
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

خ ــر           18 :التار  :October   2020 Date   18  2020أكــتــو

 :Ref 2020 / 378 / 10 / 10  2020 /  378 / 10/  10  اإلشارة:

   

س التنفيذي م          السيد/ الرئ  To: Chief Executive Officer  ا

ت  Boursa Kuwait  بورصة الكو

اته ر   ,Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you   ،السالم عليكم ورحمة هللا و
     

ة ر و   Subject: Disclosure of Material Information    املوضوع: اإلفصاح عن املعلومات ا

ليف  موعة ت س التنفيذي  تك الرئ الةب  Assign Acting KFH Group’s Chief Executive Officer    بالو
 

تك"  و "ب ل ال ت التمو  من ب
ً
باإلشارة إ املوضوع أعاله، وحرصا

ام بمتطلبات املادة رقم ( شأن "اإلفصاح عن أي 1/9-1-4ع اإلل  (

غي  أعضاء اإلدارة العليا والتنفيذية" من الكتاب العاشر (اإلفصاح 

:والشفافية) من الالئحة التنفيذية  تك بما ي يئة أسواق املال، يفيد ب   ل

 In reference to the above, and in interest of Kuwait Finance 
House “KFH” at adhering to the requirements of Article              
(4-1-1/9) ‘Disclosure for change in Members of 
Senior/Executive Management’ of CMA Executive Bylaws 
Book 10 (Disclosure and Transparency), KFH would like to 
report the following: 

  تك سيوم  إجتماعه املنعقد قرر مجلس إدارة ب م                            ا

ر  15 ليف  2020أكتو اب  السيد/ ت اب ع عبد الو عبد الو

س التنفيذي  ، ة إ عملهإضافالرشود  ام وأعمال الرئ بالقيام بم

تك، وذلك إعتبارا من يوم األحد  ر  18موعة ب   .2020أكتو

  On Thursday 15 October 2020, KFH Board of Directors 
had decided to assign Mr. Abdulwahab Issa 
Abdulwahab Al-Rushood, in addition to his role, the 
duties and responsibilities of the KFH Group’s                
Chief Executive Officer effective from Sunday                                      
18 October 2020. 

    

ة""اإلفصاح عن لكم نموذج مرفق  ر و  لل  املعلومات ا
ً
قوفقا رقم  م

د السادة / قد ذا و . )11( ةيئة أسواق املال تم تزو   .منه ب

 Attached is Appendix (11) ‘Disclosure of Material Information’. 

A copy of the same has been submitted to CMA. 

    

ام،  ,Best Regards   وتفضلوا بقبول فائق اإلح
    

سن املرزوق   Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq   حمد عبد ا

    

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

  
ر  18  October 2020 18   2020أكتو

    

تك) ل الكو (ب ت التمو  Kuwait Finance House (KFH)   ب

    

ق رقم  Appendix (11)   )11( م

ة  ر و  Disclosure of Material Information Form   نموذج اإلفصاح عن املعلومات ا

    

    

ليف  موعةت س التنفيذي  تك الرئ الة ب  Assign Acting KFH Group’s Chief Executive Officer   بالو

  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ة ر و  Disclosure of Material Information   اإلفصاح عن املعلومات ا

    

خ   Listed Company Date   اسم الشركة املدرجة  التار

ر  18 ت   2020 أكتو لب تك" التمو   الكو "ب
 

Kuwait Finance House (KFH) 18 October 2020 

 Disclosure Title   عنوان اإلفصاح

ليف  موعةت س التنفيذي  تك الرئ الة ب  Assign Acting KFH Group’s Chief Executive Officer   بالو

ةاملعلومة  ر و  Material Information  ا

  تك س                           يوم  إجتماعه املنعقد قرر مجلس إدارة ب م ا

ر  15 ليف  2020أكتو اب  السيد/ ت اب ع عبد الو عبد الو

س التنفيذي  ، ة إ عملهالرشود إضاف ام وأعمال الرئ بالقيام بم

تك،  ر  18 وذلك إعتبارا من يوم األحد موعة ب  .2020أكتو

 On Thursday 15 October 2020, KFH Board of 

Directors had decided to assign Mr. Abdulwahab 

Issa Abdulwahab Al-Rushood, in addition to                    

his role, the duties and responsibilities of the               

KFH Group’s Chief Executive Officer effective from                          

Sunday 18 October 2020. 

ة ر و  أثر املعلومة ا

 ع املركز املا للشركة
 

Effect of the Material Information  
on the Company’s Financial Position 

تك. ا ع املركز املا لب  .Currently, there is no effect on KFH’s Financial Position   ال يوجد أثر  الوقت ا

  

  

انت املعلومة  ة قابلة لقياس ذلك األثر، يتم ذكر األثر ع املركز املا  حال  ر و ا

ا من عقود. ش ث األثر املا الناتج عن املناقصات واملمارسات وما  س   و

 Significant Effect on the financial position shall be mentioned if 
the material information can measure that effect, excluding the 
financial effect resulting from tenders or similar contracts. 

  

  

ا  ا ول ة تخص ر إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة باإلفصاح عن معلومة جو

موعة، فإن واجب اإلفصاح ع  ات املدرجة من ضمن ا اس مؤثر ع با الشر ع ا

ات املدرجة ذات العالقة يقتصر ع ذكر املعلومة  تب ع تلك  با الشر واألثر املا امل

ا. عي   الشركة 

 If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed 
some material information related to it and has Significant 
Effect on other listed companies’ which are members of the 
same Group, the other companies’ disclosure obligations are 
limited to disclosing the information and the financial effect 
occurring to that company itself. 

  

 


