
 

 

Disclosure of Material Information 

 

To: Bahrain Bourse; and 

     : Dubai Financial Market 

Ithmaar Holding B.S.C would like to announce the following material information: 

 

 معلومات جوهريةاإلفصاح عن 

 
 و بورصة البحرين،السادة /  

 سوق دبي المالي  /        

 

 ش.م.ب عن اإلفصاح عن معلومات جوهرية المبين تفاصيلها أدناه: اإلثمار القابضةتعلن شركة 

 

 التاريخ
1202أكتوبر 3  3 October 2021 Date 

 إسم الشركة
 شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.

Ithmaar Holding B.S.C. 
Company 

Name 

 ITHMR ITHMR Trading Code رمز التداول

 الموضوع

 البحرين – السالم مصرف مع المباحثات

 لمناقشة"( السالم مصرف)" .ب.م.ش

 على السالم مصرف استحواذ امكانية

لشركة  التابعة األصول من مجموعة

 ش.م.ب. )"اإلثمار القابضة اإلثمار

 ."(القابضة

Discussions with Al Salam 

Bank-Bahrain B.S.C. (“Al Salam 

Bank”) for the potential 

acquisition of a group of assets 

from Ithmaar Holding B.S.C. 

("Ithmaar Holding"). 

Subject 

المعلومات 

 الجوهرية

عن توقيع  القابضةأعلنت شركة اإلثمار 

بخصوص  ،السالم مصرفمذكرة تفاهم مع 

بنك السالم  ستحواذا امكانية مباحثاتبدء 

مجموعة من األصول التابعة على 
 .لمجموعة شركات اإلثمار القابضة

 

وسيتم اإلعالن عن أي معلومات جوهرية 
 .في حينها

Ithmaar Holding has signed a 

memorandum of understanding 

with Al Salam Bank, and 

commenced discussions for the 

potential acquisition by Al 

Salam Bank of a group of assets 

from Ithmaar Holding’s group of 

companies.   

 

Further details of material 

developments will be announced 

in due course. 

Material 

Information 

األثر على 

 المركز المالي

 دراساتيتم تقييم ذلك بناًء على نتائج س

بين  الشروط المحددةو العناية الواجبة

  لجهتين.ا

This is to be assessed based on 

the findings of the due diligence 

exercise and the agreement of 

terms between the two parties. 

Impact on 

Financial 

Position 



 

 

إفصاحات سابقة 

ذات صلة )إن 

 ُوجدت(

 ال يوجد

None 

Previous 

relevant 

disclosures (if 

any) 
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 مع شركة اإلثمار القابضة مباحثاتالبحرين يبدأ ال –مصرف السالم 

 لمناقشة االستحواذ على مجموعة من األصول 

 التداول رمز)ش.م.ب. )"مصرف السالم"(  البحرين – السالم مصرفأعلن  – 2021اكتوبر 3المنامة، البحرين، 

"SALAM "التداول ورمز البحرين بورصة في "SALAM_BAH "عن توقيع مذكرة  (المالي يدب سوق في

 في" ITHMR" التداول رمز.م.ب. )"اإلثمار القابضة"( )ش القابضة اإلثمار شركة معتفاهم وبدء مباحثات 

مقفلة، الستحواذ مصرف  –(، وهي الشركة المالكة لبنك االثمار ش.م.ب. المالي دبي سوقو البحرين بورصة

 .القابضة اإلثمار شركات لمجموعة التابعةالسالم على مجموعة من األصول 

 حول المناقشات بدأت وقد والنمو التوّسع وتيرة على للحفاظ السالم مصرف سعي نوتأتي هذه الخطوة كجزء م

 أن شأنها من والتي القابضة، اإلثمار شركات لمجموعة التابعة األصول من مجموعةمصرف السالم على  استحواذ

سالم. وستكون عملية االستحواذ خاضعة للحصول على نتائج إيجابية مصرف ال وأعمال نشطةأل قيّمة إضافة تمثل

 والموافقات الجهتين بين الشروط على االتفاقالتي سيجريها مصرف السالم،  الواجبة العناية من خالل دراسات

 .الالزمة والرقابية التنظيمية

 يتمتع" :البحرين -السالم مصرف ارةإد مجلس رئيس المعشني، مستهيل بن خالد الشيخ سعادة قال المناسبة، وبهذه

بخبرة طيبة في مجال اإلستحواذات، حيث أكمل بنجاح من قبل عمليتْي إستحواذ على كّلٍّ من من  السالم مصرف

. وانطالقًا من جهودنا المتتابعة 2014( في عام BMI) اي.ام.بي، وبنك 2009البنك البحريني السعودي في عام 

مصرف السالم، يسرنا أن نعلن عن توقيع مذكرة تفاهم وبداية المباحثات مع شركة لبحث فرص التوّسع والتقدّم ل

اإلثمار القابضة، وهي من الشركات التي تمتلك تاريخا متميزا في الخدمة المصرفية في البحرين تمتد لما يقارب 

بادرنا  ،ي بالمملكةفي القطاع المصرفي والمال السالم مصرفالمكانة الريادية ل تعزيزأربعة عقود.  ومن أجل 

وتزيد من وتيرة النمو  ،الثالث القادمة مصرف السالم للسنوات استراتيجيةالتي تتّسق مع  المناقشات هذهبإجراء 

 ".السوق فيلمصرف السالم وتعزز من مكانته 

 تمتلك القابضة اإلثمار إن: "الفيصل عمرو األمير الملكي السمو صاحب القابضة اإلثمار إدارة مجلس رئيس وقال

 عملياتو وباكستان، البحرين في المصرفية التجزئة في أصول تتضمن والتي المتنوعة المالية األصول من محفظة

 اإلثمار استراتيجية مع تتماشى السالم مصرف مع المناقشات إن. هامة عقارية استثماراتو التكافل يف رئيسية

 هذه تنفيذ عند. التفاهم مذكرة على التوقيع ويسرنا مساهميها حقوق قيمة وزيادة تعزيز إلى تهدف التي القابضة

ً  تأثيراً  االستحواذلعملية  سيكون المبادرة،  البحرين مملكة مكانة تعزيز إلى وسيؤدي الوطني االقتصاد على إيجابيا

 . المنطقة في اإلسالمية للصيرفة رئيسي كمركز

 

 -انتهى-

 نبذة عن مصرف السالم 

ملة من أحد البنوك اإلسالمية الرائدة ومقره في مملكة البحرين، وهو يعمل بموجب ترخيص من مصرف البحرين املركزي، حيث يوفر لعمالئه مجموعة شاويعتبر مصرف السالم 

جهزة الصراف اآللي املجهزة بتقنيات متطورة املنتجات والخدمات املالية املبتكرة واملتميزة التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك من خالل شبكته الواسعة من الفروع وأ

مصرفية للشركات، وكذلك الخدمات لتقديم تشكيلة واسعة من الحلول املصرفية املتنوعة. وباإلضافة إلى تقديم الخدمات املصرفية لألفراد، يوفر املصرف أيًضا حلول وخدمات 

 املصرفية الخاصة، وخدمات االستثمار وأعمال الخزينة.



 

 

 

 

 

 :القابضة ار اإلثم عن

 البحرين بورصة في مدرجة وأسهمها إلشرافه وتخضع املركزي  البحرين مصرف قبل من مرخصة استثمارية شركة هي"( اإلثمار أو القابضة اإلثمار. )"ب.م.ش القابضة اإلثمار شركة

 .الكويت وبورصة املالي دبي وسوق 

 آي واألخرى  األساسية، املصرفية التجزئة أعمال يتولى تابع إسالمي تجزئة بنك وهو( اإلثمار بنك( )م. )ب.م.ش اإلثمار بنك إحداهما بالكامل، لها تابعين كيانين القابضة اإلثمار وتمتلك

  األساسية، غير األصول  من وغيرها االستثمارات بإدارة تقوم استثمارية شركة وهي( م. )ب.م.ش كابيتال بي
ً
 البحرين مصرف قبل من لهما الترخيص تم قد التابعين الكيانين كال بأن علما

    .إلشرافه ويخضعان املركزي 

 بنك يزال ال كما. واملؤسسات لألفراد واالستثمارية التمويلية االحتياجات تلبي والتي اإلسالمية الشريعة مع املتوافقة والخدمات املنتجات من متنوعة مجموعة يقدم اإلثمار بنك إن

 ( باكستان) املحدود فيصل بنك التابعة، شركته خالل من خارجية أسواق في بحضوره يحتفظ اإلثمار
ً
 .1 للتطوير دملونيا صندوق  خالل من ومحليا

 املحدودة للتطوير اإلثمار وشركة والكويت البحرين بنك تتضمن والتي الزميلة، وشركاتها استثماراتها خالل من والخارج املنطقة أسواق في بحضورها تحتفظ فإنها كابيتال بي آي أما

  البحرين من جميعها تتخذ والتي نسيج وشركة( إسالمية تأمين شركة وهي) سوليدرتيو 
ً
 .(السعودية العربية اململكة) كابيتال إثراء وشركة لها مقرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al Salam Bank-Bahrain Commences Discussions With Ithmaar 

Holding for the Potential Acquisition of a Group of Assets 

MANAMA, BAHRAIN – 03 October 2021 – Al Salam Bank-Bahrain B.S.C. ("Al Salam Bank") (Bahrain 

Bourse Trading Code "SALAM", Dubai Financial Market Trading Code "SALAM_BAH") has signed a 

memorandum of understanding and entered into discussions with Ithmaar Holding B.S.C. ("Ithmaar 

Holding") (Bahrain Bourse and Dubai Financial Market Trading Code "ITHMR"), the parent of Ithmaar 

Bank B.S.C.(c), for the potential acquisition by Al Salam Bank of a group of assets from Ithmaar 

Holding’s group of companies. 

Al Salam Bank is keen to maintain its growth trajectory and these discussions with Ithmaar Holding on 

a potential group of assets would complement Al Salam Bank's existing business lines. The potential 

acquisition will be subject to the completion of successful due diligence, the agreement of terms 

between both parties, and the receipt of all necessary regulatory and corporate consents.   

H.E. Shaikh Khalid bin Mustahil Al Mashani, the Chairman of Al Salam Bank – Bahrain, said, “Al Salam 

Bank has a robust track record in the M&A space evidenced by the successful acquisition and 

integration of Bahrain Saudi Bank in 2009 and BMI Bank in 2014. As part of our continuous efforts to 

explore expansion venues, Al Salam Bank is pleased to announce the signing of a memorandum of 

understanding and the commencement of discussions with Ithmaar Holding, a banking peer in Bahrain 

who has a rich history spanning almost four decades.  Further cementing Al Salam Bank’s position as 

a leading financial institution in Bahrain, these discussions are earmarked to supplement the recently 

approved three-year strategy, accelerate Al Salam Bank’s growth trajectory, and further enhance our 

market positioning.” 

HRH Prince Amr Al Faisal, the Chairman of Ithmaar Holding said, “Ithmaar Holding holds a well-

diversified portfolio of financial assets which includes retail banking businesses in Bahrain and 

Pakistan, major Takaful operations and significant real estate assets. The discussions with Al Salam 

Bank are in line with Ithmaar Holding’s long-standing strategy of creating value for its shareholders, 

and we are pleased to sign this memorandum of understanding. This potential transaction will have a 

significant positive impact on Bahrain’s national economy and reinforce the Kingdom’s position as a 

key regional Islamic banking hub.”  

 

-ENDS- 

About Al Salam Bank  

Al Salam Bank is a leading regional Islamic bank headquartered in the Kingdom of Bahrain and is licensed and regulated by the Central 
Bank of Bahrain. It offers a comprehensive range of innovative and unique Shari’a-compliant financial products and services through its 



 

 

extended network of branches and ATMs utilizing the state-of-art technology to meet various banking requirements. In addition to its 
retail banking services, the Bank also offers corporate banking, private banking, and investment as well as treasury services. 

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 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) 
and locally 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) and Naseej 

 

 

 


