
تحقيق أفضل النتائج الممكنة في المستقبل.

فندق أسدال جلف إن:
يقع هذا الفندق من فئة األربع نجوم ذو الـ  89غرفة
نوم في منطقة السيف  ،وهو مملوك لمجموعة أسدال
وتديره مجموعة فنادق الخليج .ولقد حقق الفندق نموًا
كبيرً ا في صافي أرباحه مقارنة بعام .201٨

يعود سبب االنخفاض في صافي ارباح المجموعة
إلى المصروفات المتعلقة بقيمة مخصص اإلستهالك
عن عام كامل لفندق جلف كورت بيزنس باي – دبي
الذي تم افتتاحه في أغسطس  , 2018وتأثرت نتائج
عام  2018بشكل إيجابي بسبب إلغاء مخصص لمرة
واحدة قدره مليون دينار بحريني  ،بهذا تعد نتائج
 2019متقاربة مع  2018عند أخذ ذلك في االعتبار.
التوزيعات المقترحة
بعد أخذ النتائج التي حققتها الشركة ومراعاة متطلبات
رأس المال من أجل التطوير المستمر للمرافق
والتوسع المستقبلي داخل و خارج البالد بعين
االعتبار  ،يسر أعضاء مجلس اإلدارة أن يتقدموا
للسادة المساهمين بتوصية للموافقة على التوزيعات
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب

معلومات أساسية عن الشركة
عنوان المكتب
بناية رقم 11
شارع رقم 3801
العدلية  -مجمع رقم 338
ص  .ب 580 :
المنامة – مملكة البحرين
سجل تجاري رقم 950
هاتف رقم )973( 17746446 :
فاكس رقم )973( 17746731 :
البريد اإللكتروني info@gulfhotelsgroup.com:
رأس المال المصرح به
 ٣0.000.000دينار بحريني
رأس المال الصادر و المدفوع بالكامل
 225,994,863سهم
قيمة السهم الواحد  0.100دينار بحريني
الشركة المتبنية
شركة ممتلكات القابضة
البنوك الرئيسية
بنك البحرين الوطني
بنك البحرين و الكويت
البنك األهلي المتحد
بنك الكويت الوطني
البركة
بنك المشرق
المحاسبون
كي بي ام جي
ص.ب 710:
المنامة – مملكة البحرين
 BDOجواد حبيب
أبراج الدبلومات للمكاتب التجارية
ص.ب 787 :
المنامة – مملكة البحرين
مسجلي األسهم
بوصة البحرين
ص ب ٣٢٠٣
المنامة – مملكة البحرين
KARVY
برج الزامل مكتب ٧٤
المنامة – مملكة البحرين
المحامون
مكتب المحامي عيسى إبراهيم محمد
ص.ب 11021 :
المنامة – مملكة البحرين
حسن رضي وشركاؤه
 605برج الدبلومات
ص.ب 5366 :
المنامة – مملكة البحرين
نزار رئيس ومشاركوه
بناية الخليج للمكاتب الفاخرة  -فندق الخليج
ص.ب 1380 :
المنامة – مملكة البحرين

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة

مستشار التأمينات
شركة مارش البحرين
يونيتاك هاوس
ص.ب 3237 :
 150جادة الحكومة المنامة – البحرين
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حضرة صاحب الجاللة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى

صاحب السمو الملكي

األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد و نائب القائد األعلى
والنائب األول لرئيس الوزراء الموقر

صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر

