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 مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب.

 )44136رقم السجل التجاري  –(تأسست في مملكة البحرین 

 2021اكتوبر  14إعالن عرض طوعي مشروط بتاریخ 

 

المؤكدة لتقدیم عرض " "جي إف إتشإخطار بنیة مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. إعالن عن قبول الشروط المسبقة و
"المصرف"،  التجاري ش.م.ب. للمصرف الخلیجيمن األسھم العادیة الصادرة والمدفوعة  %100لالستحواذ على ما یصل إلى 

جي إف (تشكل حقوق التصویت) ، غیر مملوكة حالیًا من قبل  یة من المصرفسھًما عادأ 187,589,034مثیل ما یصل إلى 
 رغبةبادل األسھم بناًء على عن طریق ت للمصرفمن رأس المال الصادر والمدفوع  ٪21.03، والتي تمثل ما یصل إلى  إتش

 التجاري ش.م.ب. المصرف الخلیجيكل مساھم من مساھمي 

 

 بیان إخالء المسئولیة

ال یتحمل أي من مصرف البحرین المركزي وال بورصة البحرین أي مسئولیة تجاه محتویات ھذا اإلعالن، كما أنھما ال یقدمان 
أي ضمانات فیما یتعلق بدقتھ أو شمولیتھ، ویخلیان صراحةً أي مسؤولیة عن أي خسارة، مھما كانت، ناتجة عن االعتماد الكلي 

اب اإلكتتن. ھذا اإلعالن ھو للعلم فقط وال یشكل دعوةً أو عرضاً للحصول على أو شراء أو أو الجزئي على محتویات ھذا اإلعال
 في األوراق المالیة ل مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب.

 

 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة

لتقدیم عرض یقبل أعضاء مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. الصادر عنھم ھذا اإلخطار بالنیة المؤكدة 
االستحواذ، المبینة أسماءھم في ھذا اإلخطار، مجتمعین أو منفردین، المسؤولیة الكاملة عن دقة المعلومات التي یتضمنھا ھذا 
اإلخطار. ویقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنھ حسب أفضل ما لدیھم من معرفة واعتقاد، والذین اتخذوا العنایة المعقولة لضمان 

التي یتضمنھا ھذا اإلخطار تتوافق مع الحقائق وال یشوبھا أي إغفال من شأنھ أن یؤثر على أھمیة وشمولیة ذلك، فإن المعلومات 
 ھذا اإلخطار.

 

من مجلد التوجیھات السادس الصادر عن مصرف البحرین المركزي من الفصل  TMA-2.7.6بموجب الفقرة   مالحظة ھامة:
(ویشار إلیھ فیما بعد بـ "أحكام عملیات السیطرة واالندماج واالستحواذ")، یجب الخاص بعملیات السیطرة واالندماج واالستحواذ 

یوماً تقویمیاً من تاریخ اإلعالن  21إرسال مستند العرض إلى شركة متلقي العرض من قبل أو نیابة عن مقدم العرض خالل 
 . النیة المؤكدةھذه عن طریق إعالن  عن شروط العرض

 

  
إعالن عرض طوعي مشروط 

 بشروط مسبقة
 15المشروط مسبقًا ("إعالن العرض المشروط مسبقًا") بتاریخ  طوعيعالن العرض الإ

("تاریخ اإلعالن عن العرض المشروط مسبقًا") من قبل مقدم العرض.  2021سبتمبر 
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نص إعالن العرض المشروط مسبقًا على أنھ وفقًا الستیفاء الشروط المسبقة (كما ھو 
مقدم العرض تقدیم عرض طوعي مشروط للحصول على ما یصل موضح أدناه) ، یعتزم 

رة والمدفوعة من المصرف الخلیجي التجاري صادمن األسھم العادیة ال ٪100إلى 
 رض").الع("

 
نسخة من إعالن العرض المشروط مسبقًا متوفرة على الموقع اإللكتروني لبورصة 

 البحرین.
  

 :2021اكتوبر  14بموجبھ عن استیفائھ لما یلي اعتباًرا من  جي إف إتشتعلن  الشروط المسبقة
 

في اجتماع الجمعیة العمومیة العادیة  جي إف إتشمن مساھمي  %40.37 موافقة. 1
لغرض  جي إف إتشعلى شراء واستخدام أسھم خزینة  2021اكتوبر  14المنعقد في 

 العرض.
 

 والقانونیة فیما یتعلق بما ورد أعاله. رقابیة. استالم كافة الموافقات ال2
 

ن نیتھ بموجب ھذا ع جي إف إتشتعلن فقد تم استیفاء الشروط المسبقة ووبناًء على ذلك ، 
 في تقدیم العرض. المؤكدة

  
  

أخطرت مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. (ویشار إلیھا فیما بعد باسم "مقدم  تاریخ تقدیم بیان النیة المؤكدة
التجاري ش.م.ب. (ویشار  المصرف الخلیجيالعرض" أو "جي إف إتش" مجلس إدارة 
اكتوبر  14 التجاري") في المصرف الخلیجيإلیھ فیما بعد باسم "متلقي العرض" أو "

 عن نیتھالشروط المسبقة المذكورة أعاله، وعن استیفاء  بعد ساعات التداول،  2021
 الصادرة العادیة األسھم من %100ذ ما یصل إلى االمؤكدة لتقدیم عرض استحو

ً  187,589,034 ویمثلھا. ب.م.ش التجاري لمصرف الخلیجيل والمدفوعة  سھما
یاً من جي إف لحقوق تصویت غیر مملوكة حاك ،.ب.م.ش التجاري لمصرف الخلیجيل

 ،من رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف %21.03ما یصل الى حصة وتمثل  إتش
 التجاري الخلیجي المصرف في مساھم كل رغبة على بناءً  األسھم تبادلعن طریق 

 .أدناه الموضحة الشروط عن حسب مقتضى الحال)(إتش إف جي تنازل أو واستیفاء
 
 

ھویة مقدم العرض الذي أدلى 
المؤكدة لتقدیم  ببیان النیة

 العرض

 مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب.
 29طابق  –البرج الشرقي  –مرفأ البحرین المالي 

 الواجھة البحریة –المنامة  – 346مجمع  – 4626شارع 
 10006ص.ب. 
 مملكة البحرین –المنامة 

 
مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة 

كشركة مساھمة بحرینیة عامة، وھي مرخصة من  44136بموجب السجل التجاري رقم 
، وتبلغ قیمة رأس جملة إسالميكبنك قبل وخاضعة لرقابة مصرف البحرین المركزي 

دوالر أمریكي، المتمثل في  1,000,637,366.96$مالھا الصادر والمدفوع 
دوالر. كما أن أسھمھا مدرجة في  0.265سھماً وتبلغ قیمة كل سھم  3,775,990,064

 حرین، بورصة الكویت، وسوق دبي المالي.ببورصة ال
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 فیما یلي ملخص المساھمین الرئیسیین في جي إف إتش بتاریخ ھذا اإلخطار: مساھمي مقدم العرض
 

 المساھمةنسبة  اسم المساھم
 %6.82 شعاع كابیتال وشركاؤھا

  %7.86 كیبوینت تراست ش.م.ب.

مجلس اإلدارة وإدارة مقدم 
 العرض

 أعضاء، وھم كالتالي: 9یضم مجلس إدارة جي إف إتش حالیا 
 

 المنصب مجلس اإلدارة 
 غیر تنفیذي –رئیس مجلس اإلدارة  السید/ جاسم الصدیقي
 مستقل –نائب رئیس مجلس اإلدارة  السید/ غازي الھاجري

 الرئیس التنفیذي للمجموعة –عضو مجلس اإلدارة  السید/ ھشام الریس
 یر تنفیذيغ -عضو مجلس اإلدارة  السید/ راشد الكعبي

 مستقل –عضو مجلس اإلدارة  السید/ أحمد األحمدي 
 مستقل –عضو مجلس اإلدارة  السید/ علي مراد

 مستقل –عضو مجلس اإلدارة  السید/ فواز التمیمي
 مستقل –عضو مجلس اإلدارة  ااآلنسة/ علیاء الفالسي

 مستقل –عضو مجلس اإلدارة  السید/ إدریس الرفیع
 

السید صالح شریف والسید مصبح المطیري والسید ھشام الریس السید جاسم الصدیقي و
 التجاري. مصرف الخلیجيیمثلون جي إف إتش في مجلس إدارة ال

 
 .أدناه مبینة المشتركة بالممتلكات یتعلق فیما المعلومات من مزید

 
 ھو كالتالي: لجي إف إتش الحالي اإلدارة فریق

 
 المنصب موظفوا اإلدارة 

 الرئیس التنفیذي السید/ ھشام الریس 
 التنفیذیة رئیس العملیات السید/ صالح شریف
 تدقیق الداخليرئیس ال السید/ بھاء المرزوق

 الخاصة سھماأل –رئیس االستثمار  سحماد یونالسید/ 
 العقارات -االستثمار مشارك إدارة رئیس  جكالسید/ نائل الك
 إدارة المخاطر  قسم رئیس رجي جاتالسید/ أبیش 

 مجلس اإلدارة مقررو  عیةالشرالرقابة رئیس  الدكتور/ محمد عبدالسالم
 المالیةرئیس الشؤون  ان ھاریھارانارایانسوریان السید/

رئیس مشارك قسم توظیف االستثمار وإدارة  السید/ محمد عبدالملك
 العالقات االستثماریة

الرئیس التنفیذي لشركة جي إف إتش السعودیة  السید/ رازي المرباطي
رئیس مشارك لتوظیف االستثمار  -المالیة 

 لمجموعة جي إف إتش المالیة
 الموارد البشریة رئیس قسم اآلنسة/ منیرة عیسى
 یةالمال األسواقالخزینة و قسم رئیس السید/ أحمد جمشیر

 رئیس قسم تقنیة المعلومات السید/ أسامة جناحي 
 ل األموالیكافحة غسمو لتزامقسم اال رئیس اآلنسة/ مریم جوھري

 إدارة األصولقسم رئیس  السید/ سلیم بتیل
 الشؤون القانونیةالقائم بأعمال رئیس  السید/ حمزة سلیم
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النیة لتقدیم عرض لالستحواذ 
 على األوراق المالیة الخاصة بـ

 .ب.م.ش التجاري المصرف الخلیجي
 البرج الشرقي  –مرفأ البحرین المالي 

 60002ص.ب. 
 مملكة البحرین –المنامة 
 0054 1754 (973)ھاتف: 
 0017 1710 (973)فاكس: 

 
وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة بموجب المصرف الخلیجي التجاري مسجل لدى 

كشركة مساھمة بحرینیة عامة. وتبلغ قیمة رأس مالھ  55133السجل التجاري رقم 
سھماً وتبلغ  892,119,480دینار بحریني، المتمثل في  89,211,948الصادر والمدفوع 

فلس. وھو مرخص من قبل وخاضع لرقابة مصرف البحرین المركزي  100قیمة كل سھم 
 كبنك تجزئة إسالمي، كما أن أسھمھ مدرجة في بورصة البحرین.

 
تفاصیل األوراق المالیة التي 

 سیتم تقدیم عرض بشأنھا
أسھم عادیة من المصرف الخالیجي التجاري (التي تشكل  187,589,034یزید عن ما ال 

 100حقوق التصویت)، غیر مملوكة حالیاً من قبل جي إف إتش، وتبلغ قیمة السھم الواحد 
من رأس مال المصرف الخلیجي التجاري الصادر  %21.03الى  ما یصل یمثل فلس، 
 ري").فوع ("أسھم المصرف الخلیجي التجاوالمد

جي إف  في سھم 0.914مقابل العرض ھو أسھم في مقدم العرض بنسبة تبادل أسھم تبلغ  قابل العرضم
 إتش لكل سھم من أسھم المصرف الخلیجي التجاري.

 
تم تحدید سعر العرض من قبل جي إف إتش بناًء على تقییمھ للمعلومات المالیة للمصرف 

 الخلیجي التجاري المتاحة للجمھور وأدائھ المالي.
 

من المتوقع أن یتم تنفیذ العرض عن طریق عرض طوعي مشروط لمساھمي المصرف  اآللیة
الخلیجي التجاري من قبل جي إف إتش بما یتماشى مع أحكام عملیات السیطرة واالندماج 

 واالستحواذ.
 

من أسھم المصرف الخلیجي  %90 نسبة قبول تمثل جي إف إتش على حصولفي حال 
 بممارسة حقھ فياألول  سیقوم، المشروط لعرض الطوعيوالخاضعة لالمستحقة  التجاري

. یلتزم باقي المساھمین الذین لم یقبلوا عرض االستحواذ المتاح لھ اإلستحواذ اإلجباري
 أشھر من تاریخ حصول جي إف إتش على 3ببیع أسھمھم إلى جي إف إتش في غضون 

لخلیجي المصرف اأسھم اذ على أو أكثر فیما یتعلق باالستحو %90تبلغ  موافقةنسبة 
 2001لسنة  21التجاري حسب قانون الشركات التجاري (المرسوم التشریعي رقم 

 وتعدیالتھ)، شریطة الحصول على موافقة الجھات الرقابیة.

بموجب عرض االستحواذ، باستخدام أسھم خزینة ال  المصرفالستحواذ على أسھم ا مصادر تمویل العرض
جي تسعى . جي إف إتشمن أسھم  ٪4.5بما یعادل  ةسھًما عادیأ 171,416,377تتجاوز 
 إلتمام شراء أسھم الخزینة المطلوبة قبل تاریخ إغالق العرض النھائي. إف إتش
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یخضع تنفیذ ھذا العرض الستیفاء الشروط المسبقة اآلتیة أو التنازل عنھا من قبل جي إف  شروط العرض
حسب مقتضى الحال. ولتجنب الشك، فإنھ ال یصبح العرض غیر مشروط ما لم  –إتش 

 :، حسب اإلقتضاءالواردة أدناه أو تنازل جي إف إتش عنھاألربعة یتم استیفاء الشروط ا
 

الحصول على موافقات مساھمي المصرف الخلیجي التجاري المتعلقة بما ال یقل  .1
ً من أسھم المصرف  168,830,131عن  الخلیجي التجاري التي تمثل سھما

من إجمالي رأس المال الصادر للمصرف الخلیجي التجاري، مما  18.93%
من إجمالي رأس  %87.98سیؤدي إلى امتالك جي إف إتش إلى ما ال یقل عن 

سھم من  784,887,418المال الصادر للمصرف الخلیجي التجاري، ویمثلھا 
 أسھم المصرف الخلیجي التجاري ؛

 
 یع الموافقات التنظیمیة والقانونیة فیما یتعلق بالعرض؛تسلُم جم .2

 
 ؛يو قبل تاریخ إقفال العرض النھائ/ أعندتوافر أسھم الخزینة المطلوبة للتسویة ،  .3

 
أي مما یلي اعتباراً من تاریخ اإلخطار ال یقوم المصرف الخلیجي التجاري بأن  .4

 بالنیة المؤكدة حتى انتھاء مدة العرض:
 

 و/أو توزیع أرباح نقدیة؛إصدار أي أسھم  .أ
 

إنشاء أو إصدار أو منح أي أوراق مالیة قابلة للتحویل أو خیارات أو ضمانات  .ب
فیما یتعلق بأسھم المصرف الخلیجي التجاري أو السماح بإنشائھا أو إصدارھا 

 أو منحھا؛
 

 
بیع أو التصرف في أو حیازة األصول بخالف ما یقتضیھ السیاق المعتاد  .ج

 ؛دون الحصول على موافقة خطیة من جي إف إتش لألعمال
 

إبرام عقود، بما في ذلك عقود الخدمة، بخالف ما یقتضیھ السیاق المعتاد  .د
لألعمال، بما في ذلك العقود أو اإلجراءات التي قد تؤدي إلى أي التزامات 

 طارئة؛
 

ترتیب قیام المصرف الخلیجي التجاري أو أي شركة تابعة أو شقیقة لھ بشراء  .ه
أو استرداد أي أسھم في المصرف الخلیجي التجاري أو تقدیم مساعدة مالیة 

 ألي عملیة شراء من ھذا القبیل؛
 

االستحواذ على أي شركة أو شركة تضامن أو مؤسسة أعمال أو قسم منھا أو  .و
 الدخول في أي مشروع مشترك أو تحالف إستراتیجي؛

 
ویل طرف ثالث أو دین الدخول في أي التزام أو اتفاق أو ترتیب لتولي تم .ز

مصرفي أو أي قرض أو دین آخر، أو تدبیر أي تمویل من ھذا القبیل للمصرف 
 الخلیجي التجاري؛

 
إجراء أي تغییرات في عقد التأسیس والنظام األساسي أو طبیعة الترخیص  .ح

 المصرفي أو العنوان المسجل للمصرف الخلیجي التجاري؛
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وافقة على إنھاء أي عقد أو حقوق خاصة تعدیل أو التنازل عن أو تغییر أو الم .ط
بالمصرف الخلیجي التجاري بخالف ما یقتضیھ السیاق المعتاد لألعمال بما 

 یتفق مع الممارسات السابقة؛
 

 إبرام أي عقد ال یدخل في السیاق المعتاد لألعمال مع أي طرف ذي صلة؛ .ي
 

 
بق على الدخول في أي اتفاق رسمي أو غیر رسمي، أو االلتزام بأي مما س .ك

 نحٍو آخر؛ أو
 
تنفیذ أیة إجراءات محظورة بموجب أحكام عملیات السیطرة واالندماج  .ل

 واالستحواذ.
 

ینبغي على المساھمین و/أو المستثمرین المحتملین في المصرف الخلیجي التجاري العلم 
شرط الشروط، وب بأن العرض سیكون خاضعاً الستیفاء أو التنازل (حسب اإلقتضاء) عن

أو یتم االعالن بأن العرض غیر مشروط من جمیع النواحي. وعلیھ فإن العرض  صبحأن ی
قد یصبح أو ال یصبح غیر مشروط. ولذلك یجب على المساھمین و/أو المستثمرین 
المحتملین في المصرف الخلیجي التجاري توخي الحذر عند التعامل في األوراق المالیة 

لذین لدیھم شك فیما یتعلق باإلجراء نصح األشخاص التجاري، ونللمصرف الخلیجي ا
الذي یجب علیھم اتخاذه باستشارة الوسطاء المرخص لھم أو المتعاملین أو المحامین أو 

 المحاسبین المحترفین أو المستشارین المحترفین اآلخرین.
 

نیة مقدم العرض بشأن مستقبل 
 الشركة

الخاصة بالمصرف الخلیجي واألعمال یعتزم جي إف إتش الحفاظ على السجل التجاري 
التجاري كبنك تجزئة إسالمي. سیستمر المصرف الخلیجي التجاري في العمل في ظل 

 سیر أعمالھ المعتادة والحفاظ على عملیاتھ كشركة تابعة لجي إف إتش.
 

 :ستحواذإلعند إتمام عملیة ا
 

من أسھم او اكثر  %90 نسبة قبول تعادل  جي إف إتش علىفي حال حصول  .أ
 المشروط ة والخاضعة للعرض الطوعيالمستحق المصرف الخلیجي التجاري

وبالتالي ممارستة حقھ في اإلستحواذ اإلجباري المتاح ، من قبل جي إف إتش 
سیتقدم المصرف الخلیجي التجاري بطلب إلى مصرف البحرین المركزي لھ، 

 واالندماج السیطرة عملیاتلشطب اسمھ من بورصة البحرین امتثاال ألحكام 
 ، وواالستحواذ

 
من أسھم  %90حصول جي إف إتش على نسبة قبول تعادل اقل من   في حال  .ب

المصرف الخلیجي التجاري المستحقة والخاضعة للعرض الطوعي، سیتقدم 
 المصرف الخلیجي التجاري بطلب الغاء اإلدارج الطوعي من بورصة البحرین

صة البحرین، ولقرار مجلس خاضعاً لموافقة مصرف البحرین المركزي، بور
إدارة المصرف الخلیجي التجاري والجمعیة العمومیة العادیة لمساھمي 

 المصرف
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تجاري طویل األجل ال الھدف
 للعرض المقترح

ى للحصول عل یسمحسإلى شریحة أوسع من العمالء و سبالً للوصولسیوفر المصرف 
 حصة أكبر في السوق.

 
 وملف المخاطر ، جي إف إتشتوفر الخدمات المصرفیة التجاریة االستقرار لربحیة س

 .لجي إف إتشوبالتالي تعتبر ركیزة أساسیة لخطة النمو اإلستراتیجیة 

تفاصیل األسھم المملوكة سابقاً 
في المصرف الخلیجي التجاري 
والحقوق المترتبة على 

 المصرف الخلیجي التجاري

) KHCB Asset Companyیمتلك جي إف إتش (والذي یعمل بالتنسیق مع شركتھ التابعة 
من رأس  %69.06سھماً من أسھم المصرف الخلیجي التجاري وتمثل  616,057,287

 المال الصادر والمدفوع للمصرف الخلیجي التجاري.
 

ن أسھم سھماً م 121,726,795شھراً الماضیة، استحوذ جي إف إتش على  12 ال خالل
 KHCBمن أسھم المصرف. وقامت شركة  %13.64المصرف الخلیجي التجاري وتمثل 

Asset  من أسھم المصرف الخلیجي التجاري لصالح  336,134,454برھن ً سھما
 مصرف الشارقة اإلسالمي.    

تفاصیل أي أداة مالیة مشتقة 
مستحقة فیما یتعلق بأسھم 
المصرف الخلیجي التجاري التي 

جي إف إتش أو أي أبرمھا 
 شخص یتصرف بالتنسیق معھ

 ال یوجد

تفاصیل أي ترتیب (سواء عن 
طریق الخیار أو التعویض أو 
غیر ذلك) فیما یتعلق بأسھم جي 
إف إتش أو أسھم المصرف 
الخلیجي التجاري التي قد یكون 
 لھا تأثیر جوھري على العرض

 
 

 ال یوجد

تفاصیل أي أوراق مالیة ذات 
صلة مع المصرف الخلیجي 
التجاري والتي یكون فیھا جي 

أو أي شخص یتصرف إف إتش 
معھ مصلحة أو لدیھ  بالتنسیق

 الحق في االكتتاب فیھا

باستثناء ما ھو مبین أدناه، ال یمتلك أي عضو من أعضاء مجلس إدارة مجموعة جي إف 
أسھم المصرف الخلیجي التجاري اعتباراً من إتش أي مصلحة مباشرة أو معتبرة في 

 :اإلخطارتاریخ 
 

 مدیر جي إف إتش ذو الصلة عدد األسھم اسم المساھم
 جاسم الصدیقي 121,726,795 جي إف إتش

 ھشام الریس
 جاسم الصدیقي KHCB Asset 494,330,492 شركة

 ھشام الریس
 

ة الخلیجي التجاري على ھیئارھا من قبل المصرف دیتملك جي إف إتش في سندات تم اص
 ملیون دینار بحریني بتاریخ ھذا اإلخطار. 60رأس مال إضافي دائم من الفئة األولى بقیمة 
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تفاصیل أي أوراق مالیة ذات 
صلة بالمصرف الخلیجي 
التجاري والتي اقترضھا أو 

ھا جي إف إتش أو أي أقرض
عھ، م شخص یتصرف بالتنسیق

یاستثناء أي أسھم مقترضة 
 تم إقراضھا أو بیعھاسواء 

 

ً  336,134,454رھنت  KHCB Asset شركة  التجاري الخلیجي المصرف أسھم من سھما
 .    اإلسالمي الشارقة مصرف لصالح

 باتأو ترتی أي اتفاقیاتتفاصیل 
ً فیھا  یكون جي إف إتش طرفا

 یجوز أووتتعلق بالظروف التي 
التعویل أو السعي ھا ل ال یجوز

شرط إلى التعویل على أي 
بما في مسبق أو عواقب بذلك، 

 غرامة إخاللذلك تفاصیل أي 
 مستحقة الدفع نتیجة لذلك

 

 ال یوجد

تفاصیل أي ترتیب لدفع رسوم 
 االستمالة أو ترتیب مشابھ

 ال یوجد

 

 

 مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. مجلس إدارة نیابة عن
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