
 2019سبتمبر  30"  للشهور التسعة المنتهية في النتائج المالية تعلن عن األسواق الحرة 

 مليون دينار بحريني أرباح " األسواق الحرة"   6.3

 

 11الموافق  اإلثنينجتماع لمجلس إدارتها مساء إفي  ( DUTYF) أعلنت شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة

ومن ضمنها نتائج الربع  2019سبتمبر  30في للشهور التسعة المنتهية عن النتائج المالية  2019 نوفمبر

الربع حققت صافي ربح خالل  الشركة حيث أفاد السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس اإلدارة بأن .الثالث

من العام السابق،  لثالربع الثال خالبحرينيا   دينارا   2,053,852 مقارنة معبحرينيا   دينارا   2,020,044الث ثال

 %.1.6قدره  نخفاضوذلك بإ

  1,610,557مقارنة مع بحرينيا   دينارا   1,653,533  لثحققت الشركة أرباح تشغيلية خالل الربع الثا كما 

  وبلغ مجموع الدخل الشامل. %2.7، أي بإرتفاع قدره من العام السابق لثفي الربع الثا بحرينيا   دينارا  

قدره إرتفاع  ب ، أي ل العام السابقبحرينيا  خال دينارا    2,225,852 بحرينيا  مقارنة مع  دينارا   2,479,094

11.4% . 

مقارنة مع بحرينيا   دينارا   9,462,027 لثالثا أما على صعيد المبيعات فقد حققت الشركة في الربع

 14.2 لثبلغت ربحية السهم الواحد للربع الثا % وقد2.2قدره  نخفاضوذلك بإبحرينيا   دينارا    9,675,006

للربع في صافي الربح  نخفاضويعود سبب اإلهذا  .للعام السابق الثالثفي الربع  فلسا   14.43مقارنة مع   فلسا  

 .إنخفاض األرباح النقدية المستلمة خالل الفتره للعام السابق إلى  ثالث في مقابل الربع ال ثالثال

، فقد حققت الشركة صافي ربح خالل 2019  من عام النتائج المالية للشهور التسعة المنتهيةكما بيَن المؤيد 

قدره   بإنخفاضبحرينيا  من العام السابق،  دينارا   6,690,094بحرينيا  مقارنة مع  دينارا   6,315,545الفترة 

. كما حققت الشركة أرباح  ا  سابقكما ذكرنا  األرباح النقدية المستلمة خالل الفترةوذلك بسبب إنخفاض  5.6%

بحرينيا  من العام  دينارا   4,573,859بحرينيا  مقارنة مع   دينارا   4,712,585تشغيلية خالل التسعة شهور 

بحرينيا  مقارنة مع  دينارا   7,353,595%. كما بلغ مجموع الدخل الشامل 3 السابق، بإرتفاع قدره

 . %4.4ة شهور من العام السابق  ، وذلك بإرتفاع قدره بحرينيا  خالل التسع دينارا   7,044,094

 دينارا   27,104,904مقارنة مع  بحرينيا   دينارا   27,731,927وأما على صعيد المبيعات فقد حققت الشركة 

 . %2.3وذلك بإرتفاع قدره من العام السابق  بحرينيا  

من  للشهور التسعة المنتهيةومن جهته بيَن السيد عبدهللا بوهندي العضو المنتدب للشركة بأن أرباح اإلستثمار 

بالمقارنة إلى أرباح اإلستثمار لنفس الفترة من العام السابق بحرينيا   دينارا   1,602,960قد بلغت  2019  عام

وذلك  %24.3ألرباح اإلستثمار بنسبة  ا  نخفاضيمثل إمما بحرينيا   دينارا   2,117,235والتي كانت قد بلغت 

 بسبب إنخفاض األرباح النقدية المستلمة خالل الفترة .



وأضاف السيد بوهندي، قمنا بتركيز الجهود على دعم عمليات المبيعات بصفة متزايدة والتي ساهمت على 

كفاءة خدمة العمالء كان أحد األسباب زيادة في متوسط قيمة المعامالت الشرائية، بما في ذلك رفع المستوى و 

 تحقيق الزيادة في المبيعات.

تسعة عن فترة األشهر ال فلسا   44.39إلى  العائد األساسي للسهم الواحد بلغ حيث أما على صعيد ربحية السهم،

وبذلك بلغ إجمالي حقوق   .للعام السابق فلسا   47.02 مقارنة مع، 2019من العام  سبتمبر 30نتهية في الم

والتي  السابقبحرينيا  مقارنة إلى حقوق المساهمين للعام  دينارا   51,370,343التسعة شهورالمساهمين خالل 

 58,968,849كما بلغت الموجودات %.  0.2ه وذلك بإرتفاع قدر بحرينيا   دينارا   51,247,415كانت قد بلغت 

  %.0.3 قدره  نخفاضللعام السابق وذلك بإبحرينيا   دينارا    59,128,446مقارنة مع بحرينيا   دينارا  

قد وصل إلى نسب إنجاز كبيرة   بأن مشروع برنامج تطوير مطار البحرين الدوليسابقا أوضح بوهندي  كما

 .فان لجميع القائمين على المشروع وتقدم بالجزيل الشكر والعر
 

 الفعالة وجهودهم على عملهم الدؤوب الشركة موظفي وجميع التنفيذية لإلدارة أختتم الحديث بشكره وتقديرهو

 ةمواصلوفريق العمل على  إلدارة التنفيذيةاتامة من المتميزة، مبديا  ثقتهم ال النتائج هذه تحقيق والمستمرة في

 ."تحقيق المزيد من النمو

على الموقع اإللكتروني  كما تنوه الشركة السادة المساهمين بأن البيانات المالية والخبر الصحفي متوفران

 لبورصة البحرين .

 

 

 

 

 


