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ي أرباحا  10.8التسهيالت تحقق 
صافية للنصف األول  مليون دينار بحرين 

 2019من عام 
 

كة البحرين للتسهيالت التجارية  مليون دينار  10.8بلغت  ةصافي عن تحقيق أرباحأعلنت شر

ي خالل النصف األول من العام الجاري 
 10.4% مقارنة مع 4بنسبة نمو بلغت  2019بحرين 

ة نفسها من العام  ي الفتر
ي ف 
فلسا مقابل  54عائد عىل السهم وبلغ ال، 2018مليون دينار بحرين 

52  . ي
ي بلغ هذا فيما  فلسا عن العام الماض 

ي الرب  ح لألشهر الثالثة المنتهية ف 
يونيو من  30صاف 

ي  5.3هذا العام 
ي عن  5.4مقارنة مع % 2بانخفاض بلغ مليون دينار بحرين 

مليون دينار بحرين 

ي 
ة ذاتها ف  .  27فلسا مقابل  26، وبلغ العائد عىل السهم 2018عام الفتر ي

   فلسا عن العام الماض 

 

كة عن  وب  هذه المناسبة َعَتر السيد عبد الرحمن يوسف   رضاهفخرو، رئيس مجلس إدارة الشر

ي البحرين ار إىل أن شاأو المتحققة، المالية بالنتائج 
 ،مليئة بالتحدياتظلت لبيئة االقتصادية ف 

. أثر سلبا عىل إجماىلي اإلنفاق االستهالكي بشكل كبتر مما انخفض فيها حيث  ي الطلب الكىلي
ف 

كات المجموعة بمعزل عن تلك الظروف االقتصادية الصعبة ،خضم ذلك رغم . و لم تكن شر

كة أدائها القوي، المستمرةضغوطات ال وحققت نتائج جيدة، األمر الذي يدل  واصلت الشر

 . ةالتجاري ها أعمالنموذج عىل متانة 

 

كة األم وجميع  وتعليقا عىل النتائج، استعرض الرئيس التنفيذي الدكتور عادل حبيل أداء الشر

كاتها التابعة لها.  ي النصف األول من عام فشر
كة إجماىلي دخل تشغيىلي 2019ف 

، حققت الشر

ي  23وقدره 
مليون دينار  22.3 مبلغ وقدره مع مقارنة %3بزيادة مقدارها  مليون دينار بحرين 

ي عن 
ة نفسها من العام بحرين  . الفتر ي

لألشهر  إجماىلي دخل تشغيىلي  حققتهذا فيما الماض 

ي 
ي بزيادة مقدارها  11.7 بلغ يونيو من هذا العام 30الثالثة المنتهية ف 

% 3مليون دينار بحرين 

ي  11.4مقارنة مع مبلغ وقدره 
ة نفسها من العام عن مليون دينار بحرين  ي الفتر

أنه  كما .  الماض 

ي 
ي  8بلغ الدخل الشامل اآلخر  2019 عام من األول النصف ف 

بانخفاض  ،مليون دينار بحرين 

ي  11.8مقارنة مع مبلغ وقدره % 32بلغ 
.  مليون دينار بحرين  ي

ة نفسها من العام الماض  عن الفتر
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ي هذا فيما بلغ الدخل الشامل اآلخر لألشهر الثالثة 
 3.5 يونيو من هذا العام 30المنتهية ف 

ي 
ة  5.8% مقارنة مع مبلغ 40بانخفاض بلغ  ،مليون دينار بحرين  ي عن الفتر

مليون دينار بحرين 

 . ي
كة  و نفسها من العام الماض  ي كما بلغ إجماىلي أصول الشر

 410 ا وقدرهمبلغ 2019يونيو  30ف 

ي 
ي  380 % مقارنة مع مبلغ وقدره8 مقدارها بزيادة مليون دينار بحرين 

عن  مليون دينار بحرين 

ة المنتهية ي  الفتر
ي وضع ماىلي قوي . 2018يونيو  30ف 

كة ف  أما من حيث السيولة، فإن الشر

، وقد عززت من مركزها الماىلي 
الملكية حقوق وبإجماىلي  ،ن المجموعةفإ ،كذلك  . ومطمئ  

ي  146.5 ةالبالغ
ي زادت ب ،مليون دينار بحرين 

مليون دينار  135% مقارنة بمبلغ 9نسبة والنر

ي 
ي كما ف 

بما تتمتع به  رياديال ها منخفض وموقعال تها معدل مديونيو  ،2018يونيو  30بحرين 

ي ، من مركز ماىلي متئر  
ي المقام األول إىل التوسع والنمو ف 

ي طرح مبادرات تهدف ف 
يساعدها ف 

 األنشطة التجارية. 

 

،  حققت تسهيالت البحرين خالل و ي مجال التمويل االستهالكي
ي إطار ما تقدمه المجموعة ف 

ف 

ي بزيادة وقدرها  9.1النصف األول أرباحا صافية بلغت 
 8.5% مقارنة مع 8مليون دينار بحرين 

ة نفسها من العام  ي الفتر
ي ف 
ي . وبلغ 2018مليون دينار بحرين 

 وقدره مبلغا الفوائد المكتسبة  صاف 

ي  13.5
ة هذه خالل% 10 مقدارها  بزيادة ،مليون دينار بحرين  مليون  12.3مع مبلغ  مقارنة الفتر

ي عن 
ةدينار بحرين  ي  العام من ذاتها  الفتر

ي الفوائد المكتسبة اآلخر  . الماض 
هذا فيما بلغ صاف 

ي لألشهر الثالثة 
ي مليون دينار  6.9 مبلغا وقدره يونيو من هذا العام 30المنتهية ف 

بزيادة  ،بحرين 

ي  6.2% مقارنة مع 11مقدارها 
ي مليون دينار بحرين 

ة ذاتها من العام الماض  وبلغ . عن الفتر

ي قدمتها 
ي  82 ما مجموعه األوىلخالل الستة أشهر  إجماىلي القروض النر

ما  ،مليون دينار بحرين 

ي محفظة القروض4أدى إىل زيادة بنسبة 
كة هذا  . الجاري منذ بداية العام % ف  فيما واصلت الشر

ي المحافظة عىل جودة المحفظة، وبفضل 
ي تقديم القروض رغبة منها ف 

اتباع سياستها الحذرة ف 

ة عند نسبة   % من مجموع محفظة القروض. 3.6ذلك استطاعت السيطرة عىل ديونها المتعتر

 

ي أرباح بلغت 
كة الوطنية للسيارات فقد سجلت صاف  مليون دينار  1.1أما عىل صعيد الشر

ي 
. فيما واجه سوق مبيعات 13مقداره  بانخفاضبحرين  ي

ة ذاتها من العام الماض  % عن الفتر
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ة أثرت سلبا عىل مستوى نمو حجم مبيعات السيارات  ي تراجعت السيارات ضغوطات كبتر
والنر

رت ربحية مبيعات السيارات ، حيث 2019ة أشهر األوىل من العام خالل الستبشكل كبتر  تض 

ي البحرين بشكل عام نتيجة للتباطؤ االقتصادي
ي خضم ذلك، . ف 

كة  أتخذتوف   الكثتر منالشر

ي البحرين 
ي يمر بها قطاع مبيعات السيارات ف 

اإلجراءات لمواجهة هذه الظروف الصعبة النر

إلدارة المخزون والسيطرة  الفاعلةك بفضل السياسة واستطاعت أن تحافظ عىل ربحيتها وذل

ي سوق مبيعات السيارات الجديدة.  عىل المصاريف التشغيلية
 للمحافظة عىل مكانتها ف 

 

كة التسهيالت للسيارات أداءا قدمعىل صعيد متصل،  ي أرباح ، استثنائيا ت شر
وسجلت صاف 

ي مقارنة  ألف 141بلغت 
ة  ألف 95بلغت صافية بأرباح دينار بحرين  ي عن الفتر

دينار بحرين 

 . ي
من  ةكبتر   اتقطاعاب اجتذسيارات َجي أي سي هذا فيما واصلت ذاتها من العام الماض 

ي سوق مبيعات وسادس أكَت عالمة تجارية وأصبحت العالمة التجارية األشع نموا  الزبائن
ف 

ي البحرين
. اإلحصائيات الرسمية الصادرة عن اإلدارة العامة للمرور  استنادا إىلوذلك  السيارات ف 

ة التجارية "فتون موتور" عالمة المركبات التجارية من ال استطاعاتكما  ي اكتساب مكانة متمتر 
ف 

تتمتر  بالجودة والكفاءة العالية والقوة والمتانة لتلبية لدى العمالء الباحثئر  عن مركبات تجارية 

إضافة جديدة لعالمة تجارية يشار إىل أن العالمة التجارية "فتون موتور" هي  احتياجاتهم. 

وية تحت مظلة التسهيالت للسيارات و  شاحنات الخفيفة التضم أسطوال من واعدة مت  

ورغم تقلص حجم مبيعات السيارات  من جانب آخر، فإنه . والمتوسطة والثقيلة والباصات

ي عام 
كة من حجم مبيعاتها من سيارات 2019الجديدة ف   نتيجة للتباطؤ االقتصادي، زادت الشر

ي 28بنسبة  َجي أي سي 
ة نفسها من العام الماض  ي افتتحت ، و % مقارنة بمبيعاتها عن الفتر

ف 

ة معرضها ال ة جديد اآلونة األختر ي ستر
التحتية لخدمات ما بعد  وقامت بتطوير البنية ، الكائن ف 

ي اقتناء 
كة األوفياء ف  ايد عددهم  هذه العالمة التجاريةالبيع لتحسئر  تجربة زبائن الشر والذين يتر 

 بشكل ملحوظ. 

 

كة التسهيال  ي و  ،جيدا أداءا أيضا فقد قدمت ، لتأجتر السيارات تأما بخصوص شر
استطاعت ف 

ة  ة قياسية قصتر ي فتر
ي سوق المواصالت وتأجتر  ئر  غضون عام ف 

أن تكثف من حضورها ف 
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ةتوسيع شبكة فروعها إىل  خالل منالسيارات  ي فروع  عشر
 ،المملكةأرجاء تتوزع جغرافيا ف 

ي أرباح المجموعة
كة االستحواذ عىل عدد من   . وأصبحت مساهما ف  كما واستطاعت الشر

تلبية متطلبات الحياة المعارصة وطرح حلول تعمل عىل و  ،المناقصات الحكومية الهامة

ي 
عَت تقديم مجموعة متكاملة من خيارات تأجتر  السوقهذا وبدائل جديدة ومبتكرة للزبائن ف 

لتقديم خدمات تأجتر عَت زيادة أسطول سياراتها  السيارات وبمدد متفاوتة وبأسعار معقولة

 . عىل حد سواء  يوميةشهرية و عقود بلجميع القطاعات الهامة بعقود طويلة األجل و  السيارات

 

كة التسهيالت للخدمات العقارية أرباحا صافية  حققت ، فقد أما بالنسبة لألنشطة العقارية شر

ي  116بلغت 
ي  ألف 242صافية بلغت  بأرباحمقارنة  ألف دينار بحرين 

ة عن  دينار بحرين  الفتر

. عام ذاتها من ال ي
اجع عامة األنشطة العقارية حالة وفيما تشهد  الماض  ، فإن من الركود والتر

كة  ي مشاري    ع جديدة  و  تتطلع بتفاؤلالشر
ي االستثمار ف 

قطعة  62ما مجموعه ببيع ا تقوم حاليف 

ي أرض من 
ي منو ، اإلسكانية ضمن مشاريعها العقاريةمخزونها من األراض 

سهم تالمؤمل أن  النر

ي تلبية طموحات الكثتر من 
ي توفتر حلول إسكانية الئقة بتكلفة مناسبةف 

إىل جانب . المواطنئر  ف 

، ذلك، واصلت محفظة العقارات السكنية تحقيق نسبة إشغال معقولة للشقق المفروشة

كة بشكل تدريَجي وبعناية ودراية عىل زيادة عدد العمارات السكنية الجديدة  وتعكف الشر

 . هذا النوع من االستثمار حصولها عىل عوائد ثابتة ومعقولة عىل  لضمان

 

كة التسهيالت لخدمات  التأمئر  خالل النصف أما عن الخدمات التأمينية، فقد سجلت شر

ي مقارنة 369صافية بلغت  األول أرباحا 
ي  365بمبلغ  ألف دينار بحرين 

 عن ألف دينار بحرين 

ة نفسها من العام  كة . 2018الفتر ي سوق التأمئر  هذا وتأثر أداء الشر
تراجع مبيعات  جراء ف 

ة ذات األسعار  ،وتحول رغبات الزبائن، السيارات الجديدة وتفضيلهم للسيارات الصغتر

كة نموا ملحوظا المنخفضة. وبالرغم من ذلك،  من  مجموعة ها بفضل طرح سجلت الشر

ي  المبادرات والمنتجات المبتكرة الجديدة
ي ساعدتوالنر

 الدخول لقطاعات عمل جديدة ها ف 

 . ادر إيراداتها وتحسئر  هوامشها الربحيةمصلتنوي    ع 
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ح الرئيس التنفيذي ي ختام تضيحه، رَصر
النتائج القوية للمجموعة  الدكتور عادل حبيل أن وف 

ي ة الدؤوبمساعيها نهجها المركزي و تعكس 
تحسئر  خدماتها وابتكار و  ها حتياجات زبائنفهم اف 

ك بئر   كاتأنماط جديدة من مبادرات العمل المشتر كاو التابعة  ها شر اتيجيئر  لتلبية  ئها شر االستر

وعىل الخىط ذاتها، ونظرا لما تتمتع به المجموعة من وضع ماىلي . ها زبائنوتطلعات احتياجات 

ي 
، ستواصل جهودها ف  ي تنشط متئر 

ي القطاعات التجارية النر
ي السوق ف 

المحافظة عىل مكانتها ف 

ي 
ي العمل التجاري وتنمية أموال فيها، وف 

البحث عن فرص استثمارية واعدة بغية التوسع ف 

 .   المساهمئر 


