
 

 ، سيشلفيكتوريا في أعماله ويستأنف" سيشل -السالم مصرف" إلى يتحول أوفشور بنك اي ام بي

 البحرين:-مصرف السالم – 2016 يونيو 12المنامة: في 

بأن بي ام اي بنك  البحرين،، وهو أحد المصارف اإلسالمية الرائدة في مملكة البحرين-مصرف السالم أعلن

مشروع  قبلأعماله المعتادة بعد أن تم االستحواذ عليه من  استأنفقد  ومقره جمهورية سيشل أوفشور

سيشل  مصرف من اللذين تسلماهو للتقاعدوصندوق سيشل  البحرين-مشترك يضم كال من مصرف السالم

وتبعا لموافقة وتوصية المساهمين، فقد وافق  .2014نوفمبر  منذوإشرافه  كان تحت إدارته بعد أن المركزي

مصرف "أوفشور لتصبح  بنك بي ام ايلسيشل المركزي على تغيير العالمة التجارية الخاصة  مصرف

سيشل  –وقد تم تعيين السيد حسين محمد الميزة ريئسا لمجلس إدارة مصرف السالم  ."سيشل -السالم

 دارة والمساهمين.اإلبموافقة أعضاء مجلس 

حلول مالية ذات  والتي ستتمثل فيسيشل خدماته المصرفية التجارية الشاملة -مصرف السالم وسيطلق

البحرين وصندوق سيشل للتقاعد. -الجودة العالمية، بمساندة مؤسستين ماليتين راسختين وهما مصرف السالم

في تزويد القطاع المصرفي في سيشل بالخدمات المبتكرة  أسسه القويةسيشل  -مصرف السالم وسيوظف

وحدة كفي بادئ األمر  عملياته لمصرفا وسيبدأوآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في المجال المصرفي. 

مصرفية خارجية ومن ثم التوسع لتقديم الخدمات المصرفية لتلبية االحتياجات المحلية واستهداف شرائح 

المحلية أو اإلقليمية على حد سواء.  كاتالسوق المختلفة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشر

سوق المحلية في سيشل بهدف دفع عجلة التطوير والتنمية في احتياجات اللتلبية  بالسعيوسيقوم المصرف 

مختلف القطاعات االقتصادية مثل صناعات التعليم وصيد األسماك والصحة في واالقتصاد الوطني 

 واإلسكان وغيرها.

التوسع عبر  إلى سيشل، متخذاً سيشل كمحطة انطالق لالسواق اإلقليمية األخرى، -وسيسعى مصرف السالم

ي القطاع المصرفي للدول المجاورة وخلق جسر بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المطلة الدخول ف

 على المحيط الهندي.

سيشل على تبني أفضل المعايير العالمية واتباع أفضل الممارسات في الحوكمة  -سيحرص مصرف السالمو

ف بدوره كمؤسسة وطنية معنية والعمل بأعلى مستويات النزاهة والشفافية والمصداقية. ويلتزم المصر

الصالح االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات المحلية التي يعمل ويستثمر  بالمساهمة في كل ما يفيدبالمجتمع 



سيبذل المصرف كل ما بوسعه نحو تمكين المرأة ومساندة المبادرات المحلية واإلقليمية الهادفة إلى وفيها. 

 .القيم التي يتبناها المساهمونمن  ، مستلهما في ذلكتمكين المرأة

ومنتجات  خدماتمن المصارف التجارية الرائدة حيث يتميز بتقديم  البحرين-مصرف السالميعتبر و

البحرين في -تأسس مصرف السالموقد  .متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مبتكرةوشاملة  مصرفية

 .مليون دوالر أمريكي 318برأس مال مدفوع قدره  2006عام  البحرين مملكة

 البحرين من كفاءات محترفة ذات خبرات عالمية-يتكون مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لمصرف السالم

الستثمار والمجاالت األخرى ذات والمالية والخزانة وا الصيرفةت مجاالفي  العالية أثبتت قدراتها واسعة

ندماجين في غضون خمس الفي أصوله بعد استكماله  كبيراً  البحرين نمواً -قة. وقد شهد مصرف السالمالعال

مع بي ام اي فكان الثاني أما  2009االندماج األول مع البنك البحريني السعودي في عام كان فقد سنوات. 

مليار  4.4مقداره  ما 2015المصرف بنهاية عام  . وبلغ إجمالي أصول2014في عام  وذلك بنك ش.م.ب.

 مليون دوالر أمريكي. 844فيما بلغت حقوق المساهمين   دوالر أمريكي

البحرين في هذا المشروع المشترك هيئة رسمية في جمهورية سيشل وهي -ويشارك مصرف السالم

 نظام التقاعدل خدمات شاملة من خالل إدارته 2006يناير  فييقدم منذ تأسيسه  الذيصندوق سيشل للتقاعد 

بنحو ثالثة  نمت والتي مليون دوالر أمريكي 172الوطني لجمهورية سيشل. ويبلغ إجمالي أصول الصندوق 

موزعة على  مليون دوالر أمريكي 116أضعاف منذ التأسيس. وتبلغ قيمة المحفظة االستثمارية للصندوق 

 قطاع العقارات معضمها. يشكلوالتي  ذات الفئات المختلفة عدد من األصول

 -ىانته-

 

 


