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 :2021من عام  لثحققت الشركة ما يلي خالل الربع الثالقد 

من العام  لثفي الربع الثا دينار بحرينيمليون  1,682,744مقارنة بخسارة قدرها  ينار بحرينيد 833,821 ربحبلغ صافي ال

 .دينار بحرينيمليون  2.517 هاقدرو رباحفي حجم األبزيادة السابق، 

  .من العام الماضي لثالثافي الربع  فلسا   8فلس مقارنة بخسارة  4السهم  ربحية تبلغ 

من  لثالثاللربع  دينار بحرينيمليون  1.174، مقارنة بخسارة قدرها دينار بحريني 905,701الشامل الدخل بلغ إجمالي  

 .دينار بحرينيمليون  2.080 هاقدر هاقدرو رباحفي حجم األبزيادة العام السابق، 

لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها  دينار بحريني 1.155، مقارنة دينار بحرينيمليون  2.852بلغ إجمالي الربح  

 .٪146.93أو  دينار بحريني مليون 1.697

للفترة نفسها من  دينار بحرينيمليون  3.727، مقارنة دينار بحرينيمليون  6.117 لثالثالربع المجموعة لبلغت إيرادات 

 .٪64.13أو  دينار بحرينيمليون  2.390العام الماضي، بزيادة قدرها 

اإليرادات زيادة في المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بشكل رئيسي إلى  لثالثاللربع  الربحفي صافي  لزيادةا رجعتو

االستهالك بمقدار قيمة المصاريف اإلدارية و انخفاض في ض اانخف باإلضافة إلى. دينار بحرينيمليون  2.390 واقعب

 .دينار بحريني 89,680وائد بمقدار الف انخفاض، وبحريني دينار 260,536

 

 :2021أشهر من عام  التسعةحققت الشركة ما يلي خالل لقد 

من األولى  التسعةفي األشهر  دينار بحرينيمليون  4.682مقارنة بخسارة قدرها  دينار بحريني 202,187 ربحبلغ صافي ال

 ..دينار بحرينيمليون  4.884 قدرهاو بزيادة في حجم األرباحالعام السابق، 

  .من العام الماضي األولى لتسعةفلسا في األشهر ا 21فلسا مقارنة بخسارة  1السهم ربحية  تبلغ 

أشهر التسعة خالل  دينار بحرينيمليون  5.442بخسارة  بلغت  مقارنة  بحريني دينار 331,230الشامل الدخل بلغ إجمالي 

 .دينار بحرينيمليون  5.773 هاقدرو رباحفي حجم األبزيادة من العام السابق،  األولى

 بزيادةللفترة نفسها من العام الماضي،  دينار بحرينيمليون  5.371، مقارنة دينار بحرينيمليون  6.657بلغ إجمالي الربح 

 .٪23.94 بنسبة قدرها دينار بحريني 1.286قدره 

 زيادة للفترة نفسها من العام الماضي، ب دينار بحرينيمليون  14.798، مقارنة دينار بحرينيمليون  15.245بلغت اإليرادات  

 .٪3.03 بنسبة قدرها  دينار بحريني 447,659 اقدره

دينار مليون  100.622مقارنة  دينار بحرينيمليون  98.676قوق الملكية )باستثناء مصالح األقلية( لهذا العام وبلغ إجمالي ح

  .٪1.93 و بنسبة قدرها دينار بحرينيمليون  1.945في العام الماضي، بانخفاض قدره  بحريني



  
في العام السابق، بانخفاض  دينار بحرينيمليون  118.780مقارنة  دينار بحرينيمليون  111.475 صولاألوبلغ إجمالي 

 .٪6.15 و بنسبة قدرهامليون  7.305قدره 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بشكل من العام  ىاألول التسعةخالل األشهر  ربحفي صافي ال الزيادة مكن ايعازوي

و  837,966دينار بحريني و اإلنخفاض في مصاريف التشغيل بمقدار  447,659الزيادة في اإليرادات بواقع رئيسي إلى 

بمقدار األصول هالك ستاوايضا  اإلنخفاض في  111,270اإلنخفاض في تكلفة الموظفين و المصاريف اإلدارية بمقدار 

في وانخفاض  .مقارنة بالعام الماضي دينار بحريني 214,399 ض مصروفات الفائدة بمقداراخفنإ، ودينار بحريني 788,807

تم  ماقيمة  دينار بحريني مليون  2,315,810إلى  . هذا باإلضافة 369,657مخصصات الذمم التجارية المشكوك فيها بمقدار 

 .مقابل ال شيء هذا العامالعام السابق في حسب القيمة السوقية المجموعة متلكات متخفيضه في بعض 

 

مليون دينار بحريني  5.131 أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب واالستهالك باستثناء انخفاض قيمة األصولهذا وبلغت 

 أو مليون ديناربحريني  1.565 قدرها بزيادة الماضي، العام من الفترة لنفس بحريني  دينار مليون 3.566 مع مقارنة

43.89% 
 

صرح رئيس مجلس اإلدارة السيد فاروق المؤيد قائال : "منذ تخفيف القيود في أوائل شهر يوليو وتطبيق نظام  وبهذه المناسبة

فقد شهدت مجموعة فنادق الخليج انتعاش ا قوي ا  إشارات المرور الحالي ، حيث سجل معظم الربع الثالث المستوى األخضر ، 

-المنخفضة التي تم تحقيقها سابقا عند تقليص حجم العمليات أثناء ذروة كوفيدفي األداء. كما تمت المحافظة على قاعدة التكلفة 

، مما أنتج معدل ربح أفضل بشكل ملحوظ حيث تفوق عدد من األقسام فعلي ا على نفس الشهر في فترة ما قبل الجائحة من  19

 ". 2019عام 

مؤتمرات واالجتماعات ، ومع ذلك فإن الزيادة الوشيكة وأضاف: "إننا نشهد انتعاش ا في اإلشغال وأعمال المطاعم وفي سوق ال

 ٪ قد تؤثر بشكل سلبا على االنتعاش نتيجة تقلص الدخل المتاح".10٪ إلى 5في ضريبة القيمة المضافة من 

مج ارفيلد جونز ، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج ، أن "أنشطة فندقنا بدأت في العودة إلى طبيعتها مع برناجوأضاف 

 ، والخطط متقدمة جد ا إلعادة افتتاح مطعم ال برجوال في فندق الخليج". 2021ترويجي كامل في الربع األخير من عام 

 تتوفر المجموعة الكاملة للبيانات المالية والبيانات الصحفية على موقع بورصة البحرين اإللكتروني.

 

 

 


