
   

 

 .2019ديسمبر  31مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. تعلن عن نتائجھا المالية للسنة المنتھية في 

  

 31السنوية للسنة المالية المنتھية في  نتائجھا الماليةتعلن عن  (GHG) .مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب
خ/ل الربع صافي ارباح  مجموعةحققت المن العام.  بما في ذلك النتائج المالية للربع الرابع 2019 ديسمبر
 عن نفس الفترةمليون دينار بحريني  1.182 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ  1.734من العام بقيمةالرابع 

فلس  7الربع الرابع من العام  خ/ل بلغ العائد على السھمو  .٪46.7  اقدرھبزيادة و،  2018من العام 
  .فلس في الربع ا<خير من العام الماضي 6مقارنة 

 مليون دينار بحريني ، مقارنًة بمبلغ  1.764  2019للربع ا<خير من العام شامل الدخل ال مجموعوبلغ 
  .٪26  بزيادة قدرھا أيمليون دينار بحريني، 1.397

زيادة سبب من العام الماضي بشكل رئيسي ب نفس الفترةفي صافي الربح للربع الرابع مقارنة بوتعود الزيادة 
  .2018في مركز الخليج للمؤتمرات أيضا مصاريف ماقبل اGفتتاح المتعلقة بتكاليف تجديد الدخل و

مليون دينار بحريني مقارنًة  5.950 قدره للسنة ربح، حققت الشركة 2019فيما يتعلق بالنتائج المالية للعام 

 بلغت ربحية السھم الواحد و و. %14 هر، بإنخفاض قد2018 العام عنمليون دينار بحريني  6.922 بمبلغ

مليون دينار  8.070 بلغ شامل دخل مجموعحققت الشركة و .في العام الماضي اً فلس 31فلًسا  مقابل  26

  .٪8.6 رھاقد بزيادة، 2018للعام مليون دينار بحريني  7.432 بحريني مقارنًة بمبلغ

مليون دينار  113.685 مليون دينار بحريني مقارنًة بمبلغ 114.979 لعامخ/ل ا الملكيةحقوق  مجموعبلغ 
 .٪1.1 بحريني في العام الماضي ، بزيادة قدرھا

مليون دينار  141.645 مقارنة بمبلغ 2019لعام  مليون دينار بحريني 136.727 مجموع الموجوداتبلغ 
 .٪3.5 قدرهنخفاض بحريني في العام السابق ، ب

 مليون دينار بحريني ، مقارنًة بمبلغ 8.071 في الربع الرابع تحقق ذيالاجمالي ربح عمليات الفندق بلغ  
  .٪28.4 اقدرھ و زيادةبمليون دينار بحريني في الربع الرابع من العام الماضي ،  6,285

 مليون دينار بحريني ، مقارنًة بمبلغ 17.191 2019خ/ل  تحقق ذيال قدعمليات الفن حربإجمالي   بلغ
  .٪14.24 رھاقد بزيادة،  2018عام للمليون دينار بحريني  15.048

 

 

 



   

 

مليون دينار  10.455 خ/ل الربع ا<خير من السنة الشركةإيرادات وفيما يتعلق باRيرادات فقد بلغت  
  .٪1.6 العام الماضي ، بزيادة قدرھا في نفس الفترة منمليون دينار بحريني  10.286 بحريني مقارنًة بمبلغ

مليون دينار  35.111مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ  38.570 خ/ل السنةيرادات الشركة بينما بلغت ا
 . ٪9.9 رھاقد بزيادة،  2018بحريني في العام 

عن المقارنة مع نتائج العام السابق المصروفات زيادة إلى المجموعة ربح اRنخفاض في صافي  يعود سبب
جانب لی إ. 2018خمسة شھور في العام  مقارنة بنتائج دبي –كورت بيزنس باي جلف فندق عام كامل ل

 .مقارنة بالعام الماضي ينيربحر يناد ألف 160و البالغة ميلة زلت اکارلشافي  ربحيةالانخفاض 

بإيرادات مليون دينار بحريني مقارنة  4.459من ناحية أخرى ، ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة بمبلغ و
  .العام السابق

الجمعية  عن توصية مجلس إدارة المجموعة إلي السيد فاروق المؤيدمجلس اDدارة  رئيسھذه المناسبة افصح بو
" نظرا لتكاليف تشغيل قائ/ً % من رأس المال المدفوع. واضاف 25ة بتوزيع ارباح نقدية بنسبالعمومية 

ج النھائية للمجموعة؛ ومع ذلك ائالنتللمجموعة لعامھا ا<ول فلقد كان لھا تأثير على  المضافة مشاريع الجديدةال
الضوء  ألقى السيد المؤيدكما المستقبل. ربحية المجموعة في مساھمة إيجابية في  تقدم ھذة اGضافاتسوف 

اً على العديد من التحديات التي تؤثر على صناعة الضيافة في البحرين والمنطقة والتي R تزال تواجه انخفاض
 الفنادق.غرف من زيادة المعروض  بسببأسعار الغرف  في 

ليج فندق الخيستعد " قائ/ ارفيلد جونزالسيد ج، قال الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اDدارة ضافة إلى تعليقات إ
سيتم الذي و بالكامل مع إضافة شرفة خارجية في الھواء الطلقالذي تم تجديده  Fusions حالياً Rفتتاح مطعم

إتفاقية  تاR باشمي. وأضاف الرئيس التنفيذي أنه تم توقيع ةالموھوب ةافتتاحه تحت إشراف الشيف البحريني
 مطار البحرين الجديد والذي تطوير فندق وذلك بغرض مع مجموعة طيران الخليج القابضة  تعاون مشترك

 .2020غرفة ، والمتوقع افتتاحه في عام  84يضم 

 

التداول  زتحت رم في متاحة على موقع بورصة البحرينلمجموعة الكاملة من البيانات المالية والبيان الصحا
GHG 

 


