
 

 

 

 مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب.

 )44136رقم السجل التجاري  –(تأسست في مملكة البحرین 

من األسھم العادیة  %100لالستحواذ على ما یصل إلى  الطوعي والمشروط" "جي إف إتشمجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب.  عرض
 یة من المصرفسھًما عادأ 187,589,034مثیل ما یصل إلى "المصرف"،  التجاري ش.م.ب. للمصرف الخلیجيالصادرة والمدفوعة 

من رأس المال الصادر والمدفوع  ٪21.03، والتي تمثل ما یصل إلى  جي إف إتش(تشكل حقوق التصویت) ، غیر مملوكة حالیًا من قبل 
كل  رغبةبناًء على  التجاري الخلیجي المصرف أسھم من سھم لكل إتش إف جي في سھم 0.914 بنسبة بادل األسھمعن طریق ت للمصرف

 التجاري ش.م.ب. المصرف الخلیجيمساھم من مساھمي 

 

 العرض لمتلقي العرضإعالن مقدم العرض عن إرسال مستند 

 ، ویخضع بأكملھ لمراعاة محتویات مستند العرض.وھو مؤھل بالكاملفقط یعتبر مستند العرض مستنداً معقداً وما یلي یعد ملخصاً 

 

 بیان إخالء المسئولیة

ه جاأي مسئولیة ت ینفي مملكة البحر ، ووزارة الصناعة والتجارة والسیاحةبورصة البحرینل أي من مصرف البحرین المركزي، ال یتحم
ن صراحةً أي مسؤولیة عن أي خسارة، مھما ا یتعلق بدقتھ أو شمولیتھ، ویخلوأي ضمانات فیم محتویات ھذا اإلعالن، كما أنھم ال یقدمون

كانت، ناتجة عن االعتماد الكلي أو الجزئي على محتویات ھذا اإلعالن. ھذا اإلعالن ھو للعلم فقط وال یشكل دعوةً أو عرضاً للحصول 
 اإلكتتاب في األوراق المالیة لمجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب.على أو شراء أو 

 

 دارةإقرار أعضاء مجلس اإل

المبینة أسماءھم في و، عالن بإرسال مستند العرضیقبل أعضاء مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. الصادر عنھم ھذا اإل
. ویقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنھ عالن، مجتمعین أو منفردین، المسؤولیة الكاملة عن دقة المعلومات التي یتضمنھا ھذا اإلعالنھذا اإل

توافق مع ت عالنما لدیھم من معرفة واعتقاد، والذین اتخذوا العنایة المعقولة لضمان ذلك، فإن المعلومات التي یتضمنھا ھذا اإلحسب أفضل 
 .عالنالحقائق وال یشوبھا أي إغفال من شأنھ أن یؤثر على أھمیة وشمولیة ھذا اإل

 

("مقدم العرض" أو "جي إف إتش")  في  .ب.م.ش المالیة إتش إف جيإخطار النیة المؤكدة لتقدیم العرض الصادر من مجموعة نشیر إلى 
 )."المصرف" ("متلقي العرض" أو .ب.م.ش التجاري الخلیجي لمجلس إدارة المصرف 2021أكتوبر  14تاریخ 
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 یصل ما على لالستحواذ والمشروط الطوعي" إتش إف جي. "ب.م.ش المالیة إتش إف جي مجموعة عرض العرض
تمثل ما یصل إلى .، ب.م.ش التجاري الخلیجي للمصرف والمدفوعة الصادرة العادیة األسھم من %100 إلى

 ،جي إف إتشحالیًا من قبل  ة، غیر مملوكتصویت)ال(تشكل حقوق  المصرفسھماً عادیاً من  187,589,034
تبادل من رأس مال المصرف الخلیجي التجاري المصدر والمدفوع ، عن طریق  ٪21.03وتمثل ما یصل إلى 

 لك رغبةبناًء على  التجاري الخلیجي المصرف أسھم من سھم لكل إتش إف جي في سھم 0.914 بنسبة األسھم
 ، حیثما ینطبق ذلك ستیفاء أو التنازل (حسب اإلقتضاء) عن الشروطخاضعاً لإلالمصرف وذلك مساھم في 

 رض").الع("
 

 التجاري الخلیجي مستند العرض لمجلس إدارة المصرف .ب.م.ش المالیة إتش إف جي ةأرسلت مجموع إرسال مستند العرض
 .2021نوفمبر  4یوم الخمیس الموافق ب. .م.ش
 

من الفصل  من مجلد التوجیھات السادس الصادر عن مصرف البحرین المركزي TMA-2.7.7بموجب الفقرة 
لیات السیطرة واالندماج الخاص بعملیات السیطرة واالندماج واالستحواذ (ویشار إلیھ فیما بعد بـ"أحكام عم

واالستحواذ")، یجب إرسال مستند العرض وتعمیم مجلس إدارة متلقي العرض واستمارة القبول والتحویل 
یوماً تقویمیاً من تاریخ استالم  21إلى مساھمي متلقي العرض من قبل، أو نیابة عن، متلقي العرض خالل 

 مستند العرض.
 

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

 الواجھة البحریة –المنامة  – 346مجمع  – 4626شارع 
 10006ص.ب. 
 مملكة البحرین –المنامة 
 8538 1753 (973)ھاتف: 
 )0006 1754 (973فاكس: 

 
لسیاحة بموجب السجل التجاري مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وا

كشركة مساھمة بحرینیة عامة، وھي مرخصة من قبل وخاضعة لرقابة مصرف البحرین المركزي  44136رقم 
دوالر أمریكي، المتمثل  1,000,637,366.96، وتبلغ قیمة رأس مالھا الصادر والمدفوع جملة إسالميكبنك 

. كما أن أسھمھا مدرجة في بورصة أمریكيدوالر 0.265سھماً وتبلغ قیمة كل سھم  3,775,990,064في 
 حرین، بورصة الكویت، وسوق دبي المالي.بال
 

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

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

 
الخلیجي التجاري مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة بموجب السجل التجاري رقم المصرف 

دینار بحریني،  89,211,948كشركة مساھمة بحرینیة عامة. وتبلغ قیمة رأس مالھ الصادر والمدفوع  55133
ً وتبلغ قیمة كل سھم  892,119,480المتمثل في  ابة فلس. وھو مرخص من قبل وخاضع لرق 100سھما

 مصرف البحرین المركزي كبنك تجزئة إسالمي، كما أن أسھمھ مدرجة في بورصة البحرین.
 

تفاصیل األوراق المالیة 
عرض الالتي تم تقدیم 

 بشأنھا

أسھم عادیة من المصرف الخالیجي التجاري (تشكل حقوق التصویت)، غیر  187,589,034 یصل إلى ما 
من رأس مال المصرف الخلیجي  %21.03الى  ما یصل ثلوالتي تممملوكة حالیاً من قبل جي إف إتش،  

 ري").فوع ("أسھم المصرف الخلیجي التجاالتجاري الصادر والمد
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جي إف إتش لكل سھم من  في سھم 0.914مقابل العرض ھو أسھم في مقدم العرض بنسبة تبادل أسھم تبلغ  مقابل العرض
 أسھم المصرف الخلیجي التجاري.

أسھم جي حقوق حاملي 
 إف إتش

 .جي إف إتشفئة مع األسھم العادیة الحالیة لسھم متكااألتكون س :ترتیب األسھم 
 

بشرط أن یصبح العرض غیر مشروط بعد استیفاء الشروط السابقة، یحق لمساھمي  :حقوق توزیع األرباح
ح یتم لى أي أرباالحصول ع المصرفالمصرف الذین یقبلون عرض تبادل األسھم وفقًا لتقدیر كل مساھم في 

، وللسنوات المالیة 2021دیسمبر  31تتعلق بالسنة المالیة المنتھیة في  جي إف إتشاإلعالن عنھا من قبل 
 .جي إف إتشالالحقة على أساس المساواة مع حاملي األسھم اآلخرین في 

 
ت التزامابجمیع حقوق وجي إف إتش یتمتع حاملو أسھم  :حقوق التصویت وتوزیع رأس المال والتصفیة

، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، المشاركة والتصویت في جي إف إتشالمساھمین الحالیین في 
التوزیعات أو عوائد رأس من اجتماعات الجمعیة العامة للمساھمین والمشاركة على أساس المساواة في أي 

 المال األخرى سواء كانت عند التصفیة أو غیر ذلك.
 
 

سب ح –یخضع تنفیذ ھذا العرض الستیفاء الشروط المسبقة اآلتیة أو التنازل عنھا من قبل جي إف إتش  شروط العرض
لواردة أدناه األربعة . ولتجنب الشك، فإنھ ال یصبح العرض غیر مشروط ما لم یتم استیفاء الشروط ااالقتضاء

 :، حسب اإلقتضاءأو تنازل جي إف إتش عنھا
 

 168,830,131المصرف الخلیجي التجاري المتعلقة بما ال یقل عن الحصول على موافقات مساھمي  .1
ً من أسھم المصرف الخلیجي التجاري التي تمثل  من إجمالي رأس المال الصادر  %18.93سھما

من  %87.98للمصرف الخلیجي التجاري، مما سیؤدي إلى امتالك جي إف إتش إلى ما ال یقل عن 
سھم من أسھم  784,887,418یجي التجاري، ویمثلھا إجمالي رأس المال الصادر للمصرف الخل

 المصرف الخلیجي التجاري؛
 

 جمیع الموافقات التنظیمیة والقانونیة فیما یتعلق بالعرض؛ الحصول على .2
 

 ؛ توافر أسھم الخزینة المطلوبة للتسویة .3
 

ى المؤكدة حتأي مما یلي اعتباراً من تاریخ اإلخطار بالنیة ال یقوم المصرف الخلیجي التجاري ب أن .4
 انتھاء مدة العرض:

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

 
إنشاء أو إصدار أو منح أي أوراق مالیة قابلة للتحویل أو خیارات أو ضمانات فیما یتعلق بأسھم  .ب

 المصرف الخلیجي التجاري أو السماح بإنشائھا أو إصدارھا أو منحھا؛
 

ول دون الحص خالف ما یقتضیھ السیاق المعتاد لألعمالبیع أو التصرف في أو حیازة األصول ب .ج
 ؛على موافقة خطیة من جي إف إتش

 
إبرام عقود، بما في ذلك عقود الخدمة، بخالف ما یقتضیھ السیاق المعتاد لألعمال، بما في ذلك  .د

 العقود أو اإلجراءات التي قد تؤدي إلى أي التزامات طارئة؛
 

التجاري أو أي شركة تابعة أو شقیقة لھ بشراء أو استرداد أي أسھم ترتیب قیام المصرف الخلیجي  .ه
 في المصرف الخلیجي التجاري أو تقدیم مساعدة مالیة ألي عملیة شراء من ھذا القبیل؛

 



 

4 

 

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

 
خول في أي التزام أو اتفاق أو ترتیب لتولي تمویل طرف ثالث أو دین مصرفي أو أي قرض الد .ز

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

إجراء أي تغییرات في عقد التأسیس والنظام األساسي أو طبیعة الترخیص المصرفي أو العنوان  .ح
 تجاري؛المسجل للمصرف الخلیجي ال

 
تعدیل أو التنازل عن أو تغییر أو الموافقة على إنھاء أي عقد أو حقوق خاصة بالمصرف الخلیجي  .ط

 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
 

 اق رسمي أو غیر رسمي، أو االلتزام بأي مما سبق على نحٍو آخر؛ أوالدخول في أي اتف .ك
 
 تنفیذ أیة إجراءات محظورة بموجب أحكام عملیات السیطرة واالندماج واالستحواذ. .ل

 
ینبغي على المساھمین و/أو المستثمرین المحتملین في المصرف الخلیجي التجاري العلم بأن العرض سیكون 

ر صبح أو یتم االعالن بأن العرض غیالشروط، وبشرط أن ی التنازل (حسب اإلقتضاء) عنخاضعاً الستیفاء أو 
مشروط من جمیع النواحي. وعلیھ فإن العرض قد یصبح أو ال یصبح غیر مشروط. ولذلك یجب على المساھمین 

مالیة الو/أو المستثمرین المحتملین في المصرف الخلیجي التجاري توخي الحذر عند التعامل في األوراق 
نصح األشخاص الذین لدیھم شك فیما یتعلق باإلجراء الذي یجب علیھم اتخاذه لتجاري، ونللمصرف الخلیجي ا

باستشارة الوسطاء المرخص لھم أو المتعاملین أو المحامین أو المحاسبین المحترفین أو المستشارین المحترفین 
 اآلخرین.

 
الجدول الزمني المتوقع 

 ھمةللعرض والتواریخ الم
 
 

التواریخ المھمة التي تتعلق بالعرض سیتم تحدیدھا وفقا ألنظمة مصرف البحرین المركزي، وبالتحدید أحكام 
ریخ باإلشارة إلى تواریخ أخرى ال یمكن اعملیات السیطرة واالندماج واالستحواذ. وسیتم تحدید بعض ھذه التو

تعمیم ل المصرفبطة بتاریخ نشر مجلس إدارة تحدیدھا بتاریخ مستند العرض ألنھا، على سبیل المثال، مرت
مجلس إدارة متلقي العرض وفقاً ألحكام عملیات السیطرة واالندماج واالستحواذ، أو ألنھا تتعلق بالتاریخ الذي 
یتم فیھ استیفاء شروط العرض أو التنازل عنھا. وفي ھذه الحالة، یتم اإلشارة لھذه التواریخ في الجدول أدناه 

ریخ في حین تحدید ھذه التوا المصرف الخلیجي التجارياإلعالن عنھ"، وسیتم اإلعالن لمساھمي  بعبارة "سیتم
 وفق أنظمة مصرف البحرین المركزي.

 
ط بشروط وتاریخ العرض الطوعي المشر

 مسبقة
 2021سبتمیر  15

 2021أكتوبر  14 تاریخ النیة المؤكدة

تاریخ انعقاد الجمعیة العامة العادیة لمقدم 
 العرض

 2021أكتوبر  14

 2021نوفمبر  03 تاریخ آخر یوم عملي

 2021نوفمبر  04 تاریخ مستند العرض

آخر موعد لنشر تعمیم مجلس إدارة متلقي 
 العرض

من  TMA 2.7.7. بموجب الفقرة 2021نوفمبر  25
أحكام عملیات السیطرة واالندماج واالستحواذ، یجب على 

ل لجمیع مساھمیھ المصرف الخلیجي التجاري أن یرس
) یوم تقویمي من تاریخ 21خالل فترة زمنیة أقصاھا (
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استالم مستند العرض، تعمیم مجلس إدارة متلقي العرض. 
یتعین الحصول على موافقة مصرف البحرین المركزي 
إذا لم یتم إرسال تعمیم مجلس إدارة متلقي العرض خالل 

 ھذه الفترة.
) عمل 2ھ، على أن یكون قبل یومین (سیتم اإلعالن عن آخر تاریخ للتداول

 من تاریخ افتتاح العرض.
تاریخ تعلیق التداول على أسھم المصرف 

 الخلیجي التجاري
) عمل من 1سیتم اإلعالن عنھ، على أن یكون قبل یوم (

 تاریخ افتتاح العرض.
 .سیتم اإلعالن عنھ تاریخ افتتاح العرض

عنھ، على أن یكون الیوم الخامس عشر سیتم اإلعالن  تاریخ إغالق العرض األولي
) من تاریخ افتتاح العرض، خاضع للتمدید 15التقویمي (

 ومع مراعاة تاریخ إغالق العرض النھائي.
تاریخ إغالق العرض  على أن یكونسیتم اإلعالن عنھ،  تاریخ إغالق العرض النھائي

) من التاریخ 15( التقویميعشر  الیوم الخامساألولي، أو 
تم فیھ تعدیل العرض أو التاریخ الذي یتم فیھ الذي ی

من جمیع  عالن أن العرض قد أصبح غیر مشروطاإل
، أیھما أبعد. وسیتم اإلعالن عنھ في حال اختالفھ النواحي

 عن تاریخ إغالق العرض األولي.
آخر موعد یمكن فیھ اإلعالن عن أن العرض 

 غیر مشروط بالنسبة للقبول
 2022ینایر  03

عد سحب قبولھ ب لقابل العرضتم اإلعالن عنھ ، یحق سی اإلنسحاب تاریخ حق
 إذا لم یصبح ،من تاریخ اإلغالق األولي للعرض یوًما 14

 .النسبة للقبول بحلول ذلك التاریخالعرض غیر مشروط ب
سیكون ھذا الحق في االنسحاب قابالً للممارسة حتى 

َ تاریخ القبول غیر المشروط ولكن  لألحكام  خاضعا
 .یات السیطرة واالندماج واالستحواذعمل

 .) بعد تاریخ اإلغالق النھائي1یوم عمل واحد ( العرض نتائجتاریخ اإلعالن عن 

) من تاریخ 7سیتم اإلعالن عنھ، خالل سبعة أیام تقویمیة ( تاریخ التسویة
  .اإلغالق النھائي

 
 

 إجراءات قبول العرض

 
 

صرف سیكون على مساھمي الم العرض مزیًدا من التفاصیل فیما یتعلق بإجراءات قبول العرض. یحتوي مستند
(باإلضافة إلى  ةالخلیجي التجاري المشاركین في العرض إتمام وتوقیع وتسلیم استمارة القبول والتحویل األصلی

ة لیجي التجاري المشاركأو أحد فروع المصرف الخ المشاركة جي إف إتش أحد فروع المستندات المطلوبة) في
كیل االستالم. ستكون استمارة القبول والتحویل متاحة مع مستند العرض وتعمیم مجلس إدارة مكتب وأو في 

 .متلقي العرض خالل فترة العرض



 

6 

 

 االستحواذ على أسھم المصرف الخلیجي التجاري سیكون بموجب عرض االستحواذ، باستخدام أسھم خزینة ال مصادر تمویل العرض
ً ( سھما عادیا 171,416,377تتجاوز   ج من مستند العرض) 4.3.1للتقریب كما ھو موضح في القسم  خاضعا

 من أسھم المجموعة.  %4.5بما یعادل 

اإللزامي االستحواذ 
 إدراج األسھم وإلغاء

 المحتمل

التجاري أسھم المصرف الخلیجي المرتبطة بأو أكثر من القبول  %90 نسبة إذا حصل مقدم العرض على
، یعتزم مقدم العرض ممارسة حقھ في االستحواذ مشروط من قبل مقدم العرضالخاضعة للعرض الطوعي ال

أشھر من ) 3خالل (مقدم العرض بموجب العرض  من قبل علیھا یتم االستحواذ سھم التي لماألعلى  اإللزامي
قانون الشركات التجاریة لالستحواذ  المنصوص علیھا ضمن المحددةقبول ال الحصول على نسبةتاریخ 

فصل  من قانون الشركات التجاریة ومتطلبات 319. مع مراعاة استیفاء المتطلبات بموجب المادة اإللزامي
 یات السیطرة واالندماج واالستحواذ.عمل

 
ب موجسھم التي لم یستحوذ علیھا مقدم العرض باألعلى  اإللزاميإذا مارس مقدم العرض حقھ في االستحواذ 

قدم كامل لمالعرض شركة تابعة مملوكة بال متلقي، سیصبح اإللزامياالستحواذ إجراءات كمل ستاالعرض و
ین أسھمھ من بورصة البحرإدراج إللغاء إلى مصرف البحرین المركزي  بطلب متلقي العرضالعرض وسیتقدم 

 یات السیطرة واالندماج واالستحواذ.عملفصل وفقاً لقواعد 
 

أسھم المصرف الخلیجي التجاري ب المرتبطة القبولمن  %90أقل من نسبة العرض على  إذا حصل مقدم
، فقد تخضع أسھم المصرف الخلیجي التجاري مشروط من قبل مقدم العرضالخاضعة للعرض الطوعي ال

من بورصة البحرین بشرط موافقة مصرف البحرین المركزي وبورصة البحرین ومجلس  طوعي إدراج إللغاء
 .مساھمي المصرف الخلیجي التجاريالجمعیة العمومیة لالخلیجي التجاري والمصرف 

 
 في مستند العرض.منصوص علیھا زید من التفاصیل الم

 

، یتم تذكیر شركاء مقدم العرض بالقیود المفروضة على التعامل في األوراق TMA-2.21و TMA-2.20بموجب الفقرتین  مالحظة ھامة:
 التجاري ش.م.ب. واإلفصاح عن كافة ھذه المعامالت.المالیة للمصرف الخلیجي 

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

 

 

 

----------------------------------------------- 
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