
 

 

 

 7102لعام  الثالثربع علن عن نتائج التاإلثمار القابضة 

 

 التي كانت في السابق بنك اإلثمارشركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. )أعلنت  :7102 نوفمبر 13 ن،، البحريالمنامة

 تسعةلفترة المليون دوالر أمريكي  16,3 تبلغ صافي خسائر( عن 13/11/7112ش.م.ب.( )اإلثمار( اليوم )الموافق 

مليون دوالر أمريكي سجل في الفترة نفسها من  1,62 بلغ مقارنة بصافي ربح ،7112 سبتمبر 01المنتهية في  أشهر

  .العام الماضي

مليون  72 بلغقد  7112 سبتمبر 01المنتهية في  أشهر التسعةلفترة  ثماراإلمساهمي ب الخاصةالخسائر وكان صافي 

ضمن تيو .سجل في الفترة نفسها من العام الماضيدوالر أمريكي  مليون 66,ربح بلغ صافي بدوالر أمريكي، مقارنة 

، مقارنة 7112 سبتمبر 01لفترة الثالثة أشهر المنتهية في مليون دوالر أمريكي  1162 تبلغخسائر صافي ذلك 

 الخاصةصافي الخسائر وكان  مليون دوالر أمريكي سجل في الفترة نفسها من العام الماضي. 168بلغ ربح صافي ب

مليون دوالر أمريكي مقارنة بصافي  1268قد بلغ  7112 سبتمبر 01البنك لفترة الثالثة أشهر المنتهية في مساهمي ب

 مليون دوالر أمريكي سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.  761ربح بلغ 

 مراجعة أعقاب في الفيصل عمرو األمير الملكي السمو صاحب ،مجموعة اإلثمار إدارة مجلس رئيس بذلك صرح

 .7112 سبتمبر 01 في المنتهية أشهر التسعة لفترة الموحدة المالية النتائج على اإلدارة مجلس وموافقة

ي عام ف ثمارإلالنتائج المالية لوقال سموه: "باألصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس اإلدارة، يطيب لي أن أعلن بأن 

تواصل النمو على مدار العام، حيث زاد الدخل اإلجمالي من أعمالنا  المصرفية األساسيةألعمال تظهر بأن ا 7112

حسابات االستثمار  حصة المجموعة من دخلزيادة  فيويتضح هذا ، 7112خالل المصرفية األساسية بشكل ملحوظ 

أمريكي لفترة التسعة أشهر مليون دوالر  ,616إلى لتصل في المائة  1,68بنسبة والتي نمت بصفتها مضارباً المطلقة 

 لت في الفترة نفسها العام الماضي. كما زادمليون دوالر أمريكي سج 0162، مقارنة بـ 7112سبتمبر  01المنتهية في 

دوالر أمريكي مليون  11861إلى لتصل  في المائة 60,بنسبة  تنم التي تالدخل من المرابحة وغيرها من التمويال

من العام  نفسها لفترةلدوالر أمريكي مليون  67,, بـ، مقارنة 7112 سبتمبر 01أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ."الماضي

اإلثمار برنامجاً نشطاً مجموعة ، بدأت 7112سبتمبر  01وأضاف سموه:" خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

ي لبيع فا لغرض األصل كأصل محتفظ به اهذلذلك، تم تصنيف ضمن المجموعة. و عينألصل م يمشترإليجاد 

عن  والخسائر الناشئة لبيعا لغرض األصل المحتفظ بههذا ، 7112سبتمبر  01انات المالية الموحدة. وفي البي

   ". المالي الموحد خالل هذه الفترة الدخل في بيان سجلتاالنخفاض في القيمة 

 0768انخفض إلى قبل خصم المخصصات والضرائب الخارجية  الدخل أنعلى الرغم من واستطرد سموه بالقول:" 

مليون دوالر أمريكي في  6161، مقارنة بـ 7112 سبتمبر 01أشهر المنتهية في  التسعةلفترة مليون دوالر أمريكي 

لعمالت األجنبية ا في خسائر غير المحققةللإلى حد كبير نتيجة يعود  النخفاض، فإن هذا االفترة نفسها من العام الماضي

 . "مليون دوالر أمريكي 1267بقيمة 

 عمالأهذه النتائج تعكس التركيز الواضح على نمو أن السيد أحمد عبدالرحيم إلثمار ل الرئيس التنفيذي ومن جانبه، قال

 المصرفية األساسية.  التجزئة

 



 

 

ألصول قد بلغ إجمالي اف ،نموال وتواصل مستقرةوأضاف السيد عبدالرحيم:" يسرني أن أعلن بأن الميزانية العمومية 

مليار دوالر  860في المائة مقارنة بـ  066نسبتها ، أي بزيادة 7112 سبتمبر 01مليار دوالر أمريكي كما في  ,86

 01مليار دوالر أمريكي كما في  ,26 مقارنة بمبلغفي المائة  , نسبتها زيادةب، و,711ديسمبر  01أمريكي كما في 

، 7112سبتمبر  01مليار دينار بحريني كما في  ,06المرابحات والتمويالت األخرى الى  نمتكما  .,711 سبتمبر

 ببالمئة مقارنة  62,، و زيادة بنسبة ,711ديسمبر  01مليار دينار بحريني كما في  061بـبالمئة مقارنة  1بنسبة 

ستثمارية و ما في حكمها الامالية الورا  األصكوك وال بند أما .,711 سبتمبر 01كما في  مليار دينار بحريني 060

بالمائة  67,بنسبة  ،7112سبتمبر  01مليار دينار بحريني كما في  761نمت الى  فقد وباألخص السندات الحكومية

مليار دينار  ,16بـبالمائة مقارنة  0761ونمت بنسبة  ,711ديسمبر  01مليار دينار بحريني كما في  ,16بـمقارنة 

 .  ,711سبتمبر  01بحريني كما في 

كما مليار دوالر أمريكي  162إلى لتصل  أيضاً  للعمالء الجارية الحساباتارتفعت " واستطرد السيد عبدالرحيم قائالً:

ديسمبر  01مليار دوالر أمريكي كما في  ,16 ـب في المائة مقارنة 267 نسبتها أي بزيادة،  7112 سبتمبر 01في 

 ارتفعتكما . ,711 سبتمبر 01مليار دوالر أمريكي كما في  166 ـمقارنة بفي المائة  1068 نسبتها زيادةبو ,711

، أي 7112 سبتمبر 01مليار دوالر أمريكي كما في  7680لتصل إلى  محفظة الحسابات االستثمارية المطلقة أيضاً 

 بلغت نسبتها بزيادةو، ,711ديسمبر  01مليار دوالر أمريكي كما في  7622مقارنة بـ  في المائة 761 بزيادة نسبتها

 ".,711سبتمبر  01مليار دوالر أمريكي كما في  762في المائة مقارنة بـ  162

 -انتهى-

 

 عن اإلثمار القابضة: 

هي  ("ثماراإلاإلثمار القابضة أو "التي كانت في السابق بنك اإلثمار ش.م.ب( )شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. )

شركة استثمارية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع إلشرافه وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين 

 ش.م.ب. مسبقاً  بنك اإلثمارلمملوكة الفي المائة من األصول  111بنسبة تحتفظ اإلثمار القابضة ووبورصة الكويت. 

 ب. )مقفلة( )بنك اإلثمار( وهو بنك تجزئة إسالمي تابع يتولىاإلثمار ش.م.، إحداهما بنك كيانين تابعينخالل  من

األساسية، واألخرى شركة آي بي كابيتال ش.م.ب. )مقفلة( )آي بي كابيتال( وهي شركة المصرفية التجزئة أعمال 

لكيانين كالً من ا حيث أن، وغيرها من األصول االستثمارية غير األساسية إدارة االستثماراتتقوم ب استثمارية تابعة

 .إلشرافهخضعان ين قبل مصرف البحرين المركزي وم قد تم الترخيص لهما التابعين

 تلبي والتي اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة والخدمات المنتجات من متنوعة مجموعة يقدمن بنك اإلثمار إ

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

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

أما آي بي كابيتال فإنها تحتفظ بحضورها في أسوا  المنطقة والخارج من خالل شركاتها االستثمارية الزميلة والتي 

ركة تأمين إسالمية( وش تتضمن بنك البحرين والكويت وشركة اإلثمار للتطوير المحدودة وسوليدرتي )وهي شركة

   نسيج والتي تتخذ جميعها من البحرين مقراً لها وشركة إثراء كابيتال )المملكة العربية السعودية(.

 

 


