
 

 

 بيان صحفي

 2020مليون دينار بحريني لعام  2.0األسواق الحرة تحقق صافي أرباح قدرها 

 

  2021فبراير  24األربعاء تاريخ النشر: 

 2021فبراير  23الثالثاء الموافق ( في إجتماع لمجلس إدارتها مساء  DUTYFأعلنت شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة )

 .  2020ديسمبر  31المنتهية في  2020عن النتائج المالية لعام 

صافي أرباح  2020حيث أفاد السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس اإلدارة بأن الشركة قد حققت خالل الربع األخير لعام 

دينارا   1,182,108 بع األخير للعام السابق والتي قد بلغت بحرينيا  وذلك مقارنة مع أرباح الر دينارا    108,337قدرها 

، ويعود سبب اإلنخفاض في  % 90.8 دينارا  بحرينيا  أي بنسبة 1,073,771بحرينيا  مما يشكل إنخفاضا  في األرباح قدره  

بحرينيا   دينارا    204,260 التشغيليةاألرباح . حيث بلغت ٪ 88.0األرباح التشغيلية بنسبة إلنخفاض  صافي الربح للربع األخير

 بحرينيا  في الربع األخير من العام السابق. دينارا   1,703,454مقارنة مع 

 فلسا  في نفس الربع من العام السابق. 8.31فلسا  مقارنة مع  0.76السهم الواحد خالل الربع األخير  ربحيةوبلغت 

دينارا  بحرينيا   1,555,544 أرباح قدرها دينارا  بحرينيا  مقارنة مع 1,495,663خسائر بمبلغ   كما بلغ مجموع الدخل الشامل 

 % .196.2خالل الربع األخير من العام السابق، أي بإنخفاض قدره 

بحرينيا   دينارا    3,335,458باإلضافة إلى إنخفاض المبيعات اإلجمالية خالل الفترة، حيث بلغ مجموع المبيعات اإلجمالية  

%. أما بالنسبة  66.2بحرينيا  ، وذلك بإنخفاض قدره  دينارا   9,873,219الربع األخير للعام السابق والذي بلغ مقارنة مع 

وذلك بسبب  2020بحرينيا  خالل الربع األخير لعام  دينارا    201,470ر فقد سجلت الشركة خسائر بقيمة ستثمايرادات اإلإل

ن هذا اإلنخفاض إال إنه بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي فقد تحسن اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات، وعلى الرغم م

  .2020% للربع األخيرمن عام  61.3اإلنخفاض مما يعطي زيادة إيجابية بنسبة 

، حيث أن حققت الشركة صافي أرباح قدرها 2020ديسمبر  31المنتهية في  2020كما بيَن المؤيد النتائج المالية لعام 

دينارا  بحرينيا  مما يشكل    7,498,653بحرينيا  بالمقارنة إلى أرباح العام السابق والتي كانت قد بلغت  دينارا     2,017,337

بالمقارنة إلى   15,532,458% لتبلغ  58.7كما إنخفضت المبيعات اإلجمالية بنسبة . %73.1إنخفاضا  في األرباح بنسبة 

 دينارا  بحرينيا  . 37,605,146بق والتي كانت قد بلغت المبيعات اإلجمالية للعام السا

 فلسا . 52.71فلسا  بالمقارنة إلى العائد األساسي لكل سهم في العام السابق والذي قد بلغ  14.18وبلغ العائد األساسي لكل سهم 
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دينارا  بحرينيا  خالل العام   8,909,139دينارا  بحرينيا  مقارنة مع   914,664خسارة بقيمة  كما بلغ مجموع الدخل الشامل

 .%110.3السابق، أي بإنخفاض قدره 

بحرينيا  خالل العام السابق ، وذلك  دينارا    6,416,039بحرينيا  مقارنة مع  دينارا   689,260كما بلغت األرباح التشغيلية 

 اإلستثمار أرباح إلى بالمقارنة ا  بحريني دينارا   859,530قد بلغت  2020 لعام أما أرباح اإلستثمار %.89.3بإنخفاض قدره 

بنسبة  اإلستثمار ألرباحإنخفاضا   بحرينيا  مما يمثل دينارا   1,082,464 بلغت قد والتي كانت السابق العام من الفترة لنفس

 % وذلك بسبب اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات باإلضافة إلى إنخفاض األرباح النقدية المستلمة خالل هذا العام.20.6

للعام السابق والتي كانت قد  مجموع حقوق الملكيةبحرينيا  مقارنة إلى  دينارا   47,485,966 مجموع حقوق الملكية غتوبل

دينارا  بحرينيا   50,778,861مجموع األصول كما بلغ  %. 10.3بحرينيا  ، أي بإنخفاض قدره  دينارا   52,918,181بلغت 

 %.18.1، أي بإنخفاض قدره  دينارا  بحرينيا   61,987,257التي كانت قد بلغت مقارنة إلى مجموع األصول للعام السابق و

% 25رفع توصية إلى الجمعية العامة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة قرر مجلس اإلدارة هذه النتائج  على وبناءا

على المساهمين حملة االسهم العادية  2020 /31/12عن السنة المالية المنتهية في  سنويةأرباح ك فلس ا لكل سهم( 25)أي 

 .2021مارس  23يوم الثالثاء في  الواردة اسمائهم بسجل المساهمين في الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية

دفع تفشي هذا المرض   2020رغم الظروف والتحديات منذ تفشي مرض فيروس كورونا في مارس  المؤيد بيَنوفي الختام 

 كما، مبيعاتالتي أثرت تأثيرا  مباشرا  على العلى قطاع السفر من حيث حركة الطيران و قلة المسافرين والعام  إلى التأثير

باألضافة إلدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على الحفاظ وتنويع خطط المبيعات ا من قبل أعرب المؤيد على الجهود الفعالة

نخفاضها عن إعلى الرغم من  2020لشركة على الحفاظ على أرباحها في عام والتي ساعدت اإلى إجراءات خفض التكاليف 

 .العام السابق

على النتائج اإليجابية للشركة في عام تداول صعب للغاية،  العضو المنتدب للشركة، بوهندي ومن جهته بيَن السيد عبدهللا

الجهود نحن سعداء بأننا ملتزمون بمواصلة  مقبولة للغايةنخفاضات الحادة في العام، إال أنها كانت نتيجة وعلى الرغم من اإل

بأن اآلن ومع  بيَنحيث  مواصلة نمونا ونجاحنا في السنوات المقبلة.ل أخرى تتماشى مع رؤيتناإستثمارية لبحث عن فرص وا

ة البحرين لألسواق )شرك ، بأسمشركة مجمع البحرين لألسواق الحرة و شركة طيران الخليج القابضةك نامشترك بينالمشروع ال

و تقديم خدمات األسواق الحرة بأفضل تجربة  تشغيلوفي ظل إفتتاح مبنى المطار الجديد لدينا الثقة التامة من الحرة ذ.م.م( 

 في مجال العطور ومستحضرات التجميل، عالمية تجاريةأكثر من ثالثين عالمة تم طرح  لقد ،تسوق على مستوى العالم

الكثير من النمو المستمر والربحية في تحقيق ساهم بوالتي سوف ت الساعات الفاخرة لىإ باإلضافة والمالبس والمجوهرات،

 .السنوات المقبلة

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


