
 

 

 

 بنك السالم وشركة اإلثمار القابضة

 يتفقان على صفقة لإلستحواذ على أصول مالية

 

ي بورصة البحرين ، المنامة، مملكة البحرين: 2022يناير  27
 
ي ” SALAM“أعلن بنك السالم )رمز التداول ف

 
ي ورمز التداول ف سوق دب 

كة ”SALAM_BH“المالي  ي بورصة البحرينال ( وشر
 
ي المالي و  ثمار القابضة )رمز التداول ف عن اتفاقهما عىل ”( ITHMR“ سوق دب 

ي استحواذ بنك السالم عىل األعمال المرصفية لألفراد لبنك الثمار )قطاع التجزئة للعمالء األفراد(، بالضافة إل 
 
صفقة تتثمل ف

ي بورصة البحرين الستحواذ كذلك ع
 
ي كلٍّ من بنك البحرين والكويت )رمز التداول ف

 
و   ”(BBK“ىل إجمالي ملكية الثمار القابضة ف

ي القابضة، إحدى أكب  مجموعات التكافل عىل مستوى العالم 
ي البحرين )رمز وكونها مجموعة سوليدرب 

كة سوليدرب  كة األم لشر الشر

ي بورصة البحرين 
 
ي أكتوبر يأو ”(. SOLID“التداول ف

 
عة بي   الطرفي ْ  ف

ّ
 لمذكرة التفاهم الموق

ً
ي هذا العالن إمتدادا

. وال تزال 2021ب 

كة االثمار القابضة الصفقة خاضعة   وتوقيع االتفاقيات النهائية. لموافقة مساهمي شر

 

فة السالمية عىل ي تطوير قطاع الصب 
 
، دوره  ومن المقرر أن يواصل بنك الثمار، الذي يلعب دوًرا أساسًيا ف الصعيد المحىلي والقليمي

اتيجية يعة السالمية بعد هذه الصفقة السب  بنك عىل عملياته ، حيث سيحافظ الكمؤسسة مرصفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشر

كات وما يتعلق  ي مجال األعمال المرصفية للشر
 
المرصفية كبنك إسالمي مرخص وخاضع لرقابة مرصف البحرين المركزي، متخصص ف

كة الثمار القابضة بها من خدمات، كة تابعة مملوكة بالكامل من قبل شر  . وسيستمر كشر

 

ي مجال الدمج واالستحواذ، حيث أكمل بنجاح عملية االستحواذ 
 
.ام.اي وعملية الدمج عىل يتمتع بنك السالم بسجل حافل ف ي بنك ب 

ي عامي 
 
ي السعودي ف

. وتتما 2011و 2014مع البنك البحرين  اتيجية البنك لتوسيع عملياته عىل التوالي شر هذه الصفقة مع اسب 

ي قطاع الخدمات المرصفية لألفراد، حيث تجعل هذه الصفقة 
 
ة الحصول عىل حصة سوقية إضافية ف المرصفية األساسية وتشي    ع وتب 

ي البحرين. 
 
 بنك السالم أكب  ممول إسالمي ف

 

فة السالمية. وتتماشر هذه الصفقة مع أهداف مرصف البحرين المركزي لتطو   ير قطاع الصب 

 

وب  هذه المناسبة، رّصح صاحب السمو الملكي األمب  عمرو الفيصل رئيس مجلس إدارة الثمار القابضة: "تتماشر هذه الصفقة مع 

ي تهدف إل خلق قيمة لمساهميها من خالل توفب  أوجه العمل المش
اتيجية الثمار القابضة طويلة األمد الن  ك بنك السالم مع إسب  ب 

ي تشمل االستثماريةداخل محافظها 
. وبعد إكمال الصفقة ستستمر الثمار القابضة بإدارة محفظة من األصول المالية المتنوعة الن 

ي البحرين وباكستان."
 
ي تتضمن أعمال الخدمات المرصفية المرخص لها من قبل السلطات الرقابية ف

 محلية ودولية والن 
ً
 أصوال

 

لشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السالم: "إن هذه الصفقة ستساهم في تعزيز أفق النمو ومن جانبه، قال سعادة ا

لكة المستقبلي لبنك السالم الذي شهد نمواً ملحوظاً خالل األعوام الثالثة الماضية، مما سيسهم في ترسيخ مكانة البنك كاألسرع نمًوا في مم

فل من النجاح في عمليات االستحواذ المستهدف لألصول بما يتماشى مع استراتيجية النمو طويلة األمد. البحرين. ويتمتع البنك بسجل حا

وإن االستحواذ على محفظة الخدمات المصرفية لألفراد لبنك اإلثمار، مع تاريخه الغني الممتد لما يقرب من أربعة عقود، سيعزز مكانة 

 "بنك السالم كمؤسسة مالية رائدة في البحرين.

 

 -انتهى-



 

 

 

 :القابضة اإلثمار عن

 المركزي البحرين مصرف قبل من مرخصة استثمارية شركة هي"( اإلثمار أو القابضة اإلثمار. )"ب.م.ش القابضة اإلثمار شركة

 .المالي دبي وسوق البحرين بورصة في مدرجة وأسهمها إلشرافه وتخضع

 يتولى تابع إسالمي تجزئة بنك وهو( اإلثمار بنك( )م. )ب.م.ش اإلثمار بنك إحداهما بالكامل، لها تابعين كيانين القابضة اإلثمار وتمتلك

 من وغيرها االستثمارات بإدارة تقوم استثمارية شركة وهي( م. )ب.م.ش كابيتال بي آي واألخرى األساسية، المصرفية التجزئة أعمال

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

 التمويلية االحتياجات تلبي والتي اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة والخدمات المنتجات من متنوعة مجموعة يقدم اإلثمار بنك إن

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

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

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

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

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

 

 


