
بيت التمويل الخليجي ش.م.ب.
تقدم  أمريكي  دوالر   0.33 قدرها  إسمية  بقيمة  عادي  سهم  إلى 907,898,065  يصل  بما  االكتتاب«(  )»عرض  الحقوق  إصدار 
للمساهمين الحاليين بسعر عرض بقيمة 0.38  دوالر أمريكي للسهم بما في ذلك عالوة إصدار بقيمة 0.05 دوالر أمريكي للسهم

مدير اإلصدار

تسجيل األسهمتمويل الشركات

مسجل اإلصدار بنوك االستالم

البحرين الكويت

11  أكتوبر  2009ت�����اري�����خ ال���س���ج���ل:
االكتتاب: فتح  15  أكتوبر  2009تاريخ 
االكتتاب: إقفال  29  أكتوبر  2009تاريخ 

موجز نشرة اإلصدار
أية مسئولية عن دقة  البحرين،  والتجارة بمملكة  الصناعة  المالية ووزارة  لألوراق  البحرين  المركزي، سوق  البحرين  ال يتحمل مصرف 
واستيفاء البيانات والمعلومات المتضمنة في هذا اإلعالن، وبموجب ذلك فإنهم ال يتحملون أية مسئولية أيًا كانت تجاه أي شخص أو 

مقدم طلب أو عن أي ضرر أو خسائر تنشأ بأية طريقة بسبب االعتماد على كل أو جزء من محتويات هذا اإلعالن.

ال ينبغي اعتبار موجز نشرة اإلصدار شاماًل، ومن ثم يجب قراءته بجانب المستند األساسي لنشرة اإلصدار.

يسر السادة أعضاء مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. دعوة السادة المساهمين الحاليين للبنك لالكتتاب في األسهم 
المطروحة ضمن هذا العرض بما مجموعه 345 مليون دوالر أمريكي )907,989,065 سهم(. يجب سداد مبالغ االكتتاب في بنك االستالم 

المحدد. سوف يكون اإلصدار مفتوحًا لالكتتاب بتاريخ 15 أكتوبر 2009 وسوف يقفل بتاريخ 29 أكتوبر 2009 .   

1- تفاصيل اإلصدار:
بيت التمويل الخليجي ش.م.ب.المصدر

KPMG تمويل الشركاتمدير اإلصدار
البحرين: المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. - الكويت: البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.بنوك االستالم

 تسجيل األسهممسجل اإلصدار
جميع المساهمين المسجلين في سجل أسهم البنك كما في تاريخ السجل الموافق األحد 11 أكتوبر 2009.التأهل لالكتتاب

2- رأسمال المصدر:

 1,500,000,000 دوالر أمريكي )مليون وخمسمائة ألف دوالر أمريكي( موزع على 4,545,454,545 سهم بقيمة اسمية رأس المال المصرح به
قدرها 0.33 دوالر أمريكي للسهم.

رأس المال الحالي الصادر
والمدفوع بالكامل

315,375,117 دوالر أمريكي موزع على 955,682,173 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.33 دوالر أمريكي للسهم والتي 
ستكون مخولة لالكتتاب وهي تمثل عدد األسهم المستحقة كما في تاريخ السجل.

رأس المال الصادر
والمدفوع بعد هذا اإلصدار

دوالر   0.33 قدرها  اسمية  بقيمة  سهم   1,863,580,238 على  موزع  أمريكي  دوالر   614,981,479 
أمريكي للسهم.

3- تفاصيل عرض االكتتاب
نوع العرض: إصدار أسهم في البنك للمساهمين الحاليين كما في تاريخ السجل

العرض: يقوم البنك بطرح ما يصل إلى 907,898,065 سهم بقيمة إسمية قدرها 0.33 دوالر أمريكي للسهم بسعر عرض بقيمة 0.38  
دوالر أمريكي للسهم. عند االكتتاب في جميع األسهم بالكامل، سوف يصبح رأس المال الصادر والمدفوع بعد هذا العرض بقيمة 
614.98  مليون دوالر أمريكي،  ممثل في 1,863,580,238 سهم بقيمة إسمية قدرها  0.33  دوالر أمريكي للسهم. سوف يقوم البنك 
اقتراح عرض رسم على  لإللغاء مع  القابل  التزامهم غير  الحصول على   الحاليين بهدف  المطروحة على مساهميه  بعرض األسهم 
إجمالي مبلغ االلتزام. سوف يتم االكتتاب في هذه االلتزامات غير القابلة لإللغاء وفقا لسعر العرض ولن تؤثر على حقوق أولوية االكتتاب 

للمساهمين.
في حالة عدم االكتتاب في جميع األسهم المعروضة بالكامل، يلتزم المصدر، وفقا للمادة 129 من قانون الشركات التجارية البحريني، 
االكتتاب  إلى قيمة مبالغ  أو تخصيص عدد من األسهم يصل  العام  لالكتتاب  تلك األسهم  المختصة، بعرض  الجهات  وبالتشاور مع 

المستلمة وفقا لبنود العرض.
907,898,065 سهمحجم اإلصدار

0.33 دوالر أمريكي للسهمالقيمة اإلسمية للسهم
0.38 دوالر أمريكيسعر اإلصدارللسهم

19 سهم مقابل كل 20 سهم مملوكة تخويل الحقوق
11 أكتوبر 2009تاريخ السجل

15 أكتوبر 2009 تاريخ فتح االكتتاب 
29 أكتوبر 2009تاريخ إقفال االكتتاب

5 نوفمبر 2009تاريخ التخصيص
11 نوفمبر 2009تاريخ التوزيع

4- قرار الجمعية العامة غير العادية
المال  زيادة رأس  10 سبتمبر 2009،  بتاريخ  المنعقد  العادية  العامة غير  الجمعية  المتخذ في اجتماع  المساهمون من خالل قرارهم  قرر 
إلى  يصل  ما  إصدار  خالل  من  أمريكي  دوالر   615,375,117 إلى   2009 يونيو   30 في  كما  أمريكي  دوالر   315,375,117 من  والمدفوع  الصادر 

909,090,909 سهم بقيمة إسمية قدرها 0.33 دوالر أمريكي للسهم بموجب الشروط التي سيقررها مجلس اإلدارة.
5- الموافقات األخرى

في  الممانعة  بعدم  تفيد  المركزي  البحرين  لمصرف  التابعة  المال  أسواق  مراقبة  إدارة  من  ممانعة  عدم  خطاب  على  البنك  حصل 
استخدام نشرة اإلصدار لالكتتاب المقترح.

6- معلومات عامة حول المصدر
تأسس بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. في 16 أكتوبر 1999 بمملكة البحرين كبنك إسالمي إستثماري برأس مال صادر ومدفوع يبلغ 
حوالي 315 مليون دوالر أمريكي  ورأسمال مصرح به بقيمة 1,500 مليون دوالر أمريكي. يزاول البنك أنشطته في البحرين بموجب سجل 
تجاري رقم 44136 كبنك إسالمي استثماري بالجملة بموجب الترخيص الممنوح له من مصرف البحرين المركزي. تخضع أنشطة البنك 
وتنظم وفقًا ألنظمة ولوائح مصرف البحرين المركزي وتخضع لمراقبة هيئة الرقابة الشرعية التي تم تحديد دورها في عقد التأسيس 
والنظام األساسي للبنك. أسهم البنك مدرجة في سوق البحرين لألوراق المالية، سوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي. في 

عام 2007 تم إدراج شهادات اإليداع الدولية الخاصة بالبنك في بورصة لندن لألوراق المالية. 
تشمل أنشطة األعمال الرئيسية للبنك الخدمات االستشارية االستثمارية والخدمات االستثمارية األخرى التي تتفق مع أسس ومبادئ 
الشريعة اإلسالمية وفقا لما تحدده هيئة الرقابة الشرعية للبنك.  تشمل الخدمات األساسية المقدمة من البنك، مشاريع تطوير البنية 

التحتية، رأس المال المغامر، االستثمار في األسهم الخاصة وخدمات إدارة األصول.
7- أضواء على البيانات المالية

خالل ستة أعوام منذ تأسيسه، حقق بيت التمويل الخليجي موقعا رياديا في منطقة الشرق األوسط  لتميزه في إيجاد وتمويل مشاريع 
التطوير االقتصادي وتطوير البنية التحتية في المنطقة. في عام 2005، تبنى البنك إستراتيجيته في التوسع الجغرافي والمشاركة في 

االقتصاديات اإلقليمية واألسواق الدولية.
يوضح الجدول التالي موجزا ألهم البيانات المالية للبنك خالل األعوام الثالث والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009. 

2006/12/31 )مدققة(2007/12/31 )مدققة(2008/12/31 )مدققة(2009/6/30 )مراجعه()مليون دوالر األمريكي(
68618588346إجمالي الدخل

292343212)92(صافي الربح/)الخسارة(
2,7013,4852,2451,501إجمالي األصول

824967879668حقوق المساهمين
أداء البنك مؤخرًا

خالل الستة أشهر األولى من العام 2009، أعلن البنك عن صافي خسائر بلغ 92 مليون دوالر أمريكي. وفي ظل أزمة التراجع االقتصاد 
العالمي، توجب على بيت التمويل الخليجي تحديد مخصصات منها 81 مليون دوالر أمريكي مخصص على أصول الملكية )مشاريع غير 
مرتبطة بالعمالء( والتي يعزو لها جزء كبير من الخسارة المسجلة. وقد ركز البنك خالل هذه الفترة على إيجاد مشاريع جديدة وبشكل 
متزايد على تعزيز إدارة ومراقبة المشاريع القائمة. وواصلت اإلدارة تركيزها على ضبط التكاليف في أنحاء المؤسسة وخفضت التكاليف 
التشغيلية بنسبة 20% خالل الربع الثاني من العام 2009 مقارنة باألشهر الثالث األولى من مطلع العام  كما خفضت التكاليف بنسبة %53 
تقريبا مقارنة باألشهر ذاتها من العام 2008. واألهم من ذلك أن بيت التمويل الخليجي بطبيعته كبنك إسالمي استثماري لم يتعرض 

إلى أنواع األصول المتعثرة التي انخفضت سيولتها في أنحاء العالم. 
بلغ إجمالي األصول بتاريخ 30 يونيو 2009، )2,701 مليون دوالر أمريكي(. تشمل األصول الرئيسية في الميزانية العمومية عقارات التطوير 
واالستثمار في الشركات الزميلة التي تشكل نسبة 21% و20% من إجمالي األصول. بلغت نسبة اإليداعات لدى المؤسسات المالية واألخرى 

20% بينما بلغت نسبة األصول المتوفرة للبيع 11% من إجمالي األصول بينما تم استثمار نسبة 24% الباقية في أصول أخرى.  
االستثمارات في شركة 	• رئيسي  بشكل  وتمثل  األصول،  إجمالي  من   %21 أو  أمريكي  دوالر  مليون   572 التطوير  عقارات  إجمالي   بلغ 

أساطير لالستثمار في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  
بلغت االستثمارات في الشركات الزميلة 536 مليون دوالر أمريكي أو 20% من إجمالي األصول. 	•

يبين الجدول التالي أهم االستثمارات في الشركات الزميلة:
المبلغ )مليون دوالر أمريكي(حصة التملك)%(الشركة الزميلة

49.88175%شركة مرفأ البحرين المالي القابضة ش.م.ب – مقفلة
36.96135%المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب

30.12100%شركة سيمينا لالستثمار
15.0088%كيوإنفست ذ.م.م.

40.0324%شركة البحرين لسحب األلمنيوم ش.م.ب. )م(*
45.007%شركة تكافل البركة 

30.196%صندوق إنجازات للتكنولوجيا ش.م.ب – مقفلة 
* تبلغ حصة البنك في الشركة حوالي 50.15% بما في ذلك حصة بنسبة 10.12% نيابة عن المستثمرين.

بلغت قيمة االستثمارات المتوفرة للبيع 292 مليون دوالر أمريكي أو 11% من إجمالي األصول. 	•
يبين الجدول التالي أهم االستثمارات:

المبلغ )مليون دوالر أمريكي(االستثمارات المتوفرة للبيع
40شركة نسيج ش.م.ب – مقفلة 

32شركة الخليج القابضة  ش.م.ك )قابضة(
29شركة بيان القابضة ش.م.ك )مقفلة(

26شركة جوهرة الخضراء لالستثمار 
25مصرف الطاقة األول ش.م.ب – مقفلة 

24شركة المغرب القابضة

األداء المالي خالل األعوام الثالثة الماضية المنتهية 31 ديسمبر 2008
سجل البنك نموا قويا في صافي الربح للعام 2007 بلغ 343 مليون دوالر أمريكي، مقارنة بـ 212 مليون دوالر أمريكي في العام 2006. وتعزو 
المملوكة  التجاري ش.م.ب  الخليجي  المصرف  بيع حصة 63% في شركة  إلى  العام 2007  المحقق في  الربح  الكبيرة في صافي  الزيادة 
بالكامل من قبل البنك. برغم ذلك، شهد العام 2008 انخفاضا باألرباح حيث وصل صافي الربح إلى 292 مليون دوالر أمريكي، ويرجع ذلك 
بشكل أساسي إلى زيادة مخصصات انخفاض القيمة التي بلغت 40 مليون دوالر أمريكي مقارنة بمخصصات العام 2007 البالغة 15 مليون 

دوالر أمريكي. وبلغ الربح على السهم 37 سنت مسجال انخفاضا عن ربح السهم للعام 2007 الذي بلغ 43 سنت. 
التي استقطبت بمجملها  التحتية  البنية  الجديدة ومشاريع  البنك عددا من األدوات االستثمارية  الماضية، أطلق  الثالثة أعوام  وخالل 
المغرب، مراكش  )البحرين(، بوابة  األول  الطاقة  المبادرات كيوإنفست )قطر(، مصرف  أكثر من 3.4 مليار دوالر أمريكي. وتشمل هذه 
وطنجة )المملكة المغربية(، مدينة الطاقة نافي مومباي )الهند(، مدينة مومباي لالتصاالت والتكنولوجيا )الهند(، شركة خليج تونس 

لالستثمار )تونس(، مدينة الطاقة على بحر قزوين )كازاخستان( ومدينة الطاقة ليبيا )ليبيا(.
)قطر(  للطاقة  الخليج  وشركة  )البحرين(،  لالستثمار  المالي  المركز  وشركة  )إسبانيا(،  األندلس  مشروع  من  بنجاح   البنك  تخارج  كما 

وشركة المرفأ المالي لالستثمار، محققا عوائد إيجابية للمستثمرين.
كما تم التخارج جزئيا من المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب في العام 2007، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل البنك وتعتبر 
شركة زميلة له. كما استحوذ البنك خالل هذه الفترة على شركة أساطير لالستثمار في اإلمارات العربية المتحدة، و”الحديقة المائية – 
جنة دلمون المفقودة”  في البحرين، وإنجازات كابيتال في اإلمارات العربية المتحدة – وذلك ضمن استراتيجيته لتنويع مسارات العمل، 

وتعتبر هذه الشركات حاليا شركات تابعة يملكها بيت التمويل الخليجي بالكامل. 
ومع طرح عدد من المشاريع خالل هذه األعوام ازداد عدد الصناديق تحت اإلدارة لتصل إلى 2.9 مليار دوالر أمريكي مسجلة زيادة بنسبة 

49% عن العام 2005.
وفي ضوء األداء المالي الجيد خالل الثالثة أعوام األخيرة، تجاوز متوسط العوائد على رأس المال نسبة 100% في حين تجاوز متوسط 
العائد على حقوق الملكية 30% في كل من هذه األعوام. ويعزو ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الدخل الذي حققته خدمات االستشارة 

لالستثمار، والدخل المحقق عن بيع الشركة التابعة ومن الشركات الزميلة. فيما يلي أهم مؤشرات األداء:

8- استخدام حصيلة االكتتاب
لقد تم التوصل إلى تحديد حجم عرض االكتتاب بعد أخذ عدة عوامل في االعتبار والتي كان على رأسها التأثير على كفاية رأس المال 
قواعد  وإرساء  العمومية  الميزانية  وتعزيز  دعم  يعتبر  المستقبلية.  البنك  وإستراتيجية  الحالية  السوق  ظروف  ضوء  في  والسيولة 
عمل جديدة من أهم الركائز التي ستؤمن النجاح الستراتيجية البنك المستقبلية. كما أن السيولة المعززة سوف تساعد البنك على 
الصمود في وجه التباطؤ العالمي الحالي وهو من العوامل الهامة بالنسبة لخطط التنمية المستقبلية للبنك. باإلضافة إلى ذلك فإن 

هذا المعدل من رأس المال سوف يتيح تخصيص رأسمال لمخاطر الركيزة 2 حسب المبين في لوائح بازل. 
باالستناد إلى المذكور أعاله، فإن حصيلة مبالغ االكتتاب سوف تستخدم أساسا لدعم األنشطة الحالية خالل عام 2009 وبداية عام 2010 
من خالل تحقيق أقصى قيمة لألصول الحالية ودعم الميزانية العمومية وإرساء مقومات النمو المستدام في قطاعات عمل جديدة 
إلى  لتتحول  الخاصة  األسهم  الحالية في  العمل  أنشطة  نموذج  والتوسع في  األصول،  وإدارة  االستثمارية،  المصرفية  األعمال  تشمل 
وحدة مختصة بهذا النشاط. وقد يتم التوسع أيضا في نطاق االستثمارات لتشمل قطاعات وبلدان جديدة بما يتمشى مع الخطة 

اإلستراتيجية التي يتم وضعها. كما سيستخدم جزء من هذه الحصيلة في دفع مصروفات هذا االكتتاب. 
9- المركز الرئيسي للمصدر

يقع المركز الرئيسي للمصدر في مرفأ البحرين المالي، ص. ب 10006، المنامة، مملكة البحرين.
10- اإلدراج وأداء األسهم

أسهم البنك مدرجة في سوق البحرين لألوراق المالية، سوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي، كما تم إدراج شهادات اإليداع 
الدولية في بورصة لندن لألوراق المالية. 

شهد سهم البنك انخفاضا منذ شهر يونيو 2008 ويعزى ذلك أساسا إلى الهزة القوية التي طرأت على االقتصاد العالمي وما أسفرت 
عنه من نتائج سلبية على أسواق المال وأداء البنك. وبوجه عام حقق سهم البنك أداء قويا خالل العامين الماضيين )من أغسطس 

2007 إلى أغسطس 2009(، فاق مؤشرات سوق البحرين لألوراق المالية وسوق الكويت لألوراق المالية.  
لقد فاق أداء سهم البنك مؤشرات السوق وحقق عائدات عالية نسبة إلى األداء في سوق البحرين لألوراق المالية، سوق الكويت لألوراق 

المالية وسوق دبي المالي خالل العامين الماضيين )من أغسطس 2007 إلى أغسطس 2009(.
11- المساهمون المخولون

يكون عرض االكتتاب مفتوحًا أمام جميع المساهمين الحاليين. ويجوز للمساهمين المخولين في تاريخ السجل قبول كل أو جزء من 
عدد األسهم المخولة لهم. كما يجوز للمساهمين المخولين  التنازل عن كل أو جزء من األسهم المخولة إلى طرف آخر. ويجوز التنازل 

عن أسهم حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب فقط. 
يكون تاريخ السجل هو التاريخ الذي يكون فيه المساهمون الحاليون للبنك محددين في سجل األسهم بأنهم مخولون لهذه الحقوق. 

وسوف يكون تاريخ السجل 11 أكتوبر 2009. 
12- االكتتاب الزائد عن الحقوق المخولة

يجوز للمساهمين وفقًا لتاريخ السجل، التقدم لالكتتاب في عدد من األسهم يزيد عن عدد األسهم المخولة لهم والتي تكون بمعدل 
19 سهمًا جديدًا مقابل كل20 سهم يملكونها، وذلك عن طريق تعبئة القسم الخاص بذلك في استمارة الطلب.

13- كيفية تقديم الطلب
يجب على مقدمي الطلبات تقديم استمارات الطلب المعبأة أصوليا والموقعة إلى بنوك االستالم باإلضافة إلى أموال صافية تعادل 

مبلغ االكتتاب.
تكون عملة االكتتاب هي الدوالر األمريكي.

يجب دفع مبالغ االكتتاب بالدوالر األمريكي لدى بنك االستالم في البحرين أو الكويت . يجب إجراء هذه التحويالت إلى الحساب المصرفي 
المحدد لدى بنوك االستالم من خالل إحدى الطرق التالية:

• عن طريق التحويل البرقي بالدوالر األمريكي من حساب مقدم الطلب لدى بنك آخر؛	
• عن طريق التحويل بالدوالر األمريكي من حساب مقدم الطلب لدى بنك االستالم.	

ولن يتم قبول أية طريقة دفع أخرى.
سوف يحصل مقدمي الطلبات على إقرار باالستالم من بنوك االستالم عند تقديم استمارة الطلب. سوف يحتفظ بمبالغ االكتتاب في 

حساب االكتتاب إلى أن يتم تخصيص األسهم من قبل البنك.
التكاليف األخرى مثل  يرجى مالحظة أن جميع مبالغ االكتتاب المستلمة يجب أن تكون صافية من أية رسوم مصرفية أو غيرها من 

تكاليف التحويل البرقي، تكاليف التحصيل، تكاليف تحويل العمالت األجنبية والتي سيتحملها مقدم الطلب.
14- أساس التخصيص

سوف يستكمل البنك تخصيص األسهم في تاريخ التخصيص الذي سيكون بعد سبعة أيام من تاريخ إقفال االكتتاب.
أقل  أي عدد  أو  بالكامل  يمارسون حقوقهم  الذين  الحاليين  للمساهمين  أوالً  العرض  المعروضة ضمن هذا  سوف تخصص األسهم 
من األسهم. سيتم تخصيص األسهم المتنازل عنها إلى أي شخص/جهة ممن قام المساهمون المتنازلون بالتنازل لصالحهم على 
نفس األساس. سوف يتم تخصيص األسهم المتبقية، إن وجدت، للمساهمين الذين قدموا استمارات طلب سارية لمزيد من األسهم 
هذا  في  المصدر  قرار  يكون  وسوف  السجل.  تاريخ  في  كما  يملكونها  التي  األسهم  عدد  مع  والتناسب  بالنسبة  لهم  المخصصة 

الخصوص نهائيًا وملزمًا لجميع األطراف.
15- اإلدراج

يتم تقديم طلبات إلى سوق البحرين لألوراق المالية، سوق الكويت لألوراق المالية، سوق دبي المالي إلدراج األسهم المكتتب بها من 
خالل هذا العرض. وسوف تصدر أسواق األسهم المذكورة إعالنا رسميا تعلن فيه بدء التداول في هذه األسهم.

16- تفاصيل هامة أخرى:
تبدء فترة االكتتاب في البحرين في تمام الساعة 8.00 صباحا بتوقيت البحرين/الكويت في تاريخ فتح باب االكتتاب الموافق الخميس   أ- 
15 أكتوبر 2009 وسوف تنتهي في تمام الساعة 12.00 ظهرا بتوقيت البحرين/الكويت في تاريخ اإلقفال الموافق الخميس 29 أكتوبر    
2009. يمكن لمقدمي الطلبات التقدم لالكتتاب في األسهم لدى بنوك االستالم خالل ساعات العمل الرسمية في البحرين والكويت.  

يرجى مالحظة أنه لن يكون هناك إيقاف مؤقت على تداول األسهم في سوق البحرين لألوراق المالية، سوق الكويت لألوراق المالية   ب- 
وسوق دبي المالي في أي وقت خالل فترة االكتتاب.  

يمكن الحصول على نسخ من نشرة اإلصدار واستمارات الطلب من الفروع المحددة لبنك االستالم ومن مقر مسجل اإلصدار.   ج- 
يكون مقدمو الطلبات بحاجة إلى تقديم جميع مستندات الهوية حسب الموضح في نشرة اإلصدار وفي استمارة الطلب وذلك   د- 

الستيفاء متطلبات “إعرف عميلك” واستكمال طلباتهم ليتم النظر فيها.  
17- إقرار أعضاء مجلس اإلدارة

يتحمل أعضاء مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. المسئولية عن المعلومات المشمولة في هذا اإلعالن حسب أقصى علم 
واعتقاد ألعضاء مجلس اإلدارة الذين اتخذوا العناية المعقولة للتأكد من صحتها. وإن هذه المعلومات مبنية على الحقائق وأنها ال 

تشتمل على أي حذف مما قد يؤثر على أهمية وكمال هذا اإلعالن.
أعضاء مجلس اإلدارة، بيت التمويل الخليجي ش.م.ب.
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