شركة اإلثمار القابضة تعلن عن نتائجها المالية للفترة
ارتفاع اجمالي الموجودات بنسبة %7.1
المنامة ،البحرين 11 ،مايو  – 2021أعلنت شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب( .رمز التداول ،)ITHMR :الشركة
القابضة التي تتخذ من البحرين مقرا لها ،عن نتائجها المالية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس . 2021
صرح بذلك رئيس مجلس إدارة شركة اإلثمار القابضة ،صاحب السمو الملكي األمير عمرو الفيصل في أعقاب
مراجعة وموافقة مجلس اإلدارة على النتائج المالية الموحدة لهذه الفترة.
وقد سجلت شركة اإلثمار القابضة صافي ربح خاص بالمساهمين بلغ  8.86مليون دوالر أمريكي لفترة الثالثة
أشهر المنتهية في  31مارس  2021مقارنة بصافي خسارة خاصة بالمساهمين بلغت  22.58مليون دوالر أمريكي
سجل في الفترة نفسها من عام  .2020يعود ذلك إلى تحسن أداء األصول وإنخفاض المخصصات المطلوبة مقارنة
بالفترة السابقة .وكان عائد السهم لهذه الفترة قد بلغ موجب  0.30سنتات أمريكية مقابل سالب  0.78سنتات أمريكية
في الفترة نفسها من عام .2020
وفي المجمل ،تظهر نتائج الشركة صافي ربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2021بلغ  13.85مليون
دوالر أمريكي مقارنة بصافي خسارة بلغت  18.18مليون دوالر سجل في الفترة نفسها من عام .2020
وكان إجمالي حقوق الملكية لإلثمار القابضة قد ارتفع إلى  34.08مليون دوالر أمريكي كما في  31مارس ،2021
أي ارتفعت بنسبة  130.9في المائة مقابل  14.76مليون دوالر أمريكي كما في  31ديسمبر  2020ويعود ذلك إلى
اإليرادات الخاصة بالمساهمين وكذلك تحسن سعر صرف الروبية الباكستانية .وكانت الخسائر المتراكمة كما في
 31مارس  2021قد بلغت  824.16مليون دوالر أمريكي ونسبتها  109في المائة من رأس المال.
وقد ظلت الميزانية العمومية للشركة مستقرة مع ارتفاع إجمالي الموجودات إلى  8.98مليار دوالر أمريكي كما في
 31مارس  ،2021أي ارتفع بنسبة  7.1في المائة مقابل  8.38مليار دوالر أمريكي كما في  31ديسمبر .2020
وكجزء من استراتيجية اإلثمار القابضة الرامية إلى تعزيز وزيادة قيمة المساهمين ،يعمل مجلس اإلدارة على العديد
من المبادرات لتحسين رأس المال ،والتي ستؤدي إلى تعزيز حقوق الملكية الموحدة للشركة .وكجزء من هذه
االستراتيجية ،قام كل من اإلثمار القابضة وبنك البحرين والكويت بالتوقيع على مذكرة تفاهم في سبتمبر 2020
تهدف إلى احتمال استحواذ بنك البحرين والكويت على بنك اإلثمار في البحرين ،باإلضافة إلى بعض األصول
الخاصة بشركة آي بي كابيتال ،وهي شركة تابعة بالكامل لإلثمار القابضة .إن هذه المبادرة ،والتي أصبحت حاليا
في مرحلة استكمال التقييمات لكال الطرفين ،ستتطلب موافقة المساهمين والجهات الرقابية والتنظيمية.
إن المحفظة االستثمارية لإلثمار القابضة تتضمن مؤسسات مالية رئيسية كبنك اإلثمار وبنك فيصل المحدود
باكستان وبنك البحرين والكويت ومجموعة سوليدرتي القابضة ،باإلضافة إلى استثمارات أخرى غير مالية بما في
ذلك شركة نسيج وشركة اإلثمار للتطوير.
إن الخبر الصحفي والبيانات المالية الموحدة تم نشرها بالكامل على موقع بورصة البحرين.
-انتهى-

عن اإلثمار القابضة:
شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب"( .اإلثمار القابضة أو اإلثمار") هي شركة استثمارية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي
وتخضع إلشرافه وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي وبورصة الكويت.
وتمتلك اإلثمار القابضة كيانين تابعين لها بالكامل ،إحداهما بنك اإلثمار ش.م.ب( .م) (بنك اإلثمار) وهو بنك تجزئة إسالمي تابع يتولى
أعمال التجزئة المصرفية األساسية ،واألخرى آي بي كابيتال ش.م.ب( .م) وهي شركة استثمارية تقوم بإدارة االستثمارات وغيرها من
األصول غير األساسية ،علما بأن كال الكيانين التابعين قد 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) ومحليا من خالل صندوق دلمونيا للتطوير .1
أما آي بي كابيتال فإنها تحتفظ بحضورها في أسواق المنطقة والخارج من خالل استثماراتها وشركاتها الزميلة ،والتي تتضمن بنك
البحرين والكويت وشركة اإلثمار للتطوير المحدودة وسوليدرتي (وهي شركة تأمين إسالمية) وشركة نسيج والتي تتخذ جميعها من
البحرين مقرا لها وشركة إثراء كابيتال (المملكة العربية السعودية).

