
ــ بـــة ال ــــــــــــــــــــــــــــــلك ــ ة، مم ــــــــــــــــــــام ـــــــــــنـــــــــالم 1175: ب .ص  17786010فاكس  17786000: ن، هاتفـــــــــــــريــــــــــــــحــ
P.O. Box: 1175, Manama, Kingdom of Bahrain, Tel: 17786000, Fax: 17786010 

Financing Company licensed by the CBB 

 

 

شركة البحرين للتسهيالت التجارية تحقق أرباحا صافية بلغت  

 4.4 مليون دينار بحريني في النصف األول من عام 2022

توبلي – 2022، 2 أغسطس – ثالثاءال  

 

  2.7( أرباحا صافية بلغت  BCFC.BHحققت شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب ) رمز التداول:  

صافي الربح المحقق في نفس    عن%  108، بزيادة وقدرها  2022مليون دينار بحريني في الربع الثاني من عام  

:  2021)لكل سهم    فلًسا  13عائدا قدره   مليون دينار بحريني(. مسجلة بذلك  1.3:  2021الفترة من العام الماضي )

(. وتعزى نتائج المجموعة الى االنخفاض في صافي المخصصات على القروض والذمم المدينة والتي  فلًسا   6

نفس الفترة من العام الماضي  ب  مقارنة٪ 78بنسبة  منخفضا ،ربع الثانيخالل المليون دينار بحريني   0.6 بلغت 

مليون   3.4جمالي دخل شامل بلغ  سجلت المجموعة اخالل الربع الثاني،    مليون دينار بحريني(.  2.7:  2021)

.  مليون دينار بحريني(   1.6:  2021% عن نفس الفترة من العام الماضي )113بزيادة وقدرها     دينار بحريني 

مليون    4.6إجمالي صافي فوائد مكتسبة بلغ    2022يونيو    30ققت المجموعة خالل الثالثة اشهر المنتهية في  وح

مليون دينار بحريني(.    5.2:  2021% عن نفس الفترة من العام الماضي )12دينار بحريني بإنخفاض مقداره  

:  2021% عن العام الماضي ) 4مقداره  مليون دينار بحريني، بانخفاض    7.8  للمجموعة    فيما بلغ الدخل التشغيلي

   مليون دينار بحريني(. 8.1

 

المنتهية في   الستة أشهر  المجموعة    2022يونيو    30خالل  بلغت ، سجلت  دينار    4.4  أرباحاَ صافية  مليون 

مسجلة ٪.  83  مليون دينار بحريني خالل نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بلغ  2.4مقارنة بمبلغ  بحريني  

في صافي  فلًسا(.    12:  2021)لكل سهم  فلًسا    22قدره    عائد بذلك   االنخفاض  الى  المجموعة  نتائج  وتعزى 

بنسبة   منخفضا ،خالل الفترةمليون دينار بحريني  2.4 بلغت المخصصات على القروض والذمم المدينة والتي 

)ب  مقارنة٪  56 الماضي  العام  الفترة من  بحريني(.   5.4:  2021نفس  دينار  المجموعة    مليون  دخال وسجلت 

  بالدخل الشامل االجمالي المحقق   ٪ مقارنة61قدرها  و مليون دينار بحريني ، بزيادة    7.1  شامال اجماليا بلغ

مجموعة صافي دخل حققت الكما  مليون دينار بحريني.    4.4  بمبلغ وقدره  خالل نفس الفترة من العام الماضي

نفس الفترة من العام الماضي    عن٪  5  مسجلة انخفاضا وقدرهمليون دينار بحريني ،    9.6قدره  ومن الفوائد  

مليون دينار بحريني    15.7  وقدره  مليون دينار بحريني(. حققت المجموعة إجمالي دخل تشغيلي  10.1:  2021)

انخفض صافي  وقد  مليون دينار بحريني(.    16.1:  2021٪ عن نفس الفترة من العام الماضي ) 2  منخفضا بنسبة

القروض.   محفظة  انخفاض  بسبب  الفوائد  من  ودخل  الرغم  االحتفاظ المجموعة    واصلت ،    ذلكعلى    في 

المدينة  مخصصات ب والذمم  القروض  على  على  المحافظة  على  منها  محفظة    حرصا  ضد   القروض جودة 

 .  لجائحةبعد انتهاء االتحديات التي قد يواجهها عمالؤها  

 

بلغ إجمالي حقوق الملكية    . هذا وقد ضعفا    1.2  لدى المجموعة وضع سيولة  صحي حيث  بلغ  معدل المديونية

:  2021)ديسمبر  بالعام الماضي مقارنة   % 1  ع بلغرتفا ، با2022يونيو  30كما في  مليون دينار بحريني 137

يونيو    30  كما في مليون دينار بحريني    301  هذا فيما بلغ إجمالي أصول المجموعة  .مليون دينار بحريني(  135

هذا وقد قامت المجموعة    .مليون دينار بحريني في العام الماضي  311مقارنة مع  %  3  بلغ   بتراجع   ،2022
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ون  ملي   18.1مليون دوالر أمريكي )   48بمبلغ    2022خالل الفترة بسداد قرض مجمع مستحق الدفع في يونيو  

بحريني(.   المجموعة.  دينار  لدى  المتاح  النقد  فائض  من  جزئيًا  سداده  تم  مطلوبات  وقد  والذي  إجمالي  بلغ 

العام الماضي )ديسمبر    عن  % 6  بانخفاض بلغ،    2022يونيو    30مليون دينار بحريني في    165المجموعة  

 . مليون دينار بحريني( 176:  2021

 

وبهذه المناسبة، عبّر رئيس مجلس اإلدارة السيد عبدالرحمن فخرو عن امتنانه للنتائج التي حققتها المجموعة،  

"على الرغم من التحديات غير المسبوقة ، فإن أداء المجموعة هو شهادة على نموذج أعمالها القوي  و قد أعرب  

جموعة مستمرة في العمل على تلبية احتياجات وفي ظل تطورات االسواق, فأن الم.  متينةال  المساهمينوقاعدة  

واختتم رئيس مجلس اإلدارة: “بالنيابة عن  العمالء عن طريق طرح منتجات وخدمات تلبي تطلعات العمالء.  

مجلس إدارة وموظفي شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. ، أود أن أعرب عن تقديري العميق لجميع  

في البحرين ، وعلى األخص مصرف    العاملة  لوزارات الحكومية والمؤسسات وا  األطراف الفاعلة الشركاء و

 المستمر للمجموعة ".  موزارة الصناعة والتجارة على دعمهو البحرين المركزي 

 

التجارية  للتسهيالت  البحرين  لشركة  التنفيذي  الرئيس   ، بوخوة  هللا  عبد  السيد  أعرب   ، النتائج  على  وتعليقًا 

األولى. وقال: "في الوقت الذي يمر فيه االقتصاد اشهر  نتائج التي تم تحقيقها خالل الستة  ، عن ارتياحه للش.م.ب 

جاللة الملك وتحت القيادة  وتوجيهات  بدعم  أظهر االقتصاد البحريني متانته مجموعة من التحديات ،  بالعالمي  

 لبحريني توقعا لإلنتعاشيشهد اإلقتصاد او  ،الوزراءمجلس  الحكيمة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس  

و  .  تشغيليةعملياتها التعزيزتواصل المجموعة التزامها بدعم عمالئها األوفياء وهذا في ما    .العام"  هذا  خالل

االستراتيجية ،   ة الشركة، لتحقيق خط   توجيهات مجلس االدارةو  المجموعة  الجهود المخلصة لموظفيب  نشيد 

 . "المساهمين أموال المحافظة في الوقت نفسه على تنميةتحسين تجربة العمالء و و

 

يونيو    30مليون دينار بحريني لفترة الستة اشهر المنتهية في    3.5حققت تسهيالت البحرين أرباحا صافية بلغت  

الشركة العديد من الشراكات التي تستثمر في    ابرمت مليون دينار بحريني(. خالل الفترة،    1.9:  2021)  2022

، تستعد الشركة من خالل شبكات    هذه الشراكات لتحسين تجربة العمالء. ومن خالل االستفادة من    تقنيةال  قدراتها

المملكة   أنحاء  جميع  في  حجم  الى  فروعها  القروض  زيادة  بلغت تدريجياً.    ةالجديد محفظة  وقد  إجمالي   هذا 

بلغ صافي  فيما ون دينار بحريني(.  ملي   9.2:  2021مليون دينار بحريني )  6.2خالل الفترة    المقدمة  تمويالت ال

 (. مليون دينار بحريني 10.1:  2021مليون دينار بحريني ) 9.6للشركة المكتسبة دخل الفوائد 

 

لفترة الستة اشهر دينار بحريني    مليون   0.9فقد حققت أرباحا صافية بلغت  الوطنية للسيارات  بالنسبة للشركة  

صناعة السيارات بمجموعة من التحديات    تمر(.  دينار بحريني  مليون  0.5:  2021)  2022يونيو    30المنتهية في  

مصلحة الالخاصة بها ؛ ومع ذلك ، يستمر نموذج أعمال الشركة في العمل بطريقة ديناميكية منظمة لحماية  

 طويلة األجل للشركة.

 

تة اشهر المنتهية  ألف دينار بحريني لفترة الس  130وسجلت شركة التسهيالت للسيارات أرباحاَ صافية قدرها  

بعد الربحية  عادت الشركة إلى  ألف دينار بحريني خسارة صافية(. هذا وقد    183:  2021)   2022يونيو    30في  

عالمتين تجاريتين جديدتين "هافال" و "جريت وول" في نهاية   باطالق  تكبدها تكاليف رأس المال المرتبطة

من  جديدة  موديالت    طرحمن خالل    قطاعها السوقيي  العمالء ف  احتياجات . وستواصل الشركة تلبية  2019عام  

 .مغريةذات تقنية عالية وموفرة للوقود وبأسعار السيارات 
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آالف دينار بحريني لفترة الستة    3أرباحا صافية بلغت    شركة التسهيالت لخدمات التـأمـيـنسجلت  من جهتها،  

تأثر أداء الشركة بسبب انخفاض  ألف دينار بحريني(. وقد    77:  2021)   2022يونيو    30اشهر المنتهية في  

المركبات الجديدة.   في توريد نقص  الحجم مبيعات منتجات التأمين ، وخاصة المنتجات المتعلقة بالمركبات بسبب  

 الحالية.  ءعمالالواصل الشركة التركيز على االحتفاظ بقاعدة ومع ذلك ، ست
 

ألف دينار بحريني لفترة الستة اشهر   187خسائر صافية بلغت    شركة التسهيالت للخدمات العقاريةفيما سجلت  

لقد قامت ا  11: صافي ربح  2021)  2022يونيو    30المنتهية في   الفترة  لشركة  الف دينار بحريني(.  خالل 

  .بشكل تحفظي بأخذ مخصصات احتياطية مقابل التزام محتمل
 

بلغت جير السيارات صافي  أشركة التسهيالت لت  وقد حققت  ألف دينار بحريني لفترة الستة أشهر    84  أرباحاَ 

زيادة الطلب على  الىالنتائج المحققة  وتعزى ألف دينار بحريني(.   42:  2021) 2022يونيو  30المنتهية في 

خفض كما بادرت الشركة بالعمل على عدد من المبادرات بهدف  اإليجارات قصيرة األجل ، وبيع المركبات ،  

 . التكاليف

 

 يمكن االطالع على المجموعة الكاملة من القوائم المالية والخبر الصحفي على موقع بورصة البحرين. 

 

 - انتهى  -


