
 

 
 

 بيان صحفي

تتخذ من وهي شركة قابضة شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.،  صرحت – 2019 مارس 14 –المنامة، البحرين 

وتخضع إلشرافه وأسهمها  1ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمار فئة  البحرين مقراً لها

اول أسهمها في بورصة الكويت دتم وقف ته مدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي، أن

الخاص بالشركات التي تتجاوز بورصة الكويت من قواعد  9.8.2( وفقاً للمادة 14/3/2019صباح اليوم الموافق )

 في المائة من رأس المال.  75 المتراكمة خسائرها

خصم نتيجة في األساس هي  2018ديسمبر  31شركة اإلثمار القابضة بأن الخسائر المتراكمة كما في أوضحت وقد 

 المخصصات الناتجة عن االستثمارات غير األساسية. 

الخطط ومراجعة  2019ويقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمناقشة عملية إعادة رسملة شركة اإلثمار القابضة خالل عام 

أن  ، باإلضافة إلىإيقاف الخسائر المتراكمة مقابل رأس المالة رأس المال الحالي من خالل إعادة هيكلالتي تتضمن 

خالل النصف  مليون دوالر أمريكي 300زيادة رأس المال إلى قترح يرئيسي قد أبلغ مجلس اإلدارة أنه المساهم ال

 . 2019العام  الثاني من

وسيتم اإلعالن عنها في الوقت المناسب بعد الحصول على الموافقات الالزمة من رأس المال ويتم مراجعة خطط 

 المساهمين والجهات التنظيمية. 

 –انتهى  -

 

 

 عن اإلثمار القابضة:

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

ش.م.ب. )م( )بنك اإلثمار( وهو بنك تجزئة إسالمي تابع يتولى أعمال التجزئة المصرفية ، إحداهما بنك اإلثمار لها بالكامل
األساسية، واألخرى آي بي كابيتال ش.م.ب. )م( وهي شركة استثمارية تقوم بإدارة االستثمارات وغيرها من األصول غير 

 صرف البحرين المركزي ويخضعان إلشرافه.   األساسية، علماً بأن كال الكيانين التابعين قد تم الترخيص لهما من قبل م

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

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

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

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

 وشركة إثراء كابيتال )المملكة العربية السعودية(.وشركة سيتك إلدارة األصول الدولية )هونغ كونغ( البحرين مقراً لها 

 


