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مستند العرض
فيما يتعلق بالعرض الطوعي المشروط المقدم من بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. لالستحواذ على 100٪ من 

األسهم العادية المصدرة والمدفوعة للبنك األهلي المتحد ش.م.ب عن طريق تبادل األسهم بنسبة تبادل سهم 
واحد من أسهم بيتك الجديدة لكل 2.325581 سهم من أسهم األهلي المتحد

مهم: إذا ساورتكم شكوك بشأن محتويات مستند العرض وجوانبه يجب عليكم استشارة أي متداول أوراق مالية مرخص، أو مؤسسة مرخصة 
في األوراق المالية، أو مدير بنك، أو مستشار قانوني، أو محام، أو محاسب مهني، أو أي مستشار مهني آخر.

بيان إخالء المسؤولية
ال يتحمل كٌل من مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين أي مسؤولية عن دقة واكتمال 
البيانات والمعلومات الواردة في مستند العرض هذا، ويخلون مسؤوليتهم صراحًة عن أي نوع من الخسائر التي قد تنشأ عن االعتماد على كل 

محتويات مستند العرض هذا أو أي جزء منه. 

مستند العرض مؤرخ في 24 فبراير 2020

مقدم العرض

بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

وكيل االستالم في البحرينالمستشار القانوني لمقدم العرضالمستشار المالي لمقدم العرض

شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.)مقفلة(فريشفيلدز بروكهاوس درينغرغولدمان ساكس انترناشيونال

 وكيل االستالم في البحرين، ومستشار التنفيذ 
في البحرين، ومستشار اإلدراج الثانوي

 وكيل االستالم في الكويت 
ووكيل التخصيص

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.سيكو ش.م.ب.)مقفلة(



إقرار أعضاء مجلس اإلدارة
أدناه،  أسمائهم  والظاهرة  هذا،  العرض  مستند  مصدري  ش.م.ك.ع.  الكويتي  التمويل  بيت  إدارة  مجلس  أعضاء  إن 
العرض هذا. على حد علم  الواردة في مستند  المعلومات  المسؤولية عن دقة  يتحملون مجتمعين ومنفردين كامل 
هذا  العرض  مستند  في  الواردة  المعلومات  إن  الالزمة،  الواجبة  العناية  بذلوا  الذين  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  واعتقاد 

متوافقة مع الحقائق وال تحتوي على أية إغفاالت قد تؤثر على أهمية واكتمال مستند العرض هذا.

بيان من مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
تم إعداد مستند العرض هذا من قبل بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. وفقًا لمجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف 
البحرين المركزي بشأن عمليات الشراء واالندماج واالستحواذ، وباألخص وفقا للملحق )ج( منه، لتقديم معلومات إلى مساهمي 
من   ٪100 على  لالستحواذ  ش.م.ك.ع.  الكويتي  التمويل  بيت  من  المقدم  بالعرض  يتعلق  فيما  ش.م.ب.  المتحد  األهلي  البنك 

األسهم العادية الُمصدرة والمدفوعة للبنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

الكويتي ش.م.ك.ع. بموجب هذا  التمويل  بيت  إدارة  يقر مجلس  المركزي.  البحرين  لدى مصرف  العرض هذا  إيداع مستند  تم 
المستند، بعد إجراء العناية الواجبة المطلوبة في مثل هذه الحاالت، بأن المعلومات الواردة في مستند العرض هذا تتفق مع 

الوقائع وال تحتوي على أية إغفاالت جوهرية على حد علمه.

التوقيعالُمسّمى الوظيفيأعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارةحمد عبدالمحسن المرزوق

نائب رئيس مجلس إدارةعبدالعزيز يعقوب النفيسي

عضو مجلس إدارةفهد علي الغانم

عضو مجلس إدارةمعاذ سعود العصيمي

عضو مجلس إدارةخالد سالم النصف

عضو مجلس إدارةنور الرحمن عابد

عضو مجلس إدارةحنان يوسف علي يوسف

عضو مجلس إدارةمطلق مبارك الصانع

عضو مجلس إدارةصالح عبدالعزيز المريخي
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ش.م.ك.ع.  الكويتي  التمويل  بيت  من  مقدم  )“العرض”(  مشروط  طوعي  بعرض  يتعلق  فيما  هذا  العرض  مستند  إعداد  تم 
)“مقدم العرض” أو “بيتك”( لالستحواذ على 100% من األسهم العادية الُمصدرة والمدفوعة للبنك األهلي المتحد ش.م.ب. )“متلقي 
غير  العرض  هذا  يصبح  ال  هذا.  العرض  مستند  في  عليها  المنصوص  واألحكام  للشروط  وفقًا  المتحد”(،  “األهلي  أو  العرض” 
مشروط إال في حالة استيفاء أو التنازل عن، كما تقتضي الحال، الشروط المسبقة المنصوص عليها في القسم 5.7 )الشروط 

المسبقة للعرض( من مستند العرض هذا.

إذا قمت، في وقت استالمك مستند العرض هذا وقبل تقديم قبولك، ببيع جميع أسهمك في األهلي المتحد، يجب عليك على 
المتحد  األهلي  المفّوض من جانب  الشخص  إلى  أو  له،  األسهم  بيع  تم  الذي  الشخص  إلى  العرض هذا  الفور تسليم مستند 
البيع أو التحويل لصالح الشخص الذي تم بيع األسهم له.  البيع من خالله إلنفاذ عملية  أو بورصة البحرين أو أي وكيل آخر تم 
على الرغم من ذلك، ال يجوز إعادة توجيه هذا المستند أو توزيعه في أي والية قضائية ُتشكل بها عملية التحويل هذه انتهاكًا 
المتحد،  األهلي  أو تحويل جزء فقط من أسهمك في  ببيع  إذا كنت قد قمت  القضائية.  الوالية  الصلة في هذه  للقوانين ذات 

فيجب عليك االحتفاظ بهذا المستند.

مجلد  من  واالستحواذ  واالندماج  الشراء  بعمليات  الخاص  الفصل  في  الواردة  لألحكام  وفقًا  هذا  العرض  مستند  إعداد  تم 
التوجيهات السادس لمصرف البحرين المركزي.

تم إيداع مستند العرض هذا لدى مصرف البحرين المركزي وهذا ال ُيشكل ضمانًا من مصرف البحرين المركزي بدقة أو اكتمال 
الحقائق الواردة في مستند العرض هذا.

الكويت  دولة  أو  البحرين  بخالف مملكة  أخرى  المقيمين في دول  المتحد  األهلي  إلى مساهمي  المقدم  العرض  يتأثر هذا  قد 
بقوانين دولة إقامتهم أو موطنهم، وال ُيعتبر هذا عرضًا في أي والية قضائية قد ينتهك فيها هذا العرض قوانين هذه الوالية. 
يجب على جميع مساهمي األهلي المتحد الراغبين في قبول العرض التأكد من االلتزام الواجب بالقوانين السارية في الواليات 

القضائية ذات الصلة بهم، بما في ذلك الحصول على أي موافقة حكومية ضرورية أو دفع أية ضرائب مستحقة.

المالي  المستشار  يقدم  ال  العرض.  مقدم  من  مقدمًة  العرض  مقدم  بشأن  هذا  العرض  مستند  في  الواردة  المعلومات  إن 
المعلومات، وال يوجد في مستند  أو اكتمال هذه  إقرار أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يتعلق بدقة  القانوني أي  والمستشار 

العرض هذا ما ُيشكل، أو ما يتم االعتماد عليه باعتباره، وعدًا أو إقرارًا من المستشار المالي أو المستشار القانوني.

تم إعداد المعلومات الواردة في مستند العرض هذا المتعلقة باألهلي المتحد بحسن نية وبناًء على المعلومات المتاحة للعامة. 
المعلومات  اكتمال  أو  دقة  أي مسؤولية عن  تحمل  القانوني  والمستشار  المالي  والمستشار  العرض  يقبل مقدم  ال  وبالتالي، 

الواردة في مستند العرض هذا فيما يتعلق باألهلي المتحد.

أي  بتقديم  ُيصّرح ألي شخص  لم  االستالم.  أي من وكالء  إلى  العرض هذا  بمستند  المتعلقة  االستفسارات  توجيه جميع  يجب 
معلومات أو أي إقرار بالنيابة عن مقدم العرض بخالف ما هو مبين في مستند العرض هذا.

ُتعد المعلومات الواردة في مستند العرض هذا صحيحًة اعتبارًا من تاريخ مستند العرض هذا. وسيتم نشر أية معلومات جديدة 
جوهرية واإلعالن عنها على الفور كملحق تكميلي لمستند العرض هذا وفقًا لألحكام الواردة في كتاب القواعد.

هام: إذا انتابك أي شٍك بشأن محتويات مستند العرض هذا والجوانب المتعلقة بالعرض، يجب عليك استشارة وكيل 
أوراق مالية مرخص أو مؤسسة مرخصة تعمل في مجال األوراق المالية أو مدير مصرفي أو محامي مستشار قانوني أو 
محاٍم أو محاسب مهني أو أي مستشار مهني آخر. إن إيداع هذا العرض لدى مصرف البحرين المركزي ال يعني أن مصرف 
يقدمها  إقرارات  أو  بيانات  أي  صحة  أو  العرض،  متلقي  أو  العرض  مقدم  أداء  عن  المسؤولية  يتحمل  المركزي  البحرين 

مقدم العرض.

يمكن  المشاركة.  والفروع  البحرين  وبورصة  االستالم  وكالء  مكاتب  من  هذا  العرض  مستند  من  نسخ  على  الحصول  يمكن 
الحصول على )i( نسخ من استمارة القبول والتحويل من مكتب وكيل االستالم في البحرين وبورصة البحرين والفروع المشاركة 
إعداد  تم  الكويت.  فيما يخص  الكويت  االستالم في  إلكترونيًا من مكتب وكيل  والتحويل  القبول  استمارة   )ii(و البحرين؛  في 

مستند العرض هذا بنسخة باللغة العربية وأخرى باإلنجليزية.

يرجى الرجوع إلى القسم 6 )إجراءات قبول العرض( لمزيٍد من التفاصيل.

معلومات هامة
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البيانات التطلعية
يحتوي مستند العرض هذا على كلمات أو عبارات مثل “سوف” و“يهدف إلى” و“يتوقع” و“يتنبأ” و“يستشرف” و“يقدر” و“يعتزم” 
تطلعية”.  “بيانات  ُتعتبر  والتي  التعبيرات  لهذه  اشتقاقات  أو  مماثلة  وتعبيرات  و“ينبغي”  و“مشروع”  و“هدف”  و“مستقبل” 
تستند هذه العبارات التطلعية إلى االفتراضات وينبغي عدم تفسيرها على أنها داللة على األحداث الفعلية التي سوف تحدث 

أو على إنها ضمان ألداء مستقبلي.
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المعاني  ذلك،  خالف  السياق  يقتض  لم  ما  أخرى،  طريقة  بأي  هذا  العرض  مستند  في  المعّرفة  غير  والعبارات  الكلمات  تحمل 
التالية:

معايير المحاسبة لهيئة 
المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية اإلسالمية

المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية من 
حيٍن آلخر 

قبول هذا العرض من جانب أحد مساهمي األهلي المتحد من خالل التوقيع على استمارة القبول
لإلجراءات  وفقًا  العرض  فترة  خالل  االستالم  وكالء  من  أي  إلى  وإرسالها  والتحويل  القبول 

المنصوص عليها في مستند العرض هذا

االستمارة المعدة من قبل وكالء االستالم والتي )i( بالنسبة لمساهمي األهلي المتحد حملة استمارة القبول والتحويل
و/أو  المتحد  األهلي  قبل  من  توزيعها  سيتم  البحرين،  بورصة  في  المتحد  األهلي  أسهم 
األهلي  المتحد حملة أسهم  األهلي  بالنسبة لمساهمي   )ii(و البحرين؛  االستالم في  وكيل 
في  االستالم  وكيل  مكتب  في  إلكترونيًا  استصدارها  يتم  الكويت،  بورصة  في  المتحد 

الكويت، لقبول العرض

البحرين األهلي المتحد مملكة  في  تأسست  عامة  مساهمة  شركة  وهو  ش.م.ب.،  المتحد  األهلي  البنك 
ومسجلة تحت سجل تجاري رقم 46348

أسهم األهلي المتحد في 
بورصة البحرين

أسهم األهلي المتحد المدرجة في بورصة البحرين، بما في ذلك األسهم الورقية

أسهم األهلي المتحد في 
بورصة الكويت

أسهم األهلي المتحد المدرجة في بورصة الكويت

هو مجلس إدارة البنك األهلي المتحد مجلس إدارة األهلي المتحد

اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية لألهلي المتحد

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي األهلي المتحد المنعقد للموافقة على، من 
بين أمور أخرى، وخاضعًا ألية متطلبات قانونية وتنظيمية، تحويل أعمال األهلي المتحد في 

مملكة البحرين إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

األهلي المتحد وشركاته الفرعية وفروعهمجموعة األهلي المتحد

البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.، بنك مؤسس في دولة الكويت ومسجل تحت سجل تجاري األهلي المتحد الكويتي
رقم 429

8.774.444.281 سهم مصدر في األهلي المتحد بقيمة اسمية 0.25 دوالر أمريكي لكل منها أسهم األهلي المتحد
المتحد يتم اصدارها ودفعها، سواء  المتحد، وأية أسهم في األهلي  في رأس مال األهلي 
كأسهم منحة أو أسهم صادرة بموجب خطة خيار األسهم للموظفين في األهلي المتحد 

و/أو بخالف ذلك، بعد تاريخ مستند العرض هذا ولكن قبل تاريخ النفاذ 

حملة أسهم األهلي المتحدمساهمي األهلي المتحد

والمصرح وكيل االستالم في البحرين العرض  مقدم  قبل  من  المعينة  الجهات  وهي  سيكو،  و/أو  للمقاصة  البحرين 
المتحد  األهلي  العرض لمساهمي  والتحويل وفقًا لمستند  القبول  باستالم استمارات  لها 
حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين ولمساهمي األهلي المتحد المقيمين خارج 

الكويت والبحرين 

بيتك واألهلي المتحد البنوك

البورصة في مملكة البحرينبورصة البحرين

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

البورصة في دولة الكويتبورصة الكويت

1. المصطلحات
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مجلس إدارة بيتكمجلس اإلدارة

يوم )بخالف الجمعة والسبت( تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في مدينة الكويت، الكويت يوم عمل
ومملكة البحرين

مصرف البحرين المركزيالمركزي البحريني

بنك الكويت المركزيالمركزي الكويتي

التعاون نسخة مصدقة أي مما يلي من دول مجلس  نسخة من وثيقة معتمدة كنسخة طبق األصل من 
)أ( محام؛ )ب( كاتب عدل؛ )ج( محاسب  المالي:  العمل  أو دولة عضو في مجموعة  الخليجي 
قانوني / معتمد؛ )د( مسؤول في وزارة حكومية؛ )ه( مسؤول في سفارة أو قنصلية؛ أو )و( 

مسؤول تابع لمقدم العرض، أو متلقي العرض، أو أي مؤسسة مالية أخرى مرخصة

هيئة أسواق المال في دولة الكويتهيئة أسواق المال

الالئحة التنفيذية لهيئة أسواق 
المال

المال  أسواق  هيئة  إنشاء  بشأن  وتعديالته   2010 لسنة   )7( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة 
وتنظيم أنشطة األوراق المالية

البحرين، قانون الشركات التجارية مملكة  في  التجارية  الشركات  قانون  بإصدار   2001 لسنة   21 رقم  بقانون  مرسوم 
بصيغته المعدلة من حيٍن آلخر

الشروط المنصوص عليها في القسم 5.7 )الشروط المسبقة للعرض( من مستند العرض الشروط المسبقة
هذا

مسجلة ملكيتها عن طريق الحاسوبمسجلة عن طريق الحاسوب

في حال نجاح العرض، هو التاريخ الذي يتم فيه إصدار أسهم بيتك الجديدة بنجاح على أنها تاريخ النفاذ
مدفوعة بالكامل لمساهمي األهلي المتحد الذين يظهرون في سجل المساهمين الخاص 

باألهلي المتحد كما في تاريخ التسجيل وفقًا لنسبة التبادل

نسبة التبادل المنصوص عليها في القسم 5.4 )مقابل العرض( من مستند العرض هذانسبة التبادل

مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل األموالمجموعة العمل المالي

تاريخ اغالق العرض األولي، أو التاريخ الذي يقع ما ال يقل عن 15 يوم تقويمي من تاريخ اعالن تاريخ إغالق العرض النهائي
أبعد،  أيهما  المطلوب،  القبول  ناحية  بأنه اصبح غير مشروط من  االعالن  أو  العرض  تعديل 

والذي سيكون 12 مايو 2020 لغايات مستند العرض هذا

جولدمان ساكس انترناشيونال، فرع مركز دبي المالي العالمي )DIFC(المستشار المالي

االخطار بالنية المؤكدة للتقدم بعرض والصادر عن بيتك إلى مجلس إدارة األهلي المتحد النية المؤكدة
بتاريخ 5 فبراير 2020

مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة مجلس التعاون الخليجي
عمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة 

رقم فريد صادر عن البحرين للمقاصة ألي مستثمر يقوم بفتح حساب إيداع لألوراق المالية رقم مستثمر
لدى البحرين للمقاصة

التاريخ الذي يقع في اليوم التقويمي الحادي والعشرين من تاريخ فتح العرض، وهو التاريخ تاريخ اغالق العرض األولي
مجلد  بموجب  ممكن  هو  كما  تمديد  وأية  النهائي  العرض  اغالق  تاريخ  مراعاة  مع  األخير، 
واالندماج  الشراء  المركزي بشأن عمليات  البحرين  الصادر عن مصرف  السادس  التوجيهات 
 2020 أبريل   15 سيكون  والذي  المكتملة،  والتحويل  القبول  استمارات  الستالم  واالستحواذ، 

لغايات مستند العرض هذا

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.الكويت للمقاصة

بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.، شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الكويت ومسجلة بيتك
بموجب سجل تجاري رقم 26066 
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البحرين تحت بيتك البحرين )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة(، بنك تأسس في مملكة  الكويتي  التمويل  بيت 
السجل التجاري رقم 48128

تحت بيتك كابيتال الكويت  دولة  في  تأسست  شركة  وهي  ش.م.ك.،  لالستثمار  كابيتال  بيتك  شركة 
السجل التجاري رقم 76471

بيتك وشركاتها الفرعية وفروعها، بما في ذلك مجموعة األهلي المتحدمجموعة بيتك

6.976.489.202 سهم مصدر ومدفوع في بيتك بقيمة اسمية 0.100 دينار كويتي للسهم في أسهم بيتك
رأس مال بيتك، بما في ذلك أية أسهم في بيتك تصدر تبعا للعرض

باستالم وكيل االستالم في الكويت لها  والمصرح  العرض  مقدم  قبل  من  المعينة  الجهة  وهو  للمقاصة،  الكويت 
استمارات القبول والتحويل وفقا لمستند العرض لمساهمي األهلي المتحد حملة أسهم 
الكويت  خارج  المقيمين  المتحد  األهلي  ولمساهمي  الكويت  بورصة  في  المتحد  األهلي 

والبحرين

العملة القانونية في دولة الكويتدينار كويتي

آخر تاريخ قبل ارسال مستند العرض هذا إلى مجلس إدارة األهلي المتحد لغايات التأكد من تاريخ آخر يوم عملي
بعض المعلومات التي يحتويها مستند العرض، وهو 20 فبراير 2020

2020 آخر تاريخ للتداول مارس   22  )i( سيكون  والذي  عمل،   )1( بيوم  التداول  تعليق  تاريخ  يسبق  الذي  التاريخ 
في البحرين؛ و)ii( 22 مارس 2020 في الكويت، ما لم يتم اعالن عطلة رسمية، عندها 

سيكون التاريخ 19 مارس 2020 

فريشفيلدز بروكهاوس درينغر، مشاركة ذات مسؤولية محدودةالمستشار القانوني

الشخص الذي يقل عمره عن 21 عامًاقاصر

وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت وزارة التجارة والصناعة

وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين

األهلي أسهم بيتك الجديدة مساهمي  إلى  بالكامل،  مدفوعة  كأسهم  إصدارها،  المقرر  الجديدة  بيتك  أسهم 
المتحد وفقًا للعرض

العرض المشروط الطوعي المقدم من بيتك لالستحواذ على نسبة 100٪ من األسهم العادية العرض
الُمصدرة والمدفوعة في األهلي المتحد عن طريق مبادلة األسهم وفقا لنسبة التبادل

تاريخ االعالن عن قبول/رفض 
العرض

التاريخ الواقع في تاريخ اغالق العرض األولي، وهو التاريخ الذي يتم فيه اعالن نتائج العرض، 
فيما يتعلق بالقبول المطلوب، إلى مساهمي األهلي المتحد، والذي سيكون 15 أبريل 2020 

لغايات مستند العرض هذا

مستند العرض هذا المعد بخصوص العرض، والمؤرخ في 24 فبراير 2020مستند العرض

القبول تاريخ فتح العرض استمارات  االستالم  وكالء  سيستلم  منه  اعتبارًا  الذي  التاريخ  وهو   ،2020 مارس   26
والتحويل المكتملة 

الفترة التي تبدأ من تاريخ فتح العرض وتنتهي في تاريخ إغالق العرض األوليفترة العرض

األهلي المتحدمتلقي العرض

بيتكمقدم العرض

فروع األهلي المتحد في البحرين المذكورة في القسم 6.2 من مستند العرض هذا، والتي الفروع المشاركة
ستتسلم استمارات القبول والتحويل خالل فترة العرض

وكيل االستالم في البحرين ووكيل االستالم في الكويتوكالء االستالم
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مساهمي تاريخ التسجيل حق  بيان  أجل  من  المحدد  التاريخ  وهو  العرض،  فتح  تاريخ  يسبق  الذي  التاريخ 
األهلي المتحد في استالم العرض، ولتمكين اصدار قائمة لمساهمي األهلي المتحد الذين 
من حقهم الحصول على أسهم بيتك الجديدة، والذي سيكون 24 مارس 2020 في مملكة 

البحرين و25 مارس 2020 في دولة الكويت

القبول الصحيح الذي يتم استالمه فيما يتعلق بأسهم األهلي المتحد والذي يمثل نسبة القبول المطلوب
العرض  تاريخ إغالق  الُمصّدر في وقت  المتحد  األقل من إجمالي رأس مال األهلي  85٪ على 

األولي

سيكو ش.م.ب.)مقفلة(سيكو

قائمة تاريخ تعليق التداول اصدار  لتمكين  المتحد  األهلي  بأسهم  التداول  تعليق  فيه  سيتم  الذي  التاريخ 
بمساهمي األهلي المتحد الذين لهم الحق باستالم العرض واستالم أسهم بيتك الجديدة، 
وهو التاريخ الواقع بعد آخر تاريخ للتداول بيوم عمل واحد )1(، والذي سيكون 23 مارس 2020 

لغايات مستند العرض هذا

تاريخ فترة تعليق التداول من  ستبدأ  والتي  المتحد  األهلي  بأسهم  التداول  تعليق  فيها  سيتم  التي  الفترة 
من  التمكن  عدم  بسبب  العرض  وقف  تاريخ   )i( من  األقرب  حتى  وتستمر  التداول  تعليق 
اعالنه غير مشروط من ناحية القبول المطلوب؛ )ii( تاريخ وقف العرض بسبب عدم التمكن 

من اعالنه غير مشروط من كافة النواحي؛ أو )iii( تاريخ النفاذ

العملة القانونية في الواليات المتحدة األمريكيةدوالر أمريكي
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24 فبراير 2020

أعزائي مساهمي األهلي المتحد،

لبدء  المركزي  البحرين  المشروطة من مصرف  الموافقة  بيتك استالم  إدارة  أعلن مجلس   ،2019 أكتوبر   9 و   2019 1 ديسمبر  في 
إجراءات االستحواذ على األهلي المتحد واستالم الموافقة المشروطة من بنك الكويت المركزي على االستحواذ المقترح على 
التوالي. في 20 يناير 2020، قررت الجمعية العامة لمساهمي بيتك الموافقة على االستحواذ المقترح على  األهلي المتحد على 

األهلي المتحد وأذنت لمجلس إدارة بيتك بمتابعة اإلجراءات ذات الصلة لتنفيذ عملية االستحواذ المقترحة.

الشروط  مراعاة  مع  األسهم.  تبادل  طريق  عن  االختياري  المشروط  العرض  هذا  خالل  من  االستحواذ  عملية  تتم  أن  الهدف  إن 
المسبقة المنصوص عليها في مستند العرض هذا، في تاريخ النفاذ، سيتم إصدار أسهم بيتك الجديدة لمساهمي األهلي 
المتحد الحاليين مقابل عملية االستحواذ. عند سريان العرض، ستصبح مجموعة األهلي المتحد شركة تابعة مملوكة بالكامل 

لبيتك وسيصبح مساهمي األهلي المتحد مساهمين في مجموعة بيتك.

إن عملية االستحواذ المقترحة، إذا تم تنفيذها، ستنشئ مؤسسة مالية إسالمية رائدة تتمتع بقوة مالية قوية وشبكة عالمية. 
من  وواحدة  األصول،  حيث  من  العالم  في  إسالمية  مالية  مؤسسة  أكبر  بيتك  يصبح  أن  إلى  ذلك  سيؤدي  ذلك،  إلى  باإلضافة 

المؤسسات المالية الرائدة في الكويت والبحرين، وسيكون له وجود في 10 دول.

البحرين  مملكة  في  المتحد  األهلي  أعمال  تحويل  بعملية  االستحواذ  بعد  المتحد  لألهلي  بالنسبة  بيتك  استراتيجية  ستبدأ 
المنتجات  من  كاملة  اإلسالمية وستقدم مجموعة  الشريعة  أحكام  مع  متوافقة  أعمال  إلى  المتحدة  والمملكة  والعراق  ومصر 
المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية الخاضعة لموافقة المركزي البحريني. ان هذا مع نية الحفاظ على السجل التجاري 
لطلب  وفقًا  رقمي  بنك  إلى  الكويتي  المتحد  األهلي  بتحويل  أيضًا  بيتك  سيبدأ  بنجاح،  العرض  إتمام  بعد  المتحد.  لألهلي 
المركزي الكويتي، مباشرة بعد االنتهاء بنجاح من تحويل أعمال األهلي المتحد لتصبح متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، سيبدأ 
المتحد وبيتك  البحرين، وهما األهلي  بالكامل في  المملوكتين  الفرعيتين  اندماج قانونية لدمج شركتيه  بيتك بإجراء عملية 

البحرين.

كنتيجة  بيتك  في  المتحد  األهلي  لمساهمي  إصدارها  سيتم  التي  األسهم  عدد  تحدد  )التي  التبادل  نسبة  على  االتفاق  تم 
للعرض( بين بيتك واألهلي المتحد بعد التقييم المبدئي والتحليالت األخرى التي أعدها بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط 
وكريديت سويس، وتحليل مالي أعده المستشار المالي، والمفاوضات التجارية المفصلة بين البنكين اللذين أكدهما كل من 
مجلس إدارة بيتك ومجلس إدارة األهلي المتحد في 12 سبتمبر 2019. كما تمت الموافقة على نسبة التبادل من قبل مساهمي 

بيتك في اجتماع الجمعية العامة المنعقد في 20 يناير 2020. 

مؤهلين  التسجيل  تاريخ  في  المتحد  األهلي  أسهم  سجل  في  أسماؤهم  تظهر  الذين  المتحد  األهلي  مساهمي  سيكون 
الستالم العرض. يجب على مساهمي األهلي المتحد مالحظة أنه سيتم تعليق التداول في أسهم األهلي المتحد خالل فترة 

تعليق التداول.

يخضع تنفيذ العرض للتنازل عن أو الوفاء بالشروط المسبقة المنصوص عليها في مستند العرض هذا. ويشمل ذلك، على 
سبيل المثال ال الحصر، استالم القبول المطلوب فيما يتعلق بأسهم األهلي المتحد والذي يمثل ما ال يقل عن 85٪ من إجمالي 
رأس مال األهلي المتحد المصدرة لألهلي المتحد في وقت تاريخ إغالق العرض األولي. بعد استالم القبول المطلوب، سيتم دعوة 
األهلي  أعمال  قانونية وتنظيمية، على تحويل  أخرى، وتخضع ألي متطلبات  أمور  بين  للموافقة، من  المتحد  األهلي  مساهمي 
المتحد من قبل  العادية لألهلي  العامة غير  الجمعية  البحرين لتصبح متوافقة مع الشريعة اإلسالمية في اجتماع  المتحد في 
أغلبية أصوات ثلثي أسهم األهلي المتحد الممثلة في اجتماع األهلي المتحد. باإلضافة إلى ذلك، يعد استكمال إدراج بيتك على 

بورصة البحرين بمثابة شرط مسبق للعرض.

التنظيمية واإلجرائية واالستثناءات و/أو  الموافقات  المتحد، واستالم جميع  لألهلي  العادية  العامة غير  الجمعية  بموافقة  عماًل 
اإلعفاءات فيما يتعلق بالعرض واالستحواذ على ما ال يقل عن 100٪ من األسهم العادية المصدرة والمدفوعة من األهلي المتحد، 
وشريطة تلقي القبول المطلوب، سيحصل جميع مساهمي األهلي المتحد الذين يمثلون 100٪ من رأس المال المصدر والمدفوع 

من األهلي المتحد على أسهم بيتك الجديدة.

2. خطاب من مجلس إدارة بيتك
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مع مراعاة التفاصيل الواردة في مستند العرض هذا، سيتلقى مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة 
الكويت على أسهم بيتك الجديدة في بورصة الكويت، وسيتلقى مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في 

بورصة البحرين على أسهم بيتك الجديدة في بورصة البحرين.

بصفتك أحد مساهمي األهلي المتحد، نشجعك على قراءة مستند العرض هذا بالكامل وحضور الجمعية العامة غير العادية 
لألهلي المتحد والتصويت على القرارات المقترحة في الجمعية العامة غير العادية لألهلي المتحد فيما يتعلق بالعرض، حتى 
لو كنت قد أعطيت قبولك وقدمت استمارة القبول والتحويل بنجاح. الفشل في تلبية متطلبات النصاب القانوني للجمعية 
العامة غير العادية لألهلي المتحد و/أو الحصول على نسبة التصويت المطلوبة سيؤدي إلى الفشل في االستمرار في تنفيذ 

العرض.

أو  المحامين  أو  الوكالء  أو  الوسطاء  مع  التشاور  اتخاذه  عليهم  يجب  الذي  اإلجراء  في  يشككون  الذين  األشخاص  على  يجب 
المحاسبين المحترفين أو المستشارين المحترفين اآلخرين المرخص لهم.

مجلس اإلدارة 
بيتك
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التواريخ التالية إرشادية فقط وستعتمد، من بين أمور أخرى، على استيفاء الشروط المسبقة )والتواريخ التي يتم فيها ذلك(.

الوقت و/أو التاريخالحدث

22 مارس 2020)1(آخر تاريخ للتداول

23 مارس 2020تاريخ تعليق التداول

تاريخ التسجيل بالنسبة ألسهم األهلي المتحد في بورصة 
البحرين

24 مارس 2020

تاريخ التسجيل بالنسبة ألسهم األهلي المتحد في بورصة 
الكويت

25 مارس 2020

26 مارس 2020تاريخ فتح العرض

15 أبريل 2020تاريخ اغالق العرض األولي

15 أبريل 2020تاريخ االعالن عن قبول/رفض العرض

اليوم األخير ليصبح العرض أو يعلن عنه غير مشروطًا من 
ناحية القبول المطلوب

24 أبريل 2020

نشوء حق مساهمي األهلي المتحد القابلين بسحب 
قبولهم ما لم يصبح العرض غير مشروطا من ناحية 

القبول المطلوب

29 أبريل 2020

7 مايو 2020)2(اجتماع الجمعية العامة غير العادية لألهلي المتحد

12 مايو 2020تاريخ اغالق العرض النهائي
متوقع في 12 مايو 2020)4(اعالن العرض غير مشروطًا من كافة النواحي)3(

تاريخ النفاذتسليم أسهم بيتك الجديدة لمساهمي األهلي المتحد)5(
متوقع في 18 مايو 2020تاريخ النفاذ)6(

مالحظات
سيكون التاريخ في الكويت 19 مارس 2020 إذا تم االعالن عن عطلة رسمية  )1(

مع مراعاة الحصول على استثناء من المركزي البحريني على القاعدة 2.14.5 من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن   )2(
مصرف البحرين المركزي بشأن عمليات الشراء واالندماج واالستحواذ.

على مساهمي األهلي المتحد التنبه إلى إن العرض لن يفتح للقبول مرة أخرى إذا ما تم االعالن عنه غير مشروط من كافة   )3(
النواحي. 

)4(  مع مراعاة استيفاء كافة الشروط المسبقة.

مع مراعاة موافقة هيئة أسواق المال على إصدار أسهم بيتك الجديدة وااللتزام بالقوانين واألنظمة المطبقة في الكويت   )5(
والبحرين.

و/أو  الكويت  في  المطلوبة  التنظيمية  الموافقات  كافة  على  والحصول  للعرض  المسبقة  الشروط  استيفاء  مراعاة  مع   )6(
البحرين.

3. الجدول الزمني المتوقع لألحداث الرئيسية
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مجلس اإلدارة  4.1
ُيقدم هذا العرض وفقًا للقرارات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 12 سبتمبر 2019. قّرر مجلس   
اإلدارة، من بين بنوٍد أخرى، اعتماد تقارير المستشارين الخارجيين التي اطلع عليها مجلس اإلدارة بالتفصيل في اجتماعه 
المنعقد في 8 سبتمبر 2019، والموافقة على نسبة التبادل النهائية لسهم واحد من أسهم بيتك الجديدة مقابل كل 
2.325581 سهم من أسهم األهلي المتحد لالستحواذ على 100% من رأس مال األهلي المتحد، والتوصية بها إلى الجمعية 

العامة عند دعوتها إلى االنعقاد واتمام اإلجراءات والموافقات ذات الصلة. 

الجمعية العامة لمساهمي بيتك  4.2
المنعقد  االجتماع  في  بيتك  لمساهمي  العامة  الجمعية  قبل  من  المعتمدة  للقرارات  وفقًا  أيضًا  العرض  هذا  يقدم   
لقوانين  وفقا   2020 يناير   20 بتاريخ  بيتك  لمساهمي  العامة  الجمعية  اجتماع  نتائج  عن  االفصاح  تم   .2020 يناير   20  بتاريخ 

وأنظمة الكويت، ويمكن إيجادها على الموقع اإللكتروني لبورصة الكويت على
 HTTPS://WWW.BOURSAKUWAIT.COM.KW/NEWS-DETAILS/110/32780

المركزي البحريني – عدم الممانعة  4.3
حصل بيتك من المركزي البحريني على موافقة مشروطة، بتاريخ 31 أكتوبر 2019، فيما يتعلق بتنفيذ العرض )“الموافقة   
على  ردوده  مبينًا   2019 نوفمبر   18 بتاريخ  البحريني خطابًا  المركزي  إلى  بيتك  قدم  المبدئية،  للموافقة  وفقًا  المبدئية”(. 
عدم  خطاب  البحريني  المركزي  قدم  بيتك،  من  الردود  تلقي  بعد  المبدئية.  الموافقة  في  عليها  المنصوص  الشروط 

الممانعة، بتاريخ 28 نوفمبر 2019، فيما يتعلق بتنفيذ العرض.

المركزي البحريني – إدارة مراقبة األسواق المالية  4.4
على   2020 فبراير   23 بتاريخ  ممانعة  عدم  خطاب  البحريني  المركزي  في  المالية  األسواق  مراقبة  إدارة  من  بيتك  استلم   

محتويات وارسال مستند العرض هذا وعلى المعلومات واألمور الواردة فيه.
تم إيداع نسخ من قرارات مجلس اإلدارة ومستند العرض هذا لدى إدارة مراقبة األسواق المالية في المركزي البحريني.  

4. القرارات والموافقات
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ُيشير مجلس اإلدارة إلى النية المؤكدة المؤرخة في 5 فبراير 2020 الذي تم بموجبها إخطار مجلس إدارة األهلي المتحد بالنية 
المؤكدة لبيتك بتقديم عرض إلى مساهمي األهلي المتحد لالستحواذ على أسهمهم في األهلي المتحد.

فيما يلي تفاصيل العرض.

األوراق المالية التي يتم تقديم العرض بشأنها  5.1
إن العرض لالستحواذ على أسهم األهلي المتحد التي تمثل 100٪ من رأس مال األهلي المتحد المصدر والمدفوع. يشمل   
وواحد  ومائتين  ألف،  وأربعين  وأربعة  وأربعمائة  مليون،  وسبعين  وأربعة  وسبعمائة  مليار،  )ثمانية   8.774.444.281 ذلك 
وثمانين( سهم من أسهم األهلي المتحد بقيمة اسمية 0.25 دوالر أمريكي لكل منها، باإلضافة إلى أية أسهم في األهلي 
المتحد تصدر سواء كأسهم منحة، أو بموجب خطة خيار األسهم للموظفين في األهلي المتحد، و/أو بخالف ذلك، بعد 

تاريخ مستند العرض هذا ولكن قبل تاريخ النفاذ.

متلقي العرض  5.2
إن األهلي المتحد ُمسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحت السجل التجاري رقم 46348 كشركة مساهمة عامة   

بحرينية، وُمدرجة أسهمه العادية في بورصة البحرين وبورصة الكويت.

ويقدم  تقليدي  تجزئة  كبنك  يعمل  محليًا  تأسس  بنك  بصفته  البحريني  المركزي  من  ترخيصًا  المتحد  األهلي  يحمل   
لعمالئه من خالل شبكة شركاته الفرعية والزميلة ما يلي )i( الخدمات المصرفية لألفراد؛ )ii( الخدمات المصرفية للشركات؛ 
)iii( خدمات الخزينة واالستثمار؛ )iv( الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات؛ و)v( المنتجات والخدمات المصرفية اإلسالمية 
إلى جانب تقديم منتجات التأمين على الحياة التقليدية وغيرها المقدمة من تكافل. يعمل األهلي المتحد إقليميًا من 
خالل شركاته الفرعية والزميلة في المملكة المتحدة، واإلمارات العربية المتحدة، ومصر، والكويت، والعراق، وليبيا، وعمان.

لألهلي المتحد رأس مال ُمصدر ومدفوع بقيمة  2.193.611.070.25 دوالر أمريكي مقّسم إلى 8.774.444.281 سهم عادي تبلغ   
القيمة االسمية لكل سهم 0.25 دوالر أمريكي.

مقدم العرض  5.3
التجاري رقم 26066 كشركة مساهمة عامة كويتية، وُمدرجة  التجارة والصناعة تحت السجل  إن بيتك مسجل لدى وزارة   

أسهمه العادية في بورصة الكويت.

من  كبيرة  مجموعة  ويقدم  إسالمي  كبنك  ويعمل  محليًا،  تأسس  كبنك  الكويتي  المركزي  من  ترخيصًا  بيتك  يحمل   
التجاري وَمحافظ االستثمار  العقارات والتمويل  الشريعة اإلسالمية، بما يغطي  المتوافقة مع أحكام  المنتجات والخدمات 
البحرين  ومملكة  الكويت  في  خدماته  ومتاحة  وللشركات،  لألفراد  المصرفية  والخدمات  التجارية  المصرفية  والخدمات 

والمملكة العربية السعودية وتركيا وماليزيا وألمانيا.

ُمصدر  مال  ورأس  كويتي  دينار   1.117.648.920.200 بقيمة  به  مصرح  مال  رأس  لبيتك  هذا،  العرض  مستند  تاريخ  في  كما   
ومدفوع بقيمة 697.648.920.200 دينار كويتي مقّسم إلى 6.976.489.202 سهم عادي تبلغ القيمة اإلسمية لكل سهم 0.100 

دينار كويتي.

مقابل العرض  5.4
يتمثل مقابل العرض في أسهم بيتك الجديدة الصادرة لمساهمي األهلي المتحد على األساس التالي:  

عدد )1( سهم بيتك جديد لكل 2.325581 من أسهم األهلي المتحد:   

في حاِل أسفر حساب نسبة التبادل الموضحة أعاله عن سهمًا جزئيًا، سيتم تقريب العدد الناتج زيادة إلى أقرب سهم.  

على افتراض قبول العرض من قبل العدد المطلوب من مساهمي األهلي المتحد، باستثناء األثر الناتج عن استحقاقات   
األسهم الجزئية، واصدار األهلي المتحد ألسهم منحة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، واألسهم الصادرة بموجب 
سيتم  الجديدة.  بيتك  أسهم  من   3.773.011.682 سيكون  المقابل  فإن  المتحد،  لألهلي  للموظفين  األسهم  خيار  خطة 

تحديد العدد النهائي ألسهم بيتك الجديدة واالعالن عنه من قبل بيتك في فترة تاريخ اغالق العرض األولي.

5. العرض
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تم االتفاق بين بيتك واألهلي المتحد على نسبة التبادل )التي تحدد عدد األسهم التي سيتم إصدارها لمساهمي األهلي   
الشرق  بي سي  اس  اتش  بنك  بها  قام  أخرى  وتحليالت  مبدئية  تقييمات  إجراء  العرض( عقب  نتيجة  بيتك  في  المتحد 
البنكين  بين  ُأجريت  تجارية مفصلة  المالي، ومفاوضات  المستشار  بها  قام  مالية  وتحليالت  األوسط وكريديت سويس، 
والتي تم تأكيدها بتاريخ 12 سبتمبر 2019 من قبل مجلس اإلدارة ومجلس إدارة األهلي المتحد. وأشار بيتك عند التفاوض 
على نسبة التبادل إلى المشورة والمساعدة التي تلقاها من مستشاريه المعنيين ومراجعة معلومات العناية الواجبة 

حول أعمال األهلي المتحد. 

وسعيًا إلى التوصل إلى اتفاق بشأن نسبة التبادل، فقد تم النظر في عدد من منهجيات التقييم بما في ذلك:  

تحليل مضاعفات السعر إلى األرباح ) أ(   
تم حساب األرباح بناًء على تحليالت وتوقعات مالية داخلية معينة خاصة ببيتك واألهلي المتحد.  .1   

تم الحصول على مضاعفات السعر إلى األرباح الخاصة ببيتك واألهلي المتحد باستخدام مصادر بيانات السوق،   .2   
بلومبيرغ ونظام تقديرات المؤسسات المالية وكابيتال آي كيو.

تحليل االنحدار لتحديد مضاعفات نسبة السعر إلى القيمة الدفترية النظرية لبيتك واألهلي المتحد ) ب(   
تم استنباط االنحدار من مضاعفة نسبة السعر إلى القيمة الدفترية ومعدالت العائد على األسهم لمجموعة   .1   

نظيرة محددة.
تم احتساب القيم الدفترية لبيتك واألهلي المتحد ومعدالت العائد على األسهم بناًء على بعض التحليالت   .2   

والتوقعات المالية الداخلية الخاصة ببيتك وبعض التحليالت والتوقعات المالية الخاصة باألهلي المتحد.
لنظرائهم  األسهم  على  العائد  ومعدالت  الدفترية  القيمة  إلى  السعر  نسبة  مضاعفات  على  الحصول  تم   .3   

المختارين باستخدام مصادر بيانات السوق، بلومبيرغ ونظام تقديرات المؤسسات المالية وكابيتال آي كيو.

تقييم خصم توزيعات األرباح على أساس القيمة الحالية لتوزيعات أرباح األسهم المستقبلية لكل بنك ) ج(   
وبعض  ببيتك  الخاصة  الداخلية  المالية  والتوقعات  التحليالت  بعض  على  بناًء  األرباح  توزيعات  احتساب  تم   .1   

التحليالت والتوقعات المالية الخاصة باألهلي المتحد.
لتكلفة أسهم  تقديرًا  المستقبلية،  األرباح  لتوزيعات  الحالية  القيمة  لحساب  المستخدم  الخصم،  كان معدل   .2   

البنوك، والتي تم تحديدها من خالل تطبيق نموذج تسعير األصول الرأسمالية.

يلخص الجدول التالي نتائج التقييم المتفق عليه:  

بيتك نسبة التبادل المتفق عليها واحد من أسهم  المتحد مقابل سهم  األهلي  2.325581 من أسهم 
الجديدة مقابل سهم واحد من أسهم  أو 0.430 من أسهم بيتك  الجديدة 

األهلي المتحد

إجمالي عدد أسهم بيتك - ما بعد 
االستحواذ*

10.749.500.884 سهم، مدفوع بالكامل

*باستثناء األثر الناتج عن استحقاقات األسهم الجزئية، واصدار األهلي المتحد ألسهم منحة عن السنة المنتهية في 31   
ديسمبر 2019، واألسهم الصادرة بموجب خطة خيار األسهم للموظفين لألهلي المتحد 

المساهمون المؤهلون للعرض  5.5
مساهمي األهلي المتحد الذين تظهر أسماؤهم في سجل أسهم األهلي المتحد في تاريخ التسجيل سيكونون مؤهلين   

لتلقي العرض.

تعليق التداول  5.6
سيتم تعليق التداول في أسهم األهلي المتحد طوال فترة تعليق التداول.  
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الشروط المسبقة للعرض  5.7
يخضع تنفيذ العرض الستيفاء الشروط المسبقة التالية أو التنازل عنها، حسب االقتضاء. لتفادي الشك، لن يصبح العرض   

غير مشروط ما لم يتم استيفاء الشروط المسبقة الواردة أدناه أو التنازل عنها من قبل بيتك:

استالم القبول المطلوب. ) أ(   

ألية  ووفقًا  أخرى،  أمور  ضمن  من  على،  بالموافقة  المتحد  األهلي  مساهمي  قيام  المطلوب،  القبول  استالم  بعد  ) ب(   
الشريعة  أحكام  مع  متوافقة  ألعمال  البحرين  في  المتحد  األهلي  أعمال  تحويل  تنظيمية،  أو  قانونية  متطلبات 
أسهم  ثلثي  تمثل  أصوات  بأغلبية  المتحد  لألهلي  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  من  وذلك  اإلسالمية 

األهلي المتحد الممثلة في االجتماع.

استالم كافة الموافقات و/أو االستثناءات و/أو االعفاءات التنظيمية والتشريعية فيما يتعلق بالعرض وباالستحواذ  ) ج(   
على ما ال يقل عن 100٪ من األسهم العادية المصدرة والمدفوعة لألهلي المتحد، بما في ذلك استالم الموافقات و/

أو االستثناءات و/أو االعفاءات النهائية من المركزي البحريني والمركزي الكويتي المطلوبة لتنفيذ العرض، واستالم 
موافقة هيئة أسواق المال إلصدار أسهم بيتك الجديدة، واستالم أية موافقة أخرى مطلوبة من أية جهة تنظيمية 

أو تشريعية كما قد يتم تحديده.

البحرين  وبورصة  البحريني  المركزي  وأنظمة  لقوانين  وفقا  بنجاح  البحرين  بورصة  المزدوج في  لإلدراج  بيتك  إتمام  ) د(   
المطبقة.

بعد  المتحد  لألهلي  العادية  غير  العامة  الجمعية  الجتماع  الدعوة  نشر  سيتم  أعاله،  )ب(  المسبق  بالشرط  يتعلق  فيما   
االعالن عن إن العرض أصبح غير مشروطًا من ناحية القبول المطلوب وفقا ألحكام مجلد التوجيهات السادس الصادر عن 

مصرف البحرين المركزي بشأن عمليات الشراء واالندماج واالستحواذ وقانون الشركات التجارية.

على مساهمي األهلي المتحد و/أو المستثمرين المحتملين في األهلي المتحد العلم بأن العرض خاضع الستيفاء   
الشروط المسبقة أو، باستثناء الشروط المسبقة )أ( و )د( أعاله، التنازل )كما يقتضي الحال( عن الشروط المسبقة، 
ومشروطًا بأن يصبح العرض أو أن يعلن بأنه أصبح غير مشروطًا من كافة النواحي. بناء عليه، يمكن للعرض أن 
يصبح أو ال يصبح غير مشروطًا. لذلك على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين في األهلي المتحد توخي 
الحذر عند التعامل باألوراق المالية لألهلي المتحد. على األشخاص الذين لديهم شك حول االجراء الذي عليهم 
اتخاذه استشارة وسطائهم المرخصين أو المتعاملين أو المحامين أو المحاسبين المحترفين أو أي مستشارين 

مهنيين آخرين.

إجراءات قبول العرض  5.8
على مساهمي األهلي المتحد الذين على استعداد لقبول العرض ان يسلموا كافة أسهم األهلي المتحد المملوكة من   
قبلهم، وال يمكنهم تسليم جزء من أسهم األهلي المتحد المملوكة من قبلهم. يمكن لمساهمي األهلي المتحد أن 

يملكوا أسهم األهلي المتحد في أحد، أو مجموعة من، الصور التالية:

األسهم المسجلة عن طريق الحاسوب والمحتفظ بها في حساب الوساطة لدى وسيط مسجل في بورصة البحرين؛ ) أ(   

األسهم المسجلة عن طريق الحاسوب والمحتفظ بها لدى البحرين للمقاصة أو الكويت للمقاصة؛ و/أو ) ب(   

األسهم في صورة مادية مع شهادة أسهم أصلية فقط. ) ج(   

ُيرجى الرجوع إلى القسم 6 )االجراءات الالزمة لقبول العرض( لمزيٍد من التفاصيل.  
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القبول غير قابل لإللغاء  5.9
العالقة،  االستالم ذات  إلى وكيل  المكتملة  والتحويل  القبول  بتقديم استمارة  المتحد  األهلي  أحد مساهمي  عند قيام   
يصبح القبول غير قابل لإللغاء وال يمكن سحبه من ِقبل مساهم األهلي المتحد سواء كليًا أو جزئيًا باستثناء إذا، في 
تاريخ إغالق العرض النهائي، ظلت الشروط المسبقة غير مستوفاة أو غير ُمتنازل عنها. يحق لقابل العرض سحب قبوله 
بحلول هذا  المطلوب  القبول  ناحية  غير مشروط من  العرض  لم يصبح  إذا  األولي،  العرض  إغالق  تاريخ  يومًا من   14 بعد 

التاريخ. 

إصدار أسهم بيتك الجديدة  5.10
ستتولى الكويت للمقاصة عملية إصدار أسهم بيتك الجديدة وإدارتها، وتكون خاضعة إلجراءات وموافقة هيئة أسواق   
للتمكين  مشتركة  إلكترونية  منصة  إلنشاء  للمقاصة  البحرين  مع  مباشرًة  بالتنسيق  للمقاصة  الكويت  ستقوم  المال. 
من إصدار سجل لمساهمي األهلي المتحد الذين يحق لهم الحصول على أسهم بيتك الجديدة، سواء في الكويت أو 

البحرين، وفقًا ألحكام وشروط العرض.

قبل يومي )2( عمل من تاريخ النفاذ، ستقوم الكويت للمقاصة بإصدار وترصيد أسهم بيتك الجديدة في الكويت، ولكن   
لن يتم تسليم أسهم بيتك الجديدة المصدرة لمساهمي األهلي المتحد إال بتاريخ النفاذ. على مساهمي األهلي المتحد 
المتعلقة  الجديدة  بيتك  أسهم  نقل  أجل  من  إداريًا  المطلوب  للوقت  انعكاس  هي  عمل  اليومي  فترة  ان  إلى  التنبه 

بمساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين إلى بورصة البحرين.

في تاريخ النفاذ ستقوم الكويت للمقاصة أو البحرين للمقاصة، كما تقتضي الحال، بتسليم أسهم بيتك الجديدة، وعليه   
سيتسلم مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت أسهم بيتك الجديدة الخاصة بهم 
مدرجة وقابلة للتداول في بورصة الكويت، وسيتسلم مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة 

البحرين أسهم بيتك الجديدة الخاصة بهم مدرجة وقابلة للتداول في بورصة البحرين.

النفاذ، سيتم تحديث سجل مساهمي بيتك ليعكس ملكية كل  بتاريخ  انه  إلى  التنبه  المتحد  األهلي  على مساهمي   
من مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت وحملة أسهم األهلي المتحد في بورصة 
لكل من  النفاذ  تاريخ  اعتبارا من  بها  المرتبطة  والحقوق  الجديدة  بيتك  الفعلية ألسهم  الملكية  إنفاذ  البحرين. سيتم 
بورصة  في  المتحد  األهلي  أسهم  وحملة  الكويت  بورصة  في  المتحد  األهلي  أسهم  حملة  المتحد  األهلي  مساهمي 

البحرين.

على مساهمي األهلي المتحد التنبه إلى إن اجراءات اصدار أسهم بيتك الجديدة قد تكون خاضعة للتغيير أو   
التحديث كما قد يكون مطلوبا من قبل هيئة أسواق المال، الكويت للمقاصة، البحرين للمقاصة، بورصة الكويت 
أو  تغييرات  أية  المتحد عند حدوث  األهلي  لمساهمي  بإفصاح كامل وفوري  القيام  البحرين. سيتم  بورصة  و/أو 

تحديثات بعد تاريخ مستند العرض هذا.

حقوق أسهم بيتك الجديدة  5.11
تصنف أسهم بيتك الجديدة بشكل متساوي مع األسهم العادية الحالية لبيتك. بخالف األسهم العادية، لم يصدر بيتك   

أي فئات أخرى من األسهم.

أسهم  المتحد حملة  األهلي  لمساهمي  يحق  المسبقة،  الشروط  استيفاء  بعد  غير مشروط  العرض  ان يصبح  شريطة   
المنتهية في 31 ديسمبر 2020  المالية  أرباح معلنة من قبل بيتك فيما يتعلق بالسنة  أية  الجديدة الحصول على  بيتك 

واألرباح للسنوات الالحقة بالتساوي مع باقي حملة األسهم في بيتك.

بما في ذلك ودون حصر،  بيتك،  الحاليين في  المساهمين  والتزامات  الجديدة بجميع حقوق  بيتك  يتمتع حاملو أسهم   
رأس  عوائد  أو  توزيعات  أي  في  بالتساوي  والمشاركة  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماعات  في  والتصويت  المشاركة 

مالية أخرى سواء في حال التصفية أو بخالف ذلك.
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تقديم االستمارة  6.1

بورصة  في  المتحد  األهلي  أسهم  حملة  المتحد  األهلي  بمساهمي  المتعلقة  القبول  تقديم  إجراءات   
البحرين

سيطلب من جميع مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في البحرين الراغبين في قبول العرض تقديم   
الوثائق التالية إلى وكيل االستالم في البحرين:

التقديم من قبل األفراد   
يجب على مساهمي األهلي المتحد من األفراد الذين يرغبون في قبول العرض تقديم المستندات التالية:  

إستمارة القبول والتحويل الموقعة األصلية؛ ) أ(   

النسخة األصلية أو النسخة المصدقة، ونسخة من إثنين من مستندات تحديد الهوية التالية: ) ب(   
جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية للفرد؛ و  .1   

بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للفرد أو مستند معادل.  .2   

إثبات لعنوان السكن الدائم. يمكن أن يكون اإلثبات نسخة من فاتورة مرافق حديثة، أو كشف حساب مصرفي، أو  ) ج(   
أو وثائق  الدولة صدرت خالل ثالثة أشهر قبل تقديمها،  أو مؤسسة مالية أخرى مرخصة في  بيان مشابه من بنك 

رسمية - مثل البطاقة الذكية - من جهة عامة / حكومية، أو عقد إيجار؛

إذا كان لدى أحد مساهمي األهلي المتحد رقم مستثمر حالي فحينئذ يجب تقديم إثبات لرقم المستثمر في شكل  ) د(   
بطاقات مستثمر ببورصة البحرين أو كشف حساب، أو طباعة شاشة نظام بورصة البحرين أو صورة إخطار تخصيص 

من إكتتاب عام أولي سابق في موعد ال يسبق عام 2006؛

على  يجب  الورقية.  المتحد  األهلي  أسهم  شهادات  حاملي  المتحد  األهلي  لمساهمي  األصلية  األسهم  شهادات  ) ه(   
أصحاب الشهادات الورقية التالفة أو المفقودة الحصول على بديل لشهاداتهم مباشرة من البحرين للمقاصة قبل 
لحاملي  يمكن  المتحد،  األهلي  ألسهم  الورقية  األسهم  لشهادات  كبديل  والتحويل.  القبول  إلستمارة  تقديمهم 
أي  دون  من  للمقاصة  البحرين  من  إلكترونية  أخرى  على  الحصول  المفقودة  أو  التالفة  الورقية  األسهم  شهادات 

تكاليف إضافية؛

كشف حساب من البحرين للمقاصة أو من وسيط مسجل لدى بورصة البحرين فيما يتعلق بأسهم األهلي المتحد  ) و(   
المحتفظ بها بشكل إلكتروني؛

المتحد  األهلي  مساهمي  أحد  عن  نيابة  بالتوقيع  شخص  يقوم  عندما  اآلتية  اإلضافية  المستندات  تقديم  يجب  ) ز(   
بموجب وكالة:

النسخة األصلية أو النسخة المصدقة وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو وثيقة السفر الدولية للشخص   .1   
الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن أحد مساهمي األهلي المتحد؛

معادلة  وثيقة  أو  المفعول  سارية  الوطنية  الهوية  بطاقة  من  وصورة  المصدقة  النسخة  أو  األصلية  النسخة   .2   
للشخص الذي يتقدم بطلب ويوقع نيابة عن احد مساهمي األهلي المتحد؛ و

النسخة األصلية أو النسخة المصدقة وصورة من الوكالة الموثقة )أو صورة مصدقة/أبوستيل منها إذا كانت   .3   
الوكالة صادرة من خارج مملكة البحرين(،

يجب تقديم المستندات اإلضافية اآلتية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة نيابة عن القّصر: ) ح(   
النسخة األصلية أو نسخة مصدقة وصورة من جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية للوصي   .1   

القانوني الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن القاصر؛
النسخة األصلية أو نسخة مصدقة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول صادرة من الحكومة أو   .2   

وثيقة معادلة للوصي القانوني الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن القاصر؛ و
النسخة األصلية أو نسخة مصدقة وصورة من إثبات الوصاية على القاصر المتقدم بالطلب، ما لم يكن الوصي   .3   

القانوني الذي يوقع نيابة عن القاصر هو والد القاصر.

6. اإلجراءات الالزمة لقبول العرض
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  التقديم من قبل المنشآت
  يتعين على جميع المنشآت تقديم الوثائق التالية:

إستمارة القبول والتحويل الموقعة األصلية؛ ) أ(   

صورة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للمنشأة؛ ) ب(   

صورة من عقد تأسيس المنشأة ونظامها األساسي أو ما يعادلهما؛ ) ج(   

النسخة األصلية أو نسخة مصدقة وصورة من إثنين من مستندات تحديد الهوية التالية اآلتية فيما يتعلق بالتوقيع  ) د(   
الفردي نيابًة عن المنشأة:

جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية المفعول للفرد؛ و  .1   
بطاقة هوية وطنية سارية المفعول للفرد أو ما يعادلها.  .2   

إذا كان لدى المنشأة رقم مستثمر حالي فحينئذ يجب تقديم إثبات رقم المستثمر في صورة بطاقة مستثمر، أو  ) ه(   
كشف حساب، أو طباعة شاشة لنظام بورصة البحرين أو صورة إخطار تخصيص من االكتتاب العام األولي السابق 

الذي ال يسبق اصداره عام 2006؛

أصحاب  على  يجب  الورقية.  األسهم  شهادات  خالل  من  المتحد  األهلي  أسهم  لحاملي  األصلية  األسهم  شهادات  ) و(   
قبل  للمقاصة  البحرين  من  مباشرة  لشهاداتهم  بديل  على  الحصول  المفقودة  أو  التالفة  الورقية  الشهادات 
لحاملي  يمكن  المتحد،  األهلي  ألسهم  الورقية  األسهم  لشهادات  كبديل  والتحويل.  القبول  إلستمارة  تقديمهم 
أي  دون  من  للمقاصة  البحرين  من  إلكترونية  أخرى  على  الحصول  المفقودة  أو  التالفة  الورقية  األسهم  شهادات 

تكاليف إضافية؛

كشف حساب من البحرين للمقاصة أو من وسيط مسجل لدى بورصة البحرين فيما يتعلق بأسهم األهلي المتحد  ) ز(   
المحتفظ بها بشكل إلكتروني؛ و

النسخة األصلية وصورة من المستند الذي يخول الشخص )األشخاص( الذي )الذين( يظهر توقيعه )توقيعاتهم( في  ) ح(   
إستمارة القبول والتحويل للتوقيع على هذا المستند بالنيابة عن المنشأة. يمكن أن يكون هذا المستند إما وكالة 

وإما قرارًا من مجلس إدارة المنشأة. 

يجب تقديم جميع استمارات القبول والتحويل المكتملة البيانات باليد - باإلضافة إلى الوثائق المطلوبة - إلى أّي مما يلي:  

مكتب وكيل االستالم في البحرين المذكور في البند 6.2 خالل مدة العرض؛ أو  ) أ(   

الفروع المشاركة المذكورة في البند 6.2 خالل مدة العرض. ) ب(   

في جميع األحوال، يجب أن تصل المستندات إلى أحد المواقع المذكورة أعاله في موعد أقصاه نهاية يوم العمل في تاريخ   
إغالق العرض األولي.

تحويل  أي  قبل  رقم مستثمر  على  الحصول  رقم مستثمر  لديهم  ليس  الذين  المتحد  األهلي  سيطلب من مساهمي   
مستقبلي ألسهم بيتك الجديدة بإستخدام نموذج طلب البحرين للمقاصة رقم 1 )أ( لألفراد و1 )ب( للمنشآت، و قد يتم 
فرض رسوم معينة واجبة السداد للبحرين للمقاصة. لتجنب الشك، هذه ليست من متطلبات قبول العرض. سيطلب 
بورصة  العرض في  تلقوها بموجب  التي  الجديدة  بيتك  تداول أسهم  يرغبون في  الذين  المتحد  األهلي  من مساهمي 
للمقاصة من خالل  البحرين  لدى  تداول مع وسيط مسجل وفتح حساب مستثمر  المستقبل، فتح حساب  البحرين في 
نموذج طلب البحرين للمقاصة رقم )2( - نموذج فتح حساب مستثمر. بعد ذلك، يجوز ألي مساهم من مساهمي األهلي 
المتحد نقل األسهم من >مركز اإليداع المركزي لألوراق المالية إلى الوسيط< من خالل نموذج طلب البحرين للمقاصة رقم 
)6( - طلب نقل بين مركز اإليداع المركزي لألوراق المالية والوسيط. قد يتم فرض رسوم معينة واجبة السداد للبحرين 

للمقاصة. لتجنب الشك، هذه ليست من متطلبات قبول العرض.
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في وقت تقديم إستمارة القبول والتحويل المكتملة البيانات يجب على وكيل االستالم في البحرين، أو الفروع المشاركة   
القبول  إستمارة  إلى  باإلضافة  المشاركين  المتحد  األهلي  وثائق هوية كل من مساهمي  التحقق من صحة جميع صور 

والتحويل المقدمة.

المتحد  األهلي  في  مرهونة  أسهم  يحملون  والذين  العرض  قبول  ينوون  الذين  المتحد  األهلي  على مساهمي  يتعين   
تقديم تصريح خطي أصلي من المرتهن في صيغة مقبولة من مقدم العرض أو وكيل االستالم في البحرين.

يجب إتباع اإلرشادات المهمة اآلتية عند ملء إستمارة القبول والتحويل:  

يجب فقط إستخدام إستمارة القبول والتحويل المحددة التي تم استالمها عن طريق البريد أو تم الحصول عليها  ) أ(   
من المكتب المشارك لوكيل االستالم في البحرين، أو الفروع المشاركة، وتعبئتها بالكامل وفقًا للتعليمات الواردة 

فيها. 

في حالة مساهمون األهلي المتحد المشتركون يمكن فقط استخدام إستمارة قبول وتحويل واحدة وتوقيعها من  ) ب(   
قبل جميع المساهمون المشتركون.

إستمارة  توقيع  يتم  أن  يجب  استثمار فحينئٍذ  لدي مديري  المتحد محفوظة  األهلي  أيٍّ من أسهم  حالة كانت  في  ) ج(   
القبول والتحويل من قبل مدير االستثمار وإرسالها مع صورة من المستند الذي ينص على منصب مدير االستثمار 
بصفته مدير إستثمار لمساهم األهلي المتحد. يجب أن توضح إستمارة القبول والتحويل المالكين المستفيدين من 

أسهم األهلي المتحد وأن يتم تقديمها مع التفويض الموقع المحدد. 

يحتفظ مقدم العرض ووكيل االستالم في البحرين بالحق في رفض أية إستمارة قبول وتحويل إذا:  

لم تتم تعبئة إستمارة القبول والتحويل من جميع النواحي، أو تم تعبئتها بمعلومات غير صحيحة؛ ) أ(   

لم يتم إدراج أي من المعلومات الواردة في البند 6.1 أعاله في إستمارة القبول والتحويل؛ أو ) ب(   

في  االستالم  وكيل  قبل  من  أعاله  المذكورة  المستندات  جميع  جانب  إلى  والتحويل  القبول  إستمارة  إستالم  تم  ) ج(   
البحرين بعد إنتهاء العمل في تاريخ إغالق العرض األولي.

  يحتفظ مقدم العرض ووكيل االستالم في البحرين بالحق في قبول - حسب تقديرهم - استمارات القبول والتحويل 
6.1 بالكامل ولكن تم توفير معلومات ووثائق كافية  المكتملة حسب األصول إذا لم تقدم المعلومات الواردة في البند 
أو تم استحصالها بطريقة أخرى لالمتثال لجميع القوانين واللوائح األخرى المتعلقة بمعرفة عميلك ومتطلبات مكافحة 

غسيل األموال والقوانين واألنظمة األخرى المطبقة على مقدم العرض والعرض.

  يتعين على مساهم األهلي المتحد القيام بما يلي: 

إلى أي سلطات تنظيمية ذات عالقة من قبل وكيل  المتحد  الموافقة على نقل أي معلومات عن مساهم األهلي  ) أ(   
االستالم في البحرين، أو المسجل، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض )حسب مقتضى الحال(، أو مندوبيهم، وأي 

نقل مستقبلي لمثل هذه المعلومات من قبل هذه السلطات التنظيمية؛

في  االستالم  وكيل  يطلب  قد  البحرين،  داخل  بها  المعمول  األموال  غسيل  مكافحة  لمتطلبات  نظرًا  بأنه  اإلقرار  ) ب(   
األهلي  )مساهمي(  مساهم  هوية  تحديد  الحال(  مقتضى  )حسب  العرض  متلقي  أو  العرض،  مقدم  أو  البحرين، 

المتحد ومصدر األموال قبل معالجة استمارات القبول والتحويل؛

ذمتهم  وإبراء  الحال(  مقتضى  )حسب  العرض  متلقي  أو  العرض،  مقدم  أو  البحرين،  في  االستالم  وكيل  تعويض  ) ج(   
المعلومات  تقديم  يتم  لم  إذا  والتحويل،  القبول  إستمارة  معالجة  عدم  عن  ناشئة  خسارة  أي  ضد  دائمة  بصفة 
المطلوبة من قبل مساهم األهلي المتحد في غضون الوقت المخصص بما يرضي الطرف طالب هذه المعلومات؛ و

المتحد  األهلي  إلى مساهم  اصدارها  المفترض  التي من  الجديدة  بيتك  بأسهم  اإلحتفاظ  بجواز  والموافقة  اإلدراك  ) د(   
حتى يتم االنتهاء من عملية التحقق من الهوية المطلوبة من قبل وكيل االستالم في البحرين، أو مقدم العرض، 

أو متلقي العرض )حسب مقتضى الحال(.
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بورصة  في  المتحد  األهلي  أسهم  حملة  المتحد  األهلي  بمساهمي  المتعلقة  القبول  تقديم  إجراءات   
الكويت

سيطلب من جميع مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في الكويت الراغبين في قبول العرض تقديم   
الوثائق التالية لدى وكيل االستالم في الكويت.

على مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت التنبه إلى ان استصدار استمارة القبول   
والتحويل وتعبئتها سيتم إلكترونيًا لدى مكتب وكيل االستالم في الكويت. على الرغم من ذلك، سيكون هناك حاجة 
إلى توقيعها من قبل مساهم األهلي المتحد ذات العالقة، أو ممثله، بعد ان يتم طباعتها لدى مكتب وكيل االستالم 

في الكويت.

التقديم من قبل األفراد   
يجب على مساهمي األهلي المتحد من األفراد الذين يرغبون في قبول العرض تقديم المستندات التالية:  

إستمارة القبول والتحويل الموقعة األصلية؛ ) أ(   

النسخة األصلية أو النسخة المصدقة من أي من مستندات تحديد الهوية التالية: ) ب(   
جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية للفرد؛ و  .1   

بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للفرد أو مستند معادل.  .2   

إثبات لعنوان السكن الدائم. يمكن أن يكون اإلثبات نسخة من فاتورة مرافق حديثة، أو كشف حساب مصرفي، أو  ) ج(   
أو وثائق  الدولة صدرت خالل ثالثة أشهر قبل تقديمها،  أو مؤسسة مالية أخرى مرخصة في  بيان مشابه من بنك 

رسمية - مثل البطاقة الذكية - من جهة عامة / حكومية، أو عقد إيجار؛

المتحد  األهلي  مساهمي  أحد  عن  نيابة  بالتوقيع  شخص  يقوم  عندما  اآلتية  اإلضافية  المستندات  تقديم  يجب  ) د(   
بموجب وكالة:

النسخة األصلية أو النسخة المصدقة وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو وثيقة السفر الدولية للشخص   .1   
الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن أحد مساهمي األهلي المتحد؛

معادلة  وثيقة  أو  المفعول  سارية  الوطنية  الهوية  بطاقة  من  وصورة  المصدقة  النسخة  أو  األصلية  النسخة   .2   
للشخص الذي يتقدم بطلب ويوقع نيابة عن احد مساهمي األهلي المتحد؛ و

النسخة األصلية أو النسخة المصدقة وصورة من الوكالة الموثقة )أو صورة مصدقة/أبوستيل منها إذا كانت   .3   
الوكالة صادرة من خارج دولة الكويت(،

يجب تقديم المستندات اإلضافية اآلتية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة نيابة عن القّصر: ) ه(   
النسخة األصلية أو نسخة مصدقة وصورة من جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية للوصي   .1   

القانوني الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن القاصر؛
النسخة األصلية أو نسخة مصدقة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول صادرة من الحكومة أو   .2   

وثيقة معادلة للوصي القانوني الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن القاصر؛ و
النسخة األصلية أو نسخة مصدقة وصورة من إثبات الوصاية على القاصر المتقدم بالطلب، ما لم يكن الوصي   .3   

القانوني الذي يوقع نيابة عن القاصر هو والد القاصر.

  التقديم من قبل المنشآت
  يتعين على جميع المنشآت تقديم الوثائق التالية:

إستمارة القبول والتحويل الموقعة األصلية؛ ) أ(   

صورة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للمنشأة؛ ) ب(   

صورة من عقد تأسيس المنشأة ونظامها األساسي أو ما يعادلهما؛ ) ج(   
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النسخة األصلية أو نسخة مصدقة وصورة من إثنين من مستندات تحديد الهوية التالية اآلتية فيما يتعلق بالتوقيع  ) د(   
الفردي نيابًة عن المنشأة:

جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية المفعول للفرد؛ و  .1   
بطاقة هوية وطنية سارية المفعول للفرد أو ما يعادلها.  .2   

النسخة األصلية وصورة من المستند الذي يخول الشخص )األشخاص( الذي )الذين( يظهر توقيعه )توقيعاتهم( في  ) ه(   
إستمارة القبول والتحويل للتوقيع على هذا المستند بالنيابة عن المنشأة. يمكن أن يكون هذا المستند إما وكالة 

وإما قرارًا من مجلس إدارة المنشأة. 

االستالم في  إلكترونيًا لدى مكتب وكيل  اتمام تعبئتها  )بعد  الموقعة  القبول والتحويل  يجب تقديم جميع استمارات   
الكويت( باليد - باإلضافة إلى الوثائق المطلوبة - إلى مكتب وكيل االستالم في الكويت المذكور في البند 6.1 خالل مدة 

العرض.

في جميع األحوال، يجب أن تصل المستندات إلى أحد المواقع المذكورة أعاله في موعد أقصاه نهاية يوم العمل في تاريخ   
إغالق العرض األولي.

التحقق من صحة  الكويت  البيانات يجب على وكيل االستالم في  المكتملة  القبول والتحويل  في وقت تقديم إستمارة   
جميع صور وثائق هوية كل من مساهمي األهلي المتحد المشاركين باإلضافة إلى إستمارة القبول والتحويل المقدمة.

المتحد  األهلي  في  مرهونة  أسهم  يحملون  والذين  العرض  قبول  ينوون  الذين  المتحد  األهلي  على مساهمي  يتعين   
تقديم تصريح خطي أصلي من المرتهن في صيغة مقبولة من مقدم العرض أو وكيل االستالم في الكويت.

آخذين بعين االعتبار بأن استمارة القبول والتحويل سيتم استصدارها إلكترونيًا لدى مكتب وكيل االستالم في الكويت،   
يجب إتباع اإلرشادات المهمة اآلتية عند ملء إستمارة القبول والتحويل:

يجب فقط إستخدام إستمارة القبول والتحويل المحددة التي تم استصدارها من المكتب المشارك لوكيل االستالم  ) أ(   
في الكويت وتعبئتها بالكامل وفقًا للتعليمات الواردة فيها. 

في حالة مساهمون األهلي المتحد المشتركون يمكن فقط استخدام إستمارة قبول وتحويل واحدة وتوقيعها من  ) ب(   
قبل جميع المساهمون المشتركون.

إستمارة  توقيع  يتم  أن  يجب  استثمار فحينئٍذ  لدي مديري  المتحد محفوظة  األهلي  أيٍّ من أسهم  حالة كانت  في  ) ج(   
القبول والتحويل من قبل مدير االستثمار وتقديمها مع صورة من المستند الذي ينص على منصب مدير االستثمار 
بصفته مدير إستثمار لمساهم األهلي المتحد. يجب أن توضح إستمارة القبول والتحويل المالكين المستفيدين من 

أسهم األهلي المتحد وأن يتم تقديمها مع التفويض الموقع المحدد. 

يحتفظ مقدم العرض ووكيل االستالم في الكويت بالحق في رفض أية إستمارة قبول وتحويل إذا:  

لم تتم تعبئة إستمارة القبول والتحويل من جميع النواحي، أو تم تعبئتها بمعلومات غير صحيحة؛ ) أ(   

لم يتم إدراج أي من المعلومات الواردة في البند 6.1 أعاله في إستمارة القبول والتحويل؛ أو ) ب(   

في  االستالم  وكيل  قبل  من  أعاله  المذكورة  المستندات  جميع  جانب  إلى  والتحويل  القبول  إستمارة  إستالم  تم  ) ج(   
الكويت بعد إنتهاء العمل في تاريخ إغالق العرض األولي.

والتحويل  القبول  استمارات   - تقديرهم  بالحق في قبول - حسب  الكويت  االستالم في  العرض ووكيل  يحتفظ مقدم   
6.1 بالكامل ولكن تم توفير معلومات ووثائق كافية  المكتملة حسب األصول إذا لم تقدم المعلومات الواردة في البند 
أو تم استحصالها بطريقة أخرى لالمتثال لجميع القوانين واللوائح األخرى المتعلقة بمعرفة عميلك ومتطلبات مكافحة 

غسيل األموال والقوانين واألنظمة األخرى المطبقة على مقدم العرض والعرض.
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  يتعين على مساهم األهلي المتحد القيام بما يلي: 

إلى أي سلطات تنظيمية ذات عالقة من قبل وكيل  المتحد  الموافقة على نقل أي معلومات عن مساهم األهلي  ) أ(   
االستالم في الكويت، أو المسجل، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض )حسب مقتضى الحال(، أو مندوبيهم، وأي 

نقل مستقبلي لمثل هذه المعلومات من قبل هذه السلطات التنظيمية؛

في  االستالم  وكيل  يطلب  قد  الكويت،  داخل  بها  المعمول  األموال  غسيل  مكافحة  لمتطلبات  نظرًا  بأنه  اإلقرار  ) ب(   
األهلي  )مساهمي(  مساهم  هوية  تحديد  الحال(  مقتضى  )حسب  العرض  متلقي  أو  العرض،  مقدم  أو  الكويت، 

المتحد ومصدر األموال قبل معالجة استمارات القبول والتحويل؛

ذمتهم  وإبراء  الحال(  مقتضى  )حسب  العرض  متلقي  أو  العرض،  مقدم  أو  الكويت،  في  االستالم  وكيل  تعويض  ) ج(   
المعلومات  تقديم  يتم  لم  إذا  والتحويل،  القبول  إستمارة  معالجة  عدم  عن  ناشئة  خسارة  أي  ضد  دائمة  بصفة 
المطلوبة من قبل مساهم األهلي المتحد في غضون الوقت المخصص بما يرضي الطرف طالب هذه المعلومات؛ و

المتحد  األهلي  إلى مساهم  اصدارها  المفترض  التي من  الجديدة  بيتك  بأسهم  اإلحتفاظ  بجواز  والموافقة  اإلدراك  ) د(   
حتى يتم االنتهاء من عملية التحقق من الهوية المطلوبة من قبل وكيل االستالم في الكويت، أو مقدم العرض، 

أو متلقي العرض )حسب مقتضى الحال(.

وكالء االستالم والفروع المشاركة  6.2
سيقوم وكالء االستالم والفروع المشاركة المبينين أدناه باستالم استمارات القبول والتحويل المكتملة مع اية معلومات   

مذكورة في القسم 6.1 )حسب المقتضى( أعاله:

عناوين ومعلومات اتصال وساعات عمل وكيل االستالم في البحرين  
ساعات العملأيام العملرقم الهاتفالعنواناالسمالرقم

سيكو 1
ش.م.ب.)مقفلة( - 

مكتب االستالم في 
بورصة البحرين

الطابق الرابع، بوابة المرفأ، مرفأ 
البحرين المالي، المنامة، مملكة 

البحرين

األحد إلى 17515022 )973(
الخميس

9:00ص - 1:00م

شركة البحرين 2
للمقاصة 

ش.م.ب.)مقفلة(

الطابق الرابع، بوابة المرفأ، مرفأ 
البحرين المالي، المنامة، مملكة 

البحرين

األحد إلى 17108844 )973(
الخميس

9:00ص - 1:00م

عناوين ومعلومات اتصال وساعات عمل الفروع المشاركة  
ساعات العملأيام العملرقم الهاتفالعنواناالسمالرقم

المقر الرئيسي في 1
السيف

مبنى 2495، شارع 2832، منطقة 
السيف 428

األحد إلى 17585514/39 )973(
الخميس

8:00ص - 3:30م

مركز مواقف البحرين التجاري، وسط المنامة2
المنامة، بناية رقم 126، شارع 383، 

بلوك 316

السبت إلى 17221700 )973(
الخميس

8:00ص - 2:00م

السيف مول 3
المحرق

محل رقم 2009، بناية 154، شارع 
29، بلوك 240، المحرق 

السبت إلى 17562720 )973(
الخميس

11:30ص - 7:00م

الوحدة 112، بناية 108، شارع 79، ميركادو مول4
أفينيو 79، بلوك 575، الجنابية

السبت إلى 17562749 )973(
الخميس

11:30ص - 7:00م

الواحة مول في 5
الجفير

الوحدة 137، بناية 180، الطابق 
األرضي، الواحة مول، الشباب 

أفينيو، الجفير، مملكة البحرين

السبت إلى 17579353 )973(
الخميس

11:30ص - 7:00م

المحالت 122، و124، و126، و128، فرع الرفاع6
شارع الشيخ علي بن خليفة، 

بلوك 903، شرق الرفاع

األحد إلى 17562722 )973(
الخميس

8:00ص - 3:30م
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عناوين ومعلومات اتصال وساعات عمل وكيل االستالم في الكويت  
ساعات العملأيام العملرقم الهاتفالعنواناالسمالرقم

الشركة الكويتية 1
للمقاصة ش.م.ك.

برج احمد، الطابق الخامس، 
الشرق، مدينة الكويت

األحد إلى 22464565 )965(
الخميس

8:30ص - 3:00م

معلومات عامة  6.3
على مساهمي األهلي المتحد التنبه إلى ان القبول غير المرفوض فقط سيحسب لغايات القبول المطلوب.  

النواحي، خالل أو عند  التنازل عنها وان يصبح العرض غير مشروطا من كافة  أو  عند استيفاء كافة الشروط المسبقة   
البحرين  مملكة  في  صحيفتين  في  الخصوص  بهذا  إلعالن  بالترتيب  بيتك  سيقوم  النهائي،  العرض  اغالق  تاريخ  نهاية 

والمواقع اإللكترونية لكل من بورصة البحرين وبورصة الكويت واألهلي المتحد وبيتك.

بالنسبة  للمقاصة  الكويت  من  المتحد  األهلي  مساهمي  من  لكل  األسهم  تخصيص  اشعارات  استالم  إتاحة  سيتم   
لمساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت، ومن البحرين للمقاصة بالنسبة لمساهمي 

األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين، وذلك خالل ساعات العمل العادية بدأ من تاريخ النفاذ.

أية استفسارات تتعلق بإجراءات القبول يجب أن توجه لوكالء االستالم.   

شراء أسهم األهلي المتحد خارج العرض  6.4
يحتفظ بيتك بالحق في شراء أسهم األهلي المتحد خارج العرض وفقًا لمجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف   

البحرين المركزي بشأن عمليات الشراء واالندماج واالستحواذ والقوانين المعمول بها.

الضرائب  6.5
الفردية  الظروف  على  العرض  في  عليها  المنصوص  للمعاملة  وفقًا  المتحد  األهلي  لمساهمي  الضريبية  اآلثار  تعتمد   
باآلثار  يتعلق  فيما  لديهم  الضرائب  مستشاري  استشارة  المتحد  األهلي  مساهمي  على  يجب  ولذلك  للمساهمين. 

الضريبية المترتبة على قبول العرض.

االتصاالت السابقة  6.6
للدمج  أولية  تقييمات  إجراء  بدء  على  بموجبها  وافقوا  تفاهم  مذكرة  المتحد  واألهلي  بيتك  أبرم   ،2018 يوليو   22 في   

المحتمل ألعمالهما.

إلى  استنادًا  عليه  االتفاق  تم  أولي  تبادل  نسبة  متوسط  عن  المتحد  واألهلي  بيتك  من  كٌل  أعلن   ،2019 يناير   24 في   
العناية  دراسات  الستنتاج  خاضعًا  يظل  النهائية  التبادل  نسبة  تحديد  أن  عن  منهما  كل  أعلن  كما  األولية،  التقييمات 

الواجبة التي يجريها كل بنك على البنك اآلخر.

في 12 سبتمبر 2019، أعلن بيتك واألهلي المتحد أنه تم االنتهاء من إجراءات العناية الواجبة التجارية والمالية والقانونية   
فيما يتعلق بالعرض وأن مجلسي اإلدارة قد وافقا على نسبة التبادل النهائية. 

في 5 فبراير 2020، اشعر بيتك مجلس إدارة األهلي المتحد بنيته المؤكدة للتقدم بعرض.  
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بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.  7.1
ُيعتبر بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. رائدًا في ظاهرة الخدمات المصرفية المعروفة باسم التمويل اإلسالمي أو الخدمات   
المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ويعد أول بنك إسالمي تأسس في عام 1977 في دولة الكويت واليوم 

هو أحد أهم المؤسسات المالية اإلسالمية في العالم.

يقوم بنك التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. باستمرار بالتنظيم للتوسع في أعماله وإنجازاته لقيادة صناعة الخدمات المصرفية   
قطاع  في  أيضًا  بل  فحسب،  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  صناعة  في  ليس  رائدة،  مالية  مؤسسة  وليصبح  اإلسالمية، 

الخدمات المصرفية بأكمله، باإلضافة إلى أنه أحد أكبر المقرضين في كٍل من األسواق المحلية واإلقليمية. 

يقدم بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة   
اإلسالمية، تشمل الخدمات المصرفية المتعلقة بالعقارات والتمويل التجاري ومحافظ االستثمار واألعمال التجارية والتجزئة 
والخدمات المصرفية للشركات، ويتواجد في دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وتركيا وماليزيا 

وألمانيا.

رأس المال والمساهمين الرئيسيين  7.2
يبلغ رأس المال المصرح به لبيتك حاليًا 1.117.648.920.200 دينار كويتي وبرأس مال ُمصّدر ومدفوع بقيمة 697.648.920.200   
دينار كويتي مقسم إلى 6.976.489.202 سهم بقيمة اسمية تبلغ 0.100 دينار كويتي لكل سهم. بيتك مدرج حاليًا ومتداولة 

أسهمه في بورصة الكويت، مع امتالك المساهمين التاليين أكثر من 5٪ لكل منهم:

النسبة المئوية المملوكة*المساهمين الرئيسيين

24.079٪الهيئة العامة لالستثمار

10.484٪الهيئة العامة لشؤون القصر

7.296٪األمانة العامة لألوقاف

5.91٪**المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
 

*كما في 31 ديسمبر 2019، ما لم يذكر خالف ذلك  
**مساهمة غير مباشرة كما في 7 يناير 2020  

مجلس اإلدارة  7.3
يتألف مجلس إدارة بيتك حاليًا من تسعة أعضاء مجلس إدارة، على النحو التالي:  

الُمسّمى الوظيفي عضو مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة حمد عبد المحسن المرزوق

نائب رئيس مجلس اإلدارة عبد العزيز يعقوب النفيسي

عضو مجلس إدارة فهد علي الغانم

عضو مجلس إدارة معاذ سعود العصيمي

عضو مجلس إدارة خالد سالم النصف

عضو مجلس إدارة نور الرحمن عابد

عضو مجلس إدارة حنان يوسف علي يوسف

عضو مجلس إدارة مطلق مبارك الصانع

عضو مجلس إدارة صالح عبدالعزيز المريخي

7. مقدم العرض
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حمد عبد المحسن المرزوق - رئيس مجلس اإلدارة   
عدة  في  القيادية  المناصب  من  العديد  شغل  إذ  عامًا،   30 تفوق  متنوعة  ومالية  مصرفية  خبرة  يمتلك  المرزوق  السيد   
مؤسسات مصرفية ومالية ورقابية. حصل على درجة الماجستير في التمويل الدولي وإدارة األعمال من جامعة كليرمونت 
للدراسات العليا بالواليات المتحدة األمريكية وعلى درجة البكالوريوس في هندسة النظم الصناعية من جامعة جنوب 
وحتى   2010 عام  منذ  لالتحاد  ورئيسًا  الكويت  مصارف  اتحاد  إدارة  مجلس  عضو  األمريكية.  المتحدة  بالواليات  كاليفورنيا 
عام 2016، وعضو مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم 
وشغل  والمصرفية،  المالية  للعلوم  العربية  األكاديمية  في  األمناء  مجلس  عضو  منصب  وشغل  والتدريب،  التطبيقي 
عضوية مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية. تولى منصب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للبنك األهلي المتحد 
- الكويت، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المتحد في كل من المملكة المتحدة وفي جمهورية 
مصر العربية في الفترة، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المتحد - البحرين، وتولى منصب نائب 
رئيس مجلس إدارة البنك األهلي - ُعمان، وعمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة المصرف التجاري العراقي. شغل منصب عضو 
ثم نائب ثم رئيس مجلس إدارة شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي بدولة الكويت، كما شغل منصب نائب 
رئيس  نائب  منصب  وشغل  السعودية،  العربية  بالمملكة  المالي  لالستثمار  األوسط  الشرق  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
المركزي؛ حيث شغل  الكويت  بنك  تنفيذية في  ذلك عدة مهام  قبل  تولى  دولة قطر.  األهلي في  البنك  إدارة  مجلس 
إدارة  في  ُعين  حين  المهنية  مسيرته  بدأ  المالية.  الرقابة  إلدارة  مديرًا  ثم  الفنية،  الشؤون  مكتب  مدير  مساعد  منصب 

االستثمار ضابطًا لالستثمار على محافظ األسهم األمريكية ومشتقاتها في الشركة الكويتية لالستثمار.

عبدالعزيز يعقوب النفيسي - نائب رئيس مجلس اإلدارة  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية .حصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من كلية ويتير   
من  العديد  في  القيادية  المناصب  من  العديد  شغل  إذ  عامًا   41 تفوق  رفيعة  خبرة  .يمتلك  األمريكية  المتحدة  بالواليات 
العام  المدير  منصب  حاليًا  .يشغل  واالتصاالت  والعقاري  والمالي  المصرفي  القطاع  منها  قطاعات  عدة  وفي  الشركات 
“ مجموعة  المتنقلة  االتصاالت  إدارة في شركة  العامة. شغل منصب عضو مجلس  للتجارة  النفيسي  لشركة عبدالعزيز 
زين “ وتقلد فيها منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة، وشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة االتصاالت المتنقلة 
السعودية “زين السعودية”، كما شغل العديد من المناصب في مجالس إدارات شركات مجموعة زين في منطقة الشرق 
األوسط في كل من زين العراق وزين األردن وزين السودان، وكان قد شغل عدة مناصب في عضوية مجالس إدارة شركة 
شركة  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  شغل  كما  لالتصاالت،  مدى  شركة  إدارة  لمجلس  رئيسًا  .عمل  أفريقيا  زين   - سلتل 
المدار للتمويل واالستثمار، و شركة كيفك للوساطة المالية وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي، 
وشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة المشروعات االستثمارية الكويتية. تولى قبل ذلك عدة مناصب ومهام تنفيذية، 
فشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة مجموعة النفيسي الوطنية العقارية، ثم تولى منصب العضو المنتدب في 
المصرفية لدى بنك  التسهيالت  المهنية كرئيس لقسم  الفترة. وقد بدأ مسيرته  المالية خالل  شركة كيفك للوساطة 

برقان.

فهد علي الغانم - عضو مجلس إدارة   
في  البكالوريوس  درجة  على  حصل  وااللتزام.  التدقيق  لجنة  وعضو  التنفيذية  اللجنة  وعضو  االستثمار  لجنة  رئيس   
الهندسة المدنية من جامعة الكويت. يمتلك خبرة رفيعة تفوق 16عامًا إذ شغل العديد من المناصب القيادية في العديد 
من الشركات وفي عدة قطاعات منها القطاع المصرفي والمركبات والرياضة وصناعة مواد البناء. يشغل حاليًا منصب 
لبيع  األهلية  الشركة  إدارة  نائب رئيس مجلس  أعيان لإلجارة واالستثمار، كما يشغل منصب  إدارة شركة  رئيس مجلس 
منصب  حاليا  يشغل  كما  البناء.  مواد  لصناعة  الكويتية  الشركة  في  إدارة  مجلس  وعضو  الثقيلة  المركبات  واستيراد 
الرئيس التنفيذي لشركات علي محمد ثنيان الغانم وأوالده للسيارات وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق نادي الكويت 
رئيس  رفيعة منها منصب  تقلد فيما سبق عدة مناصب  الكويتيين.  المهندسين  أنه عضو في جمعية  الرياضي. كما 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة األهلية لبيع واستيراد المركبات الثقيلة كما شغل منصب رئيس لجنة إعادة 
مكالرين  لشركة  العالم  وكالء  ممثلو  إدارة  مجلس  عضو  منصب  شغل  كما  واالستثمار،  لإلجارة  أعيان  لشركة  الهيكلة 
عضوية  منها  سبق،  فيما  المحلية  الشركات  من  العديد  إدارة  مجلس  عضوية  تولى  األوسط(.  الشرق  )ممثلو  موتورز 
مجلس اإلدارة لدى الشركة العالمية لخدمات الدفع اإللكتروني، والشركة األولى للمسالخ. كما عمل رئيسًا تنفيذيًا لدى 

مجموعة شركات علي الغانم وأوالده - قطاع المقاوالت.
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معاذ سعود العصيمي - عضو مجلس إدارة   
عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المخاطر وعضو لجنة االستثمار. حصل على درجة بكالوريوس العلوم في التمويل   
من جامعة جورج مايسون بالواليات المتحدة األمريكية في عام 2001. يمتلك خبرة رفيعة تفوق 18عامًا إذ شغل العديد من 
المناصب القيادية في العديد من الشركات وفي عدة قطاعات منها القطاع المصرفي والتجزئة واالستثمار. ُعين رئيسًا 
القابضة،  الكويت  بوابة  شركة  منها  الشركات  من  العديد  إدارة  مجلس  عضوية  تولى  كما  ماليزيا.  بيتك  إدارة  لمجلس 
فيحاء  شركة  في  التنفيذي  الرئيس  منصب  .يشغل  القابضة  العالمية  الراية  وشركة  الكويتي،  المالي  المركز  وشركة 

الدولية العقارية.

خالد سالم النصف - عضو مجلس إدارة   
من  التمويل  في  البكالوريوس  درجة  على  .حصل  االستثمار  لجنة  التنفيذية وعضو  اللجنة  المخاطر وعضو  لجنة  رئيس   
شغل  إذ  18عامًا  تفوق  رفيعة  خبرة  يمتلك   .1995 عام  في  الكويت  بجامعة  السياسية  والعلوم  واالقتصاد  التجارة  كلية 
العديد من المناصب القيادية في العديد من الشركات وفي عدة قطاعات منها القطاع المصرفي والتجزئة واالستيراد 
والتصدير .يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات، وعضو مجلس إدارة شركة 
الشامية القابضة، وعضو مجلس إدارة شركة التضامن الكويتية. تقلد منصب رئيس المجلس التنفيذي المتخصص في 
وضع االستراتيجيات ومتابعة تنفيذها لمجموعة شركات النصف. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة محمد بن 
تولى قبل ذلك عدة مناصب  الصناعية.  والمحركات  التجارة  الكويتية وشركة  التضامن  النصف وشركاه وشركة  يوسف 
اإلداري  المدير  منصب  في  عمل  كما  النصف،  لشركات  المالي  والمدير  االستثمار  مدير  منصب  فشغل  تنفيذية،  ومهام 

للشركة وشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات.

نور الرحمن عابد - عضو مجلس إدارة   
المحاسبين  معهد  من  معتمد  قانوني  .محاسب  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  وعضو  وااللتزام  التدقيق  لجنة  رئيس   
عام 1976.ُعين عضوًا في مجلس  المعتمدين في  المحاسبين  زمالة معهد  وويلز، حاصل على  إنجلترا  المعتمدين في 
إدارة بيتك ماليزيا منذ عام 2017، كما ُعين رئيسًا لخدمات التدقيق في مكتب Ernst & Young في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا عام 1999، ويتمتع بخبرة واسعة تصل إلى 40 عامًا .نال في عام 2012 جائزة “قيادة صناعة الخدمات المالية 
شغل  اإلسالمية.  الصيرفة  مجال  في  الفاعلة  لمساهمته  تقديرًا  اإلسالمية  للمصارف  العالمي  المؤتمر  في  اإلسالمية” 
منصب رئيس لجنة معايير المحاسبة ونائب رئيس مجلس معايير المحاسبة والتدقيق في هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية )AAOIFI(. يشغل حاليًا عضوية مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
اإلسالمية )AAOIFI( وعضوية مجلس اإلدارة وعضوية لجنة التدقيق في بنك ميزان، كما يشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة 
مستشفى  في  إدارة  مجلس  عضو  منصب  ويشغل  فيها،  التدقيق  لجنة  ورئيس  البحرين  مملكة  في  آركابيتا  شركة 
الدكتور سليمان فقيه في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ورئيس لجنة التدقيق فيها، كما أنه عضو في لجنة 

الترشيحات والمكافآت بها.

حنان يوسف علي يوسف - عضو مجلس إدارة   
درجة  على  حصلت  المخاطر.  لجنة  وعضو  الحوكمة  لجنة  وعضو  لألوقاف  العامة  األمانة  عن  ممثاًل  اإلدارة  مجلس  عضو   
بكالوريوس إدارة أعمال تخصص تمويل وبنوك من جامعة الكويت. تمتلك خبرة رفيعة تفوق 22 عامًا إذ شغلت العديد 
عضو  واالستثمار.  والبنوك  الحكومة  القطاع  منها  قطاعات  عدة  وفي  الشركات  من  العديد  في  القيادية  المناصب  من 
مجلس إدارة شركة الخدمات العامة ممثاًل عن األمانة العامة لألوقاف، وعضو مجلس إدارة شركة المسار لالستثمار ممثاًل 
عن األمانة العامة لألوقاف، وعضو شركة المدار للتمويل واالستثمار ممثاًل عن األمانة العامة لألوقاف، وعضو مجلس إدارة 
والحوكمة.  التدقيق  لجنة  رئيس  منصب  فيها  تشغل  كما  لألوقاف،  العامة  األمانة  عن  ممثاًل  لالستثمار  رساميل  شركة 
وتشغل السيدة/ حنان منصب مدير إدارة االستثمار لدى األمانة العامة لألوقاف، وكانت قد بدأت مسيرتها المهنية في 
إدارة االستثمار لدى األمانة العامة لألوقاف كباحث مالي، ثم شغلت منصب رئيس قسم االستثمار المالي بإدارة االستثمار، 
للتأجير  المسار  شركة  العامة،  الخدمات  شركة  في  اإلدارة  مجلس  عضو  كانت  االستثمار.  إدارة  مراقب  منصب  تولت  ثم 
البارزة  القيادية  األدوار  العديد من  إلى  للتمويل واالستثمار وشركة رساميل لالستثمار باإلضافة  المدار  واالستثمار، شركة 

في األمانة العامة لألوقاف.
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مطلق مبارك الصانع - عضو مجلس إدارة   
والمكافآت.  الترشيحات  لجنة  المخاطر وعضو  لجنة  التنفيذية وعضو  اللجنة  العامة لالستثمار و عضو  الهيئة  ممثاًل عن   
حصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الكويت. يمتلك خبرة رفيعة تفوق 35 عامًا إذ شغل العديد من 
القيادية في العديد من الشركات وفي عدة قطاعات منها القطاع الحكومة والبنوك واالقتصادية واالستثمار  المناصب 
المناصب  من  العديد  تقلد  والخاص.  العام  القطاعين  بين  الشراكة  مشروعات  هيئة  عام  مدير  منصب  حاليًا  .يشغل 
المهنية الرفيعة، فقد تولى منصب رئيس مجلس اإلدارة وعضو في مجلس إدارة العديد من الشركات الرائدة منها ما 
هو داخل الكويت حين كان رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة. كما شغل عدة مناصب 
خارج دولة الكويت منها منصب رئيس مجلس إدارة البنك التونسي الكويتي. ساهم بكفاءة وفعالية في لجان مجلس 
اإلدارة التي شارك فيها، فقد ترأس لجنة خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية، باإلضافة إلى الخبرة المهنية المتميزة 
في مجال المصارف اإلسالمية وأسواق المال، حيث ترأس اللجنة التأسيسية لبنك وربة، كما كان عضوًا في لجنة خصخصة 
سوق الكويت لألوراق المالية، واللجنة التأسيسية لشركة ميديا سيتي. تولى منصب عضو مجلس إدارة في عدة شركات 
عضوية  شغل  كما  والكويت،  البحرين  وبنك  لالستشارات،  العالمية  الثالثية  المجموعة  منها  الكويت،  دولة  داخل  رائدة 
العربية السعودية، والهيئة  المملكة  العربية لالستثمار في  الكويت منها الشركة  إدارة في شركات خارج دولة  مجلس 
الكويتية  الشركة  إدارة  مجلس  عضو  منصب  شغل  كما  السودان،  جمهورية  في  الزراعي  والتطوير  لالستثمار  العربية 
المتحدة في الجمهورية العربية السورية لمدة عام. حصل على عضوية الجمعية االقتصادية الكويتية، كما شغل عضوية 
مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام للمجموعة التونسية 

الكويتية للتنمية، كما عمل مديرًا عامًا لمكتب المجموعة الكويتية العقارية لالستثمار في تونس.

صالح عبدالعزيز المريخي - عضو مجلس إدارة   
ممثاًل عن الهيئة العامة لالستثمار و عضو لجنة التدقيق وااللتزام، وعضو لجنة االستثمار. حصل على درجة الماجستير   
درجة  وعلى  األمريكية  المتحدة  بالواليات  العليا  للدراسات  كليرمونت  جامعة  من  المالية  والمحاسبة  األعمال  إدارة  في 
البكالوريوس في التمويل من جامعة الكويت. يمتلك خبرة رفيعة تفوق 34 عامًا إذ شغل العديد من المناصب القيادية 
الهيئة  .عمل في  والبنوك واالقتصادية واالستثمار  الحكومة  القطاع  الشركات وفي عدة قطاعات منها  العديد من  في 
التحوط  إدارة صناديق  العامة لالستثمار، كما عمل في مكتب الكويت لالستثمار في لندن، ويشغل حاليًا منصب مدير 
المناصب  العديد من  االقتصادي واالستثماري، حيث تقلد  المجال  العامة لالستثمار. يمتلك خبرة مهنية في  الهيئة  في 
المهنية الرفيعة، فقد تولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة فرح المغرب، ومنصب عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية 
لالستثمار. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الباكستانية الكويتية لالستثمار، وتولى منصب عضو مجلس 
إسبانيا  في  للبالستيك  جروبو  شركة  إدارة  مجلس  عضو  منصب  شغل  كما  المصرية.  الكويتية  االستثمار  شركة  إدارة 
المنتدب  العضو  منصب  خاللها  وتقلد  الكويتية،  العقارية  االستثمارية  للمجموعة  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  ومنصب 

للمجموعة، كما تولى منصب عضو مجلس إدارة بنك اإلسكان في عمان - األردن.

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  7.4

فضيلة األستاذ الدكتور/ سيد محمد السيد عبدالرزاق الطبطبائي - رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  
اإلمام  بجامعة  للقضاء  العالي  المعهد  من   1993 عام  في  الماجستير  ودرجة   1996 عام  في  الدكتوراه  درجة  على  حصل   
محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض في المملكة العربية السعودية، والدرجة الجامعية في الفقه من جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية في عام 1988. 

يشغل منصب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيتك منذ عام 2014.  

تولى خالل مسيرته المهنية الممتدة عدة مهام مرموقة حيث شغل منصب رئيس لجنة اإلفتاء لألحوال الشخصية بدولة   
.)AAOIFI( الكويت، وعضو مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

كان عميد سابق لـكليـة الشريعــة والـدراسـات اإلسالميــة بجـامـعـة الـكـويت، ومـدير جـامعـــة الـكـويت باإلنابة، وعضو هيئة   
التدريس فيها و رئيس لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في الديوان األميري.

فضيلة األستاذ الدكتور/ مبارك جزاء الحربي - عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  
حصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في مصر في عام 2002 كما حصل على   
درجة الماجستير في الفقه المقارن من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في مصر في عام 1998 ودرجة البكالوريوس في 

الشريعة من الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية في عام 1992.
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يشغل منصب عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيتك منذ عام 2009.  

في  األوقاف  وزارة  في  الفتوى  هيئة  وعضو  البحرين،  في  لبيتك  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  عضو  منصب  يشغل   
الكويت، وعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعدد من الشركات والمؤسسات المالية اإلسالمية.

شغل منصب رئيس قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت   
سابقًا.

فضيلة الدكتور/ عصام عبد الرحيم حسن غريب - عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  
حصل على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة برمنجهام في المملكة المتحدة في عام 2000 وحصل على درجة   
الماجستير في الفقه وأصوله من جامعة برمنجهام في المملكة المتحدة في عام 1997 ودرجة البكالوريوس في الفقه 

وأصوله من جامعة الكويت في عام 1988 .

يشغل منصب عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيتك منذ عام 2014.  

يشغل منصب عضو هيئة التدريس بقسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت.  

الكويت سابقًا. كما شغل منصب عضو  بجامعة  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  بكلية  المساعد  العميد  شغل منصب   
اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية سابقًا.

فضيلة الدكتور/ أنور شعيب العبدالسالم - عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  
حصل على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة األزهر في مصر في عام 1999 كما حصل على درجة الماجستير   

في الفقه وأصوله من جامعة األزهر في مصر في عام 1996.

درجة البكالوريس في الشريعة اإلسالمية من جامعة الكويت في عام 1989.  

يشغل منصب عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيتك منذ عام 2000.  

الشركات  من  لعدد  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  وعضو  التركي،  لبيتك  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  عضو   
والمؤسسات المالية اإلسالمية.

شغل منصب رئيس قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت سابقًا.  

فضيلة الدكتور/ خالد شجاع العتيبي - عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  
حصل على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية في   
عام 2000 كما حصل على درجة الماجستير في الفقه وأصوله من الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة في المملكة العربية 
المملكة  في  المنورة  بالمدينة  اإلسالمية  الجامعة  من  وأصوله  الفقه  في  البكالوريوس  ودرجة   1995 عام  في  السعودية 

العربية السعودية في عام 1991.

يشغل منصب عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيتك منذ عام 2014.  

عضو هيئة التدريس بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت، رئيس الهيئة الشرعية   
الشركات  لعدد من  الشرعية  والرقابة  الفتوى  الكويتية، وعضو هيئة  الحج  لبعثة  عام  الكويتي، مرشد  الزكاة  بيت  في 

والمؤسسات المالية اإلسالمية.

يشغل منصب إمام وخطيب بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت.  
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فريق اإلدارة  7.5
يوضح المخطط التنظيمي التالي فريق اإلدارة الحالي في بيتك:  

 
السيد/ مازن سعد الناهض - الرئيس التنفيذي للمجموعة  

يشغل السيد مازن الناهض منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيتك منذ عام 2014. يمتلك السيد مازن خبرة مصرفية   
حصل  الوطني.  الكويت  بنك  في  قيادية  مهام  عدة  الممتدة  المهنية  مسيرته  خالل  تولى  إذ  عامًا،   26 تفوق  واسعة 
على درجة بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال تخصص تمويل من جامعة والية كاليفورنيا ساكرمنتو بالواليات المتحدة 
وعضو  لالستثمار  كابيتال  بيتك  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  مازن  السيد  يشغل  كما   .1993 عام  في  األمريكية 

مجلس إدارة البنك الكويتي التركي.

السيد/ شادي أحمد زهران - رئيس المالية للمجموعة  
يشغل السيد شادي زهران منصب رئيس المالية للمجموعة في بيتك منذ عام 2014. يمتلك السيد شادي خبرة واسعة   
شهادة  مثل  المتخصصة  المهنية  الشهادات  من  العديد  شادي  السيد  حصل  كما  عامًا.   27 تفوق  البنوك  مجال  في 
المحاسب القانوني المعتمد )CPA( من والية إلينوي في الواليات المتحدة األمريكية منذ عام 1996، وشهادة مدقق مصرفي 
معتمد من مؤسسة اإلدارة المصرفية منذ عام 1999، وشهادة المحاسب القانوني اإلسالمي المعتمد )CIPA( من هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )AAOIFI( منذ عام 2006. حصل علي درجه الماجستير في إدارة األعمال 
في التمويل من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة في 2014 وحصل على درجة بكالوريوس العلوم في المحاسبة 
من الجامعة األردنية في 1992. إضافة إلى ذلك، يشغل السيد شادي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيتك كابيتال 
لالستثمار، عضو مجلس إدارة بيتك في البحرين، عضو في مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

.)CIBAFI( وعضو مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية )AAOIFI( اإلسالمية

المساهمون

هيئة
الفتوى والرقابة 

الشرعية
مجلس ا�دارة

رئيس مجلس 
ا�دارة

الرئيس التنفيذي 
للمجموعة

لجنة الترشيحات  
والمكافآت في 
مجلس ا	دارة

لجنة
االستثمار في 
مجلس ا	دارة

لجنة
الحوكمة في 
مجلس ا	دارة

اللجنة 
التنفيذية في 
مجلس ا	دارة

لجنة
المخاطر في 
مجلس ا	دارة

لجنة التدقيق 
واالمتثال في 
مجلس ا	دارة

شكاوي 
العمالء

سكرتير 
مجلس ا	دارة

خزينة
المجموعة

الخدمات 
المصرفية ل�فراد  

والخاصة في 
المجموعة

الخدمات
 المصرفية 

للشركات في 
المجموعة

الشؤون 
القانونية في 

المجموعة

الرقابة
المالية في 
المجموعة

االستراتيجية 
وشؤون 

الشركات في 
المجموعة

عمليات 
المجموعة

تقنية 
المعلومات

في المجموعة

الموارد
البشرية في 

المجموعة

إدارة
المخاطر في 

المجموعة

التدقيق 
الداخلي في 

المجموعة

التدقيق 
الشرعي 

الداخلي في 
المجموعة

ا�بحاث 
واالستشارات 

الشرعية
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السيد/ وليد خالد مندني - رئيس الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة  
يشغل السيد وليد مندني منصب رئيس الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في بيتك منذ   
عام 2017. يمتلك خبرة استثمارية ومصرفية واسعة تفوق 27 عامًا، حصل على درجة بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال 
من جامعة أريزونا في الواليات المتحدة األمريكية في عام 1992. كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة تورك 

كابيتال القابضة وعضو مجلس إدارة شركة بيتك كابيتال لالستثمار.

السيد/ عبدالوهاب عيسى الرشود - رئيس الخزانة للمجموعة  
يشغل السيد عبدالوهاب الرشود منصب رئيس الخزانة للمجموعة في بيتك منذ عام 2015. كما ويمتلك خبرة مصرفية   
اوريجون  والية  غرب  كلية  من  الكمبيوتر  وعلوم  الرياضيات  في  البكالوريوس  درجة  على  حصل  عامًا.   30 تفوق  واسعة 
بالواليات المتحدة األمريكية في عام 1987. كما يشغل السيد عبدالوهاب الرشود منصب عضو مجلس إدارة بيتك في 
للبنوك  العام  المجلس  الطائرات. كما يمثل بيتك في  لتمويل شراء وتأجير  االفكو  إدارة شركة  البحرين وعضو مجلس 
تولى  إلى ذلك،  االستشاري. إضافة  المجلس  البحرين حيث يشغل عضوية  )CIBAFI( في  اإلسالمية  المالية  والمؤسسات 
منصب عضو مجلس إدارة في عدة شركات رائدة منها بيتك - ماليزيا، شركة بيت إدارة السيولة )شركة بيتك لالستثمار(، 

شركة المشروعات التنموية القابضة و مركز إدارة السيولة - البحرين.

السيد/ أحمد سعود الخرجي - رئيس الخدمات المصرفية للشركات للمجموعة  
يمتلك   .2016 عام  منذ  بيتك  في  للمجموعة  للشركات  المصرفية  الخدمات  رئيس  منصب  الخرجي  أحمد  السيد  يشغل   
)MBA( تخصص  األعمال  إدارة  الماجستير في  درجة  والبنوك. حصل على  التمويل  واسعة في مجال  أحمد خبرة  السيد 
تمويل من جامعة سان دييجو في الواليات المتحدة األمريكية في عام 1998 كما حصل على درجة بكالوريوس العلوم في 
التمويل والبنوك من جامعة الكويت في عام 1994. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة البنك الكويتي التركي وعضو 

مجلس إدارة بيتك في ماليزيا وعضو مجلس إدارة شركة بيتك كابيتال لالستثمار.

السيد/ فهد خالد المخيزيم - رئيس االستراتيجية للمجموعة  
يشغل السيد فهد المخيزيم منصب رئيس االستراتيجية للمجموعة في بيتك منذ عام 2015. يمتلك السيد فهد خبرة   
مصرفية واسعة تفوق 18 عامًا. حصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال )MBA( ودرجة الماجستير في االقتصاد من 
جامعة بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية في عام 2000، كما حصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة ودرجة 
فهد  السيد  يشغل  كما   .1996 عام  في  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  تفتس  جامعة  من  االقتصاد  في  البكالوريوس 

.)ITS( منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية

السيد/ جهاد محمد البنداري - رئيس المخاطر للمجموعة  
يشغل السيد جهاد منصب رئيس المخاطر للمجموعة في بيتك منذ عام 2018. ويتمتع بخبرة واسعه تفوق 20 عامًا في   
مخاطر  في  الدولية  الشهادة  يحمل  المالية.  المؤسسات  في  الداخلية  الرقابة  وأنظمة  والتدقيق،  المخاطر  إدارة  مجاالت 
البنوك والرقابة )ICBRR( من الرابطة العالمية لمهنيي المخاطر )GARP( منذ عام 2009. حصل السيد جهاد على دبلوم 
التمويل وإدارة المخاطر من جامعة ويلز في المملكة المتحدة في عام 2014 ودرجة البكالوريوس في التجارة في تخصص 

المحاسبة من جامعة طنطا في مصر في عام 1996.

السيد/ فريدريك جاكوبس كارستينس - رئيس الموارد البشرية للمجموعة  
يشغل السيد فريدريك منصب رئيس الموارد البشرية للمجموعة في بيتك منذ عام 2016. يمتلك السيد فريدريك خبرة   
واسعة في مجال الموارد البشرية تفوق 28 عامًا. حصل على درجة الماجستير في التجارة من جامعة جوهانسبرج في 
النفس الصناعي من جامعة  جنوب أفريقيا في عام 2006، كما حصل على درجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في علم 
اورانج فري ستيت في جنوب أفريقيا في عام 1991 وبكالوريوس إدارة شؤون الموظفين من جامعة أورانج فري ستيت في 

جنوب أفريقيا في عام 1990.

السيد/ سرود أحمد شريف - رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة  
السيد  يمتلك   .2014 عام  منذ  بيتك  في  للمجموعة  المعلومات  تكنولوجيا  رئيس  منصب  شريف  سرود  السيد  يشغل   
المالية. حصل على درجة بكالوريوس  المؤسسات  المعلومات في  سرود خبرة مهنية متخصصة في مجال تكنولوجيا 
رئيس  نائب  السيد سرود منصب  عام 1975. كما يشغل  العراق في  المستنصرية في  الفيزياء من جامعة  العلوم في 

.)ITS( مجلس إدارة مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية
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السيد/ عبداهلل محمد أبوالهوس - رئيس العمليات للمجموعة  
يشغل السيد عبداهلل أبو الهوس منصب رئيس العمليات للمجموعة في بيتك منذ عام 2015. ويمتلك خبرة كبيرة في   
مجال البنوك وإدارة العمليات. حصل السيد عبداهلل على درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية تخصص تمويل وبنوك 
المتكاملة  الكمبيوتر  أنظمة  مجموعة  إدارة  مجلس  عضو  منصب  يشغل  باالضافة   .1987 عام  في  الكويت  جامعة  من 

.)ITS( العالمية

السيد/ وسام سامي القاري - رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة  
السيد وسام  يمتلك   .2017 عام  بيتك منذ  للمجموعة في  الداخلي  التدقيق  رئيس  القاري منصب  السيد وسام  يشغل   
خبرة واسعة تفوق 20 عامًا في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات الحوكمة وإدارة المخاطر. حصل على العديد من 
احتيال معتمد)CFE(، شهادة  )FRM(، فاحص  مالية معتمد  المتخصصة مثل شهادة مدير مخاطر  المهنية  الشهادات 
حصل   .)CMA( معتمد  إداري  محاسب  وشهادة   )CBA( معتمد  مصرفي  مدقق  شهادة   ،)CIA( معتمد  داخلي  مدقق 
التطبيقي من جامعة ملبورن في أستراليا في عام 2002 وعلى درجة  التمويل  الماجستير في  السيد وسام على درجة 

البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في بيروت في لبنان في عام 1996.

السيد الدكتور/ خالد محمد الجمعة - مدير عام القانونية للمجموعة  
القانونية للمجموعة في بيتك منذ عام 2015. ويمتلك السيد خالد خبرة  الجمعة منصب مدير عام  يشغل السيد خالد   
في  ويلز  جامعة  من  الدولي  االقتصاد  قانون  في  الدكتوراه  درجة  على  حصل  والتشريعات.  القانون  مجال  في  واسعة 
المملكة المتحدة في عام 1997. كما حصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة أدنبره في المملكة المتحدة 

في عام 1993 وبكالوريوس الحقوق من جامعة الكويت في عام 1988.

السيد/ خالد يوسف الشمالن - مدير عام الخدمات المصرفية للشركات الكويت  
السيد  2018. ويمتلك  بيتك منذ عام  للشركات في  المصرفية  الخدمات  الشمالن منصب مدير عام  السيد خالد  يشغل   
خالد خبرة مصرفية واسعة تخطت 21 عامًا. و قد حصل على درجة البكالوريوس في اإلقتصاد من جامعة الكويت في عام 
1995. إضافة إلى ذلك، يشغل السيد خالد الشمالن منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة عارف االستثمارية و عضو اللجنة 

التنفيذية في المحفظة الوطنية العقارية.

السيد/ أحمد عيسى السميط - مدير عام خزانة الكويت  
يشغل السيد أحمد السميط منصب مدير عام خزانة الكويت في بيتك منذ عام 2017. يمتلك السيد أحمد خبرة مصرفية   
 .1999 عام  في  الكويت  جامعة  من  السياسية  العلوم  في  البكالوريوس  درجة  على  حصل  كما  عامًا.   19 تفوق  واسعة 
يشغل السيد أحمد منصب رئيس مجلس إدارة شركة بيت الطاقة القابضة ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية 

لألسواق المالية. كما تولى منصب عضو مجلس إدارة شركة بيت إدارة السيولة منذ عام 2012 وحتى عام 2013.

السيد/ فادي الياس الشالوحي - مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد للمجموعة  
يشغل السيد فادي الشالوحي منصب مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد للمجموعة في بيتك منذ عام 2016. يتمتع   
السيد فادي بخبرة مهنية واسعة في العمل المصرفي تفوق 17 عامًا مدعومة بمؤهالت أكاديمية عالية. حصل السيد 
فادي على درجة الماجستير في إدارة األعمال )MBA( من الجامعة األمريكية في بيروت في لبنان في عام 1999 وعلى درجة 
البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر واالتصاالت من الجامعة األمريكية في بيروت في لبنان في عام 1994. كما يشغل 

السيد فادي منصب عضو مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة )كي نت(.

السيد/ ضرار الدخيل - رئيس إدارة المخاطر للمجموعة  
يشغل السيد ضرار الدخيل منصب مدير عام إدارة المخاطر للمجموعة في بيتك منذ بداية عام 2019. يمتلك السيد ضرار   
الدخيل خبرة مصرفية واسعة تفوق 17 عامًا. حصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال في عام 2014 من جامعة الشرق 
والعلوم  اإلقتصاد  كلية   - الكويت  جامعة  من  اإلدارية  العلوم  في  البكالوريوس  درجة  على  حصل  و  األمريكية  األوسط 

السياسية في عام 1999.

السيد/ عبداهلل عبدالمحسن المجحم - مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة  
للسيد عبداهلل   .2017 عام  بيتك منذ  الخاصة في  المصرفية  الخدمات  عام  المجحم منصب مدير  السيد عبداهلل  يشغل   
الماجيستير  درجة  على  مرخص وحصل  محاسب  يحمل مسمى  المالية.  والخدمات  االستثمار  في  واسعة  خبرة  المجحم 
2006. كما حصل على درجة  العام  الكويت في  المالية من جامعة  التمويل والمؤسسات  بالتركيز على  األعمال  إدارة  في 

البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت في العام 2001.
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هيكل الشركة  7.6
يوضح المخطط التنظيمي التالي ملكية بيتك في البنوك التابعة والشركات غير المصرفية الجوهرية التابعة:  

 

الطرف ذي الصلة ونموذج األعمال  7.7
إدارة  مجلس  أعضاء  أو  مشتركين  مساهمين  يكونوا  أن  العرض  مقدم  في  والمساهمين  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  يجوز   
مشتركين في المؤسسات التي قد تقدم خدمات إلى مقدم العرض و/أو متلقي العرض. عالوة على ذلك، يمتلك مقدم 

العرض ومتلقي العرض حاليًا خدمات تنافسية وشركات تابعة و/أو شركات منتسبة و/أو عالقات عمل.

العناوين المسجلة ومعلومات االتصال  7.8

منطقة المرقاب، شارع عبداهلل المبارك، مدينة الكويت، الكويت مقدم العرض   
ص.ب. 24989 الصفاة 13110 الكويت   

هاتف: 22445050 )965( +   
فاكس: 22409414 )965( +   

www.kfh.com :الموقع اإللكتروني   

مركز دبي المالي العالمي  المستشار المالي لمقدم العرض   
الطابق السابع، مبنى حي البوابة 5    

ص.ب. 506588    
دبي، اإلمارات العربية المتحدة   

هاتف: 3444 376 9714+   
www.goldmansachs.com :الموقع اإللكتروني   
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8. تقرير المدقق المستقل حول ملخص القوائم المالية الموحدة الخاصة 
ببيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
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9. نظرة عامة على القطاع المصرفي الكويتي

نظرة عامة على االقتصاد الكويتي
اكتسب االقتصاد الكويتي زخمًا في السنوات األخيرة حيث تعافت أسعار النفط جزئيًا. من المتوقع أن يصل النمو االقتصادي، 

بافتراض وجود نظرة مستقبلية مستقرة، إلى 2.9٪ بحلول عام 2020، مرتفعًا من 1.7٪ في عام 2018.

إن إدراج الكويت في مؤشر سندات السوق الناشئة في جي بي مورجان وترقية بورصة الكويت إلى حالة السوق الناشئة على 
ثالثة مؤشرات أسهم عالمية يمكن أن يجذب المزيد من االستثمار األجنبي المباشر ويعزز الطلب الدولي على اإلصدارات اإلضافية 

على مدار السنوات القادمة.

تنويع  إلى   ،2035 الجديدة  الكويت  رؤية  من  جزءًا  يمثل  والذي  عنه،  المعلن  التحتية  البنية  برنامج  يسعى  ذلك،  على  وعالوة 
االقتصاد الكويتي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنمو اإليرادات غير النفطية بنسبة 4٪ سنويًا 

بحلول عام 2021.

 

نظرة عامة على القطاع المصرفي الكويتي

نظرة عامة على القطاع
بلغت قيمة أصول القطاع المصرفي المحلي الكويتي 221 مليار دوالر أمريكي في عام 2018. ظل القطاع مرنًا في مواجهة صدمة 
أسعار النفط في عام 2014 وتأثيرها على النمو االقتصادي، وهو ما أدى إلى تسجيل معدل نمو سنوي مركب مدته 5 سنوات 

بنسبة 4.7٪. وقد كان هذا النمو مدفوعًا باالستحواذ على االئتمان المحلي، وخاصة للقطاع الخاص.

وبلغ توغل الخدمات المصرفية، المحسوب على أساس نسبة األصول المصرفية مقابل الناتج المحلي اإلجمالي االسمي، 156٪ من 
الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2018 مقارنة بنسبة 120٪ في عام 2014.

باإلضافة إلى ذلك، أدى انتهاء سريان قانون الدين العام في عام 2017 إلى انخفاض استثمارات البنوك خالل عام 2018. وبالتالي، 
زادت البنوك من عمليات اإليداع لدى بنك الكويت المركزي والمؤسسات المالية األخرى كمصدر بديل لإليرادات.
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المشهد التنافسي
في الوقت الحاضر، يتألف القطاع المصرفي الكويتي من 23 مؤسسة مصرفية. ومن بين هذه المؤسسات، 11 مؤسسة محلية 
من بينهم خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية متكاملة وبنك متخصص واحد )بنك الكويت الصناعي(. وتكون اإلثني 
المصرفي  القطاع  أصول  من   ٪58 التقليدية  البنوك  تشكل  موحد،  أساس  وعلى  أجنبية.  لبنوك  فروع  األخرى  مؤسسة  عشر 

المحلي.

الكويت. في عام 2018، سيطر بنك  المصرفية في  األصول  71٪ من  الكبرى بنسبة  الخمسة  البنوك  األحوال، تحتفظ  في جميع 
الكويت الوطني على أكبر حصة )24٪( من القطاع المصرفي المحلي الكويتي.

الشكل ٢ - ا�صول المصرفية المحلية الكويتية ٢٠١٤-٢٠١٨
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الودائع
بلغ إجمالي الودائع في القطاع المصرفي المحلي الكويتي 152 مليار دوالر أمريكي بنهاية عام 2018، بمعدل نمو سنوي مركب 

قدره 4.3٪ منذ عام 2014.

نمت الودائع الحكومية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8٪، بعد أن زادت الحكومة ودائعها في عام 2016 لدعم السيولة في 
القطاع المصرفي.

ظل تكوين الودائع متسقًا نسبيًا. كان القطاع الخاص أكبر مودع، حيث بلغت نسبة ودائع القطاع الخاص 80٪ في عام 2018. 
كما كان أكبر مساهم في نمو الودائع حسب القيمة، وهو ما يمثل أكثر من نصف الودائع اإلضافية على مدى السنوات الخمس 

الماضية.

االئتمان
بلغ إجمالي االئتمان الذي تمده البنوك المحلية في عام 2018 130 مليار دوالر أمريكي. اتبع االئتمان المصرفي مسار نمو مشابه 

لألصول المصرفية اإلجمالية، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.2٪ في الفترة من 2014 إلى 2018.

نمو  الكويت، حيث شهد معدل  في  االئتماني  للنمو  الرئيسية  العوامل  أحد  والغاز  النفط  القروض/التمويل في قطاع  كانت 
على  التأثير  في  النفطية  األزمة  استمرت  القطاع، حيث  االئتمان في هذا  نسبة  تضاعفت   ،2016 عام  وفي   .٪42.2 مركب  سنوي 

الميزانية العمومية لشركات النفط والغاز.

التسهيالت  إجمالي  40٪ من  تمثل  الكويت، حيث  المصرفي في  االئتمان  أكبر حصة من  الشخصي  االئتمان  تشكل تسهيالت 
نمو  بمعدل  نموًا  للموظفين،  مقدمًا  شخصي  قروض/تمويل  على  يشتمل  الذي  القطاع،  هذا  شهد   .2018 عام  في  االئتمانية 
سنوي مركب نسبته 6.2٪ على مدار السنوات الخمس الماضية، مما يعكس التفضيل المتغير تجاه المقترضين األقل خطورة.

في نوفمبر 2018، قام بنك الكويت المركزي بتعديل اللوائح المتعلقة بمنح القروض/التمويل الشخصي، والتي من المتوقع أن 
تعزز نمو االئتمان على مدار األعوام المقبلة. مع األخذ في االعتبار التغييرات في المشهد االقتصادي الكلي والتركيبة السكانية 
األقصى  الحد  سيكون  اإلسالمي.  والتمويل  االستهالكية  القروض  سقف  زيادة  إلى  التنظيمية  التعديالت  هذه  أدت  للعمالء، 
للقروض/تسهيالت التمويل للمستهلكين هو 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل، بحد أقصى قدره 25.000 دينار كويتي 
االئتمانية الشخصية في 2018،  التسهيالت  التي تمثل 74٪ من  الحد األقصى لقروض اإلسكان،  )82.000 دوالر أمريكي(. سيكون 
70.000 دينار كويتي )231.000 دوالر أمريكي(. وهذا يحقق أقصى اقتراض لعميل واحد إلى 95.000 دينار كويتي )313.000 دوالر أمريكي(. 

إضافة إلى ذلك، سيكون الحد األقصى ألقساط القرض/التمويل الشهرية بنسبة 40٪ من صافي الراتب الخاص بالمقترض.

الشكل ٤ - الودائع البنكية المحلية الكويتية ٢٠١٤-٢٠١٨
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2019، كما هو موضح في مشروع  عام  العام خالل  القطاع  أجور  الزيادة في  االئتمان هو  نمو  يعزز  أن  يمكن  آخر  وهناك تطوير 
الميزانية للسنة المالية 2020/2019.

أداء القطاع
الربحية بين عامي 2014 و2018، مع عائد على متوسط األصول موحد بنسبة ٪1.3  زيادة هامشية في  الكويتية  البنوك  شهدت 
في عام 2018، بزيادة 1.1٪ في عام 2014. وُيعتقد أن هذه الزيادة في العائد على متوسط األصول هي نتيجة لنمو أقوى في صافي 
الدخل خالل هذه الفترة، مقارنة بالنمو البطيء في األصول الموحدة للبنوك الكويتية. وبالنظر إلى بيانات المستوى المصرفي، 
يشير نطاق العائد على متوسط األصول عبر البنوك الكويتية إلى المنافسة الكثيفة، التي أدت إلى تحسين كفاءتها وتوفير 
البيئة  مواجهة  في  المحلية  للبنوك  الدخل  صافي  مرونة  إلى  يشير  هذا  فإن  ذلك،  ومع  لعمالئها.  أفضل  وخدمات  منتجات 

االقتصادية العالمية الصعبة.

كانت جودة االئتمان في القطاع المصرفي العام قوية أيضًا، حيث انخفضت نسبة إجمالي القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 
التعرض  انخفاض  إلى  2018. ويرجع ذلك  1.6٪ في عام  بلغ  إلى مستوى قياسي منخفض   2014 بشكل مطرد من 2.9٪ في عام 
القروض  نسب  أدنى  من  واحدة  عادًة  كانت  والتي  اإلسكان،  قروض/تمويل  في  العالي  والتركيز  النفط،  قطاع  إلى  االئتماني 
المتعثرة )1.6٪( بين قطاعات االئتمان الرئيسية. وقد أدخل بنك الكويت المركزي التعديالت التنظيمية المذكورة سابقًا في عام 

2018 لمزيد من احتواء تعرض هذا القطاع للتخلف عن السداد.

القروض  النفط، والتي استخدمت الحقًا لشطب  أزمة  ببناء مخصصات وافرة من سنوات ما قبل  أيضًا  الكويتية  البنوك  قامت 
المتعثرة المتراجعة بالفعل. استمرت نسبة تغطية القروض المتعثرة في الزيادة، حيث تغطي مخصصات القروض المتعثرة 

164٪ من القروض المتعثرة في عام 2014 إلى 254٪ في عام 2018.

الشكل ٥ - االئتمان المصرفي المحلي الكويتي ٢٠١٤-٢٠١٨
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عالوة على ذلك، احتفظت البنوك في الكويت بكفاية رأسمالية قوية، والتي تم دعمها من خالل تركيز بنك الكويت المركزي 
على االستقرار المالي. كانت البنوك الكويتية مطالبة بااللتزام بمتطلبات كفاية رأس المال في بازل 3 منذ عام 2014. انخفضت 
نسبة كفاية رأس المال الموحد الُمبلغ عنها هذا العام إلى 16.9٪ من 18.9٪ في عام 2013. ومع ذلك، فقد كان هذا بسبب تنفيذ 
اتفاقية بازل 3 وإعادة حساب نسبة كفاية رأس المال بموجب القواعد الجديدة. ومع ذلك، فقد ارتفعت نسبة كفاية رأس المال 
منذ ذلك الحين لتصل إلى 18.3٪ في عام 2018، بما يتجاوز متطلبات بنك الكويت المركزي بنسبة 13٪ بما يتماشى مع معايير 

اتفاقية بازل 3.

 تعتمد القوة المالية للبنوك الكويتية بشكل رئيسي على رأس مال المستوى 1، والتي يمثل 90٪ من إجمالي رأس المال، و٪16.4 
1 بحد  الحفاظ على رأس مال المستوى  البنوك  المركزي من  المرجحة بالمخاطر في عام 2018. يطلب بنك الكويت  من األصول 

أدنى 11٪ من األصول المرجحة بالمخاطر.
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يوضح الجدول أدناه ملكية مجلس اإلدارة لألسهم في بيتك واألهلي المتحد اعتبارًا من تاريخ مستند العرض هذا:

األسهم المملوكة أو المسيطر مجلس إدارة بيتك
عليها حاليًا في بيتك

األسهم المملوكة أو المسيطر 
عليها حاليًا في األهلي المتحد

عدد األسهمنسبة الملكية )٪(عدد األسهمنسبة الملكية )٪(

0.22015.378.2720.16314.306.762حمد عبد المحسن المرزوق

--0.00182.500عبد العزيز يعقوب النفيسي

--0.002120.787فهد علي الغانم

--0.003181.987معاذ سعود العصيمي

--0.0926.451.460خالد سالم النصف

--0.002136.489نور الرحمن عابد

----حنان يوسف علي يوسف

----مطلق مبارك الصانع

--0.003195.984صالح عبدالعزيز المريخي

0.32322.547.4790.16314.306.762اإلجمالي

أحد أعضاء مجلس اإلدارة يملك أسهم في األهلي المتحد كما هو مبين أعاله، ومن الممكن ان يعتبر مساهم “ذو مصلحة” 
كما هو معرف في مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي بشأن عمليات الشراء واالندماج واالستحواذ. 

لم يشتري بيتك أو يبيع أسهم األهلي المتحد خالل فترة اإلثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ مستند العرض هذا وال يملك أسهم 
األهلي المتحد ولم يمتلك في الماضي أي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في األهلي المتحد اعتبارًا من تاريخ مستند العرض 

هذا.

10. الملكية المشتركة لألسهم من جانب مقدم العرض وأعضاء مجلس 
إدارته في األهلي المتحد
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11. استراتيجية بيتك ما بعد االستحواذ

األهلي المتحد - السجل التجاري والوضع القانوني واالسم التجاري  11.1
بعد التنفيذ الناجح للعرض واالستحواذ على األسهم، يعتزم بيتك الحفاظ على السجل التجاري الخاص باألهلي المتحد،   

ولكن يعتزم بيتك تغيير اسم األهلي المتحد ليصبح “بيت التمويل الكويتي - البحرين”، في الوقت المناسب. 

سيقوم بيتك، في الوقت المناسب بعد االتمام الناجح للعرض، بدراسة إمكانية تحويل األهلي المتحد إلى شركة مساهمة   
بحرينية مقفلة. سيكون لألهلي المتحد مساهمان فقط، وهم بيتك كابيتال وسيملك مائة )100( سهم من أسهم األهلي 

المتحد، وباقي أسهم األهلي المتحد ستكون مملوكة من قبل بيتك.

سيواصل األهلي المتحد العمل في ظل سياق األعمال المعتادة والحفاظ على عملياته كشركة فرعية مملوكة بالكامل   
لبيتك حيث إنه من غير المتوقع حدوث أي انقطاع أو توقف ألي خط مهم من عمليات األهلي المتحد نتيجة االستحواذ 

المقترح على األسهم بموجب العرض.

موظفو األهلي المتحد الحاليين والهيكل التنظيمي  11.2
بما  التنظيمية،  والمتطلبات  البحرينية  التوطين  عملية  بمستويات  بيتك  التزام  بسبب  تطرأ  التي  التغييرات  عدا  فيما   
في ذلك أي تغييرات قد تكون مطلوبة ألغراض تحقيق أوجه التآزر المتوقعة أو تحويل أعمال األهلي المتحد إلى أعمال 
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، لن يؤثر إتمام العرض بنجاح على الهيكل التنظيمي الحالي باستثناء أي تغييرات 
يمكن تنفيذها كجزء من االستراتيجية الحالية لألهلي المتحد، أو على النحو المحدد في القسم  11 هذا )استراتيجية بيتك 

ما بعد االستحواذ(. 

تحويل أعمال األهلي المتحد إلى أعمال متوافقة مع الشريعة اإلسالمية  11.3
مع  المتوافقة  باألنشطة  إال  تتعهد  وال  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  المؤسسات  إحدى  ُتعد  بيتك  ألن  نظرًا   
الشريعة اإلسالمية، فإن التغيير الرئيسي الذي سيتم تنفيذه على الفور بعد العرض هو بدء عملية تحويل أعمال األهلي 
المتحد في مملكة البحرين، ومصر، والعراق، والمملكة المتحدة إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية تقدم 

مجموعة كاملة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

10 ديسمبر 2019 )والمتوافر منها نسخة لالطالع  المؤرخة في  الفتوى والرقابة الشرعية لبيتك في توصيتها  قامت هيئة   
كما هو مبين في القسم 17.6 )الوثائق المتاحة لالطالع(( بتأكيد بأنها راجعت حيثيات العملية المتصورة بموجب العرض، 
وبأنها على اطالع مباشر على كافة خطوات االستحواذ والتحويل، والذين يتمون بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة 
القادمة وبأنها واثقة من ان مجلس اإلدارة  اإلسالمية. باإلضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة إنها ستستمر بمتابعة الخطوات 

سيطبق خطة االستحواذ والتحويل كما هو متصور وموافق عليه. 

ولتحقيق هذا الغرض، سيتم في الوقت المناسب تقديم طلب إلى المركزي البحريني من اجل تعديل ترخيص األهلي   
المتحد لتغيير أساس األنشطة المصرفية من خدمات مصرفية تقليدية إلى خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية.

يجب أن يضمن األهلي المتحد وجود لجنة لإلشراف على تطبيق الشريعة اإلسالمية وإدخال أي تغييرات حسب الضرورة   
والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  المحاسبة  المنصوص عليه في معايير  النحو  اإلسالمية على  الشريعة  يتفق مع مبادئ  بما 

للمؤسسات المالية اإلسالمية وكتاب القواعد للمركزي البحرين.

تقديم عرض استحواذ إلزامي بخصوص أسهم األهلي المتحد الكويتي  11.4
سيؤدي إتمام العرض بنجاح إلى اشتراط تقديم عرض استحواذ إلزامي من ِقَبل بيتك بخصوص أسهم األهلي المتحد   
الكويتي وفقًا لالئحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، ويعتزم بيتك تقديم عرض االستحواذ اإللزامي على النحو المنصوص 
األهلي  في  لألسهم  المستحق  للنقد  األقصى  الحد  أن  من  واثق  وهو  المال،  أسواق  لهيئة  التنفيذية  الالئحة  في  عليه 
المتحد الكويتي )إذا كان سيستحوذ على نسبة 100٪ من رأس المال الُمصَدر والمدفوع من األهلي المتحد الكويتي( لن 

يكون له تأثير مادي على وضعه النقدي أو قوته المالية.

سيتم االفصاح عن تفاصيل اضافية تتعلق بعرض االستحواذ االلزامي بعد االتمام الناجح للعرض. لتفادي الشك، ان عرض   
االستحواذ االلزامي المشار إليه في هذا القسم مطبق فقط بالنسبة ألسهم األهلي المتحد الكويتي وال يطبق بالنسبة 

ألسهم األهلي المتحد المدرجة في بورصة الكويت.
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تحويل األهلي المتحد الكويتي إلى بنك رقمي  11.5
في أعقاب إتمام العرض بنجاح، سيبدأ بيتك عملية تحويل األهلي المتحد الكويتي إلى بنك رقمي وفقًا لطلب المركزي   
ماله  رأس  أو تحويلها، وتخفيض  للشركات  المصرفية  األعمال  بيع  المذكور  التحويل  أن يشمل  المحتمل  الكويتي، ومن 

وشطبه من بورصة الكويت. 

االندماج القانوني في البحرين  11.6
بيتك عملية  بنجاح، سيبدأ  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  أعمال متوافقة مع  إلى  المتحد  األهلي  أعمال  تحويل  إتمام  عقب   
إجراء اندماج قانوني لدمج شركتيه الفرعيتين المملوكتين بالكامل في البحرين، وهما األهلي المتحد وبيتك البحرين، 

وسينتج عن هذا الدمج انتقال أصول وخصوم بيتك البحرين إلى األهلي المتحد وفقًا للقانون المعمول به.

سياسة توزيع األرباح الخاصة ببيتك بعد العرض  11.7
ال يعتزم بيتك تغيير سياسة توزيع األرباح الحالية، والتي سيستمر إنفاذها بعد إتمام العرض بنجاح.  

نبين أدناه ملخص ألرباح بيتك خالل السنوات الثالثة )3( الماضية:  

201920182017

202017األرباح النقدية - فلس للسهم

137.980125.09796.645األرباح النقدية - ألف دينار كويتي

251.023227.411184.155الربح المنسوب للمساهمين

52٪55٪55٪نسبة الدفع

101010أسهم منحة - لكل 100 سهم

69.76563.42357.657قيمة أسهم المنحة - ألف دينار كويتي

الخطط االستراتيجية الخاصة بالشركة متلقية للعرض  11.8
يعتزم بيتك االستحواذ على 100٪ من رأس المال المصدر في األهلي المتحد. يعمل األهلي المتحد على المستوى اإلقليمي   
وليبيا  والعراق  والكويت  ومصر  المتحدة  العربية  واإلمارات  المتحدة  المملكة  في  والمنتسبة  التابعة  شركاته  خالل  من 
الحياة  على  التأمين  منتجات  توفر  التي  اليف  الهالل  شركة  في   ٪100 قدرها  حصًة  أيضًا  المتحد  األهلي  ويمتلك  وعمان. 
الخدمات  صناعة  في  السوقية  حصته  وسيعزز  ببيتك  الخاصة  التوسع  خطة  المقترح  االستحواذ  وسيساعد  والصحة. 

المصرفية على المستوى المحلي واإلقليمي على حٍد سواء.

تبدأ استراتيجية بيتك لما بعد االستحواذ على األهلي المتحد بعملية تحويل أعمال األهلي المتحد في مملكة البحرين   
ومصر والعراق والمملكة المتحدة إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية تقدم مجموعة كاملة من المنتجات 
على  الحفاظ  بنية  أيضًا  وذلك  البحريني.  المركزي  موافقة  شريطة  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  المصرفية 

السجل التجاري لألهلي المتحد.

الكويتي،  المركزي  إلى بنك رقمي وفقًا لطلب  الكويتي  المتحد  إتمام العرض بنجاح، سيبدأ بيتك بتحويل األهلي  بعد   
بيتك  بنجاح مباشرًة، سيبدأ  الشريعة اإلسالمية  أعمال متوافقة مع أحكام  إلى  المتحد  األهلي  أعمال  إتمام تحويل  بعد 
وبيتك  المتحد  األهلي  وهما  البحرين،  في  بالكامل  المملوكتين  الفرعيتين  لدمج شركتيه  قانوني  اندماج  إجراء  عملية 

البحرين،
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هيكل مجموعة بيتك بعد إتمام العرض بنجاح  11.9
التابع لمجموعة بيتك  التابعة والشركات غير المصرفية الجوهرية  فيما يلي مخطط1 يوضح هيكل الشركات المصرفية   

بعد إتمام العرض بنجاح:
 

المبرر التجاري طويل األجل للعرض  11.10
يتولى بيتك واألهلي المتحد إدارة أعمال تجارية متكاملة، وبالتالي فإن مجموعة بيتك تقدم مؤسسة مالية جيدة التنوع   

مقدمة لخدمات كاملة، مع عروض قوية عبر المنتجات.

للبحرين  االقتصادية  الطموحات  العرض في دعم  إتمام  رئيسيًا عند  بيتك ستلعب دورًا  أن مجموعة  اإلدارة  يرى مجلس   
والكويت وتمويل النمو وتطوير الخبرات المصرفية والمالية والمساعدة في قيادة العالقات التجارية الدولية.

المتحد،  األهلي  على  االستحواذ  بعد  ما  مرحلة  في  لبيتك  االستراتيجية  بالخطط  أعاله  ذكرنا  وكما  ذلك،  على  عالوًة   
سيواصل األهلي المتحد العمل كشركة فرعية لبيتك، غير أنه من المتوقع أن ُينشئ العرض المقترح مجموعة مشتركة 

ذات حصة سوقية رائدة في قطاع البنوك والخدمات المصرفية اإلسالمية.
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1 تم تقريب النسب المئوية الكسرية ألعلى

49مستند العرض | بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. |



ويعتقد مجلس اإلدارة أن معاملة التحول هذه تعود بفوائد كبيرة على جميع المساهمين:  

إجمالي  حيث  من  والبحرين  الكويت  من  كال  في  الرائدة  المصرفية  المؤسسة  العرض،  إتمام  بعد  بيتك،  سيصبح  ) أ(   
األصول والودائع، بمجموع 101 مليار دوالر أمريكي من إجمالي األصول كما في 30 سبتمبر 2019. في الكويت، ستمتلك 
مجموعة بيتك حصة سوقية بنسبة 27٪ من إجمالي األصول وفي البحرين، ستكون مجموعة بيتك أكبر بحوالي 4 

مرات من ثاني أكبر بنك في البحرين حسب األصول.

الشرق  أكبر بنك في  المعاملة سادس  والبحرين، ستخلق هذه  الكويت  الرئيسية في  السوق  إلى قيادة  باإلضافة  ) ب(   
وتركيا  والعراق  ومصر  المتحدة  المملكة  أنحاء  جميع  في  متنوعة  بصمة  مع  األصول  إجمالي  خالل  من  األوسط 
وماليزيا. ستكون مجموعة بيتك المكبرة في وضع جيد يمكنها من االستفادة من هذه الوصل بين الدول لصالح 
جميع العمالء المحليين في جميع أنحاء الشرق األوسط، باإلضافة إلى العمالء من المؤسسات والشركات متعددة 

الجنسيات في الخارج.

سينتج عن هذه العملية بأن يصبح بيتك أكبر بنك إسالمي في العالم من حيث إجمالي األصول وثاني أكبر بنك  ) ج(   
إسالمي من حيث ودائع العمالء وبصفته مؤسسة إسالمية عالمية رائدة، ستعزز مجموعة بيتك بشكل كبير مكانة 
وقوة قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية في البحرين، فضاًل عن قيادة نمو الخدمات المصرفية اإلسالمية في جميع 

أنحاء العالم. 

بيتك  تقدمها مجموعة  التي  والشركات  لألفراد  المصرفية  الخدمات  الكبير في  التمديد  بين  المعاملة  تجمع هذه  ) د(   
من خالل العناصر األساسية في بيتك. نتيجًة لذلك، ستكون مجموعة بيتك المكبرة في وضع يمكنها من اقتناص 
الفرص المهمة الناشئة عن العالقات الجديدة مع األفراد والشركات عبر البنكين، ويمكن تقوية هذه العالقات من 

خالل زيادة عمليات البيع المتبادلة وعرض منتجات معززة عبر منصة موسعة. 

ُيتوقع من المعاملة أن ُتنشئ أوجه تآزر في معدل التشغيل المقدرة في المنطقة بما يقرب من 10 إلى 15٪ من قاعدة  ) ه(   
تكاليف مجموعة بيتك المكبرة سنويًا، ومن المتوقع تحقيق أوجه التآزر السنوية المتوقعة على مدى ثالث سنوات 
الكويت  في  الرئيسية  أسواقها  في  المحسن  التوسع  من  بيتك  مجموعة  تستفيد  أن  المتوقع  من  اإلتمام.  بعد 

والبحرين، وهو تحسين أكثر كفاءة للمنصة والبنية التحتية من كال البنكين. 

خالل  من  والبحرينية  الكويتية  االقتصادات  دعم  من  يمكنها  أفضل  وضع  في  المكبرة  بيتك  مجموعة  ستكون  ) و(   
خدماتها والدعم المالي للشركات المحلية والدولية العاملة في الكويت والبحرين وكذلك المقيمين في الكويت 
وميزانية  اكتتاب  بإمكانيات  أكبر،  رأسمالية  قاعدة  خالل  من  أيضًا،  المكبرة  بيتك  مجموعة  وستتمتع  والبحرين. 
عمومية أكبر مما يعزز قدرتها على دعم فرص النمو في جميع المجاالت االقتصادية ودعم تطوير أسواق رأس المال 

المحلية.
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12. ملكية األسهم في بيتك واألهلي المتحد

يمتلك المساهمين المذكورين أدناه في الوقت الحالي ما نسبته 5٪ أو أكثر في بيتك واألهلي المتحد على التوالي:

هيكل الملكية الحالي والسابق للعرض

عدد األسهمالنسبة المملوكة في بيتك*بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

24.0791.679.888.678٪الهيئة العامة لالستثمار

10.484731.430.456٪الهيئة العامة لشؤون القّصر

7.296509.009.141٪األمانة العامة لألوقاف

5.91412.387.713٪**المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

52.2313.643.773.214٪أخرى عامة

1006.976.489.202٪اإلجمالي

*كما في 31 ديسمبر 2019، ما لم يذكر بخالف ذلك
**مساهمة غير مباشرة كما في 7 يناير 2020

النسبة المملوكة في األهلي البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
المتحد*

عدد األسهم

18.671.638.615.873٪المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

10.01878.108.733٪الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

7.51658.910.395٪شركة التمدين االستثمارية

63.815.598.809.280٪أخرى عامة

1008.774.444.281٪اإلجمالي

*كما في 31 ديسمبر 2019
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يؤكد مقدم العرض على ما يلي:

سيتم تنفيذ تسوية العرض وفقا لما يستحقه مساهمي متلقي العرض بموجب هذا العرض بالكامل وفقًا لشروط هذا  ) أ( 
العرض؛

ال توجد أي ترتيبات تتضمن حقوق على األسهم أو أي اتفاقيات تعويض أو أي اتفاقيات أو تفاهمات، سواء رسمية أو غير  ) ب( 
رسمية، تتعلق باألسهم المتعلقة بهذا العرض )والتي قد تكون حافزًا على التعامل أو االمتناع عن التعامل( بين مقدم 

العرض أو أي شخص يعمل بالتنسيق مع مقدم العرض وأي طرف آخر؛

لن يتم تحويل أي من أسهم األهلي المتحد التي يتم االستحواذ عليها بموجب العرض إلى أي أشخاص آخرين بخالف نقل  ) ج( 
بالحد  المتعلقة  المتطلبات  الحفاظ على  أجل  بيتك كابيتال من  إلى  المتحد  األهلي  )100( سهم من أسهم  ملكية مائة 

األدنى لعدد المساهمين المطبقة على شركات المساهمة البحرينية؛

أنه لم يدخل في أو يبرم أي اتفاقات أو ترتيبات أو تفاهمات، كما أنه لم يبرم أي اتفاقات تعويض، سواء بشكل مباشر أو  ) د( 
من خالل أي شخص يعمل بالتنسيق مع مقدم العرض، فيما يتعلق بالعرض مع أعضاء مجلس اإلدارة أو المساهمين في 

متلقي العرض بخالف ما تم اإلفصاح عنه في وثيقة العرض هذه؛ و

لم تحدث أي تغييرات جوهرية في الوضع المالي أو التجاري أو توقعات بيتك بعد آخر حسابات مدققة منشورة، والتي تم  ) ه( 
تضمين مقتطفات منها في وثيقة العرض هذه، وتكون جميع الحسابات المدققة والتقارير السنوية متاحة للجمهور من 

خالل الموقع اإللكتروني لبيتك وبورصة الكويت.

13. البيانات التأكيدية لمقدم العرض
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14. ملخص سعر السوق والتداول التاريخي لألسهم

سعر تداول متلقي العرض  14.1
يتم تداول أسهم األهلي المتحد في كٍل من بورصة البحرين وبورصة الكويت. فيما يلي أسعار السوق الخاصة بأسهم   

األهلي المتحد في التواريخ الرئيسية:

يوم  آخر  تاريخ   ،2020 فبراير   20 في 
عملي

النهائي  السوقي  السعر  كان 
بورصة  في  المتحد  األهلي  ألسهم 
البحرين في 20 فبراير 2020، 1.075 دوالر 

أمريكي لكل سهم

كان السعر السوقي النهائي ألسهم 
الكويت  بورصة  في  المتحد  األهلي 
في 20 فبراير 2020، 0.333 دينار كويتي 

لكل سهم

عمل  يوم  آخر   ،2019 سبتمبر   11 في 
قبل تاريخ اإلعالن عن نسبة التبادل 

الموافق عليها

النهائي  السوقي  السعر  كان 
بورصة  في  المتحد  األهلي  ألسهم 
 0.932  ،2019 سبتمبر   11 في  البحرين 

دوالر أمريكي لكل سهم

كان السعر السوقي النهائي ألسهم 
الكويت  بورصة  في  المتحد  األهلي 
دينار   0.277  ،2019 سبتمبر   11 في 

كويتي لكل سهم

عمل  يوم  آخر   ،2018 يوليو   15 في 
قبل تاريخ اإلعالن األولي

النهائي  السوقي  السعر  كان 
بورصة  في  المتحد  األهلي  ألسهم 
البحرين في 15 يوليو 2018، 0.660 دوالر 

أمريكي لكل سهم

كان السعر السوقي النهائي ألسهم 
الكويت  بورصة  في  المتحد  األهلي 
0.206 دينار كويتي  يوليو 2018،   15 في 

لكل سهم

عمل  يوم  آخر   ،2020 فبراير   4 في 
قبل تاريخ اإلعالن عن النية المؤكدة

النهائي  السوقي  السعر  كان 
بورصة  في  المتحد  األهلي  ألسهم 
1.115 دوالر   ،2020 فبراير   4 البحرين في 

أمريكي لكل سهم

كان السعر السوقي النهائي ألسهم 
الكويت  بورصة  في  المتحد  األهلي 
في 4 فبراير 2020، 0.335 دينار كويتي 

لكل سهم

 )i( عملي  يوم  آخر  تاريخ  فيها  بما  السابقة  الستة  األشهر  خالل  المتحد  األهلي  في  المتداولة  األسهم  عدد  إجمالي  بلغ   
135.557.490 سهمًا على بورصة البحرين في 1.960 معاملة وبمتوسط سعر اغالق 0.965 دوالر أمريكي للسهم، وبلغ إجمالي 
التداول 130.499.055 دوالر أمريكي؛ و)ii( 1.344.534.657 سهما على بورصة الكويت في 35.843 معاملة وبمتوسط  قيمة 
 )i( التداول 398.830.748 دينار كويتي. بلغ أدنى سعر اغالق  سعر اغالق 0.294 دينار كويتي للسهم، وبلغ إجمالي قيمة 
بورصة  على  للسهم  دينار كويتي   0.260  )ii(و 2019؛  19 سبتمبر  بتاريخ  البحرين  بورصة  على  للسهم  أمريكي  دوالر   0.833
الكويت من 18 سبتمبر 2019 إلى 19 سبتمبر 2019. بلغ أعلى سعر اغالق )i( 1.115 دوالر أمريكي للسهم على بورصة الكويت 
من 2 فبراير 2020 إلى 4 فبراير 2020؛ و)ii( 0.340 دينار كويتي للسهم على بورصة الكويت من 29 يناير 2020 إلى 30 يناير 2020.

يبين الجدول أدناه تفاصيل سعر االغالق ألسهم األهلي المتحد بنهاية كل من األشهر التقويمية خالل الفترة التي تبدأ   
ستة أشهر قبل بداية فترة العرض وتنتهي في تاريخ آخر يوم عملي:

سعر االغالق للسهم في بورصة 
البحرين )دوالر أمريكي(

سعر االغالق للسهم في بورصة 
الكويت )دينار كويتي(

1.1120.340يناير 2020

1.0500.323ديسمبر 2019

0.8990.278نوفمبر 2019

0.8900.268أكتوبر 2019

0.8800.268سبتمبر 2019

0.9180.280أغسطس 2019

كان معدل حجم سعر التداول لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في الستة أشهر السابقة بما فيها تاريخ آخر يوم   
عملي ما يعادل 0.962 دوالر أمريكي لبورصة البحرين و0.297 دينار كويتي لبورصة الكويت.
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يبين الرسم التالي حركة سعر السوق ألسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين وبورصة الكويت خالل الفترة ما بين 21   
أغسطس 2019 و20 فبراير 2020:
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القيمة المفترضة للعرض بناء على نسبة التبادل:  

تتجاوز سعر السوق بقيمة 0.056 دوالر أمريكي لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين بناء على  ) أ(   
سعر 1.075 دوالر أمريكي لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين بتاريخ آخر يوم عملي )مفترضا 
سعر  وتتجاوز  البحرين(،  بورصة  في  المتحد  األهلي  أسهم  من  سهم  لكل  أمريكي  دوالر   1.131 تساوي  عرض  قيمة 
بناء على سعر 0.333  الكويت  بورصة  المتحد في  األهلي  0.015 دينار كويتي لكل سهم من أسهم  بقيمة  السوق 
دينار كويتي لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت بتاريخ آخر يوم عملي )مفترضا قيمة عرض 

تساوي 0.348 دينار كويتي لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت(؛

بورصة  في  المتحد  األهلي  أسهم  من  سهم  لكل  أمريكي  دوالر   0.078 بقيمة  التداول  سعر  حجم  معدل  تتجاوز  ) ب(   
البحرين بناء على سعر 0.962 دوالر أمريكي لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين في الستة 
أشهر السابقة بما فيها تاريخ آخر يوم عملي )مفترضا قيمة عرض تساوي 1.040 دوالر أمريكي لكل سهم من أسهم 
التداول بقيمة 0.023 دينار كويتي لكل سهم من  البحرين(، وتتجاوز معدل حجم سعر  المتحد في بورصة  األهلي 
أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت بناء على سعر 0.297 دينار كويتي لكل سهم من أسهم األهلي المتحد 
في بورصة الكويت في الستة أشهر السابقة بما فيها تاريخ آخر يوم عملي )مفترضًا قيمة عرض تساوي 0.320 دينار 

كويتي لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت(؛ و

تتجاوز سعر السوق بقيمة 0.153 دوالر أمريكي لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين بناء على  ) ج(   
سعر 0.917 دوالر أمريكي لكل سهم من سهم األهلي المتحد في بورصة البحرين قبل ستة أشهر من تاريخ آخر يوم 
عملي )مفترضا قيمة عرض تساوي 1.070 دوالر أمريكي لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين(، 
وتتجاوز سعر السوق بقيمة 0.046 دينار كويتي لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت بناء على 
سعر 0.283 دينار كويتي لكل سهم من سهم األهلي المتحد في بورصة الكويت قبل ستة أشهر من تاريخ آخر يوم 

عملي )مفترضا قيمة عرض تساوي 0.329 دينار كويتي لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت(.

سعر تداول مقدم العرض  14.2
يتم تداول أسهم بيتك في بورصة الكويت. فيما يلي أسعار السوق الخاصة بأسهم بيتك في التواريخ الرئيسية:  

بورصة في 20 فبراير 2020، تاريخ آخر يوم عملي في  بيتك  ألسهم  النهائي  السوقي  السعر  كان 
الكويت في 20 فبراير 2020، 0.809 دينار كويتي لكل سهم

اإلعالن  تاريخ  قبل  عمل  يوم  آخر   ،2019 سبتمبر   11 في 
عن نسبة التبادل الموافق عليها

بورصة  في  بيتك  ألسهم  النهائي  السوقي  السعر  كان 
لكل  كويتي  دينار   0.707  ،2019 سبتمبر   11 في  الكويت 

سهم

اإلعالن  تاريخ  قبل  عمل  يوم  آخر   ،2018 يوليو   15 في 
األولي

بورصة  في  بيتك  ألسهم  النهائي  السوقي  السعر  كان 
الكويت في 15 يوليو 2018، 0.615 دينار كويتي لكل سهم

في 4 فبراير 2020، آخر يوم عمل قبل تاريخ اإلعالن عن 
النية المؤكدة

بورصة  في  بيتك  ألسهم  النهائي  السوقي  السعر  كان 
الكويت في 4 فبراير 2020، 0.830 دينار كويتي لكل سهم

بلغ إجمالي عدد األسهم المتداولة في بيتك خالل األشهر الستة السابقة بما فيها تاريخ آخر يوم عملي 1.011.917.007 سهمًا   
دينار   752.507.398 التداول  قيمة  إجمالي  وبلغ  للسهم،  كويتي  دينار   0.744 اغالق  سعر  وبمتوسط  معاملة   72.179 في 
كويتي. بلغ أدنى سعر اغالق 0.629 دينار كويتي للسهم بتاريخ 18 سبتمبر 2019. بلغ أعلى سعر اغالق 0.837 دينار كويتي 

للسهم بتاريخ 30 يناير 2020.

يبين الجدول أدناه تفاصيل سعر االغالق ألسهم بيتك بنهاية كل من األشهر التقويمية خالل الفترة التي تبدأ ستة أشهر   
قبل بداية فترة العرض وتنتهي في تاريخ آخر يوم عملي:
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سعر االغالق للسهم )دينار كويتي(

0.837يناير 2020

0.811ديسمبر 2019

0.729نوفمبر 2019

0.684أكتوبر 2019

0.675سبتمبر 2019

0.748أغسطس 2019

كان معدل حجم سعر التداول لكل سهم من أسهم بيتك في الستة أشهر السابقة بما فيها تاريخ آخر يوم عملي ما   
يعادل 0.744 دينار كويتي.

يبين الرسم التالي حركة سعر السوق ألسهم بيتك في بورصة الكويت خالل الفترة ما بين 21 أغسطس 2019 و20 فبراير   
:2020

أسهم بيتك في بورصة الكويت 
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العواقب القانونية للعرض  15.1
أسهم  لجميع  القانوني  المالك  مباشر، هو  وغير  مباشر  بيتك، بشكل  يصبح  أن  إلى  إتمامه،  حالة  العرض، في  سيؤدي   

األهلي المتحد إلى جانب جميع الحقوق والمصالح المرتبطة بهذه الملكية.

يجب أن تكون جميع أسهم األهلي المتحد التي يتم بيعها إلى بيتك عن طريق تبادل األسهم وفقًا للعرض خالية من أية   
أعباء ورسوم وامتيازات ورهون أخرى. أية أعباء )سواء بشكل رهن أو حجز( على أسهم األهلي المتحد المباعة ستنتقل 
إلى أسهم بيتك الجديدة ذات العالقة المملوكة من قبل مساهم األهلي المتحد البائع بالطريقة الموصوفة والمذكورة 

في استمارة القبول والتحويل.

يحصل مساهمي األهلي المتحد على أسهم بيتك الجديدة إلى جانب جميع الحقوق المرتبطة بأسهم بيتك الجديدة،   
بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، الحقوق المتعلقة بترتيب األسهم والتصويت وتوزيع األرباح والتصفية )بخالف 

أي توزيعات أرباح اعتمدتها الجمعية العامة لبيتك قبل تاريخ العرض عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019(.

ال توجد مزايا خاصة للمسؤولين التنفيذيين والمدراء وأعضاء مجلس اإلدارة  15.2
لن يتم تقديم أي مدفوعات من أي نوع من قبل بيتك إلى المديرين التنفيذيين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو الموظفين في   
األهلي المتحد فيما يتعلق بالعرض، باستثناء التسوية العادية وفقًا للعرض مقابل أي أسهم يملكها هؤالء األشخاص 

في األهلي المتحد.

األهلي  من  نوع  أي  من  مدفوعات  أي  بيتك  في  الموظفين  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أو  التنفيذيون  المديرون  يتلقى  لن   
العادية وفقًا للعرض مقابل أي أسهم يملكها هؤالء  المتحد أو أي طرف ثالث فيما يتعلق بالعرض، باستثناء التسوية 

األشخاص في األهلي المتحد.

تأثير العرض على أعضاء مجلس إدارة مقدم العرض  15.3
مع األخذ بعين االعتبار أية متطلبات قانونية أو تنظيمية قدم تم أو قد يتم اصدارها في الكويت، لن يكون للعرض أي   
تأثير جوهري على أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين في بيتك، ولن يتم إجراء أو تنفيذ أي تغيير في تكوين مجلس اإلدارة أو 

عدد أعضائه.

التأثير على موظفي متلقي العرض  15.4
لتنفيذ تغييرات في  نية حالية  المتحد وال توجد  األهلي  تأثير فوري على موظفي  أي  إلى  بنجاح  العرض  إتمام  لن يؤدي   
اإلدارة أو الهيكل التنظيمي باستثناء أي تغييرات قد يتم تنفيذها على النحو المنصوص عليه في وثيقة العرض هذه 

)باإلشارة إلى القسم 11.2 )موظفو األهلي المتحد الحاليين والهيكل التنظيمي((.

15. تأثير العرض

57مستند العرض | بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. |



يجب على مساهمي األهلي المتحد، عند تحديد ما إذا كان سيتم قبول العرض، قراءة هذه الوثيقة بعناية والنظر في عوامل 
المخاطرة المحددة في هذا القسم، وقد يكون للمخاطر والشكوك اإلضافية التي ال يعرفها بيتك حاليًا، أو التي يعتبرها غير 

مهمة في الوقت الراهن، لها تأثير سلبي أيضًا على مجموعة بيتك.

المخاطر المتعلقة بالعرض  16.1

يجوز للسلطات التنظيمية أن تؤخر العرض أو تمنعه، مما قد يقلل من الفوائد المتوقعة للعرض ) أ(   
يخضع العرض لبعض المخاطر والشكوك؛ حيث يتضمن ذلك عجز بيتك واألهلي المتحد عن الحصول على القرارات    
لتنفيذ  االقتضاء  حسب  ذلك(  غير  أو  الحكومية  أو  )التنظيمية  الصلة  ذات  األخرى  والموافقات  واالعتمادات  الالزمة 
العرض، وقد يؤدي أي تأخير في الحصول على الموافقات المطلوبة إلى تأجيل تنفيذ العرض، حيث يتوقع بيتك في 
الوقت الحالي أن تتم خالل الربع الثاني من عام 2020، وقد يؤدي عدم التمكن من إتمام العرض كما هو مخطط لها 
حاليًا إلى عدم حصول بيتك على الفوائد المتوقعة من العرض، ويتطلب العرض استالم الموافقات واالعتمادات من 
الجهات التنظيمية في الكويت )حيث تتضمن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة(، 
وفي البحرين )حيث تتضمن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة( وفي الخارج حيث تتضمن 
المالية  اإلدارة  وهيئة  البريطانية،  االحترازي  التنظيم  وهيئة  العماني،  المركزي  والبنك  المصري،  المركزي  البنك 
البريطانية، والبنك المركزي العراقي، وهيئة دبي للخدمات المالية، وبنك نيجارا ماليزيا. وعلى الرغم من أن بيتك 
يعتزم متابعة جميع الموافقات واالعتمادات التنظيمية المطلوبة عن كثب، وعلى الرغم من أنه ال يعرف أي سبب 
لعدم تمكنه من الحصول على الموافقات الالزمة في الوقت المناسب، إال أنه قد ال يتم منح هذه الموافقات أو قد 
يتم تأخيرها، ومن المحتمل أن يؤدي أي تأخير أو منع إلتمام العرض إلى تقليل الفوائد المتوقعة أو قد يؤدي إلى 

تكبد تكاليف إضافية للمعامالت، أو خسارة في اإليرادات أو غيرها من اآلثار المرتبطة بعدم اليقين بشأن العرض.

 5.7 القسم  )المنصوص عليها في  بالعرض  الخاصة  اإلجرائية  والمتطلبات  الشروط  استيفاء  حالة عدم  في  ) ب(   
)الشروط المسبقة للعرض( والقسم 6 )إجراءات قبول العرض( من هذه الوثيقة(، فقد ال يتم إتمام العرض أو 

قد يتأخر
للعرض( من هذه  المسبقة  )الشروط  القسم 5.7  الشروط كما هو موضح في  العرض مشروطًا بعدد من  يكون    
الوثيقة، وإذا لم يتم استيفاء أي من هذه الشروط، فعندئٍذ قد يتم التعرض على خطر عدم إجراء العرض، وعالوة 
هذه  من  العرض(  قبول  )إجراءات   6 القسم  في  عليها  المنصوص  اإلجرائية  المتطلبات  استيفاء  يجب  ذلك  على 
الوثيقة من أجل تنفيذ العرض، وفي حالة عدم استيفاء أي شرط من هذه الشرط، فلن يتم إجراء العرض )أو قد 
يتأخر تنفيذ العرض في ظروف معينة(، و قد يكون ألي من األحداث السابقة تأثير سلبي على القيمة الحالية ألسهم 

بيتك.

والتآزر  النمو  وفرص  التكاليف  في  المتوقعة  الوفورات  تحقيق  من  بيتك  مجموعة  تتمكن  أال  المحتمل  من  ) ج(   
والفوائد األخرى المتوقعة من العرض

قد ال تتمكن مجموعة بيتك من تحقيق أوجه التآزر التي تتوقع أن تنشأ عن العرض، و سيعتمد نجاح العرض بشكل    
من  النمو  وفرص  اإليرادات  وتضافر  التكاليف،  في  متوقعة  وفورات  تحقيق  على  بيتك  مجموعة  قدرة  على  جزئي 
خالل دمج أعمال بيتك واألهلي المتحد، وتتوقع مجموعة بيتك االستفادة من أوجه التآزر الناتجة عن توحيد القدرات 
العضوي، وقد  والنمو  السوق  زيادة حجم وتكامل  الناتجة عن  الكفاءة  وزيادة  الموظفين  العمليات وعدد  وترشيد 
تتأثر قدرة مجموعة بيتك بصفة خاصة على تحقيق التآزر المتوقع وتوقيت هذا التحقيق بعدة عوامل، بما في ذلك 

على سبيل المثال ال الحصر:

مناطق عملياتها الجغرافية الواسعة وما ينتج عنها من تعقيد محتمل لدمج مكاتب بيتك ومكاتب الشركات   •   
اإلقليمية واإلقليمية في بيتك؛

صعوبة تنفيذ خطط توفير التكاليف؛ و   •   
وقوع أحداث غير متوقعة، متضمنة التغييرات الرئيسية في األسواق التي يعمل فيها بيتك واألهلي المتحد.  •   

إلى  أضف  متوقع،  هو  مما  أكثر  بشكل  والعرض  والمعامالت  بالتكامل  تتعلق  تكاليف  بيتك  مجموعة  تتكبد  قد    
ذلك أن بيتك سوف يتحمل الرسوم القانونية والمحاسبية ورسوم المعامالت والتكاليف األخرى المتعلقة بالعرض، 
ويتم دفع بعض هذه التكاليف بغض النظر عما إذا كان العرض قد اكتمل وأن هذه التكاليف قد تكون أعلى من 

المتوقع.

16. عوامل المخاطرة
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قد تكون أسعار التداول ألسهم بيتك وأسهم األهلي المتحد متقلبة إلى أن يتم العرض ) د(   
نظرًا النتشار الوعي بالعرض في السوق، فمن المحتمل أن يكون هناك تقلب متزايد في سعر أسهم بيتك وأسهم    

األهلي المتحد حتى يتم االنتهاء من العرض.

المخاطر المتعلقة بنسبة التبادل ) ه(   
من  وغيرها  الداخلية  المالية  المعلومات  بعض  أخرى،  أمور  بين  من  أساس،  على  التبادل  نسبة  احتساب  تم  لقد    
اآلثار  بعض  جانب  إلى  المالية  والتوقعات  التقديرات  متضمنة  للبنوك،  المالية  واآلفاق  باألعمال  المتعلقة  البيانات 
الشكلية للعرض على البيانات المالية الخاصة بالبنوك وبعض التقديرات الخاصة بأوجه التآزر. وعند حساب نسبة 
على  معقول  بشكل  التآزر  أوجه  وحسابات  الشكلية  واآلثار  والتقديرات  المالية  التوقعات  هذه  إعداد  تم  التبادل، 
أساس يعكس أفضل التقديرات المتاحة حاليًا فيما يتعلق باألداء المستقبلي للبنوك مثل اآلثار الشكلية والتآزر، 
أعاله  إليها  المشار  التآزر  أوجه  متضمنة  المستقبلية،  المالية  والتقديرات  التنبؤات  ستتحقق  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
بالمبالغ والفترات الزمنية المتوخاة بذلك، وفي حال تم إجراء تغيير جوهري فيما يتعلق بكافة هذه االفتراضات أو 
الشركات  بدقة قيم  الصرف  ال تعكس نسبة  البنوك وقد  تقييمات  يؤثر ذلك بشكل جوهري على  أي منها، فقد 

المعنية. 

المخاطر المتعلقة بأسهم بيتك  16.2

التقلب العام في سعر سهم بيتك وتحقيق االستثمار ) أ(   
خاصة  العوامل  من  لعدد  استجابة  العرض  تنفيذ  بعد  كبيرة  لتقلبات  بيتك  ألسهم  التداول  سعر  يتعرض  قد    
في  والتغيرات  المالية،  التقديرات  في  والتغيرات  التشغيل،  نتائج  في  التباين  مثل  ذلك،  غير  أو  بيتك  بمجموعة 
في  باالتجاهات  المتعلقة  واألخبار  التشغيل  وتقارير  المالية،  األوراق  محللي  من  وتوصيات  االئتمانية،  التصنيفات 
أسواق مجموعة بيتك، قد تؤثر هذه العوامل سلبًا على سعر تداول أسهم بيتك بغض النظر عن األداء التشغيلي 
تنخفض قيمة أسهم  أو  تزيد  أن  يمكن  بأنه  المتحد على علم  األهلي  أن يكون مساهمو  بيتك، ويجب  لمجموعة 
بيتك )بما في ذلك أسهم بيتك الجديدة( والدخل الناجم عنها كما هو الحال مع أي استثمار آخر في األوراق المالية 

المدرجة.

المخاطر المتعلقة بأنماط التداول ألسهم بيتك مقارنة باألنماط التاريخية ) ب(   
يجب أن يكون المساهمون في بيتك على دراية بأن أنماط التداول التاريخية ألسهم بيتك مستقلة عن أنماط تداول    

أسهم بيتك بعد تنفيذ العرض وال يوجد أي تشابه فيما بينهما على اإلطالق.

قد تؤثر المبيعات المستقبلية ألسهم بيتك من قبل المساهمين األساسيين في بيتك على سعر السوق  ) ج(   
ألسهم بيتك

قد يكون للمبيعات، أو إمكانية بيع، أعداد كبيرة من أسهم بيتك المملوكة للمساهمين األساسيين في بيتك بعد    
العرض تأثير سلبي على سعر السوق ألسهم بيتك.

المخاطر المتعلقة بعمل مجموعة بيتك  16.3

ستواجه مجموعة بيتك منافسة كبيرة في أعمالها ) أ(   
تتسم األعمال المصرفية بكونها ذات مستوى تنافسي كبير؛ إذ أن مجموعة بيتك ستواجه منافسة من مختلف    
ونتائج  بيتك  مجموعة  أعمال  على  ذلك  يؤثر  وقد  الجنسيات،  والمتعددة  المحلية  المالية  والمؤسسات  البنوك 
التغيرات  الناشئة عن  المخاطر  العامة، وتكون  االقتصادية  بالظروف  بيتك  لمجموعة  المالي  األداء  ويتأثر  عملياتها، 
المصرفية،  األعمال  المقابلة متأصلة في  المقترضين واألطراف  المستحقة من  المبالغ  االئتمان واسترداد  في جودة 
ويمكن للتغيرات السلبية في الظروف االقتصادية العالمية، أو الناشئة عن المخاطر النظامية في النظم المالية، 
أن تؤثر على استرداد وقيمة أصول مجموعة بيتك وتتطلب زيادة في أحكام مجموعة بيتك، ويستخدم بيتك حاليًا 
التدابير  بأن مثل هذه  أي ضمان  أن يكون هناك  ال يمكن  المخاطر، ولكن  للحد من  التحوط  استراتيجيات  مختلف 

سوف تقضي على المخاطر التي تواجهها مجموعة بيتك أو تحد منها.
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المخاطر المتعلقة بإيرادات مجموعة بيتك وقدرة توزيع األرباح ) ب(   
قد تتأثر ربحية مجموعة بيتك بالعديد من العوامل التي تؤثر على واحتياطياتها القابلة للتوزيع وبالتالي توزيعات    
أيضًا  تقيدها  قد  األسهم  أرباح  دفع  على  بيتك  مجموعة  قدرة  أن  ذلك  إلى  أضف  للمساهمين،  المستحقة  األرباح 
متطلبات رأس المال التنظيمية السائدة ونسب رأس المال والوزن المرجحة للمخاطر المفروضة على مجموعة بيتك 
من حين آلخر من قبل بنك الكويت المركزي أو الجهات التنظيمية غير الكويتية أو الهيئات الحكومية األخرى، إلى 

جانب اعتبارات وكالة التصنيف السائدة فيما يتعلق بتصنيف مجموعة بيتك.

بيتك  قدرة مجموعة  بالسلب على  بهم  واالحتفاظ  الرئيسيين  الموظفين  القدرة على جذب  يؤثر عدم  قد  ) ج(   
على إدارة أعمالها

يعتمد نجاح مجموعة بيتك في المستقبل، في جزء كبير منه، على قدرتها على جذب الموظفين الفنيين المؤهلين    
الرئيسيين في مختلف  التنافس على أشده على الظفر بخدمات الموظفين  تأهياًل عاليًا واالحتفاظ بهم، ويكون 
الموظفين  بيتك على جذب  وتعتمد قدرة مجموعة  بيتك،  تعمل فيها مجموعة  التي  األعمال  المناطق وقطاعات 
السائدة  السوق  العوامل، متضمنة ظروف  المسؤولين، على عدد من  واالحتفاظ بهم، وال سيما كبار  الرئيسيين 
بيتك  مجموعة  أن  يضمن  ما  هناك  وليس  المواهب،  لنفس  المنافسة  الشركات  تقدمها  التي  التعويضات  وحزم 
ستحصل على الخدمة المستمرة للموظفين الرئيسيين الذين سيتم االعتماد عليهم لتنفيذ استراتيجية أعمالها 
وتحديد ومتابعة الفرص والمبادرات االستراتيجية، وقد تضطر مجموعة بيتك بصفة خاصة إلى تكبد تكاليف توفير 
الذين يتركون العمل لديها، وقد تتأثر  الرئيسيين  التنفيذيين أو غيرهم من الموظفين  بديل لكبار المسؤولين 
الوقت  في  األشخاص  هؤالء  استبدال  من  تتمكن  لم  إذا  التجارية  استراتيجيتها  تنفيذ  على  بيتك  مجموعة  قدرة 

المناسب.

تعتمد المخاطر المتعلقة بأعمال مجموعة بيتك على أنظمة المعلومات والتكنولوجيا التي تخضع لهجمات  ) د(   
إلكترونية محتملة

الحساسة  المعلومات  إذ أن كمية  المالية؛  بالنسبة للمؤسسات  األمور متزايدة األهمية  السيبراني من  األمن  أصبح    
التي تخزنها المؤسسات المالية تجعلها أهدافًا محتملة للهجمات اإللكترونية، وتتغير مخاطر التكنولوجيا واألمن 
واتخاذ  لذلك  وفقًا  العمل  إلى  بيتك  واستثمارًا متواصلين وستحتاج مجموعة  تركيزًا  وتتطلب  السيبراني بسرعة 
الخطوات المناسبة بشكل مستمر لمكافحة هذه التهديدات والحد من هذه المخاطر بأقصى ما يمكن، ومن من 
الهجوم  المتزايد ونطاق  للتطور  نظرًا  لألمان وذلك  انتهاكات كبيرة  إلى  المستقبلية  الهجمات  تؤدي  أن  الممكن 
والمراجعة  مستمر  بشكل  السيبراني  األمن  مخاطر  إدارة  في  على  القدرة  عدم  يؤثر  وقد  المحتمل،  السيبراني 
المستمرة للعمليات الحالية وتحديثها استجابة للتهديدات الجديدة بالسلب على سمعة مجموعة بيتك وأعمالها 

ونتائج عملياتها وحالتها المالية وآفاقها.

سوء سلوك الموظف قد يضر بمجموعة بيتك ويصعب اكتشافه ) ه(   
الحدود  تتجاوز  التي  بالمعامالت  بيتك  مجموعة  إلزام  إلى  بيتك  مجموعة  موظفي  سلوك  سوء  يؤدي  أن  يمكن    
المسموح بها أو تنطوي على مخاطر غير مقبولة، أو اإلخفاء من مجموعة بيتك أنشطة غير مصرح بها أو غير ناجحة 
قد تؤدي في كل حالة إلى مخاطر أو خسائر غير معروفة وغير قابلة للتحكم فيها، ويمكن أن ينطوي سوء سلوك 
عقوبات  إلى فرض  تؤدي  قد  التي  السرية  المعلومات  عن  اإلفصاح  أو  الصحيح  غير  االستخدام  على  أيضًا  الموظف 
تنظيمية وقانونية وأضرار كبيرة على صعيد السمعة و/أو الصعيد المالي ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي مادي 
على نتائج مجموعة بيتك أو عملياتها أو حالتها المالية، ال يكون ردع سوء سلوك الموظفين أمرًا ممكنًا دائمًا، وقد 

ال تكون االحتياطات التي تتخذها مجموعة بيتك لمنع وردع أي نشاط من هذا القبيل فعالة في جميع الحاالت.

سوف تنطوي أعمال مجموعة بيتك على مخاطر تشغيلية ) و(   
العمليات  أو فشل  الناتجة عن عدم كفاية  الخسارة  التشغيل، وهي مخاطر  لمخاطر  بيتك عرضة  تكون مجموعة    
من  لالحتيال  أخرى،  أمور  بين  من  عرضة،  بيتك  مجموعة  تكون  وسوف  خارجية،  أحداث  عن  أو  الداخلية  النظم  أو 
قبل الموظفين أو عوامل خارجية بما في ذلك المعامالت غير المصرح بها واألخطاء التشغيلية واألخطاء الكتابية 
واألخطاء في حفظ السجالت الناتجة عن خلل في أنظمة الكمبيوتر أو االتصاالت السلكية والالسلكية، وعلى الرغم 
من أن مجموعة بيتك تحتفظ بنظام للضوابط المصممة لرصد ومراقبة المخاطر التشغيلية، إال أنه ال يوجد أي ضمان 
بأن مجموعة بيتك لن تتكبد خسائر تنتج عن إخفاق أي من هذه الضوابط في اكتشاف أو احتواء مخاطر التشغيل 
في المستقبل، وعليه، فإن أي قصور في العمليات أو األنظمة الداخلية لمجموعة بيتك في الكشف عن مثل هذه 
المخاطر أو احتوائها قد يؤدي إلى معامالت وأخطاء غير مصرح بها، مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال 

مجموعة بيتك وحالتها المالية ونتائج عملياتها.
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المخاطر المتعلقة باالئتمان ) ز(   
إن المخاطر الناشئة عن التغييرات الضارة واسترداد القروض واألوراق المالية والمبالغ المستحقة من األطراف المقابلة    
باإلقراض  الخاصة  أنشطتها  في  رئيسي  بشكل  بيتك  مجموعة  أنشطة  من  واسعة  مجموعة  في  متأصلة  تكون 
واالستثمار؛ ويمكن أن تنشأ مخاطر االئتمان من تدهور في جودة االئتمان لمقترضين معينين ومصدرين وأطراف 
مقابلة من مجموعة بيتك، أو من تدهور عام في الظروف االقتصادية المحلية أو العالمية التي يمكن أن تؤثر على 
قيمة  بانخفاض  الخاصة  بيتك  مجموعة  أحكام  في  زيادة  وتتطلب  وقيمتها  بيتك  مجموعة  أصول  استرداد  قابلية 

القروض واألوراق المالية والمخاطر االئتمانية األخرى.

مخاطر السيولة ) ح(   
يمكن أن تنشأ مخاطر السيولة من عجز مجموعة بيتك عن توقع وتوفير تخفيضات غير متوقعة أو تغييرات في    
عند  بالتزاماتها  الوفاء  على  بيتك  مجموعة  قدرة  على  سلبية  عواقب  لها  يكون  أن  يمكن  التي  التمويل  مصادر 

استحقاقها.

والعراق  ومصر  البحرين  في  المتحد  األهلي  أعمال  تحويل  في  التأخر  أو  التمكن  بعدم  المتعلقة  المخاطر  ) ط(   
والمملكة المتحدة إلى أعمال متوافقة مع الشريعة اإلسالمية

قد تتأثر أعمال وإيرادات مجموعة بيتك بعدم التمكن أو التأخر في تحويل أعمال األهلي المتحد في البحرين ومصر    
والعراق والمملكة المتحدة إلى أعمال متوافقة مع الشريعة اإلسالمية؛ وقد يكون لهذا األمر تأثير سلبي على ربحية 

مجموعة بيتك.

قد يكون تحويل األهلي المتحد الكويتي إلى بنك رقمي بمثابة تحد من منظور تنظيمي ) ي(   
الصيغة  أن وضع  إال  الكويتي،  للمركزي  المشروطة  الموافقة  التحويل قد تم تقديمه كجزء من  أن  الرغم من  على    
التحويل، وبالتالي تؤثر على  التنظيمي قد يسبب مشكالت وتأخيرات في تنفيذ  القانوني واإلطار  النهائية لإلطار 

أوجه التآزر وكفاءات التكلفة.

المخاطر المتعلقة بمنطقة الشرق األوسط والكويت والبحرين  16.4

بتطوير  وتقومان  األوسط  الشرق  منطقة  في  يتمركز  وخدميًا  سلعيًا  اقتصادًا  والبحرين  الكويت  تملك  ) أ(   
صناعاتهما األخرى

تتركز غالبية عمليات بيتك واألهلي المتحد في كل من الكويت والبحرين، وبالتالي فإن أعمالهما ونتائج عملياتهما    
سوف تتأثر بشكل عام بالظروف المالية والسياسية واالقتصادية العامة السائدة من حين آلخر في الكويت والبحرين 

و/أو الشرق األوسط بشكل عام.

وتخضع هذه األسواق لمخاطر مشابهة لألسواق المتقدمة والنامية األخرى، حيث تتضمن مخاطر قانونية واقتصادية    
وسياسية كبيرة في بعض الحاالت.

على  بالسلب  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  واالضطرابات  االستقرار  عدم  استمرار  يؤثر  قد  ) ب(   
االقتصادات التي يعمل فيها بيتك واألهلي المتحد

يمكن ضمان  ال  أنه  إال  األخيرة،  السنوات  في  كبير  اقتصادي  بنمو  والبحرين  الكويت  من  تمتع كل  الرغم من  على    
إلى  السلبية  واالقتصادية  المالية  الظروف  ظل  في  خاص  بشكل  هذا  وينطبق  االستقرار،  أو  النمو  هذا  استمرار 
تباطؤ  الحين  ذلك  2008؛ حيث كان هناك منذ  عام  أوائل  وبدأت في  العالم  أنحاء  والتي شهدتها جميع  حد كبير 
أو انعكاس لمعدالت النمو المرتفعة التي شهدتها العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، ونتيجة لذلك، فإن 
التي استفادت من معدالت  المالية  الخليجي، مثل المؤسسات  التعاون  القطاعات في اقتصاد دول مجلس  بعض 

النمو المرتفعة، قد تأثرت سلبًا بهذه األزمة.

لقد أدت ظروف السوق الصعبة هذه على المستوى التاريخي إلى انخفاض السيولة وزيادة التقلب وتوسيع هوامش    
المالي  وأدائها  بيتك  مجموعة  أعمال  تتأثر  وقد  المال،  ورأس  االئتمان  أسواق  في  األسعار  شفافية  ونقص  االئتمان 

بالظروف المالية والسياسية واالقتصادية العامة السائدة من حين آلخر في الكويت والبحرين والشرق األوسط.
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التي  البلدان  بعض  في  والتنظيمية  القانونية  بالنظم  المتعلقة  اليقين  عدم  حاالت  عن  الناشئة  المخاطر  ) ج(   
ستعمل فيها مجموعة بيتك بعد العرض

تكون بعض البلدان التي يعمل فيها بيتك واألهلي المتحد في الوقت الراهن )وحيث ستعمل مجموعة بيتك بعد    
البلدان  إذ تكون بعض هذه  القانونية والتنظيمية؛  المؤسسات واألنظمة  العرض( في مراحل مختلفة من تطوير 
في الوقت الراهن في طور التحول إلى اقتصاد السوق، ونتيجة لذلك، تشهد تغييرات في اقتصاداتها وسياساتها 
الحكومية )متضمنة، على سبيل المثال ال الحصر، السياسات المتعلقة بالملكية األجنبية، وإعادة األرباح، والممتلكات 

والحقوق التعاقدية( التي قد تؤثر على استثمارات مجموعة بيتك في تلك البلدان.

وال تزال الضمانات اإلجرائية لألنظمة القانونية والتنظيمية في هذه البلدان قيد التطوير، وبالتالي، قد يتم تطبيق    
وتطبيق  تفسير  في  وتناقضات وشذوذ  هناك غموض  يكون  وقد  متسق،  غير  الحالية بشكل  واللوائح  القوانين 
القوانين واللوائح، ومن الممكن أن تؤثر جميع هذه العوامل على قدرة مجموعة بيتك على إنفاذ حقوقها بموجب 

عقودها أو الدفاع عن نفسها ضد مطالبات اآلخرين.

المخاطر الناشئة عن اإلجراءات الحكومية غير القانونية أو التعسفية ) د(   
قد تتمتع السلطات الحكومية في العديد من البلدان التي ستعمل فيها مجموعة بيتك بدرجة عالية من السلطة    
بطريقة  وأحيانًا  مسبق،  إشعار  أو  سماع  دون  تعسفي،  أو  انتقائي  بشكل  تتصرف  األحيان  بعض  وفي  التقديرية 
أمور  بين  الحكومي، من  اإلجراء  أن يشمل هذا  ويمكن  تجارية،  أو  باعتبارات سياسية  تتأثر  أو  القانون  مع  تتعارض 
أخرى، سحب بعض اإلعفاءات والتوزيعات الممنوحة من قبل مختلف الهيئات التنظيمية فيما يتعلق بالعرض، ونزع 
الملكية دون تعويض مناسب أو قيود على إعادة األرباح و/أو الحصص، ويمكن أن يكون أي إجراء من هذا القبيل له 

تأثير سلبي على أعمال مجموعة بيتك ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة بالتغييرات التنظيمية ) ه(   
يخضع كل من بيتك واألهلي المتحد لعدد من الضوابط التحوطية والتنظيمية المصممة للحفاظ على أمن وسالمة    
هذه  وتتضمن  للمخاطر،  تعرضها  من  والحد  وغيرها  واالجتماعية  االقتصادية  لألهداف  امتثالها  وضمان  البنوك، 
فيها  يعمل  التي  األخرى  بالبلدان  الخاصة  واللوائح  القوانين  وكذلك  والبحرية،  الكويتية  واللوائح  القوانين  اللوائح 
اللوائح من  العرض(، وقد تحد هذه  المقرر أن تعمل بها مجموعة بيتك بعد  المتحد )ومن  كل من بيتك واألهلي 
قدرة مجموعة بيتك على اإلقراض لمقترض واحد أو مجموعة من المقترضين ذوي الصلة، أو زيادة محافظ القروض/

التمويل المستحقة القبض أو زيادة رأس المال أو قد تزيد من تكلفة ممارسة األعمال التجارية.

وقد تسفر أي تغييرات تطرأ على هذه القوانين واللوائح و/أو الطريقة التي يتم بها تفسيرها أو إنفاذها عن تأثير    
سلبي مادي على أعمال مجموعة بيتك ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها.

المخاطر المتعلقة بالمساهمين األجانب ) و(   
قد يواجه مساهمو بيتك غير المقيمين في البحرين أو الكويت أو من هم مواطني دول أخرى )المساهمين األجانب(    
إذا كان بيتك يعتزم في المستقبل تقديم عرض  المثال،  مخاطر خاصة فيما يتعلق بمساهمتهم؛ فعلى سبيل 
العرض  هذا  في  المشاركة  على  األجانب  المساهمين  قدرة  تتأثر  فقد  الحاليين،  للمساهمين  أسهمه  بخصوص 
اإلضافي بقوانين الدول ذات الصلة نتيجة لعدم قدرة بيتك على ضمان االمتثال لجميع المتطلبات الضرورية لتلك 

الدول.
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الترتيبات  17.1
لم يتم اتخاذ أي ترتيبات تتضمن حقوق على األسهم أو ترتيبات التعويض أو أي اتفاقيات أو تفاهمات أخرى تتعلق باألوراق   
المالية ذات الصلة والتي قد تكون حافزًا على التعامل أو االمتناع عن التعامل بين بيتك أو أي شخص يعمل بالتنسيق 

مع بيتك.

يحتفظ بيتك باألوراق المالية التي يتم االستحواذ عليها بموجب العرض ولم يتم إبرام أي اتفاقيات لنقل ملكية األوراق   
أسهم  من  )100( سهم  مائة  ملكية  نقل  بخالف  أي شخص  إلى  العرض  من خالل هذا  عليها  االستحواذ  تم  التي  المالية 
بالحد األدنى لعدد المساهمين المطبقة  المتعلقة  المتطلبات  الحفاظ على  إلى بيتك كابيتال من أجل  المتحد  األهلي 

على شركات المساهمة البحرينية.

ال يوجد أي ترتيب أو اتفاق أو تفاهم، بما في ذلك أي اتفاقية تعويض، فيما يتعلق بالعرض بين بيتك وأي شخص يتصرف   
بالتنسيق معه وأعضاء مجلس إدارة األهلي المتحد أو مساهمي األهلي المتحد.

السياسات المحاسبية الهامة  17.2
تمت اإلشارة إلى جميع السياسات المحاسبية الهامة على النحو الوارد في التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31   

ديسمبر 2019 في القسم  19 )المالحق( من مستند العرض هذا، تحت عنوان “اإليضاحات الملحقة بالقوائم المالية”.

المساهمة والصفقات في الشركة متلقية للعرض  17.3
لم يشتري بيتك أو يبيع أي أسهم األهلي المتحد خالل فترة اإلثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ مستند العرض هذا وال   
يمتلك أي أسهم في األهلي المتحد اعتبارًا من تاريخ مستند العرض هذا. يمتلك بعض أعضاء مجلس إدارة بيتك أسهم 
في األهلي المتحد كما هو موضح في القسم  10 )الملكية المشتركة لألسهم من جانب مقدم العرض وأعضاء مجلس 

إدارته في األهلي المتحد( من مستند العرض هذا اعتبارًا من تاريخ مستند العرض هذا.

التقاضي الجوهري  17.4
في تاريخ مستند العرض هذا، ال يوجد أي تقاضي جوهري يكون بيتك طرفًا فيه أو، على حد علم بيتك، قد يصبح بيتك   

طرفًا فيه.

ال توجد مسؤولية جوهرية  17.5
ال توجد أي قروض أو رهون أو رسوم أو ضمانات مادية بخالف تلك التي تم إبرامها في سياق العمل المعتاد أو االلتزامات   
الطارئة األخرى لبيتك في تاريخ مستند العرض هذا. يرجى الرجوع إلى القسم  8 )تقرير المدقق المستقل بشأن ملخص 
المالي  الوضع  حول  المعلومات  من  مزيد  على  للحصول  ش.م.ك.ع.(  الكويتي  التمويل  لبيت  الموحدة  المالية  القوائم 

لبيتك.

الوثائق المتاحة لالطالع  17.6
اعتبارًا من تاريخ مستند العرض هذا، وحتى تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية لألهلي المتحد، يمكن االطالع على   

:)www.kfh.com( من قبل مساهمي األهلي المتحد على الموقع اإللكتروني لبيتك )الوثائق التالية )أو نسخ منها

عقد التأسيس والنظام األساسي لبيتك؛ ) أ(   
التقارير السنوية الخاصة ببيتك للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و2018 و2019؛ ) ب(   

مستخرج عن قرارات مجلس اإلدارة بتاريخ 12 سبتمبر 2019 و8 سبتمبر 2019؛ ) ج(   
قرارات الجمعية العامة لبيتك المتخذة في االجتماع المنعقد في 20 يناير 2020؛ ) د(   

إشعار النية المؤكدة من بيتك إلى األهلي المتحد بتاريخ 5 فبراير 2020؛ ) ه(   
الموافقات الخطية للمستشار المالي والمستشار القانوني ووكالء االستالم؛ و ) و(   

توصية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيتك بتاريخ 10 ديسمبر 2019. ) ز(   

17. معلومات إضافية
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مقدم العرض

منطقة المرقاب، شارع عبداهلل المبارك، مدينة الكويت، الكويت
ص.ب. 24989 الصفاة 13110 الكويت

هاتف: 22445050 )965( +
فاكس: 22409414 )965( +

المستشار المالي لمقدم العرض

 
مركز دبي المالي العالمي

الطابق السابع، مبنى حي البوابة 5
ص.ب. 506588

دبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 3444 376 9714+

فاكس: 3458 376 9714+

المستشار القانوني لمقدم العرض

الطابق العشرين، الفتان كارنسي هاوس، البرج 2
مركز دبي المالي العالمي

ص.ب. 506569
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 100 5099 4 971+

وكيل االستالم في البحرين

مرفأ البحرين المالي
بوابة المرفأ )الطابق الرابع(

ص.ب. 3203
المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 17108781 973+

وكيل االستالم في البحرين، ومستشار التنفيذ في 
البحرين، ومستشار اإلدراج الثانوي

مركز بي ام بي، الطابق األول
المنطقة الدبلوماسية

ص.ب. 1331
المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 6060 1751 973+

وكيل االستالم في الكويت ووكيل التخصيص 

شارع احمد الجابر
بناية البورصة
ص.ب. 22077

مدينة الكويت، الكويت
هاتف: 11 11 184 965+

18. األطراف الرئيسية
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19. المالحق

البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019  19.1
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