بيت التمويل الخليجي يسجل أرباحا في الربع األول من العام
المنامة 14 ،مايو  -2014أعمن اليوم بيت التمويل الخميجي ،بنك االستثمار اإلسالمي الواقع مقره في مممكة البحرين ،نتائجو

المالية لمربع األول من السنة  ،لمفترة المنتيية في  31مارس  ،2014والتي سجل البنك خالليا معدالت من الربحية و النتائج

المستقرة.
سجل بيت التمويل الخميجي ربحا صافياً بقيمة  1.1مميون دوالر أمريكي خالل الربع األول من السنة  ،مقارنة بما قيمتو 1.5
مميون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام السابق  .كما بمغ إجمالي الدخل خالل ا لفترة ما مقداره  29.7مميون دوالر

أمريكي مقارنة بإجمالي الدخل الذي تحقق خالل نفس الفترة من عام  2013والبالغ قيمتو  11.1مميون دوالر أمريكي  .تشمل

معدالت الربح المسجمة ما قيمتو  22.5مميون دوالر أمريكي ناتج من توحيد نتائج شركة سيمينا القابضة ،شركة تعمل في مجال
العمميات الصناعية ،والتي أصبحت شركة تابعة لبيت التمويل الخميجي خالل ىذا الربع  .بمغت قيمة التكاليف التشغيمية خالل
الربع األول من ىذا العام ما قيمتو  28.6مميون دوالر أمريكي  .وباستبعاد التكاليف المرتبطة بالعمميات الصناعية ،بمغت قيمة
المصروفات التشغيمية المعتادة ما قيمتو  8.8مميون دوالر أمريكي مقابل  8.3مميون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام
السابق ،فيما يواصل البنك جيوده لخفض التكاليف وتنظيم عممياتو.
تعميقا عمى ىذه النتائج ،صرح السيد ىشام الريس ،الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخميجي بقولو ":لقد كان الربع األول من العام

امتدادا لفترة أخرى من النجاح والنتائج المستقرة لمبنك .لقد عكست ىذه الفترة األداء الجيد لعدد من شركاتنا التابعة  ،ومن بينيا
شركة سيمينا ،وىي شركة االستثمار الصناعي التابعة لبيت التمويل الخميجي  .لقد كان تحقيق أقصى قيمة ألصول البنك ىو
المحور األساسي إلستراتيجيتنا  ،ونحن سعداء بالتطور الذي تم إنجازه عمى ىذا الصعيد ،والذي شمل تقدم

سير العمل في

مشاريع ىامة مثل مشروع مرفأ تونس المالي خالل فترة الربع األول من العام ،مع تقدم أعمال البنية التحتية لممرحمة األولى من
تطوير ىذا المشروع الضخم".
وصرح الدكتور أحمد المطوع ،رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخميجي بقولو ":لقد بدأ بيت التمويل الخميجي بتنفيذ إستراتيجية
تيدف إلى تحقيق نمو في األرباح خالل فترات السنة القادمة  .ولتحقيق ذلك ،سوف تشيد األشير القادمة قيام البنك بالتركيز
عمى أربعة محاور رئيسية

وىي إدارة األصول ،الصيرفة التجارية ،الت طوير العقاري واألنشطة الصناعية  ،وجميعيا ضمن

المجاالت التي نتمتع بخبرة كبيرة فييا وسجل حافل من اإلنجازات ،كما سنواصل سعينا إليجاد فرص
ومساىمينا األوفياء".

 -انتيى -

مجزية وجذابة لمبنك

حول بيت التمويل الخليجي
تأسس بيت التمويل الخليجي ،بنك االستثمار اإلسالمي الواقع مقره في مم لكة البحرين ،في عام  1999ومنذ ذلك الحين تميز البنك في

توظيف و إدارة االستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  .تتركز أنشطة البنك في مجال تطوير المؤسسات المالية اإلسالمية،

مشاريع البنية التحتية ،مشاريع األسهم الخاصة و إدارة األصول تجدر اإلشارة إلى أن بيت التمويل الخميجي مؤسسة مساىمة ومدرجة في
أسواق األوراق المالية في البحرين والكويت ولندن باإلضافة إلى سوق دبي المالي.
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