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 9201ستيراد اإلستثمارية(( تعلن نتائجها المالية السنوية لعام ا))

 دينار  مليون 2.7صافي ربح حققت 

 

يناير  28الموافق  الثالثاء ( في اجتماع لمجلس إدارتها أمسESTERAD) شركة إستيراد اإلستثمارية أعلنت

 الشركة صافي ربح حققت حيث ,2019ديسمبر  31المنتهية في  2019لعام  السنوية المالية نتائجها عن 2020

 دينار من العام السابق 486,400دينار, مقارنة مع  2,700,187خالل السنة  (المنسوب لمساهمي الشركة األم)

  .%455قدره  رتفاعوذلك بأ

 

 1,528,297 (المنسوب لمساهمي الشركة األم)الشركة  ربح صافي بلغ فقد خيرالربع االوأما على صعيد نتائج 

 الخيرخالل الربع ا إيراداتدينار من العام السابق. وكما حققت الشركة اجمالي   393,298 خسارةدينار, مقارنة ب

هذه الزيادة في صافي الربح للربع من العام السابق.  الخيردينار للربع ا 7,048دينار, مقارنة مع  2,268,206

ة المنسوب لمساهمي الشرك) بلغ مجموع الدخل الشامل .لربح من االستثمار العقاريلفي المقام األول  عودتاألخير 

 ربحية بلغت كما .من العام السابق خيردينار خالل الربع اال (3,386,003)دينار مقارنة ب  1,096,639 (األم

 الماضي. العام من الربع نفس في ا  فلس (2.14) ب مقارنة ا  فلس 10.96االخير الربع خالل السهم

 

دينار,  4,445,345خالل السنة  اإليراداتئج المالية السنوية للعام الحالي, فقد حققت الشركة اجمالي النتبالنسبة ل

المنسوب ). وبلغ مجموع الدخل الشامل %155قدره  رتفاعدينار من العام السابق وذلك بأ 1,746,152مقارنة مع 

دينار من العام السابق. وقد بلغت  (1,687,868)دينار, مقارنة ب  3,901,898خالل السنة ( لمساهمي الشركة األم

في  الزيادة هذه .فلسا  من العام السابق  3.49فلسا  مقارنة مع  19.36ربحية السهم الواحد للسنة الحالية ما قدره 

الدخل المكتسب من و المالية األوراق تداول من الدخل ارتفاع عن ةناتج لهذا العام الدخل إجمالي و الربح صافي

 .االستثمارات

 

خالل السنة  )األقلية حقوق استبعاد بعد(مجموع حقوق المساهمين  بأن المدير العام، - ندان غوبتاشاصرح السيد 

. كما بلغ %12قدره  رتفاع, وذلك بأللعام السابقدينار  32,207,958دينار, مقارنة مع  36,109,856المالية 

دينار للعام السابق, وذلك  43,605,402دينار, مقارنة مع  43,000,399مجموع الموجودات خالل السنة المالية 

من استثمارات مختلفة وستركز على االستثمار في  تخارجت استيراد خالل العام، .%1قدره طفيف بأنخفاض 

 معامالت جديدة من خالل السيطرة االستراتيجية وتوجيه األعمال نحو تحقيق نمو أعلى.

 

 يعادل ما أي المال، رأس من %10 قدرها أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس أوصىوبناء  على هذه النتائج االيجابية فقد  
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وفي الختام ، صرح السيد هشام الريس، رئيس مجلس اإلدارة ، قائال : "نحن سعداء بهذا األداء القوي والربحية 

، مما يعكس مرة أخرى المركز المالي القوي والتقدم الذي 2019العالية التي سجلتها شركة إستيراد خالل عام 

، اجفي مشروع بوابة أمو استيرادستثمرت شركة ستثمار في البحرين. خالل العام ااال عن طريق شركةالأحرزته 

وسنتطلع  ,لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرةعن طريق والتي تمت حتى اآلن  استحواذ ةعمليأكبرتعد و

إلى زيادة استثماراتنا من خالل الحصول على معامالت استراتيجية". كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع موظفي 

 .      2020الشركة على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة ومواصلة تحقيق نمو أعلى خالل عام 

 

 

 .االلكتروني لبورصة البحرين مالحظة: الخبر الصحفي و البيانات المالية المتكاملة متوفرة على الموقع

 

      
 


