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 المحترم  السيــــد حسن عبدالرحمن السركال

 رئيس تنفيذي العمليات –نائب رئيس تنفيذي 

 رئيس قطاع العمليات

 9700ص.ب  ,سوق دبي المالي

 المتحدةاإلمارات العربية  –دبــــــي 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

 توضيح بشأن توصية مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: الموضوع

 

 30باإلشارة الى إعالن المجموعة عن توصيات مجلس اإلدارة إللغاء أسهم الخزينة، توزيع أرباح نقدية بقيمة 

دوالر أمريكي لمساهمي المجموعة حسب سجل  مليون 55مليون دوالر أمريكي وإصدار أسهم منحة بقيمة 

المساهمين كما هو مسجل في يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية. تود المجموعة إعالم المساهمين أنها حصلت على 

تاكيد من  بورصة البحرين، سوق دبي المالي وبورصة الكويت بأنه لن يكون هناك أي تعديل على سعر السهم 

نحة كون سيتم الغاء اسهم الخزينة بقيمة مماثلة، حيث تعتبر العملية بمثابة توزيع أسهم الخزينة جراء اصدار اسهم الم

 . المملوكة من قبل المجموعة كأسهم منحه. وبذلك، سيبقى إجمالي عدد األسهم المصدرة كما هو ولن يزيد

 

 اإليضاح كاآلتي:

 

 إلغاء أسهم الخزينة: .1

من إجمالي  %5.637زينة المملوكة من قبل المجموعة والتي تمثل من أسهم الخ 207,547,170سيتم إلغاء 

( مليون سهم من أجل عمليات صنع السوق وتوفير 20أسهم المجموعة المصدرة، كما سيتم اإلحتفاظ بعشرين )

 . السيولة

 

 توزيع أسهم المنحة: .2

أسهم  207,547,170ء مليون دوالر أمريكي على المساهمين من بعد إلغا 55سيتم توزيع أسهم منحة بقيمة 

سهم وبالتالي سيتم توزيع أسهم منحة  3,474,103,271خزينة حيث سيصبع إجمالي عدد األسهم المصدرة 

 .سهم 16.74سهم عن كل  1من القيمة االسمية للسهم بواقع  %5.97بمعدل 

 

 توزيع أرباح نقدية: .3

دوالر أمريكي للسهم الواحد  0.0087قع من القيمة األسمية للسهم بوا %3.34سيتم توزيع أرباح نقدية بنسبة 

 . مليون دوالر أمريكي )ماعدا أسهم الخزينة( 30بمبلغ إجمالي قدره حوالي 

 

)نقد و أسهم خزينة( مقارنة  %9.31بالنظر لما ذكر أعاله، سوف يحصل مساهمي المجموعة فعليا على عائد بنسبة 

 (.2017للعام الماضي )أرباح السنة المالية  %8.71بنسبة 

 



 

 

كما يجب التنوية على أن التوصيات المذكورة أعاله ستكون خاضعة لموافقة الجمعية العامة الغير عادية والجمعية 

 .العامة العادية والجهات الرقابية المختصة
 

 

 ،،وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 

 

 

 

 

 نبيـــــل مـــيرزا 

 ـل األمـوالسـلتزام ومكـافحة غاإل رئيس 

  


