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 :ما يلي 2022حققت الشركة خالل الربع األول من عام 

دينار بحريني في الربع األول من  207,119مليون دينار بحريني مقارنة بخسارة  2.123بلغ صافي الربح 

 .مليون دينار بحريني 2.330العام السابق بارتفاع قدره 

 .فلس في الربع األول من العام الماضي 1مقابل خسارة  فلسا   9وبلغت ربحية السهم  

دينار بحريني للربع  157,078مليون دينار بحريني مقارنة بخسارة  2.343بلغ إجمالي الدخل الشامل  

 .مليون دينار بحريني 2.500ل من العام السابق ، بزيادة قدرها األو

مليون دينار بحريني لنفس الفترة  5.198مليون دينار بحريني مقارنة  9.343إيرادات الربع األول بلغت  

 .٪79.74مليون دينار بحريني أو  4.145من العام الماضي ، بزيادة قدرها 

 101.829مليون دينار بحريني مقابل  99.651قوق األقلية( للعام بلغ إجمالي حقوق الملكية )باستثناء ح

 .٪2.14مليون دينار بحريني أو  2.179مليون دينار بحريني في العام الماضي ، بانخفاض قدره 

مليون دينار  113.446مليون دينار بحريني مقابل  115.095بلغ إجمالي األصول للعام حتى تاريخه  

 .٪1.45مليون دينار بحريني أو  1.648بحريني في العام السابق ، بزيادة قدرها 

نتجت الزيادة في صافي الربح للربع األول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بشكل رئيسي عن زيادة 

التي  Covid-19 بسبب إزالة القيود المختلفة لمكافحة انتشارمليون دينار بحريني  3.605 بمبلغاإليرادات 

ألف دينار بحريني وإيرادات  415كان لها تأثير على صناعة الضيافة وزيادة أرباح الشركات الزميلة بمبلغ 

ألف دينار بحريني. من ناحية اخرى شهد  64و اإليجارات بمبلغ  ألف دينار بحريني 61 أرباح األسهم بمبلغ

زيادة و المتعلقة مباشرة في الفي المصروفات مليون دينار بحريني  1.815قدرها ألول زيادة الربع ا

 .اإليرادات

لتسهيالت االستباقية لأعرب رئيس مجلس اإلدارة السيد فاروق المؤيد عن امتنانه للحكومة  ،وبهذه المناسبة

 ممالمعالجة الفعالة ألزمة الوباء ل تتويجا ؛ COVID االغالق بسبب جائحةتدابيرل وما أفضت اليه من انهاء

 مبادراتمع الحفاظ على ال متالزمامن انتقال الفيروس  التقليلكما  االصاباتإلى انخفاض حاد في عدد  ىأد

متزامنة   قد أضفت أجواءا ايجابية الحياة إلى طبيعتها ودةع؛ كما أن  في التطعيم وحمالت التوعيةالفعالة 

 .من جديداألعمال  تنشيط عجلة االقتصاد مع

الضيافة والمطاعم  ممتازة للعديد من القطاعات في المملكة ، ال سيما دئعواحققت فاعلية الفورميال واحد  كما

تنشيط سبيل األنشطة السياحية التي تقودها الحكومة في لكمية التي تنتج عن االجدوى واقعي ا  ما ثبت، 

 االقتصاد المحلي.

أول مجموعة ضيافة محلية أصبحت مجموعة فنادق الخليج كون  هفخر عن رئيس مجلس اإلدارةأعرب و 

 خطوةدارة الفنادق في تبليسي ، والتي نعتبرها إلجورجيا موطئا لها في  ارستحيث  ؛تعمل في أوروبا 

تحت االسم التجاري  "أكوا بارك"متميزالمنتجع الدارة با مع البدءالسوق األوروبية  ضمن هامة للتوسع

 "Gulf Aquamarine Hotel - "فندق أكوا مارين الخليج



ا إيجابي ا بعد التعافي ، وذلك بفضل الجهود الهائلة التي بذلها مجلس اإلدارة  وأكد كذلك أن الشركة قد حققت تقدم 

األرباح  من في كلهو واضح وإدارة المجموعة في خفض التكاليف بشكل مستمر مع تعزيز اإليرادات ، كما 

 صافي األرباح.كما في  EBIDTAقبل الفوائد والضرائب واالستهالك 

"فندق أكوا مارين إضافة إلى تعليقات رئيس مجلس اإلدارة ، قال الرئيس التنفيذي غارفيلد جونز: يوفر 

ا لبناني ا ، ومنفذ ا  218نجوم  4ذو الـ  الخليج" طوال  باتالوج لتقديمغرفة نوم على طراز الشقق ، ومطعم 

. نتوقع أن يصبح الفندق ، جنب ا إلى جنب مع المنتزه المتميزة ضواحي تبليسي ضمن كما يقع الفندق ؛اليوم 

تسيير طيران الخليج شركة للبحرينيين حيث أن  ذائعت الصيتالمائي المجاور والمركز الصحي ، وجهة 

ساعات فقط ". من ثالث مباشرة تتبليسي رحال الى  

 لبيانات المالية الكاملة والبيانات الصحفية على موقع بورصة البحرين اإللكتروني.تتوفر مجموعة ا

 


