
  

  خبر صحفى

  

 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. 

 .2019يونيو  30تعلن عن نتائجھا المالية للربع الثاني المنتھي في 

 

 

لحالي بما العام من اعن النصف ا(ول ) تعلن عن نتائجھا المالية GHGمجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. (
  في ذلك النتائج المالية للربع الثاني.

  

  : لھذا العام بع الثانيخ2ل الرة مجموعنتائج ال

  

لربع الثاني لي مليون دينار بحرين 7.889مليون دينار بحريني مقارنة بـ  8.737ة مجموعبلغت إيرادات ال
  ٪.10.75ألف دينار بحريني أو  848من العام الماضي ، بزيادة قدرھا 

  

ينار بحريني في مليون د 2.766مليون دينار بحريني ، مقارنة بـ  2.724إجمالي ا(رباح التشغيلية و بلغ 
 ٪1.54دينار بحريني أو  الف 42 هقدر بانخفاضالربع الثاني من العام الماضي ، 

 

الربع  عنيني مليون دينار بحر 1.870مليون دينار بحريني ، مقارنة بـ  1.581لغ صافي الدخل الشامل ب
  ٪.15.43الثاني من العام الماضي ، بإنخفاض قدره 

  

ينار بحريني دمليون  1.731ألف دينار بحريني مقارنة بـ  490خ2ل الربع الثاني بلغ صافي الربح كما 
  ٪.71.69، بانخفاض قدره  2018من العام  لنفس الفترة

  

 ن العام الماضي.مفلس في الربع الثاني  8فلس مقابل  2بلغت ربحية السھم خ2ل الربع الثاني من العام و 

 

ك Uستھ2ا مخصصزيادة إلى ربع الثاني مقارنة بالعام الماضي اUنخفاض في صافي الربح لل يعود سبب
 أجنحة الخليج"مبنى الجديد في دبي وو المتعلقة بفندق المجموعة ألف دينار بحريني  746 قيمته البالغ

با[ضافة ھذا . 2018خ2ل عام التى تم تنفيذھا المشاريع غيرھا من ولشقق الفندقية لالجفير"  –الفاخرة 
يلة بقيمة مزشركة  خسائرمن المجموعة حصة وأيضا ألف دينار بحريني  240 ة وقيمتھاف الفائدإلى تكالي

 . من الربع الثانيھذا العام بدUالربع ا(ول  في 1الفورموU ھذا إلى جانب إقامة ألف دينار بحريني  120

 

 

    مايلى  مجموعةو عن نتائج النصف ا(ول من ھذا العام فقد حققت ال

  

حريني في مليون دينار ب 16.600مليون دينار بحريني ، مقارنة بـ  18.819 المجموعةرادات بلغت إي
  ٪.13.37مليون دينار بحريني أو  2.219العام الماضي ، بزيادة قدرھا 



  

  

ن دينار بحريني مليو 5.841مليون دينار بحريني ، مقارنة بـ  6.279بلغت ا(رباح التشغيلية ا[جمالية 
  ٪.7.49دينار بحريني أو  الف 438، بزيادة قدرھا  2018في العام 

  

حريني في مليون دينار ب 4.834مليون دينار بحريني ، مقارنة بـ  4.573بلغ صافي الدخل الشامل و 
 ٪.5.40العام السابق ، بانخفاض قدره 

 

 

ي العام مليون دينار بحريني ف 4.622مليون دينار بحريني مقارنة بـ  2.788صافي الربح لغ بكما 
  ٪.39.67، بانخفاض قدره منصرمال

  

  العام الماضي.عن نفس الفترة من فلسا  20فلس مقارنة بـ  12بلغت ربحية السھم و 

  

ر بحريني مليون دينا 111.506 الحالي بلغ إجمالي حقوق المساھمين (باستثناء حقوق ا(قلية) للعام
  ٪.1.92مليون دينار بحريني في العام الماضي ، بانخفاض قدره  113.684مقارنة مع 

  

ليون دينار م 141.644مليون دينار بحريني مقارنة بـ  134.971العام  منذ بداية ا(صولبلغ إجمالي 
 ٪.4.71بحريني في العام السابق ، بانخفاض قدره 

 

خصص م لربح للنصف ا(ول من العام مقارنةً بالعام الماضي عن زيادة ج اUنخفاض في صافي انت
ة مبنى "أجنحي والجديد في دبو المتعلقة بفندق المجموعة مليون دينار بحريني  1.501اUستھ2ك بمقدار 

ذا ھ   .2018ام خ2ل عالتى تم تنفيذھا المشاريع غيرھا من والجفير" للشقق الفندقية  –الخليج الفاخرة 
 ضافة إلىقق الفندقية با[الجفير" للش - لمبني "أجنحة الخليج الفاخرة مصاريف ما قبل اUفتتاح جانب ى إل

 أثر على نتائج النصف ا(ول من العام.مما ألف دينار بحريني)  483( ةئداالفتكاليف 

 

 

ضحا واحسن ت الضيافة في البحرين قائ2: "يشھد قطاععلق رئيس مجلس ا[دارة ، السيد فاروق المؤيد 
يرة زيادة الكبوعلى النقيض تشكل ال . العام الماضيمقارنة بفنادق المجموعة  تحسين أداءمما ساھم في 

نسبة ف وأدى إلى انخفاض كبير في أسعار الغرمما دبي تحديًا كبيًرا في المعروض من الفنادق في 
  ا[شغال عن المتوقع.

  

ف بن مجموعة يوس، أحد أقسام للتطوير العقارى  كانووأضاف أن المجموعة وقعت مذكرة تفاھم مع 
مجموعة   عمذكرة تفاھم مكما تم توقيع  بالعدلية  338مجمع  المطاعم فيعدد من لتطوير أحمد كانو 

 يثًا.حد تشييدهمطار الذي تم في مبنى اللتطوير وتشغيل فندق ترانزيت  طيران الخليج القابضة 

 



  

لتجديد  التنفيذ قيد مشاريع ال"ھناك عدد من  قائ2ارفيلد جونز ج دللمجموعة السي صرح الرئيس التنفيذيو
في  خارجيةشرفة  بإضافة Fusion  مطعمو تطوير بعض مرافق و مطاعم  فندق الخليج منھا تحديث 

الشيف ف " ، تحت إشراFusions by Tala"سم إبالمطعم سيتم إعادة فتح عند اكتماله و الھواء الطلق
ھو بلرجال ول ىلصحانادي التاU بشمي. با[ضافة إلى ذلك سيقوم الفندق أيًضا بتجديد  البحرينية الموھوبة 

  الفندق الرئيسي. "

 على موقع بورصة البحرين. البيانات المالية والبيان الصحفي متاحة


