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مستند العرض
فيما يتعلق بالعرض الطوعي المشروط المقدم من بنك البحرين الوطني ش.م.ب لالستحواذ على ما يصل إلى 

100% من األسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب شريطة الحصول على الحد 
األدنى لالستحواذ البالغة نسبته 40.94% من رأس المال الصادر لبنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب، وبذلك تصل 
الحصة اإلجمالية لبنك البحرين الوطني ش.م.ب. في بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب إلى حـد أدنى قدره %70 
إما نقًدا مقابل 0.117 دينار لكل سهم من أسهم بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب. وإما بتبادل األسهم بنسبة 

0.167 سهم جديد في بنك البحرين الوطني ش.م.ب لكل سهم في بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب. بناًء على 
اختيار كل مساهم من مساهمي بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

التواريخ الرئيسية

سيتم اإلعالن عنهتاريخ افتتاح العرض

التاريخ الذي يلي تاريخ افتتاح العرض بـ 15 يومًا تقويميًا، مع تاريخ إغالق العرض األولي
مراعاة تاريخ إغالق العرض النهائي.

تاريخ إغالق العرض األولي، أو التاريخ الذي يلي خمسة عشر يومًا تاريخ إغالق العرض النهائي
)15( من التاريخ الذي يتم فيه تعديل العرض أو التاريخ الذي يتم 

فيه إعالن أن العرض قد أصبح غير مشروط، أيهما أبعد.

يوم عمل واحد )1( بعد تاريخ إغالق العرض النهائيتاريخ إعالن قبول/ رفض العرض

ص،  مهم: إذا ساورتكم شكوك بشأن محتويات مستند العرض وجوانبه يجب عليكم استشارة أي متداِول أوراق مالية مرخَّ
 أو مؤسسة مرخصة في األوراق المالية، أو مدير بنك، أو مستشار قانوني، أو محاٍم، أو محاسب مهني،

أو أي مستشار مهني آخر.

بيان إخالء المسؤولية

ال يتحمل أي من مصرف البحرين المركزي، بورصة البحرين، أو ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، في مملكة البحرين أيَّ 
مسؤولية عن دقة واكتمال البيانات والمعلومات الواردة في مستند العرض، وُيخلون مسؤوليتهم صراحًة عن أي خسارة، 

مهما كانت، تنشأ عن االعتماد الكلي أو الجزئي على محتويات مستند العرض.

مستند العرض مؤرخ 24 نوفمبر 2019

العارض

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

المستشار المالي 
المستشارون القانونيون لمقدم العرضلمقدم العرض

مستشار تنفيذ اإلصدار، 
وكيل االستالم، وكيل 

التخصيص

 مركز اإليداع المركزي
ومسجل الطرح

سيكو ش.م.ب مقفلةحسن رضي ومشاركوهتراورز آند هاملينزالزارد فريرز ساس
 شركة البحرين للمقاصة

ش.م.ب )مقفلة(



www.nbbonline.com
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

برج بنك البحرين الوطني، شارع الحكومة،
ص.ب ١٠٦، المنامة، مملكة البحرين

هاتف: ٢٢٨٨٠٠ ١٧ )٩٧٣+(,  فاكس: ٢٢٨٩٩٨ ١٧ )٩٧٣+(
nbb@nbbonline.com :البريد اإللكتروني

www.nbbonline.com :الموقع اإللكتروني
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إقرار أعضاء مجلس اإلدارة

يتحمل أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ش.م.ب -الُمصدر لمستند العرض- المبينة أسماؤهم أدناه منفردين ومجتمعين 
كامَل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في مستند العرض، ويقرون -على حد علمهم واعتقادهم وبناًء على ما قاموا 
به من عناية واجبة- بأن المعلومات الواردة في مستند العرض تتفق مع الحقائق وال تحتوي على أي إغفاالت من المحتمل أن 

تؤثر على أهمية مستند العرض واكتماله.

بيان من مجلس إدارة بنك البحرين الوطني
قام بنك البحرين الوطني ش.م.ب بإعداد مستند العرض وفقًا للملحق )ج( من الجزء )ب( من مجلد التوجيهات السادس الصادر 
عن مصرف البحرين المركزي بشأن عمليات الشراء واالندماج واالستحواذ لتوفير المعلومات لمساهمي بنك البحرين اإلسالمي 
ش.م.ب فيما يتعلق بالعرض المقدم من بنك البحرين الوطني ش.م.ب لالستحواذ على ما يصل إلى 100% من األسهم العادية 
الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب شريطة الحصول على الحد األدنى لالستحواذ البالغة نسبته %40.94، 

وبذلك تصبح الحصة اإلجمالية لبنك البحرين الوطني ش.م.ب في بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب إلى حد أدنى قدره %70.

تم إيداع مستند العرض لدى مصرف البحرين المركزي، ويقر مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ش.م.ب بموجبه، بعد إجراء العناية 
الواجبة المطلوبة في مثل هذه الحاالت بأن المعلومات الواردة في مستند العرض تتفق مع الوقائع وال تحتوي على أي إغفاالت 

جوهرية على حد علمه.

التوقيعالمنصبمجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ فاروق يوسف خليل المؤيد

نائب رئيس مجلس اإلدارةد/ عصام عبد الله يوسف فخرو

نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ فوزي أحمد علي كانو

عضو مجلس إدارةالسيد/ خالد يوسف عبدالرحمن عبدالرحيم

عضو مجلس إدارةالسيد/ حسين سلطان سلطان الغانم

عضو مجلس إدارةسعادة السيد/ خالد عمر الرميحي

عضو مجلس إدارةالشيخ/ راشد بن سلمان آل خليفة

عضو مجلس إدارةالسيدة/ هالة علي حسين يتيم

عضو مجلس إدارةالسيد/ يوسف عبد الله أكبر علي رضا

عضو مجلس إدارةالسيد/ ريشي كابور

عضو مجلس إدارةالسيد/ محمد طارق محمد صادق محمد أكبر
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معلومات مهمة

تم إعداد مستند العرض فيما يتعلق بالعرض الطوعي المشروط )وُيشار إليه فيما بعد باسم »العرض«( المقدم من بنك البحرين 
م العرض« أو »بنك البحرين الوطني«( لالستحواذ على ما يصل إلى %100  الوطني ش.م.ب )وُيشار إليه فيما بعد باسم »مقدِّ
من األسهم الصادرة والمدفوعة من بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب )وُيشار إليه فيما بعد باسم »متلقي العرض« أو »بنك 
البحرين اإلسالمي«(، شريطة الحصول على الحد األدنى لالستحواذ البالغة نسبته 40.94%، مما يزيد من إجمالي ما يملكه بنك 
البحرين الوطني في رأس المال الصادر لبنك البحرين اإلسالمي إلى حد أدنى قدره 70%، وذلك وفقًا للشروط واألحكام الواردة 
في مستند العرض، ويصبح هذا العرض غير مشروط فقط في حال استيفاء الشروط المسبقة المنصوص عليها في البند 6-3 

من مستند العرض أو تنازل بنك البحرين الوطني عنها.

إذا كنتم عند استالمكم مستند العرض قد قمتم ببيع جميع أسهمكم في بنك البحرين اإلسالمي فعليكم تسليم مستند العرض 
فورًا إلى الشخص الذي ِبيعت له األسهم، أو الشخص الذي فوضه بنك البحرين اإلسالمي أو بورصة البحرين أو وكيل آخر تم من 

خالله إجراء البيع إلنفاذ البيع أو نقل الملكية لصالح الشخص الذي بيعت له األسهم.

ُأِعدَّ مستند العرض ليتوافق مع أحكام المجلد السادس من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي بشأن عمليات السيطرة واالندماج 
واالستحواذ )وُيشار إليه فيما بعد باسم »كتاب القواعد«(.

تم إيداع مستند العرض لدى مصرف البحرين المركزي إال أن ذلك ال تشكل ضمانًا من قبل مصرف البحرين المركزي بأن الحقائق 
الواردة في مستند العرض دقيقة أو كاملة.

م لمساهمي بنك البحرين اإلسالمي المقيمين في دول أخرى غير مملكة البحرين بقوانين بلد اإلقامة  قد يتأثر هذا العرض المقدَّ
الخاص بهم، وال يجوز اعتباره عرضًا في أي والية قضائية يكون فيها العرض منتهكًا لقوانين هذه الوالية القضائية، ويتعين على 
جميع مساهمي بنك البحرين اإلسالمي الراغبين في قبول العرض أن يتأكدوا من مراعاة القوانين المعمول بها في الواليات 

القضائية ذات الصلة، بما في ذلك استالم أي موافقة حكومية ضرورية أو سداد أي ضرائب مستحقة.

قام مقدم العرض بتوفير المعلومات الواردة في مستند العرض والمتعلقة به. ال يقدم المستشار المالي، ووكيل االستالم، 
د أو ضمان -صريحًا كان أو ضمنيًا- فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه المعلومات، وال يوجد في  والمستشارون القانونيون أي تعهُّ
دًا أو ضمانًا من ِقبل المستشار المالي، أو وكيل االستالم، أو  مستند العرض أي نص يمثل -أو يمكن اعتباره على أنه يمثل– تعهُّ

المستشارين القانونيين.

تم إعداد المعلومات الواردة في مستند العرض والمتعلقة ببنك البحرين اإلسالمي بحسن نية بناًء على المعلومات المتاحة على 
الصعيد العام وبالتعاون مع إدارة بنك البحرين اإلسالمي، ومن َثمَّ ال يتحمل مقدم العرض، والمستشار المالي، ووكيل االستالم 

أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في مستند العرض بخصوص بنك البحرين اإلسالمي.

يجب توجيه جميع االستفسارات المتعلقة بمستند العرض إلى مقدم العرض، علمًا بأنه لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي 
معلومات أو تقديم أي ضمان نيابة عن مقدم العرض بخالف ما هو مشار إليه في مستند العرض.

نقر بصحة المعلومات الواردة في مستند العرض اعتبارًا من تاريخها، وذلك على حد علم واعتقاد أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين 
الوطني الذين بذلوا العناية الواجبة المطلوبة في مثل هذه الحاالت، وسيتم نشر أي معلومات جوهرية جديدة واإلعالن عنها فورًا 

كملحق لمستند العرض وفقًا ألحكام كتاب القواعد.

ص،  مالحظة مهمة: إذا ساورتكم شكوك بشأن محتويات مستند العرض وجوانبه يجب عليكم استشارة أي متداِول أوراق مالية مرخَّ
أو مؤسسة مرخصة في األوراق المالية، أو مدير بنك، أو مستشار قانوني، أو محاٍم، أو محاسب مهني، أو أي مستشار مهني 
آخر. إن الحقيقة المتمثلة في أن هذا العرض قد تم إيداعه لدى مصرف البحرين المركزي ال تعني أن مصرف البحرين المركزي يتحمل 

المسؤولية عن أداء مقدم العرض أو متلقي العرض، أو عن صحة أي بيانات أو ضمانات يقدمها مقدم العرض.

يمكن الحصول على نسخ من مستند العرض واستمارة القبول والتحويل من مكاتب وكيل االستالم، وبورصة البحرين، والفروع 
المشاركة في مملكة البحرين.

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى البند 4.

البيانات التطلعية
يحتوي مستند العرض على كلمات أو عبارات مثل سوف، ويهدف، ويتوقع، والتنبؤ، والتقدير، والنوايا، والمستقبل، والغرض، 
يتم  أال  االفتراضات، ويجب  إلى  التطلعية  البيانات  تطلعية، وتستند هذه  بيانات  ُتعد  لها  وعبارات مماثلة  ويتعين،  والمشروع، 

تفسيرها على أنها مؤشر على األحداث الفعلية التي ستحدث أو ضمان لألداء المستقبلي.
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مسرد المصطلحات. 1

يكون للكلمات والعبارات التي لم يتم تعريفها بطريقة أخرى في مستند العرض المعاني اآلتية، ما لم يقتِض السياق خالف ذلك:

ُيقصد به قبول هذا العرض من ِقبل مساهم بنك البحرين اإلسالمي من خالل التوقيع القبول
العرض وفقًا  القبول والتحويل وتقديمها إلى وكيل االستالم خالل فترة  على استمارة 

لإلجراءات المنصوص عليها في مستند العرض؛

ُيقصد بها االستمارة التي سيتم إعدادها وتوزيعها من ِقبل بنك البحرين اإلسالمي و/ أو إستمارة القبول والتحويل
وكيل االستالم على مساهمي بنك البحرين اإلسالمي للمشاركة في العرض؛

ُيقصد بها مملكة البحرين؛البحرين

ُيقصد بها شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب )مقفلة(؛شركة البحرين للمقاصة

ُيقصد به العملة الرسمية لمملكة البحرين؛الدينار البحريني

ُيقصد بها بورصة البحرين؛بورصة البحرين

قبل بنك البحرين اإلسالمي مرخص من   ،9900 رقم  تجاري  اإلسالمي ش.م.ب، سجل  البحرين  بنك  به  ُيقصد 
مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة إسالمي ومدرج في بورصة البحرين؛

ُيقصد به حامل أسهم بنك البحرين اإلسالمي في التاريخ الواقع يومي عمل )2( بعد آخر مساهم بنك البحرين اإلسالمي
يوم للتداول ويوم عمل واحد )1( بعد تعليق تداول أسهم بنك البحرين اإلسالمي ألسباب 

العرض؛

مجموعها أسهم بنك البحرين اإلسالمي يبلغ  والتي  والمدفوعة،  الصادرة  اإلسالمي  البحرين  بنك  أسهم  بها  ُيقصد 
1,064,058,587 سهمًا؛

ُيقصد به مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ش.م.ب؛مجلس اإلدارة

ُيقصد به يوم تكون فيه البنوك، والمؤسسات المالية، وبورصة البحرين مفتوحة للعمل يوم عمل
العام في مملكة البحرين؛ 

ُيقصد به العرض النقدي من بنك البحرين الوطني لالستحواذ على ما يصل إلى 100% العرض النقدي
من األسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين اإلسالمي نظير مقابل نقدي قدره 
الحد  الحصول على  البحرين اإلسالمي، شريطة  بنك  0.117 د.ب لكل سهم من أسهم 
البحرين  لبنك  اإلجمالية  الحصة  40.94% وبذلك تصل  البالغة نسبته  األدنى لالستحواذ 
في  موضح  هو  كما   ،%70 قدره  أدنى  حد  إلى  اإلسالمي  البحرين  بنك  في  الوطني 

مستند العرض من خالل العرض النقدي وعرض تبادل األسهم؛

ُيقصد به مصرف البحرين المركزي؛المصرف المركزي

ُيقصد بها نسخة من وثيقة معتمدة كنسخة طبق األصل من أيٍّ مما يلي من دول مجلس نسخة مصدقة
المالي لمكافحة غسيل  العمل  أو دولة عضو في مجموعة  العربية  الخليج  التعاون لدول 

األموال:
محام؛ )أ( 

كاتب عدل؛ )ب( 
محاسب قانوني/ معتمد؛ )ج( 

مسؤول في وزارة حكومية؛ )د( 
مسؤول في سفارة أو قنصلية؛ أو )هـ( 

مسؤول تابع لمقدم العرض، أو متلقي العرض، أو أي مؤسسة مالية أخرى مرخصة. )و( 

ُيقصد بها إدارة مراقبة األسواق المالية في مصرف البحرين المركزي؛إدارة مراقبة األسواق المالية

ُيقصد به مركز اإليداع المركزي لألوراق المالية في شركة البحرين للمقاصة؛مركز اإليداع المركزي لألوراق المالية
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ُيقصد بها الشروط المنصوص عليها في البند 3-6 من مستند العرض؛الشروط المسبقة

لة ملكيتها عن طريق الحاسوب؛مسجلة عن طريق الحاسوب ُيقصد بها مسجَّ

ُيقصد به اجتماع الجمعية العامة غير العادية؛ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

ُيقصد بها مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل األموال؛مجموعة العمل المالي

ُيقصد به تاريخ إغالق العرض األولي أو التاريخ الذي يقع في اليوم التقويمي الـ15 من تاريخ إغالق العرض النهائي
تاريخ إعالن العرض أومراجعة العرض أو التاريخ الذي يصبح فيه العرض غير مشروط، أيهما 

أبعد؛

ُيقصد به الزارد فريرز ساس؛المستشار المالي

ُيقصد بها اإلخطار بنية مؤكدة لتقديم عرض صادر عن بنك البحرين الوطني إلى مجلس النية المؤكدة
إدارة بنك البحرين اإلسالمي في 3 نوفمبر 2019؛

ُيقصد به مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم مملكة البحرين، ودولة الكويت، مجلس التعاون الخليجي
وسلطنة عمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة؛

ُيقصد به رقم الحساب المصرفي الدولي؛آيبان

ُيقصد به 15 يوم تقويمي من تاريخ افتتاح العرض وهو آخر تاريخ الستالم استمارة القبول تاريخ إغالق العرض األولي
والتحويل المكتمل البيانات، مع مراعاة تاريخ إغالق العرض؛

ُيقصد به رقم فريد صادر عن شركة البحرين للمقاصة ألي مستثمر يقوم بفتح حساب إيداع رقم مستثمر
لألوراق المالية في شركة البحرين للمقاصة؛

ُيقصد به آخر تاريخ قبل إرسال مستند العرض هذا لمجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي تاريخ آخر يوم عملي
للتأكد من بعض المعلومات التي يحتويها مستند العرض، و هو 17 نوفمبر 2019؛

ُيقصد به التاريخ الذي يسبق تاريخ افتتاح العرض بيومي )2( عمل؛آخر تاريخ للتداول

ُيقصد به الشخص الذي يقل عمره عن 21 عامًا؛القاصر

ُيقصد بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين؛وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ُيقصد به بنك البحرين الوطني ش.م.ب، سجل تجاري رقم 269، المرخص لدى مصرف بنك البحرين الوطني
البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي ومدرج في بورصة البحرين؛

ُيقصد به كل سهم عادي إضافي من أسهم بنك البحرين الوطني مع إصدار معتمد لحد سهم بنك البحرين الوطني الجديد
ما يقرب من 145,000,000، وتنتج مثل هذه األسهم )مع التقريب وفقًا لما هو موضح 
في البند 4-3( عن زيادة في رأس مال بنك البحرين الوطني المزمع إصداره إلى مساهمي 
بنك البحرين اإلسالمي الذين اختاروا عرض تبادل األسهم كبديل للعرض النقدي بمحض 
أن يصبح  البحرين اإلسالمي، بشرط  بنك  إرادتهم واختيارهم في مقابل أسهمهم في 

العرض غير مشروط بعد استيفاء الشروط المسبقة؛

ُيقصد به العرض المقدم من بنك البحرين الوطني لالستحواذ على ما يصل إلى 100% العرض
لرضا  وفقًا  اإلسالمي ش.م.ب  البحرين  لبنك  والمدفوعة  الصادرة  العادية  األسهم  من 
بنك البحرين الوطني أو تنازله عن الشروط المسبقة بما في ذلك الحد األدنى لالستحواذ 
المال  الوطني في رأس  البحرين  بنك  إجمالي ما يملكه  يزيد من  40.94%، مما  بنسبة 
الصادر لبنك البحرين اإلسالمي إلى 70% على األقل كما هو موضح في مستند العرض 
و  إرادة  بمحض  النقدي  للعرض  كبديل  األسهم  تبادل  وعرض  النقدي  العرض  خالل  من 

إاختيار كل مساهم في بنك البحرين اإلسالمي؛

ُيقصد به وثيقة العرض التي ُأِعَدت فيما يتعلق بالعرض؛مستند العرض

مسرد المصطلحات )تتمة(  .1
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ُيقصد به التاريخ الذي سيتم اإلعالن عنه والذي يبدأ فيه استالم استمارات القبول والتحويل تاريخ افتتاح العرض
المكتملة البيانات من قبل وكيل االستالم؛

العرض مدة العرض إغالق  تاريخ  في  وتنتهي  العرض  افتتاح  تاريخ  من  تبدأ  التي  الفترة  بها  ُيقصد 
النهائي؛

تاريخ اإلعالن عن قبول/ رفض 
العرض

ُيقصد به يوم عمل واحد )1( بعد تاريخ إغالق العرض النهائي، وهو التاريخ الذي يتم فيه 
إعالن قبول أو رفض العرض إلى مساهمي بنك البحرين اإلسالمي؛

ُيقصد به بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب؛متلقي العرض

م العرض ُيقصد به بنك البحرين الوطني ش.م.ب؛مقدِّ

إلى تعميم مجلس إدارة متلقي العرض اإلسالمي  البحرين  بنك  إدارة  مجلس  قبل  من  سيرسل  الذي  التعميم  به  ُيقصد 
مساهمي بنك البحرين اإلسالمي وفق القاعدة TMA-2.7.7 من كتاب القواعد في غضون 
فترة أقصاها )21( يوم تقويمي من تاريخ استالم مستند العرض هذا، ويحوي المعلومات 
المطلوب تزويد مساهمي بنك البحرين اإلسالمي بها وفق أحكام كتاب القواعد. تتطلب 
موافقة مصرف البحرين المركزي في حال عدم تمكن مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي 

من نشر التعميم في هذه المدة؛

ُيقصد بها فروع كلٍّ من بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين اإلسالمي المدرجة في البند الفروع المشاركة
4-1-12 من مستند العرض التي ستتلقى استمارات القبول والتحويل خالل مدة العرض؛

باستالم وكيل االستالم والمفوض  العرض  المعين من قبل مقدم  )مقفلة(  به سيكو ش.م.ب  ُيقصد 
استمارات القبول والتحويل وفقًا لمستند العرض ومن خالل الفروع المشاركة؛

ُيقصد به حساب لدى شركة وساطة معتمدة من بورصة البحرين؛حساب األوراق المالية

ُيقصد به التاريخ الذي تم اإلعالن عنه بعد تاريخ إعالن قبول/ رفض العرض، شريطة أن تاريخ التسوية
يصبح هذا العرض غير مشروط، حيث يتلقى مساهمو بنك البحرين اإلسالمي المشاركون 

في العرض مدفوعاتهم نقدًا أو أسهمًا بمجرد إتمام جميع اإلجراءات التنظيمية؛

م من بنك البحرين الوطني كبديل للعرض النقدي عرض تبادل األسهم ُيقصد به عرض تبادل األسهم المقدَّ
بمحض إرادة واختيار كل مساهم في بنك البحرين اإلسالمي لالستحواذ على ما يصل 
مقابل  اإلسالمي  البحرين  لبنك  والمدفوعة  الصادرة  العادية  األسهم  من   %100 إلى 
أسهم بنك البحرين الوطني الجديدة بنسبة تبادل قدرها 0.167 من أسهم بنك البحرين 
الوطني لكل سهم من أسهم بنك البحرين اإلسالمي، ويخضع ذلك لحد أدنى لالستحواذ 
يبلغ 40.94% مما يزيد من إجمالي ما يملكه بنك البحرين الوطني في رأس المال الصادر 
70% بحد أدنى، كما هو موضح في مستند العرض من  لبنك البحرين اإلسالمي إلى 

خالل العرض النقدي وعرض تبادل األسهم؛

ُيقصد بها نسبة قدرها 0.167 سهم جديد في بنك البحرين الوطني لكل سهم من أسهم نسبة تبادل األسهم
بنك البحرين اإلسالمي بموجب عرض تبادل األسهم كبديل للعرض النقدي بمحض إرادة 
واختيار كل مساهم في بنك البحرين اإلسالمي بشرط أن يصبح العرض غير مشروط بعد 

استيفاء الشروط المسبقة؛

تاريخ تعليق التداول على أسهم بنك 
البحرين اإلسالمي

فيه  تكون  والذي  واحد  عمل   )1( بيوم  العرض  افتتاح  تاريخ  يسبق  الذي  التاريخ  به  ُيقصد 
أسهم بنك البحرين اإلسالمي موقوفة من التداول في بورصة البحرين؛

قواعد كتاب القواعد كتاب  في  واالستحواذ  واالندماج  السيطرة  بعمليات  الخاص  الفصل  به  ُيقصد 
مصرف البحرين المركزي، المجلد السادس؛ و 

بالنسبة تاريخ العرض غير مشروط مشروطًا  غير  أصبح  العرض  أن  فيه  يعلن  أو  فيه  يصبح  الذي  التاريخ  به  ُيقصد 
للموافقات.
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مجلس اإلدارة  1-2
تــم تقديــم هــذا العــرض وفقــًا للقــرارات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد فــي 23 أكتوبــر 2019، حيــث قــرر مجلــس 

اإلدارة مــا يلي:

البحرين اإلسالمي،  العادية الصادرة والمدفوعة لبنك  100% من األسهم  الموافقة على استحواذ ما يصل إلى   1-1-2
عنها بموجب  الوطني  البحرين  بنك  تنازل  أو  المسبقة  الشروط  بعد استيفاء  غير مشروط  العرض  أن يصبح  بشرط 
مستندات العرض، بما في ذلك استالم القبول من حاملي األسهم العادية في بنك البحرين اإلسالمي، بحيث 
تكون حصة بنك البحرين الوطني في بنك البحرين اإلسالمي بعد العرض 70% على األقل من رأس المال الصادر 

لبنك البحرين اإلسالمي؛

الموافقة على تمويل العنصر النقدي لسعر الشراء من أجل قبول العرض النقدي من خالل المستحقات الداخلية   2-1-2
المتراكمة؛

الموافقة على شراء ما يصل إلى 100% من أسهم بنك البحرين اإلسالمي من خالل )1( سعر العرض النقدي الذي   3-1-2
يصل إلى 0.117 دينارًا بحرينيًا للسهم الواحد في بنك البحرين اإلسالمي. )2( عرض تبادل األسهم على أساس 
نسبة تباُدل األسهم التي تصل إلى 0.167 سهمًا جديدًا في البنك لكل سهم من أسهم بنك البحرين اإلسالمي، 
ويتم حسابها -في كل حالة- على أساس توزيع أرباح تراكمية وتخضع لمعادلة تسوية مناسبة فيما يتعلق بتوزيعات 
األرباح وتوزيع األسهم المجانية شريطة أن يصبح العرض غير مشروط بعد استيفاء الشروط المسبقة أو تنازل بنك 

البحرين الوطني عنها؛

عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك البحرين الوطني للموافقة على زيادة رأس المال وإصدار   4-1-2
البحرين الوطني سيتم طرحها في  ما يصل إلى 145,000,000 سهمًا جديدًا تقريبًا في رأس المال الصادر لبنك 

مقابل أسهم بنك البحرين اإلسالمي؛ و

تقديم توصية لمساهمي بنك البحرين الوطني بالتنازل عن حقوق األولوية في أسهم بنك البحرين الوطني الجديدة   5-1-2
لصالح مساهمي بنك البحرين اإلسالمي الذين يقبلون عرض تبادل األسهم بشرط أن يصبح العرض غير مشروط 

بعد استيفاء الشروط المسبقة أو تنازل بنك البحرين الوطني عنها.

الجمعية العامة غير العادية لمقدم العرض  2-2
عقــد مقــدم العــرض اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهميه بشــأن العــرض فــي 24 نوفمبــر 2019. تــم اإلعــالن 
عــن جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي 31 أكتوبــر 2019 وفــق أنظمــة و قوانيــن البحريــن و يمكــن اإلطــالع 

عليــه مــن فــي موقــع بورصــة البحريــن علــى:
https://bahrainbourse.com/national-bank-of-bahrain-bsc----nbb-extraordinary-general-meeting-egm

إدارة مراقبة األسواق المالية في مصرف البحرين المركزي  3-2
تم إيداع نسخ من قرارات مجلس اإلدارة ومستند العرض لدى إدارة مراقبة األسواق المالية في مصرف البحرين المركزي، وحصل 
مقدم العرض على خطاب عدم ممانعة من إدارة مراقبة األسواق المالية بتاريخ 24 نوفمبر 2019 يفيد بأنه ليس لديها أي اعتراض 

على استخدام مستند العرض لغرض العرض.

القرارات والموافقات. 2
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يشــير مجلــس اإلدارة إلــى إخطــار النيــة المؤكــدة المــؤرخ بتاريــخ 3 نوفمبــر 2019 الــذي تــم بموجبــه إخطــار مجلــس إدارة بنــك البحريــن 
اإلســالمي بنيــة بنــك البحريــن الوطنــي المؤكــدة لتقديــم عــرض لمســاهمي بنــك البحريــن اإلســالمي لالســتحواذ علــى أســهمهم 

فــي بنــك البحريــن اإلســالمي، ونبيــن فيمــا يلــي تفاصيــل هــذا العــرض.

متلقي العرض واألوراق المالية المقدم بشأنها العرض  1-3
إن بنك البحرين اإلسالمي مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب السجل التجاري رقم 9900 بوصفه   1-1-3
شركة مساهمة بحرينية عامة أسهمها العادية ُمدَرجة في بورصة البحرين ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي 

كبنك تجزئة إسالمي.

يتمثل العرض في االستحواذ على ما بين 435,634,745 و 754,852,321 سهمًا عاديًا تبلغ القيمة االسمية لكل سهم   2-1-3
من أسهم بنك البحرين اإلسالمي 100 فلس، وهو ما يمثل ما بين 40.94% و70.94%، من رأس المال الصادر 

والمدفوع لبنك البحرين اإلسالمي.

مقدم العرض  2-3
ــاري رقــم 269  ــارة والســياحة بموجــب الســجل التج ــة والتج ــدى وزارة الصناع ــن ل ــة البحري ــي مســجل فــي مملك ــن الوطن ــك البحري بن
بوصفــه شــركة مســاهمة بحرينيــة عامــة أســهمها العاديــة ُمدَرجــة فــي بورصــة البحريــن و مرخــص مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي 

كبنــك تجزئــة تقليــدي.

مقابل العرض  3-3
العرض  البحرين اإلسالمي شريطة أن يصبح  لبنك  الواحد  0.117 دينار بحريني للسهم  النقدي  العرض  تبلغ قيمة   1-3-3
غير مشروط بعد استيفاء الشروط المسبقة أو تنازل بنك البحرين الوطني عنها. على افتراض أن جميع المساهمين 
في بنك البحرين اإلسالمي استفادوا من العرض النقدي ستبلغ القيمة اإلجمالية للعرض 88,317,721.557 دينارًا 

بحرينيًا.

كمقابل لعرض تبادل األسهم كبديل للعرض النقدي بمحض إرادة واختيار كل مساهم في بنك البحرين اإلسالمي   2-3-3
البحرين  لبنك  جديد  سهم   0.167 قدرها  أسهم  تباُدل  بنسبة  الجديدة  الوطني  البحرين  بنك  أسهم  إصدار  ،سيتم 
الوطني الوطني لكل سهم من أسهم بنك البحرين اإلسالمي بشرط أن يصبح العرض غير مشروط بعد استيفاء 

الشروط المسبقة أو تنازل بنك البحرين الوطني عنها.

تم إخطار مساهمي بنك البحرين اإلسالمي بأن بنك البحرين الوطني مؤسسة تجزئة تقليدية ولذلك فستكون أسهم   3-3-3
بنك البحرين الوطني الجديدة المعروضة كبديل للعرض النقدي بمحض إرادة واختيار كل مساهم في بنك البحرين 

اإلسالمي غير  متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

تم تحديد سعر العرض بناًء على تقييم بنك البحرين الوطني للمعلومات المالية وغير المالية المقدمة من بنك البحرين   4-3-3
اإلسالمي خالل ممارسة العناية الواجبة المحدودة التي قام بها بنك البحرين الوطني على بنك البحرين اإلسالمي.

المساهمون المؤهلون للعرض  4-3
إن مساهمي بنك البحرين اإلسالمي المدونة أسماؤهم بعد يومي عمل من آخر تاريخ للتداول أي يوم عمل واحد بعد تاريخ تعليق 

تداول أسهم بنك البحرين اإلسالمي في سجل أسهم بنك البحرين اإلسالمي سيكونون مؤهلين الستالم العرض.

تعليق التداول  5-3
سيتم تعليق التداول في بنك البحرين اإلسالمي اعتبارًا من تاريخ تعليق تداول أسهم بنك البحرين اإلسالمي. سيبدأ تداول أسهم 

بنك البحرين اإلسالمي من جديد بعد يوم عمل واحد من تاريخ التسوية.

الشروط المسبقة للعرض  6-3
 يخضع تنفيذ العرض الستيفاء الشروط المسبقة اآلتية أو تنازل بنك البحرين الوطني عنها إذا اقتضى األمر. ولتفادي الشك،

ال يصبح العرض غير مشروط ما لم يستوِف بنك البحرين الوطني الشروط المسبقة األربعة المذكورة أدناه أو يتنازل عنها:

من  435,634,745 سهمًا  عن  يقل  ال  بما  المتعلقة  اإلسالمي  البحرين  بنك  موافقات مساهمي  على  الحصول   1-6-3
أسهم بنك البحرين اإلسالمي –التي تمثل نسبة 40.94% من إجمالي رأس المال الصادر لبنك البحرين اإلسالمي، 
مما سيؤدي إلى امتالك بنك البحرين الوطني إلى 70% كحد أدنى من إجمالي رأس المال الصادر لبنك البحرين 

اإلسالمي؛

استالم جميع الموافقات التنظيمية والقانونية المتعلقة بالعرض؛  2-6-3

العرض. 3



11بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

الشروط المسبقة للعرض )تتمة(  6-3
الوطني  البحرين  لبنك  والمدفوع  الصادر  المال  رأس  في  الزيادة  على  الوطني  البحرين  بنك  مساهمي  موافقة   3-6-3
والتنازل عن حقوق األولوية فيما يتعلق بتلك األسهم لصالح مساهمي بنك البحرين اإلسالمي شريطة أن يصبح 

العرض غير مشروط بعد االستيفاء أو التنازل من جانب بنك البحرين الوطني للشروط المسبقة؛

أال يقوم بنك البحرين اإلسالمي بأيٍّ مما يلي من تاريخ اإلخطار بالنية المؤكدة حتى انتهاء مدة العرض:  4-6-3

إصدار أي أسهم و/ أو توزيع أرباح نقدية؛ ) أ( 

إنشاء أو إصدار أو منح أي أوراق مالية قابلة للتحويل أو خيارات أو ضمانات فيما يتعلق بأسهم بنك البحرين  ) ب( 
اإلسالمي أو السماح بإنشائها، أو إصدارها، أو منحها؛

بيع أو التصرف في أو حيازة األصول بخالف ما يقتضيه السياق المعتاد لألعمال؛ ) ج( 

إبرام العقود بما في ذلك عقود الخدمة، بخالف ما يقتضيه السياق المعتاد لألعمال، بما في ذلك العقود أو  ) د( 
اإلجراءات التي تؤدي إلى أي التزامات طارئة؛

ترتيب قيام بنك البحرين اإلسالمي أو أي شركة تابعة أو شقيقة له بشراء أو استرداد أي أسهم في بنك البحرين  ) ه( 
اإلسالمي أو تقديم مساعدة مالية ألي عملية شراء من هذا القبيل؛

االستحواذ على أي شركة أو شركة تضامن أو مؤسسة أعمال أو قسم منها أو الدخول في أي مشروع مشترك  ) و( 
أو تحالف استراتيجي؛

الدخول في أي التزام أو اتفاق أو ترتيب لتولي تمويل طرف ثالث أو دين مصرفي أو أي قرض أو دين آخر، أو  ) ز( 
تدبير أي تمويل من هذا القبيل لبنك البحرين اإلسالمي؛

إجراء أي تغييرات في عقد التأسيس والنظام األساسي لبنك البحرين اإلسالمي أو طبيعة الترخيص المصرفي  ) ح( 
أو العنوان المسجل لبنك البحرين اإلسالمي؛

تعديل، أو التنازل عن أو تغيير أو الموافقة على إنهاء أي عقد أو حقوق خاصة ببنك البحرين اإلسالمي بخالف   ) ط( 
ما يقتضيه السياق المعتاد لألعمال بما يتفق مع الممارسات السابقة؛ 

إبرام أي عقد ال يدخل في السياق المعتاد لألعمال مع أي طرف ذي صلة؛ ) ي( 

الدخول في أي اتفاق رسمي أو غير رسمي، أو االلتزام بأي مما سبق على نحو آخر؛ أو ) ك( 

تنفيذ أي إجراءات محظورة بموجب كتاب القواعد. ) ل( 

إذا قام بنك البحرين الوطني بالتنازل عن الشرط األول المذكور أعاله حسب سلطته، سيكون ذلك في كل األوقات بناء على 
و خاضع إلى شرط الحد األدنى لملكية بنك البحرين الوطني في بنك البحرين اإلسالمي لـ 50% على األقل من األسهم 

الصادرة و حقوق التصويت في بنك البحرين اإلسالمي وفق القاعدة TMA-3.3.2 من كتاب القواعد.

بموجب القاعدة TMA-2.14.5 من كتاب القواعد، و ما عدا في حالة موافقة مصرف البحرين المركزي، يجب استيفاء جميع 
الشروط خالل 15 يوم تقويمي من تاريخ العرض األولي أو تاريخ العرض غير المشروط أيهما كان الحقا، و إال أعتبر العرض 

الغيا.

بموجب القاعدة TMA-2.4.3 من كتاب القواعد الذي تنص على » قاعدة اليوم األخير«، و ما عدا في حالة موافقة مصرف 
الرسمية بعد  العمل  انتهاء ساعات  للموافقات بعد  بالنسبة  بأنه غير مشروط  أو يعلن  العرض  المركزي، ال يصبح  البحرين 

60 يوم من تاريخ إرسال مستند العرض، أي بعد 23 يناير 2020.

توجد توجيهات إضافية بخصوص الجدول الزمني المتوقع تحت البند 3.7 أدناه.

يتعين على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين في بنك البحرين اإلسالمي مراعاة أن هذا العرض يخضع الستيفاء الشروط 
المسبقة أو التنازل عنها )حسب مقتضى الحال(، وأن يصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي، أو يتم إعالن ذلك. وفقًا لذلك، 
قد يصبح أو ال يصبح العرض غير مشروط، ويتعين على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين في بنك البحرين اإلسالمي 
توخي الحذر عند التعامل في األوراق المالية لبنك البحرين اإلسالمي، وينصح األشخاص الذين لديهم شك فيما يتعلق باإلجراء 
الذي يتعين عليهم اتخاذه باستشارة الوسطاء المرخص لهم، أو المتعاملين، أو المحامين، أو المحاسبين المحترفين المرخصين، أو 

المستشارين المحترفين اآلخرين.

العرض )تتمة(  .3
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الجدول الزمني للعرض والتواريخ المهمة  7-3
التواريخ المهمة التي تتعلق بالعرض سيتم تحديدها وفق أنظمة مصرف البحرين المركزي، و باألخص كتاب القواعد. بعض 
هذه التواريخ سيتم تحديدها باإلشارة إلى تواريخ أخرى ال يمكن تحديدها بتاريخ مستند العرض هذا ألنها على سبيل المثال، 
مرتبطة بتاريخ نشر مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي لتعميم مجلس إدارة متلقي العرض وفق كتاب القواعد، أو ألنها 
تتعلق بالتواريخ التي ستستوفى فيها الشروط المسبقة أو يتم التنازل عنها . في هذه الحاالت، سيتم اإلشارة لهذه التواريخ 
أنظمة  البحرين اإلسالمي وفق  أدناه بعبارة »سيتم اإلعالن عنه« ، وستتم هذه اإلعالنات لمساهمي بنك  الجدول  في 

مصرف البحرين المركزي عندما يتم تحديد هذه التواريخ.

3 نوفمبر 2019تاريخ النية المؤكدة

17 نوفمبر 2019تاريخ آخر يوم عملي

24 نوفمبر 2019تاريخ مستند العرض هذا

24 نوفمبر 2019تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية لمقدم العرض

15 ديسمبر 2019. بموجب القاعدة TMA-2.7.7 من كتاب آخر يوم إلرسال تعميم مجلس إدارة متلقي العرض
القواعد ، يجب على بنك البحرين اإلسالمي أن يرسل لجميع 
مساهميه في غضون فترة زمنية أقصاها 21 يوم تقويمي 
من تاريخ استالم مستند العرض هذا، تعميم مجلس إدارة 
المركزي  البحرين  موافقة مصرف  تتطلب  العرض.  متلقي 
إذا لم يتم إرسال تعميم مجلس إدارة متلقي العرض في 

غضون هذه الفترة.

سيتم اإلعالن عنه، ويكون التاريخ الذي يسبق تاريخ افتتاح آخر تاريخ للتداول
العرض بيومي )2( عمل.

سيتم اإلعالن عنه، ويكون التاريخ الذي يسبق تاريخ افتتاح تاريخ تعليق تداول أسهم بنك البحرين اإلسالمي
العرض بيوم )1( عمل واحد.

سيتم اإلعالن عنه.تاريخ افتتاح العرض

افتتاح تاريخ إغالق العرض األولي تاريخ  يلي  الذي  التاريخ  ويكون  عنه،  اإلعالن  سيتم 
العرض بـ 15 يوم تقويمي، خاضع للتمديد ومع مراعاة تاريخ 

إغالق العرض النهائي.

سيتم اإلعالن عنه، وهو التاريخ الذي يصبح أو يعلن فيه أن تاريخ إعالن العرض غير المشروط
العرض قد أصبح غير مشروط بالنسبة للموافقات.

تاريخ إغالق العرض األولي، أو التاريخ الذي يلي خمسةتاريخ إغالق العرض النهائي
تعديل  فيه  يتم  الذي  التاريخ  من  تقويميًا  يومًا   )15( عشر 

العرض أو التاريخ الذي يتم فيه إعالن أن العرض قد
أصبح غير مشروط، أيهما أبعد. سيتم اإلعالن عنه في

حالة إختالفه عن تاريخ إغالق العرض األولي.

مشروط  غير  العرض  فيه  اإلعالن  يمكن  تاريخ  آخر 
بالنسبة للموافقات )أي آخر يوم ممكن لتاريخ العرض 
اإلغالق  لتاريخ  تمديد  أي  على  بناء  المشروط  غير 

النهائي يتم اإلعالن عنه(

23 يناير 2020

يوم عمل واحد بعد تاريخ اإلغالق النهائي.تاريخ إعالن قبول / رفض العرض

سيتم اإلعالن عنه – خالل سبعة )7( أيام تقويمية من تاريخ تاريخ التسوية
اإلغالق النهائي.

العرض )تتمة(  .3
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إجراءات قبول العرض  8-3
قد يمتلك مساهمو بنك البحرين اإلسالمي الراغبون في قبول العرض أسهمًا في بنك البحرين اإلسالمي في أحد   1-8-3

األشكال التالية:

لدى وسيط مسجل في  بها في حساب وساطة  والمحتَفظ  الحاسوب  طريق  عن  ملكيتها  المسجلة  األسهم  ) أ( 
بورصة البحرين؛

المالية في  لألوراق  المركزي  اإليداع  مركز  بها في  والمحتَفظ  الحاسوب  المسجلة ملكيتها عن طريق  األسهم  ) ب( 
شركة البحرين للمقاصة؛ أو

األسهم المادية التي لها شهادة أسهم أصلية فقط. ) ج( 

لمزيد من التفاصيل ُيرجى الرجوع إلى البند 4 »إجراءات قبول العرض« من مستند العرض.  2-8-3

حقوق أسهم بنك البحرين الوطني الجديدة  9-3
ف أسهم بنك البحرين الوطني الجديدة بشكل متساٍو مع األسهم العادية الحالية لبنك البحرين  تصنيف األسهم - تصنَّ  1-9-3

الوطني، وبخالف األسهم العادية لم يصدر بنك البحرين الوطني أي فئات أخرى من األسهم.

حقوق توزيع األرباح - شريطة أن يصبح العرض غير مشروط بعد استيفاء الشروط المسبقة، يحق لمساهمي بنك   2-9-3
البحرين اإلسالمي الذين يقبلون عرض تبادل األسهم كبديل للعرض النقدي بمحض إرادة واختيار كل مساهم في 
بنك البحرين اإلسالمي الحصوُل على أية أرباح معلنة من بنك البحرين الوطني فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019 واألرباح الالحقة التي يعلن عنها بنك البحرين الوطني بعد ذلك بالتساوي مع باقي حملة 

أسهم بنك البحرين الوطني.

حقوق  بجميع  الجديدة  الوطني  البحرين  بنك  أسهم  حاملو  يتمتع   - والتصفية  المال  رأس  توزيع  التصويت،  حقوق   3-9-3
الحصر- المشاركة  المثال ال  الوطني، بما في ذلك -على سبيل  البحرين  الحاليين في بنك  والتزامات المساهمين 
والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين و المشاركة بالتساوي في أي توزيعات أو عوائد رأس مالية 

أخرى سواء في حال التصفية و خالف ذلك.

القبول غير القابل لإللغاء  10-3
بناًء على قيام أحد مساهمي بنك البحرين اإلسالمي بتقديم استمارة القبول والتحويل المكتملة البيانات لوكيل االستالم، 
أو جزئيًا إال في حال لم يتم استيفاء  كليًا  المساهم سواء  القبول غير قابال لإللغاء وال يمكن سحبه بواسطة هذا  يصبح 
الشروط المسبقة أو لم يتنازل عنها بنك البحرين الوطني في تاريخ إغالق العرض األولي. يحق لمن أعلن قبوله سحب ذلك 
القبول بعد 14 يومًا من تاريخ اإلغالق األولي للعرض في حال لم يصبح العرض غير مشروط فيما يتعلق بالقبوالت بحلول 
ذلك التاريخ. من الممكن ممارسة الحق في سحب القبول حتى تاريخ العرض غير المشروط، على أن يخضع ذلك لألحكام 

ذات الصلة الواردة في كتاب القواعد.

العرض )تتمة(  .3



14بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

تقديم اإلستمارة  1-4
التقديم من ِقبل األفراد  1-1-4

يجب على مساهمي بنك البحرين اإلسالمي من األفراد الذين يرغبون في قبول العرض تقديم المستندات  ) أ( 
التالية:

ع األصلي؛ استمارة القبول والتحويل الموقَّ  -1

النسخة األصلية أو المصدقة، ونسخة من اثنين من مستندات تحديد الهوية الثالثة التالية:  -2

جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية للفرد؛  أ- 

بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للفرد أو مستند معادل؛ و  ب- 

رخصة قيادة سارية المفعول للفرد.  ج- 

حساب  كشف  أو  حديثة،  مرافق  فاتورة  من  نسخة  اإلثبات  يكون  أن  يمكن  الدائم.  السكن  لعنوان  إثبات   -3
مصرفي، أو بيان مشابه من بنك أو مؤسسة مالية أخرى مرخصة في الدولة صدرت خالل ثالثة أشهر قبل 

تقديمها، أو وثائق رسمية -مثل البطاقة الذكية- من جهة عامة/ حكومية، أو عقد إيجار؛

إذا كان لدى أحد مساهمي بنك البحرين اإلسالمي رقم مستثمر حالي وحساب أوراق مالية فحينئٍذ يجب   -4
تقديم إثبات لرقم المستثمر وحساب األوراق المالية في شكل بطاقة مستثمر ببورصة البحرين أو كشف 
حساب، أو طباعة شاشة نظام بورصة البحرين. إذا كان لدى مقدم الطلب حساب أوراق مالية حالي دون 
وجود وسيط معين فحينئٍذ يمكن أن يكون دليل إثبات رقم المستثمر في شكل إخطار تخصيص من اكتتاب 

عام أولي سابق في موعد ال يسبق عام 2006؛

الورقية  األسهم  لحاملي شهادات  يمكن  الورقية.  األسهم  لحاملي شهادات  األصلية  األسهم  شهادات   -5
المشاركة في العرض بجميع أسهمهم وال يمكنهم المشاركة بجزء منها دون القيام بإيداع شهادات األسهم 
الورقية لدى شركة البحرين للمقاصة. يجب على أصحاب الشهادات الورقية التالفة أو المفقودة الحصول 
والتحويل.  القبول  تقديمهم إلستمارة  قبل  للمقاصة  البحرين  من شركة  مباشرة  لشهاداتهم  بديل  على 
كبديل لشهادات األسهم الورقية ألسهم بنك البحرين اإلسالمي، يمكن لحاملي شهادات األسهم الورقية 
التالفة أو المفقودة الحصول على أخرى إلكترونية من شركة البحرين للمقاصة من دون أية تكاليف إضافية؛

اإلسالمي  البحرين  بنك  بأسهم  يتعلق  فيما  وسيط  من  أو  للمقاصة  البحرين  شركة  من  حساب  كشف   -6
المحتفظ بها بشكل إلكتروني، و

7- تفاصيل الحساب المصرفي لمساهم بنك البحرين اإلسالمي باسم مساهم بنك البحرين اإلسالمي بإسم 
مساهم بنك البحرين اإلسالمي بصيغة كشف حساب مصرفي أو طباعة شاشة نظام البنك عبر اإلنترنت، 
استخدام  سيتم  البنك.  واسم  األخرى  الحساب  تفاصيل  أو  اآليبان،  رقم  إلى  يشير  مصرفي  خطاب  أو 
استخدامها  ويمكن  النقدي،  للعرض  تسوية  أي  في  اإلسالمي  البحرين  بنك  لمساهم  اآليبان  تفاصيل 
لسداد أي أرباح مستقبلية في حالة قبول عرض تبادل األسهم كبديل للعرض النقدي بمحض إرادة و اختيار 

كل مساهم في بنك البحرين اإلسالمي.

يجب األمر تقديم المستندات اإلضافية اآلتية عندما يقوم شخص بالتوقيع نيابة عن أحد مساهمي بنك البحرين  ) ب( 
اإلسالمي بموجب وكالة:

الدولية  السفر  وثيقة  أو  المفعول  السفر ساري  جواز  المصدقة وصورة من  الصورة  أو  األصلية  النسخة   -1
للشخص الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابًة عن أحد مساهمي بنك البحرين اإلسالمي.

النسخة األصلية أو الصورة المصدقة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول أو وثيقة معادلة   -2
للشخص الذي يتقدم بطلب ويوقع نيابة عن مساهم بنك البحرين اإلسالمي.

إذا  )أو صورة مصدقة/أبوستيل منها  الموثقة  الوكالة  أو الصورة المصدقة وصورة من  النسخة األصلية   -3
كانت الوكالة صادرة من خارج مملكة البحرين(.

إجراءات قبول العرض. 4



15بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

تقديم اإلستمارة )تتمة(  1-4
ر: يجب تقديم المستندات اإلضافية اآلتية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة نيابًة عن الُقصَّ ) ج( 

النسخة األصلية وصورة مصدقة وصورة من جواز سفر ساري المفعوٍل أو وثيقة سفر دولية سارية للوصي   -1
القانوني الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن القاصر.

النسخة األصلية أو صورة مصدقة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول صادرة من الحكومة   -2
أو وثيقة معادلة للوصي القانوني الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن القاصر.

النسخة األصلية أو صورة مصدقة وصورة من إثبات الوصاية على القاصر المتقدم بالطلب، ما لم يكن   -3
الوصي القانوني الذي يوقع نيابة عن القاصر هو والد القاصر.

التقديم من قبل المنشآت  2-1-4

يتعين على جميع المنشآت تقديم الوثائق التالية:

استمارة القبول والتحويل الموّقع األصلي.  -1

صورة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للمنشأة.  -2

صورة من عقد تأسيس المنشأة ونظامها األساسي أو ما يعادلهما.  -3

النسخة األصلية أو صورة مصدقة وصورة من اثنين من مستندات تحديد الهوية الثالثة اآلتية فيما يتعلق   -4
بالتوقيع الفردي نيابًة عن المنشأة:

جواز سفر ساري المفعوٍل أو وثيقة سفر دولية سارية المفعول للفرد؛  أ- 

بطاقة هوية وطنية سارية المفعول للفرد أو ما يعادلها؛ و  ب- 

رخصة قيادة سارية المفعول للفرد.  ج- 

إذا كان لدى المنشأة رقم مستثمر حالي أو حساب أوراق مالية حالي فحينئٍذ يجب تقديم إثبات رقم المستثمر   -5
بورصة  لنظام  شاشة  طباعة  أو  حساب،  كشف  أو  مستثمر،  بطاقة  صورة  في  المالية  األوراق  وحساب 
البحرين. إذا كان لمساهم بنك البحرين اإلسالمي حساب أوراق مالية حالي وليس لديه وسيط معين فحينئٍذ 
يمكن أن يكون إثبات رقم المستثمر في صورة إخطار تخصيص من االكتتاب العام األولي السابق الذي ال 

يسبق إصداره عام 2006.

الورقية  األسهم  لحاملي شهادات  يمكن  الورقية.  األسهم  لحاملي شهادات  األصلية  األسهم  شهادات   -6
المشاركة في العرض بجميع أسهمهم وال يمكنهم المشاركة بجزء منها دون القيام بإيداع شهادات األسهم 
الورقية لدى شركة البحرين للمقاصة. يجب على أصحاب الشهادات الورقية التالفة أو المفقودة الحصول 
والتحويل.  القبول  للمقاصة قبل تسليمهم الستمارة  البحرين  مباشرة من شركة  بديل لشهاداتهم  على 
األسهم  شهادات  لحاملي  يمكن  اإلسالمي،  البحرين  بنك  ألسهم  الورقية  األسهم  للشهادات  كبديل 
الورقية التالفة أو المفقودة الحصول على أخرى إلكترونية من شركة البحرين للمقاصة من دون أي تكاليف 

إضافية.

اإلسالمي  البحرين  بنك  بأسهم  يتعلق  فيما  وسيط  من  أو  للمقاصة  البحرين  شركة  من  حساب  كشف   -7
المحتفظ بها بشكل إلكتروني.

توقيعه  يظهر  )الذين(  الذي  )األشخاص(  الشخص  ل  يخوِّ الذي  المستند  من  وصورة  األصلية  النسخة   -8
)توقيعاتهم( في استمارة القبول والتحويل للتوقيع على هذا المستند بالنيابة عن المنشأة. يمكن أن يكون 

هذا المستند إما وكالة وإما قرارًا من مجلس إدارة المنشأة.

تفاصيل الحساب المصرفي من البنك الخاص بمساهم بنك البحرين اإلسالمي باسم مساهم بنك البحرين   -9
اإلسالمي بصيغة كشف حساب مصرفي، أو طباعة شاشة نظام البنك، أو خطاب مصرفي يشير إلى رقم 
البنك. سيتم استخدام تفاصيل الحساب المصرفي لمساهم  اآليبان أو تفاصيل الحساب األخرى واسم 
بنك البحرين اإلسالمي في أي تسوية للعرض النقدي، ويمكن استخدامها لسداد أي أرباح مستقبلية في 
حالة قبول عرض تبادل األسهم كبديل للعرض النقدي بمحض إرادة واختيار كل مساهم في بنك البحرين 

اإلسالمي.

إجراءات قبول العرض )تتمة(  .4
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تقديم اإلستمارة )تتمة(  1-4
يجب تقديم جميع استمارات القبول والتحويل المكتملة البيانات باليد -باإلضافة إلى الوثائق المطلوبة- إلى أيٍّ مما يلي:  3-1-4

مكتب وكيل االستالم المذكور في البند 4-1-12 خالل مدة العرض؛  -1

الفروع المشاركة لمقدم العرض المدرجة في البند 4-1-12 خالل مدة العرض: أو  -2

الفروع المشاركة لمتلقي العرض المدرجة في البند 4-1-12 خالل مدة العرض.  -4

في جميع األحوال، يجب أن تصل المستندات إلى أحد المواقع المذكورة أعاله في موعد أقصاه نهاية يوم العمل 
في تاريخ إغالق العرض النهائي.

سُيطلب من مساهمي بنك البحرين اإلسالمي الذين ليس لديهم رقم مستثمر الحصول على رقم مستثمر قبل   4-1-4
أي تحويل مستقبلي لألسهم باستخدام نموذج طلب شركة البحرين للمقاصة رقم 1 )أ( لألفراد و1 )ب( للمنشآت، 
وقد يتم فرض رسوم معينة واجبة السداد لشركة البحرين للمقاصة. لتجنب الشك، هذه ليست من متطلبات قبول 

العرض.

سُيطلب من مساهمي بنك البحرين اإلسالمي الذين يختارون عرض تبادل األسهم كبديل للعرض النقدي بمحض   5-1-4
إرادة واختيار كل مساهم في بنك البحرين اإلسالمي ويرغبون في تداول هذه األسهم في بورصة البحرين في 
المستقبل، فتح حساب تداول مع وسيط مسجل وفتح حساب مستثمر لدى شركة البحرين للمقاصة من خالل نموذج 
طلب شركة البحرين للمقاصة رقم )2( - نموذج فتح حساب مستثمر. بعد ذلك، يجوز ألي مساهم من مساهمي 
بنك البحرين اإلسالمي نقل األسهم من »مركز اإليداع المركزي لألوراق المالية إلى الوسيط« من خالل نموذج طلب 
البحرين للمقاصة رقم )6( - طلب نقل بين مركز اإليداع المركزي لألوراق المالية والوسيط. قد يتم فرض رسوم معينة 

واجبة السداد لشركة البحرين للمقاصة. لتجنب الشك، هذه ليست من متطلبات قبول العرض.

ق من  في وقت تقديم استمارة القبول والتحويل المكتمل البيانات يجب وكيل االستالم، أو الفروع المشاركة التحقُّ  6-1-4
والتحويل  القبول  إلى استمارة  باإلضافة  البحرين اإلسالمي  بنك  وثائق هوية كل مساهم في  صحة جميع صور 

المقدم.

البحرين  بنك  أسهم  يحملون  والذين  العرض  قبول  ينوون  الذين  اإلسالمي  البحرين  بنك  مساهمي  على  يتعين   7-1-4
اإلسالمي مرهونة تقديم تصريح خطي أصلي من المرتهن في صيغة مقبولة من مقدم العرض، أو مركز اإليداع 

المركزي لألوراق المالية ، أو وكيل االستالم.

يجب اتباع اإلرشادات المهمة اآلتية عند ملء استمارة القبول والتحويل:  8-1-4

يجب فقط استخدام استمارة القبول والتحويل المحدد الذي تم استالمه عن طريق البريد أو تم الحصول عليه من  أ ( 
المكاتب المشاركة لدى وكيل االستالم، أو الفروع المشاركة، أو الوسطاء المشاركين المدرجين في البند 12-1-4 
وتعبئته بالكامل وفقًا للتعليمات الواردة فيه. في حالة مساهمي بنك البحرين اإلسالمي المتضامنين ُيمكن 

فقط استخدام استمارة قبول وتحويل واحدة وتوقيعها من قبل جميع المساهمين المتضامنين.

إذا كان هناك أسهم بنك البحرين اإلسالمي مملوكة لمديري استثمار فحينئٍذ يجب أن يتم توقيع استمارة القبول  ب ( 
الذي ينص على منصب مدير االستثمار  المستند  ِقبل مدير االستثمار وإرساله مع صورة من  والتحويل من 
المالكين  والتحويل  القبول  استمارة  توضح  أن  يجب  اإلسالمي.  البحرين  بنك  لمساهم  استثمار  مدير  بصفته 

ع المحدد. المستفيدين من أسهم بنك البحرين اإلسالمي وأن يتم تقديمها مع التفويض الموقَّ

إجراءات قبول العرض )تتمة(  .4



17بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

تقديم اإلستمارة )تتمة(  1-4
يحتفظ مقدم العرض ووكيل االستالم بالحق في رفض أي استمارة قبول وحوالة إذا:  9-1-4

لم تتم تعبئة استمارة القبول والتحويل من جميع النواحي، أو تم تعبئته بمعلومات غير صحيحة. ) أ( 

لم يتم إدراج أيٍّ من المعلومات الواردة في البند 4-1-1 إلى 4-1-8 )ب( أعاله في استمارة القبول والتحويل. ) ب( 

تم استالم استمارة القبول والتحويل إلى جانب جميع المستندات المذكورة أعاله من قبل وكيل االستالم بعد  ) ج( 
انتهاء العمل في تاريخ إغالق العرض النهائي.

يحتفظ مقدم العرض ووكيل االستالم بالحق في قبول -حسب تقديرهم- استمارات القبول والتحويل المكتملة   10-1-4
توفير  تم  ولكن  بالكامل  )ب(   8-1-4 إلى   1-1-4 من  البنود  الواردة في  المعلومات  تقدم  لم  إذا  األصول  حسب 
المرتبطة  بها  المعمول  واللوائح  القوانين  لجميع  لالمتثال  أخرى  بطريقة  تدبيرها  تم  أو  كافية  ووثائق  معلومات 
بمتطلبات »اعرف عميلك« ومكافحة غسيل األموال والقوانين واللوائح األخرى المطبقة على مقدم العرض، وتم 

امتثال العرض لها.

يتعين على مساهم بنك البحرين اإلسالمي القيام بما يلي:  11-1-4

الموافقة على نقل أي معلومات عن مساهم بنك البحرين اإلسالمي إلى أي سلطات تنظيمية ذات صلة من  ) أ( 
ِقبل وكيل االستالم ، أو المسجل، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض )حسب مقتضى الحال(، أو مندوبيهم، 

وأي نقل مستقبلي لمثل هذه المعلومات من قبل هذه السلطات التنظيمية.

االستالم،  وكيل  يطلب  قد  البحرين،  داخل  بها  المعمول  األموال  غسيل  مكافحة  لمتطلبات  نظرًا  بأنه  اإلقرار  ) ب( 
البحرين  الحال( تحديد هوية مساهم )مساهمي( بنك  العرض )حسب مقتضى  العرض، أو متلقي  أو مقدم 

اإلسالمي ومصدر األموال قبل معالجة استمارات القبول والتحويل.

تعويض وكيل االستالم، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض )حسب مقتضى الحال( وإبراء ذمته بصفة دائمة  ) ج( 
ضد أي خسارة ناشئة عن عدم معالجة استمارة القبول والتحويل، إذا لم يتم تقديم المعلومات المطلوبة من 
قبل مساهم بنك البحرين اإلسالمي في غضون الوقت المخصص بما يرضي الطرف طالب هذه المعلومات.

أية أموال أو أسهم من المفترض سدادها أو تحويلها إلى مساهم بنك  اإلدراك والموافقة بجواز االحتفاظ  ) د( 
البحرين اإلسالمي حتى يتم االنتهاء من عملية التحقق من الهوية المطلوبة من ِقبل وكيل االستالم، أو مقدم 

العرض، أو متلقي العرض )حسب مقتضى الحال( والموافقة على ذلك.

)ه( القبول بشروط إخطار الخصوصية المرفق في الجدول 1 و الموافقة على استخدام ونقل بيانات مساهم بنك 
البحرين اإلسالمي الشخصية بما فيها البيانات الحساسة وفق إخطار الخصوصية.

وكيل االستالم والفروع المشاركة  12-1-4
سوف يتلقى وكيل االستالم، والفروع المشاركة كما هو موضح أدناه استمارات القبول والتحويل المكتملة باإلضافة 

إلى المعلومات المذكورة في البند 4-1-1 إلى 4-1-8 )ب( أعاله )حسبما يقتضي األمر(:

عناوين وكيل االستالم ، وبيانات االتصال، ومواعيد العمل الخاصة بهم

ساعات العملأيام العملرقم الهاتفالعنواناالسمرقم

سيكو ش.م.ب )مقفلة(1
– مكتب الوساطة في بورصة 

البحرين

الطابق الرابع، بوابة 
المرفأ، مرفأ البحرين 

 المالي، المنامة،
مملكة البحرين

من األحد إلى 17515022)973(
الخميس

9:00ص إلى 
1:00م
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تقديم اإلستمارة )تتمة(  1-4

عناوين الفروع المشاركة لمقدم العرض، وبيانات االتصال، ومواعيد العمل الخاصة بها

أيام العملرقم الهاتفالعنواناسم الفرعرقم

ساعات 
العمل 

الصباحية

ساعات 
العمل 

المسائية

بنك البحرين 1
الوطني -

الفرع الرئيسي

مبنى 120 شارع الحكومة، 
مجمع 316 المنامة،

مملكة البحرين

من األحد إلى 8800 22 17 )973(
الخميس

من 7:30 ص 
إلى 2 م

بنك البحرين 2
 الوطني -

فرع توبلي

محل رقم 1، مبنى رقم 
242، طريق 73، مجمع 373، 

 بوغزال، المنامة،
مملكة البحرين

األحد والثالثاء 2222 14 17 )973(
واألربعاء

من 7:30 ص 
إلى 2 م

السبت إلى 
االثنين

من 7:30 ص 
إلى 1 م

 من 4 م
إلى 

6:30م

بنك البحرين 3
 الوطني -

فرع مجمع 
السيف

مبنى 2102 ، طريق 2825، 
مجمع 428، منطقة السيف، 

مملكة البحرين

من السبت 2666 58 17 )973(
إلى الخميس

من 10 ص 
إلى 8 م

بنك البحرين 4
 الوطني -

فرع مجمع 
األتريوم

مجمع وأبراج األتريوم، 
 GF09 الطابق األرضي، وحدة
وGF10، مبنى 1224، طريق 

 2719، سار 527،
 المحافظة الشمالية،

مملكة البحرين

من األحد إلى 8899 69 17 )973(
الخميس

 من 9ص
إلى 5م

بنك البحرين 5
الوطني - 
فرع شارع 

االستقالل

متجر Z-2422، مركز سند 
للتسوق، شارع االستقالل، 

طريق 4571، مجمع 745، 
مملكة البحرين

األحد والثالثاء 2611 62 17 )973(
واألربعاء

من 7:30 ص 
إلى 2 م

االثنين 
والخميس

من 7:30 ص 
إلى 1:00 م

من 4م 
إلى 

6:30م
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تقديم اإلستمارة )تتمة(  1-4

عناوين الفروع المشاركة لمتلقي العرض، وبيانات االتصال، ومواعيد العمل الخاصة بها

أيام العملرقم الهاتفالعنواناسم الفرعرقم

ساعات 
العمل 

الصباحية

ساعات 
العمل 

المسائية

بنك البحرين 1
اإلسالمي - 

الفرع الرئيسي

طريق 1708، مجمع 317، 
مبنى 722، برج السالم، 

المنطقة الدبلوماسية
مملكة البحرين

من األحد إلى 5151 51 17 )973(
الخميس

من 8 ص 
إلى 4 م

بنك البحرين 2
اإلسالمي - 
مجمع البديع 

المالي

مبنى 423، طريق 7317، 
أبوصيبع 473،

المحافظة الشمالية
مملكة البحرين

األحد والثالثاء 5151 51 17 )973(
والخميس

من 8 ص 
إلى 3 م

االثنين 
واألربعاء

من 8 ص 
إلى 1 م

من 3 م 
إلى 5 م

بنك البحرين 3
اإلسالمي - 
مجمع مدينة 
حمد المالي

مبنى 1247، طريق 317، 
مجمع 1203، مدينة حمد

مملكة البحرين

من 8 ص األحد والثالثاء5151 51 17 )973(
إلى 1 م

من 3 م 
إلى 5 م

االثنين 
واألربعاء 
والسبت

من 8 ص 
إلى 3 م

بنك البحرين 4
اإلسالمي 

- مجمع عراد 
المالي

مبنى تجاري 1294، طريق 
 4037، عراد 0240،

 محافظة المحرق،
مملكة البحرين

من 8 ص األحد والثالثاء5151 51 17 )973(
إلى 1 م

من 3 م 
إلى 5 م

االثنين 
واألربعاء 
والسبت

من 8 ص 
إلى 3 م

بنك البحرين 5
اإلسالمي - 
مجمع الرفاع 

المالي

مبنى 10، شارع أبو شاهين، 
 مجمع 921، 

 بوكوارة،
الرفاع

مملكة البحرين

األحد والثالثاء 5151 51 17 )973(
والخميس

من 8 ص 
إلى 3 م

االثنين 
واألربعاء

من 8 ص 
إلى 1 م

من 3 م 
إلى 5 م
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تقديم اإلستمارة )تتمة(  1-4
بمجرد استيفاء جميع الشروط المسبقة أو تنازل بنك البحرين الوطني عنها وأصبح العرض غير مشروط، خالل أو   13-1-4
عند نهاية مدة العرض، سيقوم بنك البحرين الوطني بإصدار إعالن بهذا المفاد في صحيفتين في مملكة البحرين، 
البحرين الوطني. سيكون مساهمو  البحرين اإلسالمي، وبنك  البحرين، وبنك  وفي المواقع اإللكترونية لبورصة 
العرض  الخاص بهم قبل اإلعالن عن كون  القبول والتحويل  الذين لم يقدموا استمارة  البحرين اإلسالمي،  بنك 
أصبح غير مشروط، مؤهلين عندئٍذ لتقديم استمارة القبول والتحويل لمدة 15 يومًا أخرى من تاريخ اإلعالن المذكور 

في هذه الفقرة.

يجب توجيه أي استفسارات تتعلق بإجراءات الطلب إلى وكيل االستالم أو الفروع المشاركة في التفاصيل الموضحة   14-1-4
أعاله.

شراء أسهم بنك البحرين اإلسالمي خارج العرض  2-4
ال يجوز لبنك البحرين الوطني شراء أسهم بنك البحرين اإلسالمي خارج العرض. عالوة على ذلك، لن يتعامل بنك البحرين 

الوطني في أسهم بنك البحرين اإلسالمي خالل فترة العرض.

تسوية كسور األسهم  3-4
العرض النقدي:  1-3-4

يتم تنفيذ التسوية في تاريخ التسوية عن طريق التحويل المصرفي بالدينار البحريني من حساب محتفظ به لدى  ) أ( 
مقدم العرض لحساب مساهم بنك البحرين اإلسالمي المشار إليه في إستمارة القبول والتحويل، وذلك فيما 

يتعلق بمساهم بنك البحرين اإلسالمي الذي يقبل العرض النقدي، ما لم:

يقدم مساهم بنك البحرين اإلسالمي تفاصيل كافية عن الحساب لمعالجة هذا التحويل )مثل عدم وجود رقم   -  
اآليبان أو رقم حساب بإسم مساهم بنك البحرين اإلسالمي( أو

اختار -في استمارة القبول والتحويل– الحصول على شيك إداري بوصفه بدياًل للتحويل المصرفي.  -  

وجود  عدم  )مثل  التحويل  هذا  لمعالجة  كافية  تفاصيل حساب  اإلسالمي  البحرين  بنك  يقدم مساهم  لم  إذا  ) ب( 
الحصول على  القبول والتحويل  اختار في استمارة  أو  البحرين اإلسالمي(  بنك  بإسم مساهم  آيبان لحساب 
شيك إداري بوصفه بدياًل عن التحويل المصرفي فسيتم توفير الشيك اإلداري لتسليمه لمساهم بنك البحرين 
اإلسالمي ذي الصلة من الفرع الرئيسي لمقدم العرض في المبنى 120، شارع الحكومة، مجمع 316 المنامة، 
مملكة البحرين خالل ساعات العمل اعتبارًا من تاريخ التسوية حتى التاريخ الذي يحين بعد ستة أشهر من تاريخ 

التسوية.

لن يتم تنفيذ الدفع بأية طريقة أخرى، ويجب أن تكون كامل التسوية خالية من أي رسوم مصرفية أو رسوم  ) ج( 
المصرفي، ورسوم  التحويل  الرسوم؛ مثل رسوم  البحرين اإلسالمي جميع  ذات صلة. يتحمل مساهم بنك 
التخليص  التحصيل، ورسوم تحويل العمالت األجنبية، ورسوم الشيكات اإلدارية، ورسوم  المعالجة، ورسوم 

الخاصة.

عرض تبادل األسهم:  2-3-4

ستتم التسوية عن طريق تبادل أسهم بنك البحرين الوطني الجديدة بشكل إلكتروني بالنسبة لمساهمي بنك  ) أ( 
البحرين اإلسالمي الذين يقبلون عرض تبادل األسهم كبديل للعرض النقدي بناء على خيار ومحض إرادة كل 
المحدد. سيتم هذا  األسهم  تبادل  لمعدل  ووفقًا  اإلسالمي  البحرين  بنك  بأسهم  يتعلق  فيما  وذلك  منهم، 

التبادل في تاريخ التسوية.

سيتم إخطار مساهمي بنك البحرين اإلسالمي، الذين قبلوا عرض تبادل األسهم كبديل لعرض النقدي، بناء  ) ب( 
على خيار ومحض إرادة كل منهم، بالتخصيص بموجب إخطار تخصيص سيتم بموجبه تحويل أسهم بنك البحرين 
البحرين الوطني الجديدة إلى  البحرين الوطني، وسيتم قيد أسهم بنك  اإلسالمي التي يحملونها إلى بنك 
حسابهم لدى بورصة البحرين )بشرط أن يصبح العرض غير مشروط بعد استيفاء الشروط المسبقة أو تنازل بنك 

البحرين الوطني عنها(.
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تسوية كسور األسهم )تتمة(  3-4
لن يتم إصدار كسور األسهم، وسيتم تقريب أي كسور أسهم ناتجة عن تطبيق معدل تبادل األسهم إلى أقرب  ) ج( 
0.4 سيتم  التي تصل إلى  عدد صحيح على أساس العالمة العشرية األولى )أعشار(، أي أن كسور األسهم 

تقريبها إلى العدد الصحيح السابق وكسور األسهم ما بين 0.5 و0.9 سيتم تقريبها للعدد الصحيح التالي.

يتعين على مساهمي بنك البحرين اإلسالمي الذين يقبلون هذا العرض استيفاء الشروط المنصوص عليها في   3-3-4
أي  الذي يستحقه  المقابل  تنفيذ تسوية  تنفيذ حقوقهم والتزاماتهم، وسيتم  أجل تسهيل  أعاله من  القبول  إجراء 
مساهم من مساهمي بنك البحرين اإلسالمي بموجب العرض بالكامل وفقًا لشروط مستند العرض. سيتم إخطار 
مساهمي بنك البحرين اإلسالمي باإلعالنات الصادرة بشأن تاريخ التسوية وأي تعديل عليه بناء على أي تغييرات 

في مستند العرض أو الجدول الزمني الخاص بالعرض.

ستكون إخطارات التخصيص لكل مساهم في بنك البحرين اإلسالمي الذي اشترك بنجاح في عرض تبادل األسهم   4-3-4
متوفرة الستالمها من قبلهم لدي شركة البحرين للمقاصة خالل ساعات العمل االعتيادية ابتداءا من تاريخ التسوية.

الضرائب  4-4
حتى تاريخ هذه الوثيقة، ال توجد ضرائب على الدخل، أو ضرائب استقطاع، أو ضرائب على العائدات االستثمارية   1-4-4
الرأسمالية المستحقة بموجب القوانين السارية في مملكة البحرين، ويتم فرض ضريبة الدخل المؤسساتي فقط 
46%، وتنطبق هذه الضريبة على أي شركة نفط تمارس  على شركات النفط، والغاز، والبترول بمعدل ثابت قدره 
نشاطًا تجاريًا من أي نوع في البحرين، بما في ذلك إنتاج النفط وتكريره واستكشافه، بغض النظر عن مكان تأسيس 
أن  كما  البحرين،  حاليًا بموجب قوانين مملكة  بها  المعمول  الصرف  أو  العملة  توجد قيود على مراقبة  الشركة. ال 
التحويل الحر للعملة من مملكة البحرين وإليها مسموح به ويخضع لقوانين مكافحة غسل األموال واللوائح الدولية 

السارية من حين إلى آخر.

يجب أن يتشاور مساهمو بنك البحرين اإلسالمي مع مستشاريهم المهنيين حول النتائج الضريبية المحتملة لقبول   2-4-4
العرض بموجب قوانين دول الموطن، أو اإلقامة، أو اإلقامة العادية، أو المحل المختار.

اإلتصاالت السابقة  5-4
في 31 يناير 2019، أبرم كل من بنك البحرين الوطني وبنك البحرين اإلسالمي اتفاقية عدم إفصاح فيما بينهما   1-5-4

بشأن العرض المحتمل.

في 30 مايو 2019 قدم بنك البحرين الوطني طلبًا إلى مصرف البحرين المركزي للحصول على موافقته على زيادة   2-5-4
حصته في بنك البحرين اإلسالمي بوصفه مسيطرًا في بنك البحرين اإلسالمي.

في 30 يونيو 2019 أبلغ مصرف البحرين المركزي بنك البحرين الوطني بموافقته على زيادة حصته في بنك البحرين   3-5-4
بنك  100% من أسهم  إلى  البحرين اإلسالمي واستحواذه على ما يصل  بنك  اإلسالمي بوصفه مسيطرًا في 

البحرين اإلسالمي.

في 22 يوليو 2019 أبلغ بنك البحرين الوطني عن نيته غير الملزمة في تقديم عرض استحواذ طوعي لرأس المال   4-5-4
الصادر لبنك البحرين اإلسالمي وفقًا لممارسة العناية الواجبة على بنك البحرين اإلسالمي والموافقات الالزمة من 
ِقبل الجهات التنظيمية، ومجلس اإلدارة، والمساهمين. تم تقديم التحديثات الالحقة في 22 أغسطس 2019، و 22 

سبتمبر 2019، و 22 أكتوبر 2019.

في 3 نوفمبر 2019 أبلغ بنك البحرين الوطني مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي عن نيته المؤكدة في تقديم   5-5-4
عرض.

إجراءات قبول العرض )تتمة(  .4



22بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

بنك البحرين الوطني ش.م.ب  1-5
بنك البحرين الوطني هو شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين بموجب مرسوم أميري في يناير 1957   1-1-5

ص من ِقَبل مصرف البحرين المركزي وخاضع لرقابته، يقوم بمزاولة أعماله بوصفه بنك تجزئة تقليدًي. وُمرخَّ
ال يوجد لبنك البحرين الوطني أي شركة فرعية على الرغم من أنه يمتلك عددًا كبيرًا من األسهم في بنك البحرين   2-1-5
آر إي بروبرتي ش.ش.و،  البحرين للسيولة، وكذلك رعاية شركة  بــنفــت ش.م.ب.م وصندوق  اإلسالمي، وشــركة 

التي ُتستخدم لتسجيل الحصص العقارية نيابًة عن بنك البحرين الوطني.

رأس المال وكبار المساهمين  2-5
ح به لبنك البحرين الوطني حاليًا 250,000,000 دينار بحريني برأس مال صادر ومدفوع قدره  يبلغ رأس المال الُمصرَّ  1-2-5
154,329,258 دينارًا بحرينيًا مقسم إلى 1,543,292,583 سهمًا عاديًا بقيمة اسمية 100 فلس لكل سهم. يمتلك 

المساهمون المذكورون أدناه أكثر من 5% من رأس المال المصدر لبنك البحرين الوطني:

نسبة المساهمةمساهمو األغلبية

44.18%شركة ممتلكات البحرين القابضة
10.88%الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

منذ 31 ديسمبر 2018، أصدر بنك البحرين الوطني 140,299,326 سهمًا عاديًا ولم يقم بإعادة شراء أي أسهم عادية.   2-2-5
أصدر بنك البحرين الوطني 127,544,841 و 115,949,856 سهمًا عاديًا في 2018 و2017 على التوالي.

باستثناء ما هو موضح في البند 5-2-2، لم يقم بنك البحرين الوطني بإعادة تنظيم رأس ماله خالل السنتين الماليتين السابقتين.  3-2-5
ويشار إلى القسم 3-9 من مستند العرض الذي يتضمن شرحًا لبعض الحقوق التي سيتم توفيرها لمساهمي بنك   4-2-5

البحرين الوطني الجدد فيما يتعلق بالتصويت، األرباح وتوزيع رأس المال.

مجلس اإلدارة  3-5
يضم مجلس إدارة بنك البحرين الوطني حاليًا أحد عشر عضوًا من أعضاء مجلس اإلدارة، وهم على النحو اآلتي:

المنصبأعضاء مجلس اإلدارةم
رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ فاروق يوسف خليل المؤيد1
نائب رئيس مجلس اإلدارةد/ عصام عبد الله يوسف فخرو2
نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ فوزي أحمد علي كانو3
عضو مجلس إدارةالسيد/ خالد يوسف عبد الرحمن عبد الرحيم4
عضو مجلس إدارةالسيد/ حسين سلطان سلطان الغانم5
عضو مجلس إدارةسعادة السيد/ خالد عمر الرميحي6
عضو مجلس إدارةالشيخ/ راشد بن سلمان آل خليفة7
عضو مجلس إدارةالسيدة/ هالة علي حسين يتيم8
عضو مجلس إدارةالسيد/ يوسف عبد الله أكبر علي رضا9

عضو مجلس إدارةالسيد/ ريشي كابور10
عضو مجلس إدارةالسيد/ محمد طارق محمد صادق محمد أكبر11

الشيخ/ راشد بن سلمان آل خليفة هو عضو مجلس إدارة ذو مصلحة من خالل تمثيل مساهم مسيطر في بنك البحرين 
اإلسالمي في مجلس إدارة بنك البحرين الوطني. د/ عصام عبدالله يوسف فخرو والسيد/ خالد يوسف عبدالرحمن عبدالرحيم 
يمثالن بنك البحرين الوطني في مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي. مزيد من المعلومات فيما يتعلق بملكية األعضاء 

وصلتهم بمساهمي بنك البحرين اإلسالمي موضحة في القسم 8 أدناه.

السيد/ فاروق يوسف خليل المؤيد – رئيس مجلس اإلدارة  1-3-5
ن السيد فاروق يوسف خليل المؤيد في مجلس اإلدارة في عام 1997، ويشغل حاليًا منصب رئيس لجنة التعيينات  ُعيِّ
والمكافآت ولجنة التبرعات والمساهمات، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده )ش.م.ب( 
)مقفلة(، ومجموعة المؤيد الدولية )ش.م.ب( )مقفلة(، وشركة أشرف ذ.م.م، وشركة البحرين لألسواق الحرة ذ.م.م، 
ومجموعة الخليج للفنادق ش.م.ب، واألكاديمية العربية للبحوث والدراسات )الجامعة األهلية( )ش.م.ب( )مقفلة(، 

وشركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب، وهو عضو مجلس إدارة في مجلس التنمية االقتصادية.

م العرض. 5 ُمَقدِّ
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مجلس اإلدارة )تتمة(  3-5

د/ عصام عبد الله يوسف فخرو - نائب رئيس مجلس اإلدارة  2-3-5
ن د/ عصام عبد الله يوسف فخرو في مجلس اإلدارة عام 2008، وهو رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة التعيينات  ُعيِّ
والمكافآت ولجنة التبرعات والمساهمات، ويشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما ش.م.ب، 

وشركة عبد الله يوسف فخرو وأوالده ش.م.ب.)مقفلة(، وبنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

السيد/ فوزي أحمد علي كانو - نائب رئيس مجلس اإلدارة  3-3-5
ن السيد/ فوزي أحمد علي كانو في مجلس اإلدارة في عام 2010، ويعمل حاليًا عضوًا في اللجنة التنفيذية ولجنة  ُعيِّ
التبرعات والمساهمات، كما يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الرحمن جاسم كانو ذ.م.م.، والرئيس 
التنفيذي لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب، وإضافة إلى ذلك، يشغل كذلك منصب نائب رئيس 
مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو )القابضة( ذ.م.م، و إيه بيه إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب. ومجموعة الخليج 

للفنادق ش.م.ب.

السيد/ خالد يوسف عبدالرحمن عبد الرحيم – عضو مجلس إدارة  4-3-5
التدقيق،  لجنة  رئيس  وهو   ،2001 عام  في  اإلدارة  مجلس  في  الرحيم  عبد  الرحمن  عبد  يوسف  خالد  السيد/  ن  ُعيِّ
ويشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة التموين الغذائي المحدودة ذ.م.م، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة 
والهندسة  السفن  لتصليح  البحرين  شركة  في  التدقيق  ولجنة  التنفيذية  اللجنة  وعضو  ومدير  لأللبان ذ.م.م،  أوال 
ش.م.ب، وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية لبنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.، ويعمل حاليًا رئيسًا تنفيذيًا 

للشركة الوطنية للنقليات ش.ش.و.

السيد/ حسين سلطان سلطان الغانم – عضو مجلس إدارة  5-3-5
التنفيذية،  اللجنة  2004، وهو عضو في  عام  اإلدارة في  الغانم في مجلس  السيد/ حسين سلطان سلطان  ن  ُعيِّ

ووكيل وزارة لموارد البشرية لديوان رئيس الوزراء.

سعادة السيد/ خالد عمر الرميحي – عضو مجلس إدارة  6-3-5
ن سعادة السيد/ خالد عمر الرميحي في مجلس اإلدارة في عام 2014، وهو رئيس لجنة المخاطر، ويشغل حاليًا  ُعيِّ
البحرين  البحرين القابضة ش.م.ب )مقفلة(، ورئيس مجلس إدارة شركة  التنفيذي لشركة ممتلكات  الرئيس  منصب 
لالستثمار العقاري )إدامة( ش.م.ب )مقفلة(، وبنك البحرين للتنمية ش.م.ب )مقفلة(، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة 
في مجلس التنمية االقتصادية، وشركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، والشركة 

القابضة الوطنية للنفط والغاز ش.م.ب )مقفلة(.

الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة - عضو مجلس إدارة  7-3-5
ن الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة في مجلس اإلدارة في عام 2014، وهو عضو في اللجنة التنفيذية ولجنة  ُعيِّ
للخدمات  مستقاًل  ومستشارًا  متقاعدًا  مصرفيًا  خليفة  آل  سلمان  بن  راشد  الشيخ  وُيعد  والمكافآت،  التعيينات 

االستثمارية والمصرفية.

السيدة/ هالة علي حسين يتيم – عضو مجلس إدارة  8-3-5
نت السيدة هالة علي حسين يتيم في مجلس اإلدارة في عام 2018، وهي عضو في لجنة التدقيق ولجنة التبرعات  ُعيِّ
ش.م.ب  )إدامة(  العقاري  لالستثمار  البحرين  شركة  في  إدارة  مجلس  عضو  منصب  حاليًا  وتشغل  والمساهمات، 

)مقفلة(، وشركة علي حسين يتيم القابضة ذ.م.م. وشركة إيه إم يتيم وإخوانه ذ.م.م.

السيد/ يوسف عبد الله أكبر علي رضا – عضو مجلس إدارة  9-3-5
ن السيد/ يوسف عبد الله أكبر علي رضا في مجلس اإلدارة في عام 2018، وهو عضو في اللجنة التنفيذية ولجنة  ُعيِّ
التعيينات والمكافآت، وهو مؤسس أيه آر بي جلوبال كابيتال ليمتد )مركز دبي المالي العالمي(، وهي شركة بديلة 
إلدارة األصول، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة نوبل القابضة المحدودة، وهي أكبر شركة سلع آسيوية، 
وإحدى شركات فورتشن 100 في الفترة من 2012 إلى 2016 بعد أن عمل لمدة 20 عامًا في مجموعة غولدمان 

ساكس إنك حيث كان آخر مناصبه الرئيَس المشارَك آلسيا.

ويشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في مجلس التنمية االقتصادية، شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
ش.م.ب، والمجلس العالمي لغرفة القراءة ومركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون.

وُيعد السيد/ يوسف أول شريك عربي في مجموعة غولدمان ساكس، والعربي الوحيد الذي تم انتخابه في لجنة 
اإلدارة العالمية للشركة.

م العرض )تتمة( ُمَقدِّ  .5
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مجلس اإلدارة )تتمة(  3-5

السيد/ ريشي كابور – عضو مجلس إدارة  10-3-5
ن السيد/ ريشي كابور في مجلس اإلدارة في عام 2018، وهو عضو في لجنة المخاطر، وإضافة إلى ذلك فإنه  ُعيِّ
اإلشراف  عن  المسؤول  وهو  ش.م.ب،  القابضة  لشركة إنفستكورب  المشارك  التنفيذي  الرئيس  منصب  يشغل 
الخاصة  األسهم  يغطي  حيث  األوسط،  والشرق  والهند  وأوروبا  الشمالية  أمريكا  أنحاء  جميع  في  األنشطة  على 
واالستثمارات العقارية وإدارة االئتمان واالستثمارات ذات العائد المطلق، كما يشغل منصب رئيس لجان االستثمار 

في إنفستكورب وهو عضو في اللجنة التنفيذية ولجنة التشغيل ولجنة إدارة المخاطر المالية.

إلى جانب كونه عضو في المجلس االستشاري اإلقليمي لجامعة ديوك للشرق األوسط، ومجالس إدارة مجموعة 
طيران الخليج القابضة )ش.م.ب(، وشركة مطار البحرين ش.م.ب، وأكاديمية الخليج للطيران )ش.م.ب(.

في عام 2018، أعلنت مجلة فوربس الشرق األوسط أن ريشي ُيعد قائدًا هنديًا بارزًا في العالم العربي.

السيد/ محمد طارق محمد صادق محمد أكبر – عضو مجلس إدارة  11-3-5
ن السيد/ محمد طارق محمد صادق محمد أكبر في مجلس اإلدارة في عام 2018، وهو عضو في لجنة التدقيق،  ُعيِّ
وزميل في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، وعضو مجلس إدارة في البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع، 
استثمارات  وشركة  )مقفلة(،  ش.م.ب  البحرين العالمية للجولف  وشركة  ش.م.ع،  )مصر(  المتحد  األهلي  والبنك 

الزياني ش.م.ب )مقفلة( وهو أيضا عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في بنك البركة )باكستان( المحدود.

فريق اإلدارة  4-5
فريق اإلدارة الحالي لبنك البحرين الوطني هو:

المنصبأسماء الطاقم اإلداريم
الرئيس التنفيذيجان كريستوف دوران1
رئيس تنفيذي - الحسابات اإلستراتيجيةعبد العزيز عبد الله األحمد2
رئيس تنفيذي - الخزينة وأسواق المال وإدارة الثرواتحسين سيد علي الحسيني3
رئيس تنفيذي - الموارد البشريةدانة أ. بوحجي4
رئيس تنفيذي - اإلستراتيجيةياسر الشريفي5
رئيس تنفيذي – الشؤون المؤسسية والخدمات االستثماريةهشام الكردي6
رئيس تنفيذي - العملياتايان بالكلو7
رئيس تنفيذي – الشؤون الماليةراسل بنت8
رئيس تنفيذي - الشؤون القانونية وسكرتير الشركةكابي الحكيم9

رئيس تنفيذي - إدارة المخاطرعيسى مسيح10
رئيس تنفيذي - التسويقريتشارد هكس11
رئيس تنفيذي - إعادة هيكلة التمويالت الماليةبروس ويد12
رئيس الخدمات المصرفية لألفرادصباح الزياني13

جان كريستوف دوران - الرئيس التنفيذي  1-4-5
انضم السيد/ جان كريستوف دوران إلى بنك البحرين الوطني بوصفه رئيسًا تنفيذيًا في ديسمبر 2016 حيث يواصل 
التركيز على تعزيز وتوسيع دور البنك كمحرك للنمو االقتصادي والتنمية، فهو يتمتع بخبرة تزيد على 37 عامًا في 
المصرفية  المؤسسات  في  بارزة  قيادية  أدوار  من  الُمكتسبة  واإلقليمية  الدولية  والمالية  المصرفية  الخبرة  مجال 
الرئيس  20 عامًا منصب  الخليجي. وقد شغل على مدار  التعاون  30 عامًا في دول مجلس  الرائدة، منها  العالمية 
للشركات  المصرفية  بالخدمات  َمْعِنّيًا  وكان  وأفريقيا  األوسط  الشرق  باريبا في منطقة  بي  إن  بي  لبنك  التنفيذي 
والمؤسسات وإدارة األصول، ويشغل السيد/ دوران عدة مناصب في مجالس اإلدارة محليًا وإقليميًا، وهو عضو 
مجلس إدارة شركة طيران الخليج ش.م.ب )مقفلة(، وشركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب - بتلكو، 

ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة بتلكو ونائب رئيس لجنة بتلكو للتعيينات والمكافآت والتبرعات وحوكمة الشركات.

البحرين  إدارة في معهد  األردن، وعضو مجلس  لالتصاالت في  أمنية  إدارة شركة  رئيس مجلس  نائب  أيضًا  وهو 
لألعمال المصرفية والمالية، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين، وقد حصل السيد/ دوران على 
وسام جوقة الشرف الوطني من حكومة فرنسا، وتخرج في المدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية في باريس.

م العرض )تتمة( ُمَقدِّ  .5
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فريق اإلدارة )تتمة(  4-5

عبدالعزيز عبدالله األحمد - رئيس التنفيذي - الحسابات اإلستراتيجية  2-4-5
انضم السيد/ عبدالعزيز إلى بنك البحرين الوطني في عام 1974، وهو يتمتع بخبرة تصل إلى 44 عامًا في األعمال 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  وهو   ،2019 عام  الحالي في  منصبه  تولى  وقد  الوطني،  البحرين  بنك  المصرفية في 
الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م، وشركة التسهيالت للسيارات ش.ش.و، وشركة التسهيالت لتأجير السيارات ذ.م.م 
على  حاصل  العراق، وهو  بجمهورية  كردستان  أربيل  ذ.م.م  والسيارات  العامة  للتجارة  التسهيالت  البحرين، وشركة 

دبلوم تنفيذي من جامعة فرجينيا بالواليات المتحدة األمريكية.

حسين سيد علي الحسيني - رئيس التنفيذي - الخزينة وأسواق المال وإدارة الثروات  3-4-5
انضم السيد/ الحسيني إلى بنك البحرين الوطني في عام 1982، وتولى منصبه الحالي في عام 2017، وهو يتمتع 
بخبرة تربو على 36 عامًا في بنك البحرين الوطني، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس لجنة 
االستثمار في سيكو ش.م.ب )مقفلة(، وهو عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة استيراد االستثمارية 
ش.م.ب ورئيس لجنة التعيينات والمكافآت في استيراد؛ وعضو مجلس األمناء في بوليتكنك البحرين، وعضو حماية 
واإلدارة من  التسويق  األعمال في  إدارة  ماجستير  على  المقيدة، وهو حاصل  غير  المستثمرين  الودائع وحسابات 

جامعة دي بول بالواليات المتحدة األمريكية، ودرجة البكالوريوس في االقتصاد، من جامعة كونكورديا بكندا.

دانة أ. بوحجي – رئيس تنفيذي - الموارد البشرية  4-4-5
انضمت السيدة/ بوحجي إلى بنك البحرين الوطني في عام 2017 بوصفها رئيس تنفيذي للموارد البشرية، وهي 
مسؤولة عن ضمان قيام البنك بزيادة قاعدة مواهبه بفاعلية، واالستثمار في تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم، 
وتعيين الموظفين بفاعلية واالحتفاظ بهم لدعم جهود البنك في النمو والتنوع، وقد عملت لمدة 18 عامًا في مجلس 
البحرين للتنمية االقتصادية، وشركة ممتلكات البحرين القابضة )ش.م.ب(، ووزارة المالية واالقتصاد الوطني، والبنك 
األهلي المتحد ش.م.ب.، وتشغل منصب عضو لجنة الموارد البشرية والمكافآت بجمعية مصارف البحرين، وهي 
حاصلة على شهادة في ممارسات الموظفين من لندن بالمملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في التجارة من جامعة 

كونكورديا بكندا.

ياسر الشريفي - رئيس تنفيذي - اإلستراتيجية  5-4-5
انضم السيد/ الشريفي إلى بنك البحرين الوطني في عام 2017 بوصفه رئيس تنفيذي لإلستراتيجية، وهو مسؤول 
في  العمليات  عن  فضاًل  األعمال،  وتطوير  المشاريع  إدارة  ومكتب  وتنفيذها،  اإلستراتيجيات  وتطوير  االبتكار  عن 
القابضة  الراجحي  المتحدة. عمل السيد/ الشريفي سابقًا في شركة  العربية  العربية السعودية واإلمارات  المملكة 
وإرنست ويونغ. ويتمتع بخبرة تمتد على مدار 24 عامًا في إدارة االستثمار وتمويل الشركات في دول مجلس التعاون 
الخليجي وأوروبا والواليات المتحدة. إضافة إلى ذلك، يشغل السيد/ الشريفي منصب رئيس مجلس إدارة معهد 
البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة )دانات(، وهو عضو مجلس إدارة شركة البحرين لالستثمار العقاري )إدامة( ش.م.ب، 
وبورصة البحرين، وشركة البحرين للمقاصة ش.م.ب )مقفلة(، وشركة البحرين لمواقف السيارات )ش.م.ب( وهو 

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة ماساتشوستس في أمهرست.

هشام الكردي - رئيس تنفيذي – الشؤون المؤسسية والخدمات االستثمارية  6-4-5
انضم السيد/ الكردي إلى البنك في عام 2017 بوصفه رئيسًا تنفيذيًا للشؤون المؤسسية والخدمات االستثمارية، 
وهو يتمتع بما يزيد على 21 عامًا من الخبرة المحلية والدولية في أسواق رأس المال والتغطية المؤسسية، وقد 
تولى السيد/ الكردي سابقًا منصب رئيس أسواق رأس المال لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، وكان عضوًا في 
مجلس اإلدارة اإلقليمي للبنك التجاري الدولي ولجنته التنفيذية، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة في مراقبة 

النظم من جامعة هدرسفيلد بالمملكة المتحدة.

ايان بالكلو – رئيس تنفيذي - العمليات  7-4-5
انضم السيد/ بالكلو إلى البنك في عام 2017، حيث يتمتع بما يزيد على 30 عامًا من الخبرة في اإلدارة التنفيذية 
للعمليات المصرفية والمالية الدولية، حيث قام ببناء وإدارة عمليات واسعة النطاق في مختلف القطاعات تشمل 
الخدمات المصرفية والتقنية، فهو يتولى مساعدة بنك البحرين الوطني في تعزيز هيكله وأساسه إلنشاء بنك يملك 
الممارسات  العمليات من خالل تحسين  الكفاءة وتبسيط  أكبر من  التنافس، ويشمل ذلك تحقيق قدر  القدرة على 

وتحديثها على مستوى األصول الثابتة ومن خالل اعتماد أحدث التقنيات.
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راسل بنت – رئيس تنفيذي – الشؤون المالية  8-4-5
انضم السيد/ بنت إلى البنك في عام 2018 بوصفه رئيس تنفيذي – الشؤون المالية، حيث يتمتع بما يزيد على 
وعمل  المتحدة،  المملكة  قانوني مؤهل في  والمالي، وهو محاسب  المصرفي  المجال  الخبرة في  من  عامًا   20
الدولية  المعايير  الوطني وإرنست ويونغ، وهو عضو وسكرتير لجنة  الكويت  الدولي وبنك  الخليج  سابقًا في بنك 
التابعة لجمعية مصارف البحرين، وهو عضو لجنة األصول/ الخصوم في بنك البحرين الوطني، والمسؤول عن تعزيز 
نة للبيانات، وضمان اعتماد أحدث التقنيات  مصداقية البنك المالية والتحليلية، بما في ذلك تقديم تحليالت ُمَحسَّ

لتوفير رؤية لألعمال، وهو حاصل على درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الرياضيات واالقتصاد.

كابي الحكيم – رئيس تنفيذي - الشؤون القانونية وسكرتير الشركة  9-4-5
انضم السيد/ كابي الحكيم إلى بنك البحرين الوطني في عام 2017 بوصفه مستشارًا عامًا وسكرتير الشركة. عمل 
سابقًا لدى مجموعة جي إف إتش المالية ش م ب، وبنك بي إن بي باريبا، ولديه أكثر من 17 عامًا من الخبرة في 
ممارسة القانون في مجاالت تشمل الخدمات المصرفية المؤسساتية واالستثمارية والتمويل اإلسالمي والتمويل 
الُمهيكل وأسواق رأس المال واألسهم الخاصة والتحقيقات التنظيمية وحل المنازعات، وهو مسؤول عن التعامل 
مع جميع المسائل القانونية وتقديم المشورة لإلدارة ومجلس اإلدارة فيما يتعلق بجميع جوانب األعمال، ويتولى 
منصب نائب رئيس لجنة المحامين التابعة لغرفة التجارة الدولية في البحرين، وغرفة الصناعة والتجارة، وهو عضو 
لجنة التحكيم الدولية في باريس التابعة لغرفة التجارة الدولية والحلول البديلة لتسوية المنازعات، وعضو مجلس إدارة 
غرفة التجارة الدولية في البحرين، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون في المسائل المالية والمصرفية من 
كلية الحقوق في أوسجود هول، جامعة يورك، كندا، والبكالوريوس في الحقوق )ليسانس الحقوق( من كلية الحقوق 

بجامعة ساجيس، بيروت، لبنان، والكثير من مؤهالت الدراسات العليا.

عيسى مسيح - رئيس تنفيذي - إدارة المخاطر  10-4-5
انضم السيد/ مسيح إلى البنك في عام 2017 نائبًا للرئيس التنفيذي إلدارة المخاطر، ويتمتع بأكثر من 20 عامًا من 
بنك  إلى  انضمامه  وقبل  البحرين.  في  واالستثمارية  التجارية  المصرفية  الخدمات  تشمل  التي  المصرفية  الخبرة 
البحرين الوطني، شغل منصب رئيس تنفيذي للمجموعة إلدارة المخاطر في بنك السالم البحرين ش.م.ب، إضافة 
إلى العديد من المناصب العليا في إدارة المخاطر لدى البنوك اإلسالمية والتقليدية بما في ذلك بنك الخليج المتحد 
)ش.م.ب( )مقفلة(، وبي إم آي بنك )ش.م.ب( )مقفلة(، ومجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. وقد حصل على 
شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة دي بول بالواليات المتحدة األمريكية وبكالوريوس التجارة من جامعة 

كونكورديا بكندا. وهو أيضًا حائز على شهادات المحلل المالي المعتمد ومدير المخاطر المهنية.

ريتشارد هكس – رئيس تنفيذي - التسويق  11-4-5
للتسويق، وهو يتمتع بما  تنفيذيًا  رئيسًا  2016 بوصفه  الوطني في عام  البحرين  إلى بنك  انضم السيد/ هكس 
الخبرة المصرفية والتسويقية لدى بنك ناتويست والبنك الملكي األسكتلندي وبنك إتش  30 عامًا من  يزيد على 
الرئيسي في  الفرع  الرئيسي في  الذي يقع مقره  العالمي  التسويق  كان عضوًا في فريق  إس بي سي، حيث 
الرقمي،  التسويق  مجاالت  الجغرافية. وهو متخصص في  والنطاقات  األعمال  مجاالت  جميع  ويعمل في  لندن 
العالمة  المسؤول عن تطوير  التسويق واالتصاالت  السيد/ هكس فريق  الرقمي. يقود  العمالء والتحول  وتجربة 
التجارية لبنك البحرين الوطني ودعم أهداف العمل من خالل المشاركة في الفعاليات والحمالت التسويقية والرعاية 
المستهدفة وإستراتيجية العالقات العامة واالتصاالت المتطورة، وهو يضع رؤية العمالء وتجارب المستخدمين في 
قلب مبادرات البنك مع التركيز المتزايد على القنوات الرقمية، إضافة إلى كونه عضوًا قديمًا في معهد تشارترد 
للتسويق، وهو حاصل على درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في االقتصاد من جامعة دي مونتفورت في 

المملكة المتحدة.

بروس ويد- رئيس تنفيذي - إعادة هيكلة التمويالت المالية  12-4-5
انضم السيد/ ويد إلى بنك البحرين الوطني في عام 2014، وهو يتمتع بأكثر من 35 عامًا منذ الخبرة المصرفية بما 
في ذلك المناصب التي شغلها في البنك السعودي الهولندي وبنك الرياض وسيتي بنك ومجموعة بنك طوكيو، 
وهو رئيس لجنة إدارة المخاطر في جمعية مصارف البحرين، وقد حصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال 
والتمويل  العليا  الدراسات  ودبلوم  أستراليا  للتكنولوجيا في  كوينزالند  جامعة  التطبيقية من  العلوم  وبكالوريوس 
التطبيقي واالستثمار من معهد األوراق المالية في أستراليا، وهو أيضًا زميل المعهد األسترالي لمديري الشركات، 
وزميل معهد الخدمات المالية في أستراليا، وعضو جمعية المالية والخزانة المحدودة، وكبير خبراء الخزينة المعتمدين.
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صباح الزياني - رئيس الخدمات المصرفية لألفراد  13-4-5
2019 رئيسًا لقسم الخدمات المصرفية لألفراد،  البحرين الوطني في عام  الزياني إلى بنك  انضم السيد/ صباح 
وهو يتمتع بخبرة تزيد على 12 عامًا في هذا المجال بعد أن شغل عددًا من المناصب العليا في أكبر البنوك المحلية 
بيت  في  لألفراد  المصرفية  الخدمات  رئيس  نائب  منصب  شغل  األخيرة،  اآلونة  وفي  البحرين.  في  واإلقليمية 
التمويل الكويتي - البحرين ش.م.ب )مقفلة(، ويقود حاليًا الجهود المستمرة لبنك البحرين الوطني البتكار عمليات 
البيع بالتجزئة من أجل الحصول على حصة أكبر من السوق واالرتقاء بتجربة العميل وتعزيز تقديم المنتجات والخدمات 
المالية الرائدة في السوق عبر منصاته الرقمية وشبكة الفروع التي ال تزال هي األكبر في البحرين، وهو حاصل على 

درجة الماجستير من الجامعة األمريكية بالواليات المتحدة األمريكية.

طبيعة النشاط التجاري  5-5
توفير  رائد  ليصبح  ثابت  بشكل  نما  وقد  البحرين،  في  محليًا  مملوك  بنك  كأول   1957 عام  الوطني  البحرين  بنك  تأسس 
السوق  إجمالي  من  كبيرة  بحصة  البنك  ويحظى  البالد،  في  التجارية  المصرفية  والخدمات  لألفراد  المصرفية  الخدمات 
المصرفية التجارية المحلية، ويمتلك أكبر شبكة من الفروع وأجهزة الصراف اآللي، ويلعب بنك البحرين الوطني دورًا مهمًا 

في االقتصاد المحلي.

ع المبادرات الحالية للتوسُّ  6-5
أقر بنك البحرين الوطني بالدور المتزايد باستمرار للتكنولوجيا في تقديم الخدمات لعمالئها. ومن ثم، فقد أقبل على   1-6-5
برنامج استثماري كبير مدته ثالث سنوات في تكنولوجيا المعلومات يهدف إلى استبدال تقنياته الحالية ورفع مستوى 

هذه الخدمات من خالل المزيد من الموثوقية بأقل قدر ممكن من المشكالت المتعلقة بالنظم.
بدأ في استخدام  الداخل؛ ولذا فقد  البدء من  إلى  يحتاج  بأنه  الوطني  البحرين  بنك  أقرَّ  الرقمي،  للتحول  وتحقيقًا   2-6-5
حلول الجيل التالي ألتمتة العمليات والوثائق الداخلية. وبناًء على الخطة التي ُوضعت في نهاية عام 2017، قطع 
بنك البحرين الوطني مراحل مهمة في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك االستثمار في نظام 
مصرفي أساسي جديد ومنصات رقمية لقطاعات األفراد والشركات والتكنولوجيا في قنوات مثل أجهزة الصراف 
ر بنك البحرين الوطني المشهد فيما يتعلق بالمبادرات الرئيسية للتوافق مع  اآللي وأجهزة اإليداع النقدي. كما تصدَّ
المفتوحة، ويعمل ذلك على استكمال عمليات  المصرفية  للخدمات  يمتثل  بنك  أول  الرقمية بصفته  اإلستراتيجية 

األتمتة والتحسين الداخلية الجارية.
شرع بنك البحرين الوطني في تنفيذ خطته إلعادة تصميم أنظمة فروعه، بما في ذلك توزيع المزيد من أجهزة الخدمة   3-6-5
الذاتية في كل فرع، واتباع تقنيات أفضل إلدارة قائمة االنتظار التي ستؤدي إلى تحسينات في أوقات انتظار العمالء.
بدأ بنك البحرين الوطني العمل ببرنامج شامل لتحديث البنية التحتية في تطوير جميع أجهزته، كما بدأ بنك البحرين الوطني   4-6-5

في نقل بعض أنظمته غير الخاصة بالعمالء إلى الحوسبة السحابية، وذلك تمشيًا مع رؤية البحرين »السحابة أواًل«.
يجري حاليًا االستثمار في األنظمة المصرفية الرئيسية لدعم فروع بنك البحرين الوطني لخدمة عمالئه بشكل أفضل،   5-6-5
وكذلك مجاالت األعمال الخاصة به لفهم عمالئه واحتياجاتهم بشكل أوضح، والتي ستوفر مستوى أكبر من األمن 

والرقابة على بيانات العمالء.

الهيكل المؤسسي  7-5
يصور المخطط الهيكلي الوارد فيما يلي الشركات ذات العالقة ببنك البحرين الوطني، والتي يتم تحديدها نظرًا المتالكها 

نسبة كبيرة من حصة األقلية )أي أكثر من 20% من رأس المال المصدر( في كيانات مؤسسة في مملكة البحرين.

بنك البحرين الوطني ش.م.ب
خدمات السداد، خدمة فحص 

الشيكات في البحرين وغيرها من 
الخدمات المالية ذات الصلة

 شركة بنفت ش م ب م
)%34.84(

األنشطة المصرفية وأنشطة 
التجارة المالية األخرى

 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب
)%29.06(

صندوق استثمار بدون حدود  صندوق البحرين للسيولة
)%24.27(
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العناوين وبيانات االتصال المسجلة  8-5

بنك البحرين الوطني ش.م.بمقدم العرض
ص.ب: 106

المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 17228800 )973(

www.nbbonline.com :الموقع اإللكتروني
IR@nbbonline.com :البريد اإللكتروني

الزارد فريرز ساسالمستشار المالي لمقدم العرض
121، بوليفارد هوسمان

باريس سيدكس 08
باريس 75382

الهاتف: 11 01 4413 1 )33(
الفاكس: 78 09 4413 1 )33(

موجز العقود الجوهرية  9-5
هذا  األخيرتين. وألغراض  الماليتين  السنتين  الوطني في  البحرين  بنك  أبرمها  التي  الجوهرية  بالعقود  قائمة  يلي  فيما 
البحرين  بنك  أرباح  1% من صافي  عن  تزيد  بقيمة  إبرامها  يتم  عقود  أي  أنها  على  الجوهرية  العقود  تعريف  جرى  البند، 
الوطني في السنة المالية الماضية ولكن باستثناء أي ترتيبات تمويل وإقراض جرت في سياق العمل العادي مع عمالء 

بنك البحرين الوطني.

أبرم بنك البحرين الوطني عقدًا مع شركة تاتا للخدمات االستشارية في 19 مارس 2019 للحصول على بيان عمل   1-9-5
في تنفيذ الحل المصرفي األساسي.

الميكانيكية  المعدات  2019، الستبدال  3 مارس  ذ.م.م في  للتكييف  المؤيد  الوطني عقدًا مع  البحرين  بنك  ع  وقَّ  2-9-5
والكهربائية واألعمال الصحية.

في 4 أبريل 2019، تم إبرام عقد مع شركة البحرين للحاسبات اآللية ذ.م.م لصيانة أجهزة وبرمجيات النظام المصرفي   3-9-5
األساسي.

في 21 مايو 2019، أبرم بنك البحرين الوطني اتفاقية ترخيص مع شركة أنظمة أوراكل المحدودة لمشروع النظام   4-9-5
المصرفي األساسي الجديد.

تم توقيع اتفاقية إنشاء في 13 يونيو 2019 مع المؤيد للديكورات الداخلية فيما يتعلق بالطابق األول حتى الطابق   5-9-5
الرابع من برج بنك البحرين الوطني الجديد.

البرمجيات  أجل صيانة  من  االستشارية  للخدمات  تاتا  مع شركة  الوطني  البحرين  بنك  تعاقد   ،2019 أبريل   9 في   6-9-5
.TCS BaNCS ،المصرفية األساسية

بتاريخ  في  بي  يوروب  باكبيز  شركة  مع  الرقمي  األساسي  النظام  ترخيص  اتفاقية  الوطني  البحرين  بنك  ع  وقَّ  7-9-5
21 يونيو 2019.

في 21 يوليو 2019، أبرم بنك البحرين الوطني اتفاقية خدمات استشارية مع شركة أكسينتور ميدل إيست بي في   8-9-5
– فرع البحرين للحصول على حلول مصرفية أساسية.

في 26 يونيو 2018، أبرم بنك البحرين الوطني عقد إيجار لفرع المملكة العربية السعودية مع حمود عبد الله الهديب   9-9-5
لالستثمار والتطوير العقاري.

في 20 سبتمبر 2018، أبرم بنك البحرين الوطني اتفاقية تصميم وبناء لمقره الجديد في المملكة العربية السعودية   10-9-5
مع شركة هاشم نبيل علي رضا.

م العرض )تتمة( ُمَقدِّ  .5



29بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

تفاصيل السنوات المالية الثالث األخيرة  1-6

201820172016

األرباح )بالمليون دينار بحريني(
87.273.166.0صافي الفوائد المكتسبة

30.231.430.9إيرادات أخرى
117.4104.596.9الدخل اإلجمالي )إجمالي المبيعات(

41.833.034.1مصروفات تشغيل
70.061.058.2أرباح العام

35.131.929.0توزيعات أرباح نقدية )25%، 25 فلسًا لكل سهم(
14.012.811.6توزيعات أرباح في صورة أسهم )10%، 10 فلس لكل سهم(

المراكز المالية )بالمليون دينار بحريني(
3,195.53,101.52,977.1إجمالي األصول

1,190.11,226.91,031.9قروض وسلفيات
1,132.21,067.31,092.9أوراق مالية استثمارية
3,020.72,939.72,823.0األصول المدرة للدخل

2,675.92,617.12,526.4مجموع الودائع
2,190.62,165.22,088.4ودائع العمالء
475.8447.9414.7حقوق الملكية

مؤشرات األداء الرئيسية )%(
العوائد

15.214.114.9العائد على متوسط حقوق الملكية
2.22.02.0العائد على متوسط األصول
504442عائد السهم الواحد )بالفلس(

35.631.635.2الكفاءة التشغيلية )مصروفات التشغيل / مجموع الدخل(
102.698.6102.4الربح المحقق من كل موظف بدوام كامل )باأللف دينار بحريني(

رأس المال
14.914.413.9نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي األصول

5.75.96.2متوسط مجموع المطلوبات إلى متوسط حقوق الملكية )مرات(
33.836.335.4معدل مالءة رأس المال

نة في آخر حسابات ُمدققة منشورة قائمة األصول والخصوم الُمبيَّ  2-6
 2018 31 ديسمبر  المنتهية في  الوطني للسنة  البحرين  لبنك  المالية  القوائم  الذي يتضمن   1 الملحق  إلى  الرجوع  يرجى 

وخاصًة قائمة المركز المالي.

قائمة التدفقات النقدية وأي قوائم مبدئية أخرى مقدمة في آخر حسابات مدققة منشورة  3-6
 2018 31 ديسمبر  المنتهية في  الوطني للسنة  البحرين  لبنك  المالية  القوائم  الذي يتضمن   1 الملحق  إلى  الرجوع  يرجى 

وخاصًة قائمة األرباح والخسائر وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية.

السياسات المحاسبية المهمة  4-6
يتناول الملحق 1 من مستند العرض جميع السياسات المحاسبية المهمة على النحو الوارد في التقرير السنوي للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تحت عنوان »إيضاحات حول القوائم المالية«. لم يحدث أي تغيير في السياسات المحاسبية 

ى إلى عدم قابلية األرقام للمقارنة إلى حدٍّ ما. مما أدَّ

البيانات المالية المتعلقة ببنك البحرين الوطني. 6



30بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

إن القطاع المالي في البحرين متطور ومتنوع بشكل جيد، ويتألف من مجموعة كبيرة من المؤسسات واألسواق   1-7
المالية التقليدية واإلسالمية، بما في ذلك بنوك التجزئة وبنوك الجملة والبنوك المتخصصة.

يتكون النظام المصرفي في البحرين من بنوك تقليدية وإسالمية، وهو أكبر عنصر في النظام المالي. في عام   2-7
2018، كان القطاع التقليدي يشمل 31 بنك تجزئة و 16 فرعًا لبنوك أجنبية و68 بنك جملة و7 مكاتب تمثيلية للبنوك 

الخارجية.

لعب القطاع المصرفي دورًا محوريًا في ظهور البحرين كمركز مالي رائد في المنطقة، وقد استمر في النمو خالل   3-7
عام 2018 حتى بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي ما يقارب 200 مليار دوالر أمريكي، أي أكثر من خمسة أضعاف 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %20 تقارب  بنسبة  القطاع  يساهم  عام،  وبوجه  السنوي،  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

للبحرين، مما يجعله أحد المحركات الرئيسية للنمو في البالد.

القطاع المصرفي في البحرين. 7
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عضو مجلس اإلدارة المعني في بنك البحرين الوطنيعدد األسهماسم المساهم

ال ينطبق309,206,266بنك البحرين الوطني

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي )التأمينات( – 
عسكري

الشيخ راشد آل خليفة154,604,587

الشيخ راشد آل خليفة154,484,011الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

الشيخ راشد آل خليفة، خالد الرميحي، د. عصام عبد 3,394,042صندوق البحرين للسيولة
الله فخرو، محمد طارق محمد صادق محمد أكبر، 

حسين سلطان سلطان الغانم

فوزي أحمد كانو1,856,676شركة االستثمارات العائلية المحدودة

الشيخ راشد آل خليفة1,219,644شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب

فاروق يوسف خليل المؤيد والدكتور عصام عبد الله 861,250شركة المملكة لالستثمارات ش.ش.و
فخرو

هالة علي حسين يتيم852,270شركة علي ومحمد يتيم إخوان ذ.م.م

هالة علي حسين يتيم812,953شركة علي حسين يتيم القابضة ذ.م.م

خالد يوسف عبد الرحمن عبد الرحيم536,020شركه يوسف عبد الرحمن انجنير القابضة ذ.م.م

شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده 
للعقارات ذ.م.م

فاروق يوسف خليل المؤيد455,719

فاروق يوسف خليل المؤيد وفوزي أحمد كانو 407,969الشركة المتحدة للتامين ش.م.ب
مساهمين في مساهمي هذه الشركة

د. عصام عبد الله فخرو352,500د. عصام عبد الله فخرو

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي )التأمينات( – 
مدني

الشيخ راشد آل خليفة120,574

فاروق يوسف خليل المؤيد38,749فاروق يوسف خليل المؤيد

فوزي أحمد كانو34,107جمعية البحرين الخيرية

لم يستحوذ بنك البحرين الوطني على أسهم بنك البحرين اإلسالمي خالل اإلثني عشر شهرًا الماضية.  1-8

بعض أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني يمتلكون أسهمًا في بنك البحرين اإلسالمي على النحو المبين أعاله،   2-8
ويمكن اعتبارهم مساهمين »أصحاب مصلحة« كما هو محدد في قانون مصرف البحرين المركزي وكتاب القواعد.

ال يوجد ترتيب أو اتفاق أو تفاهم بما في ذلك أي اتفاقية تعويض، فيما يتعلق بالعرض بين بنك البحرين الوطني وأي   3-8
شخص يعمل بالتنسيق معه وأعضاء مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي أو مساهميه.

مساهمات مرتبطة بواسطة مقدم العرض وأعضاء مجلس إدارته في بنك البحرين اإلسالمي. 8
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بنك البحرين اإلسالمي – السجل التجاري والموقف القانوني واالسم التجاري  1-9
يتوقع بنك البحرين الوطني - بعد التنفيذ الناجح للعرض واالستحواذ على األسهم - أن تؤدي عملية االستحواذ إلى   1-1-9
تحقيق أوجه تآزر بالنسبة لألصول واإليرادات والتكلفة وغيرها من العمليات التشغيلية الذي من شأنه زيادة العوائد 

التي يجنيها جميع المساهمين بالمقارنة مع الكيانين بشكل مستقل.

تجزئة  كبنك  اإلسالمي  البحرين  ببنك  الخاصة  واألعمال  التجاري  السجل  على  الحفاظ  الوطني  البحرين  بنك  ينوي   2-1-9
إسالمي. سيستمر بنك البحرين اإلسالمي في العمل في ظل سير أعماله المعتادة والحفاظ على عملياته كشركة 
تابعة لبنك البحرين الوطني. كما سيستمر إدراج أسهم بنك البحرين اإلسالمي في بورصة البحرين مع مراعاة األحكام 
نموذج  توسيع  انطباقها. سيتم  حال  في  اإلدراج  األسهم وشطب  لبقية  اإلجباري  باالستحواذ  المتعلقة  والقواعد 
أعمال بنك البحرين اإلسالمي بهدف تعزيز خطوط وقطاعات األعمال التجارية ذات القيمة المضافة والسليمة. سيتم 
البحرين  بنك  رؤية  المتطورة، وتعزيز  السوق  يتماشى مع متطلبات  بما  المنتجات  ليشمل  المنتجات  توسيع عرض 

اإلسالمي ليكون بنكًا إسالميًا رائدًا من خالل زيادة الموارد المتاحة مع مساهم األغلبية الجديد.

الخطط اإلستراتيجية لشركة متلقي العرض  2-9
المتاحة  المتزايدة  الموارد  رائدًا؛ وتهدف  بنكًا إسالميًا  ليكون  البحرين اإلسالمي  بنك  رؤية  يدعم  العرض  إن مقدم   1-2-9
التركيز على تطوير وتعزيز الفرص الحالية،  الُجدد إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس. سيكون  للمساهمين 
وبعد ذلك، مع تراكم األرباح المحتجزة وتأسيس سجل حافل باإلنجازات، سيهدف بنك البحرين اإلسالمي إلى توسيع 

نطاق أنشطته.

والتي ستبقى  البحرين اإلسالمي  لبنك  العامة  األعمال  تغييرات جوهرية على  أي  تطبيق  العرض  ينوي مقدم  ال   2-2-9
متمركزة حول الخدمات المصرفية اإلسالمية. وبناًء على ذلك، يهدف بنك البحرين الوطني إلى االستفادة من خبرة 
التمويل اإلسالمي الحالية لبنك البحرين اإلسالمي من خالل االستفادة من الخبرة والمعرفة التي تتمتع بها إدارة 

بنك البحرين اإلسالمي.

المبرر التجاري الطويل األجل للعرض المقترح  3-9
نمت الخدمات المصرفية اإلسالمية في البحرين بشكل ملحوظ طوال العقد الماضي مع حصول البنوك اإلسالمية   1-3-9
بشكل ثابت على حصة من السوق تفوق البنوك التقليدية، وُتعد البحرين عاصمة الخدمات المصرفية اإلسالمية في 
رد في السنوات القادمة بفضل اللوائح الجديدة و«التقنية المالية«. الشرق األوسط، وستستمر في النمو بشكل مطَّ

بنك  أنشأ  وقد  الوطني،  البحرين  لبنك  إستراتيجية  أولوية  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  تعد  السياق،  هذا  في   2-3-9
البحرين اإلسالمي منصة مصرفية إسالمية متطورة لعبت دورًا محوريًا في تطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية 

في البحرين.

التأثير على موظفي متلقي العرض  4-9
على المدى المتوسط، من المتوقع أن يتم تقييم كل موظف من الموظفين الرئيسيين في بنك البحرين الوطني وبنك 
البحرين اإلسالمي للتحقق من مدى التوافق مع الهيكل الجديد، وهذا يستلزم تقييم أدوار الوظائف الحالية وأوصافها وتنفيذ 
أدوار موحدة جديدة لزيادة أوجه التآزر إلى الحد األقصى وتقليل أوجه القصور واالزدواجية، ومن المتوقع أن توفر عملية 

االستحواذ المقترحة للموظفين فرصًا أفضل للنمو الفردي والتحسينات المهنية واالستقرار الوظيفي.

إستراتيجية بنك البحرين الوطني لما بعد االستحواذ. 9
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في الوقت الحالي، يمتلك المساهمون الوارد ذكرهم فيما يلي 5% أو أكثر في بنك البحرين الوطني وبنك البحرين   1-10
اإلسالمي )تم دمج ملكية األطراف المسيطرين/ ذوي الصلة في الجدول التالي( على التوالي:

هيكل الملكية الحالي وقبل العرض

 النسبة المملوكة فيبنك البحرين الوطني ش.م.ب
بنك البحرين الوطني

عدد األسهم

44.18681,895,086%شركة ممتلكات البحرين القابضة

10.88167,932,840%الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

44.94693,464,657%كيانات عامة أخرى

100.001,543,292,583%اإلجمالي

 النسبة المملوكة فيبنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب
بنك البحرين اإلسالمي

عدد األسهم

29.06309,206,266%بنك البحرين الوطني ش.م.ب

29.06309,209,172%الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

14.41153,282,138%البنك اإلسالمي للتنمية

7.1876,366,321%األمانة العامة لألوقاف في دولة الكويت

20.29215,994,690%كيانات عامة أخرى

100.001,064,058,587%اإلجمالي

امتالك األسهم في بنك البحرين الوطني وبنك البحرين اإلسالمي. 10



34بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

يبين الجدول التالي التعامالت في أسهم بنك البحرين الوطني خالل الفترة من 19 مايو 2019 إلى 17 نوفمبر 2019 قبل   2-10
مدة العرض:

مجموع عدد المعامالتالقيمة )بالدينار البحريني(مجموع الحجمسعر السهم )بالدينار البحريني(التاريخ
230.63548,00030,480.0003 مايو 2019
260.63520,00012,700.0001 مايو 2019
270.635800508.0001 مايو 2019
290.6351,170742.9501 مايو 2019
300.6404,1042,626.5601 مايو 2019

100.64010,0006,400.0001 يونيو 2019
130.64020,00012,800.0001 يونيو 2019
130.6455,4283,501.0602 يونيو 2019
170.6436,2654,028.3951 يونيو 2019
180.6476,8944,460.4181 يونيو 2019
180.650725471.2501 يونيو 2019
200.647150,00097,050.0001 يونيو 2019
250.6514,1402,695.1401 يونيو 2019
260.65371,86146,925.2333 يونيو 2019
260.6552,9981,963.6901 يونيو 2019
270.66020,00013,200.0001 يونيو 2019

10.66512,1008,046.5001 يوليو 2019
10.6668,0005,328.0001 يوليو 2019
10.670373249.9101 يوليو 2019
20.67020,00013,400.0001 يوليو 2019
30.67020,00013,400.0001 يوليو 2019
40.6601,5771,040.8201 يوليو 2019
40.67047,80032,026.0002 يوليو 2019
70.66010066.0001 يوليو 2019
70.6657751.2051 يوليو 2019
70.67010,0006,700.0001 يوليو 2019
90.69033,60923,190.2101 يوليو 2019

110.6907,0004,830.0002 يوليو 2019
140.68520,93114,337.7353 يوليو 2019
140.69010,0006,900.0002 يوليو 2019
150.68535,50024,317.5002 يوليو 2019
170.69525,00017,375.0001 يوليو 2019
170.70035,30024,710.0006 يوليو 2019
180.7004,0002,800.0001 يوليو 2019
210.6922,1001,453.2001 يوليو 2019
220.70032,54022,778.0003 يوليو 2019
230.70082,37857,664.6004 يوليو 2019
240.70045,62831,939.6002 يوليو 2019
250.70029,15620,409.2002 يوليو 2019
250.702285,208200,216.0162 يوليو 2019
250.7032,0001,406.0001 يوليو 2019
280.7025,0003,510.0001 يوليو 2019
280.70314,72910,354.4872 يوليو 2019
280.704700492.8001 يوليو 2019
290.70015,00010,500.0001 يوليو 2019
290.7036,0004,218.0001 يوليو 2019
300.70342,72530,035.6751 يوليو 2019
310.7005,0003,500.0003 يوليو 2019
310.70451,28336,103.2321 يوليو 2019

40.70541,86129,512.0053 أغسطس 2019
40.706107.0601 أغسطس 2019
50.70642,72530,163.8501 أغسطس 2019
60.7072,1201,498.8401 أغسطس 2019
70.7054,1002,890.5001 أغسطس 2019
80.70534,65524,431.7753 أغسطس 2019

150.70010,0007,000.0001 أغسطس 2019
200.70014,32010,024.0002 أغسطس 2019
210.69930,00020,970.0002 أغسطس 2019
280.69540,00027,800.0002 أغسطس 2019
290.6935,5803,866.9401 أغسطس 2019

امتالك األسهم في بنك البحرين الوطني وبنك البحرين اإلسالمي )تتمة(  .10



35بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

مجموع عدد المعامالتالقيمة )بالدينار البحريني(مجموع الحجمسعر السهم )بالدينار البحريني(التاريخ
20.6949,5506,627.7002 سبتمبر 2019
20.6957,6505,316.7502 سبتمبر 2019
30.7009,8506,895.0001 سبتمبر 2019
40.6992,5001,747.5001 سبتمبر 2019
50.700100,00070,000.0002 سبتمبر 2019
50.7027,2005,054.4001 سبتمبر 2019
80.7027,2765,107.7521 سبتمبر 2019

110.7003,9372,755.9002 سبتمبر 2019
120.70015,00010,500.0001 سبتمبر 2019
150.690400,000276,000.0002 سبتمبر 2019
150.69156,52539,058.7752 سبتمبر 2019
160.6975,0003,485.0001 سبتمبر 2019
180.69555,00038,225.0002 سبتمبر 2019
180.6974,5823,193.6541 سبتمبر 2019
190.69662,80043,708.8002 سبتمبر 2019
220.6959,7586,781.8101 سبتمبر 2019
230.69510,0006,950.0001 سبتمبر 2019
230.69778,63154,805.8073 سبتمبر 2019
240.69525,78317,919.1851 سبتمبر 2019
240.69759,00041,123.0003 سبتمبر 2019
250.695205,586142,882.2704 سبتمبر 2019
260.7005,6773,973.9001 سبتمبر 2019
260.70510,0007,050.0001 سبتمبر 2019
290.70094,40666,084.2002 سبتمبر 2019
290.7052014.1001 سبتمبر 2019
300.70428,58220,121.7281 سبتمبر 2019

20.7045,6023,943.8083 أكتوبر 2019
60.70425,00017,600.0002 أكتوبر 2019
70.70321,50015,114.5002 أكتوبر 2019
80.7021,4421,012.2841 أكتوبر 2019
90.7049,0006,336.0002 أكتوبر 2019

100.70315,21210,649.0361 أكتوبر 2019
100.70435,00024,640.0002 أكتوبر 2019
130.7033,4532,427.4591 أكتوبر 2019
140.70059,00041,300.0004 أكتوبر 2019
140.7039,0006,327.0001 أكتوبر 2019
150.70015,00010,500.0002 أكتوبر 2019
170.70015,00010,500.0001 أكتوبر 2019
200.70058,16540,715.5004 أكتوبر 2019
210.70114,1309,905.1301 أكتوبر 2019
220.70033,00023,100.0004 أكتوبر 2019
230.7026,0004,212.0001 أكتوبر 2019
230.70315,00010,545.0002 أكتوبر 2019
230.70420,00114,080.7042 أكتوبر 2019
240.70320,99814,761.5941 أكتوبر 2019
270.70315,00010,545.0002 أكتوبر 2019
280.70085,00059,500.0005 أكتوبر 2019
280.70115,00010,515.0001 أكتوبر 2019
300.70035,00024,500.0001 أكتوبر 2019
310.7053,9202,763.6002 أكتوبر 2019
30.7086,2864,450.4882 نوفمبر 2019
40.7045,0003,520.0001 نوفمبر 2019
40.708115,00081,420.0001 نوفمبر 2019
50.7085,0003,540.0001 نوفمبر 2019
70.7062,0001,412.0002 نوفمبر 2019
70.7086,5204,616.1601 نوفمبر 2019

110.70815,00010,620.0001 نوفمبر 2019
120.70920,00014,180.0001 نوفمبر 2019
130.7092,1201,503.0801 نوفمبر 2019
140.70816,00011,328.0002 نوفمبر 2019

3,511,2322,429,577.930197اإلجمالي

امتالك األسهم في بنك البحرين الوطني وبنك البحرين اإلسالمي )تتمة(  .10



36بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

يؤكد مقدم العرض ما يلي:  1-11
ستتم تسوية مقابل العرض المستحق لجميع مساهمي متلقي العرض بموجب هذا العرض كاماًل وفقًا لشروط   1-1-11

هذا العرض.

ال توجد أي ترتيبات تتضمن حقوقًا على األسهم، أو أي اتفاقيات تعويض، أو أي اتفاقات أو تفاهمات - سواء   2-1-11
رسمية أم غير رسمية - تتعلق باألسهم المتعلقة بهذا العرض )والتي قد تكون حافزًا على التعامل أو االمتناع عن 

التعامل( بين مقدم العرض أو أي شخص يتصرف بالتنسيق مع مقدم العرض وأي طرف آخر.

لن يتم تحويل أيٍّ من أسهم بنك البحرين اإلسالمي التي يتم الحصول عليها بموجب العرض إلى أي أشخاص   3-1-11
آخرين.

أنه لم يبرم أي اتفاقات أو ترتيبات أو تفاهمات، كما أنه لم يبرم أي اتفاقات تعويض -سواء بشكل مباشر أم من   4-1-11
خالل أي شخص يعمل بالتنسيق مع مقدم العرض- فيما يتعلق بالعرض مع أعضاء مجلس إدارة متلقي العرض 

أو مساهميه.

إذا حصل مقدم العرض على 95% أو أكثر من الملكية في متلقي العرض نتيجة لهذا العرض، يتعين على مقدم   5-1-11
العرض أن يعرض الحصول على حقوق التصويت المتبقية في غضون 3 أشهر من تاريخ االستحواذ على %95 
أو أكثر، شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. عالوة على ذلك، يعتزم مقدم العرض االستفادة من 
أي حقوق استحواذ إجبارية قد تصبح متاحة له، وإذا قام بذلك، فسوف يمتثل لكتاب القواعد فيما يتعلق بالشطب 

اإلجباري.

يمكن اعتبار بعض أعضاء مجلس إدارة مقدم العرض من المساهمين »أصحاب المصلحة« على النحو الُمحدد في   6-1-11
كتاب القواعد.

بعد مقتطفات  الوطني  البحرين  بنك  توقعات  أو  التجاري  أو  المالي  الوضع  جوهرية في  تغييرات  أي  تحدث  لم   7-1-11
الحسابات المراجعة المنشورة األخيرة والتي تم إدراجها في مستند العرض.

اإلقرارات التأكيدية لمقدم العرض. 11



37بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

سعر التداول الخاص بمتلقي العرض  1-12
سعر السوق الخاص بأسهم بنك البحرين اإلسالمي في بعض التواريخ الرئيسية مبين أدناه:  1-1-12

بلغ سعر إغالق سهم بنك البحرين اإلسالمي في في 17 نوفمبر 2019 وهو آخر يوم عملي
17 نوفمبر 2019 0.120 دينار بحريني للسهم الواحد

لي بلغ سعر إغالق سهم بنك البحرين اإلسالمي في في 21 يوليو 2019، آخر يوم عمل قبل تاريخ اإلعالن األوَّ
21 يوليو 2019 0.120 دينار بحريني للسهم الواحد

في 31 أكتوبر 2019، آخر يوم عمل قبل تاريخ اإلعالن عن 
النية المؤكدة

بلغ سعر إغالق سهم بنك البحرين اإلسالمي في 
31 أكتوبر 2019 0.122 دينار بحريني للسهم الواحد

بلغ إجمالي عدد األسهم المتداولة في بنك البحرين اإلسالمي خالل األشهر الستة السابقة بما فيها تاريخ آخر   2-1-12
يوم عملي 5,907,297 سهمًا في 130 معاملة وبمتوسط سعر 0.120 دينار بحريني للسهم الواحد، وبلغ إجمالي 
قيمة التداول 711,177.204 دينارًا بحرينيا، وبلغ أدنى سعر إغالق 0.108 دينار بحريني للسهم الواحد في الفترة 
من 19 مايو 2019 إلى 27 مايو 2019، وبلغ أعلى سعر إغالق 0.124 دينار بحريني للسهم الواحد في الفترة من 

25 أغسطس 2019 إلى 26 أغسطس 2019.

يوضح الجدول اآلتي سعر إغالق سهم بنك البحرين اإلسالمي في نهاية كل شهر من الشهور التقويمية خالل   3-1-12
الفترة التي تبدأ قبل ستة أشهر من بدء مدة العرض وتنتهي في آخر تاريخ عمل قبل نشر مستند العرض:

سعر إغالق السهم )بالدينار البحريني(
0.118مايو 2019

0.123يونيو 2019
0.122يوليو 2019

0.120أغسطس 2019
0.122سبتمبر 2019

0.122أكتوبر 2019

كما كان معدل حجم سعر التداول لسهم بنك البحرين اإلسالمي في الستة أشهر السابقة بما فيها تاريخ آخر يوم   4-1-12
عملي ما يعادل 0.120 دينار بحريني.

يتناول الرسم البياني التالي حركة سعر السوق ألسهم بنك البحرين اإلسالمي عن الفترة من 19 مايو 2019 حتى   5-1-12
17 نوفمبر 2019 في بورصة البحرين:

0.625

0.640
0.660

0.685

0.706

0.695

0.696 0.703 0.703 0.708

0.580
0.600
0.620
0.640
0.660
0.680
0.700
0.720

0.108

0.118

0.123

0.121
0.117

0.120
0.122

0.120

0.122
0.120

0.100

0.105

0.110

0.115

0.120

0.125

0.130

مايـو-19
-19

ونيو-19
10-ي

ونيو-19
27-ي

وليو-19
16-ي

6-أغسطس-19
28-أغسطس-19

تمبر-19
19-سب

توبر-19
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وليو-19
16-ي

6-أغسطس-19
28-أغسطس-19

تمبر-19
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السعر للسهم (دينار بحريني)

السعر للسهم (دينار بحريني)

سعر السوق وموجز التداول التاريخي لألسهم. 12



38بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

سعر التداول الخاص بمتلقي العرض )تتمة(  1-12
قيمة خيار العرض النقدي في هذا العرض هي 0.117 دينار بحريني لكل سهم في بنك البحرين اإلسالمي، وهذه   6-1-12

القيمة:

أقل من سعر السوق لسهم بنك البحرين اإلسالمي في آخر يوم عملي بقيمة 0.003 دينار بحريني لكل سهم  )أ( 
في بنك البحرين اإلسالمي،

أقل من معدل حجم سعر التداول لسهم بنك البحرين اإلسالمي في الستة أشهر السابقة بما فيها تاريخ آخر  )ب( 
يوم عملي بقيمة 0.003 دينار بحريني لكل سهم في بنك البحرين اإلسالمي،

تفوق سعر السوق لسهم بنك البحرين اإلسالمي في الستة أشهر السابقة بما فيها تاريخ آخر يوم عملي  )ج( 
)أي 19 مايو 2019م( بقيمة 0.009 لسهم بنك البحرين اإلسالمي.

القيمة المفترضة لخيار عرض تبادل األسهم كبديل للعرض النقدي، بناء على اختيار ومحض إرادة كل مساهم في   7-1-12
بنك البحرين اإلسالمي، بسعر تبادل يبلغ 0.167 سهم جديد في بنك البحرين الوطني مقابل كل سهم في بنك 

البحرين اإلسالمي. وتعتبر هذه القيمة:

أقل من سعر السوق لسهم بنك البحرين اإلسالمي في آخر يوم عملي بقيمة 0.002 دينار بحريني لكل سهم  )أ( 
في بنك البحرين اإلسالمي )بناًء على سعر السوق لسهم بنك البحرين الوطني في آخر يوم عملي وهو 

0.708 دينار بحريني(،

أقل من معدل حجم سعر التداول لسهم بنك البحرين اإلسالمي في الستة أشهر السابقة بما فيها تاريخ  )ب( 
حجم  معدل  على  )بناًء  اإلسالمي  البحرين  بنك  لكل سهم في  بحريني  دينار   0.005 بقيمة  عملي  يوم  آخر 
بقيمة  عملي  يوم  آخر  تاريخ  فيها  بما  السابقة  أشهر  الستة  في  الوطني  البحرين  بنك  سهم  تداول  سعر 

0.692 دينار بحريني(،

تفوق سعر السوق لسهم بنك البحرين اإلسالمي في الستة أشهر السابقة بما فيها تاريخ آخر يوم عملي  )ج( 
)أي 19 مايو 2019م( بقيمة 0.708 لسهم بنك البحرين اإلسالمي )بناًء على سعر السوق لسهم بنك البحرين 

الوطني في آخر يوم عملي وهو 0.708 دينار بحريني(.

سعر التداول الخاص بمقدم العرض  2-12
سعر السوق الخاص بأسهم بنك البحرين الوطني في بعض التواريخ الرئيسية مبين أدناه:  1-2-12

بلغ سعر إغالق أسهم بنك البحرين الوطني في في 17 نوفمبر 2019، آخر يوم عملي
17 نوفمبر 2019 0.708 دينار بحريني للسهم الواحد

لي بلغ سعر إغالق أسهم بنك البحرين الوطني في في 21 يوليو 2019، آخر يوم عمل قبل تاريخ اإلعالن األوَّ
21 يوليو 2019 0.700 دينار بحريني للسهم الواحد

في31 أكتوبر 2019، آخر يوم عمل قبل تاريخ اإلعالن عن 
النية المؤكدة

بلغ سعر إغالق سهم بنك البحرين الوطني في 
31 أكتوبر 2019 0.705 دينار بحريني للسهم الواحد

بلغ إجمالي عدد األسهم المتداولة في بنك البحرين الوطني خالل األشهر الستة السابقة بما فيها تاريخ آخر يوم   2-2-12
بحريني للسهم وبإجمالي قيمة  دينار   0.692 197 معاملة وبمتوسط   سعر قدره  3,511,232 سهمًا في  عملي 
 تداول 2,429,577.930 دينارًا بحرينيًا، وبلغ أدنى سعر إغالق 0.625 دينار بحريني للسهم الواحد في الفترة من
19 مايو إلى 22 مايو 2019، وقد بلغ أعلى سعر إغالق 0.709 دينار بحريني في الفترة من 12 نوفمبر 2019 إلى 

13 نوفمبر 2019.

امتالك األسهم في بنك البحرين الوطني وبنك البحرين اإلسالمي )تتمة(  .12



39بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

سعر التداول الخاص بمقدم العرض )تتمة(  2-12
يبين الجدول التالي تفاصيل سعر إغالق أسهم بنك البحرين الوطني في نهاية كل شهر من الشهور التقويمية   3-2-12
خالل الفترة التي تبدأ قبل ستة أشهر من بدء مدة العرض وتنتهي في آخر تاريخ عملي قبل نشر مستند العرض:

سعر إغالق السهم )بالدينار البحريني(

0.640مايو 2019

0.660يونيو 2019

0.704يوليو 2019

0.693أغسطس 2019

0.704سبتمبر 2019

0.705أكتوبر 2019

كما كان معدل حجم سعر التداول لسهم بنك البحرين الوطني في الستة أشهر السابقة بما فيها تاريخ آخر يوم   4-2-12
عملي ما يعادل 0.692 دينار بحريني.

يبين الرسم البياني التالي حركة سعر السوق الخاص بأسهم بنك البحرين الوطني عن الفترة من 19 مايو 2019   5-2-12
إلى 17 نوفمبر 2019 في بورصة البحرين في:
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امتالك األسهم في بنك البحرين الوطني وبنك البحرين اإلسالمي )تتمة(  .12



40بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

التبعات القانونية للعرض  1-13
البحرين  بنك  القانوني ألسهم  المالك  الوطني  البحرين  بنك  يصبح  أن  إلى  اكتماله-  حالة  -في  العرض  سيؤدي   1-1-13

اإلسالمي التي تم شراؤها بشكل قانوني بموجب العرض مع جميع الحقوق والمصالح المرتبطة بهذه الملكية.

يفقد مساهمو بنك البحرين اإلسالمي -الذين يتنازلون عن أسهمهم، بناًء على خيارهم وبمحض إرادتهم، لصالح   2-1-13
في بنك البحرين الوطني مقابل االستفادة من العرض النقدي أو تبادل األسهم الُمقدم من بنك البحرين الوطني 
كبديل للعرض النقدي - حقوقهم المرتبطة بملكية هذه األسهم في بنك البحرين اإلسالمي، بما في ذلك -على 

سبيل المثال ال الحصر- الحقوق المتعلقة بتصنيف األسهم والتصويت وتوزيعات األرباح والتصفية.

التنازل عن أسهمهم لصالح بنك  إرادتهم، عدم  -الذين يختارون، بمحض  البحرين اإلسالمي  يظل مساهمو بنك   3-1-13
البحرين الوطني مقابل االستفادة من العرض النقدي أو عرض تبادل األسهم الُمقدم من بنك البحرين الوطني 
كبديل للعرض النقدي - محتفظين بحقوقهم المرتبطة بملكية أسهمهم في بنك البحرين اإلسالمي، بما في ذلك 

-على سبيل المثال ال الحصر- الحقوق المتعلقة بتصنيف األسهم والتصويت وتوزيعات األرباح والتصفية.

عدم حصول المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة على مزايا خاصة  2-13
لن ُيسدد بنك البحرين الوطني أي مبالغ من أي نوع للمديرين التنفيذيين لبنك البحرين اإلسالمي أو أعضاء مجلس   1-2-13
إدارته أو موظفيه فيما يتعلق بالعرض، باستثناء ما ُيسدد في سبيل إجراء التسوية العادية وفقًا للعرض وذلك 

فيما يتعلق بأسهم بنك البحرين اإلسالمي التي يملكها هؤالء األشخاص.

ى المديرون التنفيذيون لبنك البحرين الوطني وأعضاء مجلس إدارته وموظفوه أي مدفوعات من أي نوع  لن يتلقَّ  2-2-13
من بنك البحرين اإلسالمي أو أي طرف ثالث آخر فيما يتعلق بالعرض، باستثناء ما ُيسدد في سبيل إجراء التسوية 

العادية وفقًا للعرض وذلك فيما يتعلق بأسهم بنك البحرين اإلسالمي التي يملكها هؤالء األشخاص.

أثر العرض على أعضاء مجلس إدارة ُمقدم العرض  3-13
لن يكون للعرض أي تأثير جوهري على أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين لبنك البحرين الوطني، ولن يحدث أي تغيير في الهيكل الحالي 

لمجلس إدارة بنك البحرين الوطني بموجب هذا العرض.

اآلثار المالية للعرض  4-13
يمتلك بنك البحرين الوطني 29.06% من رأس المال الصادر لبنك البحرين اإلسالمي في تاريخ مستند العرض   1-4-13
الماثل. عليه تقدر قيمة باقي األسهم المراد استحواذها بقيمة 88.3 مليون دينار بحريني بناء على سعر 0.117 
دينار بحريني لسهم بنك البحرين اإلسالم، بالمقارنة مع الرسملة السوقية لبنك البحرين الوطني البالغة 1,092.7 
مليون دينار بحريني في تاريخ آخر يوم عمل. وفي هذا الصدد، فإن قبول العرض بشكل كامل لن يكون له بحسب 

توقعات مقدم العرض تبعات سلبية جوهرية على أصوله أو مسؤولياته أو أرباحه أو أعماله.

تنظيمية شكلية تفوق متطلبات  رأس مال  العرض االستفادة من وضع مالي مستقر ونسب  سيواصل مقدم   2-4-13
قواعد كفاية رأس المال المقررة بموجب قواعد مصرف البحرين المركزي. وستختلف آثار قبول العرض بالكامل على 
متطلبات نسب رأس مال بنك البحرين الوطني بناًء على نسبة اختيار مساهمي بنك البحرين اإلسالمي الذين 
يختارون العرض النقدي أو خيار عرض تبادل األسهم. استنادًا إلى الحسابات المنشورة بتاريخ 30 يونيو 2019، فإن 
معدل المستوى األول ومعدل كفاية رأس المال سيبقى في جميع األحوال أعلى من 20% طبقًا لمتطلبات الحد 
األدنى لرأس المال، بما يتوافق مع متطلبات مصرف البحرين المركزي بشأن الحد األدنى لرأس المال وهي %9.0 

و 10.5% و 12.5% على التوالي.
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يتعين على المساهمين أن يدرسوا المخاطر المذكورة أدناه بعناية؛ إذ إن أيًا من المخاطر التي تم تسليط الضوء عليها قد تؤثر سلبًا 
على سعر السوق الخاص بكل من أسهم بنك البحرين الوطني وأسهم بنك البحرين اإلسالمي، وقد بَين بنك البحرين الوطني 
فقط تلك المخاطر التي يعتبرها جوهرية بالنسبة لعملياته ، وقد تكون هناك مخاطر إضافية غير معروفة لبنك البحرين الوطني حاليًا 
أو يرى أنها غير جوهرية ، وقد يؤثر أيٌّ من هذه المخاطر سلبًا على سعر السوق الخاص بأسهم بنك البحرين اإلسالمي وأسهم 

بنك البحرين الوطني.

يواجه بنك البحرين الوطني والمؤسسات المصرفية األخرى مجموعة من المخاطر في أعمالهم وعملياتهم على النحو اآلتي:

المخاطر االئتمانية  1-14
تمثل المخاطر االئتمانية الخسارة المالية المحتملة لبنك البحرين الوطني نتيجًة لعدم قدرة العميل على االلتزام   1-1-14
بشروط وأحكام التسهيالت االئتمانية، ويتم قياس هذه المخاطر فيما يتعلق باألطراف المقابلة لكلٍّ من األصول 

الُمدرجة في الميزانية والبنود خارج الميزانية.

وُتعد  الدخل،  مقابل  تحديدها  يجب  وأساسية  تكلفة مالزمة  االئتمان هي  مخاطر  بأن  الوطني  البحرين  بنك  يقر   2-1-14
مخاطر االئتمان مجرد جانب واحد ألي نظام رأسمالي اقتصادي ويجب النظر إليها باالقتران مع متطلبات رأس المال 
والعوائد، ويقوم بنك البحرين الوطني بتقييم المخاطر من حيث التأثير على الدخل وقيم األصول، ويعكس ذلك 
تقييم البنك للتأثير المحتمل على أعماله بسبب التغيرات في الظروف السياسية واالقتصادية والسوقية والجدارة 

االئتمانية لعمالئه.

ض للبلدان والقطاعات  يقوم بنك البحرين الوطني بمراقبة مخاطر التركيز وإدارتها من خالل وضع قيود على التعرُّ  3-1-14
أي  تأثير  من  للحد  وذلك  الحدود  هذه  وضع  في  واضحة  معايير  استخدام  ويتم  المقابلة،  األطراف  ومجموعات 
تطورات سلبية على توليد دخل البنك وقوته الرأسمالية، ويعمل نظام التصنيف وعملية المراجعة الداخلين على 

ضمان التحديد الفوري ألي تدهور في مخاطر االئتمان والتنفيذ الالحق لإلجراءات التصحيحية.

مخاطر السيولة  2-14
آجال  تباين  بسبب  المالية  بالتزاماته  الوفاء  على  الوطني  البحرين  بنك  قدرة  عدم  في  السيولة  مخاطر  تتمثل   1-2-14
توفر  من  والتأكد  السيولة  لمخاطر  الة  الفعَّ اإلدارة  على  البنك  قدرة  إن  والمسئوليات.  األصول  بين  االستحقاق 

األموال في جميع األوقات لتلبية متطلباته ستكون هي مفتاح إدارة مخاطر السيولة لديه.

للوفاء  كافية  دائمًا سيولة  لديه  أنه سيظل  التأكد من  السيولة في  إدارة  الوطني في  البحرين  بنك  نهج  يتمثل   2-2-14
بالتزاماته عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية أو الطارئة من أجل الحد من الخسائر المحتملة واألضرار التي 

تلحق بسمعة البنك.

إجمالي األصول بهدف  إلى  السائلة  بالبنك نسبة األصول  الخاصة  المسؤوليات  إدارة األصول/  تحدد سياسات   3-2-14
البنوك،  بين  اإليداعات  مثل  الكافية  السائلة  األصول  على  الحفاظ  إلى  البنك  ويهدف  السيولة،  مخاطر  تقليل 

وسندات الخزينة وغيرها من األوراق المالية القابلة للتسويق بسهولة، لدعم أعماله وعملياته.

تتوقف قدرة بنك البحرين الوطني بالمحافظة على وضع سيولة مستقر على الحفاظ على قاعدة ودائع العمالء   4-2-14
عدم  يؤدي  وقد  ألجل.  والودائع  الطلب  تحت  الودائع  من  متوازن  مزيج  على  الحفاظ  مع  وتوسيعها  به  الخاصة 
االستقرار في قاعدة الودائع إلى إعاقة هذا الرصيد وتعريض البنك لقروض متقلبة قصيرة األجل كمصدر للتمويل.
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مخاطر السوق  3-14
لألدوات  السوق  أسعار  تحرك  عن  الناشئة  المحتملة  والخسائر  السوق  لمخاطر  الوطني  البحرين  بنك  يتعرض   1-3-14
واألسهم ذات الصلة بأسعار الفائدة في محفظة التداول والصرف األجنبي والسلع في جميع قطاعات البنك. 
تخضع أنشطة تداول البنك لسياسات موثقة بوضوح، وذلك عن طريق االلتزام بهياكل حدود التداول الشاملة وعن 
طريق المراجعة المنتظمة لها. يستخدم البنك طريقة موحدة لتخصيص رأس مال مخاطر السوق بناًء على المخاطر 
ومخاطر  األجنبية  العمالت  صرف  ومخاطر  األسهم  ومخاطر  الفائدة  أسعار  لمخاطر  األساسية  للعوامل  المقدرة 

الخيارات ومخاطر السلع.

يتم قياس تعرض بنك البحرين الوطني لمخاطر أسعار الفائدة بمدى تأثير التغيرات في أسعار الفائدة في السوق   2-3-14
على هوامش الربح وصافي إيرادات الفوائد والقيمة االقتصادية ألسهم البنك، وسوف يتأثر صافي دخل الفوائد 
نتيجة للتقلبات في أسعار الفائدة إلى الحد الذي يختلف فيه هيكل إعادة تسعير األصول التي تحمل فوائد عن 

هيكل المسؤوليات.

المخاطر التشغيلية  4-14
قد يتعرض بنك البحرين الوطني لمخاطر التشغيل وعدم القدرة على تحقيق إستراتيجيته أو أهدافه نتيجة لعمليات   1-4-14
داخلية غير كافية أو فاشلة، أشخاص أو أنظمة أو أحداث خارجية. تنشأ مخاطر التشغيل من العمليات اليومية أو 

األحداث الخارجية وهي مرتبطة بكل جانب من جوانب أنشطة البنك.

قام بنك البحرين الوطني بوضع إطار إلدارة المخاطر التشغيلية من أجل إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية بطريقة   2-4-14
الة وضمن مستويات مستهدفة من حيث التكلفة تتفق مع أهداف البنك، ومع ذلك فإن اإلطار سيعتمد على  فعَّ

قدرة بنك البحرين الوطني على تحديد وتقييم ورصد ومراقبة المخاطر التشغيلية بطريقة فعالة.

إدارة رأس المال  5-14
يتعين على بنك البحرين الوطني الحفاظ على رأس المال الكافي للحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق   1-5-14
ودعم التطوير المستقبلي لألعمال، ويهدف إطار إدارة رأس المال بالبنك إلى ضمان وجود رأس مال كاٍف لدعم 
للمتطلبات  وفقًا  المال  لرأس  جيد  وضع  على  والمحافظة  التجارية  البنك  ألنشطة  األساسية  المخاطر  مواجهة 

التنظيمية.

مخاطر أمن المعلومات  6-14
البنك  مهمة  تدعم  التي  المعلومات  نظم  واستخدام  بتشغيل  المرتبطة  المخاطر  هي  المعلومات  أمن  مخاطر   1-6-14
أو  الخطأ  طريق  عن  )التسبب  ُمعينة  تهديد  المخاطر دالة على احتمال وجود مصادر  وهذه  التجارية،  ووظائفه 

االستغالل المتعمد( تستخدم نقاط ضعف محددة تترتب عليها نتائج ضارة بالمؤسسة.

 ISO / IEC 27000 :وضع البنك إطارًا لسياسات وإجراءات نظام إدارة أمن المعلومات، استنادًا إلى مجموعة معايير  2-6-14
معلومات  مخاطر  إدارة  بعمليات  المتعلقة  والتقنية  والفيزيائية  القانونية  الضوابط  جميع  تشمل  التي   2018
المؤسسة، والتي ُتعد طريقة منهجية إلدارة معلومات الشركة الحساسة بحيث تظل آمنة، من خالل إدراج األشخاص 

والعمليات والتكنولوجيا.
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المخاطر المتعلقة بالسمعة واالئتمان  7-14
العام  الرأي  عن  الناشئ  المال  ورأس  األرباح  على  والمستقبلي  الحالي  التأثير  بالسمعة هي  المتعلقة  المخاطر   1-7-14
السلبي الذي قد يؤثر على القدرة على إقامة عالقات تجارية أو خدمات جديدة أو االستمرار في العالقات الحالية.

ُتعد إدارة مخاطر السمعة سمة متأصلة في ثقافة البنك المؤسساتية والتي ُتعد جزءًا ال يتجزأ من أنظمة الرقابة   2-7-14
الممارسات  على  الحفاظ  على  أيضًا  الداخلية  الرقابة  نظام  وإدارتها. يشتمل  المخاطر  تحديد  جانب  إلى  الداخلية. 
التجارية على أعلى مستوى من الجودة تجاه عمالئه، ومساهميه، وجهاته التنظيمية، والعامة والجهات االئتمانية/ 

غير االئتمانية.

االمتثال التنظيمي ومخاطر الجرائم المالية  8-14
يعتبر الترويج لثقافة االمتثال السليمة من صميم إستراتيجية بنك البحرين الوطني. بناًء على ذلك، فقد ركز البنك   1-8-14
على تطوير إطار عمل سليم يشرف على االلتزام بالقوانين والقواعد واللوائح والمعايير في مملكة البحرين، فضاًل 

عن البلدان األخرى التي يزاول عملياته فيها.

تشمل المسؤوليات الرئيسية إلدارة االمتثال إدارة االمتثال لمكافحة الجرائم المالية. ولهذا الغرض، تم تطبيق نهج   2-8-14
قائم على المخاطر لمعالجة متطلبات »تعرف على عميلك«، ومراقبة العقوبات، وتدابير مكافحة غسيل األموال، 

وتمويل اإلرهاب.

عرض تبادل األسهم خيار ال يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية  9-14

يود بنك البحرين الوطني إفادة مساهمي بنك البحرين اإلسالمي بأن بنك البحرين الوطني هو مؤسسة تجزئة 
مالية تقليدية ، وعليه فإن أسهم بنك البحرين الوطني الجديدة المعروضة كبديل للعرض النقدي، الذي يخضع لخيار 
ومحض إرادة مساهم بنك البحرين اإلسالمي هي استثمار ال يتوافق مع الشريعة اإلسالمية. بناء على ذلك، 

بالنسبة لمساهمي بنك البحرين اإلسالمي المعنيين بهذا األمر، يمكن لهم النظر إلى خيار العرض النقدي.
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مصادر تمويل العرض  1-15
سيتم تمويل المقابل النقدي المستحق السداد من قبل بنك البحرين الوطني لقبول العرض النقدي من خالل   1-1-15

المستحقات الداخلية.

سيتم تمويل األسهم المزمع إصدارها من قبل بنك البحرين الوطني لقبول عرض تبادل األسهم المقدم كبديل   2-1-15
للعرض النقدي، والذي يخضع لخيار ومحض إرادة كل مساهم في متلقي العرض، من خالل إصدار ما يصل إلى 
145,000,000 سهم جديد في بنك البحرين الوطني ليتم اعتمادها من ِقَبل الجمعية العمومية غير العادية المقرر 

عقدها في 24 نوفمبر 2019.

تأكيد المستشار المالي  2-15
يؤكد المستشار المالي أنه اتخذ جميع الخطوات المعقولة إلقناع نفسه بأن هناك موارد كافية متاحة لمقدم العرض لتلبية 

التنفيذ الكامل للعرض وقبوله.

تمويل العرض. 15



45بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

ترتيبات  1-16
لم يتم اتخاذ أي ترتيبات تتعلق بحقوق على األسهم أو ترتيبات التعويض أو أي اتفاق أو تفاهم آخر يتعلق باألوراق   1-1-16
البحرين الوطني أو أي  المالية ذات الصلة والتي قد تكون حافزًا على التعامل أو االمتناع عن التعامل بين بنك 

شخص يعمل بالتنسيق مع بنك البحرين الوطني.

ال يوجد أي ترتيب أو اتفاق أو تفاهم، بما في ذلك أي اتفاقية تعويض، فيما يتعلق بالعرض بين بنك البحرين   2-1-16
الوطني وأي شخص يعمل بالتنسيق معه مع أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي أو مساهميه.

المساهمات والتعامالت في شركة متلقي العرض  2-16
لتاريخ  البحرين اإلسالمي خالل فترة اإلثني عشر شهرًا السابقة  البحرين الوطني بشراء أو بيع أسهم بنك  لم يقم بنك 
مستند العرض وهو يملك 309,206,266 سهمًا من أسهم بنك البحرين اإلسالمي، وهو ما يمثل 29.06% من إجمالي 
رأس المال الصادر لبنك البحرين اإلسالمي اعتبارًا من تاريخ مستند العرض، ويمتلك بعض أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين 
الوطني أسهمًا في بنك البحرين اإلسالمي كما هو موضح في البند 8 من مستند العرض وذلك في تاريخ مستند العرض.

الدعاوى الجوهرية  3-16
ال يوجد أي دعوى جوهرية يكون أو قد يكون بنك البحرين الوطني طرفًا فيها -على حد علمه- في تاريخ مستند العرض.

التزامات جوهرية  4-16
أو  العادية  األعمال  إبرامها في سياق  تم  التي  تلك  أو ضمانات جوهرية بخالف  أو رسوم  رهون  أو  أي قروض  توجد  ال 
االلتزامات الطارئة األخرى لبنك البحرين الوطني في تاريخ مستند العرض. يرجى الرجوع إلى البند 6 للحصول على مزيد من 

المعلومات بشأن المركز المالي لبنك البحرين الوطني.

الوثائق المتاحة لالطالع  5-16
يمكن فحص الوثائق التالية )أو نسخ منها( خالل فترة العرض في المقر الرئيسي لبنك البحرين الوطني الكائن في المنامة 

بمملكة البحرين:

عقد تأسيس بنك البحرين الوطني ونظامه األساسي.  1-5-16

القوائم المالية لبنك البحرين الوطني للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2018.  2-5-16

إخطار النية المؤكدة الصادر من بنك البحرين الوطني إلى بنك البحرين اإلسالمي بتاريخ 3 نوفمبر 2019.  3-5-16

تأكيد خطي من المستشار المالي موجهًا إلى مصرف البحرين المركزي مؤرخ 1 نوفمبر 2019 يؤكدون فيه أنهم قد   4-5-16
اتخذوا كافة الخطوات الالزمة للوصول إلى قناعة بأن الموارد الكافية متاحة لتنفيذ هذا العرض.

الموافقة الخطية للمستشار المالي والمستشارين القانونيين ووكيل االستالم.  5-5-16

تضارب المصالح  6-16
يمتلك بعض أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني أسهمًا في بنك البحرين اإلسالمي كما هو موضح في البند 8، 
ويمكن اعتبارهم مساهمين ذوي مصلحة كما هو محدد في قانون مصرف البحرين المركزي و كتاب القواعد. باإلضافة إلى 
ذلك، قد يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ومساهميه استثمارات في الكيانات ذات الصلة والموردين 

والمقاولين الذين يتعاملون مع مقدم العرض و/ أو متلقي العرض على أساس معامالت بين أشخاص غير مرتبطين.

معلومات إضافية. 16
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بنك البحرين الوطني ش-م-بمقدم العرض
ص-ب: 106

المنامة، مملكة البحرين

)973( 17 22 8800 هاتف: 
www.nbbonline.com :الموقع اإللكتروني

IR@nbbonline.com :الـبـريـــد اإللكتـروني

الزارد فريرز ساسالمستشار المالي لمقدم العرض
121، بوليفارد هوسمان

باريس سيدكس 08
باريس 75382

)33( 1 44 13 01 11 الهاتف: 
)33( 1 44 13 03 78 الفاكس: 

كي بي إم جي فخرومدقق حسابات مقدم العرض
تدقيق

الطابق الثاني عشر، برج فخرو
ص-ب:710، المنامة،

مملكة البحرين

)973( 17 224 807 الهاتف: 
)973( 17 227 443 الفاكس: 

سيكو ش.م.ب )مقفلة(مستشار تنفيذ اإلصدار، وكيل االستالم، وكيل التخصيص
الطابق األول، مركز بي إم بي

المنطقة الدبلوماسية، ص-ب: ١٣٣١، المنامة
مملكة البحرين

)973( 17 515000 الهاتف: 
)973( 17 514000 الفاكس: 

األطراف الرئيسيون. 17
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تراورز آند هاملينزالمستشارون القانونيون
الطابق السابع، البرج الغربي

ص-ب: 3012، المنامة
مملكة البحرين

)973( 17 515600 الهاتف: 
)973( 17 131003 الفاكس: 

حسن رضي ومشاركوه
ايرا بيزنس سنتر

المنطقة الدبلوماسية، الطابقان 18 و19
ص-ب: 5366
مملكة البحرين

)973( 17 535252 الهاتف: 
)973( 17 533358 الفاكس: 

كارفي فينتك )البحرين( ذ.م.م.مسجل أسهم مقدم العرض
أبراج الزامل، مكتب رقم 74،

الطابق السابع، ص-ب: 514،
المنامة، مملكة البحرين

الهاتف: 215080 17 )973(

البحرين للمقاصة ش.م.ب.)مقفلة(مركز اإليداع المركزي ومسجل الطرح
الطابق الرابع، بوابة المرفأ، مرفأ البحرين المالي

المنامة – مملكة البحرين
الهاتف: 108781 17 )973(

األطراف الرئيسيون )تتمة(  .17
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جدول رقم 1

إشعار الخصوصية

ما الغرض من هذه الوثيقة؟. 1
يتعهد وكيل االستالم بالمحافظة على أمن وخصوصية معلوماتكم الشخصية.

يصف إشعار الخصوصية كيفية جمعنا للمعلومات واستخدامنا لها خالل فترة استكمال قبولكم للعرض ونقل ملكية األسهم 
وبعدها وفق شروط استمارة القبول والتحويل بما يتفق مع أحكام القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات 

الشخصية.

ُيعّد وكيل االستالم »مدير البيانات«، مما يعني أن اتخاذ القرارات حول كيفية االحتفاظ بمعلوماتكم الشخصية واستخدامها 
هو مسئوليتنا دون غيرنا. وبحسب أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، يجب علينا إخطاركم بالمعلومات التي ينطوي عليها 

إشعار الخصوصية هذا.

يسرى هذا اإلشعار لمساهم بنك البحرين اإلسالمي فيما يتعلق بالعرض وأولئك المنتفعين به. ال يشكل هذا االشعار جزءًا 
من أي تعاقد معكم، كما أننا قد نقوم بتحديث هذا اإلشعار في أي وقت، ولكن في حالة قيامنا بذلك، سنقوم بتزويدكم 

بنسخه محدثة من هذا اإلشعار في أقرب وقت عملي ممكن.

من الضروري قراءة هذا اإلشعار واالحتفاظ بنسخة منه جنبًا إلى جنب مع أي إشعار خصوصية آخر نزودكم به في أي وقت 
نقوم فيه بجمع أو معالجة معلومات شخصية تتعلق بكم، حتى تكونوا على علم بكيفية استخدامنا لهذه المعلومات وما هي 

حقوقكم التي يكفلها قانون حماية البيانات الشخصية.

مبادئ حماية البيانات. 2
سنمتثل في تعامالتنا لقانون حماية البيانات وهذا يقتضي وجوب توافر الشروط اآلتية في احتفاظنا بمعلوماتكم الشخصية:

استخدام المعلومات استخدامًا عاداًل وبما يتفق مع القانون.  •

ال يتم جمع المعلومات إال لألغراض التي يقتضيها القانون الذي حددناه لكم صراحة وعدم استخدامها بأي طريقة ال تتفق   •
مع الغرض الذي جمعت له؛

أن تكون المعلومات مناسبة وذات صلة وال تتجاوز الغرض الذي جمعت ألجله؛  •

أن تكون المعلومات صحيحة ودقيقة ومحّدثة؛  •

االحتفاظ بالمعلومات للفترة التي يقتضيها الغرض المحدد الذي جمعت ألجله؛ و  •

االحتفاظ بالمعلومات آمنة.  •

نوع المعلومات الخاصة بك التي نحتفظ بها. 3
ُيقصد بالبيانات الشخصية أو المعلومات الشخصية، أي معلومات يمكن من خاللها التعرف على أحد األفراد. وال تتضمن 

هذه المعلومات البيانات التي تم فيها إخفاء الهوية )البيانات المجّهلة(.

وهناك أنواع معينة من البيانات الشخصية األكثر حساسية التي تتطلب مستوى أعلى من الحماية، مثل المعلومات عن 
صحة الشخص أو اإلدانات الجنائية.

سنقوم بجمع واالحتفاظ واستخدام األنواع اآلتية من المعلومات الشخصية التي تتعلق بكم:

بيانات االتصال الشخصية مثل االسم واللقب والعنوان وأرقام الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني الشخصي؛  •

تاريخ الميالد؛  •

الجنس؛  •

تفاصيل الحساب المصرفي ومعلومات الوضع الضريبي؛  •

تاريخ بدء وتاريخ استكمال قبولكم لعرض ونقل ملكية األسهم؛  •

نسخة من أي وثائق تحديد الهوية؛  •

معلومات الطلب؛ و  •

معلومات حول استخدامكم للمعلومات الخاصة بنا وأنظمة التواصل.  •
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جدول رقم 1 )تتمة(

نوع المعلومات الخاصة بك التي نحتفظ بها )تتمة(  .3
استخدامها  عن  حساسية فضاًل  األكثر  الشخصية  المعلومات  من  التالي  اآلتية  االنواع  بجمع  نقوم  أن  أيضًا  الممكن  من 

واالحتفاظ بها:

معلومات حول الِعرق واالنتماء اإلثني والمعتقدات الدينية واآلراء السياسية؛  •

البيانات الحيوية؛ و  •

معلومات حول اإلدانات الجنائية والجرائم.  •

كيف ُتجمع معلوماتكم الشخصية؟. 4
نقوم بجمع المعلومات الشخصية عن مساهم بنك البحرين اإلسالمي من خالل عملية تقديم الطلب المباشر من المساهمين 
في بنك البحرين اإلسالمي. قد نجمع أحيانا معلومات إضافية من طرف ثالث مثل وكاالت االئتمان المرجعية أو غيرها من 

وكاالت التحقق من السجالت.

قد نجمع معلومات شخصية إضافية من خالل عملية نقل ملكية األسهم التي تقومون بها.

كيف سنستخدم بياناتكم. 5
معلوماتكم  سنستخدم  األحيان،  أغلب  في  بذلك.  القانون  لنا  يسمح  لم  ما  الشخصية  معلوماتكم  باستخدام  نقوم  لن 

الشخصية في الحاالت التالية:

عندما نرغب في إنجاز العقد الذي أبرمناه معكم؛  •

عندما نرغب في االمتثال االلتزامات القانونية؛  •

متى كان ذلك ضروريًا من أجل تحقيق المصالح المشروعة التي نسعى إلى تحقيقها سواء نحن أو أي طرف ثالث شريطة   •
أال تتعارض تلك المصالح مع مصالحكم وحقوقكم األصيلة وحرياتكم.

من الممكن أيضًا أن نستخدم معلوماتكم الشخصية في المواقف اآلتية وهي نادرة الحدوث:

متى كان ذلك ضروريًا من أجل حماية مصلحتكم )أو مصلحة أحد ما(؛  •

متى اقتضت المصلحة العامة ذلك أو من أجل أغراض رسمية.  •

حاالت استخدامنا معلوماتكم الشخصية. 6
إننا نحتاج إلى جميع فئات المعلومات في القائمة المذكورة سابقًا لنستطيع الوفاء بجانبنا من التعاقد معكم أواًل، ولتمكيننا 
المشروعة،  المصالح  لتحقيق  الشخصية  معلوماتكم  نستخدم  قد  الحاالت،  بعض  القانونية. في  لاللتزامات  االمتثال  من 
شريطة عدم تعارض مصالحكم وحقوقكم األساسية وحريتكم مع هذه المصالح. حاالت معالجتنا لمعلوماتكم الشخصية مبينة 

في القائمة التالية:

اتخاذ القرار بشأن طلبكم للتقدم، وتحديد شروط قبولكم العرض؛  •

التأكد من أهليتكم لقبول العرض؛  •

إجراء الترتيبات لقبولكم العرض؛  •

معالجة طلبكم فيما يتعلق بالعرض المحدد؛  •

مشاركة معلوماتكم حسب الضرورة المعقولة و/ أو المنشودة فيما يخص العرض؛ و  •

التعامل مع النزاعات القانونية التي تتضمنكم أو أي متقدم آخر.  •

تتداخل بعض أسس المعالجة السالفة الذكر، وقد تكون هناك أسس متعددة تبرر استخدامنا معلوماتكم الشخصية.

عدم توفيركم المعلومات الشخصية  1-6
في حال عدم تقديم المعلومات الشخصية عند الطلب، فإننا ال نستطيع الوفاء بجانبنا من العقد بيننا معكم، أو قد 

نعجز عن االمتثال اللتزاماتنا القانونية )مثل التأكد من أهلية األشخاص الذين يقبلون العرض(.
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حاالت استخدامنا معلوماتكم الشخصية )تتمة(  .6

تغير الغرض  2-6
لن نستخدم معلوماتكم الشخصية إال لألغراض التي جمعناها لها، ما لم نَر بشكل معقول أن نستخدمها لسبب آخر، وكان 
فإننا سوف  ذي صلة،  غير  لغرض  الشخصية  معلوماتكم  استخدام  احتجنا  إذا  األصلي.  الغرض  مع  متماشيًا  السبب  هذا 

نخطركم ونوضح لكم األساس القانوني الذي يسمح لنا بهذا.

يرجى العلم أننا قد نعالج معلوماتكم الشخصية دون علمكم أو موافقتكم، وبما يتماشى مع القواعد السالفة الذكر أينما 
ُوجدت الحاجة أو سمح القانون.

كيفية استخدام المعلومات الشخصية الحساسة. 7
تستلزم المعلومات الشخصية الحساسة مستويات أكبر من الحماية. ولدينا وثيقة سياسات مناسبة وإجراءات وقائية ُيلزمنا 

بها القانون عند معالجة مثل هذا البيانات. كما إننا نعالج معلوماتكم الشخصية الحساسة في الحاالت التالية:

بموجب موافقتكم الخطية الواضحة؛  •

متى احتجنا لتنفيذ التزاماتنا القانونية أو ممارسة حقنا فيما يخص التوظيف؛  •

حيثما نشأت الحاجة التخاذ أي إجراء أو الدفاع عنه؛  •

حيثما نشأت الحاجة من ناحية المصلحة العامة، مثل مراقبة تساوي الفرص؛  •

في حاالت أقل، قد نعالج هذا النوع من المعلومات حيثما نشأت الحاجة لذلك فيما يخص الدعاوى القانونية أو حيثما كانت 
الحاجة لحماية مصالحك )أو مصالح شخص آخر( ولم تتمكن من إبداء موافقتك، أو عندما تنشر هذه المعلومات على المأل 

بالفعل.

حاالت استخدام معلوماتك الشخصية الحساسة  1-7
لتنفيذ  ضروريًا  األمر  يكن  لم  ما  تحديدًا  بكم  الخاصة  الحساسة  الشخصية  المعلومات  نعالج  ال  نحن  العموم،  في 

االلتزامات أو ممارستها.

ال نتصور أن نحتفظ بأي من المعلومات الشخصية الحساسة.

هل نحتاج إلى موافقتكم؟

لتنفيذ  الخطية  لسياساتنا  وفقًا  الشخصية  معلوماتكم  من  معينة  فئات  استخدام  عند  موافقتكم  إلى  نحتاج  ال  إننا 
التزاماتنا القانونية. وفي حاالت محدودة، فإننا سنتواصل معكم للحصول على موافقتكم الخطية للسماح لنا بمعالجة 
بيانات معينة. وإذا فعلنا، فإننا سنقدم لكم التفاصيل الكاملة عن المعلومات التي نريدها وأسباب احتياجنا لها، حتى 
يتسنى لكم التفكير الدقيق فيما إذا كنتم ترغبون في الموافقة. ينبغي العلم أنه ال ُيشترط بموجب العقد معنا أن 

توافقوا على أي طلب مرسل لكم من جانبنا للموافقة.

معلومات عن اإلدانات الجنائية. 8
يمكننا فقط استخدام المعلومات المتعلقة باإلدانات الجنائية أينما يسمح لنا القانون بذلك. ويتم ذلك عادًة عندما تكون هذه 

اإلجراءات الزمة لتنفيذ التزاماتنا وذلك بالتوافق مع سياستنا الخاصة باستبقاء البيانات.

ال نعتقد أننا نملك أي معلومات عن اإلدانات الجنائية.

إذا اقتضى األمر،  القيام بذلك قانونيًا.  كانت مالئمة وأينما يمكننا  إذا  الجنائية  المعلومات عن اإلدانات  نحن نجمع فقط 
سنجمع المعلومات عن اإلدانات الجنائية كجزء من عملية تقديم الطلب أو قد يصلنا إخطار بهذه المعلومات مباشرًة منكم 

خالل فترة عملكم لدينا.

وإجراءات وقائية  لدينا سياسة سارية مناسبة  التزاماتنا.  لتنفيذ  الطريقة  بتلك  الشخصية  باستخدام معلوماتكم  لنا  ُيسمح 
ُيلزمنا بها القانون عند معالجة مثل هذا البيانات.
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اتخاذ القرارات اآللية. 9
لنا  ُيسمح  بشري.  تدخل  دون  قرار  التخاذ  الشخصية  المعلومات  إلكتروني  نظام  يستخدم  عندما  اآللية  القرارات  اتخاذ  يتم 

باستخدام نظام اتخاذ القرارات اآللية في الظروف التالية دون تسلم موافقتكم الخطية الصريحة:

عند لزوم معالجة طلبكم فيما يتعلق بالعرض؛  •

متابعة مصالحنا المشروعة إال في حال تعارضها مع مصالحكم األساسية؛  •

االستجابة لطلبكم بغرض إبرام التعاقد؛  •

حماية مصالحكم الحيوية.  •

لن تخضعوا لقرارات ذات تأثير هام عليكم باالعتماد الكلي على نظام اتخاذ القرارات اآللية إال إذا كان لدينا أساس قانوني 
للقيام بذلك وبعد إخطاركم بذلك.

ال نعتقد أننا سنتخذ أي قرارات تخصكم باستخدام الوسائل اآللية، ولكننا سنخطركم خطيًا إذا تغير الوضع.

مشاركة المعلومات. 10
قد نضطر لمشاركة بياناتكم مع طرف ثالث بما في ذلك مزودي الخدمة من الطرف الثالث وجهات أخرى في المجموعة.

إننا نقوم بإلزام الطرف الثالث باحترام أمن بياناتنا والتعامل معها وفقًا للقانون.

يمكننا نقل معلوماتكم الشخصية خارج مملكة البحرين.

وإذا قمنا بذلك، فإننا نضمن لكم نفس مستوى الحماية لمعلوماتكم الشخصية.

لَم قد تشاركون معلوماتي الشخصية مع طرف ثالث؟  1-10
سنشارك معلوماتكم الشخصية مع طرف ثالث أينما يلزمنا القانون أو أينما يلزم إلدارة العالقة معكم أو أينما نمتلك 

مصالح مشروعة أخرى للقيام بذلك.

أي من مزودي الخدمة من الطرف الثالث يعالج بياناتي الشخصية؟  2-10
والجهات  المعينين(  والوكالء  المتعاقدين  ذلك  )بما في  الثالث  الطرف  الخدمة من  مزودي  الثالث«  »الطرف  يشمل 
األخرى داخل مجموعتنا. قد ُتجرى األنشطة اآلتية من قبل مزودي الخدمة من الطرف الثالث وتتمثل في: التسجيل، 

واإليداع، واإلدارة، واالستشارة، واالمتثال، وخدمات تقنية المعلومات.

ما المستوى األمني لمعلوماتي الشخصية مع مزودي الخدمة من الطرف الثالث؟  3-10
جميع مزودي الخدمة من الطرف الثالث ملزمون باتخاذ التدابير األمنية الالزمة لحماية معلوماتكم الشخصية بالتوافق 
مع سياساتنا. ال نسمح لمزودي الخدمة من الطرف الثالث باستخدام معلوماتكم الشخصية ألغراضهم الخاصة حيث 

نسمح لهم فقط بمعالجة بياناتكم الشخصية ألغراض محددة وبالتوافق مع تعليماتنا.

ماذا عن األطراف الثالثة األخرى؟  4-10
قد نشارك معلوماتكم الشخصية مع أطراف ثالثة أخرى. في هذه الحالة سنحاول قدر اإلمكان مشاركة بياناتكم المجهلة 
مع هذه األطراف. وقد نضطر أيضًا إلى مشاركة معلوماتكم الشخصية مع جهة تنظيمية ومقدم العرض ومتلقي 

العرض والطرف الثالث المذكور في وثيقة العرض لتفعيل العرض ومعالجة طلبكم، أو امتثااًل للقانون.

نقل المعلومات خارج مملكة البحرين  5-10
يمكننا نقل المعلومات الشخصية التي جمعناها عنكم خارج مملكة البحرين وذلك لتنفيذ عقدنا المبرم معكم. نتوقع 
أن ُتصدر هيئة حماية البيانات الشخصية قائمة بالدول التي يمكن فيها نقل المعلومات الشخصية بمستوى كاٍف من 

الحماية.

في حالة نقل بيناتكم الشخصية إلى دولة خارج القائمة، سنتخذ التدابير المالئمة لضمان أن معلوماتكم الشخصية يتم 
التعامل معها من قبل الطرف الثالث بطريقة تتوافق مع وتمتثل لقانون حماية البيانات الشخصية.
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أمن البيانات. 11
قمنا باتخاذ التدابير الالزمة لحماية أمن معلوماتكم وتتوفر تفاصيل هذه التدابير عند الطلب.

سيعالج الطرف الثالث معلوماتكم الشخصية وفقًا لتعليماتكم حيث وافق على التعامل مع المعلومات بصورة سرية والحفاظ 
على أمنها.

اتخذنا اإلجراءات األمنية لحماية معلوماتكم الشخصية من الفقد بطريق الخطأ، أو استخدامها أو الوصول إليها بطريقة غير 
مصرح بها، أو تعديلها أو اإلفصاح عنها. باإلضافة إلى ذلك، قصرنا إمكانية الوصول إلى معلوماتكم الشخصية على هؤالء 
الموظفين والوكالء والمتعاقدين والطرف الثالث الذين يحتاجون إلى معرفتها الحتياجات العمل. يمكن لهؤالء األشخاص 

فقط معالجة بياناتكم الشخصية وفقًا لتعليماتكم ويخضعون اللتزام الحفاظ على السرية.

اتخذنا اإلجراءات الالزمة للتعامل مع أي خرق مشتبه به ألمن البيانات وسنخبركم وأي جهة منظمة مختصة بأي خرق مشتبه 
به حيث ُيطلب منا قانونيًا إجراء ذلك.

استبقاء البيانات. 12
أغراض  فيها  بما  أجلها  من  المعلومات  هذه  جمعنا  التي  األغراض  لتلبية  الالزمة  للفترة  الشخصية  بمعلوماتكم  سنحتفظ 
معلوماتكم  من  المختلفة  للجوانب  االستبقاء  فترات  تفاصيل  التقارير.  إعداد  محاسبية،  قانونية،  متطلبات  أي  استيفاء 
للبيانات  المناسبة  االستبقاء  فترة  لتحديد  الطلب.  عند  تتوفر  التي  بنا  الخاصة  االستبقاء  متوفرة في سياسة  الشخصية 
الشخصية، نأخذ في االعتبار كمية المعلومات الشخصية وطبيعتها وحساسيتها، وخطر الضرر المحتمل نتيجة االستخدام أو 
اإلفصاح غير المصرح عن بياناتكم الشخصية، وأغراض معالجة بيناتكم الشخصية وإذا يمكننا تحقيق هذه األغراض من خالل 

وسائل أخرى، والمتطلبات القانونية المعمول بها.

في بعض الظروف، يمكننا تجهيل معلوماتكم الشخصية بحيث تصبح غير مرتبطة بكم، ويمكننا في هذه الحالة استخدام هذه 
البيانات دون إخطار آخر لكم. بمجرد استيفاء الشروط السابقة الخاصة بالعرض ونقل األسهم الخاصة بكم أو في حالة عدم 
استيفاء هذه الشروط السابقة، سنحتفظ بمعلوماتكم الشخصية ونتلفها بطريقة آمنة بموجب سياسة االستبقاء الخاصة بنا.

حق الوصول والتعديل والحذف والتقييد. 13

واجبكم بإبالغنا بالتغييرات  1.13
في  تحدث  التي  بالتغييرات  إبالغنا  ُيرجى  وحديثة.  دقيقة  لدينا  التي  الشخصية  معلوماتكم  تكون  أن  المهم  من 

معلوماتكم الشخصية عقب توقيع العرض واستمارة القبول ولكن قبل نقل األسهم.

حقوقكم المتعلقة بالمعلومات الشخصية  2-13
يحق لكم ما يلي بموجب القانون، وفي ظروف محددة:

طلب الوصول إلى معلوماتكم الشخصية )المعروف باسم طلب صاحب البيانات(. يمكنكم هذا من تسّلم نسخة من   •
معلوماتكم الشخصية التي نحتفظ بها والتحقق من معالجتها على نحٍو قانوني؛

غير  أو  المكتملة  غير  المعلومات  تصحيح  من  هذا  يمكنكم  بها.  نحتفظ  التي  الشخصية  معلوماتكم  تصحيح  طلب   •
الدقيقة التي نحتفظ بها؛

طلب حذف معلوماتكم الشخصية. يتيح لك هذا أن تطلب منا حذف أو إزالة المعلومات الشخصية في حالة عدم   •
حالة  الشخصية في  معلوماتكم  إزالة  أو  حذف  لكم طلب  يحق  وكذلك،  قبلنا.  من  لمعالجتها  منطقي  مبرر  وجود 

امتالككم الحق في االعتراض على معالجتها )انظر أدناه(؛
االعتراض على معالجة معلوماتكم الشخصية في حال استنادنا إلى مصلحة مشروعة )أو مصالح أخرى لطرف ثالث(   •
االعتراض على  لكم  كما يحق  السبب.  لهذا  تعارضون معالجتها  الخاص يجعلكم  وهناك شيء ما بشأن موقفكم 

معالجة معلوماتكم الشخصية ألغراض تسويقية مباشرة؛
طلب تقييد معالجة معلوماتكم الشخصية. ييسر لكم هذا أن تطلبوا منا تعليق معالجة المعلومات الشخصية التي   •

نحتفظ بها، على سبيل المثال، إذا رغبتم في التحقق من دقتها أو سبب معالجتها؛
االعتراض على معالجة معلوماتكم الشخصية، حيث ينتج عن هذه المعالجة خسائر مادية أو معنوية أو غير مبررة تضر   •

بكم أو باآلخرين أو حيثما توجد أسباب منطقية لالعتقاد بأن هذه الخسائر يمكن أن تنتج عن هذه المعالجة.

إذا رغبتم في مراجعة معلوماتكم الشخصية أو تصحيحها أو حذفها، أو االعتراض على معالجة بياناتكم الشخصية أو 
طلب نقل نسخة من معلوماتكم الشخصية إلى طرٍف آخر، يمكنكم التواصل مع قسم عالقات العمالء بشركة سيكو 

.clients@sicobank.com ش.م.ب )مقفلة( كتابيًا على
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حق الوصول والتعديل والحذف والتقييد )تتمة(  .13

عدم اقتضاء سداد الرسوم  3-13
لن ُيطلب منكم سداد أي رسوم للوصول إلى معلوماتكم الشخصية )أو الحصول على أي من الحقوق األخرى(.

ما قد نحتاجه منكم  4-13
التحقق من هويتكم والحفاظ على حقوقكم في  نتمكن من  المعلومات كي  الحصول على بعض  قد نطلب منكم 
الوصول إلى المعلومات )أو الحصول على أي من الحقوق األخرى(. يعد هذا مقياسًا أمنيًا مالئمًا للتأكد أن المعلومات 

الشخصية لم ُيفصح عنها ألي شخص ال يحق له االطالع عليها.

حقكم في سحب وإلغاء موافقتكم السابقة. 14
سحب  لكم  يحق  محدد،  لغرٍض  ونقلها  ومعالجتها،  الشخصية،  معلوماتكم  جمع  على  الموافقة  عند  محدودة  حاالٍت  في 
موافقتكم على عملية المعالجة هذه في أي وقت. لسحب موافقتكم، يمكنكم التواصل مع قسم عالقات العمالء بشركة 
بمعالجة  نقوم  لن  موافقتكم،  بسحب  إشعار  تلقينا  بمجرد   .clients@sicobank.com على  كتابيًا  )مقفلة(  ش.م.ب  سيكو 

معلوماتكم للغرض أو األغراض التي وافقتم عليها أصاًل، ما لم نمتلك أساسًا قانونيًا آخر لفعل هذا.

التغييرات في إشعار الخصوصية. 15
نحتفظ بالحق في تعديل إشعار الخصوصية هذا في أي وقت، وسنزودكم بإشعار خصوصية حديث حينما نجري أي تعديالت 

جوهرية. كما قد نخطركم من وقت آلخر بوسائل أخرى عند معالجة معلوماتكم الشخصية.

سيكو  بشركة  العمالء  عالقات  قسم  مع  التواصل  يمكنكم  هذا،  الخصوصية  إشعار  حول  استفسارات  أي  لديكم  كان  إذا 
.clients@sicobank.com ش.م.ب )مقفلة( كتابياً على
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