
 

 
 

سجالن تبنك اإلثمار،  شركة اإلثمار القابضة وشركتها المملوكة لها بالكامل،

  الجاري من العام األول النصفأرباحاً في 

 االتحاد من الشخصي التمويل حيث منفي البحرين أفضل مصرف  جائزة 

 العرب للمصرفيين الدولي

القابضة ش.م.ب.، المؤسسة المالية التي تتخذ أعلنت كل من شركة اإلثمار  – 2019 أغسطس 7 –المنامة، البحرين 

من البحرين مقراً لها، وشركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، بنك اإلثمار ش.م.ب. )مقفلة(، بنك التجزئة اإلسالمي 

ارتفاعاً في حيث سجل كل منهما  2019 عاماألول من  للنصف نتائجهما المالية الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن

 .هذه الفترةخالل رباح األ

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة شركة اإلثمار القابضة، ورئيس مجلس إدارة بنك اإلثمار أيضاً، صاحب السمو الملكي 

أشهر  الستةلفترة األمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة كال مجلسي اإلدارة على النتائج المالية الموحدة 

 . 2019 يونيو 30المنتهية في 

 30أشهر المنتهية في  الستةمليون دوالر أمريكي لفترة  13.03صافي ربح بلغ شركة اإلثمار القابضة جلت وقد س

مليون دوالر أمريكي سجل في الفترة  10.82في المائة مقارنة بصافي ربح بلغ  20.4، أي بزيادة نسبتها 2019 يونيو

قد بلغ  2019 يونيو 30أشهر المنتهية في الستة لفترة خاص بالمساهمين وكان صافي الربح ال. 2018نفسها من عام 

مليون دوالر أمريكي  4.85في المائة مقارنة بصافي ربح بلغ  72.5مليون دوالر أمريكي، أي بزيادة نسبتها  8.37

قد بلغ  2019يونيو  30اإليرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في  إجمالي وكان. 2018سجل في الفترة نفسها من عام 

مليون دوالر أمريكي سجلت في  229.34في المائة مقابل  7.5مليون دوالر أمريكي، أي بزيادة نسبتها  246.66

 143.98 بلغ قد 2019 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة التشغيلي الدخل وكان. 2018الفترة نفسها من عام 

مليون دوالر أمريكي سجلت في الفترة نفسها  148.68مقابل  في المائة 3.2 بنسبة انخفض أي أمريكي، دوالر مليون

سنتات أمريكية  0.17بـ سنتات أمريكية مقارنة  0.29ارتفع إلى ، فقد لفترة الستة أشهر أما عائد السهم. 2018من عام 

  .2018للفترة نفسها من عام 

 30مليون دوالر أمريكي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  4.41نتائج النصف األول صافي ربح بلغ كما تضمنت 

وكان . 2018مليون دوالر أمريكي سجلت في الفترة نفسها من عام  6.01 ، مقارنة بصافي ربح بلغ2019يونيو 

 مليون دوالر أمريكي 1.26قد بلغ  2019 يونيو 30أشهر المنتهية في الثالثة لفترة خاص بالمساهمين صافي الربح ال

مليون دوالر أمريكي سجل في الفترة نفسها من عام  3.20مقارنة بصافي ربح بلغ  المائة في 60.6 بنسبة انخفض أي

للفترة سنتات أمريكية  0.11بـ سنتات أمريكية مقارنة  0.04إلى الثالثة أشهر لفترة  عائد السهمانخفض كما . 2018

 .2018نفسها من عام 

مليون دوالر أمريكي، أي  120.69 بلغ قد 2019 يونيو 30 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة اإليرادات إجمالي وكان

مليون دوالر أمريكي سجلت في الفترة نفسها من  115.19 بلغ إيرادات بإجمالي مقارنة المائة في 4.8ارتفع بنسبة 



 

 
 

مليون دوالر أمريكي،  67.90فقد بلغ  2019يونيو  30المنتهية في  أشهر الثالثة لفترة التشغيلي الدخل أما. 2018 عام

   . 2018 عام من نفسها الفترة في سجلت أمريكي دوالر مليون 76.53 مقابلفي المائة  11.3أي انخفض بنسبة 

وتعليقاً على هذه النتائج قال سمو األمير عمرو الفيصل: "باألصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة شركة اإلثمار 

استمراراً في تسجيل األرباح مع  تظهر 2019بأن النتائج المالية للنصف األول من عام القابضة، يطيب لي أن أعلن 

ويؤكد تحسن النتائج المالية للشركة الفترة نفسها من العام الماضي. ارتفاعٍ ملحوظ في النتائج مقارنة بأرباح سجلت في 

 ".  على أن الجهود المبذولة لتحقيق التحول في أداء المجموعة تؤتي ثمارها".  

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة اإلثمار القابضة، والرئيس التنفيذي لبنك اإلثمار أيضاً، السيد أحمد عبد الرحيم 

والبنك مشجعة للغاية مع تسجيل كل منهما ارتفاعاً  لكل من الشركة للنصف األول من العام الجاري ةالمالي النتائجبأن 

 .في األرباح

يسعى لتحقيق  ،في باكستان، بنك فيصل المحدودلبنك اإلثمار التابعة  الشركةوأضاف السيد عبدالرحيم:" إن 

 30كما في فرعاً  475إلى  2018فرعاً في ديسمبر  455قام بزيادة عدد فروعه من فعّالة، حيث استراتيجية نمو 

النصف األول من عام . وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على األداء المالي لبنك فيصل المحدود خالل 2019يونيو 

العملة  ضعفت قيمةث ، حيمقابل الدوالر أثر سلباً على المجموعةانخفاض قيمة الروبية الباكستانية  ، إال أن2019

، وقد ساهم ذلك 2018ديسمبر  31كما في  140مقابل  2019يونيو  30كما في  163في المائة إلى  16بما يقارب 

يونيو  30مليار دوالر أمريكي كما في  7.70انخفاض إجمالي موجودات اإلثمار القابضة إلى بشكل رئيسي في 

. كما أثر ذلك 2018ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي كما في  8.49في المائة مقابل  9.3، أي انخفضت بنسبة 2019

 116.36، مقابل 2019يونيو  30ما في كمليون دوالر أمريكي  93.85أيضاً على إجمالي حقوق الملكية والتي بلغت 

 ". 2018ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي كما في 

مليون دينار بحريني  4.10كما قال السيد عبدالرحيم:" إن النتائج المالية لبنك اإلثمار تظهر تسجيل صافي ربح بلغ 

مليون  3.61في المائة مقارنة بصافي ربح بلغ  13.4بنسبة ارتفع ، أي 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

صافي الربح الخاص بمساهمي البنك لفترة الستة أشهر المنتهية في . وكان 2018دينار بحريني للفترة نفسها من عام 

 1.37في المائة مقابل صافي ربح بلغ  53.4مليون دينار بحريني أي زيادة نسبتها  2.11قد بلغ  2019يونيو  30

هية في إجمالي اإليرادات لفترة الستة أشهر المنت وكان. 2018مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 

 دينارمليون  74.01في المائة مقابل  7.0أي بزيادة نسبتها  بحريني، دينارمليون  79.19قد بلغ  2019يونيو  30

 2019يونيو  30. وكان الدخل التشغيلي لفترة الستة أشهر المنتهية في 2018سجلت في الفترة نفسها من عام  بحريني

 في سجلتبحريني  دينار مليون 42.20المائة مقابل  في 4.4نسبة أي انخفض ب ،بحريني دينارمليون  40.36قد بلغ 

 ".    2018 عام من نفسها الفترة

 1.29إن نتائج النصف األول لبنك اإلثمار تتضمن تحقيق صافي ربح بلغ ستطرد السيد عبدالرحيم بالقول:" وا

في المائة مقابل  18.4، أي انخفض بنسبة 2019يونيو  30مليون دينار بحريني لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

وكان صافي الربح الخاص بمساهمي . 2018مليون دينار بحريني للفترة نفسها من عام  1.58صافي ربح بلغ 

 17.7 بنسبة انخفض أي ،مليون دينار بحريني 0.45قد بلغ  2019 يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في البنك 

 ".2018من عام  في الفترة نفسهامليون دينار بحريني ُسجل  0.54صافي ربح بلغ مقابل  المائة في



 

 
 

 38.59قد بلغ  2019يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  اإليراداتقال السيد عبدالرحيم:" إن إجمالي  كما

مليون دينار بحريني  37.27المائة مقارنة بإجمالي إيرادات بلغ  في 3.5دينار بحريني، أي ارتفع بنسبة  مليون

فقد بلغ  2019يونيو  30المنتهية في  . أما الدخل التشغيلي لفترة الثالثة أشهر2018سجلت في الفترة نفسها من عام 

سجلت في  بحريني دينار مليون 21.63ة مقابل المائ في 12.5أي انخفض بنسبة  ،بحريني دينار مليون 18.94

 .2018"الفترة نفسها من عام 

في المائة، حيث بلغ  9.4انخفضت بنسبة  : "إن الميزانية العمومية لبنك اإلثمارقائالً  السيد عبد الرحيم وأردف

مليار دينار بحريني  3.13مقارنة بـ  2019يونيو  30مليار دينار بحريني كما في  2.83إجمالي الموجودات 

 يونيو 30مليون دينار بحريني كما في  76.20وقد بلغ إجمالي حقوق الملكية . 2018ديسمبر  31كما في 

رئيسي  بشكلهذا االنخفاض ويعود  2018ديسمبر  31في مليون دينار بحريني كما  85.39مقارنة بـ  2019

 ."انخفاض قيمة الروبية الباكستانيةالى 

وأوضح السيد عبدالرحيم قائالً:" على الرغم من تحديات ظروف السوق، قام البنك بزيادة األصول السائلة 

 303.19مقابل  2019يونيو  30مليون دينار بحريني كما في  368.69لتصل إلى في المائة  21.6بنسبة 

. ويعكس هذا التحسن في السيولة السياسات المالية الحذرة للبنك 2018ديسمبر  31مليون دينار بحريني كما في 

 وقدرته على التكيف حسب ظروف السوق". 

على جائزة أفضل مصرف من حيث التمويل الشخصي في حصل بنك اإلثمار  من العام الجاري،قريب وفي وقت 
حضره كبار المصرفيين في لبنان وبعقد في بيروت متميز البحرين من االتحاد الدولي للمصرفيين العرب في حفل 

وقد حصل بنك اإلثمار على هذه الجائزة المرموقة بعد عملية االختيار والمراجعة الشاملة التي  الشرق األوسط.
قامت بها لجنة عالية المستوى من الخبراء في الصيرفة واالقتصاد، باإلضافة إلى قسم البحوث في اتحاد المصارف 

 االتحاد الدولي للمصرفيين العرب. العربية و

 –انتهى  -

 

 عن اإلثمار القابضة:

شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. )"اإلثمار القابضة أو اإلثمار"( هي شركة استثمارية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي 
 .وبورصة الكويت وتخضع إلشرافه وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي

، إحداهما بنك اإلثمار ش.م.ب. )م( )بنك اإلثمار( وهو بنك تجزئة إسالمي تابع لها بالكامل كيانين تابعين اإلثمار القابضة تمتلكو
يتولى أعمال التجزئة المصرفية األساسية، واألخرى آي بي كابيتال ش.م.ب. )م( وهي شركة استثمارية تقوم بإدارة االستثمارات 

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

إن بنك اإلثمار يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتي تلبي االحتياجات التمويلية 
ت. كما ال يزال بنك اإلثمار يحتفظ بحضوره في أسواق خارجية من خالل شركته التابعة، بنك فيصل واالستثمارية لألفراد والمؤسسا

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

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

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

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


