
 

 

 

  2020تعلن عن نتائج عام شركة اإلثمار القابضة 

 ،(ITHMR)رمز التداول:  .ب.م.ش القابضة اإلثمار شركة أعلنت – 2021 فبراير 18المنامة، البحرين، 

  .2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  نتائجها عن لها، مقرا   البحرين من تتخذ التي الشركة القابضة

 عقابأ في الفيصل عمرو األمير الملكي السمو صاحب القابضة، اإلثمار كةشر إدارة مجلس رئيس بذلك صرح

 .للشركة الموحدة المالية النتائج على اإلدارة مجلس وموافقة مراجعة

 لفترة مليون دوالر أمريكي 38.43بالمساهمين بلغت  ةخاص خسارة صافي وقد سجلت شركة اإلثمار القابضة

 تسجل يكيأمر دوالر مليون 11.38خسارة بلغت  بصافي ، مقارنة2020 برديسم 31 في المنتهية أشهر  الثالثة

  .2019 عام من نفسها الفترة في

ون دوالر ملي 41.72قد بلغت  2020ديسمبر  31بالمساهمين للسنة المنتهية في  ةخاصوكانت صافي الخسارة ال

 األساس يف الخسارة هذه وتعود. 2019مليون دوالر أمريكي سجل في عام  0.67مقارنة بصافي ربح بلغ أمريكي 

  .19-كوفيد فيروس جائحةاالقتصادي ل تأثيرال إلى

سالب ريكية مقابل سنتات أم 1.32قد بلغ سالب  2020ديسمبر  31أشهر المنتهية في  الثالثةكان عائد السهم لفترة و

قد بلغ ف ،2020مبر ديس 31ة في المنتهي للسنةعائد السهم  أما .2019سنتات أمريكية في الفترة نفسها من عام  0.39

 .2019سنتات أمريكية في الفترة نفسها من عام  0.02 موجبسنتات أمريكية مقابل  1.43سالب 

ر أمريكي، مليون دوال 30.26قد بلغت  2020ديسمبر  31وكان صافي الخسارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

حذرة  ويعود ذلك إلى اتخاذ مخصصات 2019سجلت عام مليون دوالر أمريكي  6.69مقابل صافي خسارة بلغت 

 خالل تلك الفترة. 

يكي، مقابل مليون دوالر أمر 21.48قد بلغت  2020ديسمبر  31وكان صافي الخسارة لفترة للسنة المنتهية في 

  . 2019ام مليون دوالر أمريكي سجلت ع 12.20بلغت  ربحصافي 

أي ، 2020 ديسمبر 31في مليون دوالر أمريكي كما  14.76لقابضة وقد بلغ إجمالي حقوق الملكية لإلثمار ا

ود ذلك ويع 2019ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي كما في  95.55مقارنة بـ في المائة  85أنخفضت بنسبة 

وكانت الخسائر المتراكمة كما  .19-بشكل رئيسي إلى التباطؤ االقتصادي الملحوظ بسبب جائحة كوفيداالنخفاض 

. رأس المال في المائة من 110وهي تمثل ما نسبته  والر أمريكيمليون د 833.80 قد بلغت 2020 ديسمبر 31في 

في  4سبة ، أي زادت بن2020 ديسمبر 31مليار دوالر أمريكي كما في  8.38وقد ظلت الموجودات مستقرة عند 

 .2019ديسمبر  31يار دوالر أمريكي كما في مل 8.09مقابل المائة 

صل بنك فيستثمارية لشركة اإلثمار القابضة من مؤسسات مالية كبرى مثل بنك اإلثمار وحفظة اإلتتكون الم

مارات ستثن اإلمالكويت ومجموعة سوليدرتي القابضة، باإلضافة إلى العديد باكستان وبنك البحرين وفي المحدود 

 شركة نسيج وشركة اإلثمار للتطوير. ومنها غير المالية 

 تمبادرا عدة لىع بالعمل اإلدارة مجلس يقوم لمساهميها، قيمة خلق فيوتماشيا  مع استراتيجية اإلثمار القابضة 

 .للشركة الموحدة الملكية حقوق تعزيز إلى سيؤدي الذي األمر المال، رأس وضع لتحسين

على مذكرة تفاهم  ويت بالتوقيعوكجزء من هذه االستراتيجية، قام كل من شركة اإلثمار القابضة وبنك البحرين والك

الحتمال استحواذ بنك البحرين والكويت على عمليات بنك اإلثمار في البحرين، باإلضافة إلى بعض األصول 

 إن هذه المبادرة، والتي تتطلب الخاصة بشركة آي بي كابيتال، وهي شركة مملوكة بالكامل لإلثمار القابضة.

 ين والجهات الرقابية والتنظيمية.ضع لموافقة المساهمتخ استكمال التقييمات لكال الطرفين،



 

 

 

 إن الخبر الصحفي والبيانات المالية الموحدة منشورة بالكامل على موقع بورصة البحرين. 

 -انتهى-

 :القابضة اإلثمار عن

 المركزي ينلبحرا مصرف قبل من مرخصة استثمارية شركة هي"( اإلثمار أو القابضة اإلثمار. )"ب.م.ش القابضة اإلثمار شركة

 .الكويت وبورصة المالي دبي وسوق البحرين بورصة في مدرجة وأسهمها إلشرافه وتخضع

 يتولى بعتا إسالمي تجزئة نكب وهو( اإلثمار بنك( )م. )ب.م.ش اإلثمار بنك إحداهما بالكامل، لها تابعين كيانين القابضة اإلثمار وتمتلك

 من وغيرها ستثماراتاال بإدارة تقوم استثمارية شركة وهي( م. )ب.م.ش كابيتال بي آي رىواألخ األساسية، المصرفية التجزئة أعمال

    .إلشرافه يخضعانو المركزي البحرين مصرف قبل من لهما الترخيص تم قد التابعين الكيانين كال بأن علما   األساسية، غير األصول

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

 فيصل بنك لتابعة،ا شركته خالل من خارجية أسواق في بحضوره يحتفظ اإلثمار بنك يزال ال كما. والمؤسسات لألفراد واالستثمارية

 .1 للتطوير دلمونيا صندوق خالل من ومحليا  ( باكستان) المحدود

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

 من جميعها تخذت والتي نسيج وشركة( إسالمية تأمين شركة وهي) وسوليدرتي المحدودة للتطوير اإلثمار وشركة والكويت البحرين

 .(السعودية العربية ملكةالم) كابيتال إثراء وشركة لها مقرا   البحرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


