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 2020مارس  16تعميم مجلس إدارة متلقّي العرض الصادر بتاريخ 

تكمن أهمية تعميم مجلس إدارة متلقّي العرض )"التعميم"( هذا بأنه يتضّمن توصيات مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

المستشار المهني المستقل. يستوجب هذا التعميم اهتمامكم الفوري، )"البنك األهلي المتحد" أو "متلقّي العرض"(، عالوةً على مشورة 

 لذا يُرجى قراءته بعناية.

قبل الشروع في اتخاذ قرار، يتحّمل كل متلقّي لهذا التعميم مسؤولية السعي للحصول على المشورة المستقلة لدى األخذ باالعتبار مدى 

ي واحتياجاتهم االستثمارية. إن كان لديكم شك في ما يخص أي جزء من مالءمة العرض من حيث أهدافهم الخاصة، ووضعهم المال

أوراق مالية أو مؤسسة أوراق مالية مرّخصة، أو مدير مصرفي،  وسيطمحتوى هذا التعميم، عليكم السعي للحصول على المشورة من 

 أو محاٍم، أو محاسب مهني أو أي مستشارين مهنيين آخرين.

ع أسهمكم في البنك األهلي المتحد، يتوّجب عليكم إرسال هذا التعميم فوًرا مقرونًا بمستند العرض والقبول إلى جميأو تحويل بيع بإذا قمتم 

ى المشتري أو المحّول له، أو إلى البنك أو إلى الوسيط أو أي وكيل آخر تّمت عملية البيع أو التحويل عن طريقه، وذلك ألغراض إحالتها إل

 المشتري أو المحّول له.

 

 لبنك األهلي المتحد ش.م.ب.ا

 (46348)تأسس في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم: 

 تعميم إلى المساهمين في البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

 بشأن

% من األسهم العادية الصادرة والمدفوعة للبنك األهلي المتحد ش.م.ب. عن طريقة 100عرض طوعي مشروط لالستحواذ على نسبة 

 سهم في البنك األهلي المتحد 2.325581سهم بمعدل تبادل يبلغ سهًما واحًدا جديًدا في بيت التمويل الكويتي مقابل كل مبادلة األ

 من جانب

______________________________________________________________________________ 

 بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. )"بيت التمويل الكويتي"(
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 المستشار المهني المستقل

 

 

 المستشار القانوني الدولي الرئيسي للبنك األهلي المتحد ش.م.ب.  

 

  

 شركة لينكالترز إل. إل. بي  شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد

 

 

 مستشار اإلصدار

 

 

المستشار القانوني للبنك األهلي المتحد ش.م.ب. في ما يتعلّق  

 البحرين ودولة الكويتبقوانين مملكة 

 

 

 الرويح وشركاه - ASARمكتب   شركة كي بي إم جي فخرو، البحرين

 

 بيان إخالء المسؤولية القانونية

ال يتحمل مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين أي مسؤولية عن دقة وشمولية 

التعميم، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أي خسارة من أي نوع يتم تكبّدها نتيجة االعتماد الكلّي أو الجزئي البيانات والمعلومات الواردة في هذا 

 على المحتويات الواردة في هذا التعميم.

  

 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

 ،2832، الطريق 2495المبنى رقم 

 ،2424، بريد 428ضاحية السيف 

 المنامة، مملكة البحرين

 (973) 17 585858رقم الهاتف: 

 (973) 17 580569رقم الفاكس: 

 info@ahliunited.comالبريد اإللكتروني: 

www.ahliunited.com 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Citi.svg
https://home.kpmg/ae/en/home.html
https://www.asarlegal.com/
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 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

 تأسس في مملكة البحرين

 (46348بموجب السجل التجاري رقم: 

 

 تعميم مجلس إدارة متلقّي العرض
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 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة

إن أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي المتحد الُمصِدر لهذا التعميم والواردة أسماؤهم فيه، يتحّملون منفردين ومجتمعين كامل المسؤولية 

تخذوا العناية عن دقة المعلومات الواردة في هذا التعميم وملحقاته. كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة حسب علمهم واعتقادهم، والذين ا

 الكاملة والمعقولة لضمان أن هذا هو الحال، بأن المعلومات الواردة في هذا التعميم تستند إلى الوقائع وال تحتوي أي إغفاالت من شأنها

 أن تؤثر على أهمية وشمولية هذا التعميم.

 بيان صادر عن مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

ذات صلة بالعرض الذي قدمه بيت التمويل الكويتي  ل البنك األهلي المتحد ش.م.ب. إلتاحة معلومات للمساهمينتم إعداد هذا التعميم من قب

% من األسهم العادية الصادرة والمدفوعة للبنك األهلي المتحد ش.م.ب.، عن طريقة مبادلة األسهم بمعدل 100ش.م.ك.ع. لالستحواذ على 

 سهم للبنك األهلي المتحد.  2.325581التمويل الكويتي مقابل كل تبادل يبلغ سهًما واحدًا جديدًا لبيت 

وفقًا لمتطلبات مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي، الفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ، 

، مع اإلشارة إلى أنه ليس ألي عضو من أعضاء وضع مجلس اإلدارة التوصيات المدرجة في هذا التعميم للمساهمين في ما يتعلق بالعرض

مجلس اإلدارة أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تحول دون قيام أي منهم بوضع التوصيات التي يتضمنها هذا التعميم، مع 

 اإلحاطة باإلفصاحات الواردة في الفقرة السادسة من الملحق أ.

كزي بمملكة البحرين للحفظ طبقًا لمتطلبات المجلد السادس الصادر عن مصرف البحرين تم إيداع هذا التعميم لدى مصرف البحرين المر

 المركزي المتعلّق بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ.

شار إن المعلومات الواردة في هذا التعميم بشأن متلقّي العرض، قُدمت من قبله. إن المستشار المهني المستقل والمستشارين القانونيين ومست

ن اإلصدار، ال يقدّمون أي إقرار أو ضمان علنيًا أو ضمنيًا لناحية دقة وشمولية أو صحة مثل هذه المعلومات. كما أنه ال يجب اعتبار أي م

العرض محتويات هذا التعميم بمثابة وعد أو إقرار أو توصية ألي متلقّي لهذا التعميم في ما يتعلّق بظروف ماضية أو مستقبلية مرتبطة بمتلقّي 

 أو هذه المعاملة، من قبل المستشار المهني المستقل أو المستشارين القانونيين أو مستشار اإلصدار.

إن المستشار المهني المستقل يضطلع حصريًا بدور المستشار المالي بالنسبة إلى متلقّي العرض دون غيره من ذوي العالقة بهذه المعاملة، 

ان من متلقّي هذا التعميم أم ال( بمثابة عميل في ما يتعلّق بهذه المعاملة، كما ال يكون هذا المستشار وال يتم اعتبار أي شخص آخر )سواء ك

لة أو المهني المستقل مسؤواًل تجاه أي شخص بخالف متلقّي العرض لناحية تقديم اإلجراءات الوقائية الالزمة أو المشورة المتعلقة بهذه المعام

التعميم. ال يتحّمل أو يقّر المستشار المهني المستقل أو أي من فروعه أو شركاته الزميلة أو التابعة أو أي  بأي مسألة أخرى مذكورة في هذا

من مديري أو موظفي هذه الفروع والشركات، بأي واجب أو التزام أو مسؤولية من أي نوع كانت )مباشرة أو غير مباشرة، أو تعاقدية، أو 

ظامي أو غيره( تجاه أي شخص ليس عمياًل له وبالتالي يخلي ذّمته إلى الحدّ المسموح به قانونيًا إلى من أجل ضرر، أو بموجب القانون الن

 مثل هؤالء األشخاص في ما يتعلّق بمحتويات هذا التعميم أو بأي مسألة أخرى ُمشار إليها في هذا التعميم.

الكويتي بحسن نية بناًء على المعلومات العامة المتاحة. وبالنتيجة، ال يتحّمل  تّم إعداد المعلومات الواردة في هذا التعميم المتعلقة ببيت التمويل

متلقّي العرض، والمستشار المهني المستقل، والمستشارون القانونيون، ومستشار اإلصدار أي مسؤولية عن دقة وشمولية أو صحة المعلومات 

س إدارة البنك األهلي المتحد ش.م.ب. بموجبه، أنه وبعد القيام بكل ما هو الزم الواردة في التعميم المتعلّقة بيت التمويل الكويتي. يعلن مجل

 ومعقول لضمان هذا الحال، بأن المعلومات التي يتضمنها هذا التعميم مطابقة للحقائق وال تتضمن أي إغفاالت جوهرية وفقًا ألفضل ما توصل

 إليه المجلس من معلومات.
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 ش.م.ب.: مجلس إدارة البنك األهلي المتحد

 المنصب اسم عضو مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة السيد مشعل عبدالعزيز العثمان

 نائب رئيس مجلس اإلدارة السيد محمد جاسم المرزوق

 عضو مجلس إدارة السيد محمد فؤاد الغانم

 عضو مجلس إدارة السيد عبد الغني محمد صالح بهبهاني

 عضو مجلس إدارة العبدالجليلالسيد أحمد غازي 

 عضو مجلس إدارة السيد عبدهللا المضف

 عضو مجلس إدارة السيد جمال عبدالرزاق النايف

 عضو مجلس إدارة السيد محمود دفراوي

 عضو مجلس إدارة السيد خالد محمد نجيبي

 الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب السيد عادل عبدالشافي اللبان

 

 نيابةً عن مجلس اإلدارة

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 2020مارس  16
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I. معلومات حول الشركة 

 السيد مشعل عبدالعزيز العثمان مجلس اإلدارة

 السيد محمد جاسم المرزوق

 السيد محمد فؤاد الغانم

 السيد عبد الغني محمد صالح بهبهاني

 أحمد غازي العبدالجليلالسيد 

 السيد عبدهللا المضف

 السيد جمال عبدالرزاق النايف

 السيد محمود دفراوي

 السيد خالد محمد نجيبي

 السيد عادل عبدالشافي اللبان

 الدين القره داغيالبروفيسور علي محيي  هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

 الدكتور فريد محمد هادي

 القصارالبروفيسور عبد العزيز 

 الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب -السيد عادل عبدالشافي اللبان  اإلدارة التنفيذية

المالية والتطوير  -نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  -السيد سانجيف بايجال 

 االستراتيجي

المخاطر والشؤون  -نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  -السيد كيث غيل 

 متثالالقانونية واال

الخدمات  -نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  -السيد سفرات سيجل 

 المصرفية لألفراد

العمليات  -نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  -السيد شفقت أنور 

 والتكنولوجيا

الخزينة  -نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  -السيد دايفيد أولون 

 واالستثمارات

الخدمات  -الرئيس التنفيذي للمجموعة نائب  -السيد مارك هيرست 

 المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

 التدقيق -رئيس المجموعة  -السيد روبرت جونز 

 الموارد البشرية والتطوير -رئيسة المجموعة  -السيدة إيمان المدني 

البنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة(  -الرئيس التنفيذي  -السيد سامي تميم 

 المملكة المتحدة بي إل سي،

البنك األهلي  -القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي  -السيدة جهاد الحميضي 

 المتحد ش.م.ك.ع.، الكويت

البنك األهلي المتحد  -القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي  -السيدة هالة صادق 

 )مصر( ش.م.م.، مصر

 المصرف التجاري العراقي، العراق -السيد نوري الدبيسي 
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المصرف المتحد للتجارة واالستثمار  -الرئيس التنفيذي  -أيمن الجمال  السيد

 ش.م.ل.، ليبيا

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  -الرئيس التنفيذي  -السيد سي بي جانيش 

 )فرع مركز دبي المالي العالمي(

 الهالل اليف والهالل تكافل -الرئيس التنفيذي  -السيد سعيد حتحوت 

 ،2495المبنى رقم  المسّجلالعنوان 

 ،2832الطريق 

 ،428ضاحية السيف 

 مملكة البحرين

 شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. )مقفلة( مسّجل األسهم

عن مساهمي البنك األهلي المتحد في أسهم البنك األهلي في بورصة  وكالء االستالم

 الكويت، الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

 

األهلي المتحد في أسهم البنك األهلي في بورصة عن مساهمي البنك 

البحرين، البحرين للمقاصة ش.م.ب. )مقفلة( و/أو شركة سيكو ش.م.ب. 

 )مقفلة(

 

عن مساهمي البنك األهلي المتحد المقيمين خارج مملكة البحرين أو دولة 

الكويت، الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك، والبحرين للمقاصة ش.م.ب. 

 شركة سيكو ش.م.ب. )مقفلة( )مقفلة( و/أو

 إرنست آند يونغ المدقق الخارجي لمتلقّي العرض

 شركة كي بي إم جي فخرو، البحرين مستشار اإلصدار

المستشار القانوني الرئيسي لمتلقّي العرض 

 بشأن العرض

 شركة لينكالترز إل. إل. بي

المستشار القانوني لمتلقّي العرض بشأن 

دولة الكويت ذات قوانين مملكة البحرين و

 الصلة بالعرض

 الرويح وشركاه - ASARمكتب 

المستشار المهني المستقل لمجلس اإلدارة 

 بشأن العرض

 شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد
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II. تعريفات 

 

 يكون للكلمات والتعابير في هذا التعميم المعاني التالية أدناه، إاّل إذا اقتضى السياق معنًى آخر:

يكون القبول بهذا العرض من جانب مساهم في البنك األهلي المتحد بالتوقيع على استمارة  القبول

القبول والتحويل وتسليمها إلى أي من وكالء االستالم خالل مدة العرض بموجب 

 اإلجراءات المبينة في مستند العرض.

( مساهمي البنك األهلي iستالم والمتاحة لـ: )إنها االستمارة المعدّة من قبل وكالء اال استمارة القبول والتحويل

المتحد في أسهم البنك األهلي في بورصة البحرين، من قبل البنك األهلي المتحد و/أو 

مساهمي البنك األهلي المتحد في أسهم البنك األهلي  (iiوكيل االستالم في البحرين؛ و)

كويت، وذلك ألغراض في بورصة، بصيغة إلكترونية في مكاتب وكيل االستالم في ال

 قبول العرض.

رأي المستشار  أورأي المستشار 

 المهني المستقل

إلى مجلس  2020مارس  10الرأي العادل الصادر عن المستشار المهني المستقل بتاريخ 

 من هذا التعميم. VIاإلدارة والمبين في القسم 

متلقّي  أوالبنك األهلي المتحد 

 العرض

والمرّخص والمنظم  46348المتحد ش.م.ب. حامل السجل التجاري رقم البنك األهلي 

من قبل مصرف البحرين المركزي بموجب رخصة مصرف قطاع تجزئة تقليدي 

 والُمدرج في بورصة البحرين وبورصة الكويت

أسهم البنك األهلي المتحد في 

 بورصة البحرين

ما في ذلك األسهم التي يمتلك أسهم البنك األهلي المتحد المدرجة في بورصة البحرين ب

 أصحابها شهادات أصلية لألسهم

أسهم البنك األهلي المتحد في 

 بورصة الكويت

 أسهم البنك األهلي المتحد المدرجة في بورصة الكويت 

الجمعية العامة غير العادية للبنك 

 األهلي المتحد

المتحد، المنعقدة للموافقة من ضمن الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك األهلي 

أمور أخرى، ووفقًا للمتطلبات القانونية والنظامية، على تحويل أعمال البنك األهلي 

 المتحد في مملكة البحرين لتكون مطابقة للشريعة.

 حامل أسهم في البنك األهلي المتحد مساهم البنك األهلي المتحد

دوالر  0.25سهًما صادًرا للبنك األهلي المتحد بقيمة اسمية تبلغ  8,774,444,281 أسهم البنك األهلي المتحد

أمريكي للسهم الواحد، وأي أسهم صادرة للبنك األهلي المتحد ومدفوعة على شكل أسهم 

 منحة، بعد تاريخ مستند العرض ولكن قبل تاريخ السريان

 مملكة البحرين البحرين

 للمقاصة ش.م.ب. )مقفلة(شركة البحرين  البحرين للمقاصة

شركة البحرين للمقاصة و/أو شركة سيكو باعتبارهما الجهتين المعينتين من قبل مقدّم  وكيل االستالم في البحرين 

استمارات القبول والتحويل بموجب مستند العرض،  المالعرض والمخولتين باست

البحرين ولمساهمي لمساهمي البنك األهلي المتحد في أسهم البنك المدرجة في بورصة 

 البنك األهلي المتحد المقيمين خارج مملكة البحرين أو دولة الكويت

 مجلس إدارة البنك األهلي المتحد مجلس اإلدارة
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األيام )باستثناء يوَمي الجمعة أو السبت( التي تكون فيها البنوك مفتوحة لألعمال ومزاولة  أيام العمل

 كويت وفي مملكة البحريناألنشطة في مدينة الكويت في دولة ال

 مصرف البحرين المركزي المصرف المركزي

مجلّد توجيهات مصرف البحرين 

 المركزي

 مجلّد التوجيهات الصادر عن مصرف البحرين المركزي والساري المفعول في

 مملكة البحرين

المذكورة تاليًا نسخة من وثيقة معتمدة كنسخة طبق األصل من قبل أي جهة من الجهات  نسخة مصدقة 

من دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة عضو في مجموعة العمل المالي )فاتف( 

وهي: )أ( محاٍم، أو )ب( كاتب عدل، أو )ج( محاسب قانوني/معتمد، أو )د( مسؤول في 

وزارة حكومية رسمية، أو )ه( مسؤول في سفارة أو قنصلية، أو )و( مسؤول لدى مقدم 

 العرض، أو أي مؤسسة مالية أخرى مرخصةالعرض أو متلقّي 

 هيئة أسواق المال في دولة الكويت هيئة أسواق المال

 إدارة مراقبة األسواق المالية في مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة األسواق المالية

هذا التعميم الموجه إلى مساهمي البنك األهلي المتحد بخصوص العرض الذي يتضمن،  التعميم

 ، توصيات مجلس اإلدارة ورأي المستشارملة أمور أخرىمن ج

بإصدار قانون الشركات التجارية في مملكة  2001( لسنة 21المرسوم بقانون رقم ) قانون الشركات التجارية

 البحرين، بما يتضّمن التعديالت التي قد تطرأ عليه من وقت إلى آخر

)الشروط المسبقة للعرض( من مستند العرض  5.7الشروط المسبقة المبيّنة في القسم  الشروط المسبقة

 من هذا التعميم. IVمن القسم  2.6وكما هو مكرر في الفقرة 

مركز اإليداع المركزي لألوراق 

 المالية

 مركز اإليداع المركزي لألوراق المالية في شركة البحرين للمقاصة

 المالية المجردة من شكلها المادياألوراق  ديمات

 الشخص الذي يشغل منصب رئيس البنك األهلي المتحد كما في آخر تاريخ مزاولة الرئيس

إذا لقي العرض قبواًل، يكون ساريًا من تاريخ إصدار أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة  تاريخ السريان

لمبيّنين في سجل مساهمي هذا المدفوعة بالكامل إلى مساهمي البنك األهلي المتحد ا

 األخير كما في تاريخ التسجيل وفقًا لمعدل تبادل األسهم

سهم للبنك  2.325581معدل التبادل لسهم واحد جديد لبيت التمويل الكويتي مقابل كل  معدل التبادل

األهلي المتحد، على أن يصبح العرض غير مشروط بعد استيفاء الشروط المسبقة أو 

 )حيث ينطبق( التنازل عنها

 مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مجموعة العمل المالي )فاتف(

تاريخ إقفال العرض األولي أو التاريخ الذي يقع في اليوم التقويمي الخامس عشر من  تاريخ إقفال العرض النهائي

العرض غير مشروط تاريخ اإلعالن عن مراجعة العرض أو التاريخ الذي يصبح فيه 

 2020مايو  12بالموافقات المطلوبة، أيهما أبعد، وقد ُحدد ألغراض هذا التعميم بتاريخ 

 5النية المؤّكدة لتقديم عرض من جانب بيت التمويل الكويتي إلى مجلس اإلدارة بتاريخ  النية المؤّكدة

 2020فبراير 
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م كل من مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة ُعمان مجلس التعاون الخليجي والذي يض مجلس التعاون الخليجي

 ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة

ما بين بيت التمويل الكويتي والبنك  2020 مارس 15 إنها االتفاقية المبرمة بتاريخ  اتفاقية التنفيذ

، واإلجراءات، 1األهلي المتحد والتي يتم فيها تحديد حقوق والتزامات األطراف المعنية

 وآلية التنفيذ وغيرها من المسائل المتعلقة بالعرض

لية رقم مميز تصدره شركة البحرين للمقاصة ألي مستثمر يفتح حسابًا إليداع أوراق ما رقم المستثمر

 لدى شركة البحرين للمقاصة

 ، وهو تاريخ اإلعالن عن توقيع مذكرة التفاهم 2018يوليو  22 تاريخ اإلعالن األولي

على العرض  2019أكتوبر  31الموافقة المشروطة لمصرف البحرين المركزي بتاريخ  الموافقة األولية

 العرضالمقدّم من قبل بيت التمويل الكويتي، وفقًا لمستند 

التاريخ التقويمي الواقع في اليوم الواحد والعشرين من تاريخ افتتاح العرض، وهو آخر  تاريخ إقفال العرض األولي

تاريخ الستالم استمارات القبول والتحويل، ما لم يتم تعديل تاريخ إقفال العرض النهائي 

أو تمديده طبقًا للفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ، وقد ُحدد 

  2020إبريل  15بتاريخ ألغراض هذا التعميم 

شركة كي بي إم جي فخرو المعيّنة من قبل البنك األهلي المتحد كمستشار اإلصدار  مستشار اإلصدار

 للمساعدة في اإلجراءات المتعلقة بالسيطرة واالندماج واالستحواذ

 الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك الشركة الكويتية للمقاصة

م مقدّ  أوبيت التمويل الكويتي 

 العرض

بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.، شركة مساهمة عامة مؤسسة في دولة الكويت وتزاول 

 26066أنشطتها بموجب السجل التجاري رقم 

 مجلس إدارة شركة بيت التمويل الكويتي مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي

تاريخ اإلعالن عن النية المؤّكدة من 

 قبل بيت التمويل الكويتي

 2020فبراير  5تاريخ إرسال النية المؤّكدة من جانب بيت التمويل الكويتي، الموافق في 

سهًما الصادرة والمدفوعة لبيت التمويل الكويتي  6,976,489,202األسهم البالغ عددها  أسهم بيت التمويل الكويتي

يل دينار كويتي للسهم الواحد في رأسمال بيت التمو 0.100ذات قيمة اسمية تبلغ 

 الكويتي، بما يشمل أي أسهم لبيت التمويل الكويتي صادرة بموجب هذا العرض

الجهة المعيّنة من قبل مقدّم العرض والمخولة  اباعتباره الشركة الكويتية للمقاصة وكيل االستالم في الكويت

استمارات القبول والتحويل بموجب مستند العرض، لمساهمي البنك األهلي  تالمباس

الكويت ولمساهمي البنك األهلي المتحد  أسهم البنك المدرجة في بورصة المتحد في

 المقيمين خارج دولة الكويت ومملكة البحرين

 الدينار الكويتي وهو العملة الرسمية لدولة الكويت دينار كويتي

، آخر تاريخ مزاولة قبل طباعة هذا التعميم والذي بموجبه تّم تقديم 2020مارس  10 آخر تاريخ مزاولة

 بعض المعلومات الواردة في التعميم )مثل أسعار اإلغالق، ونسب المساهمة، الخ( 

 22( يصادف في iالتاريخ الواقع قبل يوم عمل واحد من تاريخ تعليق التداول وهو: ) آخر تاريخ تداول 

في الكويت، إال في حال اإلعالن  2020مارس  22( وiiالبحرين، و) في 2020مارس 
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مارس  19عن عطلة رسمية في هذا التاريخ، وفي هذه الحالة يكون آخر تاريخ تداول 

2020 

 شركة لينكالترز إل. إل. بي المستشار القانوني الرئيسي

المستشار القانوني بشأن قوانين 

 مملكة البحرين ودولة الكويت 

 الرويح وشركاه - ASARمكتب 

 الرويح وشركاه - ASARشركة لينكالترز إل. إل. بي ومكتب  المستشاران القانونيان

 عاًما 21األشخاص ما دون  قاصر

 الكويتوزارة التجارة والصناعة في دولة  وزارة التجارة والصناعة

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

مذكرة التفاهم وسّرية المعلومات في ما يتعلّق بالعرض ما بين بيت التمويل الكويتي  مذكرة التفاهم

 2018يوليو  22والبنك األهلي المتحد، المبرمة بتاريخ 

أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة التي سيتم إصدارها مدفوعةً بالكامل إلى مساهمي  التمويل الكويتي الجديدةأسهم بيت 

 البنك األهلي المتحد بموجب هذا العرض

عرض بيت التمويل  أوالعرض 

 الكويتي

% من األسهم 100عرض بيت التمويل الكويتي الطوعي المشروط لالستحواذ على 

والمدفوعة للبنك األهلي المتحد عن طريقة مبادلة األسهم وفقًا لمعدل العادية الصادرة 

 التبادل

تاريخ اإلعالن عن قبول/ رفض 

 العرض 

التاريخ الواقع في نفس تاريخ إقفال العرض األولي ويتم خالله تعميم نتائج العرض، 

ض هذا طبقًا للموافقات الالزمة، على مساهمي البنك األهلي المتحد، وقد ُحدد ألغرا

 2020إبريل  15التعميم بتاريخ 

 24مستند عرض الُمعدّ من قبل بيت التمويل الكويتي في ما يتعلّق بالعرض المؤرخ في  مستند العرض

 2020فبراير 

وهو التاريخ الذي يبدأ فيه استقبال استمارات القبول والتحويل المكتملة  2020مارس  26 تاريخ افتتاح العرض

 تالموكالء االس قبل من

 وهي المدة التي تبدأ من تاريخ افتتاح العرض وتنتهي في تاريخ إقفال العرض النهائي مدة العرض

شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وهي المستشار المهني المستقل المعيّن من  المستشار المهني المستقل

 قبل البنك األهلي المتحد ألغراض تتعلّق بالعرض

من هذا  VI من القسم 8.2.1فروع البنك األهلي المتحد في البحرين المبينة في الفقرة  المشاركةفروع البنك 

 التعميم والتي ستتلقى استمارات القبول والتحويل خالل مدة العرض 

 وكيل االستالم في البحرين ووكيل االستالم في الكويت وكالء االستالم 

توصيات مجلس اإلدارة إلى مساهمي البنك األهلي المتحد في ما يخص عرض بيت  توصيات مجلس اإلدارة

 من هذا التعميم Vالتمويل الكويتي كما هو مبيّن في القسم 

التاريخ الذي يسبق تاريخ افتتاح العرض ويُعيّن لغايات تحديد حقوق مساهمي البنك  تاريخ التسجيل

األهلي المتحد في تلقي العرض ووضع قائمة بمساهمي البنك األهلي المتحد المخولين 

بيت التمويل الكويتي الجديدة التي سيتم إصدارها، وقد ُحدد هذا التاريخ في  بتلقي أسهم
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بالنسبة إلى دولة  2020مارس  25بالنسبة إلى مملكة البحرين و 2020مارس  24

 الكويت 

الموافقات الصالحة التي يتم الحصول عليها في ما يتعلّق بأسهم البنك األهلي المتحد التي  الموافقات الالزمة

% من إجمالي أسهم رأس المال المصدرة للبنك األهلي المتحد 85تمثّل ما ال يقل عن 

 كما في تاريخ إقفال العرض األولي

 شركة سيكو ش.م.ب. )مقفلة( شركة سيكو

 أي والية قضائية يعدّ فيها ممارسة أو قبول العرض مخالفًا لقوانين هذه الوالية الوالية القضائية المقيدة

التاريخ الذي يتم فيه وقف التداول بأسهم البنك األهلي المتحد للسماح لقائمة مساهمي  تاريخ التعليق 

البنك المؤهلين باستالم العرض وبتلقي أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة التي سيتم 

 23إصدارها، ويقع هذا التاريخ قبل يوم عمل واحد من أخر تاريخ تداول، وقد ُحدد في 

 ألغراض هذا التعميم 2020 مارس

الفترة التي يتم خاللها تعليق التداول بأسهم البنك األهلي المتحد وتبدأ بتاريخ التعليق  مدة التعليق 

( تاريخ وقف العرض بسبب تعذر اإلعالن عن صيرورته غير مشروط iوتستمر لغاية: )

ن عن صيرورته ( تاريخ وقف العرض بسبب تعذر اإلعالiiبالموافقات الالزمة؛ أو )

 ( تاريخ السريان، أي منها أسبق.iiiغير مشروط من كل النواحي؛ أو )

مجلّد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي، الفصل الخاص  السيطرة واالندماج واالستحواذ

 بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ

 للواليات المتحدة األمريكية الدوالر األمريكي، العملة الرسمية دوالر أمريكي

 معدل حجم سعر التداول لسهم البنك األهلي المتحد معدل حجم سعر التداول
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III. الجدول الزمني المتوقّع 

 

 إن التواريخ الواردة أدناه داللية فقط وتتوقّف على استيفاء الشروط المسبقة )والتواريخ ذات الصلة(، من ضمن جملة من األمور األخرى.

 الجدول الزمني والتواريخ الرئيسية للعرض

 التاريخ الحدث

 2020فبراير  5 تاريخ اإلعالن عن النية المؤّكدة من قبل بيت التمويل الكويتي

 2020فبراير  24 استالم مستند العرض

 2020مارس  10 آخر تاريخ مزاولة

 2020مارس  16 تاريخ هذا التعميم

إلى  1التعميم واستمارة القبول والتحويلتاريخ نشر مستند العرض وهذا 

 مساهمي البنك األهلي المتحد

 2020مارس  16

 20202مارس  22 آخر تاريخ تداول

 2020مارس  23 تاريخ التعليق

سهم البنك أبالنسبة إلى مساهمي البنك األهلي المتحد في  تاريخ التسجيل

 24المدرجة في بورصة البحرين، يكون هذا التاريخ 

 2020مارس 

 

بالنسبة إلى مساهمي البنك األهلي المتحد في اسهم البنك 

 25المدرجة في بورصة الكويت، يكون هذا التاريخ 

 2020مارس 

 2020مارس  26 تاريخ افتتاح العرض

 )قابل للتمديد( 2020إبريل  15 تاريخ إقفال العرض األولي

 2020إبريل  15 3تاريخ اإلعالن عن قبول/ رفض العرض

 2020إبريل  24 اليوم األخير لإلعالن أو ألن يصبح العرض غير مشروط باعتبار القبول

حق مساهمي البنك األهلي المتحد الذين قبلوا العرض بسحب قبولهم إال في 

 حال أصبح العرض غير مشروًطا بناًء على الموافقات الالزمة
 2020إبريل  29

 20204مايو  7 للبنك األهلي المتحدالجمعية العامة غير العادية 

 2020مايو  12 تاريخ إقفال العرض النهائي

 20206مايو  12من المتوقع أن يكون في  5اإلعالن بأن العرض أصبح غير مشروط على كافة النواحي

 تاريخ السريان 7إصدار أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة لمساهمي البنك األهلي المتحد

 2020مايو  18من المتوقع أن يكون في  8انتاريخ السري

                                                           
ألهلي المتحد في األسهم المدرجة في بورصة الكويت سيتم إرسال استمارة القبول والتحويل فقط إلى مساهمي البنك األهلي المتحد في األسهم المدرجة في بورصة البحرين. يقوم مساهمو البنك ا 1

 من هذا التعميم. IVفي القسم  9.2لمفّصلة في الفقرة باستكمال استمارة القبول والتحويل في مكاتب وكيل االستالم في الكويت وفقًا لإلجراءات ا

 في دولة الكويت. 2020مارس  19في حال اإلعالن عن عطلة رسمية في هذا التاريخ في دولة الكويت، يصبح عندها هذا التاريخ  2

تاريخ إقفال العرض األولي وفي حال رغبوا بذلك، أن يقبلوا العرض وفقًا لإلجراءات المحددة  في حال تلقّي الموافقات الالزمة، يمكن لمساهمي البنك األهلي المتحد الذين لم يقبلوا العرض قبل 3

 من هذا التعميم، وحتى تاريخ إقفال العرض النهائي. IVمن القسم  9في الفقرة 

 وجيهات الصادر عن مصرف البحرين المركزي.من الفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ في مجلد الت 2.14.5خاضع لإلعفاء بموجب المادة  4

 أصبح غير مشروط على كافة النواحي. يجب إحاطة مساهمي البنك األهلي المتحد علًما بأن العرض لن يكون مفتوًحا لمزيد من عمليات القبول لدى اإلعالن بأنه قد 5

 خاضع الستيفاء كافة الشروط المسبقة. 6
 ة ولالمتثال للقوانين واألنظمة المعمول بها في دولة الكويت ومملكة البحرين.يخضع لموافقة هيئة أسواق المال على إصدار أسهم بيت التمويل الكويتي الجديد 7

 يخضع لوجوب استيفاء كافة الشروط المسبقة للعرض والحصول على كافة الموافقات التنظيمية الالزمة. 8
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IV. رسالة إلى مساهمي البنك األهلي المتحد من مجلس اإلدارة 

 

 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

 (46348)تأسس في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم: 

 العنوان المسّجل:

 ،2832، الطريق 2495المبنى رقم 

 ،2424، بريد 428ضاحية السيف 

 المنامة، مملكة البحرين

 2020مارس  16

 عناية،

 مساهمي البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

 

 حضرات السادة والسيدات،

% من األسهم العادية الصادرة 100يتضّمن العرض الطوعي المشروط الذي قّدمه بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. االستحواذ على 

يق مبادلة أسهم بمعدل تبادل يمثّل سهًما واحًدا جديًدا من أسهم بيت التمويل الكويتي لكّل والمدفوعة للبنك األهلي المتحد ش.م.ب. عن طر

 سهم من أسهم البنك األهلي المتحد 2.325581

 المقّدمة .1
 التعميم 1.1

الخاص بعمليات يهدف هذا التعميم إلى إتاحة المعلومات ذات العالقة إلى مساهمي البنك األهلي المتحد بما يتوافق مع متطلبات الفصل 

السيطرة واالندماج واالستحواذ وبخصوص العرض، وكذلك لبيان توصيات مجلس اإلدارة ومشورة المستشار المهني المستقل 

 المرفوعة إلى مجلس اإلدارة بخصوص العرض.

 الخلفية 1.2

تقييم، ودراسات الفحص ، أبرم بيت التمويل الكويتي والبنك األهلي المتحد مذكرة تفاهم تحكم عملية ال2018يوليو  22في  1.2.1

 النافي للجهالة وغيرها من الخطوات الفنية والتنظيمية المطلوبة لخلق كيان عمل مشترك مع بيت التمويل الكويتي.

، أعلن كّل من بيت التمويل الكويتي والبنك األهلي المتحد عن متوسط معدل التبادل األولي الذي اتُفق 2019يناير  24في  1.2.2

يمات األولية التي أعدّها مصرفا إتش إس بي سي الشرق األوسط وكريدي سويس. كذلك أعلن كّل من عليه بناًء على التقي

بيت التمويل الكويتي والبنك األهلي المتحد في ذلك الوقت، أّن تحديد معدل التبادل النهائي يبقى رهنًا بنتائج دراسات 

 ر.الفحص النافي للجهالة التي سيجريها كّل مصرف بحق المصرف اآلخ

، أعلن البنك األهلي المتحد عن إنجاز دراسات الفحص النافي للجهالة وعمليات التقييم في ما يتعلّق 2019سبتمبر  12في  1.2.3

بالعرض، وعن موافقة مجلس إدارة كّل من بيت التمويل الكويتي والبنك األهلي المتحد على معدل التبادل النهائي المتمثل 

 سهم من أسهم البنك األهلي المتحد.. 2.325581يل الكويتي لكّل بسهم واحد جديد من أسهم بيت التمو

لبيت التمويل الكويتي  2019أكتوبر  31منح مصرف البحرين المركزي وفق مستند العرض، موافقته المشروطة بتاريخ  1.2.4

بيت التمويل الكويتي في ما يتعلّق بالعرض )"الموافقة األولية"(. بناًء على الموافقة األولية ووفقًا لمستند العرض، قدّم 

أدرج فيه ردّه على الشروط المنصوص عليها بالموافقة  2019نوفمبر  18خطابًا إلى مصرف البحرين المركزي بتاريخ 

األولية. بعد تلقّي ردّ بيت التمويل الكويتي، قدّم مصرف البحرين المركزي خطاب عدم ممانعة لبيت التمويل الكويتي 

 هذا العرض. بشأن 2019نوفمبر  28بتاريخ 

، إخطار النية المؤّكدة من بيت التمويل الكويتي بخصوص العرض لالستحواذ 2020فبراير  5استلم البنك األهلي المتحد في  1.2.5

 % من أسهم البنك األهلي المتحد.100على 
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يتي جروب من الفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ، عيّن مجلس اإلدارة شركة س 2.2.1بموجب المادة  1.2.6

جلوبال ماركتس ليمتد كمستشار مهني مستقل لتقديم المشورة إلى مجلس اإلدارة بخصوص العرض، ال سيما ما إذا كان 

العرض عاداًل ومعقواًل وفي ما يتعلّق بالقبول والتصويت كذلك. إّن الرأي العادل الصادر عن المستشار المهني المستقل 

 من هذا التعميم. VIمبيّن في القسم 

، وبحسب مستند العرض، قدّمت إدارة مراقبة األسواق المالية خطاب عدم الممانعة في ما يختص 2020فبراير  23في  1.2.7

 بمحتوى مستند العرض وتوزيعه. 

، استلم البنك األهلي المتحد مستند عرض طوعي مشروط من بيت التمويل الكويتي لالستحواذ على 2020فبراير  24في  1.2.8

الصادرة والمدفوعة للبنك األهلي المتحد، رهنًا باستيفاء بعض الشروط المسبقة المحدّدة في  % من األسهم العادية100

من هذا التعميم(. وقد تّم التأكيد في مستند العرض  IVفي القسم  2.6من مستند العرض )المكررة في الفقرة  5.7القسم 

 أعاله. 1.2.3على االعتبارات المحدّدة في الفقرة 

 . 2020 مارس 15 وقّع البنك األهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي اتفاقية التنفيذ بتاريخ  1.2.9

يتوجب على مساهمي البنك األهلي المتحد، بالحدّ األدنى، األخذ باالعتبار النقاط الواردة أدناه بدقة والقيام بدراسات الفحص  1.2.10

 ض بيت التمويل الكويتي:النافي للجهالة قبل اتخاذ قرار بشأن قبول أو عدم قبول عر

(i)  الرسالة الموجهة إلى مساهمي البنك األهلي المتحد من مجلس اإلدارة كما هي مدرجة في القسمIV  من هذا

 التعميم؛

(ii)  رسالة التوصية الموجهة إلى مساهمي البنك األهلي المتحد من مجلس اإلدارة كما هي مدرجة في القسمV  من هذا

 التعميم؛

(iii)  عن المستشار المهني المستقل كما هو مبيّن في القسم الرأي العادل الصادرVI من هذا التعميم؛ 

(iv) الشروط واألحكام كما هي مبيّنة في مستند العرض؛ 

(v) الشروط واألحكام كما هي مبيّنة في استمارة القبول والتحويل؛ 

(vi)  مساهمي البنك وأي مشورة يقدّمها المستشار المهني المستقل المطلوبة بحسب مقتضى الحال من قبل مساهم من

 األهلي المتحد.

 عرض بيت التمويل الكويتي .2

 

من مستند العرض. المعلومات المتعلّقة بعرض بيت التمويل  5تتوفّر كافة المعلومات المتعلّقة بعرض بيت التمويل الكويتي في القسم 

 الكويتي الواردة أدناه مستقاة من مستند العرض: 

عتبار أنّه تّم إبالغ مجلس إدارة البنك ، مع األخذ باال2020فبراير  5يشير مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي إلى النية المؤّكدة بتاريخ 

األهلي المتحد بالنية المؤّكدة لبيت التمويل الكويتي من حيث تقديم عرض إلى مساهمي البنك األهلي المتحد لالستحواذ على أسهمهم 

 في البنك األهلي المتحد. إّن كافة التفاصيل المتعلّقة بالعرض واردة أدناه وفي مستند العرض.

 عرض واألوراق المالية التي تّم إصدار العرض ألجلهامتلقّي ال 2.1

كشركة مساهمة  46348البنك األهلي المتحد هو بنك مسجل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بموجب السجل التجاري رقم 

 بحرينية مدرجة أسهمها العادية في بورصتي البحرين والكويت.

البحرين المركزي كبنك تقليدي في قطاع التجزئة تّم تأسيسه محليًا ويقدّم لعمالئه من إّن البنك األهلي المتحد مرخص من مصرف 

( خدمات إدارة الخزينة iii( خدمات مصرفية للشركات؛ )ii( خدمات مصرفية لألفراد؛ )iخالل شبكة الشركات التابعة والزميلة له: )

ومنتجات الصيرفة اإلسالمية، إضافةً إلى منتجات التأمين على ( خدمات v( الخدمات الخاصة وإدارة الثروات؛ )ivواالستثمار؛ )

ه الحياة التقليدية وعلى أساس التكافل. ويقوم البنك األهلي المتحد بخدمة عمالئه إقليميًا من خالل الشركات التابعة والزميلة له وفروع

 والعراق، وليبيا، وُعمان.المتواجدة في المملكة المتحدة، والكويت، ومصر، واإلمارات العربية المتحدة، 

% من أسهم رأس المال الصادرة والمدفوعة، بما فيها 100يتضّمن العرض االستحواذ على أسهم البنك األهلي المتحد التي تشمل 

ن )ثمانية مليارات وسبعمائة وأربع وسبعون مليونًا وأربعمائة وأربع وأربعون ألفًا ومئتا وواحد وثمانون( سهًما م 8,774,444,281

دوالر أمريكي للسهم الواحد، وأّي أسهم صادرة ومدفوعة للبنك األهلي المتحد بشكل  0.25أسهم البنك األهلي المتحد بقيمة اسمية تبلغ 

 بعد تاريخ مستند العرض ولكن قبل تاريخ السريان. أسهم منحة 
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 مقّدم العرض 2.2

كشركة  26066ولة الكويت، بموجب السجل التجاري رقم بيت التمويل الكويتي هو بنك مسجل بوزارة الصناعة والتجارة في د

 مساهمة كويتية مدرجة أسهمها العادية في بورصتي البحرين والكويت. 

إّن بيت التمويل الكويتي مرخص من بنك الكويت المركزي كبنك إسالمي تّم تأسيسه محليًا ويوفر مجموعة واسعة من الخدمات 

عة التي تشمل القطاع العقاري، والتمويل التجاري، والمحافظ االستثمارية، والخدمات المصرفية والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشري

التجارية، والخدمات التجارية لألفراد والشركات، وتنتشر فروعه في دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، 

 وتركيا، وماليزيا، وألمانيا.

ديناًرا كويتيًا  1,117,648,920.200العرض، بلغت أسهم رأس المال المصرح بها لبيت التمويل الكويتي  اعتباًرا من تاريخ مستند

سهم عادي بقيمة  6,976,489,202ديناًرا كويتيًا مقسوًما على  697,648,920.200وبلغت أسهم رأس المال الصادرة والمدفوعة 

 دينار كويتي للسهم الواحد. 0.100اسمية تبلغ 

 ت العرضاعتبارا 2.3

ينّص العرض على إصدار سهم واحد جديد لبيت التمويل الكويتي بمعدل تبادل قدره سهم واحد جديد لبيت التمويل الكويتي مقابل كّل 

سهم للبنك األهلي المتحد، على أن يصبح العرض غير مشروط بعد استيفاء الشروط المسبقة أو التنازل )حيث ينطبق(  2.325581

 عنها. 

 من مستند العرض لالطالع على المزيد من التفاصيل. 5.4ع إلى القسم يُرجى الرجو

 المساهمون المؤهلون الستالم العرض 2.4

 يكون جميع مساهمي البنك األهلي المتحد المدرجة أسماؤهم في سجل المساهمين بتاريخ التسجيل مؤهلين الستالم العرض.

 تعليق التداول  2.5

 األهلي المتحد لكامل مدة التعليق.يتم تعليق التداول بأسهم البنك 

 شروط العرض المسبقة 2.6

يخضع تنفيذ العرض لالستيفاء أو التنازل )بحسب مقتضى الحال( عن الشروط المسبقة التالية. درًءا للشك، يصبح العرض غير 

 التمويل الكويتي: مشروط فقط إذا تّم استيفاء الشروط المسبقة الواردة أدناه أو التنازل عنها )حيث ينطبق( من قبل بيت

 تلقّي الموافقات الالزمة؛ (أ

بعد تلقّي الموافقات الالزمة، قيام مساهمي البنك األهلي المتحد بالموافقة على، من ضمن أمور أخرى ووفقًا ألي متطلبات  (ب

ذلك عبر قانونية وتنظيمية، تحويل أعمال البنك األهلي المتحد في البحرين إلى أعمال متوافقة مع الشريعة اإلسالمية و

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي المتحد بأغلبية أصوات تمثل ثلثي أسهم البنك الممثّلة في الجمعية العامة 

 غير العادية؛

تلقّي كافة الموافقات واإلعفاءات و/أو التنازالت التنظيمية والنظامية في ما يتعلّق بالعرض وباالستحواذ على ما ال يقل  (ج

% من األسهم العادية الصادرة والمدفوعة للبنك األهلي المتحد، بما في ذلك تلقّي الموافقات واإلعفاءات و/أو 100عن 

التنازالت النهائية من مصرف البحرين المركزي وبنك الكويت المركزي المطلوبة لتنفيذ العرض، وتلقّي موافقة هيئة 

أي موافقة أخرى مطلوبة من أي جهة تنظيمية أو  جديدة، وتلقّيأسواق المال على إصدار أسهم بيت التمويل الكويتي ال

 نظامية وفق ما قد يتم تحديده؛

وإتمام بيت التمويل الكويتي بنجاح لإلدراج المزدوج في بورصة البحرين بما يتماشى مع قوانين وأنظمة مصرف البحرين  (د

 المركزي وبورصة البحرين.

يتم نشر الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي المتحد بعد اإلعالن في ما يتعلّق بالشرط المسبق )ب( أعاله، س

عن أن العرض أصبح غير مشروًطا من ناحية الموافقات الالزمة، وذلك عماًل بمقتضيات الفصل المتعلّق بعمليات السيطرة واالندماج 

 التجارية كذلك. واالستحواذ من مجلد التوجيهات وبمقتضيات قانون الشركات 
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يجب على مساهمي و/أو المستثمرين المتوقّعين في البنك األهلي المتحد مراعاة أّن العرض يخضع الستيفاء الشروط المسبقة أو 

من مستند العرض، وهو  5.7التنازل عنها )بحسب مقتضى الحال( باستثناء التنازل عن الشرطين المسبقين )أ( و)د( في القسم 

 أو يتّم اإلعالن عن أنّه غير مشروط من جميع النواحي. وعليه، قد يصبح أو ال يصبح العرض غير مشروط.مشروط بأن يصبح 

لذا على مساهمي و/أو المستثمرين المتوقّعين في البنك األهلي المتحد توخي الحذر عند التعامل باألوراق المالية للبنك األهلي 

الخطوة التالية، عليهم استشارة الوسيط المرخص لديهم، أو الوكالء، أو المتحد. وبالنسبة إلى األشخاص المترددين بشأن 

 المحامين، أو المحاسبين المهنيين، أو أّي مستشارين مهنيين آخرين.

من الفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ التي تنص على "قاعدة اليوم األخير"، ال يمكن  2.14.3وفقًا لنص المادة 

العرض غير مشروطاً وال أن يُعلن بأنه أصبح غير مشروط باعتبار القبول بعد ساعات العمل الرسمية في اليوم الستين بعد أن يكون 

 تاريخ نشر مستند العرض، إال في حالة موافقة مصرف البحرين المركزي.

ً لنص المادة  نص ما لم يوافق مصرف البحرين من الفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ التي ت 2.14.5وفقا

( يوًما تقويميًا 15المركزي على خالف ذلك، على وجوب استيفاء جميع شروط العرض أو انتهاء العرض خالل فترة خمسة عشرة )

من تاريخ إقفال العرض أو التاريخ الذي يصبح فيه العرض غير مشروط، أيهما أبعد. وفقًا لمستند العرض الصادر عن بيت التمويل 

مايو  12، يكون اليوم األخير لإلعالن عن أن العرض أصبح غير مشروط في كافة النواحي هو 2020فبراير  24لكويتي في ا

2020 . 

 من هذا التعميم. IIIيمكن االطالع على المزيد من التوجيهات بشأن الجدول الزمني المتوقّع للعرض في القسم 

 إجراءات قبول العرض 2.7

البنك األهلي المتحد الراغبين في قبول العرض المشاركة بكافة أسهمهم في البنك األهلي المتحد وليس جزًءا ينبغي على مساهمي 

 منها فقط. قد يملك مساهمو البنك األهلي المتحد أسهم البنك بطريقة أو أكثر من الطرق التالية:

 لدى وسيط مسجل في بورصة البحرين؛أسهم األوراق المالية المجّردة من شكلها المادي )ديمات( في حساب وساطة  (أ

 أسهم األوراق المالية المجّردة من شكلها المادي )ديمات( في شركة البحرين للمقاصة أو الشركة الكويتية للمقاصة؛ و/أو (ب

 أسهم يمتلك أصحابها شهادات أصلية لها فقط. (ج

في حال تلقّي الموافقات الالزمة، يمكن لمساهمي البنك األهلي المتحد الذين لم يقبلوا العرض قبل تاريخ إقفال العرض األولي وفي 

من التعميم، وحتى تاريخ إقفال العرض  IVمن القسم  9حال رغبوا بذلك، أن يقبلوا العرض وفقًا لإلجراءات المحددة في الفقرة 

 النهائي. 

 من مستند العرض لالطالع على المزيد من التفاصيل.  6و 5.8ع إلى القسمين يُرجى الرجو

 قبول ال رجعة فيه 2.8

إلى المكتملة وفقًا لإلجراءات المحدّدة في مستند العرض، عند تسليم أّي مساهم في البنك األهلي المتحد الستمارة القبول والتحويل 

وال يمكن سحبه من قبل ذلك المساهم، سواء كلّه أو جزء منه، إاّل في حال  وكيل االستالم المعني، يصبح القبول غير قابل للنقض

بقيت الشروط المسبقة في تاريخ إقفال العرض النهائي غير مستوفاة أو لم يتّم التنازل عنها )حيث ينطبق(. ويحّق للمساهم سحب 

غير مشروط باعتبار الموافقات الالزمة بحلول  يوًما على تاريخ إقفال العرض األولي إّن لم يصبح العرض 14موافقته بعد مضي 

 ذلك التاريخ.

 إصدار أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة 2.9

ستتولّى الشركة الكويتية للمقاصة إجراء وإدارة إصدار األسهم الجديدة لبيت التمويل الكويتي على أن يكون رهنًا بإجراءات هيئة 

يتية للمقاصة بالتنسيق المباشر مع شركة البحرين للمقاصة على استحداث منصة وستعمل الشركة الكو أسواق المال وموافقاتها.

إلكترونية مشتركة لتمكين وتسهيل عملية إعداد سجل لمساهمي البنك األهلي المتحد الذين يحّق لهم الحصول على أسهم بيت التمويل 

 العرض. الكويتي الجديدة، سواء في الكويت أو البحرين، وذلك وفقًا ألحكام وشروط

( قبل تاريخ السريان، وفي الحالة األولى تصدر الشركة الكويتية للمقاصة وتقيّد أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة في 2يوما عمل )

الكويت، ولكن ال تتم إتاحة االكتتاب باألسهم لمساهمي البنك األهلي المتحد إال في تاريخ السريان. ويجب إحاطة مساهمي البنك 
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متحد علًما بأن يومي العمل يمثالن الوقت المطلوب إداريًا لتحويل أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة إلى بورصة البحرين، األهلي ال

 بالنسبة إلى حاملي أسهم البنك األهلي المتحد المدرجة في بورصة البحرين. 

بحسب مقتضى الحال، بإتاحة االكتتاب في أسهم بيت في تاريخ السريان، تقوم الشركة الكويتية للمقاصة أو شركة البحرين للمقاصة، 

التمويل الكويتي الجديدة وسيتلقى حاملو أسهم البنك األهلي المتحد في بورصة الكويت أسهمهم الجديدة في بيت التمويل الكويتي، 

البحرين أسهمهم الجديدة مدرجة وبصيغة قابلة للتداول في بورصة الكويت، وسيتلقى حاملو أسهم البنك األهلي المتحد في بورصة 

 في بيت التمويل الكويتي، مدرجة وبصيغة قابلة للتداول في بورصة البحرين.

يجب على مساهمي البنك األهلي المتحد األخذ باالعتبار أنّه سيتّم تحديث سجل أسهم بيت التمويل الكويتي بتاريخ السريان إلظهار 

المدرجة في بورصتي الكويت والبحرين على السواء. وستكون الملكية الفعلية  ملكية مساهمي البنك األهلي المتحد ألسهم المصرف

ألسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة والحقوق ذات الصلة من حصة مساهمي البنك األهلي المتحد في األسهم المدرجة في بورصتي 

 الكويت والبحرين بتاريخ السريان.

باالعتبار أّن إجراءات إصدار أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة قد تخضع لتعديالت  يجب على مساهمي البنك األهلي المتحد األخذ

إدارة وأو تحديث بحسب مقتضى الحال من قبل هيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، ومصرف البحرين المركزي، 

لبحرين. وسيفصح بيت التمويل الكويتي فوًرا مراقبة األسواق المالية، وشركة البحرين للمقاصة، وبورصة الكويت، وبورصة ا

 وبالكامل لمساهمي البنك األهلي المتحد عن أّي تعديالت أو تحديثات تطرأ بعد تاريخ مستند العرض.

 حقوق أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة 2.10

 مويل الكويتي.تحمل جميع أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة قيمة مكافئة لألسهم العادية الحالية لبيت الت

 وعدا عن األسهم العادية، لم يصدر بيت التمويل الكويتي أي فئات أخرى من األسهم.  

يحق لمساهمي البنك األهلي المتحد ممن يحملون أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة الحصول على أي توزيعات أرباح يعلن عنها 

والسنوات الالحقة على أساس متكافئ مع المساهمين  2020ديسمبر  31ية في بيت التمويل الكويتي في ما يخص السنة المالية المنته

 اآلخرين في بيت التمويل الكويتي، شريطة أن يصبح العرض غير مشروط باستيفاء الشروط المسبقة. 

القائمون في بيت التمويل يتمتع حاملو أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة بجميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المساهمون 

الكويتي، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، حق المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، والمشاركة 

 على أساس متكافئ في أي توزيع أو عوائد على رأس المال سواء كانت بالتصفية أو بطرق أخرى.

 التمويل الكويتي على البنك األهلي المتحد وأثر عرض بيت التمويل الكويتي االستراتيجية الالحقة الستحواذ بيت .3

 

تم عرض االستراتيجية الالحقة الستحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك األهلي المتحد وأثر عرض بيت التمويل الكويتي، في 

 على التوالي من مستند العرض. 15و 11القسمين 

 

 موظفي متلقّي العرضالرأي بشأن أثر العرض على  .4

 

من مستند العرض، فإن اإلنجاز الناجح لهذا العرض لن يعود بأي أثر فوري على موظفي البنك األهلي المتحد  15.4استنادًا إلى القسم 

نفيذها على كما أنه ما من نيّة في الوقت الحالي إلحداث أي تغييرات في اإلدارة أو الهيكل التنظيمي باستثناء التغييرات التي قد يتم ت

 النحو المبيّن في مستند العرض.

لم يقم مجلس اإلدارة بأي تقييم أو تقدير ألثر اإلنجاز الناجح لهذا العرض على موظفي متلقّي العرض، وقد استند إلى البيانات 

 والتصورات التي قدمها بيت التمويل الكويتي أعاله.

 معلومات حول متلقّي العرض .5

 

 تعميم معلومات ذات صلة حول متلقّي العرض.يتضمن الملحق أ من هذا ال
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 معلومات حول بيت التمويل الكويتي .6

 

 من مستند العرض معلومات ذات صلة حول بيت التمويل الكويتي. 7يتضمن القسم 

 توصيات مجلس اإلدارة ورأي المستشار المهني المستقل .7

 

يات مجلس اإلدارة في ما يتعلّق بوجوب قبول أو عدم قبول من هذا التعميم الذي يشتمل على توص V( القسم iنوجه عنايتكم إلى: )

من هذا التعميم والذي يشتمل على رأي المستشار المهني المستقل المقدّم  VI( القسم iiالمساهمين لعرض بيت التمويل الكويتي؛ و)

ل إلى هذا الرأي. يجب على مساهمي إلى مجلس اإلدارة في ما يتعلّق بالعرض والعوامل الرئيسية التي تّم أخذها باالعتبار للتوصّ 

 البنك األهلي المتحد قراءة هذه الرسائل المرفقة بهذا التعميم ومستند العرض بعناية قبل اتخاذ أي قرار مرتبط بالعرض.

 مسؤوليات مساهمي البنك األهلي المتحد .8

 االلتزام بالقوانين المعمول بها 8.1

البنك األهلي المتحد بقوانيـن الواليات القضائيـة التـي يتواجـدون فيهـا. وعليـه، علـى كل قـد تتأثـر إتاحـة العـرض إلـى مساهمي 

 مسـاهم أن يثقـف نفسـه بخصـوص الموضـوع ويلتـزم بـأي متطلبـات قانونيـة فـي مناطـق تواجـده.

ي ذلـك المسـاهمين الذيـن لـم أو لـن يرسـل ولغايـات درء الشـك، تـمت إتاحـة العـرض لجميـع مسـاهمي البنك األهلي المتحد بمن فـ

 اليهـم مسـتند العـرض، واسـتمارة القبـول والتحويـل، والتعميـم عالوة علـى الوثائـق األخـرى ذات الصلـة.

م عالوة وفـي الحاالت التـي يتـم فيهـا فـرض قيـود محتملـة علـى إرسـال مسـتند العـرض، واسـتمارة القبـول والتحويـل، والتعميـ

ـى علــى الوثائــق األخــرى ذات الصلــة إلــى أي والية قانونيــة، فــإن متلقــي العــرض يحتفــظ بحــق عــدم إرســال الوثائــق إل

مثـل مسـاهمي البنك األهلي المتحد المتواجديـن فـي هـذه المناطـق. ومـع ذلـك، لمتلقّـي العـرض، بحسـب مـا يـراه مناسـبًا، اتخـاذ 

هـذا القـرار بحسـب مقتضـى الحـال مـن حيـث إرسـال التعميـم إلـى مسـاهمي البنك األهلي المتحد فـي أي والية قانونيـة يتواجـدون 

 فيهـا.

ذلـك يجـوز إتاحـة العـرض بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر أو عـن طريـق اسـتخدام البريـد أو أي وسـيلة أخـرى أو آليـة )بمـا فـي 

على سبيل الذكر ال الحصـر، االتصـال الهاتفـي أو اإللكترونـي( أو مـا بيـن الواليات أو التجـارة الخارجيـة، أو أي وسـيلة وطنيـة 

أو علـى مسـتوى الدولـة أو عـن طريـق تبـادل السـندات بـأي والية قضائيـة مقيـدة؛ ويتوجـب علـى أي مـن مسـاهمي البنك األهلي 

 تثقيـف أنفسـهم بخصـوص الموضـوع ومراعـاة أي متطلبـات قانونيـة فـي الواليات القضائيـة التـي يتواجـدون فيهـا.المتحد 

( بطلـب مسـتند العـرض واسـتمارة القبـول والتحويـل والتعميـم وأي وثيقــة iيتحمـل أي مسـاهم فـي البنك األهلي المتحد يرغـب )

ــول عــرض بيت التمويل الكويتي مســؤولية تثقيــف نفســه مــن حيــث التقيــد بكافــة القوانيــن فــي ( قبiiأخــرى ذات صلــة أو، )

قــد الوالية القضائيــة الموجــود فيهــا فــي هــذا الشــأن، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى أي موافقــة حكوميــة أو موافقات أخرى 

بكافــة الرســميات أو المتطلبــات القانونيــة، ودفــع جميــع الضرائــب والرســوم والعائــدات أو أي تكــون الزمة، وااللتــزام 

مدفوعــات أخــرى مقــررة فــي الوالية القضائيــة. ويكون المســاهمون مسؤولين عن دفع جميــع هــذه الضرائــب أو العوائــد أو 

وإعادة سداد كافة المبالغ لمجلس إدارة بيت التمويل الكويتي و/أو أي شــخص ينــوب عنه في الرســوم أو المدفوعــات المقــررة، 

( طلـب مسـتند العـرض واسـتمارة القبـول والتحويـل iدفعهــا وإخالء مسؤولية هؤالء عن أي مطالبات ذات صلة. فـي حالـة )

بيت التمويل الكويتي، يتعهــد مســاهم البنك األهلي المتحد ويضمـن ( قبـول عـرض iiوالتعميـم وأي وثيقـة أخـرى ذات صلـة، و/أو )

إلـى مجلـس اإلدارة بأنـه علـى التـزام بجميـع القوانين المعمول بها في الوالية القضائية الموجود فيها وجميع الرسـميات الضروريـة 

يخـص وضعـه السـعي للحصــول علــى مشــورة المستشار أو المتطلبـات القانونيـة. يتعيـن علـى أي مسـاهم لديـه شـكوك في مـا 

 المهنــي الخــاص بــه فــي الوالية القضائيــة ذات الصلــة.

 نسخة عن مستندات العرض 8.2

يحق لمساهمي البنك األهلي المتحد الحصول على نسخة من هذا التعميم ومستند العرض من مكاتب وكالء االستالم، وبورصة 

أدناه. كما يمكن الحصول على نسخ من استمارة القبول والتحويل:  8.2.1بنك المشاركة على النحو المبيّن في الفقرة البحرين، وفروع ال

(i(في البحرين من مكاتب وكالء االستالم في البحرين، وبورصة البحرين، وفروع البنك المشاركة؛ و )ii في الكويت، يمكن الشراء )

 كيل االستالم في الكويت.واالستكمال إلكترونيًا من مكاتب و
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 -كذلك فإن هذا التعميم، ومستند العرض، واستمارة القبول والتحويل متوفرة على الموقع اإللكتروني للبنك األهلي المتحد 

https://www.ahliunited.com والموقع اإللكتروني لبورصة البحرين ،- https://www.bahrainbourse.com والموقع ،

 ./https://boursakuwait.com.kw -اإللكتروني لبورصة الكويت 

يم، ومستند العرض، واستمارة القبول وعدا عن ذلك، يجوز لمساهمي البنك األهلي المتحد الراغبين في استالم نسخة عن هذا التعم

والتحويل )كما ينطبق مع اإلشارة إلى أن مساهمي البنك األهلي المتحد في األسهم المدرجة في بورصة الكويت سيحصلون ويستكملون 

ألهلي المتحد على استمارات القبول والتحويل إلكترونيًا في مكاتب وكيل االستالم في الكويت(، مراسلة أمانة سر مجلس إدارة البنك ا

، المنامة، البحرين، أو على البريد 428، ضاحية السيف 2832، طريق 2495العنوان المسجل للبنك األهلي المتحد في المبنى 

على األكثر من تاريخ إقفال العرض النهائي  ( أيام3، وذلك قبل ثالثة )corporate.secretary@ahliunited.comاإللكتروني 

 في كال الحالتين. ويتم إرسال الوثائق المطلوبة إلى المساهمين بالبريد العادي على مسؤوليتهم الشخصية. 

 عناوين وتفاصيل االتصال وساعات عمل وكالء االستالم وفروع البنك المشاركة 8.2.1

 ساعات العمل أيام العمل رقم الهاتف العنوان االسم الرقم

 وكالء االستالم في البحرين

. ب.م.شركة سيكو ش 1

مكتب  -(مقفلة)

االستالم في بورصة 

 البحرين

الطابق الرابع، بوابة 

المرفأ، مرفأ 

البحرين المالي، 

المنامة، مملكة 

 البحرين

515022 17 

(973) 

من األحد إلى 

 الخميس

 م 1:00 -ص  9:00

شركة البحرين  2

. ب.م.للمقاصة ش

 (مقفلة)

الطابق الرابع، بوابة 

المرفأ، مرفأ 

البحرين المالي، 

المنامة، مملكة 

 البحرين

من األحد إلى  (973) 17108844

 الخميس

 م 1:00 -ص  9:00

 وكيل االستالم في الكويت

الشركة الكويتية  1

 ك.م.للمقاصة ش

برج أحمد، الطابق 

الخامس، منطقة 

الشرق، مدينة 

 الكويت

من األحد إلى  (965) 22464565

 الخميس

 م 3:00 -ص  8:30

 فروع البنك المشاركة في البحرين

، 2495المبنى رقم  مقر السيف 1

، 2832الطريق 

 428ضاحية السيف 

17585514/39 

(973) 

من األحد إلى 

 الخميس

 م 3:30 -ص  8:00

مجمع مواقف  وسط المنامة 2

السيارات والمركز 

التجاري، المنامة، 

، 126المبنى 

، مجمع 383الطريق 

316 

من السبت إلى  (973) 17221700

 الخميس

 م 2:00 -ص  8:00

مجمع السيف،  3

 المحرق

، 2009المتاجر رقم 

، 154المبنى 

، مجمع 29الطريق 

 ، المحرق 240

من السبت إلى  (973) 17562720

 الخميس

 م 7:00 -ص  11:30

https://www.ahliunited.com/
https://www.bahrainbourse.com/
https://boursakuwait.com.kw/
https://boursakuwait.com.kw/
https://boursakuwait.com.kw/
mailto:corporate.secretary@ahliunited.com
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، المبنى 112الوحدة  مجمع المركادو 4

، 79، الطريق 108

، مجمع 79الجادة 

 الجنبية 575

من السبت إلى  (973) 17562749

 الخميس

 م 7:00 -ص  11:30

مجمع الواحة في  5

 الجفير

، المبنى 137الوحدة 

، الطابق 180

األرضي، مجمع 

الواحة، شارع 

، 341الشباب 

الجفير، مملكة 

 البحرين

من السبت إلى  (973) 17579353

 الخميس

 م 7:00 -ص  11:30

، 122المتاجر  فرع الرفاع 6

، 126، و124و

، طريق الشيخ 128و

علي بن خليفة، 

، الرفاع 903مجمع 

 الشرقي

من األحد إلى  (973) 17562722

 الخميس

 م 3:30 -ص  8:00

 

 ملحوظة 8.3

يحتفظ كل من متلقّي العرض و/أو مقدّم العرض بحق إخطار أي مسألة، بما في ذلك حقيقة أن العرض قد تم فعليًا تقديمه، إلى أي أو 

جميع مساهمي البنك األهلي المتحد، وذلك عن طريق اإلعالن بهذا الصدد إلى بورصة البحرين وبورصة الكويت و/أو اإلعالنات 

المدفوعة في صحيفتين يوميتين تنشران وتوزعان في مملكة البحرين وفي دولة الكويت؛ وفي هذه الحالة يعتبر اإلخطار قد تم تبليغه 

بالشكل الصحيح بغض النظر عن أي تقصير من جانب أي من مساهمي البنك األهلي المتحد في استالم هذه اإلعالنات واإلخطارات 

 أو االطالع عليها.

 من قبل مساهمي البنك األهلي المتحد االواجب اتخاذه اتاإلجراء .9

 إجراءات قبول العرض من قبل مساهمي البنك األهلي المتحد المدرجة أسهمهم في بورصة البحرين 9.1

بتسليم الوثائق ينبغي على مساهمي البنك األهلي المتحد من حاملي أسهم البنك في بورصة البحرين والراغبين بقبول العرض القيام 

 التالية إلى وكيل االستالم في البحرين:

 التقديم من قبل األفراد: 9.1.1

 على مساهمي البنك األهلي المتحد من األفراد الراغبين بقبول العرض تقديم الوثائق التالية:

(i) استمارة القبول والتحويل األصيلة الموقعة؛ 

(ii) لهوية التاليتين:النسخة األصيلة أو نسخة مصدقة ونسخة من أي من وثيقتي ا 

 جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية المفعول؛ (أ

 بطاقة الهوية الوطنية أو وثيقة موازية للشخص المعني؛ (ب

(iii)  ،إثبات عنوان السكن الدائم، وقد يتضمن ذلك نسخة عن فاتورة خدمات مرفق عام حديثة، أو كشف حساب مصرفي

سسة مالية مرخصة في البلد وصادرة خالل ثالثة شهور قبل تقديمها، أو أي كشف شبيه صادر عن بنك آخر أو مؤ

  أو أي وثيقة حكومية مثل البطاقة الذكية، صادرة عن سلطة عامة/حكومية أو عقد إيجار سكني؛

(iv)  إذا كان ألي مساهم فردي من مساهمي بنك البحرين اإلسالمي رقم مستثمر، يجب تسليم ما يثبت ذلك في استمارة

بورصة البحرين أو كشف حساب، أو صورة عن شاشة نظام بورصة البحرين، أو إشعار التخصيص  المستثمر في

 ؛2006الصادر في ما يتعلّق باكتتاب عام أولي سابق على أال يعود لما قبل العام 

(v) .ي ويتعين على حامل شهادات األسهم األصيلة للمساهمين ممن يحملون شهادة مادية ألسهم في البنك األهلي المتحد

الشهادات المادية ألسهم البنك األهلي المتحد إذا كانت متضررة أو مفقودة، استبدالها مباشرة من البحرين للمقاصة 



 

16/03 

23 

وكبديل للشهادة المادية لألسهم، يمكن لمالكي شهادات األسهم المفقودة أو  قبل تسليم استمارة القبول والتحويل.

هادات بديلة لألسهم المشار إليها إلكترونيًا من دون تكلفة المتضررة التواصل مع البحرين للمقاصة إلصدار ش

 إضافية؛

(vi)  كشف حساب من البحرين للمقاصة أو وسيط مسجل في بورصة البحرين في ما يخص أسهم البنك األهلي المتحد

 المملوكة إلكترونيًا؛

(vii)  األهلي المتحد عن طريق سند تكون الوثائق التالية مطلوبة عندما يوقع شخص نيابة عن مساهم فردي في البنك

 وكالة:

النسخة األصلية أو الصورة المصدّقة وصورة عن جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية لمقدم  (أ

 الطلب والموقع نيابة عن حامل األسهم الفردي للبنك األهلي المتحد؛

 

يقة معادلة لمقدم الطلب النسخة األصلية أو الصورة المصدّقة وصورة عن بطاقة الهوية الوطنية أو وث (ب

 والموقع نيابة عن حامل األسهم الفردي للبنك األهلي المتحد؛

والنسخة األصلية أو الصورة المصدّقة وصورة عن سند وكالة موثق )وإن كان من خارج البحرين  (ج

 تكون الوكالة مختومة ومصدقة(. 

(viii) صرين:تكون الوثائق التالية مطلوبة كذلك للطلبات المقدمة نيابة عن القا 

  

النسخة األصلية أو الصورة المصدّقة وصورة عن جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية  (أ

 للوصي القانوني مقدم الطلب والموقع نيابة عن القاصر؛

 

النسخة األصلية أو الصورة المصدّقة وصورة عن بطاقة الهوية الوطنية الصادرة عن الحكومة أو وثيقة  (ب

 ي مقدم الطلب والموقع نيابة عن القاصر؛معادلة للوصي القانون

 

ما لم يكن الوصي القانوني والموقع نيابة عن القاصر هو والده، النسخة األصلية أو الصورة المصدّقة  (ج

 وصورة من إثبات الوصاية على القاصر مقدم الطلب.

 

 التقديم من قبل المؤسسات: 9.1.2

 يتعين على جميع المؤسسات تقديم الوثائق التالية:

(i) رة القبول والتحويل األصيلة الموقعة؛استما 

(ii) صورة عن شهادة سجل تجاري ساري المفعول للمؤسسة؛ 

(iii) صورة عن عقد التأسيس والنظام األساسي للمؤسسة، أو ما يعادلها؛ 

 

(iv)  النسخة األصلية أو الصورة المصدّقة وصورة عن أي مستندين من مستندات تحديد الهوية التالية فيما يخص

 بالتوقيع عن المؤسسة:الشخص المخول 

 

 جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية المفعول؛ (أ

 بطاقة الهوية الوطنية أو وثيقة موازية للشخص المعني؛ (ب

(v)  إذا كان للمؤسسة رقم مستثمر، يجب تقديم ما يثبت ذلك في استمارة المستثمر في بورصة البحرين أو كشف

البحرين، أو إشعار التخصيص الصادر في ما يتعلّق باكتتاب عام حساب، أو صورة عن شاشة نظام بورصة 

 ؛2006أولي سابق على أال يعود لما قبل العام 

(vi)  .شهادات األسهم األصيلة للمؤسسات المساهمة التي تحمل شهادات مادية ألسهم في البنك األهلي المتحد

ا كانت متضررة أو مفقودة، استبدالها ويتعين على حاملي الشهادات المادية ألسهم البنك األهلي المتحد إذ

وكبديل للشهادة المادية لألسهم، يمكن  مباشرة من البحرين للمقاصة قبل تسليم استمارة القبول والتحويل.

لمالكي شهادات األسهم المفقودة أو المتضررة التواصل مع البحرين للمقاصة إلصدار شهادات بديلة لألسهم 

 ون تكلفة إضافية؛المشار إليها إلكترونيًا من د

(vii)  كشف حساب من البحرين للمقاصة أو وسيط مسجل في بورصة البحرين في ما يخص أسهمه في البنك األهلي

 المتحد المملوكة إلكترونيًا؛ 
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(viii)  النسخة األصلية وصورة عن وثيقة التفويض للشخص/األشخاص المخولين ممن تظهر تواقيعهم على استمارة

سسة. ويمكن أن تكون هذه الوثيقة سند وكالة أو قرار صادر عن مجلس إدارة القبول والتحويل نيابة عن المؤ

 المؤسسة.

 يجب تقديم جميع استمارات القبول والتحويل المستكملة مع الوثائق المطلوبة باليد إلى أي من الجهات التالية: 

(i)  عرض؛ أومن مستند العرض خالل مدة ال 6.2مكتب وكيل االستالم في البحرين المبين في القسم 

(ii)  من مستند العرض خالل مدة العرض.  6.2فروع البنك المشاركة المدرجة في القسم 

 ويجب في جميع الحاالت أن تصل الوثائق إلى أحد من المواقع سالفة الذكر قبل انتهاء ساعات العمل الرسمي بتاريخ اإلقفال األولي.

مستثمر الحصول على هذا الرقم قبل أي تحويل مستقبلي ألسهم بيت يتعين على مساهمي البنك األهلي المتحد ممن ال يحملون رقم 

)ب( للمؤسسات. 1)أ( لألفراد ونموذج االستمارة 1التمويل الكويتي الجديدة المستلمة وفقًا للعرض، وذلك باستخدام نموذج االستمارة 

ال يعتبر ما سلف في هذا البند من متطلبات  وقد يتم فرض رسوم معينة واجبة السداد لشركة البحرين للمقاصة. ولغايات درء الشك،

قبول العرض. ينبغي على مساهمي البنك األهلي المتحد الراغبين بتداول أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة المتلقاة وفقًا للعرض في 

ب مستثمر مع البحرين بورصة البحرين مستقباًل، أن يقوموا، وقبل المباشرة بالتداول، بفتح حساب تداول لدى وسيط مرخص وحسا

استمارة فتح حساب مستثمر. بعد ذلك، يجوز لمساهم  –( الصادر عن البحرين للمقاصة 2للمقاصة باستخدام نموذج االستمارة رقم )

( 6البنك األهلي المتحد تحويل األسهم من "مركز اإليداع المركزي لألوراق المالية إلى الوسيط" باستخدام نموذج االستمارة رقم )

طلب تحويل بين مركز اإليداع المركزي لألوراق المالية والوسيط. وقد يتم فرض رسوم معينة  –صادر عن البحرين للمقاصة ال

 واجبة السداد لشركة البحرين للمقاصة. ولغايات درء الشك، ال يعتبر ما سلف في هذا البند من متطلبات قبول العرض.

تكملة، يقوم وكيل االستالم في البحرين أو أحد فروع البنك المشاركة بالتحقق من صحة في وقت تسليم استمارة القبول والتحويل المس

 جميع صور وثائق الهوية الخاصة بكل مساهم في البنك األهلي المتحد باإلضافة إلى استمارة القبول والتحويل.

أن يقدموا إبراء ذمة خطي وأصلي من  يتعين على مساهمي بنك األهلي المتحد الراغبين بقبول العرض، ويملكون أسهما مرهونة

 الجهة الراهنة بصيغة مقبولة من مقدم العرض أو وكيل االستالم في البحرين.

 يجب اتباع التعليمات الهامة التالية لدى استكمال استمارة القبول والتحويل:

مكاتب وكيل االستالم المشارك في البحرين، يجب فقط استخدام استمارة القبول والتحويل المعتمدة والمستلمة بالبريد أو من  (أ

 أو من فروع البنك المشاركة، واستكمالها طبقًا للتعليمات المتضمنة هنا.

وفي حال الملكية المشتركة ألسهم البنك األهلي المتحد، يجوز استخدام استمارة قبول وتحويل واحدة فقط موقعة من جميع  (ب

  المساهمين المالكين لألسهم بصورة مشتركة؛

وفي حاالت امتالك أسهم البنك األهلي المتحد من مديري االستثمار، يجب توقيع استمارة القبول والتحويل من مدير االستثمار  (ج

وإرسالها مقرونة بصورة عن الوثيقة التي توّضح منصب مدير االستثمار بصفته مدير استثمار لمساهم البنك األهلي المتحد. 

والتحويل المالكين المستفيدين من أسهم البنك األهلي المتحد وأن يتم تقديمها مع التفويض  وينبغي أن تبين استمارة القبول

 المحدد والموقّع.

 يحتفظ كل من مقدّم العرض ووكيل االستالم بحق رفض أي استمارة قبول وتحويل في الحاالت التالية:

 علومات غير صحيحة؛عدم االستكمال التام الستمارة القبول والتحويل أو أنها تحتوي على م (أ

من مستند العرض، أو عدم إرفاقها مع استمارة القبول والتحويل؛  6.1عدم إدراج أي من المعلومات الُمشار إليها في القسم  (ب

 أو

استالم استمارة القبول والتحويل مقرونة بكافة الوثائق سالفة الذكر من جانب وكيل االستالم في البحرين بعد انتهاء أوقات  (ج

 تاريخ إقفال العرض األولي.العمل في 

يحتفظ كل من مقدم العرض ووكيل االستالم في البحرين بحق قبول، وفق تقديرهم، استمارة القبول والتحويل المستكملة أصواًل والتي 

تدبيرها من وثيقة العرض كاملةً، إال أنها تتضمن معلومات ووثائق كافية أو تم  6.1ال تتضمن المعلومات المطلوبة الواردة القسم 

بطريقة أخرى لالمتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها والمرتبطة بمتطلبات "اعرف عميلك" ومتطلبات مكافحة غسيل األموال 

 باإلضافة إلى القوانين واللوائح األخرى التي تنطبق على مقدم العرض وامتثل لها العرض.

 يلي:يتعيّن على مساهم البنك األهلي المتحد القيام بما 
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الموافقة على نقل أي معلومات عن مساهم البنك األهلي المتحد إلى أي سلطات تنظيمية ذات صلة من قبل وكيل االستالم في  (أ

البحرين، أو مسجل األسهم، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض )بحسب مقتضى الحال( أو مندوبيهم وأي نقل مستقبلي لمثل 

 يمية؛هذه المعلومات من قبل السلطات التنظ

اإلقرار بأنه نظًرا لمتطلبات مكافحة غسيل األموال المعمول بها في مملكة البحرين، قد يطلب وكيل االستالم في البحرين، أو  (ب

مقدم العرض أو متلقي العرض )بحسب مقتضى الحال( تحديد هوية مساهم البنك األهلي المتحد ومصدر األموال قبل المباشرة 

 تحويل؛بمعالجة استمارة القبول وال

إبراء ذمة وتعويض وكيل االستالم في البحرين أو مقدم العرض أو متلقي العرض )بحسب مقتضى الحال( بصفة دائمة ضد  (ج

أي خسائر تنشأ عن عدم إمكانية معالجة استمارة القبول والتحويل إن لم يقدم مساهم البنك األهلي المتحد المعلومات المطلوبة 

 ا يرضي الطرف طالب هذه المعلومات؛ضمن الفترة الزمنية المحددة بم

اإلدراك والموافقة بجواز االحتفاظ بأي من أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة التي سيتم إصدارها إلى مساهم البنك األهلي  (د

متلقي  المتحد حتى يتم االنتهاء من عملية التحقق من الهوية المطلوبة من قبل وكيل االستالم في البحرين، أو مقدم العرض، أو

 العرض )بحسب مقتضى الحال(.

 

 إجراءات قبول العرض من قبل مساهمي البنك األهلي المتحد المدرجة أسهمهم في بورصة الكويت 9.2

يجب إحاطة مساهمي البنك األهلي المتحد ممن يحملون أسهًما للبنك مدرجة في بورصة الكويت علًما، بضرورة االستحصال على 

والتحويل إلكترونيًا واستكمالها إلكترونيًا في مكاتب وكيل االستالم في الكويت. ولكن ينبغي على المساهم في البنك استمارة القبول 

 األهلي المتحد أو من يمثله التوقيع عليها بخط اليد بعد طباعتها في مكاتب وكيل االستالم في الكويت.

بنك المدرجة في بورصة الكويت والراغبين بقبول العرض، تقديم الوثائق ينبغي على مساهمي البنك األهلي المتحد من حاملي أسهم ال

 التالية إلى وكيل االستالم في الكويت:

 التقديم من قبل األفراد: 9.2.1

 على مساهمي البنك األهلي المتحد من األفراد الراغبين بقبول العرض تقديم الوثائق التالية:

(i) استمارة القبول والتحويل األصيلة الموقعة؛ 

(ii) سخة األصلية أو الصورة المصدّقة وصورة عن أي من وثائق الهوية التالية:الن 

 جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية المفعول؛ (أ

 بطاقة الهوية الوطنية أو وثيقة موازية للشخص المعني؛ (ب

(iii) شف حساب مصرفي، إثبات عنوان السكن الدائم، وقد يتضمن ذلك نسخة عن فاتورة خدمات مرفق عام حديثة، أو ك

أو أي كشف شبيه صادر عن بنك آخر أو مؤسسة مالية مرخصة في البلد وصادرة خالل ثالثة شهور قبل تقديمها، 

  أو أي وثيقة حكومية مثل البطاقة الذكية، صادرة عن سلطة عامة/حكومية أو عقد إيجار سكني؛

(iv) ردي في البنك األهلي المتحد عن طريق سند تكون الوثائق التالية مطلوبة عندما يوقع شخص نيابة عن مساهم ف

 وكالة:

النسخة األصلية أو الصورة المصدّقة وصورة عن جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية أو  (أ

بطاقة هوية وطنية سارية المفعول لمقدم الطلب والموقع نيابة عن حامل األسهم الفردي للبنك األهلي 

 المتحد؛

 

الصورة المصدّقة وصورة عن بطاقة الهوية الوطنية أو وثيقة معادلة لمقدم الطلب النسخة األصلية أو  (ب

 والموقع نيابة عن حامل األسهم الفردي للبنك األهلي المتحد؛

والنسخة األصلية أو الصورة المصدّقة وصورة عن سند وكالة موثق )وإن كان من خارج دولة  (ج

 الكويت تكون الوكالة مختومة ومصدقة(.

(v) ثائق التالية مطلوبة كذلك للطلبات المقدمة نيابة عن القاصرين:تكون الو 

 

النسخة األصلية أو الصورة المصدّقة وصورة عن جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية  (أ

 أو بطاقة هوية وطنية سارية المفعول للوصي القانوني مقدم الطلب والموقع نيابة عن القاصر؛
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المصدّقة وصورة عن بطاقة الهوية الوطنية الصادرة عن الحكومة أو النسخة األصلية أو الصورة  (ب

 وثيقة معادلة للوصي القانوني مقدم الطلب والموقع نيابة عن القاصر؛

 

ما لم يكن الوصي القانوني والموقع نيابة عن القاصر هو والده، النسخة األصلية أو الصورة  (ج

 م الطلب.المصدّقة وصورة من إثبات الوصاية على القاصر مقد

 

 التقديم من قبل المؤسسات: 9.2.2

 يتعين على جميع المؤسسات تقديم الوثائق التالية:

(i) استمارة القبول والتحويل األصيلة الموقعة؛ 

(ii) صورة عن شهادة سجل تجاري ساري المفعول للمؤسسة؛ 

(iii) صورة عن عقد التأسيس والنظام األساسي للمؤسسة، أو ما يعادلها؛ 

 

(iv) لمصدّقة وصورة عن أي مستندين من مستندات تحديد الهوية التالية فيما يخص النسخة األصلية أو الصورة ا

 الشخص المخول بالتوقيع عن المؤسسة:

 

 جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية المفعول؛ (أ

 بطاقة الهوية الوطنية أو وثيقة موازية للشخص المعني؛ (ب

(v)  للشخص/األشخاص المخولين ممن تظهر تواقيعهم على استمارة النسخة األصلية وصورة عن وثيقة التفويض

القبول والتحويل نيابة عن المؤسسة. ويمكن أن تكون هذه الوثيقة سند وكالة أو قرار صادر عن مجلس إدارة 

 المؤسسة.

في الكويت(، مرفقة بالوثائق يجب تسليم كافة استمارات القبول والتحويل الموقعة )بعد استكمالها إلكترونيًا في مكاتب وكيل االستالم 

 من مستند العرض خالل مدة العرض. 6.2المطلوبة، باليد إلى مكتب وكيل االستالم في الكويت المبين في القسم 

 ويجب في جميع الحاالت أن تصل الوثائق إلى الموقع سالف الذكر قبل انتهاء ساعات العمل الرسمي بتاريخ اإلقفال األولي.

رة القبول والتحويل المستكملة، يقوم وكيل االستالم في الكويت بالتحقق من صحة جميع صور وثائق الهوية في وقت تسليم استما

 الخاصة بكل مساهم في البنك األهلي المتحد باإلضافة إلى استمارة القبول والتحويل.

قدموا إبراء ذمة خطي وأصلي من يتعين على مساهمي بنك األهلي المتحد الراغبين بقبول العرض، ويملكون أسهما مرهونة أن ي

 الجهة الراهنة بصيغة مقبولة من مقدم العرض أو وكيل االستالم في الكويت.

فيما يتم توفير استمارة قبول وتحويل إلكترونية في مكاتب وكيل االستالم في الكويت، يجب اتباع التوجيهات التالية لدى استكمال هذه 

 االستمارة:

استمارة القبول والتحويل المعتمدة فقط التي يوفرها المكتب المشارك لوكيل االستالم في الكويت، واستكمالها يجب استخدام  (أ

 طبقًا للتعليمات المتضمنة هنا.

وفي حال الملكية المشتركة ألسهم البنك األهلي المتحد، يجوز استخدام استمارة قبول وتحويل واحدة فقط موقعة من جميع  (ب

 ين لألسهم بصورة مشتركة؛المساهمين المالك

وفي حاالت امتالك أسهم البنك األهلي المتحد من مديري االستثمار، يجب توقيع استمارة القبول والتحويل من مدير  (ج

االستثمار وتقديمها مقرونة بصورة عن الوثيقة التي توّضح منصب مدير االستثمار بصفته مدير استثمار لمساهم البنك 

أن تبين استمارة القبول والتحويل المالكين المستفيدين من أسهم البنك األهلي المتحد وأن يتم تقديمها األهلي المتحد. وينبغي 

 مع التفويض المحدد والموقّع.

 يحتفظ كل من مقدّم العرض ووكيل االستالم في الكويت بحق رفض أي استمارة قبول وتحويل في الحاالت التالية:

 بول والتحويل أو أنها تحتوي على معلومات غير صحيحة؛عدم االستكمال التام الستمارة الق (أ

من مستند العرض، أو عدم إرفاقها مع استمارة القبول والتحويل؛  6.1عدم إدراج أي من المعلومات الُمشار إليها في القسم  (ب

 أو
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كويت بعد انتهاء أوقات استالم استمارة القبول والتحويل مقرونة بكافة الوثائق سالفة الذكر من جانب وكيل االستالم في ال (ج

 العمل في تاريخ إقفال العرض األولي.

يحتفظ كل من مقدم العرض ووكيل االستالم في الكويت بحق قبول، وفق تقديرهم، استمارة القبول والتحويل المستكملة أصواًل والتي 

تتضمن معلومات ووثائق كافية أو تم تدبيرها من وثيقة العرض كاملةً، إال أنها  6.1ال تتضمن المعلومات المطلوبة الواردة القسم 

بطريقة أخرى لالمتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها والمرتبطة بمتطلبات "اعرف عميلك" ومتطلبات مكافحة غسيل األموال 

 باإلضافة إلى القوانين واللوائح األخرى التي تنطبق على مقدم العرض وامتثل لها العرض.

 م البنك األهلي المتحد القيام بما يلي:يتعيّن على مساه

الموافقة على نقل أي معلومات عن مساهم البنك األهلي المتحد إلى أي سلطات تنظيمية ذات صلة من قبل وكيل االستالم  (أ

في الكويت، أو مسجل األسهم، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض )بحسب مقتضى الحال( أو مندوبيهم وأي نقل مستقبلي 

 ه المعلومات من قبل السلطات التنظيمية؛لمثل هذ

اإلقرار بأنه نظًرا لمتطلبات مكافحة غسيل األموال المعمول بها في دولة الكويت، قد يطلب وكيل االستالم في الكويت، أو  (ب

مقدم العرض أو متلقي العرض )بحسب مقتضى الحال( تحديد هوية مساهم البنك األهلي المتحد ومصدر األموال قبل 

 رة بمعالجة استمارة القبول والتحويل؛المباش

إبراء ذمة وتعويض وكيل االستالم في الكويت أو مقدم العرض أو متلقي العرض )بحسب مقتضى الحال( بصفة دائمة  (ج

ضد أي خسائر تنشأ عن عدم إمكانية معالجة استمارة القبول والتحويل إن لم يقدم مساهم البنك األهلي المتحد المعلومات 

 من الفترة الزمنية المحددة بما يرضي الطرف طالب هذه المعلومات؛المطلوبة ض

اإلدراك والموافقة بجواز االحتفاظ بأي من أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة التي سيتم إصدارها إلى مساهم البنك األهلي  (د

ي الكويت، أو مقدم العرض، أو المتحد حتى يتم االنتهاء من عملية التحقق من الهوية المطلوبة من قبل وكيل االستالم ف

 متلقي العرض )بحسب مقتضى الحال(.

 يتفهم مساهمو البنك األهلي المتحد أن استمارات القبول غير المرفوضة وحدها تدخل ضمن استمارات القبول المطلوبة. 

وط من كافة النواحي، خالل حالما يتم استيفاء جميع الشروط المسبقة أو يتم التنازل عنها )حيث ينطبق( ويصبح العرض غير مشر

مدة العرض أو عند انقضائها، يقوم بيت التمويل الكويتي بالترتيب لإلعالن بهذا الصدد في صحيفتين يوميتين بمملكة البحرين، 

 وإدراج الموضوع على المواقع اإللكترونية لبورصة البحرين، وبورصة الكويت، والبنك األهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي.

كن استالم إشعار التخصيص لكل مساهم في البنك األهلي المتحد لدى الشركة الكويتية للمقاصة بالنسبة إلى المساهمين في البنك يم

األهلي المتحد المدرجة أسهمهم في بورصة الكويت، ولدى شركة البحرين للمقاصة بالنسبة إلى المساهمين في البنك األهلي المتحد 

 البحرين، وذلك ضمن ساعات العمل النظامية بدًءا من تاريخ السريان. المدرجة أسهمهم في بورصة

 يجب توجيه أي استفسارات بشأن إجراءات الطلب إلى وكالء االستالم.

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 نيابةً عن مجلس اإلدارة

 

 رئيس مجلس اإلدارة
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V.  المساهمين فيهرسالة توصية من مجلس إدارة البنك األهلي المتحد إلى 

 

 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

 (46348)تأسس في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم: 

 

 العنوان المسّجل:

 ، 2832، الطريق 2495المبنى رقم 

 ،2424، بريد 428ضاحية السيف 

 المنامة، مملكة البحرين

 2020مارس  16

 

 عناية،

 مساهمي البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

 ت السادة والسيدات،حضرا

% من األسهم العادية 100يتضّمن العرض الطوعي المشروط الذي قّدمه بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. االستحواذ على 

الصادرة والمدفوعة للبنك األهلي المتحد ش.م.ب. عن طريق مبادلة أسهم بمعدل تبادل يمثّل سهًما واحًدا جديًدا من أسهم بيت 

 سهم من أسهم البنك األهلي المتحد 2.325581كّل التمويل الكويتي ل

 المقّدمة

، والذي تعتبر هذه الرسالة جزًءا ال يتجزأ منه، فإن 2020مارس  16باإلشارة إلى التعميم الصادر عن البنك األهلي المتحد بتاريخ 

 إال إذا اقتضى السياق خالف ذلك. المصطلحات المعرفة المستخدمة في هذه الرسالة تحمل ذات المعاني لمرادفاتها في التعميم،

، أعلن البنك األهلي المتحد عن استالم مجلس إدارته لمستند العرض من جانب بيت التمويل الكويتي 2020فبراير  25بتاريخ 

% من األسهم العادية الصادرة والمدفوعة للبنك 100، وهو عبارة عن عرض لالستحواذ على نسبة 2020فبراير  24بتاريخ 

سهم  2,325581األهلي المتحد عن طريق مبادلة األسهم بمعدل تبادل يبلغ سهًما واحدًا جديدًا في بيت التمويل الكويتي مقابل كل 

 في البنك األهلي المتحد، وطبقًا لألحكام والشروط الواردة في مستند العرض.

 2.6من مستند العرض وكما هو مقرر في الفقرة  5.7ويتطلّب االستحواذ استيفاء بعض الشروط )على النحو المحدد في القسم 

من هذا التعميم(. وفي حال استيفاء هذه الشروط، يحصل كل مساهم على سهم واحد جديد في بيت التمويل الكويتي  IVمن القسم 

 نك األهلي المتحد، وال يصبح بموجبه حاماًل ألي أسهم في البنك األهلي المتحد. سهم يحمله في الب 2.325581مقابل كل 

وهذا العرض الحائز على توصية مجلس إدارة البنك األهلي المتحد باإلجماع، سيُنشئ، في حال تطبيقه، مؤسسة مالية ذات موقع 

اإلسالمي. وإذ علمنا من مصادر عامة أن العرض  إستراتيجي معّزز في مختلف المنتجات والخدمات اإلسالمية في قطاع التمويل

، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي 2019سبتمبر  12قد حاز موافقة مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي في 

 ،2020يناير  20في 

البنك األهلي المتحد، حيث ستصبح المجموعة يقّر مجلس اإلدارة باإلمكانات اإلستراتيجية التي يزخر بها العرض بالنسبة إلى 

المدمجة في موقع قوي للمنافسة على مركز الريادة في السوق اإلقليمي بفضل تزايد حجم رأس المال وتحسن الميزانية العمومية 

دفقات أعمال وقدرات االكتتاب وفرص البيع. كذلك فإن مجلس اإلدارة على ثقة بأن المجموعة الناشئة ستكون قادرة على تحقيق ت

 أكبر عبر الحدود، بفضل اتساع انتشارها الجغرافي في المنطقة.
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ويخضع العرض لعدد من الشروط، بما في ذلك تمرير عدد من القرارات المطلوبة في الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي 

 .2020مايو  7المتحد المتوقّع انعقادها في 

 مساهمي البنك األهلي المتحد اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل 

من مستند العرض اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب مساهمي البنك األهلي المتحد لقبول عرض بيت  6و 5.8يبيّن القسمان 

 التمويل الكويتي.

مالي أسهم % من إج85وفي حال قبول العرض بحلول تاريخ إقفال العرض األولي من قبل عدد من مساهمي األهلي المتحد يمثلون 

رأس المال الصادرة والمدفوعة للبنك األهلي المتحد كما في ذلك التاريخ، سيتم عرض بعض القرارات على مساهمي البنك األهلي 

 المتحد للموافقة عليها أيًضا خالل اجتماع للجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي المتحد.

مساهمي البنك األهلي المتحد الموافقة من ضمن أمور أخرى وبما يخضع  ولكي يصبح العرض غير مشروط ونافذًا، يتعين على

ألي متطلبات قانونية أو تنظيمية، على تحويل أعمال البنك األهلي المتحد في البحرين إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة وذلك 

 خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك األهلي المتحد.

من هذا التعميم( لالطالع على القائمة الشاملة  IVمن القسم  2.6من مستند العرض )أو الفقرة  5.7إلى القسم يُرجى الرجوع 

 للشروط المطلوب استيفاؤها أو التنازل عنها )حيث ينطبق( ليصبح العرض نافذًا. 

 التوصية

االعتماد حصًرا على ما ورد في رأي المستشار إذ نأخذ في االعتبار البيانات التي تضمنها مستند عرض بيت التمويل الكويتي، وب

من هذا التعميم(. وعليه، اجتمع  VIالمهني المستقل ومفاده أن عرض بيت التمويل الكويتي عادل ومعقول )كما هو وارد في القسم 

باإلجماع  من هذا المنطلق، يوصي مجلس اإلدارة. عادل ومعقولرأي مجلس اإلدارة ككل على أن عرض بيت التمويل الكويتي 

% من األسهم العادية 100بأن يقبل مساهمو البنك األهلي المتحد بالعرض المقّدم من قبل بيت التمويل الكويتي لالستحواذ على 

عن طريقة مبادلة األسهم بمعدل تبادل يبلغ سهًما واحدًا جديدًا في بيت التمويل  الصادرة والمدفوعة للبنك األهلي المتحد ش.م.ب.

 المتحد عبر استكمال استمارة القبول والتحويل طبقًا للشروط المحددة.سهم في البنك األهلي  2.325581الكويتي مقابل كل 

المشورة المهنية المستقلة وفق ما يروه  في حال مساورة مساهمي البنك األهلي المتحد أي شكوك، يُنصح بأن يحصلوا على

 مناسبًا، قبل اتخاذ أي قرار.

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 نيابةً عن مجلس اإلدارة

 

 رئيس مجلس اإلدارة
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VI. الرأي العادل للمستشار المهني المستقل 
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 المالحق

 تنظيمية أخرىمعلومات بخصوص متلقّي العرض ومعلومات  -الملحق أ 

 

 لمحة عامة حول األنشطة .1

 البنك األهلي المتحد 1.1

"( مع البنك بنك الكويت المتحدعقب عملية اندماج بنك الكويت المتحد بي إل سي )" 2000مايو  31تأسس البنك األهلي المتحد في  1.2

المصرفان شركتين تابعتين بالكامل للبنك األهلي "( التي أصبح بموجبها هذا البنك األهلي التجارياألهلي التجاري ش.م.ب. )"

بموجب المرسوم  2000يوليو  12المتحد. وأُنشئ البنك األهلي المتحد أساًسا كشركة مقفلة ثم تّم تحويله إلى شركة مساهمة في 

زئة . ويخضع البنك لتنظيم مصرف البحرين المركزي ويعمل بموجب رخصة مصرف قطاع تج2000للعام  16األميري رقم 

 صادرة عن المصرف المركزي ضمن إطار الترخيص المتكامل.

  

 قيمة سهم البنك األهلي المتحد في السوق 1.3

 يكون معدل حجم سعر التداول لسهم البنك األهلي المتحد من ستة أشهر قبل ومتضّمنة آخر تاريخ مزاولة كالتالي:

 فترة معدل حجم سعر التداول

بورصة معدل حجم سعر التداول في 

البحرين )دوالر أمريكي لكّل سهم 

 في البنك األهلي المتحد(

معدل حجم سعر التداول في بورصة 

الكويت )دينار كويتي لكّل سهم في 

 البنك األهلي المتحد(

 0.313 0.999 شهر

 0.322 1.052 شهران

 0.318 1.035 أشهر 3

 0.311 0.985 أشهر 4

 0.307 0.976 أشهر 5

 0.299 0.963 أشهر 6

 

 ندرج أدناه قيمة سهم البنك األهلي المتحد في السوق في تواريخ رئيسية:

 تاريخ الحدث الحدث

سعر اإلغالق في بورصة 

البحرين )دوالر أمريكي 

لكّل سهم في البنك األهلي 

 المتحد(

سعر اإلغالق في بورصة 

الكويت )دينار كويتي لكّل 

سهم في البنك األهلي 

 المتحد(

يوم عمل قبل تواصل آخر 

بيت التمويل الكويتي مع 

البنك األهلي المتحد للنظر 

في الموافقة على إبرام 

 مذكرة التفاهم

 *0.187 *0.600 2018يوليو  15

آخر يوم عمل قبل تاريخ 

 اإلعالن األولي

 *0.191 *0.614 2018يوليو  19

 0.333 1.100 2020فبراير  5 إصدار النية المؤّكدة

 0.324 1.064 2020فبراير  24 مستند العرضإصدار 
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 تاريخ الحدث الحدث

سعر اإلغالق في بورصة 

البحرين )دوالر أمريكي 

لكّل سهم في البنك األهلي 

 المتحد(

سعر اإلغالق في بورصة 

الكويت )دينار كويتي لكّل 

سهم في البنك األهلي 

 المتحد(

 0.250 0.835  2020مارس  10 آخر تاريخ مزاولة

 

 .2019% في مارس 10تّم تعديل سعر السهم ليشمل عملية إصدار أسهم منحة بنسبة            * 

مباشرة العرض وانتهت في آخر تاريخ مزاولة أسعار اإلغالق آلخر يوم تداول من الشهر للفترة التي بدأت قبل ستة أشهر من تاريخ 

 قبل نشر التعميم كالتالي:

سعر اإلغالق في بورصة البحرين  التاريخ

)دوالر أمريكي لكّل سهم في البنك 

 األهلي المتحد(

سعر اإلغالق في بورصة الكويت 

)دينار كويتي لكّل سهم في البنك 

 األهلي المتحد(

 0.268 0.880 2019سبتمبر  30

 0.268 0.890 2019أكتوبر  31

 0.278 0.899 2019نوفمبر  28

 0.323 1.050 2019ديسمبر  31

 0.340 1.112 2020يناير  30

 0.324 1.064 2020فبراير  24

 سوق مغلق 1.065 2020فبراير  27

 0.250 0.835 آخر تاريخ مزاولة

 

التي بدأت قبل ستة أشهر من تاريخ مباشرة العرض وانتهت في آخر تاريخ ندرج أدناه أسعار اإلغالق األعلى واألدنى خالل الفترة 

 مزاولة قبل نشر التعميم كالتالي:

سعر اإلغالق في بورصة البحرين  التاريخ 

)دوالر أمريكي لكّل سهم في البنك 

 األهلي المتحد(

 1.115 2020فبراير  2 سعر اإلغالق األعلى

 0.819 2020مارس  9 سعر اإلغالق األدنى

 

سعر اإلغالق في بورصة الكويت  التاريخ 

)دينار كويتي لكّل سهم في البنك 

 األهلي المتحد(

 0.340 2020يناير  29 سعر اإلغالق األعلى

 0.247 2020مارس  9 سعر اإلغالق األدنى

 

 المساهمون الرئيسيون )كما في آخر تاريخ مزاولة( .2
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 نسبة الملكية اسم المساهم

 %18.67 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، الكويت

 %10.01 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، البحرين

 %7.51 شركة تمدين االستثمارية

 %36.19 %5مجموع المساهمين الذين تزيد نسبة ملكيتهم عن 

 %63.81 مساهمون آخرون

 

 هيكلية المجموعة .3

 الشركات التابعة والزميلة وفروع البنك األهلي المتحد كما في آخر تاريخ مزاولة:يبيّن الجدول الوارد أدناه 

 دولة التأسيس نسبة ملكية البنك األهلي المتحد االسم القانوني

   شركات تابعة 

 المملكة المتحدة %100.0 البنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة( بي إل سي

 الكويت %74.9 ش.م.ك.ع.البنك األهلي المتحد 

 مصر %85.5 البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.

 العراق %75.0 المصرف التجاري العراقي ش.م.خ.

 البحرين %100.0 الهالل اليف ش.م.ب.

   شركات زميلة

 سلطنة ُعمان %35.0 البنك األهلي ش. م. ع. ع.

 ليبيا %40.0  المصرف المتحد للتجارة واالستثمار ش.م.ل.

   فرع أجنبي

اإلمارات العربية  – دبي -مركز دبي المالي العالمي 

 المتحدة
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 هيكلية مجموعة البنك األهلي المتحدالرسم البياني ل

 

 

 أعضاء مجلس إدارة متلقّي العرض  .4

 أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي المتحد اعتباًرا من تاريخ صدور هذا التعميم هم:

 المنصب اإلدارةاسم عضو مجلس 

 رئيس مجلس اإلدارة السيد مشعل عبدالعزيز العثمان

 نائب رئيس مجلس اإلدارة السيد محمد جاسم المرزوق

 عضو مجلس إدارة السيد محمد فؤاد الغانم

 عضو مجلس إدارة السيد عبد الغني محمد صالح بهبهاني

 عضو مجلس إدارة السيد أحمد غازي العبدالجليل

 عضو مجلس إدارة عبدهللا المضفالسيد 

 عضو مجلس إدارة السيد جمال عبدالرزاق النايف

 عضو مجلس إدارة السيد محمود دفراوي

 عضو مجلس إدارة السيد خالد محمد نجيبي

الرئيس التنفيذي للمجموعة  السيد عادل عبدالشافي اللبان

 والعضو المنتدب
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 أعضاء مجلس إدارة متلقّي العرض )تابع( .4

 في ما يلي نبذة عن كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة. 

 السيد مشعل عبدالعزيز العثمان •

. رئيس مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية. يحمل شهادة بكالوريوس في العلوم والتسويق 2019فبراير  19مدير غير تنفيذي. مدير منذ 

 .1996ث تخّرج في العام مع تخّصص ثانوي في الدراسات الدولية من جامعة جنوب فلوريدا حي

رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش.ع.م. )المملكة المتحدة(؛ مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في الكويت؛ 

عضو في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في الكويت؛ عضو في لجنة االستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية في الكويت؛ رئيس مجلس إدارة شركة وفرة إنترفست في الواليات المتحدة األمريكية؛ عضو في مجلس إدارة بنك الكويت 

الصناعي في الكويت؛ عضو في مجلس إدارة األمانة العامة لألوقاف في الكويت؛ رئيس مجلس إدارة مدينة الكويت الطبية في 

االستثمار والعمليات في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في الكويت؛ الرئيس التنفيذي لشؤون نائب مدير عام  سابقًا: الكويت.

االستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في الكويت؛ عضو في مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية؛ عضو في لجنة 

وفضاًل عن ذلك، شغل مناصب أساسية في إدارة االستثمار  عربية في الكويت.االستثمار في الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية ال

 سنة في الخدمات المالية واالستثمارات. 23سنة في الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية. خبرة  20لفترة 

 السيد محمد جاسم المرزوق •

ارة وعضو في اللجنة التنفيذية. يحمل شهادة بكالوريوس في . نائب رئيس مجلس اإلد2006مارس  27مدير غير تنفيذي. مدير منذ 

 . 1991تخصص رئيسي في الشؤون المالية من جامعة الكويت، دُفعة  -التجارة 

رئيس مجلس إدارة مجموعة التمدين القابضة بالكويت؛ رئيس مجلس إدارة شركة تمدين لمراكز التسوق؛ رئيس مجلس إدارة شركة 

ينية بالبحرين؛ الرئيس الفخري لمجلس إدارة مركز الجواد العربي )المربط الرسمي لدولة الكويت للخيل التمدين العقارية البحر

 العربية األصيلة( بالكويت؛ عضو اللجنة االستشارية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكويت.

ر وجزيرة بوبيان بالكويت؛ نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق عضو في مجلس إدارة جهاز تطوير مدينة الحري سابقًا:

واالمتثال في البنك األهلي المتحد المحدود بدبي؛ عضو في المجلس األعلى للتخطيط والتنمية بالكويت؛ رئيس مجلس األمناء في 

يت؛ الرئيس التنفيذي لشركة التمدين العقارية مركز الجواد العربي )المربط الرسمي لدولة الكويت للخيل العربية األصيلة( بالكو

بالكويت؛ رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة التمدين العقارية بالكويت؛ عضو مجلس إدارة في الشركة العمانية العالمية 

في شركة فتح الخير  للتنمية واالستثمار بسلطنة ُعمان؛ عضو مجلس إدارة في شركة معالم القابضة بالبحرين؛ عضو مجلس إدارة

القابضة بالكويت؛ عضو في مجلس إدارة البنك األهلي المتحد بالبحرين؛ نائب رئيس مجلس إدارة شركة التمدين لمراكز التسوق 

بالكويت؛ نائب رئيس مجلس إدارة شركة التمدين لالستثمار بالكويت؛ عضو في مجلس إدارة البنك األهلي المتحد بالكويت )سابقًا 

يت والشرق األوسط(؛ عضو في مجلس إدارة البنك األهلي )الكويت(؛ عضو في مجلس إدارة شركة السينما الكويتية الوطنية بنك الكو

بالكويت؛ عضو في مجلس إدارة الشركة العربية لالستشارات المالية بالكويت؛ رئيس مجلس اإلدارة وعضو منتدب في شركة التمدين 

لصندوق االستثمار العقاري بالكويت؛ وعضو مجلس إدارة شركة المخازن العمومية بالكويت.  العقارية بالكويت؛ الرئيس التنفيذي

 سنة من الخبرة في قطاعي الخدمات المالية والعقارات. 28

 السيد محمد فؤاد الغانم •

معة الكويت، دُفعة . عضو في اللجنة التنفيذية. يحمل شهادة في إدارة األعمال من جا2003مارس  29مدير غير تنفيذي. مدير منذ 

1993 . 

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات فؤاد الغانم وأوالده بالكويت؛ نائب رئيس مجلس إدارة بنك األهلي 

المتحد مصر؛ نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكويت فلور ش.م.ك.م بالكويت؛ عضو في مجلس إدارة شركة التمدين العقارية 

 عضو في مجلس إدارة بنك األهلي المتحد المحدود بدبي. عضو في المجلس اإلشرافي لشركة جيت أالينس بالنمسا. سابقًا:بالكويت؛ 

إن السيد الغانم عضو مرموق في مجتمع األعمال الدولي بما يشمل المنتدى االقتصادي العالمي وهو منظمة دولية مستقلة تلتزم 

قادة األعمال والقادة السياسيين واألكاديميين وغيرهم من القادة االجتماعيين لوضع أجندات بتحسين الوضع العالمي من خالل إشراك 

 عالمية وإقليمية وقطاعية.
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يضطلع السيد الغانم كذلك بدور عضو فاعل في مجموعة من منتديات األعمال في دولة الكويت وخارجها، ويتمتّع بمكانة مرموقة 

شخصيًا في عدد من األنشطة الخيرية التي ترّكز تحديدًا على الرعاية الصحية باألطفال،  في المجتمع الكويتي. كما أنه ينخرط

 والمسائل التعليمية، وشؤون الالجئين.

 سنة من الخبرة في مجال عمليات إدارة الشركات، والمقاوالت، والصناعات التحويلية، والتجارة، والعقارات، والشؤون المالية. 30

 صالح بهبهاني السيد عبد الغني محمد •

. رئيس لجنة التدقيق واالمتثال ولجنة الترشيح وعضو في لجنة المكافآت. يحمل شهادة 2016مارس  29مدير مستقل. مدير منذ 

 .1984بكالوريوس علوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت حيث تخرج في العام 

لكويت؛ عضو في مجلس إدارة شركة األلفين للطباعة والنشر والتوزيع نائب رئيس مجلس إدارة شركة نور لالستثمار ش.م.ك.م. في ا

ش.م.ك.م. في الكويت؛ عضو في مجلس إدارة شركة الكويت للتأمين ش.م.ك. في الكويت؛ عضو في مجلس إدارة الشركة المتحدة 

الي في األردن؛ رئيس مجلس إدارة للمرطبات ش.م.ك.م. في الكويت؛ رئيس مجلس إدارة شركة نور األردنية الكويتية لالستثمار الم

شركة مجموعة الفنادق العالمية في األردن؛ مدير في الكويت؛ مدير في شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني في الكويت؛ مدير 

ز في شركة بهبهاني كابيتال لبيع وشراء األسهم والسندات في الكويت؛ مدير في شركة شيرين للسيارات في الكويت؛ مدير في مرك

سنة في قطاعات  36بهبهاني لإلطارات. عضو سابق في مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع. في الكويت. يمتلك خبرة 

 الخدمات المالية والتجارة والهندسة والعقارات.

 السيد أحمد غازي العبدالجليل •

 جنة الترشيح.. عضو في لجنة التدقيق واالمتثال ول2016مارس  29مدير غير تنفيذي. مدير منذ 

؛ مدقّق ُمجاز 2009يحمل شهادة ماجستير في إدارة المشاريع من كلية األعمال في جامعة جورجتاون واشنطن حيث تخّرج في العام 

؛ أخصائي ُمجاز في 2015؛ مدقّق داخلي متخصص ُمجاز، 2014؛ محاسب مالي دولي ُمجاز، 2009في االستثمارات والمشتقات، 

؛ بكالوريوس في العلوم السياسة من جامعة 2009؛ دبلوم في االستثمار من الجامعة األمريكية في لندن، 2016الدمج واالستحواذ، 

 .2008؛ شهادة زمالة في إدارة المشاريع من كلية األعمال في جامعة جورجتاون واشنطن، 1999الكويت، 

يت؛ عضو في مجلس إدارة شركة بترولينك القابضة، مستشار مالي للمدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في الكو

الكويت؛ نائب رئيس مجلس إدارة مدينة الكويت الطبية، )ش.م.ك.م.( في الكويت؛ عضو في هيئات التحكيم والتوفيق التابعة للمركز 

االستشاري لصندوق المركز عضو في المجلس  ، في واشنطن العاصمة. سابقًا:(ICSID) الدولي لتسوية منازعات االستثمار

العقاري، الكويت؛ عضو في مجلس إدارة مجموعة السالمية لتنمية المشاريع )ش.م.ك.م(، الكويت؛ رئيس مجلس إدارة الشركة 

المتحدة للتسويق وتنظيم المعارض )ش.م.ك.م.(؛ نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الخليجية للمواد الغذائية ومحالت 

 الكويت. السوبرماركت،

 سنة في قطاعات الخدمات المالية والتجارة والعقارات والصناعات التحويلية. 21يمتلك خبرة 

 السيد عبدهللا المضف •

. رئيس لجنة المكافآت وعضو في لجنة التدقيق واالمتثال ولجنة الترشيح. يحمل شهادة 2018مارس  29مدير مستقل. مدير منذ 

األعمال )التجارة اإللكترونية ونُُظم المعلومات( من جامعة سياتل في الواليات المتحدة األمريكية حيث بكالوريوس آداب في إدارة 

 .2005تخّرج في العام 

، الكويت؛ مدير تنفيذي إلدارة المطاعم وخدمات الطعام في شركة روبيز كافيه، AM Holdingعضو منتدب وشريك في مجموعة 

 Yiacoعضو مستقل في مجلس إدارة شركة  وخدمات الطعام في شركة بيغ بانغ، الكويت. سابقًا: الكويت؛ مدير عام إلدارة المطاعم

الطبية في الكويت؛ مدير أعلى في قسم الوساطة الدولية في شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمارات المالية في الكويت. يمتلك 

 لقطاع الخاص.تطوير ا -سنة في الخدمات المالية وريادة األعمال  14خبرة 

 السيد جمال عبدالرزاق النايف •

. عضو في لجنة التدقيق واالمتثال ولجنة الترشيح. يحمل شهادة بكالوريوس علوم )في 2018مارس  29مدير مستقل. مدير منذ 

 (.1980االقتصاد( من جامعة برادلي في الواليات المتحدة األمريكية )
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الرئيس اإلقليمي لشركة بيكتيت إلدارة  سابقًا: )مركز دبي المالي العالمي(، دبي. مدير مستقل، شركة اليكمور بارتنرز المحدودة

الموجودات عن منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، مركز دبي المالي العالمي، دبي؛ شريك إداري في شركة صافاناد 

الموجودات في بنك كريدي سويس، دبي؛ عضو في في مركز دبي المالي العالمي، دبي؛ عضو منتدب والرئيس اإلقليمي إلدارة 

اللجنة التشغيلية في كريدي سويس الشرق األوسط وشمال أفريقيا، دبي؛ عضو منتدب والرئيس اإلقليمي في شركة سيتي لالستثمارات 

ات ذات الدخل البديلة، سيتي بنك )لندن(؛ مؤسس وشريك إداري في شركة النايف لالستشارات، عمان، األردن؛ رئيس قسم المبيع

الثابت عن منطقة الشرق األوسط في ليمان بارذرز، لندن؛ نائب الرئيس ورئيس قسم مبيعات أوروبا والشرق األوسط، ورئيس قسم 

مبيعات األسواق الناشئة في أوروبا، وعضو في لجنة أسواق رأس المال العالمية في سيتي بنك، لندن؛ نائب رئيس ورئيس الخزينة 

لدولي ش.م.ب.، البحرين؛ مساعد نائب رئيس تداول العمالت عن منطقة الشرق األوسط، ورئيس مكتب خزينة في بنك الخليج ا

 سنة في قطاع الخدمات المالية. 39لديه خبرة  البحرين. الشركة في سيتي بنك البحرين، متدّرب تنفيذي، قسم الخزينة في سيتي بنك،

 السيد محمود دفراوي •

. عضو في لجنة التدقيق واالمتثال ولجنة الترشيح ولجنة المكافآت. يحمل شهادة بكالوريوس 2018ارس م 29مدير مستقل. مدير منذ 

 (.1979في االقتصاد من جامعة روتجرز في نيوجيرسي بالواليات المتحدة األمريكية )

المالية المحدود ومستشار أعلى  مدير مستقل في بيت التمويل الكويتي بالبحرين؛ مدير تنفيذي في شركة دفراوي لالستشارات سابقًا:

في شركة جي بي مورجان عن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )المملكة المتحدة(؛ وعضو منتدب ونائب رئيس مجلس اإلدارة 

عن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في شركة جي بي مورجان لندن؛ رئيس مجلس إدارة لشؤون إدارة األصول عن منطقة 

وسط وشمال أفريقيا في لندن؛ رئيس منطقة الشرق األوسط في بنك جي بي مورجان الخاص، لندن؛ عضو منتدب في الشرق األ

مجلس إدارة بنك تشيس مانهاتن بالبحرين؛ عضو مجلس إدارة في البنك السعودي لالستثمار بالمملكة العربية السعودية؛ رئيس منطقة 

 سنة في الخدمات المالية. 45ين. لديه خبرة الشرق األوسط في بنك الخليج الدولي بالبحر

 السيد خالد محمد نجيبي •

، 1993إبريل  1990هو عضو في مجلس اإلدارة منذ  . عضو في اللجنة التنفيذية.2019إبريل  23مدير غير تنفيذي. مدير منذ 

الدولية في المملكة المتحدة حيث ويحمل شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال )مع اختصاص في الشؤون المالية( من جامعة شيلر 

)من المعهد األمريكي للمحاسبين العامين المعتمدين في الواليات  1993؛ وهو محاسب عام معتمد منذ العام 1990تخرج في العام 

 المتحدة األمريكية(.

ق العقارية؛ شغل عضو مؤسس وعضو منتدب في شركة نجيبي لالستثمار ش.م.ب. )مقفلة(، ومدير ومالك مشارك في شركة السو

منصب نائب أول لرئيس مجلس اإلدارة، في غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين االجتماعي؛ 

رئيس مجلس إدارة شركة إدارة األصول ش.م.ب. )مقفلة(، رئيس مجلس إدارة بحرين مارينا، وعضو مجلس إدارة البنك األهلي 

 المتحدة( بي إل سي، وعضو مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في مملكة البحرين.المتحد )المملكة 

نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت إدارة المال ش.م.ب. )مقفلة(؛ نائب رئيس مجلس إدارة  سابقًا:

التنفيذية في بنك البحرين اإلسالمي، وعضو مجلس إدارة بيت التمويل مصرف إبدار، وعضو في مجلس إدارة ورئيس اللجنة 

الخليجي، وعضو مجلس إدارة مصرف الطاقة األول، وعضو مجلس إدارة كيو إنفست الخاضعة لتنظيم مركز قطر للمال في قطر، 

المالية بالمملكة العربية السعودية.  وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة أرباح المالية الخاضعة لتنظيم هيئة السوق

كما شغل عضوية مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة بحرين سكراب مولد وشركة مصانع التاج إلعادة تدوير المعادن 

 سنة من الخبرة في االستثمارات 29والبالستيك، وعضو مجلس إدارة شركة سكاوجن الخليج لناقالت البتروكيماويات. يمتلك 

 والتطوير العقاري والصيرفة اإلسالمية لألفراد والشركات.

 السيد عادل عبدالشافي اللبان •

. عضو في اللجنة التنفيذية. يحمل شهادة ماجستير في علوم االقتصاد )أعلى مرتبة شرف( 2000يوليو  30مدير تنفيذي. مدير منذ 

شهادة بكالوريوس في علوم االقتصادية من الجامعة ذاتها حيث ، و1980من الجامعة األمريكية في القاهرة حيث تخّرج في العام 

 .1977تخّرج في العام 

الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للبنك األهلي المتحد ش.م.ب. )البحرين(؛ نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد 

الستثمار المالي )المملكة العربية السعودية(؛ عضو في للتجارة واالستثمار ش.م.ل. نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط ل

مجلس إدارة البنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة( ش.م.ع.؛ عضو في مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.، )الكويت(. 
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المتحد )مصر(؛ نائب رئيس نائب أول لرئيس مجلس إدارة البنك األهلي )ُعمان(؛ نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي  سابقًا:

مجلس إدارة المصرف التجاري العراقي )العراق(؛ عضو في مجلس إدارة البنك األهلي المتحد المحدود في اإلمارات العربية 

المتحدة؛ عضو في مجلس إدارة بورصة البحرين، سابقًا سوق البحرين لألوراق المالية )البحرين(؛ عضو في مجلس إدارة شركة 

رق األوسط لالستثمار المالي )الكويت(؛ عضو في مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين )البحرين(؛ الرئيس التنفيذي الكويت والش

والعضو المنتدب لبنك الكويت المتحد ش.ع.م. )المملكة المتحدة(؛ عضو منتدب في البنك التجاري الدولي ش.م.م. )مصر(؛ رئيس 

)مصر(؛ نائب رئيس مورجان ستانلي لشؤون مالية الشركة، الواليات المتحدة مجلس إدارة شركة التجاري الدولي لالستثمار 

 سنة في قطاع الخدمات المالية. 41األمريكية؛ مساعد نائب رئيس المؤسسة العربية المصرفية )البحرين(. لديه خبرة 

 أسهم رأس المال .5

 هيكلية رأس المال 5.1

ويبلغ إجمالي أسهم رأس المال المصرح  احد من األسهم وهي األسهم العادية.في آخر تاريخ مزاولة، يكون للبنك األهلي المتحد نوع و

( دوالر أمريكي مقسمة على عشرة مليار سهم 2,500,000,000.00به للبنك األهلي مليارين وخمسمائة مليون )

الكامل للبنك من دوالر للسهم. ويتكون رأس المال الصادر والمدفوع ب 0.25( عادي بقيمة اسمية تبلغ 10,000,000,000)

 دوالًرا أمريكيًا للسهم الواحد كما في آخر تاريخ مزاولة. 0.25سهم بقيمة  8,774,444,281

متكافئة في ما  حقوقًايشار إلى أن أسهم البنك األهلي المتحد مسعرة ومدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت، وجميعها تحمل 

 يخص العائدات، وتصويت المساهمين في االجتماعات، وأي مسألة أخرى تتعلق بالمساهمين.

 عدد األسهم الصادرة منذ انتهاء السنة المالية الماضية 5.2

  ولغاية تاريخ هذا التعميم. 2019ديسمبر  31دار أي أسهم من قبل البنك األهلي المتحد منذ لم يتم إص

صكوك مستحقة الدفع قابلة للتحويل إلى حقوق لالكتتاب في خيار في ما يتعلق باألوراق المالية التي يتم تقديمها أو التي تحمل  5.3

 حقوق التصويت التي تؤثر على أسهم البنك األهلي المتحد

 آخر تاريخ مزاولة، لم يكن هناك خيارات مستحقة الدفع أو تعهدات أو حقوق تحويل تؤثر على أسهم البنك األهلي المتحد. في

على التوالي، بعد  2014و 2005وضع البنك األهلي المتحد نظام شراء األسهم االختياري ونظام شراء األسهم اإللزامي في العامين 

وقد تّمت ممارسة كافة الخيارات المتعلّقة بنظام  طلوبة. يجري حاليًا العمل على وقف هذين النظامينالحصول على كافة الموافقات الم

. في الحالتين، يتم العمل على االنتهاء من إجراءات وقف هذه النظامين بما في ذلك تحويل أسهم البنك األهلي شراء األسهم اإللزامي

ظام شراء األسهم اإللزامي، قبل حلول آخر تاريخ تداول، وفي أي حال لن تؤثر هذه المتحد خارج هيكلة شراء األسهم االختياري ون

سهًما صادًرا كما في آخر تاريخ  8,774,444,281العملية على أسهم رأس المال الصادرة للبنك األهلي المتحد )البالغ عددها 

 مزاولة(.

 أسهم الخزينة 5.4

، وهو ال 2019ديسمبر  11إلى  2019نوفمبر  19ينة في الفترة الممتدة من سهم خز 23,797,853تخلّص البنك األهلي المتحد من 

 يحمل أي أسهم خزينة كما في آخر تاريخ مزاولة.

 اإلفصاح عن المصالح .6

 المساهمة 6.1

 مصالح البنك األهلي المتحد في أسهم بيت التمويل الكويتي وتداوله بها 6.1.1

ل الكويتي في آخر تاريخ مزاولة ولم يتداول بأي منها خالل األشهر الستة ليس للبنك األهلي المتحد أي مصالح في أسهم بيت التموي

  السابقة آلخر تاريخ مزاولة.

 مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي المتحد في أسهم بيت التمويل الكويتي وتداولهم بها 6.1.2

ا في البنك األهلي المتحد و/أو بيت التمويل الكويتي األعضاء السبعة في مجلس إدارة البنك األهلي المتحد التالية أسماؤهم يملكون أسهمً 

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما في آخر تاريخ مزاولة:
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اسم عضو مجلس إدارة البنك األهلي المتحد 

 حامل السهم أو َمن يمثّله

عدد أسهمه في البنك األهلي 

 المتحد*

عدد أسهمه في بيت التمويل 

 الكويتي

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )الكويت( 

بصفتها عضو مجلس إدارة في البنك األهلي 

 المتحد، ممثلها السيد/ أحمد غازي العبدالجليل 

1,638,615,873 412,387,713 

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي بصفتها عضو 

مجلس إدارة في البنك األهلي المتحد، ممثلها 

 نجيبي السيد/ خالد محمد

878,108,733 0 

شركة وفرة لالستثمار الدولي ش.م.ك.ع. بصفتها 

عضو مجلس إدارة في البنك األهلي المتحد، 

 ممثلها السيد/ مشعل عبدالعزيز العثمان

127,213,754 0 

 0 659,144,589 محمد جاسم المرزوق 

 0 388,947,158 محمد فؤاد الغانم 

 0 210,388,416 بهبهانيعبد الغني محمد صالح 

 0 30,677,791 السيد عبدهللا المضف

 0 240,000 السيد خالد محمد نجيبي

 

ذات العالقة غير المباشرة، فإن ذلك يتضمن ملكية األشخاص  ملكية األسهمفي حالة ) مباشرةالغير ومباشرة الألسهم ا تتضمن ملكية •

 حت وصاية عضو مجلس إدارة األهلي المتحد(.  و/أو ت

من أسهم البنك األهلي المتحد باستثناء ما يرد أدناه، لم يقوم أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي المتحد بشراء أو بيع أي 

د خالد محمد نجيبي بشراء ، قام السي2020مارس  5في  أو بيت التمويل الكويتي خالل الستة األشهر السابقة آلخر تاريخ مزاولة.

 دوالر أمريكي للسهم الواحد. 1.00سهم من أسهم البنك األهلي المتحد بقيمة  30,000

 مساهمات وتعامالت المستشار المهني المستقل 6.1.3

(i) في أسهم البنك األهلي المتحد 

األهلي المتحد كما في آخر تاريخ ال يمتلك المستشار المهني المستقل كما لم يبِد اهتماًما بامتالك أسهم في البنك 

مزاولة، كما لم يتعامل لحسابة الخاص للحصول على قيمة من أسهم البنك األهلي المتحد خالل الفترة التي تبدأ 

 بستة أشهر ما قبل آخر تاريخ مزاولة.

(ii) في أسهم بيت التمويل الكويتي 

بامتالك أسهم في بيت التمويل الكويتي كما في آخر تاريخ ال يمتلك المستشار المهني المستقل كما لم يبِد اهتماًما 

مزاولة، كما لم يتعامل لحسابة الخاص للحصول على قيمة من أسهم بيت التمويل الكويتي خالل الفترة التي تبدأ 

 بستة أشهر ما قبل آخر تاريخ مزاولة.

 توجهات أعضاء مجلس إدارة البنك األهلي المتحد 6.2

 أعاله رغبته في قبول العرض. 6.1.2لس إدارة البنك األهلي المتحد المدرجة أسماؤهم في القسم أبدى كل عضو من أعضاء مج
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 ةالمالي اتاإلفصاح 6.3
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 في الملحق ب من هذا التعميم. 2019ديسمبر  31المنتهية في ندرج المجموعة الكاملة للبيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية  6.3.1

 

 بيان التغيرات الجوهرية 6.3.2

 ولغاية آخر تاريخ مزاولة. 2020يناير  1لم تطرأ أي تغيرات جوهرية على الوضع المالي للبنك األهلي المتحد منذ تاريخ 

)التاريخ الالحق  2020يناير  1الغ عنها منذ تاريخ لم تحدث أي معامالت جوهرية )خالل سير العمل الطبيعي للبنك( ينبغي اإلب

 آلخر بيان مالي منشور(.

 السياسات المحاسبية الهامة 6.3.3

في الملحق ب  2019ديسمبر  31أدرجت كافة السياسات المحاسبية الهامة المتضمنة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 

 لبيانات المالية الموحدة".من هذا التعميم، تحت عنوان "مالحظات حول ا

 الرأي المتحفظ للمدقق 6.3.4

 لم يبِد المدققون رأيًا متحفًظا في تقرير المدققين بشأن البيانات المالية للبنك األهلي المتحد خالل السنوات الثالثة األخيرة.

 تغيير السياسة المحاسبية 6.3.5

لية الثالث األخيرة، باستثناء تلك الواردة في الملحق ب لم تطرأ أي تغيرات جوهرية على السياسة المحاسبية خالل السنوات الما

 من هذا التعميم، تحت عنوان "السياسات المحاسبية الهامة".

 إفصاحات أخرى 6.4

 اتفاقيات خدمات أعضاء مجلس اإلدارة

تعيين العضو أو بتاريخ الحق يبدأ مع  2018مارس  21أبرمت جميع اتفاقيات خدمات أعضاء مجلس اإلدارة لفترة تبدأ بتاريخ 

ال  )ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك طبقًا للشروط الملحوظة فيها(. 2021ولغاية تاريخ االجتماع السنوي العام المقرر انعقاده في مارس 

 شهًرا أو أكثر.  12توجد اتفاقية خدمة تستمر لفترة 

 الستة السابقة لتاريخ بدء سريان مدة العرض.لم تُبرم أو تُعدل أي اتفاقية خدمة مع أعضاء مجلس اإلدارة خالل األشهر 

 اإلدارة .7

 في ما يلي لمحة موجزة عن إدارة البنك األهلي المتحد:

 الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب -السيد عادل عبدالشافي اللبان  •

)أعلى مرتبة شرف( من الجامعة . عضو في اللجنة التنفيذية. يحمل شهادة ماجستير في علوم االقتصاد 2000يوليو  30مدير منذ 

)أعلى مرتبة شرف( ، وشهادة بكالوريوس في علوم االقتصادية من الجامعة ذاتها 1980األمريكية في القاهرة حيث تخّرج في العام 

 .1977حيث تخّرج في العام 

مجلس إدارة المصرف المتحد  الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للبنك األهلي المتحد ش.م.ب. )البحرين(؛ نائب رئيس

نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي )المملكة العربية السعودية(؛  )ليبيا( للتجارة واالستثمار ش.م.ل.

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة( ش.م.ع.؛ عضو في مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.، 

نائب أول لرئيس مجلس إدارة البنك األهلي )ُعمان(؛ نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المتحد )مصر(؛ نائب  )الكويت(. سابقًا:

رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري العراقي )العراق(؛ عضو في مجلس إدارة البنك األهلي المتحد المحدود في اإلمارات العربية 

دارة بورصة البحرين، سابقًا سوق البحرين لألوراق المالية )البحرين(؛ عضو في مجلس إدارة شركة المتحدة؛ عضو في مجلس إ

الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي )الكويت(؛ عضو في مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين )البحرين(؛ الرئيس التنفيذي 

حدة(؛ عضو منتدب في البنك التجاري الدولي ش.م.م. )مصر(؛ رئيس والعضو المنتدب لبنك الكويت المتحد ش.ع.م. )المملكة المت
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مجلس إدارة شركة التجاري الدولي لالستثمار )مصر(؛ نائب رئيس مورجان ستانلي لشؤون مالية الشركة، الواليات المتحدة 

 األمريكية؛ مساعد نائب رئيس المؤسسة العربية المصرفية )البحرين(.

 نة(.س 41)مجموع سنوات الخبرة: 

 المالية والتطوير االستراتيجي -نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  -السيد سانجيف بايجال  •

؛ عضو في مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.، ، البحرينرئيس مجلس إدارة الهالل اليف ش.م.ب. والهالل تكافل ش.م.ب.

ش.م.ع.ع.، ُعمان؛ خبرة سابقة في منصب رئيس إدارة التمويل بمجموعة الكويت؛ نائب ثان لرئيس مجلس إدارة البنك األهلي المتحد 

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.، البحرين؛ والمراقب المالي بالبنك األهلي التجاري في البحرين؛ وتقلد عدة مناصب في إرنست آند 

ونية الدولية من االتحاد الدولي للمحاسبين يونغ في البحرين وبرايس ووتر هاوس بالهند؛ وهو حاصل على شهادة في المحاسبة القان

 المهنيين، وهو عضو في المعهد األمريكي للمحاسبين العموميين المعتمدين، وعضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في الهند.

 سنة(. 36)مجموع سنوات الخبرة: 

 نونية واالمتثالالمخاطر والشؤون القا -نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  -السيد كيث غيل  •

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.، الكويت؛ عضو في مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش.م.م.، مصر؛ عضو 

في مجلس إدارة البنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة( بي إل سي؛ تولّى سابقًا منصب رئيس المجموعة إلدارة المخاطر في البنك 

)المؤسسة العربية المصرفية( الدولي بي إل سي؛  ABCحد، البحرين، ورئيس قسم االئتمان والمخاطر سابقًا في بنك األهلي المت

تولّى عدة مناصب رئيسية في المملكة  مساعد سابق لنائب رئيس إدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة العربية المصرفية، البحرين.

عضو زميل في معهد المحاسبين المعتمدين في  المملكة المتحدة وشركة إرنست أند يونغ. المتحدة، وتحديدًا في شركة كي بي إم جي

 إنجلترا وويلز، ويحمل شهادة بكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في المحاسبة والمالية من جامعة النكاستر في المملكة المتحدة.

 سنة(. 39)مجموع سنوات الخبرة: 

 الخدمات المصرفية لألفراد -الرئيس التنفيذي للمجموعة نائب  -السيد سفرات سيجل  •

رئيس قسم التسويق العام والمنتجات في بنك أبوظبي األول باإلمارات العربية المتحدة؛ رئيس قسم الخدمات المصرفية العالمية  سابقًا:

باركليز بالهند؛ رئيس االستراتيجية  لألفراد في بنك أبوظبي الوطني باإلمارات؛ رئيس قسم المنتجات المصرفية االستهالكية في

والتسويق وتجربة العمالء في سيتي بنك بأستراليا؛ رئيس الخدمات المصرفية لسيتي بنك عن منطقة آسيا والمحيط بسنغافورة؛ رئيس 

لمتحدة شغل عدة مناصب إشرافية في سيتي بنك في سنغافورة وفي الواليات ا قسم البطاقات المصرفية في سيتي بنك باليابان.

 يحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة من كلية دلهي للهندسة في الهند. األمريكية والهند والمملكة العربية السعودية.

 سنة(. 30)مجموع سنوات الخبرة: 

 العمليات والتكنولوجيا -نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  -السيد شفقت أنور  •

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش.م.ع.ع.، ُعمان؛ عضو سابق في مجلس إدارة شركة األهلي المتحد للتمويل، مصر؛ 

عضو سابق في مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ش.م.م. )مصر(؛ نائب سابق للرئيس التنفيذي لشؤون التمويل والمخاطر والعمليات 

)مصر(؛ رئيس العمليات السابق بمجموعة البنك األهلي المتحد ش.م.ب. )البحرين(؛ مدير عمليات  في البنك األهلي المتحد ش.م.م.

البحرين؛ مدير عمليات سابق لمنطقة الخليج في بنك  Grindlaysسابق في بنك البحرين التجاري؛ مدير عمليات سابق في بنك 

ANZ Grindlaysمجموعة  ، اإلمارات العربية المتحدة. تولّى عدة مناصب فيANZ  ،المصرفية في بنغالديش، والمملكة المتحدة

واإلمارات العربية المتحدة، وأستراليا. يحمل شهادة ماجستير في إدارة األعمال وماجستير في اإلدارة العامة، وشهادة بكالوريوس 

 علوم اجتماعية مع مرتبة الشرف في اإلدارة العامة من جامعة داكا في بنغالديش.

 سنة(. 36ت الخبرة: )مجموع سنوا

 الخزينة واالستثمارات -نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  -السيد دايفيد أولون  •

، المملكة المتحدة؛ نائب رئيس RBSمدير خزينة لمجموعة ج. ساينسبوري، المملكة المتحدة؛ نائب مدير خزينة لمجموعة  سابقًا:

التأمين، سويسرا؛ مدير استثمارات في شركة ستاندرد اليف إنفستمنت،  إلعادة Swiss Reأعلى لقسم إدارة الموجودات في شركة 
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، إيرلندا؛ مدير في سيتي بنك، إيرلندا. زميل في جمعية المحاسبين الدوليين المعتمدين، BGBالمملكة المتحدة؛ رئيس قسم الخزينة في 

 ( وماجستير إدارة أعمال من جامعة إدنبره.ويحمل شهادة ماجستير علوم في دراسات الخزينة واالستثمار )جامعة دبلن سيتي

 سنة(. 26)مجموع سنوات الخبرة: 

 الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات -نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  -السيد مارك هيرست  •

ئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة في مصرف ستاندرد تشارترد بنك، سويسرا؛ ر سابقًا:

مجموعة كريدي سويس المملكة المتحدة ورئيس قسم األسواق البريطانية / الدولية في مجموعة كريدي سويس، سويسرا؛ عضو 

مجلس إدارة تنفيذي ورئيس قسم أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك، سويسرا؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة دويتشه 

العالمية إلدارة الموجودات،  RBC، جزر القنال االنجليزي؛ الرئيس التنفيذي وكبار مدراء االستثمار في شركة بنك الدولي المحدودة

المملكة المتحدة؛ رئيس قسم تخصيص الموجودات ومدير أعلى للمحفظات في قطاع االستثمارات الدولية في شركة مانوفاكتشررز 

د الصناعي البريطاني، المملكة المتحدة. يحمل شهادة ماجستير في اإلدارة الدولية من االتحا -اليف، المملكة المتحدة. خبير اقتصادي 

جامعة ماكجيل في كندا، ودبلوم في إدارة الممارسات الدولية من كلية إنسياد، وبكالوريوس علوم من جامعة سوانسيا، وهو زميل 

 ".STEPوعضو في منظمة اختصاصيي الصناديق والملكية " معتمد في معهد المدراء وعضو في معهد المحللين الماليين المعتمدين

 سنة(. 37)مجموع سنوات الخبرة: 

 التدقيق -رئيس المجموعة  -السيد روبرت جونز  •

 نائب الرئيس التنفيذي سابقًا للشؤون المالية والمخاطر والعمليات والتكنولوجيا في البنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة( بي إل سي،

سم التدقيق سابقًا في البنك األهلي المتحد البحرين، ومدير التدقيق سابقًا في البنك التجاري الوطني )المملكة العربية ورئيس ق

نجح في اختبارات شهادة االعتماد من جمعية مراجعة ومراقبة نظم المعلومات ومعهد المجازين في السكرتارية والعمل  السعودية(.

 اإلداري. 

 سنة(. 41ة: )مجموع سنوات الخبر

 الموارد البشرية والتطوير -رئيسة المجموعة  -السيدة إيمان المدني  •

ومنصب مساعدة مدير عام الموارد البشرية في  تولت سابقًا منصب رئيسة قسم الموارد البشرية في بنك الكويت والشرق األوسط؛

مجاالت تقنية المعلومات والتدريب والتنمية. ومسؤولة بنك برقان، الكويت؛ قبل ذلك، عملت في معهد الكويت لألبحاث العملية في 

حوكمة شركات ُمجازة من كلية لندن لألعمال. ُمجازة في التقييم النفسي من توماس إنترناشونال، وُمجازة في البرمجة اللغوية 

، وشهادة زمالة في علوم العصبية. تحمل شهادة بكالوريوس علوم في الرياضيات من جامعة دنفر في الواليات المتحدة األمريكية

 الكمبيوتر من كلية الين في والية أوريغون األمريكية. 

 سنة(.  35)مجموع سنوات الخبرة: 

 البنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة( بي إل سي -الرئيس التنفيذي  -السيد سامي تميم  •

ائب الرئيس التنفيذي إلدارة الخدمات الخاصة وإدارة ن سابقًا: عضو في مجلس إدارة جمعية المصرفيين العرب، المملكة المتحدة.

الثروات في البنك األهلي المتحد، المملكة المتحدة؛ مدير تنفيذي في بنك يو بي إس، لندن؛ عضو مجلس إدارة في مصرف سيتي 

؛ رئيس الخدمات بنك، المملكة المتحدة؛ نائب رئيس أعلى في بنك كوتس، جنيف؛ عضو منتدب في بنك بيروت، المملكة المتحدة

زميل معتمد  يحمل شهادة بكالوريوس في االقتصاد من الجامعة األمريكية في بيروت. الخاصة في مجموعة سامبا، المملكة المتحدة.

 المعهد المعتمد لألوراق المالية واالستثمار. من

 سنة(.  35)مجموع سنوات الخبرة: 

 البنك األهلي المتحد، الكويت -الرئيس التنفيذي القائمة بأعمال  -السيدة جهاد الحميضي  •

 1984انضمت إلى البنك في العام  سنة في مجال الخدمات المصرفية، وتحديدًا في التكنولوجيا والعمليات. 35لديها خبرة تزيد عن 

ومنذ العام  ت، وتطوير األنظمة.حيث تولّت عدة مناصب إشرافية مرتبطة بالعمليات، واإلدارة، واألنظمة االلكترونية، ومعالجة البيانا

ثّم إلى منصب  2016، شغلت منصب مدير عام تكنولوجيا المعلومات والعمليات، وارتقت إلى منصب مدير عام أعلى في العام 2001

هي عضو في مجلس إدارة شركة كي نت ونائبة رئيس مجلس  .2018نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الدعم المصرفي في يونيو 
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ة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة شبكة المعلومات االئتمانية، وعضو سابق في مجلس إدارة الشركة الخليجية لحفظ األوراق اإلدار

 السيدة جهاد حائزة شهادة علوم في الرياضيات )تخصص رئيسي( واالقتصاد )تخصص ثانوي( من جامعة الكويت.  المالية.

 سنة(.  35)مجموع سنوات الخبرة: 

 البنك األهلي المتحد )مصر( ش.م.م.، مصر -القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي  -ة صادق السيدة هال •

سنة في المجال المصرفي ووظائف إدارة المخاطر، كما تولّت مسؤوليات إشرافية في مجال  30تمتلك السيدة هالة خبرة تزيد عن 

ية، وتقنية المعلومات، إضافةً إلى غيرها من الشؤون المكتبية الشؤون المالية، واالمتثال، والشؤون القانونية، والعمليات التشغيل

، وكانت قد عملت قبل ذلك لدى البنك التجاري 2006مصر في ديسمبر من العام  -واإلدارية. انضمت إلى البنك األهلي المتحد 

المخاطر. تحمل السيدة  سنوات في الخدمات المصرفية للشركات وإدارة 8الدولي في مصر، حيث تولّت مناصب عليا على مدى 

 هالة شهادة بكالوريوس في العلوم االقتصادية من كلية العلوم االقتصادية والسياسية في جامعة القاهرة.

 سنة(. 31)مجموع سنوات الخبرة: 

 المصرف التجاري العراقي، العراق -السيد نوري الدبيسي  •

تولى سابقًا منصب نائب مدير عام مصرف الرشيد في  قعضو في مجلس إدارة المصرف التجاري العراقي ش.م.خ. في العرا

يحمل شهادة محاسبة من معهد علوم  العراق، كما شغل عدة أدوار إشرافية عليا في مصرف الرافدين ومصرف الرشيد في العراق.

 المحاسبة الدولي في لبنان. 

 سنة(. 56)مجموع سنوات الخبرة: 

 مصرف المتحد للتجارة واالستثمار، ليبياال -الرئيس التنفيذي  -السيد أيمن الجمال  •

تولى سابقًا دور عضو منتدب ورئيس قسم االستثمارات في بنك االستثمار القومي في مصر، وعضو منتدب سابق لشؤون إدارة 

األصول واألسهم الخاصة في شركة النعيم القابضة لالستثمارات، وعضو منتدب سابق في المجموعة المالية هيرميس في مصر، 

هو عضو  مدير تنفيذي سابق في شركة التجاري الدولي لالستثمار، ومساعد مدير عام سابق في البنك التجاري الدولي في مصر.و

يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة  سابق في مجالس إدارة عدة شركات وبنوك لتمثيل استثمارات أصحاب العمل.

 القاهرة بمصر. 

 سنة(. 36رة: )مجموع سنوات الخب

 البنك األهلي المتحد ش.م.ب. )فرع مركز دبي المالي العالمي( -الرئيس التنفيذي  -السيد سي بي جانيش  •

رئيس تنفيذي مناوب سابق ورئيس قسم الخدمات  مجموعة الخدمات المصرفية، البنك األهلي، ُعمان. -نائب رئيس تنفيذي سابق 

حدود، شمال آسيا )هونغ كونغ(. شغل منصب رئيس قسم التمويل التجاري سابقًا في المصرفية للشركات، بنك آي سي آي سي الم

بنك آي سي آسي المحدود في الهند، ورئيس إقليمي سابق للخدمات المصرفية للشركات )جنوب الهند( في بنك آي سي آي سي 

دارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الواليات المحدود. يحمل شهادة في البرنامج التنفيذي في اإلدارة العامة من كلية سلوان لإل

المتحدة األمريكية، وشهادة في البرنامج التنفيذي إلدارة األعمال من المعهد الهندي لإلدارة كالكوتا. يحمل كذلك شهادة ماجستير في 

لهند، إضافة إلى شهادة في التمويل التجارة من جامعة إم كيه في الهند، وشهادة ماجستير في إدارة المصارف من جامعة أالجابا في ا

 اإلسالمي من المعهد القانوني لألوراق المالية واالستثمار )المملكة المتحدة(، وهو شريك معتمد من المعهد الهندي للمصرفيين.

 سنة(.  29)مجموع سنوات الخبرة: 

 الهالل اليف والهالل تكافل -الرئيس التنفيذي  -السيد سعيد حتحوت  •

سابق في شركة الهالل اليف ش.م.ب. وشركة الهالل تكافل ش.م.ب. في البحرين، ومدير سابق للعمليات وتقنية رئيس عمليات 

المعلومات في الهالل اليف والهالل تكافل أيًضا في البحرين. كذلك شغل منصب مدير العمليات اإلقليمي ورئيس العمليات سابقًا في 

يحمل شهادة ماجستير  ين على الحياة سابقًا في شركة التأمين العربية ش.م.ل في لبنان.شركة إيس اليف للـتأمين بمصر، ومدير التأم

 في إدارة األعمال وشهادة بكالوريوس في التسويق لألعمال من الجامعة اللبنانية األمريكية في لبنان. 

 سنة(.  22)مجموع سنوات الخبرة: 
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المتحد الحصول على نسخ من هذا التعميم ومن مستند العرض واستمارة القبول والتحويل )وفقًا يمكن لمساهمي البنك األهلي 

 أعاله(.  IVمن القسم  8.2لإلجراءات المبيّنة في الفقرة 

المبنى رقم كما أن المستندات التالية ستصبح متوفرة لتدقيق في المقر الرئيسي للبنك األهلي المتحد )لدى السكرتير المتواجد في 

، المنامة، مملكة البحرين( والمقر الرئيسي للبنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع. )لدى 428، ضاحية السيف 2832، طريق 2495

، دروازة العبدالرزاق، شارع مبارك الكبير، الكويت( 9السكرتير المتواجد في البرج الشرقي، مجمع البنوك، المنطقة التجارية رقم 

 معتادة التي يكون فيها العرض ما زال مفتوًحا للقبول:خالل ساعات العمل ال

 النظام األساسي للبنك األهلي المتحد، مع التعديالت التي قد تطرأ عليه من وقت إلى آخر؛ (أ

 ؛2019، و2018، و2017البيانات المالية الموّحدة للبنك األهلي المتحد للسنوات المالية  (ب

 ؛2020فبراير  5الكويتي للبنك األهلي المتحد بتاريخ النية المؤّكدة من قبل بيت التمويل  (ج

 الموافقة الخطية من قبل المستشار المهني المستقل لمشاركة رأي المستشار المهني المستقل؛ (د

 رأي المستشار المهني المستقل؛ (ه

 عرض موجز للمستشار المهني المستقل؛ (و

 واتفاقية التنفيذ. (ز
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