
 

 

  2017اإلثمار القابضة تعلن عن النتائج المالية لعام 

التي كانت في السابق بنك اإلثمار ) ار القابضة ش.م.ب.شركة اإلثمأعلنت  – 2018 فبراير 26 ن،المنامة، البحري

مليون دوالر  72,40عن صافي خسائر بلغت ( 26/2/2018 )الموافقاليوم  "[المجموعة]"اإلثمار"[ ]" ش.م.ب.(

مليون دوالر أمريكي سجلت  13,80، مقارنة بصافي ربح بلغ 2017ديسمبر  31أمريكي للسنة المالية المنتهية في 

قد بلغ  2017ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  الخاصة بمساهمي اإلثمارالخسائر وكان صافي . 2016عام 

 .2016مليون دوالر أمريكي سجل عام  3,28لغ مليون دوالر أمريكي، مقارنة بصافي ربح ب 84,71

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في مليون دوالر أمريكي  56,15صافي خسائر بلغت  2017وتتضمن النتائج المالية لعام 

وكان . 2016مليون دوالر أمريكي للفترة نفسها من عام  2,93، مقارنة بصافي خسائر بلغت 2017ديسمبر  31

مليون  57,67قد بلغ  2017ديسمبر  31في  بمساهمي البنك لفترة الثالثة أشهر المنتهيةالخاصة صافي الخسائر 

 . 2016لفترة نفسها من عام سجلت في امليون دوالر أمريكي  3,23دوالر مقارنة بصافي خسائر بلغت 

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

  .2017 ديسمبر 31 المنتهية في للسنة الماليةوموافقة مجلس اإلدارة على النتائج المالية الموحدة 

بأن  ثمار تظهروقال سموه: "باألصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس اإلدارة، يطيب لي أن أعلن بأن النتائج المالية لإل

اإلجمالية النتائج إذا لم تكن التركيز المتواصل على األعمال األساسية في التجزئة المصرفية تؤتي ثمارها، وحتى 

بلغ الذي وعلى الرغم من أن إجمالي الدخل . نظراً لتأثرها باألعمال غير األساسية مباشرةبوضوح تظهر ذلك 

في المائة من إجمالي  5قد انخفض بنسبة  2017ديسمبر  31في  مليون دوالر أمريكي للسنة المالية المنتهية 392,46

، نتيجة الخسائر غير 2016ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي سجل في السنة المالية المنتهية في  413,17دخل بلغ 

ن كأصول محتفظ بها لغرض البيع، فإ هاتصنيفخسائر أرباح األصول التي تم المحققة في العمالت األجنبية وكذلك 

حسابات حصة المجموعة من دخل زيادة في المائة مع  72,3بنسبة  انم أعمالنا المصرفية األساسيةالدخل من 

مليون دوالر أمريكي للسنة المالية المنتهية في  76,86لتصل إلى والتي نمت المطلقة بصفتها مضارباً  اتاالستثمار

 ". 2016مليون دوالر أمريكي سجلت في عام  44,60بـ مقارنة  2017ديسمبر  31

ً ، 2017ديسمبر  31سموه:" خالل السنة المنتهية في وقال   استثماراتلبيع بدأت مجموعة اإلثمار برنامجاً نشطا

لغرض البيع في البيانات المالية  ال محتفظ بهوكأص االستثماراتضمن المجموعة. ولذلك، تم تصنيف هذا  ةمعين

 الموحدة".  

انتهز هذه الفرصة ألعبر عن شكرنا وتقديرنا لثقة مساهمينا بنا، ولمصرف البحرين المركزي على  وأضاف سموه:"

دعمهم وتوجيههم لنا، ولوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بورصة البحرين، بورصة الكويت وسوق دبي دوام 

 المالي لدعمهم لنا".

التركيز الواضح على أعمال تظهر بأن السيد أحمد عبدالرحيم أن هذه النتائج ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لإلثمار 

 .إلى نتائج ملموسةتؤدي  التجزئة المصرفية األساسية

 ، فقد بلغ إجمالي األصولالنمو أعلن بأن الميزانية العمومية مستقرة وتواصليسرني أن وأضاف السيد عبدالرحيم:" 

مليار دوالر  8,34في المائة مقارنة بـ  3,2أي بزيادة نسبتها  ،2017 ديسمبر 31مليار دوالر أمريكي كما في  8,61

 ". 2016ديسمبر  31أمريكي كما في 

دوالر أمريكي مليار  4,29 قد نمت لتصل إلىالمرابحات والتمويالت األخرى  واستطرد السيد عبدالرحيم قائالً:" إن

ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي كما في  3,93في المائة مقارنة بـ  9,2، أي بزيادة نسبتها 2017ديسمبر  31كما في 

، 2017ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي كما في  2,83 محفظة الحسابات االستثمارية المطلقة. وقد بلغت 2016



 

 

ً بنسبة  وهو ما  2016ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي كما في  2,77في المائة مقارنة بـ  2,1حيث زادت أيضا

 الء في االثمار،"ميعكس ثقة الع

 رئيسية سوق في دخوللل م إدراج أسهم اإلثمار في سوق دبي المالي، ت2018ر يناي 29كما قال السيد عبدالرحيم:" في 

لمساهمينا ذلك  سيسمح، حيث الكويت وبورصة البحرين بورصة في الحالي تواجدنا إلى باإلضافة أخرى، جديدة

ً هذا في المقابل  وسيخلق وحيوية جديدة أسواق فيالقابضة  اإلثمار ألسهم بالتداول  للمستثمرين جديدة استثمارية فرصا

 ."الخليجي التعاون مجلس دول أسواق في

 

 -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 

بنك لمملوكة الفي المائة من األصول  100بنسبة تحتفظ اإلثمار القابضة و. وسوق دبي المالي وبورصة الكويت

ً  اإلثمار اإلثمار ش.م.ب. )مقفلة( )بنك اإلثمار( وهو بنك تجزئة ، إحداهما بنك كيانين تابعينمن خالل  ش.م.ب. مسبقا

خر شركة آي بي كابيتال ش.م.ب. )مقفلة( )آي بي األساسية، واآلالمصرفية التجزئة أعمال  إسالمي تابع يتولى

حيث ، وغيرها من األصول االستثمارية غير األساسية إدارة االستثماراتتقوم ب كابيتال( وهي شركة استثمارية تابعة

 .إلشرافهخضعان يمن قبل مصرف البحرين المركزي و قد تم الترخيص لهما كالً من الكيانين التابعين نأ

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

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

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

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

درتي )وهي شركة تأمين إسالمية( والتي تتضمن بنك البحرين والكويت وشركة اإلثمار للتطوير المحدودة وسولي

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

 

 

 

 

 


