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 تركز القوة الشرائية على أغلب أسهم الشركات التشغيلية

  بقيادة البنوك خاصة «الوطني» و«الدولي» يرفع المؤشر

  استحوذت قيمة تداول اسهم ١٠ شركات 
والبالغة ٢٥٫١ مليــــون دينار على ٦٥٫٨٪ 
من القيمة االجمالية وهذه الشركات هي: 
الوطني، الدولي، برقان، بيتك، بنك بوبيان، 
املال لالستثمار، صناعة االنابيب، اجيليتي، 

زين واألفكو.
   استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 
ــن القيمة  ــى ١٩٫٩٪ م ــني دينار عل ٧٫٧ مالي

االجمالية.
   حققت مؤشرات خمسة قطاعات ارتفاعا 

اعالها قطاع البنوك مبقدار ١٣٤٫٧ نقطة.  ت 
را

ش
ؤ
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 هشام أبوشادي
الثقيلة    قادت أسهم الشركات 
االجتاه الصعودي لسوق الكويت 
لالوراق املالية أمس، خاصة أسهم 
البنوك التي شهدت عمليات شراء 
ملحوظة باالضافة الى سهم زين 
الــــذي أدى ارتفاعــــه الى صعود 
أغلب أسهم الشركات املرتبطة به، 
ورغم محدودية االجتاه الصعودي 
للسوق، اال انه بدد القلق النفسي 
الذي ساد أوساط املتداولني أول من 
العسكرية  التطورات  أمس جراء 
التي شهدتها شبه اجلزيرة الكورية. 
وتأتي القوة الشرائية على أسهم 
الثقيلة  البنوك وأسهم الشركات 
االخرى في اطار تركيز أوســــاط 
املتداولني على أســــهم الشركات 
القادرة على حتقيق منو جيد في 
التشــــغيلية وتوزيعات  أرباحها 
االرباح، وهو ما أكدت عليه «األنباء» 
القوة  في تقارير سابقة، فتركيز 
الشرائية على هذه األسهم يحد من 
املخاطر التي ميكن ان يتعرض لها 
أوساط املتداولني في ظل استمرار 
معاناة العديد من الشــــركات من 
املالية والتي لن  التزاماتها  أعباء 
متكنها من توزيع أرباح على مدى 
أربعة الى خمسة أعوام مقبلة في 
الوقت الذي يالحظ فيه ان بعض 
هذه الشــــركات معرضة لالفالس 
خاصــــة في ظل عــــدم وجود أي 
دعم من جانب اجلهات احلكومية 
وصعوبة الدخول حتت مظلة قانون 

االستقرار املالي.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة 
١٧ نقطة ليغلق على ٦٩٣٥ نقطة 
بارتفاع نسبته ٠٫٢٥٪ مقارنة بأول 
من أمس، كذلك ارتفع املوشر الوزني 
٣٫٥٢ نقاط ليغلــــق على ٤٧٣٫٧٣ 
نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٧٥٪ مقارنة 

بأول من أمس.
  وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 
١٦٠٫٣ مليون سهم نفذت من خالل 

في تداوالت مرتفعة نسبيا يغلب 
عليها عمليات املضاربة، إال انه من 
الواضح ان الســــهم مير بعمليات 
تأسيس قوية على أسعاره احلالية، 
ما يشير الى انه يتوقع ان يشهد 
ارتفاعا في الفترة املقبلة، خاصة 
ان الشــــركة قطعت شوطا كبيرا 
في إعادة هيكلة التزاماتها املالية، 
واستقر سهم العقارات املتحدة في 
تداوالت ضعيفة، نســــبيا إال انه 

مرشح لالرتفاع.

  الصناعة والخدمات

  استمرت حركة التداول على 
أسهم الشـــركات الصناعية في 
الضعـــف باســـتثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا على سهمي صناعة 
األنابيب ومنا القابضة، فقد شهد 
سهم األنابيب تداوالت نشطة أدت 
الى ارتفاعه بشكل ملحوظ مقتربا 
من مســـتوى احلد األعلى، فيما 
ان عمليات البيع جلني األرباح 
سيطرت على تداوالت سهم منا 
انخفاضا  الذي شـــهد  القابضة 
ملحوظـــا في ســـعره، وحققت 
أغلب أسهم الشركات اخلدماتية 
ارتفاعا في أسعارها في تداوالت 
مرتفعة على بعض األسهم خاصة 
عمليات  الذين يشهد  زين  سهم 
لالرتفاع  دفعته  ملحوظة  شراء 
مبقدار وحدة سعرية، وارتفعت 
نســـبيا تداوالت سهم اجيليتي 
مع ارتفاع محدود في ســـعره، 
واستمرت التداوالت املرتفعة على 
سهم شـــركة االفكو التي أعلنت 
نتائجها املالية السنوية محققة 
أرباحا قدرها ١٠٫٧ ماليني دينار 
ما يعادل ١٤٫٥ فلســـا مع توزيع 
بنسبة ٥٪ وأسهم  نقدية  أرباح 

منحة بنســـبة ٥٪.
  وقد اســــتحوذت قيمة تداول 
أسهم ١٠ شركات على ٦٥٫٨٪ من 
القيمة اإلجمالية للشــــركات التي 
شملها التداول والبالغ عددها ١٠٦ 

شركات. 

٣٦٧٦ صفقة قيمتها ٣٨٫٦ مليون 
دينار.

  وجرى التداول على أسهم ١٠٦ 
شركات من أصل ٢١٣ شركة مدرجة، 
ارتفعت أســــعار أسهم ٤٦ شركة 
وتراجعت أسعار أسهم ٢٥ شركة 
وحافظت أســــهم ٣٥ شركة على 
أسعارها و١٠٧ شركات لم يشملها 

النشاط.
  تصدر قطاع اخلدمات النشاط 
من حيث القيمة، اذ مت تداول ٣٢٫٦ 
مليون سهم نفذت من خالل ٧٤٨ 
صفقة قيمتها ١٢٫٧ مليون دينار.

  وجاء قطاع البنوك في املركز 
الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 
١٨٫٥ مليون سهم نفذت من خالل 
٥٠٠ صفقة قيمتهــــا ١١٫٥ مليون 

دينار.
الشــــركات    واحتــــل قطــــاع 
االستثمارية املركز الثالث من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٤٦ مليون سهم 
نفذت من خالل ١٠٣٨ صفقة قيمتها 

٦٫٢ ماليني دينار.
الشــــركات    وحصــــل قطــــاع 
الصناعيــــة على املركز الرابع من 
حيــــث القيمة، اذ مت تــــداول ١٦٫٨ 
مليون سهم نفذت من خالل ٦٣٤ 

صفقة قيمتها ٤٫٣ ماليني دينار.

  السيولة المالية

  على الرغم من االرتفاع النسبي 
للســــيولة املالية فــــي البورصة 
أمس مقارنة بــــأول من أمس، اال 

انها التــــزال ضعيفة، خاصة انها 
مركــــزة على عدد محدود جدا من 
األسهم، االمر الذي يشير الى حالة 
القلق واملخاوف التي تسود أوساط 
املتداولني مــــا يدفعهم للحذر من 
عمليات الشراء على الرغم من قناعة 
االوساط االستثمارية بأن السوق 
جتاوز مرحلة التقلبات احلادة، اال 
القلق ينحصر بشكل أساسي  ان 
في املخاوف من عدم امتام صفقة 
زين ـ اتصاالت. وفي هذا الصدد، 
فقد أكدت مصــــادر ان االجراءات 
اخلاصة بالصفقة تسير وفقا ملا مت 
االتفاق عليه بني طرفي الصفقة، 
مشيرة الى ان هناك إقباال ملحوظا 
من مســــاهمي زين لالنضمام الى 
الصفقــــة، وان شــــركة املقاصــــة 
الكويتية تشــــهد تزايدا ملحوظا 
من قبل املســــاهمني لفتح محافظ 
الوطنية، وفي  لدى االستثمارات 

«زين» وان كانت عمليات املضاربة 
تلعب دورا ملحوظا في تداوالت 

هذه األسهم.

  آلية التداول

  باستثناء استقرار أسعار أسهم 
٣ بنوك، فقد حققت باقي أســــهم 
القطاع ارتفاعا في أســــعارها في 
تداوالت مرتفعة نســــبيا، فرغم 
انخفاض تداوالت سهم البنك الدولي 
مقارنة بأول من أمس إال انها األعلى 
في تداوالت أســــهم البنوك أمس 
مع اســــتمرار اجتاهه الصعودي، 
وارتفعت نســــبيا تداوالت سهم 
البنك الوطني مع صعود محدود 
في ســــعره الســــوقي، حيث ُيعد 
الســــهم أفضل األسهم في السوق 
في الفترة الراهنة ألسباب عديدة 
أبرزها النمــــو اجليد في أرباحها 
التسعة، باإلضافة  لفترة األشهر 

كل االحوال، فإنه مع نهاية الشهر 
اجلاري ســــتنتهي الفترة احملددة 
للمســــاهمني من أجل الدخول في 
صفقة زين، وان الشهر املقبل يتوقع 

تطورات إيجابية وبوتيرة متالحقة 
حول إجراءات امتام الصفقة، وقد 
عكس ذلك االرتفاع النسبي ألغلب 
أسهم الشــــركات املرتبطة بسهم 

الى توزيعاته اجليدة املتوقعة في 
نهاية العام في الوقت الذي يتوقع 
ان تســــتمر أغلب البنوك في عدم 
توزيع أرباح للعام احلالي، وحتى 

في العام املقبل.
التــــداوالت    ورغم اســــتمرار 
الضعيفة على أغلب أسهم الشركات 
االستثمارية إال ان معظمها حقق 
ارتفاعا في أســــعارها، فقد سجل 
سهم االستثمارات الوطنية ارتفاعا 
محدودا في ســــعره في تداوالت 
محدودة أيضا، فيما ارتفع ســــهم 
الساحل للتنمية مبقدار وحدتني 
في تداوالت مرتفعة نسبيا، وقد 
أدى إعالن شركة املال لالستثمار 
انها وقعت عقد بيــــع ٤٠٫٨٪ من 
حصتها في شركة صناعات الفحم 
املكلسن بقيمة ٣١٫٣ مليون دينار، 
الى ارتفاع سهمها ملستوى قريب 
من احلد األعلى في تداوالت غلب 

عليها عمليات املضاربة.
  وستدخل األرباح الناجتة من 
الصفقة والبالغة ٢٠٫٥ مليون دينار 
في البيانات املالية للشركة في الربع 
األخير من العام احلالي، واتسمت 
التداول على باقي أســــهم  حركة 
الشركات االستثمارية بالضعف مع 

صعود محدود ألسعار بعضها.
  واستمرت حركة التداول على 
أسهم الشركات العقارية في الضعف 
مع ارتفاع محدود ألسعار بعضها، 
فقد شــــهد ســــهم أبيار للتطوير 
العقاري ارتفاعا محدودا في سعره 

 تزايد عمليات 
الشراء على «زين» 
وارتفاع
  أغلب األسهم 
المرتبطة بها

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم
  ١٠ شركات
  على ٦٥٫٨٪

  من القيمة اإلجمالية

 (محمد ماهر) متداول يطالع العروض والطلبات عبر شاشة الكمبيوتر

 المؤشر ١٧ نقطة
  وتداول ١٦٠٫٣ مليون سهم 

قيمتها ٣٨٫٦ مليون دينار

 ارتفاع 

 الجوائز تتضمن رحلة إلى لندن لشخصين

 «الخليج» يعلن أسماء الفائزين
«red» بسادس سحب شهري لحساب  

 عصام جناحي

 ياسر سليمان يسلم جائزة رحلة لندن لسارة النبهان 

 .. ويسلم اجلائزة حملمد عصام شجاع املطيري 

 أعلن بنك اخلليج عن أسماء 
أصحاب احلظ السعيد الستة 
الذين فازوا بجوائز الســـحب 
الذي   red الشهري حلســـاب
أجري في ١١ نوفمبر اجلاري، 
وقد نال اجلائزة األولى: سارة 
عبدالعزيز ابراهيم النبهان التي 
فازت برحلة إلى لندن تشمل 
اإلقامة في فندق من فئة اخلمس 
جنوم، فضال عن اإلفطار وخدمة 

التنقل. 
الرابحـــون اخلمس    أمـــا 
اآلخـــرون، فهم: محمد عصام 
شـــجاع املطيري، داود عماد 
شاكر، عبداهللا نبيل عبدالرحمن 
الياسني، بدرية محمد سلطان 
املفتاح ومشـــعل مجبل بارز 
املطيري حيث حصل كل منهم 
على جهاز iPod 160GB مع نظام 

الصوت. 
  اجلدير بالذكر أن برنامج 
red، هـــو حــســـاب الطــالب 
الذي  الكويـــت  فـــي  الوحيد 
ينظم ســـحـــوبات شــهرية 
والذي أطلقه بنك اخلليج تلبية 
الحتياجات طالب اجلامعات 
والكليـــات الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهـــم بـــني ١٧ و٢٤ عاما، 
ويدخل جميع عمالء حســـاب 
red في السحب الشهري بشكل 
تلقائي حني يقومون بتحويل 
املكافأة الطالبية الشهرية إلى 

.red حساب
  كما سيحظى عمالء برنامج

red بفرصة إدارة حساباتهم من 
خالل اخلدمـــة املصرفية عبر 
االنترنـــت، اخلدمة املصرفية 
عبر املوبايل أو اخلدمة الهاتفية 

فــــــروع بنك اخلليج  أحـــد 
البالـــغ عددهـــا ٥٣ فرعا، أو 
االتصـــال باخلدمـــة الهاتفية 
املصرفيـــة للحصـــول على 

املساعدة والتوجيه. 

املصرفية التي تتيح لهم حرية 
التصـــرف بحســـاباتهم بكل 

سهولة ويسر.
 ،red ولالنضمام إلى برنامج  
العــمالء زيـــارة  يســـتطيع 

 أول حالة إشهار إفالس لشركة عقارية إماراتية
  والضحية مشروع قيمته ٣ مليارات دوالر

 دبي ـ العربي.نت: أشـــهرت شـــركة «املرجان 
العقارية» املطور ملشروع White Bay السكني في 
إمارة أم القيوين، إفالسها بعد مواجهتها صعوبات 

مالية في أعقاب أزمة االئتمان العاملية.
 Financial Times وحسب تقرير نشرته صحيفة  
البريطانية فإن قيمة هذا املشروع تبلغ ٣ مليارات 

دوالر.
  وقد توقف عدد كبير من املشـــترين عن دفع 

املستحقات بعد الهبوط احلاد الذي شهدته اسعار 
العقارات في اإلمارات بحسب الصحيفة.

  يشـــار إلى أن هذه هي قضية اإلفالس األولى 
في اإلمارات التي جتري من خالل احملاكم، وهي 

تنفذ من قبل محكمة في إمارة الشارقة.
  وسيكون أمام املشترين في املشروع اللجوء 
إلى القضاء الســـتعادة اموالهم ما قد يســـتغرق 

وقتا طويال. 

 تشكيل لجنة استشارية للتباحث حول البرنامج المقترح إلدارة رأس المال

 مساهمو «بيت التمويل الخليجي» يوافقون
  على خطة تحسين وهيكلة رأسمال البنك

 جمع ما يصل إلى ٥٠٠ مليون دوالر من خالل مرابحة قابلة للتحويل لدعم قاعدة رأس المال وتمويل إستراتيجية النمو

 دمج األسهم بمعدل ١:٤ واتخاذ إجراءات أخرى لتخفيض رأس المال 

 الموافقة على عمليات االستحواذ من قبل بيت التمويل الخليجي لحصة إضافية بنسبة ١٠٪ في المصرف الخليجي التجاري 
التجاري الى ٤٧٪.

  بيت التمويل الخليجي ـ 
إستراتيجية النمو: 

  في إطـــار إســـتراتيجيته 
اجلديدة للنمو، سوف يركز بيت 
التمويل اخلليجي على إنشاء 
وتطوير وإدارة املؤسســـات 
التي توفر  املالية اإلســـالمية 
مجموعة متكاملة من املنتجات 
املالية للعمالء من  واخلدمات 
املؤسسات واألفراد، مما يؤمن 
للبنك مصدرا أكثر اســـتقرارا 

لتحقيق إيرادات دورية.
  على مدى السنوات العشر 
التمويل  املاضية جنح بيـــت 
اخلليجـــي، بالتعـــاون مـــع 
مساهميه، في إنشاء مؤسسات 
مالية إسالمية عبر منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وآسيا برأســـمال يقدر بنحو 
٢٫٥ مليار دوالر، وتشمل هذه 
املؤسسات مصرف الطاقة األول، 
التجاري  املصرف اخلليجـــي 
وبنك كيوإنفست وغيرها من 

املؤسسات.
   ويعتزم البنك حتقيق اجلزء 
األكبر من إيراداته املستقبلية من 
رسوم اإلدارة، رسوم املعامالت 
من دخل اخلدمات االستشارية 
والنمو في حصص األرباح/رأس 
املال من االستثمارات اجلديدة 
ورسوم األداء. وسوف يستهدف 
بيت التمويل اخلليجي تنفيذ 
إستراتيجيته اجلديدة في مناطق 
متعددة منهـــا اململكة العربية 
السعودية وباقي دول مجلس 
التعاون اخلليجي، تركيا، بالد 
الشـــام، أفريقيا، وسط آسيا، 
الهند ومالطا، مع االســـتفادة 
من الفرص املجزية في أسواق 

أخرى. 

البحريني، ليـــس من املمكن 
إصدار أسهم جديدة بقيمة أقل 
من القيمة االســـمية، لذا، فإن 
القيمة االسمية احلالية ألسهم 
البنك تعتبر عالية جدا (٠٫٣٣ 
دوالر) مقارنة بالقيمة احلالية 
ألسهم البنك في السوق (حوالي 
٠٫١٢٥ دوالر) والتـــي تعتبـــر 
جذابة. وتهـــدف عملية الدمج 
العكسية لألسهم  التجزئة  ثم 
الصادرة وتخفيض رأس املال 
القيمة  املدفـــوع إلى خفـــض 
االسمية والسماح بطرح املرابحة 
اجلديدة القابلة للتحويل بسعر 
حتويل تنافسي، ومن ثم حتقيق 
أقصى فـــرص النجاح ملبادرة 
جمع السيولة املطلوبة لتفعيل 
إســـتراتيجية البنك، حيث إن 
عملية دمج األسهم وتخفيض 
رأس املال لن تؤدي إلى تغيير 
القيـــمة أو اعادة هيكلة رأس 
للبــنك حيث  الســـوقية  املال 
سيســـتمر املســـاهمون فـــي 
االحتفاظ بنفس حصص امللكية 

اخلاصة بهم.
  ٣- وافق املساهمون أيضا، 
في إطار مبادرة جمع رأس املال، 
على قيام رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لبيت التمويل اخلليجي 
عصام جناحي بتحويل حصته 
الكاملة البالغة نسبتها ١٠٪ في 
املصرف اخلليجي التجاري إلى 
التمويل اخلليجي مقابل  بيت 
حصة بيت التمويل اخلليجي 
الكاملة (١٠٠٪) في جنة دملون 
املفقـــودة (احلديقة املائية في 
مشروع العرين) باإلضافة إلى 
٣ ماليني دوالر يتم دفعها في 
صورة أســـهم خزانة من بيت 
التمـــويل اخلليجي وســـوف 
تؤدي هـــذه اخلطوة إلى رفع 
التمويل  نســـبة متلك بيـــت 
اخلليجي في املصرف اخلليجي 

النمو اجلديدة  إســـتراتيجية 
لبيت التمويل اخلليجي، وسوف 
تبلغ مدة املرابحة ثالث سنوات 
ونصف وستتم هيكلتها لتوفر 
للمستثمرين معدالت عالية من 
العائدات، وسوف يكون سعر 
التحويل في حـــدود ٠٫٣١ إلى 
٠٫٤٠ دوالر، أي بسعر مخفض 
بنسبة تتراوح بني ٢٠ و٤٠٪ 
مقارنة بسعر السوق بعد إمتام 

عملية الدمج. 
  ٢- وافق املســـاهمون على 
التوصية املطروحة من البنك 
بدمج األســـهم الصادرة لبيت 
التمويـــل اخلليجـــي مبعدل 
١:٤، وســـوف ينتج عن ذلـــك 
خفـــض عدد األسهم الصادرة 
من ١٫٨٩٦٫٣٣٢٫٥٦٥ ســـهما إلى 
٤٧٤٫٠٨٣٫١٤١ سهما وتخفـــيض 
رأس املـــــــال املدفـــوع لبيت 
إلـــى  اخلليجـــي  التمويـــل 
١٤٥٫٧٨٠٫٥٦٣٫٩٣دوالرا بهدف 

تقليل اخلسائر املتراكمة.
  إن الدافع وراء عملية دمج 
األسهم ثم تخفيض رأس املال 
القيمة  هو حتقيق توافق بني 
االسمية لســـهم بيت التمويل 
اخلليجـــي وقيمتـــه احلالية 
الســـوق. ووفقا للقانون  في 

جديد كمؤسسة أكثر متانة وقوة 
وبوضع مالي أفضل».

  وأضاف: «إنني أقدر وأثمن 
النصيحة الغالية والتوجيهات 
السديدة من مساهمينا خالل 
االجتماع كما أود أن أطمئنهم 
الى اننا سنأخذ هذه النصائح 
والنقاط بعني االعتبار، وانني 
إلى أن نتعاون جميعا  أتطلع 
خـــالل األشـــهر املقــبلة فيما 
نواصل مسيرتنا نحـــو إعادة 
هيكلة أنشطتنا، وإعادة هيكلة 
رأس املال وإعادة التركيز على 
الرئيســـية  العمل  قطاعـــات 
بالبنك»، الفتـــا بقوله: اود ان 
افيدكم علما بأنني قمت شخصيا 
باالستثمار في هذه املبادرة وأود 
أن أشجع املساهمني على القيام 

بذلك.
  وأوضـــح جناحـــي قائال: 
«إن رأس املال الذي سنحصل 
عليه في إطار املرابحة القابلة 
للتحويل ســـيمكننا من اتخاذ 
هذه اخلطوات واملضي قدما في 
تنفيذ خططنـــا إلعادة هيكلة 
رأســـمال البنك، وسيستغرق 
الوقـــت بالطبع  ذلك بعـــض 
ولكننا على ثقة بأنه من خالل 
الدعم املشترك مع مساهمينا 
سنتشارك جميعا في ترسيخ 
التمويل اخلليجي  مكانة بيت 
ليكون في موقع الصدارة في 
سوق اخلدمات املالية اإلسالمية، 
التي يزيد قوامها على تريليون 
دوالر والتي تنمو مبعدل ٢٠٪ 

سنويا».

  اإلجراءات التي تمت الموافقة 
عليها من قبل المساهمين:

  ١- وافق املساهمون على قيام 
البنك مببادرة جلمع ما يصل 
إلى ٥٠٠ مليون دوالر من خالل 
مرابحة قابلة للتحويل لتمويل 

 أعلن بيت التمويل اخلليجي 
عـــن قيـــام مســـاهمي البنك 
بالتصويت لصالح خطة حتسني 
وهيكلة رأس املال بالبنك، ودعم 
امليزانية العمومية وجمع أموال 
لتنفيذ إستراتيجية النمو التي 

سيتبناها البنك. 
  جاء ذلك في أعقاب اجتماع 
العادية  العامــــــة  اجلمعيـــة 
وغير العاديـة لبيت التمــويل 
اخلليجي املنعقدة بتاريخ ١٤ 
نوفمبـــر اجلـــاري، والتي مت 
خاللها موافقة مساهمي البنك 
القـــرارات املتخذة خالل  على 
االجتماعي فيما اعترض عدد من 
املساهمني على آلية تنفيذ بنود 
معينة في جدول االعمال، كما 
مت تشكيل جلنة من املساهمني 
للمســـاعدة فـــي تنفيذ خطط 
البنك من خالل دراســـة ودعم 
اخلطة املقترحة إلعادة هيكلة 

رأس املال.
  وقد وجـــه رئيس مجلس 
اإلدارة التنــفيذي لبيت التمويل 
اخلليجي عصـــــام جنــاحي 
الشكر إلى املساهمني ملا أبدوه 
من دعـــــم ومســـاندة، قائال: 
أتقدم بخالــص  «يــسرني أن 
الشكر والعــرفان إلى مساهمي 
بيت التمويل اخلليــجي ملوقفهم 
الثابت والنبـــيل والتــزامهم 
جتـــاه دعـــم خطـــــط البنك 
ومبادراته اجلديدة الــتي تهدف 
إلى حتقيق النــمو. ندرك جيدا 
وبشـــكل جلي التحديات التي 
نواجهها، وأعلم أن املساهمني 
يدركون هذه التحديات أيضا، 
وإنني أؤمـــن وبشـــــدة كما 
يؤمن مجلس إدارة البنك بأن 
التي سننفذها اآلن  اإلجراءات 
سوف تساعدنا ليس فقط في 
التحديات  التغلب على هـــذه 
ولكـــن أيضا فـــي الظهور من 


