


 

 

 بيان صحفي

بنك اإلثمار، بنك التجزئة اإلسالمي الذي يتخذ من  إدارة مجلس أعضاء قام – 2019مارس  14 – المنامة، البحرين

بإصدار بيان اليوم الموافق  ،وهو مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضع إلشرافه البحرين مقراً له

في  )المجموعة( القابضة اإلثمار شركة األم، شركة أسهماليوم على  التداولإيقاف  تم( لتوضيح بأن 14/3/2019)

  بورصة الكويت. 

 الهيكلة إعادة عملية منذ األم شركة عنمستقل  قانوني كيان وهو القابضة، اإلثمار لشركة تابعة شركة اإلثمار بنك إن

ً  اإلثمار بنك سجل ،2017يناير  2 في للمجموعة الجديدة مستقر  تحسن تسجيلويواصل  2018و 2017 لعامي أرباحا

 وثابت في أدائه المالي. 

 التجزئة مجال في الرائدة البنوك من واحداً  بالبقاء ملتزم البنك أنب العمالء لجميعيؤكد مجلس إدارة بنك اإلثمار  كما

  .عمالئه من أكثر واالقتراب البحرين في

 .  المصرفية عمالئه تجربة ولتعزيز أفضل وخدمات منتجات لتقديم التحتية بنيته في االستثمار في البنك سيواصل كما

 

 -انتهى-

 

 نبذة عن بنك اإلثمار:

بنك اإلثمار ش.م.ب. )مقفلة( )"بنك اإلثمار"( هو بنك إسالمي يعمل في مجال األعمال المصرفية للتجزئة ويتخذ من البحرين مقراً له، 

إلشرافه. ويقدم البنك األعمال المصرفية للتجزئة واألعمال المصرفية للشركات ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضع 

 وخدمات الخزينة والمؤسسات المالية وغيرها من الخدمات المصرفية األخرى.

إن بنك اإلثمار شركة تابعة بالكامل لشركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.، وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق 

ي المالي. إن بنك اإلثمار يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتي تلبي االحتياجات دب

التمويلية واالستثمارية لألفراد والمؤسسات. كما ال يزال بنك اإلثمار يحتفظ بحضوره في أسواق خارجية من خالل شركته التابعة بنك 

 ستان(.فيصل المحدود )باك
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For immediate release 

 

 

Press Statement 

MANAMA, BAHRAIN – 14 March 2019 – The Board of Directors of Ithmaar Bank, a Bahrain-based 
Islamic retail Bank that is licensed and regulated by the Central Bank of Bahrain (CBB), issued 
today (ed note: 14/03/19) a statement clarifying that the shares of its parent company, Ithmaar 
Holding, have been suspended today from trading in Boursa Kuwait.  

The Bank is a subsidiary of Ithmaar Holding and is a distinct legal entity from its parent and, since 
the implementation of the new Group structure on 2 January 2017, Ithmaar Bank has reported 
profits for 2017 and 2018, and continues to report stable, consistent improvements to its financial 
performance.   

The Board of Directors of Ithmaar Bank assures all customers that the Bank is committed to 
remain one of the leading retail banks in Bahrain and to growing closer to its customers.  

The Bank will continue to invest heavily in its infrastructure to provide better products and 
services, and further enhance its’ customers banking experience. 

 

-ENDS- 

 

About Ithmaar Bank: 

Ithmaar Bank B.S.C. (closed) (“Ithmaar Bank”) is a Bahrain-based Islamic retail bank that is 
licensed and regulated by the Central Bank of Bahrain and provides retail, commercial, treasury 
& financial institutions and other banking services.  

Ithmaar Bank is a wholly owned subsidiary of Ithmaar Holding B.S.C. which is listed on the 
Bahrain Bourse, Boursa Kuwait and Dubai Financial Market. 

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). 
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