


 

 
 

طوعي من اإلدراج االنسحاب اليوافقون على شركة اإلثمار القابضة مساهمو 

 في بورصة الكويت

 استمرار تداول أسهم الشركة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي 

تتخذ  وهي شركة قابضةشركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.، وافق مساهمو  – 9102 أغسطس 92 –المنامة، البحرين 

وتخضع إلشرافه وأسهمها  0ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمار فئة  من البحرين مقراً لها

على ( 92/8/9102مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق دبي المالي وبورصة الكويت، اليوم الموافق )

 ب الطوعي من بورصة الكويت مع االستمرار في تداول أسهمها في بورصة البحرين وسوق دبي المالي. االنسحا

برئاَسة عضو مجلس اإلدارة السيدة إلهام وقد جاءت الموافقة بعد اجتماع الجمعية العمومية والذي عقد في البحرين 

وحضر االجتماع مساهمو بعة لمجلس اإلدارة. التا حسن، وهي أيضاً رئيسة لجنة التدقيق والحوكمة وادارة المخاطر

 ةووزار المركزي البحرين مصرف عن ممثلين جانب إلىوأعضاء مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية للشركة، 

 .كوبرز هاوس ووتر برايس القانونيين والمدققين البحرين وبورصة والسياحة والتجارة الصناعة

هي وشركة اإلثمار القابضة من بورصة الكويت لن يكون له أي تأثير على الشركة التابعة لها الطوعي لنسحاب اإلإن 

كيان قانوني منفصل عن له عمالئه أو المساهمين. إن بنك اإلثمار، وهو بنك تجزئة إسالمي على أو  ،بنك اإلثمار

 ق المال.   الشركة األم، شركة اإلثمار القابضة. كما أن البنك غير مدرج في أي من أسوا

تخضع ( 4/8/9102إن هذه الخطوة والتي تم اإلعالن عنها في وقت سابق من الشهر الجاري )مالحظة للمحرر: 

 السلطات المختصة في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين.لموافقة 

 مليون 01.11 (، سجلت شركة اإلثمار القابضة صافي ربح بلغ7/8/9102شهر أغسطس )مالحظة للمحرر: وفي 

 بصافي مقارنة المائة في 91.4 نسبتها بزيادة أي ،9102 يونيو 11 في المنتهية أشهر الستة لفترة أمريكي دوالر

 بالمساهمين الخاص الربح صافي وكان. 9108 عام من نفسها الفترة في سجل أمريكي دوالر مليون 01.89 بلغ ربح

 في 79.7 نسبتها بزيادة أي أمريكي، دوالر مليون 8.17 بلغ قد 9102 يونيو 11 في المنتهية أشهر الستة لفترة

 إجمالي وكان .9108 عام من نفسها الفترة في سجل أمريكي دوالر مليون 4.87 بلغ ربح بصافي مقارنة المائة

 نسبتها بزيادة أي أمريكي، دوالر مليون 942.22 بلغ قد 9102 يونيو 11 في المنتهية أشهر الستة لفترة اإليرادات

 لفترة السهم عائد أما. 9108 عام من نفسها الفترة في سجلت أمريكي دوالر مليون 992.14 مقابل المائة في 7.7

 .9108 عام من نفسها للفترة أمريكية سنتات 1.07 بـ مقارنة أمريكية سنتات 1.92 إلى ارتفع فقد أشهر، الستة

 –انتهى  -

 عن اإلثمار القابضة:

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

. )م( )بنك اإلثمار( وهو بنك تجزئة إسالمي تابع ، إحداهما بنك اإلثمار ش.م.بلها بالكامل كيانين تابعين اإلثمار القابضة وتمتلك
دارة وهي شركة استثمارية تقوم بإ )آي بي كابيتال( يتولى أعمال التجزئة المصرفية األساسية، واألخرى آي بي كابيتال ش.م.ب. )م(



 

 
 

 ما من قبل مصرف البحريناالستثمارات وغيرها من األصول غير األساسية، علماً بأن كال الكيانين التابعين قد تم الترخيص له
 المركزي ويخضعان إلشرافه.   

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

 .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 

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

 البحرين مقراً لها وشركة إثراء كابيتال )المملكة العربية السعودية(.

 

 

 

 

 


