
 

 

 

 نشرة صحفية

 2023فبراير  26               

 مليون دينار بحريني 6.669 بصافي أرباح بلغ

 2022 للسنة المنتهية فيمجموعة فنادق الخليج تعلن عن نتائجها المالية 

 

الشركة الرائدة في مجال إدارة الضيافة في البحرين   -950سجل تجاري رقم  -أعلنت مجموعة فنادق الخليج المنامة:

 6.669كشف البيان المالي عن صافي ربح قدره حيث  2022للسنة المنتهية في ديسمبر نتائجها المالية  اليوم عن -

 .٪96.4  بنسبةفي األرباح زيادة  محققةمن العام السابق  مليون دينار بحريني 3.396  مقارنة بـمليون دينار بحريني 

 فلس للعام السابق. 15فلس مقابل  03وبلغت ربحية السهم 

 
 :يلي ما 2022 عام من الربع األخير خالل الشركة حققت

 
 ، السابق العام من األخير الربع في بحريني دينارمليون  3.194 مقارنة بحريني مليون دينار 2.557  الربح صافي بلغ

 %.19.94بإنخفاض قدره 
  

 سابق.ال لعامل األخير الربع في فلس 14 مقابلفلس    11األساسي للسهم الواحدوبلغ العائد 
  

 األخير للربع بحريني دينارمليون  3.188 بـ مقارنة بحريني مليون دينار 2.301للفترة الثالثة أشهر الشاملمجموع الدخل 
 .%27.8 بإنخفاض قدره  ، السابق لعامل
  
 السابق لعامل الفترة لنفس بحريني دينار مليون 7.673 بـ  مقارنة بحريني دينار مليون 9.449 األخير الربع إيرادات بلغتو
 .٪23.1 ي برتفاع قدرهأ ،
 
استرداد نخفاض في صافي الربح خالل الربع الرابع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى يعود سبب اإلو

الشركة نتيجة الزيادة في قيمة األصول عند إعادة التقييمات التي تمت مليون دينار بحريني من قيمة بعض اصول  1.732
.هذه السنة مقارنة باألعوام السابقة  

 
 :يلي ما 2022 عام من ا  شهر األثنى عشر خالل الشركة حققت

 
 ، السابق لعامل ا  شهر األثنى عشر في بحريني دينارمليون  3.396 بـ مقارنة بحريني مليون دينار 6.669 الربح صافي بلغ
 .%96.4مليون دينار بحريني أو  3.273ي بزيادة قدرها أ

 
 .سابقال لعامل فلس 15 مقابل 2022ديسمبر  31فلس في  30وبلغ العائد األساسي للسهم الواحد 

 
 دينارمليون  3.519 بـ مقارنة بحريني مليون دينار 6.328 ما قيمته 2022ديسمبر  31وبلغ مجموع الدخل الشامل في 

 .%79.8مليون دينار بحريني أو  2.809ي بزيادة قدرها أ ، السابق لعامل بحريني
 



 
 
 
 
 السابق، العام من الفترة لنفس بحريني دينار مليون 23.001 بـ مقارنة بحريني دينار مليون 31.395 فقد بلغت اإليرادات أما

 .٪36.5 أو بحريني دينار مليون 8.394 قدرها بزيادة
 

 مقابل بحريني دينار مليون 103.603 خالل األثنى عشر شهرا   )األقلية حقوق ستثناءإب) الملكية حقوق إجمالي بلغ
 .٪1.7 أو بحريني دينارمليون  1.773 اقدرهزيادة ب ، السابق العامنهاية  في بحريني دينار مليون 101.829

 

 بحريني دينار مليون 113.446 بـ مقارنة بحريني دينار مليون 111.795 خالل األثنى عشر شهرا   األصول إجمالي بلغ
 .٪1.5 أو بحريني دينار مليون 1.652 قدره بانخفاض ،السابق العامنهاية  في

 
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بشكل أساسي عن ا  نتجت الزيادة في صافي الربح خالل االثني عشر شهر

األعمال األساسية للمجموعة ،  نتيجة تطورمليون دينار بحريني  8.394البالغة  المجموعة إيرادات في زيادةال
أرباح أسهم ، وزيادة إيرادات دينار بحريني 599,693أرباح الشركات الزميلة بمبلغ في زيادة باإلضافة إلى ال

        دينار بحريني ربح نتيجة بيع أرض مملوكة للمجموعة  819,228دينار بحريني و  116,67 الشركة 
المحالت بقيمة ايرادات اإليجارات من المطاعم و زيادة فيلرسوم اإلدارية وزيادة في ا دينار بحريني 412152,و

مقارنة بالعام مليون دينار بحريني  6.084 مقداربـفيما ارتفعت المصاريف التشغيلية ,  دينار بحريني 172,473
مقارنة  دينار بحريني 000,734الستهالك بمقدار ا بينما انخفضالزيادة في اإليرادات  نتيجةبشكل نسبي و السابق

دينار  365,145من ناحية اخرى استفادت المجموعة في العام السابق من الدعم الحكومي بما يوازي . بالعام السابق
صول الشركة نتيجة الزيادة مليون دينار بحريني من قيمة بعض أ 1.732كما شهد العام السابق استرداد ، بحريني
.األصول عند إعادة التقييمات التي تمت هذه السنة مقارنة باألعوام السابقةفي قيمة   

  
 انحسار جائحة كورونا السفر بعدوتعود الزيادة اإليجابية في صافي الربح إلى حد كبير إلى تحسن قطاعي السياحة و

 .على التكاليف الحذرةالرقابة استمرار المجموعة بتطبيق سياسة و

ا لألداء و %  بما يعادل 25 المالي القوي للمجموعة أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدارنظر 

ديسمبر  31فلسا  لكل سهم كارباح سنوية عن السنة المالية المنتهية في  25مليون دينار بحريني( أي  5,649,872)

مليون  4,519,871) ٪ 20 السنوي مقابل نسبةالجمعية العمومية جتماع إبشرط موافقة المساهمين في   2022

 .2021المعتمدة في عام  فلسا  لكل سهم 20دينار بحريني( أي 

والتي هي مستمرة  نحن سعداء بالنتائج اإليجابية"السيد فاروق المؤيد:  -وعلق رئيس مجلس إدارة المجموعة 

بشكل كبير  ماستراتيجياتهالذين ساهمت و واإلدارة التنفيذية للمجموعةبفضل جهود مجلس اإلدارة  في التحسن

ا  كما. جائحة كورونا على االداء الماليفي الحد من تأثير  لتوسع محلي ا وإقليمي ا لتواصل المجموعة المضي قدم 

 ".وعالمي ا

ن عام على الرغم من أ: "الرئيس التنفيذي في مجموعة فنادق الخليج -علق السيد جارفيلد جونز وإلى جانبه 

ا إيجاب حدياتكان مليئ ا بالت 2022  المعارضاألوضاع في أسواق تحسن  يةي ا مع استمرارإال أنه كان عام 

حصد  في عمناامطوتواصل في النصف الثاني من العام.  انحسار تداعيات جائحة كورونابعد المؤتمرات و

ا فوز مطعم "فيوشنز باي تاال" الشيف تاال بشمي على  وبهذا نهنئ العديد من الجوائز جائزة أفضل بمؤخر 

ا  50قائمة أفضل  ضمنالمركز الثالث في الشرق األوسط وشمال إفريقيا  لاحتالومطعم في البحرين  مطعم 

 ."2023لعام 


