
يعلــن بنــك الســالم ش.م.ب. حصولــه علــى الموافقــة المبدئيــة مــن مصــرف البحريــن المركــزي لالنتفــاع مــن أســهم الخزينــة، 
وذلــك �بــدال المتبقــي مــن أســهم البنــك البحرينــي الســعودي (المندمــج مــع بنــك الســالم ش.م.ب.) مــع أســهم بنــك الســالم 
بنســبة تبــادل قدرهــا 0.8595 ســهم فــي بنــك الســالم لــكل ســهم 1 فــي البنــك البحرينــي الســعودي ســابًقا وذلــك طبًقــا لقرار 
ــن  ــك البحري ــهم البن ــن أس ــي م ــل المتبق ــة بتبدي ــهم الخزين ــن أس ــتفادة م ــارس 2019 لالس ــخ 20 م ــادر بتاري ــاهمين الص المس

السعودي مع بنك السالم ش.م.ب. 

وفــي هــذا الصــدد، يرجــى مــن جميــع المســاهمين المتبقيــن مــن البنــك البحريــن الســعودي التواصــل مــع المســجل الرســمي 
لبنــك الســالم ش.م.ب. (شــركة البحريــن للمقاصــة) وإحضــار المســتندات المطلوبــة خــالل ســاعات العمــل، وذلــك قبــل تاريــخ 26 

ديسمبر 2021 على العنوان المبين ادناه: 

المستندات المطلوبة من ا�فراد:

المسجل الرسمي

المستندات المطلوبة من المؤسسات:ا

.3

.5

بطاقة الهوية ا°صلية سارية المفعول أو أي مستند آخر يماثلها.ا 1.

الجواز ا°صلي ساري المفعول.ا2.

شهادة أسهم البنك البحريني السعودي ا°صلية.ا

مستند يثبت عنوان ا�قامة الدائم للمساهم.ا

ــواز4. ــة والج ــة الهوي ــن بطاق ــول م ــارية المفع ــخة س ــى نس ــة إل ــل، با�ضاف ــة التخوي ــي حال ــق، ف ــي الموث ــل ا°صل  التوكي
 للمخــول وتوكيــل رســمي مصــدق مــن كاتــب العــدل. وفــي حــال كنــت مــن المســاهمين مــن خــارج مملكــة البحريــن،

يجب أن يكون التوكيل مصدقº من قبل وزارة الخارجية في بلدك.ا

 بيانــات الحســاب المصرفــي مصدقــة مــن قبــل البنــك، مــن خــالل كشــف حســاب رســمي أو رســالة رســمية مــن البنــك6.
بمدة ال تقل عن 3 شهور من تاريخ االستالم.ا

.3

.5

نسخة سارية المفعول من شهادة السجل التجاري للمؤسسة.ا1.

نسخة من عقد التأسيس والنظام ا°ساسي للمؤسسة.ا2.

 قائمــة بأســماء أعضــاء مجلــس ا�دارة، وعــدد ا°ســهم التــي يملكهــا كل منهــم وعنوانهــم الكامــل با�ضافــة إلــى
نسخة من بطاقات الهوية الخاصة بهم سارية المفعول.ا

إثبات للعنوان الدائم.ا

ــذا4. ــون ه ــن أن يك ــن الممك ــة.  م ــن المؤسس ــًة ع ــرف نياب ــخاص) بالتص ــخص (ا°ش ــول الش ــذي يخ ــي ال ــتند ا°صل  المس
المستند عبارة عن توكيل رسمي أو قراًرا من مجلس إدارة المؤسسة.ا

 بيانــات الحســاب المصرفــي مصدقــة مــن قبــل البنــك، مــن خــالل كشــف حســاب رســمي أو رســالة رســمية مــن البنــك6.
بمدة ال تقل عن 3 شهور من تاريخ االستالم.ا

ساعات العملأيام العملرقم التواصلالعنوان

شركة البحرين
للمقاصة (ش.م.ب.)

مرفأ البحرين المالي
الطابق الرابع
 ص.ب 3203,ا

مملكة البحرين-ا
المنامة 

صباًحا8:00من ا°حد إلى الخميس17108833 973+
إلى

ظهًرا1:00

يرجــى مــن المســاهمين غيــر القادريــن علــى الحضــور الشــخصي لتقديــم المســتندات المطلوبــة التواصــل مــع أحــد الوســطاء 
المرخصين من قبل بورصة البحرين كما هو موضح في الرابط أدناه:
https://www.bahrainbourse.com/member-firm-directory-1

�ي استفسارات أخرى، يرجى االتصال على:

+973 1713 3399 شؤون المساهمين:

17 00 55 00 alsalambank.comخاضع ومرخص كبنك تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي


