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 مليون دينار بحريني 4.112 بلغ حاربأبصافي 

سبتمبر  30تسعة أشهر المنتهية في اللفترة عن نتائجها المالية تعلن مجموعة فنادق الخليج 

2022 

 

اليوم عن  -الشركة الرائدة في مجال إدارة الضيافة في البحرين   -أعلنت مجموعة فنادق الخليج  المنامة:

دينار  مليون   4.112 . وكشف البيان المالي عن صافي ربح قدره 2022  منللتسعة أشهر نتائجها المالية 

 3.910قدرها محققة زيادة ذاتها من العام السابق، لفترة دينار بحريني ل 202,187 بـبحريني مقارنة 

 دينار بحريني.مليون 

 

 :يلي ما 2022 عام من الثالث الربع خالل الشركة حققت
 

 من الثالث الربع في بحريني دينار بـ 833,821 مقارنة بحريني مليون دينار 1.288 الربح صافي بلغ
 %.54.4بحريني أو  دينار 453,878 بلغت األرباح في بزيادة ، السابق العام

  
 .الماضي العام من الثالث الربع في فلس 4 مقابل فلس 6 السهم ربحية وبلغت

  
 دينار 905,701 بـ مقارنة بحريني مليون دينار 1.294 الثالثة أشهر فترة لل الشاملجموع الدخل م

بحريني او  دينار 388,446  قدرها األرباح في زيادة مع ، السابق العام من الثالث للربع بحريني
42.9%. 

  
 لنفس بحريني دينار مليون 6.200 بـ  مقارنة بحريني دينار مليون 7.218 الثالث الربع إيرادات بلغت
 .٪16.4 أو بحريني دينار مليون 1.017 قدرها بزيادة ، الماضي العام من الفترة

 
 عن رئيسي بشكل الماضي العام من نفسها بالفترة مقارنة الثالث للربع الربح صافي في الزيادة نتجت وقد

 . بحريني دينار مليون  1.017بمبلغ  القطاعات المختلفةاإليرادات في  زيادة
 
 
 
 



 
 

 :يلي ما 2022 عام من أشهر تسعة خالل الشركة حققت
 

 العام من أشهر تسعة في بحريني دينار 202,187 بـ مقارنة بحريني مليون دينار 4.112 الربح صافي بلغ
 . بحريني دينار مليون 3.910 قدرها بزيادة ، السابق

  
 .الماضي العام من أشهر تسعة في فلس 1 مقابل فلسا 18 السهم ربحية وبلغت

  
 دينار 331,230 بـ مقارنة بحريني مليون دينار 4.027التسعة أشهر  فترةلمجموع الدخل الشامل ل

 . بحريني دينار مليون 3.696 قدرها الربح في زيادة مع ، السابق العام من التسعة لألشهر بحريني
  

 من الفترة لنفس بحريني دينار مليون 15.328 بـ مقارنة بحريني دينار مليون 21.946 اإليرادات بلغت
 .٪43.2 أو بحريني دينار مليون 6.618 قدرها بزيادة ، الماضي العام

 
 مقابل بحريني دينار مليون 101.325 خالل تسعة أشهر )األقلية حقوق بأستثناء) الملكية حقوق إجمالي بلغ

 أو بحريني دينار 504,451 قدره بانخفاض ، الماضي العامنهاية  في بحريني دينار مليون 101.829
0.5٪. 

 
 دينار مليون 113.446 بـ مقارنة بحريني دينار مليون 111.572خالل تسعىة أشهر  األصول إجمالي بلغ

 .٪1.4 أو بحريني دينار مليون 1.695 قدره بانخفاض ، الماضي العامنهاية  في بحريني
 

 بسبب رئيسي بشكل الماضي العام من نفسها بالفترة مقارنة تسعةال لألشهر الربح صافي في الزيادة نتجت
و أيضاً ارتفاع إرباح الشركات الزميلة بملغ  بحريني دينار مليون 6.618 بلغتالتي  اإليرادات في زيادةال

فوائد البنكية بمبلغ لا الزيادة فيو  67,116دينار بحريني و ارتفاع أرباح األسهم بمبلغ  756,646قدره 
رغم الدعم  .دينار بحريني 300,134بمبلغ  إيرادات رسوم اإلدارة و اإليجاراتدينار بحريني و 35,079

 مصاريف ارتفعت ، أخرى ناحية ومن,دينار بحريني  365,145الحكومي في العام الماضي و البالغ 
مليون دينار  3.923بلغت الزيادة في المصاريف و اإليرادات في الزيادة مع متناسب بشكل التشغيل
 .421,616بمبلغ اإلستهالك كما انخفضت مصاريف , بحريني

 

السيد فاروق المؤيد: "مع انتعاش القطاع الفندقي من بعد جائحة  -وعلق رئيس مجلس إدارة المجموعة 

، على 2019عام ومقاربة ألرباح  2021بعام مقارنة نمو قوي تسجل تستمر المجموعة ب،  19-كوفيد 

التي يشهدها العالم  إضافة إلى التحديات االقتصاديةالبحرين ودبي أسواق ة في ينافسالرغم من إرتفاع الت

 ً بافتتاح فندق جلف توسع وذلك اال إن المجموعة تشق طريقها قدماً في ال ولكن على الرغم من ذلك. حاليا

مملكة البحرين والمملكة العربية أسواق أكوامارين في جورجيا كما تركز إدارة المجموعة على التوسع في 

 السعودية.

 



 
 

 

، والذي 2023يناير  1اعتباراً من  ستتولى المجموعة إدارة فندق كراون بالزا التوسع،وكجزء من هذا 

فرصاً لدمج سيخلق كما بدالً من اتفاقية اإلدارة الحالية.  IHGامتياز مع  حقوق سيتم تحويل الحقوق إلى

 ضافة إلى تقليص التكاليف.إلالعمليات فيها با

اقتناص  فة إلىالرئيس التنفيذي في مجموعة فنادق الخليج: "باإلضا -جارفيلد جونز  وإلى جانبه علق السيد

ً  ديكور الرائدينمصممي ال ، يعمل فريقنا بشكل وثيق معاالستراتيجي التوسع فرص  Hirsch) عالميا

Bedner Associates) 2023ني من عام بدأ في الربع الثاتس فندق الخليج والتي بهو وردهات لتجديد  

 المناطق الرئيسية في فندق كراون بالزا. بعض تجديد إلى جانب 

 إختيارهاشمي على تاال بالشيف   نهنئبهذا و قضاء الجائحةنمن بعد اعمنا امطاداء في  انتعاش قويوهنالك 

 .المقامة في اسبانيا "في العالم مستوى العالم في جائزة "أفضل شيفطاٍه على  100ضمن أفضل 

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

 

 نبذه عن مجموعة فنادق الخليج

)ش.م.ب( هي شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مدرجة في بورصة البحرين تأسست مجموعة فنادق الخليج 
، تحت مسمى شركة فنادق البحرين. ويترأس السيد فاروق يوسف المؤيد مجلس إدارة المجموعة  1967عام 

ا باإلضافة إلى نخبة المعة من رجال أعمال بارزين لهم وزنهم وتأثيرهم في المنطقة. ونصبت المجموعة لنفسه
تأسيسها رؤية واضحة وهي توفير مستوى من الضيافة ال مثيل له في البحرين والتي تم تحقيقها رسمياَ  ذمن

مع افتتاح أول فندق خمس نجوم في البحرين وهو فندق الخليج. وبعد مرور ما يقارب الخمس وخمسون عاماً، 
في مواكبة التطورات التي تطرأ  التزال هذه الرؤية نصب عين المجموعة في حين أن فندق الخليج مستمر 

 على قطاع الفندقة والضيافة واستمراره في عمليات التوسع والتطوير إقليمياَ وعالمياَ.
 


