
 

 
 

 شركةال رسملة عادةاإلثمار القابضة تعلن عن خطط إل

مليون  116لشركة اإلثمار القابضة يبلغ  إجمالي حقوق المساهمين إن– 2019مارس  17 –المنامة، البحرين 
ويقوم مجلس اإلدارة بمناقشة عملية إعادة رسملة شركة اإلثمار . 2018ديسمبر  31دوالر أمريكي كما في 

الخسائر  إطفاءومراجعة الخطط التي تتضمن إعادة هيكلة رأس المال الحالي من خالل  2019القابضة خالل عام 

 .المتراكمة مقابل رأس المال

مليون دوالر  300 بمبلغزيادة رأس المال  ينوين المساهم الرئيسي قد أبلغ مجلس اإلدارة أنه ذلك، فإباإلضافة إلى 

مراجعة خطط رأس المال وسيتم اإلعالن عنها في الوقت  ويتم. 2019أمريكي خالل النصف الثاني من العام 

 المناسب بعد الحصول على الموافقات الالزمة من المساهمين والجهات التنظيمية. 

 

 –انتهى  -

 

 عن اإلثمار القابضة:

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

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

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

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

 .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 

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

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

 



 

 

Ithmaar Holding Announces Plans to Recapitalize  
 

MANAMA, BAHRAIN – 17 March 2019 – Ithmaar Holding has shareholders’ equity of $116 
million as at 31 December 2018. The Board of Directors are in discussions to recapitalize 
Ithmaar Holding during 2019 and are reviewing plans that include restructuring the existing 
share capital by setting off the accumulated losses against the share capital.  

In addition, the major shareholder has informed the Board that it is considering injection of new 
capital of up to USD 300 million during the second half of 2019. The capital plans are being 
reviewed and will be announced in due course, following necessary shareholder and regulatory 
approvals. 

 

-ENDS- 

About Ithmaar Holding: 

Ithmaar Holding B.S.C. (“Ithmaar Holding or Ithmaar”) is licensed as an investment firm and 
regulated by the Central Bank of Bahrain (CBB) and is listed on the Bahrain Bourse, Boursa 
Kuwait and Dubai Financial Market. Ithmaar Holding owns two wholly-owned subsidiaries 
Ithmaar Bank B.S.C (closed) (Ithmaar Bank), an Islamic retail bank subsidiary which holds the 
core retail banking business, and IB Capital B.S.C. (closed) (IB Capital), an investment firm 
subsidiary, which holds investments and other non-core assets. The two subsidiaries are 
licensed and regulated by the CBB.    

Ithmaar Bank provides a diverse range of Sharia-compliant products and services that cater to 
the financing and investment needs of individuals and institutions. Ithmaar also maintains a 
presence in overseas markets through its subsidiary, Faysal Bank Limited (Pakistan) through 
Dilmunia Development Fund I L.P. 

IB Capital maintains a presence in regional and overseas markets through its investments 

including in associated companies. These include Bahrain-based BBK, Ithmaar Development 

Company Limited, Solidarity (an Islamic insurance company), Naseej and Citic International 

Asset Management (Hong Kong) and Ithraa Capital (Saudi Arabia).  

 

 

 


