
 
 مليون دينار بحريني  11.036مجموعة فنادق الخليج تعلن عن تحقيق صافي ربح موحد قدره 

 2017في عام 

 .٪30بتوزيع أرباح نقدية بنسبة إلدارة يوصى مجلس ا

 

عن )تمتلك فندق الخليج وفندق كراون بالزا التي وأعلنت مجموعة فنادق الخليج : المنامة، مملكة البحرين

خدمات "كة شر و" ، جلف براندز انترناشيونال"، وشركة ("شركة البحرين للسياحة"طريق شركتها التابعة 

 نبالبحري" ولف إنجأسدال " و فندق "وتيله كيذى "فندق التي تقوم بإدارة ، و"ندق الخليجمغسلة ف

عن نتائجها المالية لعام  باريفي زنج الذي تمتلك المجموعة حصة من أسهمه "منتجع أوشن باراديس"و

2017. 

 

للغاية، خاصة في  كان صعبا   2017إن عام إدارة المجموعة السيد فاروق يوسف المؤيد وقال رئيس مجلس 

وعلى الرغم من الظروف . ةمملكالوالمنافسة في  ةالمعروض تزايد عدد الغرفقطاع الضيافة، بسبب 

مليون  37.261إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت عن تحقيق المجموعة أعلن السيد المؤيد  التجارية الصعبة،

قدره  رتفاعإ، ب2016مليون دينار بحريني في نفس الفترة من عام  36.376دينار بحريني مقارنة مع 

مليون دينار  11.036 وقدرهاحققت المجموعة أرباحا صافية كما   . ٪2.43دينار بحريني أو  884,543

قبل إضافة أرباح لمرة ) 2016مليون دينار بحريني في نفس الفترة من عام  10.007مقارنة بمبلغ  بحريني

 أو بنسبة بلغتدينار بحريني مليون  1.029 اقدرهبزيادة أي  (مليون دينار بحريني 6.125واحدة بلغت 

 .2016عن عام  10.28٪

مليون دينار بحريني مقارنة مع  2.357بلغت صافية وحققت المجموعة في الربع األخير من السنة أرباح 

مليون دينار بحريني  2.627حيث بلغت أرباح المجموعة في تلك الفترة  2016نفس القترة من عام 

 %10.28بما نسبته الف دينار بحريني  270نخفاض بلغ إب

 

خفاض إناإلشغال و نسبةفي  تدهور شهد  حيثوأبرز السيد المؤيد التحديات التي تواجه قطاع الضيافة 

 ة مؤخرا من قبل محللي السوقعلنوتشير األرقام الم . الغرف خالل السنوات األربع الماضية ت أسعارمعدال

"STR"  البحرين، مع انخفاض بدق افنقطاع ال في ٪11.8متاحة بنسبة الغرف النخفاض في إيرادات إإلى

الكبيرة في التكاليف كما أثرت الزيادات  . 2017 نسبتي اإلشغال ومتوسط أسعار الغرف خالل العام

على الرغم من أنه رحب بالتغييرات األخيرة و سلبا على نسبة الربحية. مثل المرافقوالرسوم المفروضة 

حذر  هولكن المطاعم  قطاع تحسين أداء التي من شأنها أن تساعد فيوضرائب الجمارك لبعض السلع في 

يز ح جرد إدخال ضريبة القيمة المضافةبة الجمارك قد يختفى بمضريمن أن األثر اإليجابي للتغيير في 

 .التنفيذ

 

حيث ن داخل البحريها في حافظة أعمالتوسع الوأضاف السيد المؤيد أن مجموعة فنادق الخليج ستستمر في 

ع توس، فضال عن ال2018 في الربع الثالث من عام "الجفير –اخرة الخليج الف"أجنحة مبنى فتتاح إبستقوم 

 .اسريالنكفي الفنادق في دبي وقطاع التجزئة  في قطاع الخارجي

 



: قائال نزارفيلد جوللمجموعة السيد جالرئيس التنفيذي  علق، رئيس مجلس اإلدارة ات صريحضافة إلى تإو

قطاع مستوى أداء في السائد التراجع ولكن بشكل عام  2017في عام  نتائج إيجابيةحققت المجموعة  لقد "

دق في فنشامل للغرف نتهاء من تجديد وأضاف أن المجموعة بصدد اإل". هو مصدر قلق حقيقيالضيافة 

م مطاع جديدبعملية تجديد كاملة لمركز الخليج للمؤتمرات وكذلك ت 2018كراون بالزا وستقوم خالل عام 

 .فيوجنز فى فندق الخليجمطعم وك هولمز و لو البرجوال و قاعة شيرالواحة 

 

إتفاقية تعاون مع الشيف اإليطالي العالمي "جيانكارلو  لقد قمنا بتوقيع جارفيلد جونز "وأضاف السيد 

بيربليني" الحائز أكثر من مرة على نجمة ميشالن ستار ، والذي سيقوم بقيادة فريق العمل بمطعم الفندق 

رجوال باي "الببإسم إعاده إفتتاحه بعد التجديدات اإليطالي "البرجوال " بالشراكة مع فندق الخليج وسيتم 

إبتكاريا   ا  مطن "البرجوال باي بيربليني"سوف يقدم   جيانكارلومن خالل التعاون مع الشيف  و  .بيربليني"

 جديدا  للمطعم بمستوى يرقى إلى معايير ميشالن ستار العالمية".

 

دهم التي ساهمت جهوواختتم السيد جونز كلمته باإلعراب عن تقديره إلدارة وموظفي جميع أقسام المجموعة 

ن مكما أشار إلى أن نجاح أي شركة يأتي . مثل هذه الظروف  الصعبة الجادة في تحقيق هذه النتائج في

 .قاعدة عمالئها، معربا عن شكره لزبائن المجموعة الكرام على دعمهم المستمر


