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 هاجساً مخيفاً  لرغم من المعدل الكبير للتطعيم في مملكة البحرين وبلدان أخرىباجددة المت هسالالتمن خالل  المستمر  COVID-19قد أصبح انتشار ل
هناك زبالرغم من ذلك كانت وجه الخصوص؛ على  الضيافة بالتجزئةقطاع على وبشكل عام  ية االقتصادالدوارة  سلباً فيتسبب ولوح في األفق، ي

 التجارية الجيدة وغيرها من المستويات المنخفضة بسبب اإلغالق والقيود، إضافة العوامل التالية: من األعمالقصيرة فترات 
 

 من التحسن. كبيرة عالمات أي عليهماظهرت لم اإلنفاق واتجاهات السعوديين السياح تدفق 
 على مملكة البحرين على غرار البلدان األخرى المحيطة بها. اً كبير اً ثيراتاثرت زدهار السياحة المحلية السعودية إ 
 في بعض األحيان أو  المقاعد المسموح بها ةيالجاهزة ومحدودالسريعة و الوجبات بعم العادية ، واالستعاضة عنها اعمليات المط تعليق

 أخرى. في مناسبات للمطاعم بالعمل كلياً حتى عدم السماح 
 .أدى تقييد التجمعات واالجتماعات إلى إلغاء جميع االجتماعات والمناسبات وحفالت الزفاف 
 نقص في النقد.نتيجة الالعام السابق،  من عجز الدائنين عن الوفاء بالتزاماتهم 
  النقد على للحفاظ، المشاريعتعليق جميع. 
  سالالت خطر انتشارCOVID جديدة 
  لموظفينللعزل احالة استمرارية. 

 
وتخفيف جميع لتقليل  كلل بال وتسعى إدارة المجموعة   إلى حد كبير،مجموعة فنادق الخليج  عملياتفي ضوء التحديات المذكورة أعاله، تأثرت 

 الجارية، مثل:باألحداث المخاطر المالية وغير المالية المرتبطة 
 

 خفضهاالثابتة والتشغيلية، على الرغم من التكاليف مقابل المجموعة وحدات بعض دخل   انخفاض. 
 والمؤجرين الذين يسعون للحصول على مزيد من االئتمانات. انخفاض إيرادات اإليجار 
  على الجانب اآلخر. ة الدفعمستحقالحسابات التوازن بين اإليرادات والمستحقات من جهة والمستحقات وفقدان 
  كمله.اعبر التسلسل الهرمي ب  للقوى العاملة هيكلة مستمرة 
 .خفض التكاليف من خالل الضوابط القصوى 
 التغيير.ثقافة التحول نحو حضانة 
  تطوير نهج استراتيجي جديد تجاه التغييرات في مرحلة ما بعدCOVID والتغييرات اإلقليمية 
 األمر.كلما اقتضى  بعد  منالعمل  دعم 
 ةفي مجال النظافة والصح مواكبة األساليب والتقنيات الجديدة. 
 لتتبع وتتبع أي حالة فيروس إيجابية محتملة، وعزل الموظفين من أجل الحفاظ على سالمة الفريق ككل.لستجابة السريعة اإل 
 تمكين وتعزيز نطاق تجارتنا اإللكترونية. 
 اعتماد متزايدا على الخدمات المشتركة. 
 التكيف مع عادات المستهلكين. 
  إن قبول أن الخسائر التي يجب تكبدها هي حقائق ال مفر منها، واألهم من ذلك هو الحفاظ على استمرار األعمال التجارية كأولوية

 قصوى.
 

نهجنا على أفضل الممارسات في ركز نالتجارية وما سيكون عليه "الوضع الطبيعي الجديد"،  عمالناإعادة فتح أجزاء من افي أن عدم اليقين 
 :من خالل  خالل هذه الفترة الحالية

 .تحسين إجراءات وتقنيات التشغيل القياسية للصحة والسالمة - 
  .اعتماد أفضل الممارسات لحماية موظفينا وعمالئنا ومنع انتقال الفيروس - 
 واستخدام تقنيات الدفع الالسلكية. ودلنقالصحي لممارسة التطهير - 
 األخرى حيث توجد األعمال التجارية.وحدات المجموعة لدعم  تناوب الموظفين - 
 مشاركة الموارد عبر المجموعة. - 
 تمكين مركز الخدمات المشتركة من تقليل النفقات العامة. - 
 جميع اإلجراءات التي يمكن اتخاذها كما هو مذكور في القوانين واللوائح. تطبيق - 
 السيناريوهات واإلجراءات الممكنة.تطوير نماذج تنبؤ مالية تحاكي جميع  - 
 االستفادة في جميع الفئات من وظائف البحث والمصادر (المشتريات). - 
 موظفينا وكبار اإلداريين من خالل أدوار متعددة المهام.لالمهارات الناعمة تجنب االستعانة بمصادر خارجية من خالل االستفادة من  - 

 
  المالية خالل األشهر الستة األولى المجموعة سجلت بياناتنا  حيث والعام، منظور التشغيلي المن على المجموعة ما سبق تأثير األزمة يلخص 

من ناحية اخرى سجلت  ظروف تجارية صعبة للغاية،  النقد فيتوفيرتعكس قدرة المجموعة على  والتيدينار  مليون  3.806 ,2021عام  من
 :بحريني نتيجة دينار  631,364  المجموعة صافي خسارة بلغ

 
 في المبيعات  %17.55بنسبة انخفاض  - 1
على  124,719و  528,271بما قيمته   اإلهالك وفوائد القروضماعدا وظلت معظم العناصر الثابتة على حالها في السنة السابقة،  - 2

 التوالي.
 .2020ال زيادة في مخصصات الديون المشكوك فيها اعتبارا من عام  - 3

 
التكاليف بشكل عام  ضخف وذلك لستمرارنا في نخفاض السلبي في اإليرادات،الرغم من اإلاستمرارية أعمال المجموعة بعلى أي قلق  ال يوجد

يتيح له التخلص  ستمرمتطورة أعمال المجموعة في مسجلة لن يكون لها تأثير شديد على أسهم الشركة. إن هيكلالخسائر ال بما يتماشى مع مبيعاتنا.
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نظم محاسبية قوية  مجموعة فنادق الخليج، لدى اً أي تحديات قانونية؛ وأخير. ال يوجد على المجموعة العمليات أو األدوار غير الضرورية من
 المؤشرات المالية واإلبالغ عنها.وتجاهات أليراقب باستمرار ا محترففريق و

 
للتطعيم في البحرين، في حين أثبتت الحكومة كفاءتها  شامالً  نشهد اكتماالً سا وقريب  ،روتينياً  اً أمر في المملكة قد أصبح الحصول على اللقاحل

 واحتواءه. اً محليالوباء  نتشارإ العالية في مكافحة
 

عندما يتعلق األمر برأس و . هذاحول االهتمام باألعمال التجاريةال تشير إلى اي نوع من القلق  للمجموعةتوقعات التدفقات النقدية المستقبلية إن 
   قادمة.أعمال المجموعة لسنوات لديهم موارد وافرة لمواصلة  المكجموعةالمال العامل والسيولة؛ وحتى في أسوأ السيناريوهات، فإن مساهمي 

 
   :2021  يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في  المؤقتةالمهمة والمعلومات المالية  مايلي بعض من

  
  المبلغ (بالدينار البحريني)  طبيعة التأثير  المالية البيانات

  1,942,843  إنخفضت  إيرادات التشغيل
  218,077  إنخفضت  المنح الحكومية

  631,634    الخسائر المتراكمة
 

 
 .2021 يونيه  30على البيانات المالية األخرى خالل الفترة المنتهية في اوكبيرة  ةهام تأثيرات ال توجد 

 
 


