
 

 

 

  2021لفترة التسعة األشهر أرباحاً تسجل القابضة شركة اإلثمار 

الشركة  ،(ITHMR)رمز التداول:  .ب.م.ش القابضة اإلثمار شركة أعلنت – 2021 نوفمبر 11المنامة، البحرين، 

بتسجيل  2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةالمالية لفترة  نتائجها عن لها، مقرا   البحرين من تتخذ التي القابضة

  .ه الفترةذأرباح له

 أعقاب في الفيصل عمرو األمير الملكي السمو صاحب القابضة، اإلثمار شركة إدارة مجلس رئيس بذلك صرح

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةالموحدة للشركة لفترة  المالية النتائج على اإلدارة مجلس وموافقة مراجعة

2021. 

 الثالثة  لفترة مليون دوالر أمريكي 2.53بالمساهمين بلغت  خاصة خسارة صافي اإلثمار القابضةوقد سجلت شركة 

 الفترة في سجلت أمريكي دوالر مليون 2.00خسارة بلغت بصافي  ، مقارنة2021 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر

 0.09سالب قد بلغ  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثةكان عائد السهم لفترة و. 2020عام  من نفسها

وفي المجمل، بما في ذلك حقوق  .2020سنتات أمريكية في الفترة نفسها من عام  0.07سالب سنتات أمريكية مقابل 

مليون دوالر أمريكي لفترة الثالثة أشهر  2.78األقلية من المساهمين، سجلت اإلثمار القابضة صافي ربح بلغ 

مليون دوالر أمريكي  1.38في المائة مقابل صافي ربح بلغ  103أي ارتفع بنسبة  ،2021سبتمبر  30المنتهية في 

 . 2020سجل في الفترة نفسها من عام 

أشهر  التسعةمليون دوالر أمريكي لفترة  1.48سجلت اإلثمار القابضة صافي ربح خاص بالمساهمين بلغ كما 

مليون دوالر أمريكي سجلت في الفترة نفسها من  3.29، مقابل صافي خسارة بلغت 2021 سبتمبر 30المنتهية في 

سنتات أمريكية مقابل  0.05 قد بلغ 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةكان عائد السهم لفترة و. 2020عام 

وفي المجمل، بما في ذلك حقوق األقلية من  .2020سنتات أمريكية في الفترة نفسها من عام  0.11سالب 

مليون دوالر أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية  15.74تائج اإلثمار القابضة صافي ربح بلغ المساهمين، تظهر ن

في مليون دوالر أمريكي سجل  8.78في المائة مقابل صافي ربح بلغ  79، أي ارتفع بنسبة 2021سبتمبر  30في 

 . 2020الفترة نفسها من عام 

أي ، 2021 سبتمبر 30في مليون دوالر أمريكي كما  12.02وقد بلغ إجمالي حقوق الملكية لإلثمار القابضة 

 بلغتوقد  .2020 ديسمبر 31مليون دوالر أمريكي كما في  14.76مقارنة بـ ي المائة ف 18.6بنسبة  نخفضا

في المائة من  109.7وبلغت نسبتها  2021 سبتمبر 30مليون دوالر أمريكي كما في  831.54الخسائر المتراكمة 

إلى إجمالي الموجودات وقد نما . 2020ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي كما في  833.79مقابل رأس المال، 

مليار دوالر أمريكي  8.38في المائة مقابل  7 بزيادة، أي 2021 سبتمبر 30مليار دوالر أمريكي كما في  8.96

   .2020ديسمبر  31كما في 

، فإن مجلس اإلدارة مساهميها حقوق قيمة وزيادة تعزيز إلى تهدف التيوتماشيا  مع استراتيجية اإلثمار القابضة 

يز حقوق الملكية الموحدة للشركة، بما في ذلك والتي ستؤدي إلى تعزل، يعمل على عدة مبادرات لتحسين رأس الما

غير األساسية والتي تتطلب موافقة الجهات الرقابية. وكجزء من هذه  ألصولفرص بيع أو إعادة هيكلة ا

 –وبدأت مباحثات مع بنك السالم  2021أكتوبر  3االستراتيجية، قامت الشركة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بتاريخ 

إن هذه  .ضةالقاب اإلثمار شركات لمجموعة التابعة األصول من مجموعة على السالم بنك استحواذمكانية الالبحرين 

 الخطة، والتي تخضع لتقييمات كال الطرفين، تتطلب أيضا  موافقة المساهمين والجهات التنظيمية. 

 -انتهى-

 



 

 

 

 :القابضة اإلثمار عن

 المركزي البحرين 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 تابع إسالمي تجزئة بنك وهو( اإلثمار بنك( )م. )ب.م.ش اإلثمار بنك إحداهما بالكامل، لها تابعين كيانين القابضة اإلثمار وتمتلك

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

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

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

 فيصل بنك التابعة، 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

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

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

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

 

 

 


