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فل�سا عن ال�سهم الواحد
عرب ن�سبة تبادل  0.384لكل �سهم �إ�ضافة لدفع ً 24

«جي �أف �أت�ش» تخف�ض عر�ض مبادلة الأ�سهم ال�ستحواذ «اخلليجي التجاري»
مت� ��وي� ��ل ال�����ص��ف��ق��ة ب � �ـ  72م� �ل� �ي ��ون ���س��ه��م م� ��ن أ��� �س� �ه���م اخل���زي� �ن���ة ودف � � ��ع  4.5م� �ل� �ي ��ون دي� �ن ��ار
عبا�س ر�ضي:
ك�شفت جمموعة (جي �إف �إت�ش املالية) -املدرجة يف بور�صتي البحرين
ودبي -عن تقدمها بعر�ض معدل لال�ستحواذ الطوعي الكامل على  %100من
الأ�سهم ال�صادرة للم�صرف اخلليجي التجاري ،والبالغة  187.6مليون �سهم،
متثل نحو  %21.03من ر�أ�سمال امل�صرف اخلليجي التجاري ال�صادر واملدفوع،
خمف�ضة ن�سبة املبادلة لتبلغ  0.384لكل �سهم بالإ�ضافة لدفع  24فل�سا ً لكل
�سهم من �أ�سهم امل�صرف اخلليجي التجاري.
ووفقا ً لتفا�صيل العر�ض املعدل اجلديد �سيتعني على جمموعة (جي �إف
�إت�ش) املالية متويل ال�صفقة عرب �إ�صدار  72مليون �سهم من �أ�سهم اخلزينة،
بالإ�ضافة �إىل دفع مقابل مايل ي�صل �إىل  4.5مليون دينار ،وحددت املجموعة
�آخر موعد للإعالن �أن العر�ض غري م�شروط بالن�سبة للقبول يف  3يناير .2022
ويخف�ض العر�ض املعدل لال�ستحواذ اجلديد من قيمة العر�ض املقدم يف 4
نوفمرب  2021بن�سبة ت�صل �إىل � ،%50إذ طرح العر�ض ال�سابق ن�سبة مبادلة
تبلغ  0.914لكل �سهم ،على �أن مت ّول ال�صفقة من �أ�سهم اخلزينة ،بعد �إنتهاء
مدة العر�ض املنتهية بعد  21يوما ً يف  25نوفمرب اجلاري.
ويبلغ عدد الأ�سهم ال�صادرة يف امل�صرف اخلليجي التجاري  892.1مليون
�سهم ،تبلغ قيمتها ال�سوقية نحو  75.8مليون دينار بحريني حتى �آخر حتديث

لأ�سعار التدوال ليوم اخلمي�س املن�صرم املوافق  25نوفمرب  ،2021عند 85
فل�سا لل�سهم الواحد.
ً
ورفعت جمموعة (جي �أف �إت�ش) املالية ح�صتها يف �أ�سهم امل�صرف اخلليجي
التجاري مطلع يونيو املا�ضي �إىل  ،%69.05بعد �شرائها حل�صة �شركة �شعاع
كابيتال و«�شركة جولديلوك�س لال�ستثمار» الإماراتيتني واال�ستحواذ على
ملكيتهم البالغة  121.7مليون �سهم مقابل  8.7مليون دينار بحريني.
ويف حال ح�صول (جي �إف �إت�ش) على ن�سبة قبول متثل  %90من �أ�سهم
امل�صرف اخللیجي التجاري امل�ستحقة واخلا�ضعة للعر�ض الطوعي امل�شروط
املقدم �سلفاً� ،ستقوم «جي �إف �إت�ش» مبمار�سة حقها يف اال�ستحواذ الإجباري

املتاح لها ،و یلتزم باقي امل�ساهمنی الذین مل یقبلوا عر�ض اال�ستحواذ ببیع
�أ�سهمهم �إىل (جي �أف �إت�ش) يف غ�ضون � 3أ�شهر من تاریخ ح�صول «جي �أف
�إت�ش» على ن�سبة موافقة تبلغ � %90أو �أكرث فیما یتعلق باال�ستحواذ على
�أ�سهم امل�صرف اخللیجي التجاري ح�سب قانون ال�شركات التجاري (املر�سوم
الت�شریعي رقم  21ل�سنة  2001وتعدیالته)� ،شریطة احل�صول على موافقة
اجلهات الرقابیة.
وح�سب خطة (جي �إف �إت�ش) املقدمة لعر�ض اال�ستحواذ ،ف�إنها �ست�ستمر يف
احلفاظ على ال�سجل التجاري والأعمال اخلا�صة بامل�صرف اخللیجي التجاري
كبنك جتزئة �إ�سالمي .ويف حال ح�صولها على ن�سبة قبول تعادل � %90أو �أكرث
من �أ�سهم امل�صرف اخللیجي التجاري امل�ستحقة واخلا�ضعة للعر�ض الطوعي،
�سیتقدم امل�صرف اخللیجي التجاري بطلب �إىل م�صرف البحرین املركزي
ل�شطب ا�سهمه من بور�صة البحرین امتثاالً لأحكام عملیات ال�سیطرة واالندماج
واال�ستحواذ.
ويف حال ح�صول (جي �أف �إت�ش) على ن�سبة قبول تعادل �أقل من  %90من
�أ�سهم امل�صرف اخللیجي التجاري امل�ستحقة واخلا�ضعة للعر�ض الطوعي ،قد
تخ�ضع �أ�سهم امل�صرف �إىل �إلغاء الإدراج الطوعي من بور�صة البحرین ،وذلك
بعد موافقة كل من م�صرف البحرین املركزي وبور�صة البحرین وجمل�س �إدارة
امل�صرف واجلمعیة العمومیة مل�ساهمي امل�صرف اخلليجي التجاري.

تزام ًنا مع انتقاله ملقره اجلديد

« »BIBFيطلق � 6أكادمييات لتكنولوجيا املعلومات

يف اجتماعها مع وزيرة التجارة وال�صناعة امل�صرية

«رجال الأعمال» تبحث �إقامة معر�ض دائم للمنتجات امل�صرية يف البحرين
بحث رئي�س جمعية رجال الأعمال
البحرينية� ،أحمد عبداهلل بن هندي مع وزيرة
التجارة وال�صناعة امل�صرية نيفني جامع �سبل
تعزيز التكامل االقت�صادي والتجاري بني مملكة
البحرين وجمهورية م�صر العربية ال�شقيقة
و�أهمية العمل على تنفيذ م�شاريع ا�ستثمارية
م�شرتكة من �أجل رفع حجم التبادل التجاري
بني البلدين �إىل م�ستويات متقدمة تلبي طموح
الطرفني.
وتطرق اجلانبان خالل اللقاء �إىل �ضرورة
تفعيل كافة االتفاقيات التجارية املربمة بني
البلدين ال�شقيقني والعمل على خلق فعاليات
وبرامج اقت�صادية م�شرتكة بني قطاع الأعمال
يف اجلانبني من �أجل الوقوف والتعرف على
البيئة اال�ستثمارية يف كل بلد واال�ستفادة من
فر�ص التعاون املتوفرة يف �سبيل م�ضاعفة
حجم التجارة البينية بني البلدين ال�شقيقني.
و�أكد بن هندي حر�ص جمعية رجال
الأعمال البحرينية على تنمية وتطوير العالقات
التجارية بني مملكة البحرين وجمهورية
م�صر العربية ال �سيما يف القطاعات التجارية
الواعدة و�أهمية اال�ستفادة من املوقع اجلغرايف
املتميز للمملكة والت�سهيالت احلكومية املتوفرة
لزيادة حجم اال�ستثمارات امل�صرية يف ال�سوق
البحريني الذي يعد بوابة رئي�سية للدخول �إىل
�أ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي.

و�أ�شار بن هندي �إىل �أن االجتماع مع
الوزيرة نيفني جامع ا�ستعر�ض درا�سة �إمكانية
�إقامة معر�ض دائم للمنتجات امل�صرية يف
مملكة البحرين وفتح فروع لعدد من ال�شركات
امل�صرية والبحرينية يف كال البلدين ،حيث
�أكدت الوزيرة على ا�ستعداد وزارة التجارة
وال�صناعة امل�صرية لدعم كافة املبادرات
التي ت�ساهم يف حتقيق التكامل التجاري بني
االقت�صاد امل�صري والبحريني.
و�أ�ضاف بن هندي �أن جمل�س الأعمال
البحريني امل�صري الذي مت �إعادة تفعيله م�ؤخ ًرا
�سيقوم بدور حموري يف تن�شيط حركة التبادل
التجاري وتعزيز اال�ستثمارات امل�شرتكة بني
القطاع اخلا�ص يف البلدين ال�شقيقني وبحث
احللول لأي حتديات �أو عقبات قد تواجه
امل�شاريع اال�ستثمارية القائمة يف ال�سوق
البحريني وامل�صري مبا ي�سهم يف �إحداث نقلة
نوعية يف م�ستوى العالقات االقت�صادية بني
اجلانبني.
من جانبها ،قالت وزيرة التجارة وال�صناعة
امل�صرية نيفني جامع �إن حكومة بالدها حري�صة
على حتقيق التكامل االقت�صادي مع مملكة
البحرين وتعزيز �أوا�صر التعاون التجاري من
�أجل زيادة حجم التجارة البينية واال�ستثمارات
امل�شرتكة بني اجلانبني يف املرحلة املقبلة
مل�ستويات غري م�سبوقة تعك�س م�ستوى

العالقات املتميزة التي تربط القيادة ال�سيا�سية
و�شعبي البلدين.
و�أكدت جامع على الدور الهام ملجل�س
الأعمال البحريني امل�صري يف تنمية العالقات
الثنائية يف خمتلف القطاعات االقت�صادية
و�أهمية ترجمة االتفاقيات التجارية املربمة
بني البلدين ال�شقيقني �إىل م�شاريع ا�ستثمارية
ملمو�سة ت�صب يف م�صلحة االقت�صاد امل�صري
والبحريني على حد �سواء.
ودعت الوزيرة جامع قطاع الأعمال
البحريني �إىل اال�ستفادة من احلزم التحفيزية
التي يتيحها مناخ اال�ستثمار يف جمهورية
م�صر العربية وخا�صة يف املنطقة االقت�صادية
لقناة ال�سوي�س يف �سبيل �إن�شاء م�شاريع
جتارية م�شرتكة ال �سيما يف جماالت ال�صناعة
والزراعة وجتارة التجزئة والت�صدير �إىل
الأ�سواق الإقليمية والعاملية حيث �أن جمهورية
م�صر العربية ومملكة البحرين لديهما العديد
من اتفاقيات التجارة احلرة مع �أهم العوا�صم
والأ�سواق العاملية .ح�ضر اللقاء من جانب
جمعية رجال الأعمال البحرينية كال من
نبيل �أجور وعبدالوهاب احلواج ونا�صر
الأهلي وجمال الكوهجي وبقية �أع�ضاء الوفد
التجاري البحريني الذي يزور القاهرة حال ًيا
ومن اجلانب امل�صري امل�ست�شار حامت الع�شري
واملهند�س جمد املنزالوي وحممد يو�سف.

�أطلق معهد البحرين للدرا�سات
امل�صرفية واملالية «� »BIBFستة �أكادمييات
للتدريب على تكنولوجيا املعلومات
والتحول الرقمي ،وذلك يف �إطار جهوده
لدعم خطة التعايف االقت�صادي التي �أعلنت
عنها م�ؤخرا احلكومة املوقرة وركزت يف
�أولوياتها على تدريب � 10آالف بحريني
وو�ضعت تقنية املعلومات �ضمن القطاعات
االقت�صادية الأ�سا�سية الواعدة.
وي�أتي �إطالق هذه الأكادمييات تزامنا
مع انتقال معهد البحرين للدرا�سات
امل�صرفية واملالية ملقره اجلديد يف خليج
البحرين ،وما يحتويه من بنية حتتية
متقدمة جدا وقاعات جمهزة متعددة
اال�ستخدامات وكوادر تعليمية و�إدارية
ذات خربات عريقة مبا يجعل منه املركز
التعليمي التدريبي الفريد من نوعه على
م�ستوى املنطقة ككل.
وقال رئي�س مركز التحول الرقمي
و�إدارة امل�شاريع يف املعهد �أحمد نعيمي �إن
الإعالن عن �إطالق هذه الأكادمييات ال�ستة
يتوج م�سرية عمل طويلة بد�أها املعهد قبل
�سنوات متكن خاللها من تقدمي �أكرث من
 600دورة تدريبية متخ�ص�صة يف البحرين
وخارجها ،وا�ستفاد منها خمتلف املتدربني
من طالب وخريجني وموظفني على ر�أ�س
عملهم ومديرين ور�ؤ�ساء تنفيذيني و�أع�ضاء
ور�ؤ�ساء جمل�س �إدارة.
و�أ�ضاف النعيمي يف ت�صريح له بهذه
املنا�سبة «لدينا �شراكات يف جمال التدريب
على تقنية املعلومات والتحول الرقمي مع
كربى �شركات التقنية العاملية مثل �أمازون
ويب �سريفي�سز ومايكرو�سوفت وكومب تي
�آي �إيه ،وي�شمل التدريب ور�ش توعوية،
وور�ش عمل متخ�ص�صة ،ودورات ال�شهادات
االحرتافية� ،إ�ضافة �إىل الدورات املتخ�ص�صة
التي تعتمد على التطبيق العملي وابتكار
احللول التكنولوجية ذات ال�صلة مبتطلبات
العمل».
و�أ�شار �إىل �أن مركز التحول الرقمي
و�إدارة امل�شاريع يف املعهد ي�صمم ويطرح
حلول تدريبية متكاملة متكن املتدرب
من خو�ض رحلة تدريبية �شاملة بدءا من
تعلم الأ�سا�سيات حتى اتقان االخت�صا�صات
التكنولوجية املتقدمة مثل الأمن ال�سيرباين

�أحمد النعيمي
�أو الذكاء اال�صطناعي.
و�أو�ضح �أن الأكادمييات ال�ستة التي
�أطلقها املعهد ت�ضم �أكادميية التحول
الرقمي ،و�أكادميية �أمتتة اخلدمات امل�صرفية
مبا فيها التكنولوجيا املالية ،و�أكادميية
علوم البيانات ،و�أكادميية الأمن ال�سيرباين،
و�أكادميية تطبيقات التحول الرقمي مثل
الذكاء ال�صناعي واحلو�سبة ال�سحابية،
�إ�ضافة �إىل �أكادميية �أ�سا�سيات تقنية
املعلومات ،الف ًتا �إىل �أن هذه الأكادمييات
تقدم م�سارات تدريبية متخ�ص�صة وت�سهل
على املتدرب اختيار الدورات التدريبية
املالئمة ح�سب جمال عمله واملهارات
التكنولوجية املراد تطويرها� .أطلق معهد
البحرين للدرا�سات امل�صرفية واملالية
�ستة �أكادمييات للتدريب على تكنولوجيا
املعلومات والتحول الرقمي ،وذلك يف �إطار
جهوده لدعم خطة التعايف االقت�صادي
التي �أعلنت عنها م�ؤخ ًرا احلكومة املوقرة
وركزت يف �أولوياتها على تدريب � 10آالف
بحريني وو�ضعت تقنية املعلومات �ضمن
القطاعات االقت�صادية الأ�سا�سية الواعدة.
وي�أتي �إطالق هذه الأكادمييات تزامنا
مع انتقال معهد البحرين للدرا�سات
امل�صرفية واملالية ملقره اجلديد يف خليج
البحرين ،وما يحتويه من بنية حتتية
متقدمة جدا وقاعات جمهزة متعددة
اال�ستخدامات وكوادر تعليمية و�إدارية
ذات خربات عريقة مبا يجعل منه املركز
التعليمي التدريبي الفريد من نوعه على
م�ستوى املنطقة ككل.

