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" ،  كوفيد بعد  ما  مرحلة "التعافي  الى  طريق التحول    ١٩جراء كوفبد  اآلثار المترتبة على األعمال التجارية    كتلسلقد  
البيع و  على وجه الخصوص بما في ذلك األطعمة والمشروبات  بشكل عام    الضيافة لشركات  ذات اهمية  وهي مرحلة

 بالتجزئة. 
مما   الطلب  رغب فيه ألن كال من عوامل التضخم وتحول  ن ومع ذلك ، فإن االنتعاش المستدام يلوح في أفق أبعد قليالً 

 . ٢٠١٩قرب من معدالت  لما يستقر بعد ت في البحرين لم   ينالمستهلكعند أنماط اإلنفاق و
 

دون مبادلة التراث/اإلرث والقيم ، للتعامل مع مسار من  ؤية قيادة المجموعة حول تحقيق النمو واالستدامة  تتمحور ر
عواقب وخيمة جديدة ، يتطور على هيئة   لوحظإن ما    حيثالمملكة نحو التعافي في كل من االقتصادات الكلية والجزئية.

بإدارة    حذىما    تحديات سلسلة التوريد.في التكلفة و   مقلقةزيادة  ب  المتمثلالعبء االقتصادي العالمي ،    على كاهلباستمرار  
قي سبيل   ٢٠٢٢ميزانية عام  لتخطيط  الفي    اعتمادهاالمجموعة التخاذ مزيد من اإلجراءات لمعالجة التداعيات كما تم  

 صعبة.اضحت قليمية اإلسوق  الالقدرة التنافسية في يجدر االشارة الى ان  التكلفة. نسب لحفاظ على ا
في حين أن السياحة اإلقليمية فما بعد الوباء في البحرين ،    نموذج مرحلةالتي شكلت    العواملتتجسد هذه التحديات في  

 ، فإن انحراف التدفق السياحي اإلقليمي يعني إما النمو أو االنهيار.  الى المملكةتدفق ال٪ من  ٩٠ ناهزت
صناعات الضيافة   بما خصاألسواق العالمية    نتيجة انتعاش  على السياحةتأثير إيجابي ضئيل  يلحظ  على الصعيد العالمي ،  

 في البحرين.
 

في مكافحة فيروس كورونا ، حققت حكومة البحرين التميز في دعم الشركات المحلية خالل ذروة الوباء ، بالتساوي في  
، نتوقع    وبناء عليه؛  الطبيعية  لحياة  مما يمكن وصفه باالحياة في المملكة    مع اقتراب انماط  COVIDالمجيدة ضد  ائج  الن

إلى   باإلضافة  وتعزيزه  المحلي  االقتصاد  من  لالستفادة  إضافية  مبادرات  تقديم  خالل  من  الحكومة  من   االستفادةالمزيد 
 حصة من النمو اإلقليمي ، ما من شأنه أن يساهم في تعزيز االقتصاد بشكل عام وقطاع الضيافة بشكل خاص.ب
 

  ٢٠٢١ة فنادق الخليج بشكل مطرد كما هو مسجل في البيانات المالية لألشهر التسعة األولى من عام  يسير تعافي مجموع
توليد النقد ، كما أن صافي ربح    ٦٫٦٥٧قدره    مبلغب الربح    إجمالي،   قدرة المجموعة على  بحريني يعكس  دينار  مليون 

 دينار بحريني مثبت على النحو التالي: ٢٠٢٬١٨٧النتائج البالغ 
 
 بحريني  دينار ٨٣٣٬٨٢١الربع الثالث بمبلغ  ربح -١
 بحريني. دينار  ٤٬٦٠٧٬٣٧٨إلى  ٥٬٣٩٦٬١٨٥انخفاض االستهالك من  -٢
 . بحريني دينار ٣٦٩٬٦٥٧قدار بم ٢٠٢٠انخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عن عام  -٣
 

،    ٢٠١٩شركة على الرغم من انخفاض اإليرادات إذا ما قورنت بحلول عام  ال  اريةستمرحول ا ل  يهتأنحن ال نتوقع أي  
بيد ، تعمل إدارة المجموعة ومديرو العمليات  ومع ذلك ، أدت أنشطة تحسين األعمال إلى ارتفاع معدل الربحية ؛ يداً 

نظمة محاسبة وتقارير  أ  مجموعة فنادق الخليجوالفرق المالية بأكملها على تطوير أفضل الممارسات باستمرار ؛ لدى  
لدى   فعالة ليس   ، ذلك  إلى  باإلضافة  عنها.  ويبلغ  المالية  والمؤشرات  االتجاهات  باستمرار  يراقب  محترف  فريق  مع 

 قانونية.  قضاياأي  المجموعة
 

دما العمل عن  يةحول استمرار  سلبيةإلى أي إشارات    لمجموعة فنادق الخليجال تشير توقعات التدفقات النقدية المستقبلية  
 يتعلق األمر برأس المال العامل والسيولة. 

 
  : ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في   التسعةلفترة  المؤقتةالمهمة والمعلومات المالية   مايلي بعض من

  
  المبلغ (بالدينار البحريني)   طبيعة التأثير   البيانات المالية 

  ٤٤٧٬٦٥٩  ارتفعت   إيرادات التشغيل 
  ٢٩٣٬٠٥٨  إنخفضت   المنح الحكومية 

  ٢٠٢٬١٨٧    الخسائر المتراكمة 

 
 .٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لم تالحظ اإلدارة أي تأثير هام آخر على مجاالت البيانات المالية األخرى خالل الفترة المنتهية في  


