
دع�ة مل�ساهمي امل�ؤ�س�سة للإكتتاب يف اإ�سدار 1.000.000.000 �سهم للم�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�ض.م.ب( )»عر�ض الأ�سهم وفقا حلق

الأول�ية يف الإكتتاب(  ب�سعر 1.11 دولر اأمريكي لل�سهم ت�زع على اأ�سا�ض �سهم واحد لكل �سهم حمتفظ به بتاريخ ال�سجل 25 ماي� 2008.

املعلومات التالية مت ا�ستخراجها من مذكرة املعلومات ال�سادرة فيما يتعلق باإ�سدار اأ�سهم حق الأولوية. اإن مذكرة املعلومات متوفرة يف املكتب الرئي�سي للموؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�ش.م.ب( )»البنك«(، وفروع بنك الإ�ستالم املحددة اأدناه ومكاتب وكيل الإ�سدار وم�سجلي الأ�سهم. يتعني على امل�ستثمرين املتوقعني قراءة مذكرة املعلومات 

املف�سلة والنظر بعناية يف كل اإعتبارات املخاطر الواردة فيها.

ي�سر جمل�ش اإدارة البنك دعوة م�ساهمي البنك )»امل�ساهمني«(  امل�سجلني بتاريخ ال�سجل لالإكتتاب يف 1.000.000.000 �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 1 دولر اأمريكي لل�سهم ب�سعر 1.11 دولر اأمريكي لل�سهم وذلك وفقا حلق الأولوية يف الإكتتاب وبنف�ش ال�سروط امللخ�سة اأدناه. �ستكون ا�ستمارة طلب الإكتتاب متوفرة لدى املكتب الرئي�سي للبنك 

يف مملكة البحرين، وفروع بنك الإ�ستالم املحددة اأدناه ومكاتب وكيل الإ�سدار وم�سجلي الأ�سهم يف مملكة البحرين. �سيبداأ الإكتتاب يف 28 مايو 2008 و�سيقفل يف 11 يونيو 2008.

حتديد امل�س�ؤولية: ل يتحمل اأي من م�سرف البحرين املركزي و�سوق البحرين لالأوراق املالية ووزارة التجارة وال�سناعة يف مملكة البحرين اأية م�سوؤولية عن �سحة اأو اكتمال البيانات واملعلومات الواردة يف هذه املذكرة ول تتحمل هذه اجلهات �سراحة اأية م�سوؤولية عن اأي خ�سارة قد تنتج من العتماد كليا اأو جزئيا على حمتويات هذه املذكرة.
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املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�ش.م.ب( )»البنك«(

2.500.000.000 �سهم بقيمة اإ�سمية قدرها 1 دولر اأمريكي لل�سهم

1.000.000.000 �سهم  بقيمة اأ�سهم قدرها 1 دولر اأمريكي لل�سهم

عر�ش حق الأولوية لالإكتتاب مل�ساهمي البنك

م�ساهمي البنك ح�سب �سجل الأ�سهم بتاريخ قفل ال�سجل يف 25 مايو 2008

1.000.000.000 �سهم

25 مايو 2008

�سهم واحد لكل �سهم حمتفظ به ح�سب �سجل الأ�سهم بتاريخ قفل ال�سجل

يجوز للم�ساهمني التنازل عن حق الأولوية اإما كليًا اأو جزئيًا لطرف اأو اأكرث من الأطراف )املتنازل له(. ولي�ش من ال�سروري اأن 

يكون املتنازل له م�ساهمًا. ول يحق للمتنازل له ما مل يكن م�ساهمًا حاليًا تقدمي طلب للح�سول على اأ�سهم اأ�سافية. كما ل يحق 

للم�ساهمني املتنازلني عن حقوقهم يف تقدمي طلبات للح�سول على اأ�سهم تزيد عن ا�ستحقاقاتهم املحتفظ بها لالإكتتاب. ويحق 

للم�ساهمني التنازل عن حق الأولوية يف الإكتتاب خالل فرتة عر�ش الإكتتاب.  

تت�ساوي الأ�سهم املعرو�سة يف مرتبتها مع الأ�سهم الأخرى للبنك بعد اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية. 

يحق لالأ�سهم اجلديدة احل�سول على اأرباح اأ�سهم بالكامل تتعلق بال�سنة املالية التي تنتهي يف 31 دي�سمرب 2008، اإذا ما اأعلنت.

1 دولر اأمريكي لل�سهم

1.11 دولر اأمريكي لل�سهم

28 مايو 2008

11 يونيو 2008

18 يونيو 2008

1-  تفا�سيل الإ�سدار

حقق البنك �سايف خ�سارة بلغت 587 مليون دولر اأمريكي خالل الربع الأول من �سنة 2008 وذلك ب�سفة كلية  تقريبًا للمخ�س�سات اجلوهرية التي مت و�سعها مقابل الإ�ستثمار يف اأدوات 

اإ�ستثمارية مهيكلة واإلتزامات ديون مرهونة. كما يف 31 دي�سمرب 2007، باملثل قام البنك بتجنيب خم�س�سات مببلغ وقدره 272 مليون دولر اأمريكي خالل الثالثة الأ�سهر الأوىل من �سنة 

2008 وقد انخف�ست قيم هذه الإ�ستثمارات يف ظروف غري م�سبوقة يف الأ�سواق، ومت تخفي�ش اإلتزامات البنك ال�سافية جتاه الأدوات الإ�ستثمارية املهيكلة واإلتزامات الديون املرهونة 

البالغة 737 مليون دولر اأمريكي وذلك مببلغ وقدره 599 مليون دولر اأمريكي من املخ�س�سات، اأي ما يغطي ن�سبة 87% من الإلتزامات. وبالنظر اإىل اإ�ستمرار حالت عدم التيقن وعدم 

ال�ستقرار يف الأ�سواق املالية الدولية، قام البنك كذلك باإتخاذ اإجراءات خالل �سهر مار�ش من �سنة 2008 للتخارج من اإ�ستثماراته يف �سناديق التحوط. 

ويف الوقت الذي حجب فيه الأداء الأ�سا�سي القوي للبنك من اأن�سطة الأعمال الأ�سا�سية ب�سبب العوامل ال�سلبية احلادة التي �سادت الأ�سواق الدولية، اإل اأن البنك حقق اإجمايل دخل بلغ 

127 مليون دولر اأمريكي خالل الربع الأول من �سنة 2008 )2007: 138 مليون دولر اأمريكي(. وقد بلغ دخل الفوائد 92 مليون دولر اأمريكي )2007: 65 مليون دولر اأمريكي( وهو ما 

يزيد بن�سبة 42 % عن ال�سنة ال�سابقة وذلك نتيجة لزيادة  اأن�سطة الأعمال ب�سكل عام وارتفاع الهوام�ش على قرو�سه مقارنة بنف�ش الفرتة من ال�سنة ال�سابقة. وبرغم اإن اإجمايل الإيرادات 

املحققة من غري الفوائد البالغة 35 مليون دولر اأمريكي )2007: 73 مليون دولر اأمريكي( قد تاأثرت كثريًا بالإنخفا�سات يف الأ�سواق بالن�سبة ملحفظة �سناديق التحوط، وهو نتيجة حالة 

الإ�سطراب التي �سادت الأ�سواق، فاإن م�سادر الدخل املعتمدة على الر�سوم، مبا يف ذلك متويل التجارة الدولية واأن�سطة �سراء م�ستندات الت�سدير ومتويل امل�ساريع واخلدمات املالية 

الأ�سا�سية واملعامالت امل�سرفية مع ال�سركات وخدمات امل�سرفية لالأفراد التي ل تزال قوية.

ولقد زادت امل�سروفات الت�سغيلية مببلغ وقدره 87 مليون دولر اأمريكي )2007: 63 مليون دولر اأمريكي( وذلك ب�سبب تعيني موظفني اإ�سافيني يف ال�سنة ال�سابقة لتعزيز الأعمال التجارية 

الأ�سا�سية للمجموعة، وزيادة تكاليف املعي�سة، والتكاليف الإ�سافية املرتبطة مبتغريات م�ستحقات برنامج التعوي�سات . اإن ن�سبة تكلفة اإيرادات البنك يف نهاية الربع الأول من �سنة 2008 

كانت 69 % )2007: 46 %(.

واإذ نتطلع اىل امل�ستقبل، فاأن الأن�سطة التجارية الأ�سا�سية للبنك ا�ستمرت يف عر�ش منو قوي، وال�ستفادة من الزيادة امل�ستمرة يف اأ�سعار النفط والذي يدعم التنمية الإقليمية والنمو 

القت�سادي. اإن ا�سرتاتيجية البنك كانت و�ستظل نحو  النمو الأ�سا�سي لالأن�سطة الأعمال الرئي�سية هذه: اخلدمات امل�سرفية باجلملة يف متويل امل�ساريع والتمويالت املنتظمة والتمويل 

التجاري وخدمات م�ستندات الت�سدير واخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية والقطاعات امل�سرفية لل�سركات؛ اخلدمات امل�سرفية لالأفراد واخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية. 

6- اإ�ستخدام املتح�سلت

ي�سعى البنك حاليًاً للح�سول على راأ�ش مال اإ�سايف لتعزيز خطط املجموعة التو�سعية الإ�سرتاتيجية يف املنطقة وتلبيًة متطلبات راأ�ش املال وفقًا لإتفاقية بازل II و�سد الرتاجع يف راأ�ش 

املال الناجت عن اأزمة الرهون العقارية  ولأغرا�ش التمويل ب�سكل عام.

7- تفا�سيل كبار امل�ساهمني

2 - القرارات وامل�افقات 

قرارات جمل�ض الإدارة 

قرر جمل�ش اإدارة البنك يف الإجتماع املنعقد بتاريخ 25 مار�ش 2008، املوافقة على �سروط اإ�سدار اأ�سهم حق الأولوية ومت عقد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني من اأجل 

املوافقة )�سمن اأمور اأخرى( على زيادة راأ�ش املال املدفوع للبنك. وباملثل، وبعد موافقة م�ساهمي البنك باإ�سدار اأ�سهم حق الأولوية، فاأن جمل�ش الإدارة قرر يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 

29 اأبريل 2008، املوافقة على �سعر اإ�سدار اأ�سهم حق الأولوية ب�سعر اإ�سدار قدره 1.11 دولر اأمريكي لل�سهم.

امل�ساهم�ن 

وفقًا لقرار جمل�ش الإدارة بتاريخ 25 مار�ش 2008، مت عقد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني بتاريخ 29 اأبريل 2008، والتي قرر فيها امل�ساهمون )�سمن اأمور اأخرى( زيادة 

راأ�ش املال امل�سرح به من 1.500.000.000 دولر اأمريكي اإىل 2.500.000.000 دولر اأمريكي؛ وزيادة راأ�ش املال ال�سادر من 1.000.000.000 مق�سمة اإىل 1.000.000.000 

�سهم  بقيمة اإ�سمية قدرها 1 دولر اأمريكي لل�سهم اإىل 2.000.000.000 مق�سمة اإىل 2.000.000.000 �سهم بقيمة اإ�سمية قدرها 1 دولر اأمريكي لل�سهم عن طريق عر�ش اأ�سهم حق 

الأولوية للم�ساهمني؛ وتفوي�ش جمل�ش اإدارة البنك و/اأو من ينوب عنهم باتخاذ كافة الإجراءات الر�سمية الالزمة والقيام بكل الأعمال الأخرى وذلك لتنفيذ القرارات املذكورة اأعاله.  

3. معل�مات عامة عن البنك

1980 مت منح البنك ترخي�سًا لوحدة م�سرفية  اأبريل   7 1980. وبتاريخ  1980 مبوجب املر�سوم بقانون رقم )2( ل�سنة  17 يناير  ك�سركة م�ساهمة بحرينية بتاريخ  مت تاأ�سي�ش البنك 

خارجية من قبل موؤ�س�سة نقد البحرين )واملعروفة حاليًا مب�سرف البحرين املركزي(، وبداأ  البنك يزاول اأن�سطته خالل ال�سهر نف�سه. ورقم ال�سجل التجاري للبنك هو 10299 ويقع املقر 

الرئي�سي للبنك يف برج املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية باملنطقة الدبلوما�سية وعنوانه هو �ش.ب 5698، املنامة، مملكة البحرين، ورقم هاتفه هو 3000 54 17 973+.

  4- اأهداف اإ�سرتاتيجية من� البنك 

2006-2008 والبنك الآن ب�سدد البدء بعملية  اإليهما معًا باملجموعة«( اإىل نهاية خطتهم الثالثية لل�سنوات  و�سل البنك مع مكاتبه التمثيلية والفروع وال�سركات التابعة له )»امل�سار 

املراجعة والتي �ستوؤدي اإىل و�سع اخلطة اخلم�سية لل�سنوات 2008-2011 والتي �ستتم �سياغتها من قبل جمل�ش الإدارة والإدارة العليا وذلك يف �سوء الظروف والفر�ش املتاحة يف الأ�سواق 

الإقليمية والدولية.  

وقد رّكزت اخلطة الإ�سرتاتيجية لل�سنوات 2006-2008 وب�سفة رئي�سية على النمو الع�سوي ملجالت العمل الأ�سا�سية للمجموعة وهي متويل امل�ساريع والتمويل املركب ومتويل التجارة 

املجالت  هذه  جانب  واإىل  واملتو�سطة.   ال�سغرية  وال�سركات  لالأفراد  امل�سرفية  واخلدمات  اخلزانة  ومعامالت  الإ�سالمية  املالية  واخلدمات  والت�سدير  العتماد  وخطابات  الدولية 

ة بالبنك يف جمال هيكلة احللول املالية الإقليمية للموؤ�س�سات وال�سركات.  الأ�سا�سية، اأ�ساف البنك خالل �سنة 2006 املعامالت امل�سرفية ال�ستثمارية من اأجل تطوير الأ�سواق اخلا�سّ

وبالنظر اإىل امل�ستقبل، فان املجموعة تتوقع ال�ستفادة اأكرث من النمو الع�سوي لن�ساطات اأعمالها  احلالية من خالل تو�سعة ت�سكيلة منتجاتها وقاعدة عمالئها وذلك بهدف حتقيق 

مزيد من النمو امل�ستمر يف الدخل واملناف�سة الت�سغيلية ودرجة عالية من خدمات العمالء واأق�سى درجات الفعالية من حيث التكلفة ويف نف�ش الوقت التحكم يف الأ�سعار وال�سيطرة على 

املخاطر.  

ويف نف�ش الوقت، �سي�ستمر البنك يف البحث عن فر�ش للتو�سعة الإقليمية من خالل عمليات الدمج والإقتناءات اأو فر�ش اإن�ساء فروع يف بلدان خمتارة وذلك لتكملة وتعزيز ن�ساطات 

عمله الأ�سا�سية يف العامل العربي.  

5- النتائج املالية الرئي�سية

فيما يلي اأدناه ملخ�ش للموؤ�سرات املالية الرئي�سية لأداء البنك منذ �سنة 2005.

اإىل ال�سركة الليبية  اأعاله، بالإ�سافة  اأ�سهم احلقوق لدى البنك لإيداع متح�سالت الإكتتاب من امل�ساهمني الثالثة الرئي�سيني املذكورين  �سوف يتم فتح ح�ساب منف�سل لالإكتتاب يف 

لال�ستثمارات اخلارجية وامل�سرف الليبي اخلارجي. من اجل الكفاءة الت�سغيلية، اإن متح�سالت الإكتتاب هذه �سيتم الحتفاظ بها يف هذا ح�ساب ولن يتم حتويلها اىل ح�ساب الإكتتاب 

مع البنك الإ�ستالم.

8- التداول واأداء الأ�سهم

اأ�سهم البنك مدرجة يف �سوق البحرين لالأوراق املالية منذ �سنة 1990، حتت كود اأيه.بي. �سي. بي. اأت�ش. فيما يلي نبذ تاريخية عن اأ�سعار اأ�سهم البنك العالية واملنخف�سة خالل ال�سنوات 

الثالث املا�سية والربع الأول من ال�سنة احلالية: 

وبتاريخ 28 مار�ش 2006، وخالل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية، فو�ش م�ساهمو البنك القيام بعملية جتزئة لل�سهم وذلك من اأجل تخفي�ش القيمة الإ�سمية لل�سهم من 10 دولرات 

اأمريكية اإىل 1 دولر اأمريكي لل�سهم. ومت تنفيذ عملية جتزئة ال�سهم هذه يف اأوائل �سهر يونيو 2006.  

9-حق التنازل

يجوز للم�ساهمني التنازل عن حق الأولوية اإما كليًا اأو جزئيًا لطرف اأو اأكرث من الأطراف )املتنازل له(. ولي�ش من ال�سروري اأن يكون املتنازل له م�ساهمًا. ول يحق للمتنازل له ما مل يكن 

م�ساهمًا حاليًا تقدمي طلب للح�سول على اأ�سهم اأ�سافية. كما ل يحق للم�ساهمني املتنازلني عن حقوقهم يف تقدمي طلبات للح�سول على اأ�سهم تزيد عن ا�ستحقاقهم املحتفظ بها لالإكتتاب 

اخلا�سة بهم. ويحق للم�ساهمني التنازل عن حق الأولوية يف الإكتتاب خالل فرتة عر�ش الإكتتاب.  

10- اإجراءات الإكتتاب 

اأ( �سوف تر�سل ا�ستمارات طلب الإكتتاب بالربيد للم�ساهمني على العنوان املحتفظ به من قبل م�سجلي الأ�سهم.

ب( كما �ستكون ا�ستمارات طلب الإكتتاب متوفرة يف املركز الرئي�سي للبنك، وفروع بنك الإ�ستالم املحددة اأدناة وم�سجلي الأ�سهم ووكيل الإ�سدار يف مملكة البحرين

ج( �ستقبل ا�ستمارات طلبات الإكتتاب من امل�ساهمني الذين ميار�سون حق الأولوية فقط خالل فرتة الإكتتاب من 28 مايو 2008 اإىل 11 يونيو 2008.

د(  ا�ستمارة الإكتتاب لالأ�سهم  �سوف يتم قبولها فقط على ا�ستمارة الإكتتاب املحددة، والتي �ستكون متوفرة يف الفروع التالية لبنك الإ�ستالم، واملكتب الرئي�سي للبنك، ومكاتب وكيل 

الإ�سدار وم�سجلي الأ�سهم اعتبارًا من 25 مايو 2008. 

هـ(  يجب ا�ستكمال ا�ستمارات طلبات الإكتتاب بالكامل بناًء على اخلطوات املو�سحة فيها ويتم التوقيع عليها من قبل مقدم الطلب. ويف حالة وجود عدة مالكني مت�سامنني لالأ�سهم فاإنه 

�سيتم ا�ستكمال طلب اإكتتاب واحد عن م�ساهمتهم ويتم التوقيع عليه من قبل اأحد املكتتبني على الأقل. كما اأن طلبات الكتتاب من ال�سركات يجب اأن يتم التوقيع عليها من قبل اأحد 

الأ�سخا�ش املخولني نيابة عن ال�سركة بذلك ويتم اإرفاق امل�ستندات التي تبني مثل هذا التخويل مع ا�ستمارة طلب الإكتتاب.

اإرفاق الوثائق ال�سخ�سية والتاأ�سي�سية املطلوبة كما هو مو�سح يف ا�ستمارة طلب الإكتتاب.

اإن عملة الإكتتاب هو الدولر الأمريكي.

ح(  يجب تقدمي ا�ستمارات الإكتتاب املكتملة يف فروع بنك الإ�ستالم املحددة يف هذه املذكرة.

ط(  يجب اإيداع قيمة الإكتتاب يف ح�ساب املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية لأ�سهم حق الأولوية رقم: )236266 00 1000(  لدى بنك البحرين والكويت وذلك باإحدى الطرق التالية:

        n حوالة م�سرفية، تفا�سيل احلوالة امل�سرفية هي: الدفع اإىل: 

 CITIUS33 سيتي بنك، نيويورك رمز ال�سويفت�          

          حل�ساب بنك البحرين والكويت �ش.م.ب.، البحرين، رمز ال�سويفت BBKUBHBM ح�ساب رقم 36-0484-52 

          ل�سالح ح�ساب اإ�سدار اأ�سهم حق الأولوية للموؤ�س�سة العربية امل�سرفية )رقم 236266 00 1000(

يجب على امل�ساهم/ املتنازل الطلب من بنك التحويل بت�سمني الرقم املت�سل�سل ل�ستمارة الطلب و/ اأو رقم امل�ساهم )اأن وجد( يف اخلانة 72 من تعليمات احلوالة امل�سرفية 

)اأو(

        n حتويل داخلي من ح�ساب لدى بنك البحرين والكويت 

ي(  ويجب اأن يرفق بطلب الإكتتاب ن�سخ من احلوالت امل�سرفية واحلوالت من ح�ساب حل�ساب. ويف كل الأحوال يجب اأن يتم اإيداع كافة املبالغ يف احل�ساب املذكور اأعاله يف موعد اأق�ساه 

بتاريخ 11 يونيو 2008، وبناء على ما تقدم، يجب على املتقدمون بالطلبات �سمان التقيد بتعليمات حتويل الإيداع لدى بنك البحرين والكويت قبل فرتة زمنية كافية لإيداع مبالغ 

الإكتتاب يف ح�ساب اأ�سهم حق الأولوية املذكور اأعاله يف موعد اأق�ساه بتاريخ 11 يونيو 2008. ويف جميع الأحوال، يجب األ تقل مبالغ الإكتتاب املودعة يف احل�ساب عن قيمة الإكتتاب. 

جميع التكاليف والر�سوم امل�سرفية من اأي نوع التي يتم تكبدها لتحويل الأموال امل�سرتدة اىل ح�ساب امل�سريف �ستكون على ح�ساب مقدم الطلب. يحق لوكيل الإ�سدار رف�ش اأي طلب 

اإكتتاب يكون فيه مبلغ الإكتتاب املودع اأقل من �سعر الإكتتاب و/اأو مل يتم اإيداع مبلغ الإكتتاب يف ح�ساب اأ�سهم حق الأولوية يف موعد اأق�ساه بتاريخ 11 يونيو 2008 و/اأو مل يتم تعبئة 

ا�ستمارة الطلب ب�سكل كامل وب�سورة �سحيحة.

11- اأ�سا�ض التخ�سي�ض 

�سيتم تخ�سي�ش الأ�سهم يف البداية على امل�ساهمني الذين ميار�سون حق الأولوية واأ�سهم املتنازل عنها باإجمايل حقهم يف الإكتتاب اأو بن�سبة اقل من حقهم يف الإكتتاب اإذا كان طلبهم 

بن�سبة اقل من حقهم.�سيتم تخ�سي�ش اأية اأ�سهم متبقية للم�ساهمني الذين يطلبون الإكتتاب باأكرث من حقهم يف اأ�سهم الأولوية املخ�س�سة لهم وذلك بالن�سبة اىل ملكيتهم من اأ�سهم 

البنك يف تاريخ ال�سجل على األ يزيد عدد الأ�سهم الإجمايل املكتتب فيها عن الأ�سهم املعرو�سة لالإكتتاب. 

12- جمل�ض الإدارة

امل�ساهم

الهيئة العامة لالإ�ستثمار )الكويت(

م�سرف ليبيا املركزي

جهاز اأبو ظبي لال�ستثمار

م�ستثمرون من املوؤ�س�سات والأفراد

عدد الأ�سهم

286.112.970

284.554.020

265.583.750

163.749.260

%

28.6

28.5

26.6

16.3

ال�سنة/الفرتة 

1 يناير 2008 اإىل 31 مار�ش 2008   

2007

2006

2005

�سعر ال�سهم – العايل )دولر اأمريكي(

2.830

2.830

1.350

1.300

�سعر ال�سهم – املنخف�ض )دولر اأمريكي(

1.220

1.350

1.040

1.013

جمموع املوجودات )مليون دولر اأمريكي(

جمموع حقوق امل�ساهمني )مليون دولر اأمريكي(

�سايف ربح الفرتة/ ال�سنة*)مليون دولر اأمريكي(

ن�سيب ال�سهم الأ�سا�سي يف الأرباح )�سنت اأمريكي(

عائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني )%( - �سنويًا

عائد على متو�سط املوجودات )%( - �سنوياً 

 

 ن�سبة امل�سروفات اإىل الإيرادات )%( 

للثلثة 

اأ�سهر 

املنتهية يف 

31 مار�ض 

*2008

مراجعة

31.331

1.606

)587(

)0.59(

-

-

69

32.744

1.867

125

0.13

6.2

0.45

40

*2007

22.402

2.068

202

0.20

10.2

0.94

54

2006

17.588

1.926

129

0.13

6.8

0.81

60

2005

مدققة

13- ت�سريح اأع�ساء جمل�ض الإدارة

يتحمل اأع�ساء جمل�ش اإدارة البنك الواردة اأ�سماوؤهم اأدناه، امل�سئولية عن املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات هذه. وح�سب علم واعتقاد اأع�ساء جمل�ش الإدارة الذين اتخذوا كل العناية 

الالزمة ل�سمان ذلك، فاإن املعلومات الواردة يف هذه املذكرة هي مطابقة للحقائق ول حتتوى على اأخطاء من املتحمل، توؤثر على اأهمية واكتمال مذكرة املعلومات هذه.

 اأ�سم الع�س�

حممد ليا�ش

هالل املطريي 

حارب الدرمكي

ح�سن علي جمعة

عبداهلل احلمي�سي

دكتور اأنور امل�سف

عي�سى ال�سويدي

دكتور حممد اأبو�سنينه

حممد ال�سكري

�سعيد الهاجري

دكتور �سالح احلميدان

يو�سف عبداملوىل

املن�سب

رئي�ش جمل�ش الإدارة

نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة

نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة

الرئي�ش التنفيذي

ع�سو جمل�ش الإدارة

ع�سو جمل�ش الإدارة

ع�سو جمل�ش الإدارة

ع�سو جمل�ش الإدارة

ع�سو جمل�ش الإدارة

ع�سو جمل�ش الإدارة

ع�سو جمل�ش الإدارة

ع�سو جمل�ش الإدارة

ملخ�ض مذكرة املعل�مات

الفــــــرع

بنك البحرين والكويت - الفرع الرئي�سي،

 43 �سارع احلكومة، �سندوق بريد 597 

   املنامة ، مملكة البحرين 

فرع العدلية 

املجمع املايل يف العدلية، 

مبنى 1566، طريق 2733

بجوار م�سجد العدلية/ مطعم فدركرز

   املنامة 327، مملكة البحرين

فرع البديع

املجمع املايل يف البديع،

 مبنى 1582، �سارع البديع 

جنو�سان 502، مملكة البحرين 

اأيام و�ساعات الدوام الر�سمي*

من الأحد اإىل اخلمي�ش

7.30 �سباحًا اإىل 2،30 م�ساءًا

من ال�سبت اإىل اخلمي�ش

8.00 �سباحًا اإىل 2،30 م�ساءًا

من ال�سبت اإىل اخلمي�ش

8.00 �سباحًا اإىل 2،30 م�ساءًا

* �سيكون اآخر موعد لتقدمي طلبات ال�سرتاك يف متام ال�ساعة 1.00 م�ساءًا بعد الإنتهاء من فرتة الإكتتاب بتاريخ )11يونيو 2008(.

جمل�ض اإدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�ض.م.ب(

مدققي احل�سابات وكيل الإ�سدار بنك الإ�ستلم م�سجلي الأ�سهممدير الإ�سدار م�ست�سارون قان�ني�ن


