
 

 بيت التمويل الخليجي يعقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

 

أعضاء جدد بمجلس اإلدارة 8، وتعيين 3102إقرار النتائج المالية لعام  -  

وعمليات إستحواذ مليون دوالر أمريكي إلعادة الهيكلة وتطوير المشاريع 011الموافقة على إصدار صكوك بقيمة   

 

اختتم بيت التمويل الخليجي، بنك االستثمار اإلسالمي الواقع مقره في مملكة البحرين،  :4141 ابريل 41 البحرينالمنامة، 
 .  3131ديسمبر  13اليوم اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك للسنة المالية المنتهية في 

 

برئاسة الدكتور أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي، تم عقد االجتماعين بمقر البنك بمرفأ البحرين المالي، 
جتماع، اال. وخالل المدققيناإلدارة العليا وموظفي البنك و فريق وبحضور السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس اإلدارة و 

ا أطلعهم على اإلستراتيجيات كم ،3131أطلع السيد رئيس مجلس اإلدارة السادة المساهمين على نتائج البنك خالل عام 
 المستقبلية للبنك.    

موافقة السادة المساهمين على عدد من البنود المدرجة على جدول األعمال والمتعلقة امة العادية اجتماع الجمعية العشهد 
التقارير والحوكمة. ومن أهم البنود التي تم إقرارها البند الخاص بتقرير مجلس اإلدارة حول أنشطة نظام المالية للبنك و  بياناتبال

أعضاء جدد بمجلس  8كما وافق السادة المساهمون على تعيين . للسنةالبيانات المالية المدققة و  3131البنك خالل عام أعمال 
السيد مصبح المطيري، السيد صالح نور  ،الدكتور أحمد المطوعشاملة كل من:  لمدة ثالث سنواتلتولي مناصبهم اإلدارة 

الدين، السيد فيصل عبد اهلل فؤاد، السيد بشار محمد المطوع، السيد يوسف ابراهيم الغانم، السيد حافظ فخر محمد و الدكتور 
 .   3132الرقابة الشرعية لعام  هيئةإعادة تعيين المدققين و  تخالد الخزرجي، هذا وقد تم

 
، بحث والموافقة على إصدار بيت التمويل الزمان والمكانخالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في نفس  تم

مليون دوالر أمريكي، الستخدامها في إعادة هيكلة  011جديدة تصل قيمتها إلى قرض الخليجي لبرنامج صكوك أو تسهيالت 
 شريطةكون هذه التسهيالت تلصالح البنك. سوف مؤسسات جديدة المطلوبات الجارية وتطوير المشاريع وعمليات استحواذ 

القرض هائي للصكوك أو تسهيالت موافقة مصرف البحرين المركزي. كما فوض االجتماع مجلس إدارة البنك لتحديد الهيكل الن
 والحصول على الموافقات الالزمة. 

 
بنتائج طيبة  3131كما أعلننا، فقد اختتمنا عام وتعليقا على ذلك، صرح الدكتور أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة البنك بقوله:"

مليون دوالر أمريكي،  6.3 ربحا صافيا بقيمة 3131. سجل البنك خالل عام 3132وأسس قوية سوف نبني عليها في عام 



من  جيدونجح البنك في إعادة هيكلة الديون والحصول على تصنيف ائتماني  %31كما تم تقليص التكاليف التشغيلية بنسبة 
مؤسسة التصنيف االئتماني العالمية "كابيتال إنتليجنس". قمنا أيضا بتنفيذ إستراتيجية االستثمار بفعالية وأبرمنا عددا من 

قيمة لمجموعة شركات البنك والمشاريع الحالية، أقصى المعامالت مع المضي قدما في الوقت ذاته بإحراز تقدم كبير في تحقيق 
. وقد أسفرت هذه الخطوات عن زيادة 3132من عمليات التخارج للبنك والمستثمرين خالل عام  عددل وقد شمل ذلك التجهيز

 خالل األشهر القادمة."  تطويرها جديدة نعتزم واعدة فرص استثمارية دراسة القيمة و تحقيق و في البنك ثقة السوق 

إلى السادة والتقدير أتوجه بخالص الشكر  واختتم السيد أحمد المطوع قائال:"نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، يسرني أن
حققته اإلدارة العليا وموظفي المساهمين والمستثمرين لدعمهم الدائم. كما أود اإلشادة بالجهد الدؤوب والعمل الجاد والنجاح الذي 

يل الخليجي ونتطلع عام تقدم ونجاح بالنسبة لبيت التمو  3131البنك بقيادة رئيسه التنفيذي السيد هشام الريس. لقد كان عام 
 إلى االستفادة من هذا الزخم لتحقيق قيمة أعظم ونتائج أفضل للبنك والمساهمين والعمالء في العام القادم بمشيئة اهلل."

 
 –انتهى  -

 
 

 الخليجي التمويل بيت حول

 في البنك تميز الحين ذلك ومنذ 1999 عام في البحرين، كةلمم في مقره الواقع اإلسالمي االستثمار بنك يجي،لالخ التمويل بيت تأسس
 اإلسالمية، المالية المؤسسات تطوير مجال في البنك أنشطة تركزت  .أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في االستثمار إدارة و توظيف
تجدر اإلشارة إلى أن بيت التمويل الخليجي مؤسسة مساهمة ومدرجة في  صولألا إدارة و الخاصة مهاألس مشاريع التحتية، البنية مشاريع

 .المالي دبي سوق إلى باإلضافة ولندن والكويت البحرينأسواق األوراق المالية في 
 

 

 :االتصال الرجاء المعلومات من لمزيد

 الناجي حسام نوال
 المؤسسية االتصاالت قسم ولةئمس
 يجيلالخ التمويل بيت

  :17538538 973+ اتفه
 nalnaji@gfh.com اإللكتروني البريد

 www.gfh.com اإللكتروني الموقع

 


