
 
 2013مميون دوالر أمريكي لمعام  6.3بيت التمويل الخميجي يسجل أرباحا صافية بقيمة 

حراز تقدم في التخارج من استثمارات  2013شيد عام  - استئناف أنشطة توظيف االستثمار األساسية وا 
 ىامة

أعمن بيت التمويل الخميجي، بنك االستثمار اإلسالمي الواقع مقره بمممكة  :2014فبراير  –المنامة، البحرين 
 .2013ديسمبر  31البحرين اليوم عن نتائجو المالية لمسنة المالية المنتيية في 

االستثمار وتحقيق تقدم في إستراتيجية البنك  وظيفاستئناف أنشطة تشكل ممحوظ ب 2013 لقد شيد عام
حا صافيا بقيمة ب، سجل البنك ر2013خالل عام . ت تخارج من عدد من االستثماراتالرامية إلى إجراء عمميا

بمغت قيمة الربح . 2012مميون دوالر أمريكي في عام  10.03مميون دوالر أمريكي بالمقارنة بـ  6.3
 20.43مميون دوالر أمريكي مقارنة بـ  9.3ما مقداره  2013خالل عام المخصصات  حتسابقبل ا يالتشغيل

 .2012ليون دوالر أمريكي في عام م

 43.15حيث نجح في تقميص التكاليف التشغيمية من  2013كما عزز البنك من فعاليتو المالية خالل عام 
بالمقارنة % 20مميون دوالر أمريكي، بنسبة توفير بمغت  34.6إلى  2012في عام مميون دوالر أمريكي 

المتواصمة التي يبذليا البنك لتنظيم عممياتو وخفض مبالغ ويعزى ذلك أساسا إلى الجيود . بالعام السابق
 .التسييالت لدى بيت التمويل الخميجي وشركاتو التابعة

بمغت قيمة . 2012مقارنة بنفس الفترة من عام  2013خالل الربع األخير من عام  طيبةنتائج  سجل البنك
خالل الربع األخير من عام  أمريكيمميون دوالر  6.2المخصصات ما قيمتو  حتسابالربح الصافي قبل ا

بربح صافي بالمقارنة ، مميون دوالر أمريكي 5.2 بقيمةالمخصصات  حتسابربح صافي بعد امع  ،2013
يعزى ذلك إلى الدخل . 2012عام الربع األخير من مميون دوالر في  2.5 بعد احتساب المخصصات بقيمة

 .اراتالمتحقق من االستشارات االستثمارية وبيع االستثم

نشعر :"وتعميقا عمى نتائج العام، صرح الدكتور أحمد المطوع، رئيس مجمس إدارة بيت التمويل الخميجي بقولو
وىذه النتائج باإلضافة إلى . طيبة لمبنكالنتائج الببالغ السعادة فيما نعمن عن عام آخر من األداء القوي و

البنك، تزيد من تعزيز ثقة السوق بالبنك، كما واإلدارة العميا بدارة اإلالتغييرات التي أعمن عنيا مؤخرا بمجمس 
الصادر لبيت التمويل الخميجي من قبل مؤسسة كابيتال المتميز يتأكد ذلك من خالل التصنيف االئتماني 



 
كما أدت ىذه النتائج الجيدة إلى إرساء المقومات لمزيد . إنتميجنس لمتصنيف خالل النصف الثاني من العام

 ."مو واألرباح في السنوات المقبمةمن الن

بمشيئة  ونعتزم االستفادة من ىذا الزخم القوي ،بوضع أقوى من ذي قبل 2014لقد دخمنا عام :"وأضاف قائالً 
نحن واثقون من قدرتنا عمى تحقيق مزيد من القيمة والعائدات لمساىمينا والمستثمرين المشاركين، الذين . اهلل

ل الكبير بجانب الجيود الدؤوبة لفريق اإلدارة وموظفي البنك مما جعل النجاح كان اللتزاميم ودعميم الفض
 .".2013حميفنا في عام 

، عمق السيد ىشام الريس، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخميجي 2013وتعميقا عمى أداء البنك خالل عام 
اتيجية القوية التي يتبناىا البنك ونجاحو لقد تحقق ىذا األداء المعزز والربحية المتواصمة نتيجة لإلستر:"بقولو

دنا لمسادة ولموفاء بوع 2013لقد بذلنا جل جيودنا خالل عام . في تنفيذ ىذه اإلستراتيجية خالل العام الماضي
المساىمين والمستثمرين من خالل تطوير فرص واعدة لتحقيق الدخل مع العمل عمى دعم النمو وتحقيق 

تحقيق أقصى قدر من العائدات والتوجو نحو تنفيذ عمميات ل ،ستثمارية القائمةالقيمة عبر كافة محافظنا اال
 ."تخارج مربحة

بمنطقة تحتل موقعا متميزًا استحواذ بناية سكنية فاخرة جديدة  2013تشمل أىم إنجازات البنك خالل عام 
ل والعائدات من ىذه وسط لندن الراقية حيث يتوقع البنك تحقيق زيادة بمعدل فوق المتوسط عمى رأس الما

أيضا بشكل  2013وقد شيد عام . الصفقة عمى المدى المتوسط والتي فاق االكتتاب بيا من قبل المستثمرين
. يونايتد لكرة القدم إلى مستثمر إستراتيجي زمن نادي ليد% 75التوقيع الناجح لبيع حصة بنسبة  خاص

كرة القدم اإلنجميزي مما سيعزز من قيمة النادي في  وعممية البيع اآلن بانتظار الموافقة النيائية من دوري
 .ليدز لضمان تحقيق عائدات قوية في المستقبل عمى ىذا االستثمار

عمى صعيد االستثمارات اليامة لمبنك والتي تضمنت  2013كما تحققت إنجازات ىامة أخرى خالل عام 
وك معظمو لبيت التمويل الخميجي، وبنك الممل. ب.م.توقيع اتفاقية تفاىم بين المصرف الخميجي التجاري ش

 . ، لمنظر في دمج المصرفين ليصبحا مؤسسة مالية كبيرة(م. )ب.م.الخير ش

باإلضافة إلى ذلك، تم إحراز تقدم كبير بالنسبة لشركة سيمينا القابضة الممموكة بالكامل لبيت التمويل 
 شمل مصنع الصقر لألسمنت وشركة بمكسكوالخميجي والتي شيدت نموا وتوسعا في شركاتيا التابعة والتي ت

تشمل مشاريع البنية التحتية لبيت التمويل . وقد أدى ىذا التقدم الممحوظ إلى نمو شركة سيمينا. بالبحرين



 
الخميجي، مشروع مرفأ تونس المالي في تونس، منطقة مومباي لمتنمية االقتصادية في اليند ومشروع المرابع 

وقد حظيت جميع ىذه المشاريع بدفعة قوية من خالل شراكات جديدة وصفقات  الممكية بالمممكة المغربية
   .2013تطوير وجيود إلعادة الييكمة خالل عام 

من ذوي التنفيذيين قام بيت التمويل الخميجي بتعزيز قسمي االستثمار والشئون القانونية بعدد من المدراء 
لنشاط الرئيسي لمبنك بما يمكنو من توفير فرص متساوية االمسئول عن فريق الومن ثم تعزيز الخبرة العالية 

 .لمعمالء وتقديم المشورة حول مختمف االستثمارات

بشكل نحن سعداء بيذه التطورات والتقدم الذي حققو البنك وشركاتو التابعة :"واختتم السيد ىشام حديثو قائال
لكي أتقدم بخالص الشكر إلى مجمس وأود في ىذا الصدد أن أنتيز ىذه الفرصة . 2013 العام خاللعام 

كما أتقدم بخالص الشكر . لدعميم المتواصل موظفي بيت التمويل الخميجي وشركاتنا التابعةجميع اإلدارة و
نتطمع جميعا ألن يكون . السديدةواالمتنان إلى مصرف البحرين المركزي لدعميم القيم والمتواصل وتوجيياتيم 

دول مجمس التعاون الخميجي الرئيسية بسواق األأنشطتنا االستثمارية في عاما قويا فيما نواصل  2014عام 
يت التمويل الخميجي والمممكة المتحدة وغيرىا من االقتصاديات النامية حيثما توجد فرصا واعدة لب

 ." ومستثمريو

- انتيى    -

 حول بيت التمويل الخميجي  

ومنذ ذلك الحين تميز البنك في  1999الواقع مقره في مممكة البحرين، في عام التمويل الخميجي، بنك االستثمار اإلسالمي تأسس بيت 
تتركز أنشطة البنك في مجال تطوير المؤسسات المالية اإلسالمية، . توظيف و إدارة االستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
التمويل الخميجي مؤسسة مساىمة ومدرجة في سوق األوراق المالية  بيت. مشاريع البنية التحتية، مشاريع األسيم الخاصة و إدارة االصول 

  .في البحرين والكويت ولندن باإلضافة إلى سوق دبي المالي

 

 :لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال

 نوال حسام الناجي

 مسؤولة قسم االتصاالت المؤسسية

 بيت التمويل الخميجي

 17538538 973+: ىاتف
  nalnaji@gfh.com :البريد اإللكتروني
 www.gfh.com :الموقع اإللكتروني
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