
 
  

 %100على ما یصل إلى لالستحواذ  بنك البحرین الوطني ش.م.ب.عرض نجاح 
  ش.م.ب. والمدفوعة لبنك البحرین اإلسالمي صادرةمن األسھم العادیة ال

  
 2020ینایر  15 بتاریخسالمي اإل بنك البحرین الوطني لبنك البحرین عرضناجح ل إغالق •
 تاریخ التسویةب %78.8 إلى البحرین اإلسالمي بنكفي بنك البحرین الوطني  ملكیة إجماليبلوغ  •
 في القطاع المصرفي البحریني الھامة الدمج ناجح لعملیةاختتام  •
  على حد سواء البنوك التقلیدیة واإلسالمیة ضمن مكانة مثالیة الكاملةالمجموعة  ستحتل •

 
 

 لىمایص  ل إ س  تحواذ علىلالص  فقتھ الرامیة الیوم عن نتائج  بنك البحرین الوطني أعلن -2020 ینایر 18 –البحرین  المنامة،
 يحوالفیما یتعلق ب الموافقاتتم اس      تالم  ، حیثلبنك البحرین اإلس      المي الص      ادرة والمدفوعة من األس      ھم العادیة 100%

 ةس  یطرمحص  ة ذو  بنك البحرین الوطني ص  بحس  ی، وعلیھ بنك البحرین اإلس  الميس  ھم من األس  ھم العادیة ل 529،424،282
تم قبول قد و .قبل بدء العرض %0629. ملكیتھ بعد أن كانت بنك البحرین اإلسالمي من أسھم %78.8 مانسبتھ لكتسیمحیث 

 بینما من المساھمین األفراد. المتبقیة %6.45اإلسالمي وین لبنك البحرین ـمن المساھمین المؤسسی %93.55 من قبلالعرض 
بن ك البحرین أس       ھم  من دین ار بحریني لك ل س       ھم 0.117عرض النق دي بقیم ة للالموافق ات  مجموعمن  %94.95اخت ار 

 بنك البحرین الوطنيمن  الص    ادرةالجدیدة األس    ھم عرض تبادل األس    ھم مقابل الباقون  %5.05، في حین اختار اإلس    المي
  .ن اإلسالميبنك البحریأسھم  من لكل سھم بنك البحرین الوطنيأسھم من سھم  0.167بمعدل تبادل أسھم قدره 

  
تطویر أنش    طتھ س    تمرار باللبنك البحرین الوطني  ، ض    من اطار جھود2019دیس    مبر  18 بتاریخالذي افتتح ، العرض ویأتي

  .عمالئھلمن الخدمات المصرفیة التقلیدیة واإلسالمیة  متكاملةوتقدیم مجموعة ، المصرفیة اإلسالمیة
  
، الذین بنك البحرین اإلس  الميو لُكٍل من بنك البحرین الوطني العالمتین التجارتین تقویةھذه الخطوة في  تس  اھممن المتوقع أن و

ا ینجمأن  المزمع. ومن على الص  عیدین المحلي واإلقلیميالعمل كبنكین مس  تقلین ب بدورھما، س  یس  تمران تض  افر  ،عن ذلك أیض  ً
 أن تعزز العائدات. شأنھامن  التي، ووغیرھا من أوجھ التآزر ،والتشغیل ،والتكالیف ،واإلیرادات، األصول

  
بنك ص طالما حرل: "بالتالي بنك البحرین الوطني دارةإرئیس مجلس ، فاروق یوس ف خلیل المؤیدالس ید  ص ّرح ،وبھذه المناس بة

ھذا  وجاء .المحلیة منھا واإلقلیمیةجذب الفرص التجاریة  بغیة إمكانیاتھوتطویر ، على تنویع محفظة عروض    ھالبحرین الوطني 
س  المي لعب بنك البحرین اإل وقد .في الس  وق المص  رفي اإلس  المي ناوتعزیز وجود ،القرار نتیجة لرؤیتنا اإلس  تراتیجیة لألعمال

، یةتحري الفرص المواتل أعقاب مس  اعینا المس  تمرة . وفيمملكة البحرینبطویر القطاع المص  رفي اإلس  المي دورًا محوریاً في ت



حرین زیادة مساھمتنا في بنك الب ومن شأن. ا القطاعھذ ضمنمكانتنا  تعزیزأن نقوم بالخطوة التي من شأنھا أن ُتساھم في  أرتئینا
لش  ریعة المتوافقة مع ا المؤس  س  ات التجاریةتلعب  تلك التي، ال س  یما معینةأس  واق في  رفع من مس  توى فعالیتناتأن  ،اإلس  المي

  ."بھااإلسالمیة دوًرا حیوًیا 
  

، عرضنااح نحن سعداء للغایة بنجبقولھ: " جان كریستوف دوراند، الرئیس التنفیذي لبنك البحرین الوطنيالسید ومن جانبھ، قال 
مجموعة ح ن نص   بس   یس   مح لنا بتنفیذ رؤیتنا اإلس   تراتیجیة أل، مما على بنك البحرین اإلس   المي مؤثرةس   یطرة منحنا س   ی ذيوال

 ،وتحس   ین الكفاءات عدیدة،االس   تحواذ على بنك البحرین اإلس   المي أوجھ تآزر  یمنحنتوقع أن كما  .وش   املة متكاملة مص   رفیة
 بھدف ،بنكینكال ال في فرقاللعمل مع ل ُقدًما إنني أتطلعإال أن كال البنكین س   یبقیان مس   تقلین،  والمس   اھمة في الربحیة. في حین

  ."المؤسستینثقافة على تام  المحافظة بشكلمع بنجاح، لتآزر اتنفیذ 
  

س سویة و صفقةتتم ت سیقوم 2020 ینایر 22 بتاریخ ال شاركین الذین اختاروا العرض ، حیث  سالمي الم ساھمي بنك البحرین اإل م
ك متاًحا ش    یعبر تقدیم أو  ،عن طریق التحویل البنكي إلى الحس    اب المحدد في نماذج القبول الخاص    ة بھمس    واء  بالدفعالنقدي 

مس  اھمي بنك البحرین  وبإمكان. 2020ینایر  22 تاریخ اعتباًرا منوذلك من المكتب الرئیس  ي لبنك البحرین الوطني للتحص  یل 
سالمي  سھمب الراغبیناإل سھم من بنك البحرین الوطني  ،تبادل األ صیص تبادل األ شعارات تخ ینایر  22 اعتباًرا من تاریخجمع إ

2020.  
  
س  یظل بنك وعلى عملیاتھ كش  ركة تابعة لبنك البحرین الوطني. مع المحافظة  المعتادكالعمل بیس  تمر بنك البحرین اإلس  المي س  و

نك ب وس  یس  تھل. في حال انطباقھا لوائح إلزامیة للحذف والش  طب ةالبحرین اإلس  المي مدرجاً في بورص  ة البحرین مع مراعاة أی
  .2020ینایر  23 بتاریخالتداول  البحرین اإلسالمي

  
مساھمي بنك البحرین اإلسالمي الذین لم یشاركوا في العرض كمساھمین في بنك البحرین اإلسالمي ولن یطرء أي سیبقى جمیع 

  تغییر على ملكیة أسھمھم بناًء على العرض.
  

  –انتھى  -
  

  
  

  ش.م.ب. الوطني البحرین بنك حول نبذة
  

كأول بنك محلي في مملكة البحرین، تم تأسیسھ وذلك بموجب قوانین وأنظمة مملكة  1957تأسس بنك البحرین الوطني في عام 
البحرین. وحقق البنك نموًا ثابتًا وملحوظًا لیصبح المصرف الرائد على مستوى المملكة في تقدیم الخدمات المصرفیة لألفراد 

حظى البنك بالحصة األكبر في السوق وذلك عن قطاع الخدمات المصرفیة التجاریة والخدمات المصرفیة التجاریة، حیث ی
محلیاً، ویمتلك أكبر شبكة للفروع وأجھزة الصرف اآللي، كما یلعب دورًا رئیسیًا في إقتصاد البالد. ویواصل بنك البحرین 

یاض العالمیة، حیث یتولي فرعا أبوظبي والرالوطني تنویع وتطویر قدراتھ إلقتناص فرص أنشطة األعمال باألسواق الخلیجیة و
 للتداول العام ببورصة البحرین. ةسھم البنك مدرجأ وتعتبرقیادة جھود البنك في ھذا المسعى. 


