
 

 
 

 شركة اإلثمار القابضة وشركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل،

 خالل الربع األول من العام ا  أرباح تسجالنبنك اإلثمار، 

 

أعلنت كل من شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.، المؤسسة المالية التي تتخذ من البحرين مقراً  - 8102مايو  14 -المنامة، البحرين 

لمملوكة لها بالكامل، بنك اإلثمار ش.م.ب. )مقفلة(، بنك التجزئة اإلسالمي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، لها، وشركتها التابعة وا

 ، حيث حققت كل منهما أرباحاً عن هذه الفترة.8102عن نتائجهما المالية للربع األول من العام 

اإلثمار، صاحب السمو الملكي األمير عمرو  صرح بذلك رئيس مجلس إدارة شركة اإلثمار القابضة، ورئيس مجلس إدارة بنك

مارس  10الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة كال مجلسي اإلدارة على النتائج المالية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

8102. 

مارس  10نتهية في ماليين دوالر أمريكي لفترة الثالثة أشهر الم 1.20وقد سجلت شركة اإلثمار القابضة صافي أرباح بلغت  

. وكان .810ماليين دوالر أمريكي للفترة نفسها من عام  1..9مقارنًة بصافي أرباح بلغت  في المائة 1..0أقل بنسبة  ،8102

زيادة  ،مليون دوالر أمريكي ...0قد بلغ  8102مارس  10صافي األرباح الخاصة بالمساهمين لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

أرتفع  ..810مليون دوالر أمريكي ُسجلت في الفترة نفسها من عام  1.92مقارنًة بصافي أرباح بلغت  المائة في 2..02بنسبة 

 . .810مارس  10سنتات أمريكية للثالثة أشهر المنتهية في  1.18سنتات أمريكيا مقابل  .1.1الى  السهم عائد

الة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة شركة اإلثمار القابضة، يطيب على هذه النتائج قال سمو األمير عمرو الفيصل: "باألص اً وتعليق

لي أن أعلن بأن النتائج المالية لهذه الفترة تؤكد على أن التركيز المتواصل على األعمال األساسية في التجزئة المصرفية ما زال 

زيادة  ،مليون دوالر أمريكي 008.18الى  8102مارس  10للثالثة أشهر المنتهية في  اإليرادات إجمالي يؤتي ثماره، فقد ارتفع

 إلىويعود ذلك في المقام األول  .810 في الفترة نفسها من عام سجلت مليون دوالر أمريكي 11..01في المائة مقابل  ..9بنسبة 

المائة ليصل في  ..9بنسبة  8102مارس  10الدخل التشغيلي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  وقد أرتفع ل االستثمارات.خد

 مليون دوالر أمريكي خالل الفترة نفسها من العام الماضي." 2.11.مليون دوالر أمريكي مقابل  .8.0.إلى 

من  ومن جانبه صرح الرئيس التنفيذي لشركة اإلثمار القابضة، والرئيس التنفيذي لبنك اإلثمار، السيد أحمد عبد الرحيم بأن كل

جعة، وهو ما يؤكد على أن الجهود المبذولة إلحداث نقلة نوعية في المجموعة قد نجحت بالفعل في مش اً الشركة والبنك قد حققا نتائج

 تحقيق أهدافها المرجّوة.

 8102مارس  10دوالر أمريكي كما في مليار  2.81وأضاف السيد عبد الرحيم قائالً: "بلغ إجمالي أصول شركة اإلثمار القابضة 

 2.11، وقد حافظ إجمالي األصول على استقراره مقارنًة بقيمة بلغت .810ديسمبر  10ما في دوالر أمريكي كمليار  0..2مقابل 

 811.12في المائة ليصل إلى  11. أما إجمالي حقوق الملكية فقد انخفض بنسبة .810مارس  10دوالر أمريكي كما في مليار 

، وذلك نتيجة .810ديسمبر  10مريكي كما في مليون دوالر أ 199.11مقابل  8102مارس  10مليون دوالر أمريكي كما في 

الموجودات والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات والخسائر الناشئة عن االنخفاض في قيمة التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالية 

 (."AAOIFIالمخاطر العالية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )

مليون  8.11وقال السيد عبد الرحيم: "يسرني أيضاً أن أعلن بأن النتائج المالية لبنك اإلثمار قد تضمنت تحقيق صافي أرباح بلغت  

ماليين دينار بحريني للفترة  1.12، مقارنًة بصافي أرباح بلغت 8102مارس  10دينار بحريني لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

قد بلغ  8102مارس  10أشهر المنتهية في  ان صافي األرباح الخاص بمساهمي البنك خالل فترة الثالثة. وك.810نفسها من عام 

. وعلى .810مليون دينار بحريني ُسجلت في الفترة نفسها من عام  0.01مليون دينار بحريني مقارنًة بصافي أرباح بلغت  1.218

مكاسب في المائة نتيجة  1.9إال أن الدخل التشغيلي قد انخفض بنسبة  الرغم من استمرار نمو الدخل األساسي خالل هذه الفترة،

 الخاصة بالشركة التابعة للبنك في باكستان، بنك فيصل المحدود، خالل الفترة السابقة." .810رأس المال لعام 



 

 
 

مقابل  8102مارس  10 دينار بحريني كما فيمليار  1.00وأوضح السيد عبد الرحيم قائالً: "بلغ إجمالي أصول بنك اإلثمار  

دينار بحريني كما في مليار  1.00، ليحافظ بذلك على استقراره مقارنًة بمبلغ .810ديسمبر  10دينار بحريني كما في  مليار 1.81

. وفي الوقت ذاته، وعلى الرغم من ظروف السوق، فإن حقوق أصحاب الحسابات االستثمارية المطلقة قد بلغت .810مارس  10

مليار دينار  1.111في المائة مقابل  1..، مسجلًة بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 8102مارس  10دينار بحريني كما في  مليار 0.1.1

ديسمبر  10مليار دينار بحريني كما في  0.1.1، ولتحافظ على استقرارها مقارنًة بمبلغ .810مارس  10بحريني كما في 

مارس  10دينار بحريني كما في مليون  010.8في المائة ليصل إلى  ..11نسبة بإجمالي حقوق الملكية  كما انخفض. .810

، وذلك نتيجة لآلثار المترتبة على تطبيق معيار المحاسبة .810ديسمبر  10مليون دينار بحريني كما في  ..091مقابل  8102

 عن فترة سابقة والتي تحققت في حقوق الملكية." 11المالية رقم 

 -انتهى  -

 بضة:عن اإلثمار القا

شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. )بنك اإلثمار ش.م.ب. سابقاً( )"اإلثمار القابضة أو اإلثمار"( هي شركة استثمارية مرخصة من قبل 
مصرف البحرين المركزي وتخضع إلشرافه وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. تحتفظ 

لمائة من األصول المملوكة في السابق لبنك اإلثمار مسبقاً من خالل كيانين تابعين، إحداهما بنك في ا 011اإلثمار القابضة بنسبة 
اإلثمار ش.م.ب. )م( )بنك اإلثمار( وهو بنك تجزئة إسالمي تابع يتولى أعمال التجزئة المصرفية األساسية، واألخرى آي بي كابيتال 

تثمارات وغيرها من األصول غير األساسية، علماً بأن كال الكيانين التابعين قد ش.م.ب. )م( وهي شركة استثمارية تقوم بإدارة االس
 تم الترخيص لهما من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضعان إلشرافه.   

إن بنك اإلثمار يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتي تلبي االحتياجات التمويلية 
واالستثمارية لألفراد والمؤسسات. كما ال يزال بنك اإلثمار يحتفظ بحضوره في أسواق خارجية من خالل شركته التابعة، بنك فيصل 

 المحدود )باكستان(.

أما آي بي كابيتال فإنها تحتفظ بحضورها في أسواق المنطقة والخارج من خالل استثماراتها وشركاتها الزميلة، والتي تتضمن بنك 

حرين والكويت وشركة اإلثمار للتطوير المحدودة وسوليدرتي )وهي شركة تأمين إسالمية( وشركة نسيج والتي تتخذ جميعها من الب

 البحرين مقراً لها وشركة إثراء كابيتال )المملكة العربية السعودية(.

 


