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  7102لعام  يعلن استمرار األرباحبنك اإلثمار 

بنك اإلثمار ش.م.ب. )م(، بنك التجزئة اإلسالمي التابع بالكامل لشركة أعلن  :7102 نوفمبر 13 ن،، البحريالمنامة

مليون دينار  5,8( عن صافي ربح بلغ 13/11/7112اليوم )الموافق  اإلثمار القابضة ويتخذ من البحرين مقراً له،

المنتهية في  للتسعة أشهروكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك  .7112من العام  ىاألولللتسعة أشهر بحريني 

 .دينار بحرينيمليون  1,2قد بلغ  7112 سبتمبر 01

اإلثمار صاحب السمو الملكي األمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة  بنكصرح بذلك رئيس مجلس إدارة 

وهي أول نتائج مالية  ،7112 سبتمبر 01المنتهية  أشهر التسعةلفترة  للبنكمجلس اإلدارة على النتائج المالية الموحدة 

للبنك يتم اإلعالن عنها منذ تنفيذ الهيكلة الجديدة للمجموعة التي تمت بنجاح في شهر يناير من هذا العام، للربع الثالث 

 أرقام أول كونها كبديلتم استخدام أرقام الربع األول  ولذلك النتائج بهذه لمقارنتها سابقة نتائج توجد ال فإنه وبالتالي

     .الجديدة للهيكلة عنها أعلن

 حقيقيواصل ت البنكاإلثمار، يطيب لي أن أعلن بأن بنك وقال سموه: "باألصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة 

بلغ صافي ربح  7112 سبتمبر 01 حيث سجل بنك اإلثمار في فترة الثالثة أشهر المنتهية في ،7112في عام أرباحاً 

 مليون دينار بحريني".    1,7لهذه الفترة قد بلغ  البنكوكان صافي الربح الخاص بمساهمي مليون دينار بحريني.  1,1

وخالل  .مستقر لهذا العام ودخل مستمرة وجود أرباح للربع الثالث تظهر النتائج المالية لبنك اإلثمار"وأضاف سموه: 

 03,0مليون دينار بحريني، بما في ذلك  117,2حقق البنك اجمالي اإليرادات  ،7112عام المن  التسعة أشهر األولى

صافي  للتسعة أشهر األولى سجل البنكو .7112سبتمبر  01مليون دينار بحريني لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

مليون  7,3مليون دينار بحريني، بما في ذلك  15,0 قدرهالخارجية  دخل قبل مخصصات انخفاض القيمة والضرائب

 . 7112 سبتمبر 01لثالثة أشهر المنتهية في دينار بحريني لفترة ا

يعود إلى حية في تحقيق الرب البنكمواصلة  أنب عبد الرحيمالسيد أحمد  اإلثمار ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك

  ليكون قريباً من عمالئه. سعي البنك بجد المنتجات والخدمات مع على تطوير حد كبير نتيجة التركيز 

راً في النمو على مدار العام. وهذا خير "إن النتائج المالية لبنك اإلثمار تظهر استقرا :قائالً  عبد الرحيمواستطرد السيد 

دليل على استمرار نجاح البنك كبنك تجزئة إسالمي وهو مؤشر يؤكد على أننا بالفعل نسير في االتجاه الصحيح مع 

 العمل على تحقيق رؤيتنا المشتركة بأن نصبح واحداً من بنوك التجزئة المصرفية الرائدة في المنطقة". 

في المائة خالل األشهر الستة  1,1إجمالي أصول البنك نما بنسبة يم:" إن النتائج أظهرت بأن كما قال السيد عبدالرح

مليار دينار بحريني كما  0,11بعد أن كان  7112سبتمبر  01مليار دينار بحريني كما في  0,71الماضية ليصل إلى 

ي المائة خالل نفس الفترة لتصل ف 7,1بنسبة فقد نمت  والتمويالت األخرىالمرابحات أما  .7112مارس  01في 

. 7112مارس  01بحريني كما في مليار دينار  1,22 بـ، مقارنة 7112سبتمبر  01مليار دينار بحريني في  1,81

بالمئة  7,71 نمت بنسبةفقد وما في حكمها  حكومية وباألخص سندات ستثماريةاالمالية االورا  األصكوك ووأما بند ال

مليون دينار بحريني كما  321 بـ، مقارنة 7112سبتمبر  01دينار بحريني في  مليون 383خالل نفس الفترة لتصل 

خالل نفس الفترة  في المائة 3,5بنسبة محفظة الحسابات االستثمارية المطلقة  وبالمثل، نمت .7112مارس  01في 

 01مليار دينار بحريني كما في  1,00مقارنة بـ ، 7112 سبتمبر 01في كما بحريني دينار مليار  1,13إلى  صلتل

مليون دينار  310بالمئة خالل نفس الفترة لتصل  3,3جارية للعمالء بنسبة الحسابات كما نمت أيضا ال. 7112مارس 

 ."7112مارس  01مليون دينار بحريني كما في  310 بـ، مقارنة 7112سبتمبر  01بحريني كما في 



 

بنك اإلثمار ملتزم بأن يصبح بنك التجزئة اإلسالمي المفضل للعمالء، ونحن وأضاف السيد عبدالرحيم قائالً:"إن 

بسرعة  لبيتهاوت هممن خالل االستماع باهتمام الحتياجات نعمل بجد لمواصلة تعزيز تجربة عمالئنا المصرفية اإلسالمية

  وكفاءة مع العمل دائماً على تجاوز توقعاتهم".   

 لطالما ذينموظفينا وال على تحقيق هذه الرؤية، فإننا نستثمر في تدريب وتطوير وقال السيد عبدالرحيم:" للمساعدة

يع دورة تدريبية مكثفة لمدة يومين لجمنعتبرهم من أهم أصولنا. وعلى سبيل المثال، قام بنك اإلثمار مؤخراً بتنظيم 

 موظفي الفروع من أجل تعزيز مهاراتهم في تقديم خدمات تركز على العمالء". 

فرعاً ذات خدمات متكاملة موزعة محلياً على مختلف المواقع االستراتيجية، فإن بنك اإلثمار  17ر بالذكر أنه مع الجدي

لديه واحدة من أكبر شبكات التجزئة المصرفية في مملكة البحرين. ويأتي تنظيم الدورة التدريبية متماشياً مع التزام 

 من عمالئه.البنك بمواصلة نموه بشكل يجعله قريباً دائماً 

 انفالمحافظة على المركز الريادي ،  معأن نفو  تطلعات عمالئنا وتوقعاتهم  لأج: "ومن عبدالرحيم السيد وأضاف

 البنك يعمل حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع الهامة المتعلقة بتركيب أحدث التقنيات والنظم المصرفية المتطورة".

 -انتهى-

 

 نبذة عن بنك اإلثمار:

اإلثمار ش.م.ب. )مقفلة( )"بنك اإلثمار"( هو بنك إسالمي يعمل في مجال األعمال المصرفية للتجزئة ويتخذ من بنك 

البحرين مقراً له، ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضع إلشرافه. ويقدم البنك األعمال المصرفية 

لمالية وغيرها من الخدمات المصرفية للتجزئة واألعمال المصرفية للشركات وخدمات الخزينة والمؤسسات ا

 األخرى.

 إن بنك اإلثمار شركة تابعة بالكامل لشركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. )التي كانت في السابق تحت اسم بنك اإلثمار

 (، وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت.ش.م.ب.

المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتي تلبي إن بنك اإلثمار يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات 

االحتياجات التمويلية واالستثمارية لألفراد والمؤسسات. كما ال يزال بنك اإلثمار يحتفظ بحضوره في أسوا  

 خارجية من خالل شركته التابعة بنك فيصل المحدود )باكستان(.

 


