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مستند العرض
فيما يتعلق بالعرض الطوعي المشروط المقدم من بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. لالستحواذ على ما يصل إلى 
100٪ من األسهم العادية المصدرة للبنك األهلي المتحد ش.م.ب عن طريق تبادل األسهم بمعدل تبادل 0.371 من 

أسهم بيتك الجديدة لكل سهم من أسهم البنك األهلي المتحد أو 2.695 من أسهم البنك األهلي المتحد لكل 
سهم واحد من أسهم بيتك الجديدة.

مهـم: إذا سـاورتكم شـكوك بشـأن محتويـات مسـتند العـرض و/أو العـرض فيجـب عليكـم استشـارة أي وكيـل اوراق ماليـة مرخـص، أو 
مؤسسـة مرخصـة فـي االوراق الماليـة، أو مديـر بنـك، أو مستشـار قانونـي، أو محـام، أو محاسـب مهنـي، أو أي مستشـار مهنـي آخـر.

بيان إخالء المسؤولية
ال يتحمـل أي مـن مصـرف البحريـن المركـزي وبورصـة البحريـن ووزارة الصناعـة والتجـارة فـي مملكة البحرين أي مسـؤولية عن دقة واكتمال 
الـواردة فـي مسـتند العـرض هـذا، ويخلـون مسـؤوليتهم صراحـًة عـن أي نـوع مـن الخسـائر التـي قـد تنشـأ عـن  البيانـات والمعلومـات 

االعتمـاد علـى كل محتويـات مسـتند العـرض هـذا أو أي جـزء منـه. 
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مقدم العرض

بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

وكيل االستالم في البحرينالمستشار القانوني لمقدم العرضالمستشار المالي لمقدم العرض

غولدمان ساكس انترناشيونال فرع مركز 
دبي المالي العالمي

شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.)مقفلة(فريشفيلدز بروكهاوس درينغر

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

وكيل االستالم في الكويت ووكيل التخصيص

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



إقرار أعضاء مجلس اإلدارة
يتحملون  أدناه،  أسماؤهم  والظاهرة  هذا،  العرض  مستند  مصدر  ش.م.ك.ع.  الكويتي  التمويل  بيت  إدارة  مجلس  أعضاء  إن 
أعضاء  واعتقاد  علم  حد  على  هذا.  العرض  مستند  في  الواردة  المعلومات  دقة  عن  المسؤولية  كامل  ومنفردين  مجتمعين 
مجلس اإلدارة، الذين بذلوا العناية الواجبة الالزمة، فإن المعلومات الواردة في مستند العرض هذا متوافقة مع الواقع وال توجد 

أية معلومات قد يؤثر إغفالها 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. وفًقا لمجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف 
البحرين المركزي بشأن عمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ، وباألخص وفقا للملحق )ج( منه، وذلك لتقديم معلومات إلى 
مساهمي البنك األهلي المتحد ش.م.ب. فيما يتعلق بالعرض المقدم من بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. لالستحواذ على ما 

يصل إلى 100٪ من األسهم العادية الُمصدرة للبنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

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

هذا تتفق مع الواقع ولم يتم تجنب ذكر أية معلومات جوهرية على حد علم أعضاء المجلس.

التوقيعالُمسّمى الوظيفيأعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارةحمد عبدالمحسن المرزوق

نائب رئيس مجلس إدارةعبدالعزيز يعقوب النفيسي

عضو مجلس إدارةفهد علي الغانم

عضو مجلس إدارةمحمد ناصر الفوزان

عضو مجلس إدارةمعاذ سعود العصيمي

عضو مجلس إدارةخالد سالم النصف

عضو مجلس إدارة مستقلنورالرحمن عابد

عضو مجلس إدارةحنان يوسف علي يوسف

عضو مجلس إدارةمطلق مبارك الصانع

عضو مجلس إدارةصالح عبدالعزيز المريخي

عضو مجلس إدارة مستقلأحمد مشاري الفارس

عضو مجلس إدارةحمد عبداللطيف البرجس



ش.م.ك.ع.  الكويتي  التمويل  بيت  من  مقدم  )“العرض”(  مشروط  طوعي  بعرض  يتعلق  فيما  هذا  العرض  مستند  إعداد  تم 
ش.م.ب.  المتحد  األهلي  للبنك  الُمصدرة  العادية  األسهم  من   ٪100 إلى  يصل  ما  على  لالستحواذ  “بيتك”(  أو  العرض”  )“مقدم 
)“متلقي العرض” أو “األهلي المتحد”(، وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في مستند العرض هذا. ال يصبح هذا العرض 
غير مشروط إال في حالة استيفاء أو التنازل عن، كما تقتضي الحال، الشروط المسبقة المنصوص عليها في البند  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، فيجب عليك 
على الفور تسليم مستند العرض هذا إلى الشخص الذي تم بيع األسهم له، أو إلى الشخص المفّوض من جانب األهلي المتحد 
أو بورصة البحرين أو أي وكيل آخر تم البيع من خالله إلنفاذ عملية البيع أو التحويل لصالح الشخص الذي تم بيع األسهم له. على 
الرغم من ذلك، ال يجوز إعادة توجيه مستند العرض هذا أو توزيعه في أي دولة ُتشكل بها عملية التوزيع هذه انتهاًكا للقوانين 
ذات الصلة. إذا كنت قد قمت ببيع أو تحويل جزء فقط من أسهمك في األهلي المتحد، فيجب عليك االحتفاظ بمستند العرض 

هذا. 

مجلد  من  واالستحواذ  واالندماج  السيطرة  بعمليات  الخاص  الفصل  في  الواردة  لألحكام  وفًقا  هذا  العرض  مستند  إعداد  تم 
التوجيهات السادس لمصرف البحرين المركزي. )“مجلد التوجيهات”(

تم إيداع مستند العرض هذا لدى مصرف البحرين المركزي وهذا ال ُيشكل ضماًنا من مصرف البحرين المركزي لدقة أو اكتمال 
المعلومات 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 عرًضا في أي دولة قد ينتهك فيها هذا العرض قوانينها. يجب على جميع 
مساهمي األهلي المتحد الراغبين في قبول العرض التأكد من االلتزام الواجب بالقوانين السارية في الدول ذات الصلة بهم، 

بما في ذلك الحصول على أي موافقة حكومية ضرورية أو دفع أية ضرائب مستحقة.

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

العرض هذا ما ُيشكل، أو ما يمكن االعتماد عليه باعتباره، وعًدا أو إقراًرا 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 كما في تاريخ مستند العرض هذا. وسيتم نشر أية معلومات جديدة 
الخاص  السادس  الفصل  في  الواردة  لألحكام  وفًقا  هذا  العرض  لمستند  تكميلي  كملحق  الفور  على  عنها  واإلعالن  جوهرية 

بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ من مجلد التوجيهات.

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

مقدم العرض.

يمكن  المشاركة.  والفروع  البحرين  وبورصة  االستالم  وكالء  مكاتب  من  هذا  العرض  مستند  من  نسخ  على  الحصول  يمكن 
 .www.sicobank.com أو www.bahrainbourse.com :الحصول على نسخة إلكترونية من مستند العرض على الروابط التالية
وبورصة  البحرين  في  االستالم  وكيل  البحرين: من مكتب  في  )أ(  والتحويل:  القبول  استمارة  من  نسخ  على  الحصول  ويمكن 
التالي: الرابط  على  إلكترونيًا  الكويت:  في  )ب(  www.ipo.com.kw؛  الرابط  وعلى  البحرين  في  المشاركة  والفروع   البحرين 

www.ipo.com.kw؛ . تم إعداد مستند العرض هذا بنسخة باللغة العربية وأخرى باإلنجليزية.

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

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

تحدث أو على أنها ضمان ألداء مستقبلي.

إشعار للمساهمين المقيمين في الواليات المتحدة
هذا العرض مخصص لألوراق المالية لشركة أجنبية وفقًا لعرض االستحواذ بموجب القانون البحريني. وفقًا لذلك، سيتم اجراء 
االستحواذ في الواليات المتحدة وفقًا للمادة 14 )ه( والالئحة 14)ه( بموجب قانون األوراق المالية األمريكي لسنة 1934 باعتباره عرض 
مناقصة من “الشريحة األولى”، ووفًقا لمتطلبات القانون البحريني. يخضع العرض بالتالي لمتطلبات إجرائية ومتطلبات إفصاح 
لبلد أجنبي تختلف عن تلك الخاصة بالواليات المتحدة. تم إعداد البيانات المالية المدرجة في مستند العرض هذا، إن وجدت، 

وفًقا لمعايير المحاسبة األجنبية التي قد ال تكون قابلة للمقارنة مع البيانات المالية للشركات األمريكية.

بيتك  بأن  نظًرا  الفيدرالية،  المالية  األوراق  قوانين  بموجب  تنشأ  قد  مطالبة  وأي  حقوقك  تنفيذ  عليك  الصعب  من  يكون  قد 
موجود في بلد أجنبي، وقد يكون بعض أو كل موظفيه ومديريه مقيمين في بلد أجنبي. قد ال تتمكن من مقاضاة شركة 
أجنبية أو مسؤوليها أو مديريها في محكمة أجنبية بسبب انتهاكات قوانين األوراق المالية األمريكية. قد يكون من الصعب 

إجبار شركة أجنبية والشركات التابعة لها على إخضاع نفسها لحكم من محكمة أمريكية.

يحتفظ بيتك بالحق في شراء أسهم األهلي المتحد خارج العرض وفقًا للفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ 
والقوانين المعمول بها.

ال يشكل مستند العرض هذ عرًضا لألوراق المالية للبيع في الواليات المتحدة. لم يتم تسجيل أسهم بيتك الجديدة ولن يتم 
تسجيلها بموجب قانون األوراق المالية األمريكي لسنة 1933 أو مع أي هيئة تنظيمية لألوراق المالية في أي والية من الواليات 
باستثناء  المتحدة،  الواليات  أخرى في  بأي طريقة  نقلها  أو  رهنها،  أو  بيعها،  أو  الجديدة،  بيتك  يجوز عرض أسهم  ال  المتحدة. 
األشخاص الذين ُيعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسون مؤهلون، على النحو المحدد في، واعتمادًا على، االستثناء 
المالية  األوراق  قانون  بموجب  أ   144 القاعدة  في  عليها  المنصوص  األمريكية  المالية  األوراق  لقانون  التسجيل  متطلبات  من 
األمريكي.  المالية  األوراق  لقانون  التسجيل  لمتطلبات  تخضع  ال  معاملة  في  أو  من،  آخر  استثناء  أو  أ”(   144 )“القاعدة  األمريكي 
أنه  إلثبات  بيتك  الذي قد يطلبه  النحو  بيتك على  واالتفاقيات مع  اإلقرارات،  المساهمون تقديم مثل هذه  سُيطلب من هؤالء 
إعادة بيع  الذي يتلقى أسهم بيتك جديدة وفًقا للعرض  الحصول على أسهم جديدة في بيتك. ال يجوز للشخص  يحق لهم 
هذه األوراق المالية في الواليات المتحدة دون التسجيل بموجب قانون األوراق المالية األمريكي أو بدون إعفاء من التسجيل أو 
في معاملة ال تخضع للتسجيل )بما في ذلك المعاملة التي تفي بالمتطلبات المعمول بها من الالئحة S بموجب قانون األوراق 

المالية األمريكي(.

قد يكون استالم أسهم بيتك بناًء على عملية االستحواذ من قبل مساهم األهلي المتحد مقيم في الواليات المتحدة األمريكية 
والمحلية  األمريكية  الواليات  ضرائب  قوانين  وبموجب  األمريكية  الفيدرالية  الدخل  ضريبة  ألغراض  للضريبة  خاضعة  معاملة 
المعمول بها وكذلك القوانين األجنبية وغيرها من القوانين الضريبية. نحث كل مساهم في البنك األهلي المتحد استشارة 

مستشار مستقل على الفور فيما يتعلق بالعواقب الضريبية السارية لعملية االستحواذ. 
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تحمـل الكلمـات والعبـارات التاليـة المعانـي المقابلـة لهـا، مـا لـم يـرد لهـا تعريـف آخـر فـي مسـتند العـرض ومـا لـم يقتض السـياق 
خـالف ذلك:

معايير المحاسبة لهيئة 
المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية 
اإلسالمية

والمراجعـة  المحاسـبة  هيئـة  عـن  الصـادرة  الشـرعية  والحوكمـة  والمراجعـة  المحاسـبة  معاييـر 
آلخـر  حيـٍن  مـن  اإلسـالمية  الماليـة  للمؤسسـات 

قبـول صالـح لهـذا العـرض مـن جانـب أحـد مسـاهمي األهلـي المتحـد بإفـادة هـذا القبـول علـى القبول
اسـتمارة القبـول والتحويـل وإرسـالها إلـى أي مـن وكالء االسـتالم فـي البحريـن أو إلكترونيـا عبـر 
فـي  عليهـا  المنصـوص  لإلجـراءات  وفًقـا  العـرض  فتـرة  خـالل  وذلـك    www.ipo.com.kw الرابـط 
مسـتند العـرض هـذا، والـذي لـن يتـم اعتبـاره مسـتلم حتـى تاريـخ إعـالن أن العـرض غير مشـروط 

مـن جميـع النواحـي

األهلي استمارة القبول والتحويل لمساهمي   )1( والمتاحة  االستالم  وكالء  قبل  من  ورقيًا(  أو  )إلكترونيًا  المعدة  االستمارة 
وكيل  و/أو  المشاركة  الفروع  لدى  البحرين  بورصة  في  المتحد  األهلي  أسهم  حملة  المتحد 
المتحد  األهلي  لمساهمي  و)2(  www.ipo.com.kw؛  الرابط  على  و/أو  البحرين  في  االستالم 
حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت، على الرابط www.ipo.com.kw، في كل حالة 

لمساهمي بنك األهلي المتحد لقبول العرض

اسـتحواذ بيتـك علـى مـا يصـل إلـى نسـبة 100٪ مـن األسـهم العاديـة الُمصـدرة من األهلـي المتحد االستحواذ
عـن طريـق تبـادل األسـهم وفًقا لمعـدل التبادل

البحريـن األهلي المتحد مملكـة  فـي  تأسسـت  عامـة  مسـاهمة  شـركة  وهـو  ش.م.ب.،  المتحـد  األهلـي  البنـك 
46348 رقـم  تجـاري  سـجل  تحـت  ومسـجلة 

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

األهلي المتحد وشركاته الفرعية وفروعهمجموعة األهلي المتحد

البنـك األهلـي المتحـد ش.م.ك.ع.، بنـك مؤسـس فـي دولـة الكويـت ومسـجل تحـت سـجل تجـاري األهلي المتحد الكويت
رقـم 429

حملة أسهم األهلي المتحدمساهمو األهلي المتحد

المتحد بقيمة اسمية تبلغ 0.25 أسهم األهلي المتحد القائمة في األهلي  11,147,931,458 سهًما من األسهم المصدرة 
يتم  المتحد  األهلي  في  أسهم  وأية  المتحد،  األهلي  مال  رأس  في  منها  لكل  أمريكي  دوالر 
اصدارها ودفعها، سواء كأسهم منحة أو أسهم صادرة بموجب خطة خيار األسهم للموظفين 

في األهلي المتحد، بعد تاريخ مستند العرض هذا، ولكن قبل تاريخ النفاذ  

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

مجلس اإلدارة أو مجلس 
إدارة بيتك

مجلس إدارة بيتك

1. المصطلحات
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يـوم )بخـالف الجمعـة والسـبت( تكـون فيـه البنـوك مفتوحـة للعمـل فـي دولـة الكويـت ومملكـة يوم عمل
البحرين

مصرف البحرين المركزيالمركزي البحريني

بنك الكويت المركزيالمركزي الكويتي

أي نسخة مصدقة أو  األصل”  “طبق  أنها  إلى  باإلشارة  وذلك  االصل  طبق  كنسخة  معتمدة  وثيقة  من  نسخة 
مصطلح مشابه وذلك من ِقَبل أي مما يلي، وذلك في دول مجلس التعاون الخليجي أو دولة 
)أ( محام؛ )ب( كاتب عدل؛ )ج( محاسب قانوني / معتمد؛ )د(  المالي  العمل  عضو في مجموعة 
لمقدم  تابع  مسؤول  )و(  أو  قنصلية؛  أو  سفارة  في  مسؤول  )ه(  حكومية؛  وزارة  في  مسؤول 
العرض، أو متلقي العرض، أو أي مؤسسة مالية أخرى مرخصة. يجب على الشخص الذي يصادق 
على النسخة المصدقة تقديم تفاصيل اتصال واضحة تسمح لمتلقي النسخة المصدقة بالتأكد 

من صحة المستند إذا لزم األمر.

هيئة أسواق المال في دولة الكويتهيئة أسواق المال

الالئحة التنفيذية لهيئة 
أسواق المال

المـال  أسـواق  هيئـة  إنشـاء  بشـأن  وتعديالتـه   2010 لسـنة   )7( رقـم  للقانـون  التنفيذيـة  الالئحـة 
الماليـة األوراق  أنشـطة  وتنظيـم 

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

الشروط المنصوص عليها في البند  5.7 ) الشروط المسبقة للعرض( من مستند العرض هذاالشروط المسبقة

سيكو ش.م.ب.)مقفلة(وكيل اإلدراج المزدوج

مسجلة ملكيتها عن طريق الحاسوبمسجلة عن طريق الحاسوب

مساهمو البنك األهلي المتحد والتي تظهر أسماؤهم في سجل المساهمين لألهلي المتحد المساهمون المعارضون
كما في تاريخ التسجيل والذين ال يقدمون استمارة القبول والتحويل قبل تاريخ اإلغالق النهائي 

للعرض 

تاريخ النفاذ للمساهمين 
المعارضين

التاريخ  اإلجباري،  االستحواذ  في  حقه  ومارس  المطلوبة  القبول  نسبة  العرض  مقدم  تلقى  إذا 
التبادل  معدل  بموجب  بنجاح  الجديدة  بالكامل  المدفوعة  بيتك  أسهم  إصدار  فيه  يتم  الذي 
محكمة  لقرار  أسهمهم  تخضع  معارضين  مساهمين  أي  )باستثناء  المعارضين  للمساهمين 
لبيتك(،  المتحد  األهلي  في  أسهمهم  تحويل  يمنع  مختصة  محكمة  قبل  من  ملزم  قانوني 
والذي يجب أال يكون قبل 60 يومًا من تاريخ إشعار االستحواذ االجباري، ولكن في موعد ال يتجاوز 

ثالثة )3( أشهر بعد اليوم الذي تلقى فيه بيتك نسبة القبول المطلوبة

في حال نجاح العرض، هو التاريخ الذي يتم فيه إصدار أسهم بيتك المدفوعة بالكامل الجديدة تاريخ النفاذ
بنجاح بموجب معدل التبادل لمساهمي األهلي المتحد الذين يظهرون في سجل المساهمين 
وفًقا ألحكام مستند  العرض  يقبلون  والذين  التسجيل  تاريخ  المتحد كما في  باألهلي  الخاص 
العرض هذا، على أن هذا التاريخ لن يتجاوز 10 ايام تقويمية من: )1( تاريخ اإلغالق النهائي للعرض؛ 
للبند  5.7  وفًقا  )المنعقدة  المتحد  لألهلي  العمومية  الجمعية  فيه  تنعقد  الذي  التاريخ   )2( أو 

)الشروط المسبقة للعرض( بشكل صحيح )ويخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي(

معدل التبادل المنصوص عليه في البند  5.4 )مقابل العرض( من مستند العرض هذامعدل التبادل

المستشار القانوني والمستشار المالي المستشارون الخارجيون

مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل األموالمجموعة العمل المالي

تاريخ اإلغالق النهائي 
للعرض

التاريـخ الـذي يقـع مـا ال يقـل عـن 15 يـوم تقويمـي مـن تاريخ اإلعـالن بأن العرض أصبح غير مشـروط 
مـن جميع النواحي 

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

اإلخطـار بالنيـة المؤكـدة للتقـدم بالعـرض والصـادر عـن بيتـك إلـى مجلـس إدارة األهلـي المتحـد النية المؤكدة
بتاريـخ 25 يوليـو 2022
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مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربـي الـذي يضـم مملكـة البحريـن، ودولـة الكويـت، وسـلطنة مجلس التعاون الخليجي
عمـان، ودولـة قطـر، والمملكـة العربيـة السـعودية، واإلمـارات العربيـة المتحـدة 

رقـم فريـد صـادر عـن البحريـن للمقاصة ألي مسـتثمر يقوم بفتح حسـاب إيداع لـألوراق المالية لدى رقم مستثمر
البحرين للمقاصة

المؤسسات المالية 
اإلسالمية

المؤسسـات الماليـة التـي ُتجـرى معامالتهـا الماليـة وفًقـا للشـريعة اإلسـالمية/التعاليم والمبـادئ 
اإلسـالمية وتلتـزم بها

التاريـخ الـذي يقـع فـي اليـوم التقويمـي الخامـس عشـر )15( مـن تاريـخ فتـح العـرض، وهـو التاريـخ تاريخ اإلغالق األولي للعرض
مجلـد  بموجـب  ممكـن  هـو  كمـا  تمديـد  وأي  للعـرض  النهائـي  اإلغـالق  تاريـخ  مراعـاة  مـع  االخيـر، 
التوجيهـات السـادس الصـادر عـن مصـرف البحريـن المركـزي بشـأن عمليـات السـيطرة واالندمـاج 
واالسـتحواذ، السـتالم اسـتمارات القبـول والتحويـل المكتملـة، والـذي سـيتم اإلعـالن عنـه من قبل 

بيتـك واألهلـي المتحـد فـي الوقـت المناسـب

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.الكويت للمقاصة

بيـت التمويـل الكويتـي ش.م.ك.ع.، شـركة مسـاهمة عامـة تأسسـت فـي دولـة الكويت ومسـجلة بيتك
بموجـب سـجل تجاري رقـم 26066 

تحـت بيتك البحرين البحريـن  تأسـس فـي مملكـة  بنـك  )مقفلـة(،  )البحريـن( ش.م.ب.  الكويتـي  التمويـل  بيـت 
48128 رقـم  التجـاري  السـجل 

شـركة بيتك كابيتال لالسـتثمار ش.م.ك.، وهي شـركة تأسسـت في دولة الكويت تحت السـجل بيتك كابيتال
التجـاري رقم 76471

بيتك وشركاته التابعة وفروعه، بما في ذلك، بعد اكتمال االستحواذ، مجموعة األهلي المتحدمجموعة بيتك

9,285,707,127 سـهم مصـدر قائـم ومدفـوع فـي بيتك بقيمة اسـمية 0.100 دينـار كويتي )100 فلس( أسهم بيتك
للسـهم فـي رأس مال بيتك

الكويت للمقاصة، وهي الجهة المعينة من قبل مقدم العرض والمصرح لها باستالم استمارات وكيل االستالم في الكويت
القبول والتحويل وفقا لمستند العرض لمساهمي األهلي المتحد حاملي أسهم األهلي المتحد 

في بورصة الكويت ولمساهمي األهلي المتحد المقيمين خارج الكويت والبحرين

العملة القانونية في دولة الكويتدينار كويتي

التأكد من تاريخ آخر يوم عملي المتحد ألغراض  إدارة األهلي  إلى مجلس  العرض هذا  ارسال مستند  تاريخ قبل  آخر 
بعض المعلومات التي يحتويها مستند العرض، وهو 21 يوليو 2022

التاريخ الذي يسبق تاريخ تعليق التداول بيوم عمل واحد )1(آخر تاريخ للتداول

فريشفيلدز بروكهاوس درينغر، مشاركة ذات مسؤولية محدودةالمستشار القانوني

يعني أي حدث أو واقعة أو تغيير في الظروف من المتوقع أو كان من المتوقع، بشكل فردي أو األثر السلبي الجوهري
عند تجميعها مع جميع هذه األحداث أو الوقائع أو التغييرات، كان لها، أو كان يمكن أن يكون 
المركز  أو  المسؤوليات،  أو  األصول،  أو  األعمال،  على  جوهري  سلبي  تأثير  معقول  بشكل  لها 
المالي، أو الربحية، أو توقعات أي من مجموعة بيتك أو مجموعة البنك األهلي المتحد )في كل 
حالة ككل( شريطة أال يتم التعامل بأي حال من األحوال مع تدهور الوضع االقتصادي، أو الظروف 
في  أو  األوسط،  الشرق  في  أو  العالم،  مستوى  على  القطاع  في  السوق  ظروف  أو  السياسية، 
الكويت، أو في البحرين أو بوجه عام، على أنها أثر سلبي جوهري باستثناء إلى الحد الذي يؤثر 
فيه هذا األثر سلًبا بشكل غير متناسب على مجموعة بيتك أو مجموعة األهلي المتحد )حسب 
مقتضى الحال( مقارنة بالشركات األخرى أو المشاركين في قطاع األعمال. يجب أن يكون وقوع 
المتحد  األهلي  إدارة  مجلس  أو  بيتك  إدارة  مجلس  قبل  من  محدد   )1( الجوهري:  السلبي  األثر 

)بشكل معقول( و )2( يخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

الشخص الذي يقل عمره عن 21 عاماقاصر

وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت وزارة التجارة والصناعة

وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرينوزارة الصناعة والتجارة 
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أسهم بيتك الجديدة المقرر إصدارها، كأسهم مدفوعة بالكامل، إلى مساهمي األهلي المتحد أسهم بيتك الجديدة
وفًقا للعرض

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

مستند العرض هذا المعد بخصوص العرض، والمؤرخ في 25 يوليو 2022مستند العرض

التاريـخ الـذي اعتبـاًرا منه سيسـتلم وكالء االسـتالم اسـتمارات القبول والتحويـل المكتملة، والذي تاريخ فتح العرض
سـيتم اإلعـالن عنـه من قبـل بيتك ومجموعـة األهلي المتحد 

الفترة التي تبدأ من تاريخ فتح العرض وتنتهي في تاريخ اإلغالق النهائي للعرضفترة العرض

األهلي المتحدمتلقي العرض

بيتكمقدم العرض

فروع األهلي المتحد في البحرين المذكورة في البند  6.2 )وكالء االستالم والفروع المشاركة( من الفروع المشاركة
مستند العرض هذا، والتي ستتسلم استمارات القبول والتحويل خالل فترة العرض

الهيئة التنظيمية االحترازية في المملكة المتحدةهيئة التنظيم االحترازي 

قرار رقم )16( لسنة 2021 بإصدار الئحة تنظيم السيطرة في البنوك الئحة تنظيم السيطرة

وكيل االستالم في البحرين ووكيل االستالم في الكويتوكالء االستالم

التاريخ الذي يسبق تاريخ فتح العرض، وهو التاريخ المحدد من أجل بيان حق مساهمي األهلي تاريخ التسجيل
المتحد في استالم العرض والذي سيتم اإلعالن عنه من قبل بيتك واألهلي المتحد

القبول الصحيح الذي يتم استالمه فيما يتعلق بأسهم األهلي المتحد والذي يمثل نسبة 90%  نسبة القبول المطلوبة
على األقل أو أكثر من إجمالي رأس مال األهلي المتحد القائم، والتي تكون غير مسحوبة حتى 
تاريخ اإلعالن بأن العرض أصبح غير مشروط من جميع النواحي )باستثناء، لتجنب الشك، أسهم 
األهلي المتحد المملوكة لبيتك أو األشخاص الذين يعملون بالتنسيق في تاريخ مستند العرض 

هذا( 

سيكو ش.م.ب.)مقفلة(سيكو

االستحواذ على أسهم األهلي المتحد المملوكة من قبل المساهمون المعارضين وفًقا للمادة االستحواذ اإلجباري
3.4.4 من الفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ من مجلد التوجيهات

تاريخ إشعار االستحواذ اإلجباري من  يوًما   15 خالل  المعارضين  المساهمين  إلى  العرض  مقدم  سيصدره  الذي  اإلشعار 
اإلعالن أن العرض أصبح غير مشروط من جميع النواحي ، وذلك إلبالغهم بنيته بممارسة حقه 
الخاص  الفصل  من   3.4.8-TMAو  3.4.7-TMAو  3.4.4-TMA للمواد  وفًقا  اإلجباري  االستحواذ  في 
بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ من مجلد التوجيهات، بالصيغة المحددة في الملحق 

TMA-E

قائمة تاريخ تعليق التداول إصدار  لتمكين  المتحد  األهلي  أسهم  في  التداول  تعليق  فيه  سيتم  الذي  التاريخ 
من  عنه  اإلعالن  والذي سيتم  العرض  استالم  الحق في  لهم  الذين  المتحد  األهلي  بمساهمي 

قبل بيتك واألهلي المتحد 

الفتـرة التـي سـيتم فيهـا تعليـق التـداول فـي أسـهم األهلـي المتحـد والتـي سـتبدأ مـن تاريـخ فترة تعليق التداول
تعليـق التـداول وتسـتمر حتـى األقـرب مـن )1( تاريـخ وقـف العـرض بسـبب عدم التمكـن من إعالنه 
غيـر مشـروط مـن ناحيـة نسـبة القبـول المطلوبـة؛ )2( تاريـخ وقـف العـرض بسـبب عـدم التمكـن 
مـن إعالنـه غيـر مشـروط مـن كافـة النواحـي؛ او )3( تاريـخ النفـاذ )شـريطة أنـه إذا اسـتلم مقـدم 
العـرض نسـبة القبـول المطلوبـة ومـارس حقـه فـي االسـتحواذ اإلجبـاري، يتـم تمديـد قتـرة تعليق 

التـداول تلقائًيـا إلـى تاريـخ النفـاذ للمسـاهمين المعارضيـن(

الفصل الخاص بعمليات 
السيطرة واالندماج 

واالستحواذ

السـادس  التوجيهـات  مجلـد  مـن  واالسـتحواذ  واالندمـاج  السـيطرة  بعمليـات  الخـاص  الفصـل 
TMA Module الـــ  أو  المركـزي  البحريـن  لمصـرف 

العملة القانونية في الواليات المتحدة األمريكيةدوالر أمريكي
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25 يوليو 2022

أعزائي مساهمي األهلي المتحد،

في 1 ديسمبر و9 أكتوبر 2019، أعلن مجلس إدارة بيتك استالم الموافقة المشروطة من مصرف البحرين المركزي لبدء إجراءات 
األهلي  المقترح على  االستحواذ  المركزي على  الكويت  بنك  المشروطة من  الموافقة  المتحد واستالم  األهلي  االستحواذ على 

المتحد على التوالي.

 29 بتاريخ  والحقًا   2020 إبريل   12 بتاريخ  المتحد  واألهلي  بيتك  أعلن   ،2019 عام  أواخر  جائحة كوفيد-19 في  تفشي  لتبعات  نظًرا 
ديسمبر 2020 أنه تم االتفاق على تأجيل إجراءات االستحواذ المقترح.

في 1 ديسمبر 2021 وباإلشارة إلى اإلفصاحات السابقة المتعلقة باستحواذ بيتك على األهلي المتحد، أعلن بيتك أنه، بعد التنسيق 
مع األهلي المتحد، وامتثاالً لتعليمات الجهات التنظيمية في الكويت والبحرين، وافق مجلس إدارة بيتك على تحديث دراسات 

االستحواذ وتحديد آثارها المتوقعة لمعدل التبادل وتحديثها الحقًا.

البالغ 2.695 سهم من أسهم األهلي المتحد  في 6 يوليو 2022، وافق مجلس إدارة بيتك على معدل تبادل األسهم النهائي 
لكل سهم جديد من أسهم بيتك وذلك بعد مراجعة وتقييم نتائج تقرير تحديث الدراسات )معدل التبادل الجديد(. في 6 يوليو 
2022، أعلن األهلي المتحد أن مجلس إدارة األهلي المتحد قد قرر الموافقة على معدل التبادل البالغ 2.695 سهم من أسهم 
األهلي المتحد لكل سهم من أسهم بيتك كما هو مقترح من قبل بيتك، مع مراعاة )أ(  رأي القيمة العادلة للمستشار المهني 
فور  بيتك  في  المتحد  األهلي  لمساهمي  اإلجمالية  الملكية  تقل  ال  )ب(  و  المتحد  األهلي  إدارة  مجلس  يعينه  الذي  المستقل 
االنتهاء من االستحواذ الكامل على جميع أسهم األهلي المتحد عن 31٪ من إجمالي األسهم القائمة والمدفوعة في بيتك في 
ذلك الوقت. في 25 يوليو 2022، قررت الجمعية العامة لمساهمي بيتك الموافقة على االستحواذ المقترح على األهلي المتحد 

وسمحت لمجلس إدارة بيتك بمتابعة اإلجراءات ذات الصلة لتنفيذ عملية االستحواذ المقترحة.

من المقرر أن تتم عملية االستحواذ من خالل هذا العرض الطوعي المشروط عن طريق تبادل األسهم. مع مراعاة استالم طلبات 
القائم لألهلي المتحد، يعتزم بيتك  المال  نسبة القبول المطلوبة والتي تمثل نسبة 90% على األقل أو أكثر من إجمالي رأس 
ممارسة حقه في االستحواذ اإلجباري واالستحواذ على أسهم األهلي المتحد المملوكة للمساهمين المعارضين )وفًقا للمادة 319 
مكرر 1 من قانون الشركات التجارية، والمادة TMA-3.4.4 من الفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ(، كما هو 
مفصل في البند  5.10 من هذا المستند. مع مراعاة استيفاء أو التنازل )حسب األحوال( عن الشروط المسبقة المنصوص عليها 
في مستند العرض هذا، في تاريخ النفاذ، سيتم إصدار أسهم بيتك الجديدة لمساهمي األهلي المتحد الحاليين الذين يقبلون 
العرض مقابل عملية االستحواذ. كما سيقوم بيتك - قبل تاريخ النفاذ - استكمال جميع الخطوات المطلوبة، والحصول على 
جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة إلكمال اإلدراج المزدوج ألسهم بيتك في بورصة البحرين كما في تاريخ النفاذ بما يتماشى 

مع القواعد المعمول بها ولوائح مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين.

المتحد ستصبح شركات  التابعة لألهلي  لبيتك، والشركات  تابعة  المتحد شركة  األهلي  نافًذا، سيصبح  العرض  عندما يصبح 
تابعة لبيتك، وسيصبح مساهمي األهلي المتحد مساهمي مجموعة بيتك. عند إكمال االستحواذ اإلجباري، سيستحوذ بيتك 
على 100% من رأس مال األهلي المتحد المصدر، وسيصبح األهلي المتحد شركة تابعة مملوكة بالكامل لبيتك، وسيقوم بيتك 
الخاص بعمليات  الفصل  البحرين وفًقا ألحكام  المتحد من بورصة  األهلي  المركزي بشطب  البحرين  إلى مصرف  بتقديم طلب 

السيطرة واالندماج واالستحواذ.

وفًقا لما هو منصوص عليه في البند  5.7 ) الشروط المسبقة للعرض(، في حال قرر بيتك التنازل عن الشرط المتعلق بنسبة 
القبول المطلوبة، قد يطلب بيتك من مجلس إدارة األهلي المتحد دعوة مساهمي األهلي المتحد )بعد الحصول على موافقة 
تاريخ اإلغالق  إلى عقد اجتماع جمعية عامة بعد  البحرين(،   المختصة األخرى في  التنظيمية  المركزي والجهات  البحرين  مصرف 
النهائي للعرض للنظر في والموافقة على شطب األهلي المتحد من سجل بورصة البحرين وبورصة الكويت. في هذه الحالة، 
يحق لجميع مساهمي األهلي المتحد، بخالف مقدم العرض واألشخاص الذين يتصرفون بالتنسيق مع مقدم العرض، بمن فيهم 

مساهمو األهلي المتحد الذين قبلوا العرض، التصويت على أسهمهم في اجتماع الجمعية العمومية هذا.

باإلضافة إلى ذلك، قد يواجه مساهمو األهلي المتحد الذين قبلوا العرض تأخيًرا في استالم أسهمهم الجديدة من بيتك، حيث 
سيتسلم مساهمو األهلي المتحد أسهمهم الجديدة في بيتك فقط بعد اجتماع الجمعية العمومية لألهلي المتحد، للنظر 

والموافقة على شطب األهلي المتحد من قائمة بورصة البحرين وبورصة الكويت.

2. خطاب من مجلس إدارة بيتك
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إن عملية االستحواذ المقترحة، إذا تم تنفيذها، ستنشئ مؤسسة مالية إسالمية رائدة تتمتع بقوة مالية قوية وشبكة عالمية. 
باإلضافة إلى ذلك، ستعزز عملية االستحواذ المركز المالي لبيتك بين المؤسسات المالية اإلسالمية العالمية، باعتبارها الشركة 
ما بتواجدها في تسعة )9( دول إضافية من خالل الشركات التابعة. الرائدة في مجال الخدمات المصرفية اإلسالمية بال منازع ال سيَّ

ستبدأ استراتيجية بيتك بالنسبة لألهلي المتحد بعد االستحواذ بعملية تحويل الشركات التابعة لألهلي المتحد في مملكة 
من  كاملة  مجموعة  وستقدم  اإلسالمية  الشريعة  احكام  مع  متوافقة  أعمال  إلى  المتحدة  والمملكة  والعراق  ومصر  البحرين 
السجل  الحفاظ على  بيتك  ينوي  البحريني.  المركزي  لموافقة  الخاضعة  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة  المصرفية  المنتجات 
إلى بنك رقمي، مباشرة  الكويت  المتحد  أيًضا بتحويل األهلي  العرض بنجاح، سيبدأ بيتك  إتمام  المتحد. بعد  التجاري لألهلي 
بعد االنتهاء بنجاح من تحويل أعمال األهلي المتحد لتصبح متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، سيبدأ بيتك بإجراء عملية اندماج 

قانونية لدمج شركتيه الفرعيتين المملوكتين بالكامل في البحرين، وهما األهلي المتحد وبيتك البحرين.

وافق مساهمو بيتك على معدل التبادل في اجتماع الجمعية العمومية لبيتك المنعقد بتاريخ 25 يوليو 2022. سيكون مساهمو 
األهلي المتحد الذين تظهر أسماؤهم في سجل أسهم األهلي المتحد في تاريخ التسجيل مؤهلين 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، حسب األحوال ، في مستند العرض هذا. 

مع مراعاة التفاصيل الواردة في مستند العرض هذا، سيتلقى مساهمو األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة 
الكويت أسهم بيتك الجديدة في بورصة الكويت، وسيتلقى مساهمو األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة 

البحرين أسهم بيتك الجديدة في بورصة البحرين.

أو  الوكالء،  أو  الوسطاء،  مع  التشاور  اتخاذه  عليهم  يجب  الذي  االجراء  بخصوص  الحيرة  تنتابهم  الذين  األشخاص  على  يجب 
المحامين، أو المحاسبين المحترفين، أو المستشارين المحترفين اآلخرين المرخص لهم.

مجلس اإلدارة 
بيتك
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سيتم اإلعالن عن المواعيد التالية من قبل األهلي المتحد وبيتك في الوقت المناسب وسيعتمد تحديد هذه التواريخ، من بين 
أمور أخرى، على استيفاء أو التنازل )حسب األحوال( عن الشروط المسبقة )والتواريخ التي يتم فيها ذلك(.

الوقت و/أو التاريخالحدث

سيتم اإلعالن عنهآخر تاريخ للتداول

سيتم اإلعالن عنهتاريخ تعليق التداول

تاريخ التسجيل بالنسبة ألسهم األهلي المتحد في بورصة 
البحرين

سيتم اإلعالن عنه

تاريخ التسجيل بالنسبة ألسهم األهلي المتحد في بورصة 
الكويت

سيتم اإلعالن عنه

سيتم اإلعالن عنهتاريخ اإلغالق األولي للعرض 

سيتم اإلعالن عنهإعالن العرض غير مشروط من كافة النواحي

إعالن وإرسال إشعار االستحواذ اإلجباري للمساهمين 
المعارضين )1(

سيتم اإلعالن عنه

سيتم اإلعالن عنهتاريخ اإلغالق النهائي للعرض 
تاريخ النفاذتسليم أسهم بيتك الجديدة لمساهمي األهلي المتحد )2(

سيتم اإلعالن عنهتاريخ النفاذ )3(

سيتم اإلعالن عنهانتهاء فترة الـ 60 يوم العتراض المساهمين المعارضين

سيتم اإلعالن عنهتسليم أسهم بيتك الجديدة للمساهمين المعارضين

مالحظات
سيقوم بيتك بتسليم إشعار االستحواذ اإلجباري بالطريقة الموضحة في البند  5.10 )عمليات االستحواذ اإلجباري(.   )1(

مع مراعاة موافقة هيئة أسواق المال على إصدار أسهم بيتك الجديدة وااللتزام بالقوانين واألنظمة المطبقة في الكويت   )2(
والبحرين.

مع مراعاة استيفاء أو التنازل و – حسب األحوال – بعد اجتماع الجمعية العمومية، وفًقا لما هو منصوص عليه في البند   )3(
 5.7 ) الشروط المسبقة للعرض(.

3. الجدول الزمني المتوقع لألحداث الرئيسية

| مستند العرض | بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.   10



التأجيل بسبب جائحة كوفيد-19  4.1
إبريل والحقًا بتاريخ 29  نظًرا لتبعات تفشي جائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2019، أعلن بيتك واألهلي المتحد بتاريخ 12   

ديسمبر 2020 أنه تم االتفاق على تأجيل إجراءات االستحواذ المقترح.

في 1 ديسمبر 2021 وباإلشارة إلى اإلفصاحات السابقة المتعلقة باستحواذ بيتك على األهلي المتحد، أعلن بيتك أنه، بعد   
التنسيق مع األهلي المتحد، وامتثاالً لتعليمات الجهات التنظيمية في الكويت والبحرين، وافق مجلس إدارة بيتك على 

تحديث دراسات االستحواذ وتحديد آثارها المتوقعة على معدل التبادل وتحديثه الحقًا.

في 6 يوليو 2022، أعلن بيتك عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي لالستحواذ على 100٪ من رأس مال األهلي   
المتحد.

األهلي  أسهم  2.695 سهم من  البالغ  النهائي  األسهم  تبادل  على معدل  بيتك  إدارة  وافق مجلس   ،2022 يوليو   6 في   
التبادل  )معدل  الدراسات  تحديث  تقرير  نتائج  وتقييم  مراجعة  بعد  وذلك  بيتك  أسهم  من  جديد  سهم  لكل  المتحد 
الجديد(. في 6 يوليو 2022، أعلن األهلي المتحد أن مجلس إدارة األهلي المتحد قد قرر الموافقة على معدل التبادل البالغ 
2.695 سهم من أسهم األهلي المتحد لكل سهم من أسهم بيتك، مع مراعاة )1( رأي القيمة العادلة للمستشار المهني 
المستقل الذي يعينه مجلس إدارة األهلي المتحد؛ و )2( ال تقل الملكية اإلجمالية لمساهمي األهلي المتحد في بيتك فور 
االنتهاء من االستحواذ الكامل على جميع أسهم األهلي المتحد عن 31٪ من إجمالي األسهم القائمة والمدفوعة في بيتك 

في ذلك الوقت.

في 17 يوليو 2022، تلقى بيتك خطاًبا من مصرف البحرين المركزي يفيد بعدم ممانعته من مضي بيتك في االستحواذ   
على ما يصل إلى 100٪ من أسهم األهلي المتحد المصدرة والمدفوعة، بشرط استيفاء جميع الشروط المعمول بها ووفًقا 

لقانون الشركات التجارية.

مجلس اإلدارة  4.2
ُيقدم هذا العرض وفًقا للقرارات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 6 يوليو 2022. قّرر مجلس   
اإلدارة، من بين بنوٍد أخرى، اعتماد تقارير المستشارين الخارجيين التي اطلع عليها مجلس اإلدارة بالتفصيل في اجتماعه 
سهم  كل  مقابل  الجديدة  بيتك  أسهم  من   0.371 النهائي  التبادل  معدل  على  والموافقة   ،2022 يوليو   6 في  المنعقد 
واحد من أسهم األهلي المتحد أو 2.695 من أسهم األهلي المتحد مقابل كل سهم واحد )1( من أسهم بيتك الجديدة 
لالستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس مال األهلي المتحد، والتوصية بها إلى الجمعية العامة عند دعوتها إلى االنعقاد 

واتمام اإلجراءات والموافقات ذات الصلة. 

الجمعية العامة لمساهمي بيتك  4.3
يقدم هذا العرض ايضا وفقا للقرارات المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمساهمي بيتك في االجتماع المنعقد بتاريخ   
25 يوليو 2022. تم االفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة لمساهمي بيتك بتاريخ 25 يوليو 2022 وفقا لقوانين وانظمة 

.https://www.boursakuwait.com.kw الكويت، ويمكن ايجادها على الموقع االلكتروني لبورصة الكويت على

المركزي البحريني – إدارة مراقبة األسواق المالية  4.4
استلم بيتك من إدارة مراقبة األسواق المالية في مصرف البحرين المركزي خطاب عدم ممانعة بتاريخ 25 يوليو 2022 فيما   

يتعلق باستخدام وارسال مستند العرض هذا.

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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ُيشــير مجلــس اإلدارة إلــى النيــة المؤكــدة المؤرخــة 25 يوليــو التــي تــم بموجبهــا إخطــار مجلــس إدارة األهلــي المتحــد بالنيــة 
المؤكــدة لبيتــك بتقديــم عــرض إلــى مســاهمي األهلــي المتحــد لالســتحواذ علــى أســهمهم فــي األهلــي المتحــد.

فيما يلي تفاصيل العرض:

األوراق المالية التي يتم تقديم العرض بشأنها  5.1
ان العرض لالستحواذ على أسهم األهلي المتحد التي تمثل لما يصل إلى 100% من رأس مال األهلي المتحد المصدر. ذلك   
يشمل )اعتباًرا من تاريخ مستند العرض هذا( 11,147,931,458 أسهم البنك األهلي المتحد )إحدى عشر ملياًرا ومائة وسبعة 
وأربعون مليوًنا وتسعمائة وواحد وثالثون ألًفا وأربعمائة وثمانية وخمسون( بقيمة اسمية تبلغ 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 ، بعد تاريخ مستند العرض هذا، ولكن قبل تاريخ النفاذ.

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

وُمدرجة أسهمه العادية في بورصة البحرين وبورصة الكويت.

يحمل األهلي المتحد ترخيًصا من المركزي البحريني بصفته بنك تأسس محلًيا يعمل كبنك تجزئة ويقدم لعمالئه من   
خالل شبكة شركاته التابعة والزميلة ما يلي )1( الخدمات المصرفية لألفراد؛ )2( الخدمات المصرفية للشركات؛ )3( خدمات 
الخزينة واالستثمار؛ )4( الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات؛ و)5( المنتجات والخدمات المصرفية اإلسالمية إلى جانب 
تقديم منتجات التأمين على الحياة التقليدية والتكافلية. يعمل األهلي المتحد إقليمًيا من خالل شركاته التابعة والزميلة 

في المملكة المتحدة، واإلمارات العربية المتحدة، ومصر، والكويت، والعراق، وليبيا، وعمان.

إلى 11,147,931,458 سهم عادي  أمريكي مقّسم  المتحد رأس مال ُمصدر ومدفوع بقيمة 02,786,982,864.5 دوالر  لألهلي   
تبلغ القيمة االسمية لكل سهم 0.25 دوالر أمريكي.

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

أسهمه العادية في بورصة الكويت.

من  كبيرة  مجموعة  ويقدم  إسالمي  كبنك  ويعمل  محلًيا،  تأسس  كبنك  الكويتي  المركزي  من  ترخيًصا  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  دينار كويتي   1,348,570,712.700 بقيمة  به  مال مصرح  رأس  لبيتك  العرض هذا،  تاريخ مستند  في  كما   
ومدفوع بقيمة 928,570,712.700 دينار كويتي مقّسم إلى 9,285,707,127 سهم عادى قائم تبلغ القيمة األسمية لكل سهم 

0.100 دينار كويتي و9،207،101،211 سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 0.100 دينار كويتي للسهم.

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

لكل 1 من أسهم األهلي المتحد:  0.371 سهم بيتك جديد  
لكل 2.695 من أسهم األهلي المتحد: عدد 1 سهم بيتك جديد  

في حاِل نتج عن حساب معدل التبادل الموضح أعاله كسور أسهم بيتك، سيتم تقريب العدد الناتج بالزيادة إلى أقرب   
رقم من أسهم سهم بيتك.

5. العرض
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تم االتفاق بين مجلسي إدارة بيتك واألهلي المتحد على معدل التبادل الجديد )الذي يحدد عدد أسهم بيتك التي سيتم   
إصدارها لمساهمي األهلي المتحد في بيتك نتيجة االستحواذ( بعد مفاوضات تجارية على ضوء االستشارات والمساعدات 
المقدمة من مستشاريهم المعنيين. قام مجلس إدارة بيتك، بعد مراجعة معلومات العناية الواجبة حول أعمال األهلي 
المتحد، بالموافقة على معدل التعادل الجديد. أعلن مجلس إدارة األهلي المتحد أنه قد قرر الموافقة على معدل التبادل 
إدارة  الذي يعينه مجلس  المستقل  المهني  للمستشار  العادلة  القيمة  رأي   )1( بيتك مع مراعاة  اقترحه  الذي  النحو  على 
األهلي المتحد؛ و )2( ال تقل الملكية اإلجمالية لمساهمي األهلي المتحد في بيتك فور االنتهاء من االستحواذ الكامل على 

جميع أسهم األهلي المتحد عن 31٪ من إجمالي األسهم القائمة والمدفوعة في بيتك في ذلك الوقت.

لن يخضع معدل التبادل وأسهم بيتك ألي تعديل أو تغيير قد ينتج عنه أن تصبح الملكية اإلجمالية لمساهمي األهلي   
المتحد فور إتمام عملية االستحواذ الكاملة على جميع أسهم األهلي المتحد وتقل عن 31٪ من إجمالي األسهم المدفوعة 
لبيتك في ذلك الوقت )ما لم يتم االتفاق على هذا التعديل أو التغيير، خطيًا، من قبل األطراف ومشمول في مستند 

عرض معدل “وفًقا لموافقة مصرف البحرين المركزي والتي سيتم نشرها لمساهمي األهلي المتحد”(.

يلخص الجدول التالي معدل التبادل الجديد وإجمالي عدد أسهم بيتك المتوقعة بعد االستحواذ:  

2.695 من أسهم األهلي المتحد مقابل سهم واحد من أسهم معدل التبادل الجديد المتفق عليها
الجديدة مقابل سهم  0.371 من أسهم بيتك  أو  الجديدة  بيتك 

واحد من أسهم األهلي المتحد

13,422,230,859 سهم، مدفوع بالكاملإجمالي عدد أسهم بيتك - ما بعد االستحواذ

المساهمون المؤهلون للعرض  5.5
مساهمو 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.  

الشروط المسبقة للعرض  5.7
لن  الشك،  لتفادي  التنازل.  له  يجوز  فيما  بيتك عنها  تنازل  أو  التالية،  المسبقة  الشروط  العرض الستيفاء  تنفيذ  يخضع   

يصبح العرض غير مشروط إال إذا استوفيت الشروط المسبقة أدناه أو تم التنازل عنها من قبل بيتك، بحسب األحوال:

تلقي بيتك نماذج قبول صالحة تمثل 90٪ على األقل من إجمالي رأس المال المصدر لألهلي المتحد، مما ينتج عنه  ) أ(   
ملكية إجمالية لبيتك بما ال يقل عن 90٪ من إجمالي رأس المال المصدر لألهلي المتحد. 

استالم جميع الموافقات التنظيمية والقانونية واإلعفاءات والتنازالت من مصرف بحرين المركزي وهيئة أسواق المال  ) ب(   
الكويتية كما قد يتقرر أنه مطلوب فيما يتعلق بالعرض، االستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر 

لألهلي المتحد وإصدار أسهم بيتك الجديدة.

استالم جميع الموافقات التنظيمية والقانونية واإلعفاءات والتنازالت من أي سلطة تنظيمية أو قانونية اخرى كما قد  ) ج(   
يتقرر أنه مطلوب فيما يتعلق بالعرض، واالستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر لألهلي المتحد.

اإلدراج  إلكمال  المطلوبة  التنظيمية  الموافقات  جميع  على  والحصول  المطلوبة،  الخطوات  جميع  بيتك  استكمال  ) د(   
المزدوج ألسهم بيتك في بورصة البحرين كما في تاريخ النفاذ بما يتماشى مع القواعد المعمول بها ولوائح مصرف 

البحرين المركزي وبورصة البحرين.

عدم حدوث أي انتهاك جوهري للضمانات المقدمة من األهلي المتحد في اتفاقية التنفيذ )التي سيتم إبرامها بين  ) ه(   
بيتك واألهلي المتحد بخصوص هذا العرض( خالل الفترة حتى )وشاملة( تاريخ اغالق العرض األولي كما هو معرف 
في مستند العرض )شريطة أنه إذا كان هذا االنتهاك قاباًل للعالج، ويتم عالجه على نحو يرضي الطرف غير المخالف 

قبل هذا التاريخ، لن يعتبر هذا الشرط غير ُمستوفًى بسبب ذلك االنتهاك(. 
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عدم حدوث أي أثر سلبي جوهري قبل، أو استمراره حتى، التاريخ الذي كان من الممكن أن يتم فيه اإلعالن عن أن  ) و(   
العرض غير مشروط من جميع النواحي لوال حدوث هذا األثر السلبي الجوهري.

المسبقة  الشروط  الستيفاء  خاضع  العرض  أن  العلم  محتملين  مستثمرين  و/أو  المتحد  األهلي  مساهمي  على   
أو، باستثناء الشروط المسبقة )ب( و )د( أعاله، تنازل بيتك بحسب األحوال عن الشروط المسبقة1، ومشروط بأن 

يصبح العرض أو أن يعلن عن أنه قد أصبح غير مشروط من كافة النواحي. 

بناء عليه، يمكن للعرض أن يصبح أو ال يصبح غير مشروطا. لذلك على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين   
في األهلي المتحد توخي الحذر عند التعامل في األوراق المالية لألهلي المتحد. على األشخاص الذين لديهم شك 
المحاسبين  أو  المحامين،  أو  المتعاملين،  أو  المرخصين،  وسطائهم  استشارة  اتخاذه  عليهم  الذي  اإلجراء  حول 

المحترفين، أو أي مستشارين مهنيين اخرين.

في حالة عدم استالم نسبة الموافقات المطلوبة، يحتفظ بيتك بالحق في التنازل عن الشرط المسبق المشار إليه   
في )أ( أعاله والمتابعة في إعالن أن العرض غير مشروط من كافة النواحي )شريطة استكمال أو، حسب االقتضاء، 
التنازل عن الشروط المسبقة األخرى(، وفي هذه الحالة يجوز لبيتك )1( المضي في تسوية العرض بعد تاريخ اإلغالق 
النهائي للعرض؛ أو )2( اإلعالن عن نيته طلب شطب األهلي المتحد من بورصة البحرين وبورصة الكويت، وطلب 
األخرى  المختصة  التنظيمية  والجهات  المركزي  البحرين  )بشرط موافقة مصرف  المتحد  األهلي  إدارة  من مجلس 
في البحرين(، بعد تاريخ اإلغالق النهائي للعرض، دعوة مساهمي األهلي المتحد  إلى عقد اجتماع جمعية عامة 
للنظر في والموافقة على شطب األهلي المتحد من سجل بورصة البحرين وبورصة الكويت. يحق لجميع مساهمي 
العرض  األحوال، مقدم  باستثناء، حسب  العرض، ولكن  يقبلون  الذين  المساهمون  بما في ذلك  المتحد،  األهلي 
واألشخاص الذين يعملون بالتنسيق مع مقدم العرض التصويت على أسهمهم في اجتماع الجمعية العامة هذا.

إجراءات قبول العرض  5.8
على مساهمي األهلي المتحد الراغبين في قبول العرض أن يسلموا كافة أسهم األهلي المتحد المملوكة من قبلهم،   
وال يجوز لهم تسليم جزء فقط من أسهم األهلي المتحد المملوكة من قبلهم. ويمكن لمساهمي األهلي المتحد أن 

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

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

األسهم المسجلة الكترونيًا والمحتفظ بها لدى البحرين للمقاصة أو الكويت للمقاصة؛  ) ب(   

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

ُيرجى الرجوع إلى البند  6 ) اإلجراءات الالزمة لقبول العرض( لمزيٍد من التفاصيل.  

القبول غير قابل لإللغاء  5.9
عند قيام أحد مساهمي األهلي المتحد بتقديم استمارة القبول والتحويل المكتملة إلى وكيل االستالم، يصبح القبول   
األهلي  لمساهم  يحق  ولكن  جزئًيا.  أو  كلًيا  سواء  المتحد  األهلي  مساهم  ِقبل  من  سحبه  يمكن  وال  لإللغاء  قابل  غير 
ناحية نسبة  العرض غير مشروط من  لم يصبح  إذا  للعرض،  األولي  اإلغالق  تاريخ  يوًما من   14 قبوله خالل  المتحد سحب 

القبول المطلوبة بحلول ذلك التاريخ.

وفقًا لـ TMA-2.18.11، اذا تم اإلعالن أن العرض غير مشروط فيما يتعلق بنسبة القبول المطلوبة، ولم يقم بيتك باالمتثال   
ألي من متطلبات القسم المعنون “إعالن نتيجة العرض” في الفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ عند 
الحق في منح  المركزي  البحرين  الصلة، يكون لمصرف  اليوم ذي  البحرين في  المرخصة في  البورصة  التداول في  إغالق 

مساهمي األهلي المتحد الذين قبلوا العرض الحق في سحب موافقتهم.    

لــن يتنــازل بيتــك عــن الشــرط المنصــوص عليــه فــي البنــد )أ( مــا لــم يتلــق بيتــك موافقــات تمثــل 50٪ علــى األقــل مــن إجمالــي رأس المــال المصــدر لألهلــي المتحــد   1

فــي تاريــخ اإلغــالق األولــي للعــرض.
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عمليات االستحواذ اإلجباري  5.10
مع مراعاة استالم القبول فيما يتعلق باسهم األهلي المتحد والتي تمثل 90% على االقل أو أكثر من أجمالي رأس المال   
الفصل  ومتطلبات  التجارية  الشركات  قانون  1من  مكرر   319 المادة  بموجب  المتطلبات  واستيفاء  المتحد  لألهلي  القائم 
أسهم  جميع  على  اإلجباري  باالستحواذ  حقه  بممارسة  بيتك  يعتزم  واالستحواذ،  واالندماج  السيطرة  بعمليات  الخاص 
-TMA األهلي المتحد المملوكة للمساهمين المعارضين )وفًقا للمادة 319 مكرر 1 من قانون الشركات التجارية، والمادة 

3.4.4 من الفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ(، والتي يجب أن تكون خالل ثالثة )3( أشهر من تاريخ 
والفصل  التجارية  الشركات  قانون  بموجب  اإلجباري  لالستحواذ  المحددة  الفترة  وهي  المطلوبة،  القبول  نسبة  استالم 
الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ. يجب على مساهمي األهلي المتحد مالحظة أن نسبة القبول المطلوبة 

لن يتم اعتبارها بانها قد استلمت حتى تاريخ إعالن أن العرض غير مشروط من جميع النواحي )وليس أي تاريخ سابق(.

المتحد  األهلي  أسهم  عدد  على  تعتمد  التي  الجديدة  بيتك  أسهم  من  عدد  على  المعارضون  المساهمون  سيحصل   
التي يمتلكونها في تاريخ التسجيل ويتم احتسابها على أساس معدل التبادل )أي سيحصل كل مساهم معارض على 

سهم بيتك جديد واحد مقابل كل 2.695 سهم من أسهم األهلي المتحد كما في تاريخ التسجيل(.

في موعد ال يتجاوز 15 يوًما تقويمًيا من تاريخ اإلعالن عن أن العرض غير مشروط من جميع النواحي )بشرط أن يكون بيتك   
المعارضين  للمساهمين  اإلجباري  االستحواذ  اشعار  بيتك  التاريخ(، سيصدر  المطلوبة قبل هذا  القبول  تلقى نسبة  قد 
وفقًا للنموذج المحدد في الملحق TMA-E من الفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ. سيكون اإلشعار 

المتعلق باالستحواذ اإلجباري مصحوًبا بإقرار من بيتك يؤكد استالم نسبة القبول المطلوبة.

سيتم تسليم إخطارات االستحواذ اإلجباري إلى المساهمين المعارضين وفًقا لما يلي:  

تاريخ االغالق  المركزي لبورصة بحرين كما في  العنوان المسجل في السجل  إلى  البريد  سيتم إرسال اإلشعار عن طريق   
األولي للعرض فيما يتعلق بالمساهمين المعارضين الذين تم تحديث بياناتهم المسجلة في السجل المركزي لبورصة 

بحرين.

نشجع جميع المساهمين على تحديث تفاصيلهم )بما في ذلك عنوانهم المسجل( لدى السجل المركزي لبورصة   
بحرين في أقرب وقت ممكن وقبل تاريخ إغالق العرض األولي

المساهمون الذين ال يمكن الوصول اليهم  
االستحواذ  إشعار  إرسال  استكمال  من خالل  اإلجباري  االستحواذ  إشعار  بتسليم  ببذل جهده  بالتزامه  بيتك  يفي  سوف   
اإلجباري وفًقا لما ورد أعاله. ناقش بيتك مع مصرف البحرين المركزي، الطرق البديلة التالية إلرسال اإلشعار، في حال فشل 
للمادة  المعارضين وفًقا  للمساهمين  اإلجباري  االستحواذ  الرغم من بذل قصارى جهده في تقديم إشعارات  بيتك على 

TMA-3.4.8 من الفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ:

تخصيص عنوان بريد إلكتروني ألي مساهم في األهلي المتحد يرغب في تلقي وثائق العرض واإلعالنات ) بما في  ) أ(   
ذلك إشعار االستحواذ اإلجباري(. يجب على أي مساهم في األهلي المتحد يرغب في استالم وثائق العرض واإلعالنات 
)بما في ذلك إشعار االستحواذ اإلجباري(، المتاح لمساهمي األهلي المتحد في أي وقت، إرسال طلب إلى عنوان البريد 

.agent@sicobank.com :اإللكتروني التالي

سيتم اإلعالن عن إشعار االستحواذ اإلجباري من خالل إعالم السوق في بورصة بحرين ومن خالل صحيفتين رسميتين  ) ب(   
متداولتين في مملكة البحرين ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة إشعار نافذ وساري وفعال من بيتك.

هذا  تقديم  ويجب  اإلجباري،  االستحواذ  هذا  على  لالعتراض  المحكمة  إلى  طلب  تقديم  المعارضين  للمساهمين  يحق   
الطلب من قبل المساهمون المعارضين خالل 60 يوًما تقويمًيا من تاريخ إشعار االستحواذ اإلجباري.

يحق للمساهمين المعارضين الذين يرغبون في االعتراض على االستحواذ اإلجباري تقديم طلب إلى المحكمة المختصة   
وفقًا ألحكام الفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ وقانون الشركات التجارية البحريني.
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النفاذ  بتاريخ  الجديدة  بيتك  أسهم  المعارضين  المساهمين  تسليم  ذلك، سيتم  بخالف  مختصة  تحكم محكمة  لم  ما   
للمساهمين المعارضين، وسيتوقف هؤالء المساهمون المعارضون، في هذا التاريخ، عن امتالك أسهم األهلي المتحد 
الخاصة بهم والتي سيتم تحويلها وتسجيلها باسم بيتك. لذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه في حالة ممارسة بيتك لحقه في 
السيطرة واالندماج واالستحواذ، سيتأخر  الخاص بعمليات  التجارية والفصل  الشركات  اإلجباري بموجب قانون  االستحواذ 
العرض  قبلوا  الذين  المتحد  األهلي  بمساهمي  مقارنة  المعارضون  المساهمون  قبل  الجديدة من  بيتك  استالم أسهم 

وقدموا استمارة القبول والتحويل.

األهلي  ، وسيصبح  المتحد  األهلي  مال  رأس  من   ٪100 على  بيتك  اإلجباري، سيحصل  االستحواذ  عملية  االنتهاء من  عند   
المتحد شركة تابعة مملوكة بالكامل لبيتك، وسوف يتقدم األهلي المتحد إلى مصرف البحرين المركزي لشطب األهلي 

المتحد من بورصة البحرين وفًقا لشروط الفصل الخاص بعمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ.

إصدار أسهم بيتك الجديدة  5.11
ستتولى الكويت للمقاصة عملية إصدار أسهم بيتك الجديدة وإدارتها، وتكون خاضعة إلجراءات وموافقة هيئة اسواق   
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، وفًقا ألحكام وشروط العرض.

قبل يومي عمل من تاريخ النفاذ، ستقوم الكويت للمقاصة بإصدار ونقل أسهم بيتك الجديدة في الكويت لمساهمي   
األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة كويت والذين قدموا استمارة القبول والتحويل صالحة، ولكن لن 
المتحد  األهلي  النفاذ. على مساهمي  بتاريخ  أال  المتحد  األهلي  المصدرة لمساهمي  الجديدة  بيتك  يتم تسليم أسهم 
المتعلقة  الجديدة  بيتك  أسهم  نقل  اجل  من  إداريا  المطلوب  للوقت  انعكاس  هي  عمل  اليومي  فترة  أن  إلى  التنبه 
الشك، سيتم  لتفادي  البحرين.  بورصة  إلى  البحرين  بورصة  المتحد في  األهلي  المتحد حملة أسهم  األهلي  بمساهمي 
تنفيذ االستحواذ عن طريق سوق التداول خارج البورصة من خالل الكويت للمقاصة أو البحرين للمقاصة )بحسب األحوال( 

وليس عن طريق بورصة مرخصة.

في تاريخ النفاذ ستقوم الكويت للمقاصة أو البحرين للمقاصة، كما تقتضي الحال، بتسليم أسهم بيتك الجديدة، وعليه   
سيتسلم مساهمو األهلي المتحد - الذين قاموا بتقديم استمارة القبول والتحويل صالحة - حملة أسهم األهلي المتحد 
في بورصة الكويت أسهم بيتك الجديدة الخاصة بهم مدرجة في بورصة الكويت، وسيتسلم مساهمو األهلي المتحد 
حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين أسهم بيتك الجديدة الخاصة بهم مدرجة في بورصة البحرين. سُيضاف 
كل مساهم من هؤالء المساهمون في األهلي المتحد إلى سجل مساهمي بيتك فيما يتعلق بأسهم بيتك الجديدة 
التي هم مؤهلون لها. ومع ذلك، لن يتمكن مساهمو األهلي المتحد الذين قبلوا العرض من تداول أسهم بيتك الجديدة 

المخصصة لهم حتى خمسة )5( أيام عمل بعد )وباستثناء( تاريخ النفاذ.

على مساهمي األهلي المتحد االنتباه إلى أنه بتاريخ النفاذ، سيتم تحديث سجل مساهمي بيتك ليعكس ملكية كل   
من مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت وحملة أسهم األهلي المتحد في بورصة 
الجديدة  بيتك  ألسهم  الفعلية  الملكية  تنفيذ  سيتم  صالحة.  والتحويل  القبول  استمارة  بتقديم  قاموا  الذين  البحرين 
والحقوق المرتبطة بها اعتبارا من تاريخ النفاذ لكل من مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة 

الكويت وحملة أسهم االهلي المتحد في بورصة البحرين الذين قاموا بتقديم استمارة القبول والتحويل صالحة.

ما لم تأمر محكمة مختصة بخالف ذلك، يجب على المساهمين المعارضين استالم أسهم بيتك الجديدة بعد 60 يوًما من   
الموافقات  الذي تم فيه استالم نسبة  اليوم  التي تلي  الثالثة  اإلجباري، ولكن قبل نهاية األشهر  تاريخ إشعار االستحواذ 
المطلوبة وسيتوقف هؤالء المساهمون المعارضون، في هذا التاريخ، عن امتالك أسهم األهلي المتحد الخاصة بهم والتي 
المعارضون،  المساهمون  ملكية  ليعكس  بيتك  أسهم  تحديث سجل  بيتك. سيتم  باسم  تحويلها وتسجيلها  سيتم 
أيام   )5( خمسة  حتى  لهم  المخصصة  الجديدة  بيتك  أسهم  تداول  من  المعارضون  المساهمون  يتمكن  لن  ذلك  ومع 
عمل بعد )وباستثناء( تاريخ نفاذ المساهمون المعارضون. الملكية الفعلية ألسهم بيتك الجديدة واألرباح الناتجة عنها 

ستكون سارية المفعول على أي مساهم معارض في تاريخ النفاذ للمساهمين المعارضين.
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على مساهمي األهلي المتحد االنتباه إلى أن إجراءات إصدار أسهم بيتك الجديدة قد تكون خاضعة للتغيير أو   
التحديث كما قد يكون مطلوبا من قبل هيئة اسواق 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  5.12
تصنف أسهم بيتك الجديدة بشكل متساٍو مع األسهم العادية الحالية لبيتك. بخالف األسهم العادية، لم يصدر بيتك أي   

فئات أخرى من األسهم.

شريطة أن يصبح العرض غير مشروط بعد استيفاء أو التنازل )عند االقتضاء( عن الشروط المسبقة، بحسب األحوال، يحق   
الحصول  القبول والتحويل صالحة  الذين قاموا بتقديم استمارة  الجديدة  المتحد حملة أسهم بيتك  لمساهمي األهلي 
على أية أرباح معلنة من قبل بيتك بدًءا من تاريخ النفاذ وللسنوات الالحقة بالتساوي مع باقي حملة األسهم في بيتك. 
ما لم تأمر محكمة مختصة بخالف ذلك، يحق للمساهمين المعارضين الحصول على أية أرباح معلنة من قبل بيتك من 

تاريخ نفاذ المساهمون المعارضون وبالتساوي 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 اخرى سواء في حال التصفية أو بخالف ذلك. 

شطب األهلي المتحد  5.13
عند االنتهاء من االستحواذ اإلجباري، سيحصل بيتك على 100٪ من رأس المال المصدر لألهلي المتحد، وسيصبح األهلي   
المتحد شركة تابعة مملوكة بالكامل لبيتك، وسوف يتقدم األهلي المتحد إلى مصرف البحرين المركزي لشطب األهلي 
واالستحواذ.  واالندماج  السيطرة  بعمليات  الخاص  الفصل  لشروط  وفًقا  الكويت  وبورصة  البحرين  بورصة  من  المتحد 
القبول  تنازل بيتك عن الشرط فيما يتعلق بنسبة  السابقة للعرض(، في حالة  )الشروط  البند  5.7  كما هو موضح في 
المطلوبة، فقد يعلن بيتك أنه يعتزم طلب إلغاء إدراج األهلي المتحد في بورصة البحرين وبورصة الكويت والطلب من 
مجلس إدارة األهلي المتحد دعوة مساهمي األهلي المتحد )بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي والجهات 
والموافقة  للنظر  اجتماع جمعية عامة  للعرض، لعقد  النهائي  اإلغالق  تاريخ  البحرين(، بعد  األخرى في  المختصة  الرقابية 
بخالف  المتحد،  األهلي  مساهمي  لجميع  يحق  الكويت.  وبورصة  البحرين  بورصة  من  المتحد  األهلي  إدراج  شطب  على 
مقدم العرض واألشخاص الذين يتصرفون بالتنسيق مع مقدم العرض، بما في ذلك المساهمون الذين يقبلون العرض، 

التصويت على أسهمهم في اجتماع الجمعية العامة هذا.
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تقديم االستمارة  6.1

بورصة  في  المتحد  األهلي  أسهم  حملة  المتحد  األهلي  بمساهمي  المتعلقة  القبول  تقديم  إجراءات  أ. 
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 أو تقديمها عبر الرابط www.ipo.com.kw تحت عالمة التبويب “االكتتابات 
الحالية”. قد يختار مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في البحرين ارسال القبول اما في نموذج تفصيلي 

أو نموذج مبسط على النحو المبين ادناه:

لن يتمكن بعض مساهمي األهلي المتحد المقيمين في الواليات المتحدة من المشاركة في العرض. يجب على مساهمي   
األهلي المتحد المقيمين في الواليات المتحدة إكمال وإرجاع “خطاب المستثمر األمريكي” )على النحو المحدد في استمارة 
القبول والتحويل( موقع إلى وكيل االستالم في البحرين جنًبا إلى جنب مع استمارة القبول والتحويل. يمكن طلب نموذج 

.agent@sciobank.com خطاب المستثمر األمريكي” من وكيل االستالم في البحرين عن طريق مراسلة“

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

النسخة االصلية الموقعة الستمارة القبول والتحويل؛ ) أ(   

النسخة األصلية مع صورة - أو نسخة مصدقة - 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؛

على  يوقع  الذي  الشخص  توقيع  ُتظهر  السفر  جواز  من  نسخة  )وتعتبر  الطلب  على  التوقيع  من  مصدق  توقيع  ) د(   
استمارة الطلب كافية(؛

أو كشف  البحرين  المالية في شكل بطاقات مستثمر ببورصة  األوراق  المستثمر وحساب  لرقم  إثبات  يجب تقديم  ) ه(   
حساب، أو طباعة شاشة نظام بورصة البحرين أو صورة إخطار تخصيص من اكتتاب عام أولي سابق في موعد ال 

يسبق عام 2006؛

على  يجب  الورقية.  المتحد  األهلي  أسهم  شهادات  حاملي  المتحد  األهلي  لمساهمي  األصلية  األسهم  شهادات  ) و(   
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  الستمارة  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؛

المتحد  األهلي  مساهمي  أحد  عن  نيابة  بالتوقيع  شخص  يقوم  عندما  اآلتية  اإلضافية  المستندات  تقديم  يجب  ) ح(   
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 أحد مساهمي األهلي المتحد؛ و

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

6. اإلجراءات الالزمة لقبول العرض
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يجب تقديم المستندات اإلضافية اآلتية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة نيابة عن القّصر2: ) ط(   
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 المفصل من قبل المنشآت  
يتعين على جميع المنشآت تقديم الوثائق التالية:  

استمارة 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 مع صورة - أو نسخة مصدقة - من مستندات تحديد الهوية التالية فيما يتعلق بالتوقيع الفردي  ) د(   
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   

على  يوقع  الذي  الشخص  عينة  ُتظهر  السفر  جواز  من  نسخة  )وتعتبر  الطلب  على  التوقيع  من  مصدق  توقيع  ) ه(    
استمارة الطلب كافية(؛

أو كشف  البحرين  المالية في شكل بطاقات مستثمر ببورصة  األوراق  المستثمر وحساب  لرقم  إثبات  يجب تقديم  ) و(   
حساب، أو طباعة شاشة نظام بورصة البحرين أو صورة إخطار تخصيص من اكتتاب عام أولي سابق في موعد ال 

يسبق عام 2006؛

أصحاب  على  يجب  الورقية.  األسهم  شهادات  خالل  من  المتحد  األهلي  أسهم  لحاملي  األصلية  األسهم  شهادات  ) ز(   
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  الستمارة  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  ) ح(   
المحتفظ بها بشكل إلكتروني؛ 

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

وإما قرارًا من مجلس إدارة المنشأة؛ و 

في حال وجودها في الواليات المتحدة، “خطاب المستثمر األمريكي” المكتمل والموقع. ) ي(   

علــى أوليــاء القاصريــن التأكــد مــن االلتــزام بالقانــون رقــم )7( لســنة 1986 بإصــدار قانــون الوصايــة علــى األمــوال وإدارة األمــوال القاصريــن )علــى النحــو المحــدد فــي   1

القانــون(، كتيــب المســتندات وإرشــادات المســتخدم، وتقديــم أي موافقــات مطلوبــة بموجــب هــذا القانــون.
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 www.ipo.com.kw الرابط  إلكترونيا عبر  المطلوبة  والوثائق  المكتملة  والتحويل  القبول  استمارات  تقديم جميع  يمكن   
تحت عالمة التبويب “اكتتابات حالية” أو بزيارة أّي مما يلي:

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

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

يجب أن تقدم المستندات في موعد أقصاه نهاية يوم العمل في تاريخ اإلغالق األولي للعرض. يجوز لوكيل االستالم في   
البحرين قبول الطلبات المرسلة بالبريد والتي تم االتفاق عليها مسبًقا وترتيبها مسبًقا مع وكيل االستالم في البحرين 
األولي  اإلغالق  تاريخ  قبل  البحرين  في  االستالم  وكيل  قبل  من  القبول  هذه  مثل  استالم  أساس  وعلى  مصدقة  بنسخ 

للعرض.

في وقت تقديم استمارة القبول والتحويل المكتملة البيانات يجب على وكيل االستالم في البحرين، أو الفروع المشاركة   
القبول  استمارة  إلى  باإلضافة  المشاركين  المتحد  األهلي  وثائق هوية كل من مساهمي  التحقق من صحة جميع صور 

والتحويل المقدمة.

التحقق من صحة  البحرين  في  االستالم  وكيل  المكتملة، سيقوم  والتحويل  القبول  اإللكتروني الستمارة  التقديم  بعد   
التقديم وإرسال إشعار إلى مساهم األهلي المتحد يؤكد استالم الطلب. أي مساهم في األهلي المتحد يحمل أسهم 
األهلي المتحد في بورصة الكويت قدم استمارة القبول والتحويل مكتملة إلكترونًيا، ولكنه لم يتلق مثل هذا اإلشعار، 
المتحد في  األهلي  المتحد حملة اسهم  األهلي  البحرين. سيتلقى جميع مساهمي  االستالم في  بوكيل  االتصال  عليه 
بورصة البحرين، والذين يقدمون الطلبات بشكل شخصي، نسخة من استمارة القبول والتحويل الخاص بهم في وقت 

تقديم الطلب.

البحرين  بورصة  يحملون أسهم مرهونة في  والذين  العرض  ينوون قبول  الذين  المتحد  األهلي  يتعين على مساهمي   
تقديم تصريح خطي أصلي من المرتهن في صيغة مقبولة من مقدم العرض أو وكيل االستالم في البحرين. يجب أن 
الرسوم  أي وجميع  للعرض، وخالية من  بيتك وفًقا  إلى  المتحد  األهلي  بأنه سيتم تحويل أسهم  المذكور  التصريح  ُيقر 
والرهون وغيرها من األعباء، وأن أي أعباء )بما في ذلك الرهون العقارية والضمانات( على أسهم األهلي المتحد المباعة 
سيتم تحويلها مقابل أسهم بيتك الجديدة المملوكة للمساهم البائع في األهلي المتحد بالطريقة المنصوص عليها 

في استمارة القبول والتحويل.

يجب إتباع اإلرشادات المهمة اآلتية عند ملء استمارة القبول والتحويل:  

يجب فقط استخدام استمارة القبول والتحويل المحددة والمتاحة على المنصة االلكترونية المقررة أو تم الحصول  ) أ(   
بالكامل وفقًا  المشاركة، وتعبئتها  الفروع  أو  البحرين،  المشارك في  المشارك لوكيل االستالم  المكتب  عليها من 

للتعليمات الواردة فيها. 

في حالة مساهمي األهلي المتحد المتضامنين يمكن فقط استخدام استمارة قبول وتحويل واحدة وتوقيعها من  ) ب(   
قبل جميع المساهمين المتضامنين.

إذا كانت هناك أسهم مملوكة لمديري استثمار فحينئٍذ يجب أن يتم توقيع استمارة القبول والتحويل من قبل مدير  ) ج(   
لمساهم  استثمار  مدير  بصفته  االستثمار  مدير  منصب  يعكس  الذي  المستند  من  صورة  مع  وإرسالها  االستثمار 
األهلي المتحد. يجب أن توضح استمارة القبول والتحويل المالكين المستفيدين من أسهم األهلي المتحد وأن يتم 

تقديمها مع التفويض الموقع المحدد.

التقديم المبسط من قبل األفراد و/أو المنشآت  
يجوز لجميع المنشآت واألفراد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين ورقم المستثمر صالح أن يختاروا تقديم   
قبولهم بطريقة مبسطة دون الحاجة إلى المستندات الموضحة أعاله وذلك عن طريق تقديم استمارة القبول والتحويل 
إلكترونًيا أو بشكل شخصي بطريقة مبسطة مع )1( نسختان من الهوية السارية )جواز السفر والهوية الوطنية / بطاقة 
الهوية( و )2( توقيع مصدق من التوقيع على استمارة القبول والتحويل )صفحة توقيع جواز السفر أو ما يعادلها(. كما 
الذي  )األشخاص(  الشخص  يخول  الذي  المستند  المنشأت صورة من  تقدمها  التي  المبسطة  التقديمات  تقدم  أن  يجب 
)الذين( يظهر توقيعه )توقيعاته( في استمارة القبول والتحويل للتوقيع على هذا المستند بالنيابة عن المنشأة. يمكن 

أن يكون هذا المستند إما وكالة وإما قرارًا من مجلس إدارة المنشأة ونسخة من شهادة السجل التجاري.
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ومع ذلك، إذا قررت المنشآت واألفراد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين تقديم قبولهم بطريقة مبسطة،   
فعند استالم مساهمي األهلي المتحد في البحرين ألسهم بيتك الجديدة، لن تكون أسهم بيتك الجديدة متاحة للتداول 

حتى يتم إرسال بقية المستندات المذكورة أعاله )حسب األحوال لألفراد أو المنشآت( إلى البحرين للمقاصة.

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

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

إذا تلقى استمارة القبول والتحويل من أحد مساهمي األهلي المتحد الموجود في الواليات المتحدة وكانت استمارة  ) ب(   
القبول والتحويل هذه غير مصحوبة بـ “خطاب المستثمر األمريكي” مكتمل ودقيق وموقع أو أن وكيل االستالم في 
البحرين لديه سبب لالعتقاد بأن أًيا من اإلقرارات واالتفاقيات والضمانات الواردة في “خطاب المستثمر األمريكي” غير 

دقيقة؛

لم يتم إدراج أي من المعلومات الواردة في البند  6.1 )تقديم االستمارة( أعاله في استمارة القبول والتحويل ؛ أو ) ج(   

في  االستالم  وكيل  قبل  من  أعاله  المذكورة  المستندات  جميع  جانب  إلى  والتحويل  القبول  استمارة  استالم  تم  ) د(   
البحرين بعد انتهاء العمل في تاريخ اإلغالق األولي للعرض.

والتحويل  القبول  بالحق في قبول - حسب تقديرهم - استمارات  البحرين  االستالم في  العرض ووكيل  يحتفظ مقدم   
بالكامل، ولكن تم توفير  البند  6.1 )تقديم االستمارة(  الواردة في هذا  المعلومات  إذا لم تقدم  المكتملة حسب األصول 
معلومات ووثائق كافية أو تم الحصول عليها بطريقة أخرى لالمتثال لجميع القوانين واللوائح األخرى المتعلقة بمتطلبات 
والعرض.  العرض  مقدم  على  المطبقة  االخرى  واألنظمة  والقوانين  االموال  غسل  مكافحة  وبمتطلبات  عميلك  اعرف 
تحويل  أي  قبل  رقم مستثمر  على  الحصول  رقم مستثمر  لديهم  ليس  الذين  المتحد  األهلي  سُيطلب من مساهمي 
مستقبلي ألي من أسهم بيتك الجديدة المستلمة وفًقا للعرض باستخدام نموذج طلب بحرين للمقاصة رقم 1 )أ( لألفراد 
و1)ب( للمنشآت. قد يتم تطبيق رسوم معينة مستحقة الدفع للبحرين للمقاصة. سُيطلب من مساهمي األهلي المتحد 
المستقبل،  في  البحرين  بورصة  في  للعرض  وفًقا  المستلمة  الجديدة  بيتك  أسهم  من  أي  تداول  في  يرغبون  الذين 
قبل هذا التداول، فتح حساب تداول مع وسيط مسجل وفتح حساب مستثمر مع بحرين للمقاصة عبر نموذج البحرين 
للمقاصة رقم )2( - نموذج فتح حساب مستثمر. بعد ذلك، يجوز لمساهم األهلي المتحد تحويل األسهم من “المقاصة 
إلى الوسيط” عبر نموذج طلب البحرين للمقاصة رقم )6( - طلب التحويل بين المقاصة والوسيط. قد يتم تطبيق رسوم 

معينة مستحقة الدفع لبحرين للمقاصة. لتجنب الشك، هذا ليس شرًطا لقبول العرض.

تسليم  األصلية  األسهم  شهادات  مع  مادي  بشكل  المتحد  األهلي  أسهم  حملة  المتحد  األهلي  مساهمي  على  يجب   
شهادة األسهم األصلية والحصول على رقم مستثمر.

يتعين على مساهم األهلي المتحد حامل أسهم األهلي المتحد في بورصة بحرين والذي يقبل العرض القيام بما يلي:   

ذلك  في  )بما  عالقة  ذات  تنظيمية  سلطات  أي  إلى  المتحد  األهلي  مساهم  عن  معلومات  أي  نقل  على  الموافقة  ) أ(   
متلقي  أو  العرض،  مقدم  أو  المسجل،  أو  البحرين،  في  االستالم  وكيل  قبل  من  للمقاصة(  الكويتية  حصر  ودون 
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  استمارة  معالجة  عدم  عن  ناشئة  خسارة  أي  ضد  دائمة  بصفة 

المطلوبة من قبل مساهم األهلي المتحد خالل الوقت المخصص بما يرضي الطرف طالب هذه المعلومات؛ 
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المتحد  األهلي  مساهم  إلى  اصدارها  المفترض  من  التي  الجديدة  بيتك  بأسهم  االحتفاظ  بجواز  والموافقة  االقرار  ) 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(؛ و

األهلي  في  بأسهمهم  فيه  ُيحتفظ  كان  الذي  الوساطة  حساب  في  جديدة  بيتك  أسهم  أي  إيداع  على  الموافقة  ) ه(   
المتحد قبل االستحواذ.

بورصة  في  المتحد  األهلي  أسهم  حملة  المتحد  األهلي  بمساهمي  المتعلقة  القبول  تقديم  إجراءات  ب. 
الكويت

سيطلب من جميع مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في الكويت الراغبين في قبول العرض تقديم   
المتحد  األهلي  لمساهمي  يمكن  حالية”.  “اكتتابات  التبويب  عالمة  تحت   www.ipo.com.kw الرابط  عبر  التالية  الوثائق 

حملة أسهم األهلي المتحد في الكويت والذين يحتاجون إلى المساعدة االتصال بمكاتب وكيل االستالم في الكويت.

لن يتمكن بعض مساهمي األهلي المتحد المقيمين في الواليات المتحدة من المشاركة في العرض. يجب على مساهمي   
األهلي المتحد المقيمين في الواليات المتحدة إكمال وإرجاع “خطاب المستثمر األمريكي” موقع إلى وكيل االستالم في 
البحرين جنًبا إلى جنب مع استمارة القبول والتحويل. يمكن طلب نموذج “خطاب المستثمر األمريكي” من وكيل االستالم 

.agent@sciobank.com في البحرين عن طريق مراسلة

يمكن لجميع المنشآت واألفراد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت تقديم استمارة القبول والتحويل إلكترونًيا   
مع:

استمارة القبول والتحويل الموقعة األصلية؛ ) أ(   

نسخة 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   

على  يوقع  الذي  الشخص  توقيع  ُتظهر  السفر  جواز  من  نسخة  )وتعتبر  الطلب  على  التوقيع  من  مصدق  توقيع  ) ج(   
استمارة الطلب كافية(؛

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 أحد مساهمي األهلي المتحد؛ و

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

عالوًة على ما ورد أعاله يتعين على جميع المنشآت تقديم الوثائق التالية:   
النسخة األصلية وصورة من المستند الذي يخول الشخص )األشخاص( الذي )الذين( يظهر توقيعه )توقيعاتهم(   .1   
في استمارة القبول والتحويل للتوقيع على هذا المستند بالنيابة عن المنشأة. يمكن أن يكون هذا المستند 

إما وكالة وإما قرارًا من مجلس إدارة المنشأة؛ 
توقيع مصدق من التوقيع على الطلب )وتعتبر نسخة من جواز السفر ُتظهر عينة الشخص الذي يوقع على   .2   

استمارة الطلب كافية(؛ و
في حال وجودها في الواليات المتحدة، “خطاب المستثمر األمريكي” المكتمل والموقع.  .3   

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

القانوني )والد القاصر( الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن القاصر؛ و
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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.

يجب أن تتوجه أي ترتيبات وصاية قانونية أخرى إلى وكيل االستالم الكويتي للمساعدة في تقديم الطلب  

التبويب  عالمة  تحت   www.ipo.com.kw الرابط  عبر  إلكترونيًا  الموقعة  والتحويل  القبول  استمارات  جميع  تقديم  يجب   
“اكتتابات حالية” خالل مدة العرض.

يجب أن تقدم المستندات في موعد أقصاه نهاية يوم العمل في تاريخ اإلغالق األولي للعرض.  

صحة  من  التحقق  الكويت  في  االستالم  وكيل  على  يجب  الكترونيًا،  المكتملة  والتحويل  القبول  استمارة  تقديم  بعد   
التقديم وإرسال إشعار إلى مساهم األهلي المتحد يؤكد استالم الطلب. يجب على أي مساهم في األهلي المتحد يحمل 
أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت وقدم إلكترونيًا استمارة القبول والتحويل مكتملة، ولكنه لم يتلق مثل هذا 

اإلشعار، االتصال بوكيل االستالم في الكويت.

الكويت  بورصة  يحملون أسهم مرهونة في  والذين  العرض  قبول  ينوون  الذين  المتحد  األهلي  يتعين على مساهمي   
تقديم تصريح خطي أصلي من المرتهن في صيغة مقبولة من مقدم العرض أو وكيل االستالم في الكويت. يجب أن 
ُيقر في التصريح المذكور بأنه سيتم تحويل أسهم األهلي المتحد إلى بيتك وفًقا للعرض، وخالية من أي وجميع الرسوم 
والرهون وغيرها من األعباء، وأن أي أعباء )بما في ذلك الرهون العقارية والضمانات( على أسهم األهلي المتحد المباعة 
سيتم تحويلها مقابل أسهم بيتك الجديدة المملوكة للمساهم البائع في األهلي المتحد بالطريقة المنصوص عليها 

في استمارة القبول والتحويل.

أخذًا بعين االعتبار بأن استمارة القبول والتحويل سيتم تقديمها إلكترونًيا من خالل المنصة اإللكترونية المخصصة من   
قبل وكيل االستالم في الكويت، يجب إتباع اإلرشادات المهمة اآلتية عند ملء استمارة القبول والتحويل:

يجب فقط استخدام استمارة القبول والتحويل المتاحة على المنصة اإللكترونية المقررة وتعبئتها بالكامل وفقًا  ) أ(   
للتعليمات الواردة فيها. 

في حال مساهمي األهلي المتحد المتضامنين، فيمكن فقط استخدام استمارة قبول وتحويل واحدة وتوقيعها  ) ب(   
من قبل جميع المساهمين المتضامنين.

إذا كان هناك أسهم مملوكة لمديري استثمار فحينئٍذ يجب أن يتم توقيع استمارة القبول والتحويل من قبل مدير  ) ج(   
الذي يعكس منصب مدير االستثمار بصفته مدير استثمار لمساهم  المستند  االستثمار وتقديمها مع صورة من 
األهلي المتحد. يجب أن توضح استمارة 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 استمارة قبول وتحويل إذا:  

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

إذا تلقى استمارة القبول والتحويل من أحد مساهمي األهلي المتحد الموجود في الواليات المتحدة وكانت استمارة  ) ب(   
القبول والتحويل هذه غير مصحوبة بـ “خطاب المستثمر األمريكي” مكتمل ودقيق وموقع أو أن وكيل االستالم في 
الكويت لديه سبب لالعتقاد بأن أًيا من اإلقرارات واالتفاقيات والضمانات الواردة في “خطاب المستثمر األمريكي” غير 

دقيقة؛

لم يتم تقديم أي من المعلومات الواردة في البند  6.1 )تقديم االستمارة( أعاله في استمارة القبول والتحويل ؛ أو ) ج(   

في  االستالم  وكيل  قبل  من  أعاله  المذكورة  المستندات  جميع  جانب  إلى  والتحويل  القبول  استمارة  استالم  تم  ) د(   
الكويت بعد انتهاء العمل في تاريخ اإلغالق األولي للعرض.
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القبول والتحويل    يحتفظ مقدم العرض ووكيل االستالم في الكويت بالحق في قبول - حسب تقديرهم - استمارات 
توفير  تم  ولكن  بالكامل،  االستمارة(  )تقديم  البند  6.1  في  الواردة  المعلومات  تقدم  لم  إذا  األصول  حسب  المكتملة 
معلومات ووثائق كافية أو تم الحصول عليها بطريقة أخرى لالمتثال لجميع القوانين واللوائح األخرى المتعلقة بمعرفة 

عميلك ومتطلبات مكافحة غسل االموال والقوانين واألنظمة االخرى المطبقة على مقدم العرض والعرض.

تسليم  األصلية  األسهم  شهادات  مع  مادي  بشكل  المتحد  األهلي  أسهم  حملة  المتحد  األهلي  مساهمي  على  يجب   
شهادة األسهم األصلية إلى بورصة الكويت أو وكيل االستالم في الكويت واستالم رقم المستثمر قبل تقديم استمارة 

القبول والتحويل.

يتعين على مساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة كويت 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؛

اإلقرار بأنه نظرًا لمتطلبات مكافحة غسل األموال المعمول بها داخل الكويت، قد يطلب وكيل االستالم في الكويت،  ) ب(   
أو مقدم العرض، أو متلقي العرض )حسب مقتضى الحال( تحديد هوية مساهم )مساهمي( األهلي 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  استمارة  معالجة  عدم  عن  ناشئة  خسارة  أي  ضد  دائمة  بصفة 

المطلوبة من قبل مساهم األهلي المتحد خالل الوقت المخصص بما يرضي الطرف طالب هذه المعلومات؛ و

المتحد  األهلي  مساهم  إلى  اصدارها  المفترض  من  التي  الجديدة  بيتك  بأسهم  االحتفاظ  بجواز  والموافقة  اإلقرار  ) 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 أية معلومات   

مذكورة في البند  6.1 )تقديم االستمارة( )حسب مقتضى الحال(:

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
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عناوين ومعلومات اتصال وساعات عمل الفروع المشاركة  

ساعات العملأيام العملرقم الهاتفالعنواناالسمالرقم

المقر الرئيسي في 1
السيف

مبنى 2495، شارع 2832، منطقة 
السيف 428

 17585539  )973(
5514/5813/

األحد إلى 
الخميس

8:00ص – 3:30م

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

بلوك 316

 )973(
 /1736/17221855

1807

السبت إلى 
الخميس

8:00ص – 2:00م

السيف مول 3
المحرق

السبت إلى 17562720 )973(السيف مول، المحرق، بلوك 240 
األربعاء

9:00ص – 4:30م

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

السبت إلى 17562749 )973(
األربعاء

9:00ص – 4:30م

الواحة مول في 5
الجفير

 بناية 304، الشارع 2929، بلوك 
341،  الواحة مول،  الجفير

السبت إلى 17579354 )973(
األربعاء

9:00ص – 4:30م

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

عنوان 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 االنتباه إلى إن الموافقات التي لم يتم رفضها فقط سيتحسب ألغراض )حسب األحوال(   

نسبة القبول المطلوبة.

التنازل )حسب األحوال( عنها وان يصبح العرض غير مشروط من كافة  أو  عندما يتم استيفاء كافة الشروط المسبقة   
النواحي، خالل أو عند نهاية تاريخ اإلغالق النهائي للعرض، سيقوم بيتك بالترتيب إلعالن بهذا الخصوص في صحيفتين 

في مملكة البحرين والمواقع اإللكترونية لكل من بورصة البحرين، وبورصة الكويت، األهلي المتحد ،وبيتك.

بالنسبة  للمقاصة  الكويتية  من  المتحد  األهلي  مساهمي  من  لكل  األسهم  تخصيص  إشعارات  استالم  إتاحة  سيتم   
لمساهمي األهلي المتحد حملة أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت، ومن البحرين للمقاصة بالنسبة لمساهمي 
النفاذ.  األهلي المتحد حملة أسهم االهلي المتحد في بورصة البحرين، وذلك خالل ساعات العمل العادية بدأ من تاريخ 
استمارة  في  المتحد  األهلي  قدمه مساهم  الذي  اإللكتروني  البريد  عنوان  إلى  التخصيص  إشعارات  إرسال  أيًضا  سيتم 

القبول والتحويل.

يجب توجيه أية استفسارات تتعلق بإجراءات القبول إلى وكالء االستالم.   

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

البحرين المركزي بشأن عمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ والقوانين المعمول بها.

الضرائب  6.5
الفردية للمساهمين. ولذلك يجب على  الظروف  المتحد وفًقا لالستحواذ على  اآلثار الضريبية لمساهمي األهلي  تعتمد   
مساهمي األهلي المتحد استشارة مستشاري الضرائب لديهم فيما يتعلق باآلثار الضريبية المترتبة على قبول العرض.
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االتصاالت السابقة  6.6
في 22 يوليو 2018، أبرم بيتك واألهلي المتحد مذكرة تفاهم وافقوا بموجبها على بدء إجراء تقييم أولي للدمج المحتمل   

ألعمالهما.

إلى  استناًدا  عليه  االتفاق  تم  أولي  تبادل  معدل  متوسط  عن  المتحد  واألهلي  بيتك  من  كل  أعلن   ،2019 يناير   24 في   
التقييمات األولية، كما أعلن كل منهما عن أن تحديد معدل التبادل النهائي يبقى خاضًعا لنتائج دراسات العناية 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 معدل التبادل النهائي. 

في 5 فبراير 2020، اشعر بيتك مجلس إدارة األهلي المتحد بنيته المؤكدة للتقدم بعرض.  

نظًرا لتداعيات تفشي جائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2019، أعلن بيتك واألهلي المتحد بتاريخ 12 أبريل 2020 والحقًا بتاريخ   
29 ديسمبر 2020 أنه تم االتفاق على تأجيل إجراءات االستحواذ المقترح.

في 1 ديسمبر 2021 وبالرجوع إلى اإلفصاحات السابقة المتعلقة باستحواذ بيتك على األهلي المتحد، أعلن بيتك أنه بعد   
التنسيق مع البنك األهلي المتحد ووفًقا لتعليمات الجهات الرقابية في الكويت والبحرين، وافق مجلس إدارة بيتك على 

تحديث دراسات االستحواذ وتحديد آثارها المتوقعة على معدل التبادل وتحديثه الحقًا.

في 24 مارس 2022، أعلن األهلي المتحد أن المستشارين المهنيين المعينين من قبل األهلي المتحد قد أكملوا تقرير   
تحديث الدراسات الخاص ببيتك، وأن بيتك قد أبلغ مجلس إدارة األهلي المتحد بمعدل التبادل المراجع وأن مجلس إدارة 

األهلي المتحد ومجلس إدارة بيتك يجرون مناقشات حول معدل تبادل األسهم والبدائل المحتملة.

في 6 يوليو 2022، وافق مجلس إدارة بيتك على معدل التبادل النهائي المراجع الجديد لألسهم البالغة 2.695 سهًما من   
أسهم األهلي المتحد لكل سهم بيتك جديد من بعد مراجعة وتقييم نتائج الدراسات.

في 6 يوليو 2022، أعلن األهلي المتحد أن مجلس إدارة األهلي المتحد قد قرر الموافقة على معدل التبادل البالغ 2.695   
سهم من أسهم األهلي المتحد لكل سهم من أسهم بيتك كما هو مقترح من قبل بيتك، مع مراعاة )أ(  رأي القيمة 
العادلة للمستشار المهني المستقل الذي يعينه مجلس إدارة األهلي المتحد و )ب( ال تقل الملكية اإلجمالية لمساهمي 
األهلي المتحد في بيتك فور االنتهاء من االستحواذ الكامل على جميع أسهم األهلي المتحد عن 31٪ من إجمالي األسهم 

القائمة والمدفوعة في بيتك في ذلك الوقت.

يعتزم بيتك واألهلي المتحد أبرام اتفاقية التنفيذ )والتي سيتم عرض نسخة منها، عند التوقيع، على النحو المشار إليه   
في البند  17.6 “الوثائق المتاحة لالطالع”( لتحديد، من بين أمور أخرى، حقوقهما والتزاماتهما فيما يتعلق بعملية تنفيذ 

االستحواذ.

في 25 يوليو 2022، قام بيتك بإخطار مجلس إدارة األهلي المتحد عن طريق نية مؤكدة عن نيته المؤكدة المعدلة لتقديم   
العرض.
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بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.  7.1
أحكام  المتوافقة مع  المصرفية  والخدمات  اإلسالمي  التمويل  رائدًا في  )بيتك(  الكويتي ش.م.ك.ع.  التمويل  بيت  ُيعتبر   
المؤسسات  أهم  أحد  هو  واليوم  الكويت  دولة  في   1977 عام  في  تأسس  إسالمي  بنك  أول  ويعد  اإلسالمية،  الشريعة 

المالية اإلسالمية في العالم.

والقطاع  اإلسالمي  التمويل  من  كل  في  السوق  في  رائًدا  ليصبح  أعماله  في  للتوسع  بالتنظيم  باستمرار  بيتك  يقوم   
أيًضا في  بل  اإلسالمية فحسب،  المصرفية  الخدمات  ليس في قطاع  رائًدا معترًفا  أصبح  نطاًقا، حيث  األوسع  المصرفي 

قطاع الخدمات المصرفية بأكمله، يعتبر بيتك أحد أكبر المقرضين في كٍل من األسواق المحلية واإلقليمية. 

يقدم بيتك مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، تشمل الخدمات   
المصرفية  والخدمات  والتجزئة  التجارية  واألعمال  االستثمار  ومحافظ  التجاري  والتمويل  بالعقارات  المتعلقة  المصرفية 

للشركات، ويتواجد في دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وماليزيا، وألمانيا.

رأس المال والمساهمون الرئيسيون  7.2
يبلغ رأس المال المصرح به لبيتك حالًيا 1,348,570,712.700 دينار كويتي وبرأس مال ُمصّدر ومدفوع بقيمة 928,570,712.700   
دينار كويتي مقسم إلى 9,285,707,127 سهم بقيمة اسمية تبلغ 0.100 دينار كويتي لكل سهم. بيتك مدرج حالًيا ومتداولة 

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

النسبة المئوية المملوكة*المساهمين الرئيسيين

24.08%الهيئة العامة لالستثمار

10.48%الهيئة العامة لشؤون القصر

7.30%األمانة العامة لألوقاف

* كما في 7 يوليو 2022 بناًء على المعلومات التي أفصح عنها المساهمون لبورصة الكويت في هذا التاريخ   

مجلس اإلدارة  7.3
يتألف مجلس إدارة بيتك حالًيا من اثني عشر عضو مجلس إدارة، على النحو التالي:  

رئيس مجلس إدارة حمد عبدالمحسن المرزوق

نائب رئيس مجلس إدارة عبدالعزيز يعقوب النفيسي

عضو مجلس إدارة فهد علي الغانم

عضو مجلس إدارة محمد ناصر الفوزان

عضو مجلس إدارة معاذ سعود العصيمي

عضو مجلس إدارة خالد سالم النصف

عضو مجلس إدارة مستقل نورالرحمن عابد

عضو مجلس إدارة حنان يوسف علي يوسف

عضو مجلس إدارة مطلق مبارك الصانع

عضو مجلس إدارة صالح عبدالعزيز المريخي

عضو مجلس إدارة مستقل أحمد مشاري الفارس

عضو مجلس إدارة حمد عبداللطيف البرجس

7. مقدم العرض
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حمد عبدالمحسن المرزوق - رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2014 - رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الحوكمة  •  
حصل السيد المرزوق على درجة الماجستير في التمويل الدولي وإدارة األعمال من جامعة كليرمونت للدراسات العليا    
جنوب  جامعة  من  الصناعية  األنظمة  هندسة  في  البكالوريوس  درجة  على  حصل   .1987 عام  المتحدة  الواليات  في 
المصرفية  الجمعية  إدارة  مجلس  عضو  منصب  المرزوق  السيد  يشغل   .1985 عام  المتحدة  الواليات  في  كاليفورنيا 
المرزوق منصب  2010 حتى عام 2016. شغل السيد  رئيًسا لالتحاد من عام  )KBA( منذ عام 2002 وتم تعيينه  الكويتية 
للتعليم  العامة  والهيئة   2014 عام  حتى   2003 عام  من  بالكويت  المصرفية  الدراسات  معهد  في  إدارة  مجلس  عضو 
المالية  للعلوم  العربية  األكاديمية  أمناء  وكان عضوًا في مجلس   .2016 عام  2007 حتى  عام  من  والتدريب  التطبيقي 
والمصرفية من عام 2004 حتى عام 2009 وأحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية من عام 2003 حتى عام 2010. 
يتمتع السيد المرزوق بخبرة مهنية متنوعة في مجال الخدمات المصرفية والمالية في الكويت وخارجها تمتد ألكثر 
من ثالثين عامًا حيث شغل العديد من المناصب البارزة في مختلف المؤسسات المصرفية والمالية والتنظيمية. شغل 
السيد المرزوق منصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للبنك األهلي المتحد - الكويت من عام 2002 حتى عام 
2014، ونائب رئيس مجلس اإلدارة للبنك األهلي المتحد - المملكة المتحدة من عام 1998 حتى عام 2014، ونائب رئيس 
رئيس  نائب  المرزوق منصب  السيد  2014. شغل  2006 حتى عام  المتحد - مصر من عام  األهلي  للبنك  اإلدارة  مجلس 
مجلس اإلدارة للبنك األهلي المتحد - البحرين من عام 2000 حتى عام 2014 وشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة 
للبنك  اإلدارة  رئيس مجلس  نائب  المرزوق منصب  السيد  2014. شغل  عام  2007 حتى  عام  - عمان من  األهلي  للبنك 
التجاري العراقي من عام 2006 حتى عام 2014. شغل السيد المرزوق منصب عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة لشركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي في الكويت من عام 2002 حتى عام 2010. 
وشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة الشرق األوسط لالستثمار المالي في المملكة العربية السعودية من 
عام 2009 حتى عام 2013، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة للبنك األهلي في قطر من عام 2004 حتى عام 
2013. وقد شغل السيد المرزوق سابًقا العديد من المناصب التنفيذية في بنك الكويت المركزي، منها منصب نائب 
مدير مكتب الشؤون الفنية عام 1990. باإلضافة إلى ذلك، شغل السيد/ المرزوق منصب نائب مدير إدارة الرقابة المالية 
السيد/  بدأ  المالية من عام 1996 حتى عام 1998.  الرقابة  إدارة  من عام 1992 حتى عام 1996 ثم شغل منصب مدير 
بالشركة  االستثمار  إدارة  في  األمريكية  والمشتقات  األسهم  محافظ  في  لالستثمار  مسؤوالً  المهنية  حياته  المرزوق 

الكويتية لالستثمار من عام 1987 حتى عام 1990.

لجنة  وعضو  التنفيذية  اللجنة  وعضو   -  2014 عام  منذ  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب   - النفيسي  يعقوب  عبدالعزيز   •  
الترشيحات والمكافآت 

حصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من كلية ويتير بالواليات المتحدة األمريكية في عام 1977. يشغل حالًيا    
و  الكويت  الكويت و خارج  رفيعة في  العامة. يمتلك خبرة  للتجارة  النفيسي  العام لشركة عبدالعزيز  المدير  منصب 
والمالي،  المصرفي،  القطاع  الشركات وفي عدة قطاعات منها  العديد من  القيادية في  المناصب  العديد من  شغل 
فيها  وتقلد   “ زين  مجموعة   “ المتنقلة  االتصاالت  شركة  في  إدارة  مجلس  عضو  منصب  شغل  واالتصاالت.  والعقاري، 
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 سلتل 
المدار  إدارة شركة  إدارة شركة مدى لالتصاالت، كما شغل منصب رئيس مجلس  أفريقيا .عمل رئيسًا لمجلس  – زين 
التكافلي،  للتأمين  إدارة شركة وثاق  المالية وكان عضوًا في مجلس  للتمويل واالستثمار، و شركة كيفك للوساطة 
ومهام  مناصب  عدة  ذلك  قبل  تولى  الكويتية.  االستثمارية  المشروعات  شركة  إدارة  مجلس  عضو  منصب  وشغل 
تنفيذية، فشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة مجموعة النفيسي الوطنية العقارية، ثم تولى منصب العضو 
التسهيالت  لقسم  كرئيس  المهنية  مسيرته  بدأ  وقد  الفترة.  خالل  المالية  للوساطة  كيفك  شركة  في  المنتدب 

المصرفية لدى بنك برقان.
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فهد علي الغانم - عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014 - رئيس لجنة االستثمار وعضو اللجنة التنفيذية وعضو في   •  
لجنة التدقيق وااللتزام

السيد/  الكويت عام 2002. يشغل  المدنية من جامعة  الهندسة  البكالوريوس في  الغانم على درجة  السيد/  حصل    
الغانم منصب الرئيس التنفيذي لشركة أعيان للتأجير واالستثمار منذ عام 2011. باإلضافة إلى ذلك، يشغل منصب نائب 
الكويت  إدارة شركة  2011 وعضو مجلس  الثقيلة منذ عام  المركبات  التنفيذي لشركة االهلية لبيع واستيراد  الرئيس 
لتصنيع مواد البناء منذ عام 2004. يشغل السيد/ الغانم حالًيا منصب الرئيس التنفيذي في مجموعة شركات علي 
محمد ثنيان الغانم وأوالده للسيارات منذ عام 2005 وهو عضو مجلس إدارة وأمين صندوق في نادي الكويت الرياضي 
من  العديد  الغانم  السيد/  شغل   .2003 عام  منذ  الكويتية  المهندسين  جمعية  في  عضو  أنه  كما   .2007 عام  منذ 
المناصب القيادية البارزة بما في ذلك منصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة االهلية لبيع واستيراد 
المركبات الثقيلة من عام 2005 حتى عام 2011 وكان رئيس لجنة إعادة الهيكلة في شركة أعيان للتأجير واالستثمار من 
عام 2010 حتى عام 2011. كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس ممثلي شركة مكالرين موتورز العالمية )ممثلو 
الشرق األوسط( من 2010 حتى 2015. شغل السيد/ الغانم مناصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات المحلية، 
بما في ذلك الشركة الدولية للدفع اإللكتروني )UPS( من عام 2005 حتى عام 2010، وشركة األولى سلوتر هاوس من 
عام 2003 حتى عام 2005، وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات علي الغانم وأوالده - قطاع المقاوالت من عام 2002 

حتى عام 2005.

معاذ سعود العصيمي - عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014 - عضو اللجنة التنفيذية ولجنة المخاطر وعضو لجنة   •  
االستثمار

حصل السيد/ العصيمي على درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة جورج ماسون في الواليات المتحدة    
2017. كما  عام  منذ  ماليزيا   - الكويتي  التمويل  لبيت  التنفيذي  الرئيس  العصيمي  السيد/  تعيين  تم   .2001 عام  في 
شغل أيًضا منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات بما في ذلك شركة بوابة الكويت القابضة من 2004 
حتى 2014، وشركة مركز الكويت المالي من 2008 حتى 2011، وشركة الراية الدولية القابضة من 2005 حتى 2009. يشغل 
السيد/ العصيمي منصب الرئيس التنفيذي لشركة الفيحاء الدولية للعقارات منذ عام 2017. وقد شغل سابًقا منصب 
العصيمي  السيد/  عمل  ذلك،  إلى  باإلضافة   .2020 عام  حتى   2003 عام  من  ريتيل  جلوبال  لشركة  العام  المدير  نائب 
18 شهًرا  لمدة  تدريب متخصص  برنامج  وأكمل   2002 عام  واالستثمار في  للتأجير  أيان  االستثمار في شركة  إدارة  في 

للخريجين في هيئة االستثمار الكويتية في عام 2001.

خالد سالم النصف - عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014 - عضو لجنة المخاطر وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة   •  
االستثمار

التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية  المالية من كلية  حصل السيد/ النصف على درجة البكالوريوس في الشؤون    
بجامعة الكويت عام 1995. كما واصل دورات متخصصة في تحليل البيانات المالية من معهد البحوث الدولية، باإلضافة 
إلى العديد من الدورات المتخصصة في الخدمات المصرفية اإلسالمية. يشغل السيد/ النسف منصب عضو مجلس 
إدارة في الشركة الكويتية للكمبيوتر الرقمي منذ عام 2001. باإلضافة إلى ذلك، يشغل السيد/ النصف منصب عضو 
مجلس إدارة في شركة الشامية القابضة منذ عام 2016 وهو عضو مجلس إدارة في شركة التضامن الكويتية القابضة 
منذ عام 2016. شغل السيد/ النصف منصب رئيس المجلس التنفيذي المتخصص في وضع االستراتيجيات والتنفيذ 
في مجموعة شركات النصف. شغل السيد/ النصف منصب الرئيس التنفيذي في شركة محمد بن يوسف النصف 
وشركاه وشركة التضامن الكويتية وشركة التجارة والمعدات الصناعية منذ عام 2008. شغل السيد/ النصف سابًقا 
العديد من المناصب التنفيذية بما في ذلك منصب مدير االستثمار والتمويل في شركات النصف من عام 1997 حتى 
عام 2008 وكان المدير اإلداري للشركة من عام 1995 حتى عام 2007. باإلضافة إلى ذلك، شغل السيد/ النصف سابًقا 

منصب نائب الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للكمبيوتر الرقمي من عام 2016 حتى عام 2019.
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الترشيحات  لجنة  ورئيس  وااللتزام  التدقيق  لجنة  رئيس   -  2014 عام  منذ  اإلدارة  مجلس  عضو   - عابد  نورالرحمن   •  
والمكافآت 

حصل السيد/ عابد على شهادة محاسب قانوني زميل من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز منذ عام    
1976، تم تعيين السيد/ عابد قائد الضمان لشركة إرنست ويونغ الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عام 1999 ويتمتع 
بخبرة واسعة في المجال تمتد ألكثر من 41 عاًما. وفي عام 2012، حصل السيد عابد على جائزة الريادة في الصناعة في 
مؤتمر األعمال المصرفية اإلسالمية العالمية تقديًرا لمساهمته في الصناعة المصرفية اإلسالمية. شغل السيد/ عابد 
المحاسبة  معايير  إدارة  لمجلس  التنفيذي  الرئيس  ونائب  المحاسبة  معايير  للجنة  التنفيذي  الرئيس  منصب  سابًقا 
والتدقيق في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )AAOIFI(. ويشغل السيد/ عابد حالًيا منصب 
السيد/  يشغل  اإلسالمية.  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  في  األمريكي  األمناء  إدارة  مجلس  عضو 
عابد منصب الرئيس التنفيذي للجنة التدقيق والرئيس التنفيذي للجنة الموارد البشرية التابعة لمجلس اإلدارة ببنك 
الميزان، أحد أكبر البنوك اإلسالمية في باكستان. باإلضافة إلى ذلك، يشغل السيد/ عابد منصب عضو مجلس إدارة 
في شركة أركابيتا في مملكة البحرين والرئيس التنفيذي للجنة التدقيق التابعة لها. السيد/ عابد هو عضو مجلس 
إدارة في مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة بالمملكة العربية السعودية، والرئيس التنفيذي للجنة التدقيق، 

وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

لجنة  2019 - عضو في  عام  لألوقاف منذ  العامة  األمانة  اإلدارة ممثلة عن  حنان يوسف علي يوسف - عضو مجلس   •  
الحوكمة وعضو في لجنة المخاطر

حصلت السيدة/ حنان يوسف على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال تخصص تمويل وبنوك من جامعة الكويت    
عام 1996. تشغل السيدة/ حنان يوسف منصب مدير إدارة االستثمارات في األمانة العامة لألوقاف الكويتية منذ عام 
2018. باإلضافة إلى ذلك، تشغل السيدة/ حنان يوسف منصب نائب األمين العام لالستثمار باإلنابة منذ يونيو 2021. بدأت 
السيدة/ حنان يوسف حياتها المهنية في إدارة االستثمارات في األمانة العامة لألوقاف الكويتية كباحثة مالية في عام 
2000. باإلضافة إلى ذلك، شغلت السيدة/ حنان يوسف منصب رئيس وحدة االستثمار المالي من عام 2004 حتى عام 2011، 
2011 حتى عام 2018. عالوة على ذلك، كانت السيدة/ حنان يوسف عضًوا في مجلس  ومراقب إدارة االستثمار من عام 
إدارة األمانة العامة لألوقاف الكويتية في شركة الخدمات العامة من عام 2003 حتى عام 2006، وشركة المسار للتأجير 
واالستثمار من عام 2005 حتى عام 2012، وشركة المدار للتمويل واالستثمار من عام 2006 حتى عام 2007، وشركة رزميل 
لالستثمار منذ عام 2012 حتى عام 2021. باإلضافة إلى ذلك، تشغل السيدة/ حنان يوسف منصب رئيس مجلس اإلدارة 
للجنة التدقيق ولجنة المخاطر في شركة رزميل لالستثمار منذ عام 2015 حتى عام 2021. تتمتع السيدة/ حنان يوسف 
لألوقاف  العامة  األمانة  في  البارزة  القيادية  المناصب  من  العديد  شغلت  المهنية،  حياتها  خالل  واسعة.  مالية  بخبرة 
الكويتية بما في ذلك منصب عضو ومقرر اللجنة االجتماعية للموظفين من عام 2001 حتى عام 2003، ومقرر لجنة تنمية 
موارد الوقف واالستثمار منذ عام 2010، ومقرر لجنة االستجابة لمالحظات ديوان المحاسبة بدولة الكويت منذ عام 2010، 
وعضو في فريق عمل التخطيط االستراتيجي في عام 2013، وعضو في لجنة تنفيذ نظام إدارة األوقاف في عام 2014. 
الديون المشكوك في تحصيلها في عام 2015 وأمين  كما شغلت السيدة/ حنان يوسف منصب مقرر لجنة مراجعة 

لجنة تصفية شركة االستثمار العقاري )العوضي( من عام 2016 حتى عام 2018.

مطلق مبارك الصانع - عضو مجلس اإلدارة ممثل عن الهيئة العامة لالستثمار منذ عام 2017 - عضو اللجنة التنفيذية   •  
وعضو لجنة المخاطر وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

وقد حصل السيد/ الصانع على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الكويت عام 1983. يتمتع السيد/ الصانع    
بخبرة مهنية واسعة في المجال االقتصادي واالستثماري حيث شغل العديد من المناصب البارزة. شغل منصب المدير 
العام للهيئة العامة لمشروعات الشراكة في الكويت من عام 2016 حتى عام 2020، وشغل منصب الرئيس التنفيذي 
وعضو مجلس إدارة للعديد من الشركات الرائدة في الكويت بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية 
الرئيس  الصانع مناصب خارجية منها منصب  السيد/  تولى   .2011 الصغيرة من عام 2005 حتى عام  المشاريع  لتطوير 
التنفيذي للبنك التونسي الكويتي من 2001 حتى 2011. قدم السيد/ الصانع مساهمات فعالة وكفؤة إلى لجان المجلس 
التي شارك فيها. ترأس لجنة الخصخصة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في عام 2010. باإلضافة إلى ذلك، يتمتع 
السيد/ الصانع بخبرة مهنية متميزة في مجال الصيرفة اإلسالمية وأسواق رأس المال حيث ترأس اللجنة التأسيسية 
التأسيسية  واللجنة   2011 الكويت في عام  بورصة  الخصخصة في  لجنة  إلى ذلك، كان عضًوا في  باإلضافة  وربة.  لبنك 
لشركة المدينة اإلعالمية في عام 2008. كان السيد/ الصانع عضًوا في مجلس إدارة العديد من الشركات الرائدة في 
الكويت بما في ذلك المجموعة الثالثية العالمية لالستشارات )TICG( من 2014 حتى 2016 وبنك البحرين والكويت من 
العربية  الشركة  ذلك  بما في  الخارج  الشركات في  العديد من  إدارة في  2017. شغل منصب عضو مجلس  2011 حتى 
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الزراعية  لالستثمار في المملكة العربية السعودية من عام 2008 حتى عام 2015، والهيئة العربية لالستثمار والتنمية 
في جمهورية السودان من عام 2001 حتى عام 2008، والشركة الكويتية المتحدة في الجمهورية العربية السورية لمدة 
الكويتية من عام 2006 حتى عام 2014 وعضو مجلس  الجمعية االقتصادية  عام واحد. كان السيد/ الصانع عضًوا في 
إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية خالل عام 2011. باإلضافة إلى ذلك، تولى منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام 
العام لمكتب مجموعة االستثمار  المدير  الصانع سابًقا منصب  الكويتية. شغل السيد/  التونسية  التنمية  لمجموعة 

العقاري الكويتي في تونس حتى عام 2000.

لجنة  - عضو   2018 عام  منذ  لالستثمار  العامة  الهيئة  عن  ممثل  اإلدارة  - عضو مجلس  المريخي  العزيز  عبد  صالح   •  
التدقيق وااللتزام وعضو لجنة االستثمار وعضو لجنة الحوكمة

للدراسات  المالية من جامعة كليرمونت  األعمال والمحاسبة  إدارة  الماجستير في  المريخي على درجة  السيد/  حصل    
العليا في الواليات المتحدة عام 1987. حصل على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة الكويت عام 1984. انضم 
السيد/ المريخي إلى هيئة االستثمار الكويتية في عام 1996. ثم عمل في مكتب االستثمار الكويتي في لندن من عام 
2000 حتى عام 2005. يشغل السيد/ المريخي حالًيا منصب مدير إدارة صناديق التحوط في هيئة االستثمار الكويتية. 
يتمتع السيد/ المريخي بخبرة مهنية ثرية في المجال االقتصادي واالستثماري حيث شغل العديد من المناصب البارزة. 
شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة فرح المغرب )المعروفة سابًقا باسم مجموعة التنمية المغربية الكويتية( من 
عام 2015 حتى عام 2018، وعضو مجلس إدارة شركة الكويت لالستثمار من 2012 حتى 2018، ورئيس مجلس إدارة شركة 
االستثمار الباكستانية الكويتية من 2007 حتى 2012، وعضو مجلس إدارة الشركة الكويتية المصرية لالستثمار من 2007 
حتى 2013، وعضو مجلس إدارة شركة جروبو بالستيكو في إسبانيا من 2004 حتى 2005، ونائب الرئيس التنفيذي التحاد 
االستثمار العقاري الكويتي من عام 1998 حتى عام 2000 حيث شغل منصب العضو المنتدب من عام 1999 حتى عام 

2000. شغل السيد/ المريخي منصب عضو مجلس إدارة بنك اإلسكان في عّمان - األردن من عام 1997 حتى عام 2001

أحمد مشاري الفارس - عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2020 - رئيس لجنة المخاطر وعضو لجنة الحوكمة  •  
حصل السيد/ الفارس على الدبلوم العالي في التمويل اإلسالمي من كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت عام    
2010. باإلضافة إلى ذلك، حصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال في عام 2009 ودبلوم الدراسات العليا في إدارة 
في  البكالوريوس  درجة  على  الفارس  السيد/  حصل  الكويت.   - لإلدارة  ماستريخت  كلية  من   2006 عام  في  األعمال 
المحاسبة من كلية إدارة األعمال بجامعة الكويت في عام 2000. يشغل السيد/ الفارس حالًيا منصب سكرتير مجلس 
إلى  باإلضافة  الكويتية.  الشفافية  الصندوق في جمعية  لالتصاالت منذ عام 2019 وأمين  الكويتية  الشركة  اإلدارة في 
ذلك، شغل السيد/ الفارس منصب القائم بأعمال رئيس إدارة التدقيق الداخلي في الشركة الكويتية لالتصاالت من 
2019 حتى 2020، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة من 2017 حتى 
في  المركزي  الكويت  بنك  إدارة  مجلس  عضو   ،2018 حتى   2017 من  للصناعة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  عضو   ،2018
رئيس جمعية   ،2019 2017 حتى  من  الكويتية  والمدققين  المحاسبين  في جمعية  اإلدارة  أمين سر مجلس   ،2018 عام 
المحاسبين والمدققين الكويتية من 2015 حتى 2017 وعضو مجلس إدارة من 2007 حتى 2015. يحمل السيد/ الفارس 
العديد من الشهادات المهنية مثل شهادة مسؤول االمتثال المعتمد )CCO( منذ عام 2019، وشهادة أخصائي الدمج 
واالستحواذ المعتمد )CMAS( منذ عام 2017، وشهادة مدقق داخلي محترف معتمد )CPIA( منذ عام 2015 من الواليات 
 )CRA( منذ عام 2015، وشهادة محلل مخاطر معتمد )CRBA( المتحدة، وشهادة مدقق معتمد على أساس المخاطر

منذ عام 2014 من هونغ كونغ.

الترشيحات  التدقيق وااللتزام ولجنة  2020 - عضو لجنة  اإلدارة منذ عام  البرجس - عضو مجلس  حمد عبداللطيف   •  
والمكافآت وعضو لجنة الحوكمة 

حصل السيد/ البرجاس على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت    
في عام 1993. يشغل السيد/ البرجاس منصب عضو مجلس إدارة في شركة الدرة منذ عام 2019 ونائب المدير العام 
لشؤون القصر منذ عام 2018. شغل السيد/ البرجاس سابًقا العديد من المناصب التنفيذية بما في ذلك نائب المدير 
العام للشؤون اإلدارية والمالية في الهيئة العامة لشؤون القصر من عام 2017 حتى عام 2018 وعضو مجلس إدارة في 

شركة ريم العقارية من عام 2007 حتى عام 2015.
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محمد ناصر الفوزان - عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2020 - عضو لجنة التدقيق وااللتزام وعضو لجنة االستثمار   •  
حصل السيد/ الفوزان على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الكويت عام 1986. كما حصل على دبلومة    
السيد/  أكمل  وقد   .1989 عام  األردن في   - المصرفية  للدراسات  العربي  المعهد  من  العليا  المصرفية  الخدمات  في 
المتخصصة  المهنية  الشهادات  العديد من  المتخصصة وهو حاصل على  التدريب  برامج  العديد من  بنجاح  الفوزان 
مثل برنامج التطوير التنفيذي من مدرسة وارتون في الواليات المتحدة عام 2001 وبرنامج اإلدارة االستراتيجية من كلية 
 - الكويتي  التمويل  لبيت  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  حالًيا  الفوزان  السيد/  يشغل   .2006 عام  لألعمال  هارفارد 
ذلك،  إلى  باإلضافة   .2014 عام  منذ  ماليزيا   - الكويتي  التمويل  بيت  في  إدارة  مجلس  وعضو   ،2012 عام  منذ  البحرين 
 ،2008 إلى   2005 من   K-Net لشركة  التنفيذي  الرئيس  مثل  مختلفة  شركات  في  المناصب  من  العديد  سابًقا  شغل 
ورئيس مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية )ITS( من 2008 إلى 2012. شغل السيد/ الفوزان سابًقا العديد 
التنفيذي للمجموعة من 2014 إلى  الرئيس  التنفيذية في مجموعة بيتك بما في ذلك مستشار مكتب  من المناصب 

2018، والرئيس التنفيذي باإلنابة في 2014، ورئيس الخدمات المصرفية لألفراد من 2012 إلى 2014.

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  7.4

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

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    
.)AAOIFI( بدولة الكويت، وعضو مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

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

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

البكالوريوس في الشريعة من الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية في عام 1992.

يشغل منصب عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيتك منذ عام 2009.   

األوقاف في  الفتوى في وزارة  البحرين، وعضو هيئة  الفتوى والرقابة الشرعية لبيتك في  يشغل منصب عضو هيئة    
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.
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فضيلة الدكتور/ عصام عبد الرحيم غريب - عضو   •  
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 العبد السالم - عضو   •  
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 البكالوريوس 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   •  
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 السعودية في عام 1995 ودرجة البكالوريوس في الفقه وأصوله من الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة في 

المملكة العربية السعودية في عام 1991.

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

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

الشركات 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:  

 
* لجنة مؤقتة  

عبدالوهاب عيسى الرشود - الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف ورئيس الخزانة للمجموعة  •  
حصل السيد/ الرشود على درجة البكالوريوس في الرياضيات وعلوم الحاسب من كلية غرب والية أوريغون بالواليات    
المتحدة عام 1987. أكمل السيد/ الرشود بنجاح دورة تدريبية متخصصة في القيادة االستراتيجية في كلية هارفارد 
لألعمال. يشغل السيد/ الرشود حالًيا منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة باإلنابة ورئيس الخزانة والمؤسسات المالية 
للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2015. إضافة إلى ذلك، يشغل السيد/ الرشود منصب الرئيس التنفيذي 
شركة  إدارة  مجلس  وعضو  البحرين   - الكويتي  التمويل  بيت  إدارة  مجلس  وعضو  لالستثمار  كابيتال  بيتك  لشركة 
أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات. ويتمتع السيد/ الرشود بخبرة واسعة في األعمال المصرفية تمتد ألكثر من 32 
عاًما. وخالل مسيرته المهنية، شغل العديد من المناصب القيادية البارزة بدًءا من وزارة الخزانة في بنك الخليج قبل 
االنتقال إلى بيت التمويل الكويتي حيث شملت أدواره المدير العام - وزارة الخزانة الكويتية من عام 2013 حتى عام 
2015. باإلضافة إلى ذلك، تمت ترقيته إلى العديد من المناصب القيادية داخل وزارة الخزانة من عام 2002 حتى عام 2013. 
شغل السيد/ الرشود منصب عضو مجلس إدارة للعديد من الشركات الرائدة بما في ذلك بيت التمويل الكويتي - 
ماليزيا من 2007 حتى 2013، وبيت إدارة السيولة )شركة بيتك لالستثمار( من 2008 حتى 2013، وشركة تطوير المشاريع 

القابضة )DEH( من 2014 حتى 2016، ومركز إدارة السيولة - البحرين )LMC( من 2006 حتى 2016.

المساهمون

مجلس ا�دارة
هيئة الفتوى 

والرقابة الشرعية

رئيس مجلس ا�دارة
 حمد عبد المحسن المرزوق

أمانة سر 
مجلس ا�دارة

مكتب رئيس 
مجلس ا�دارة

الرؤساء التنفيذيون 
للبنوك التابعة 
وبيتك كابيتال

الشكاوى وحماية 
العمالء

ا�بحاث واالستشارات 
الشرعية

مكتب 
الرئيس 

التنفيذي 
للمجموعة

مكتب 
متابعة 
المشاريع

لجنة
الحوكمة في 
مجلس ا�دارة

لجنة التدقيق 
واالمتثال في 
مجلس ا�دارة

لجنة
المخاطر في 
مجلس ا�دارة

لجنة
االستثمار في 
مجلس ا�دارة

لجنة االستحواذ 
على البنك ا�هلي 

المتحد@

اللجنة 
التنفيذية في 
مجلس ا�دارة

لجنة الترشيحات  
والمكافآت في 
مجلس ا�دارة

رئيس االستراتيجية 
للمجموعة فهد المخيزيم

(منذ ٢٠١٣/١/٢) الرئيس التنفيذي 
للمجموعة عبدالوهاب الرشود 

(بالتكليف منذ ٢٠٢٠/١٠/١٨)

رئيس المخاطر 
للمجموعة

جهاد البنداري 
(منذ ٢٠١٨/١١/٦)

رئيس التدقيق 
الداخلي للمجموعة 

وسام القاري
(منذ ٢٠١٥/٤/١)

رئيس التدقيق 
الشرعي للمجموعة 

عيسى دويشان
(منذ ٢٠١٧/١٢/٢٠)

رئيس العمليات 
للمجموعة

عبداº أبوالهوس
(منذ ٢٠١٢/١١/١)

رئيس تكنولوجيا 
المعلومات للمجموعة 

هيثم التركيت 
(منذ ٢٠٢١/٥/١٧)

رئيس الموارد البشرية 
للمجموعة 

زياد الُعمر
(منذ ٢٠٢١/٤/١١)

رئيس  الخدمات 
المصرفية للشركات 

للمجموعة 
أحمد الخرجي

(منذ ٢٠١٥/١٢/١٦)

رئيس الخدمات 
المصرفية ل�فراد 
والخدمات المالية 
الخاصة للمجموعة 

خالد الشمالن
(منذ ٢٠٢٢/٣/١٤)

رئيس الخزانة 
والمؤسسات المالية 

للمجموعة 
عبدالوهاب الرشود

(منذ ٢٠١٥/١٢/١٦)

مدير عام التحول 
الرقمي واالبتكار

مزيد المزيد
(منذ ٢٠٢١/٩/١)

رئيس المالية 
للمجموعة 
شادي زهران 

(منذ ٢٠١٤/٧/١٣)

 مدير عام القانونية 
للمجموعة 

الدكتور/ خالد الجمعة
(منذ ٢٠١٥/٣/١٦)
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شادي أحمد زهران - رئيس المالية للمجموعة   •  
المملكة  في  مانشستر  جامعة  من  تمويل  تخصص  األعمال  إدارة  في  الماجستير  درجة  على  زهران  السيد/  حصل    
السيد/  أكمل   .1992 عام  األردنية في  الجامعة  من  المحاسبة  في  البكالوريوس  درجة  على  2014. حصل  عام  المتحدة 
من  العديد  على  زهران  السيد/  حصل   .2021 عام  في  لألعمال  هارفارد  كلية  في  العامة  اإلدارة  برنامج  بنجاح  زهران 
المتحدة  الواليات  إلينوي في  والية  )CPA( من  قانوني معتمد  بما في ذلك محاسب  المتخصصة  المهنية  الشهادات 
منذ عام 1996، ورخصة تدقيق من مجلس مهنة التدقيق في األردن منذ عام 1996، ومدقق حسابات مصرفي معتمد 
)CBA( من معهد إدارة البنوك )BAI( منذ عام 1999، ومحاسب إسالمي معتمد )CIPA( من هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمجموعة  المالية  السيد/ زهران حالًيا منصب رئيس  )AAOIFI( منذ عام 2006. يشغل  المالية اإلسالمية  للمؤسسات 
التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  زهران  السيد  يشغل  ذلك،  إلى  باإلضافة   .2014 عام  منذ  الكويتي  التمويل  بيت  في 
لشركة بيتك كابيتال لالستثمار وعضو مجلس إدارة في بيت التمويل الكويتي - البحرين وعضو مجلس إدارة البنك 
اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  أمناء  مجلس  في  عضو  زهران  السيد/  التركي.  الكويتي 
)AAOIFI(، وعضو مجلس إدارة المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية )CIBAFI(. وقد شغل السيد/ 
زهران سابًقا العديد من المناصب التنفيذية في مجموعة البنك األهلي المتحد بما في ذلك المدير المالي في الكويت 
من عام 2009 حتى عام 2014 ورئيس مجموعة الرقابة المالية في البنك األهلي المتحد في البحرين من عام 2005 حتى 
بالمملكة  الراجحي  والعمليات في مصرف  المالية  األنظمة  إدارة  رئيس  السيد/ زهران سابًقا منصب  عام 2009. شغل 
العربية السعودية من عام 2000 حتى عام 2005. باإلضافة إلى ذلك، عمل السيد/ زهران سابًقا مدقًقا خارجًيا في شركات 

التدقيق الخارجية الدولية بما في ذلك إرنست ويونغ

خالد يوسف الشمالن - رئيس الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة  •  
حصل السيد/ الشمالن على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الكويت عام 1995. أكمل السيد/ الشمالن    
التي أجرتها كلية هارفارد لألعمال  النتائج  اإلدارة االستراتيجية والقيادة لتحقيق  بنجاح دورة تدريبية متخصصة حول 
وحضر العديد من الدورات المهنية في القيادة والتحليل المالي وإدارة المخاطر. يشغل السيد/ الشمالن حالًيا منصب 
إبريل  منذ  الكويتي  التمويل  بيت  في  الخاصة  المصرفية  والخدمات  لألفراد  المصرفية  الخدمات  لقطاع  الرئيس  نائب 
2021 والمدير العام للمجموعة للخدمات المصرفية لألفراد منذ يناير 2021. باإلضافة إلى ذلك، فإن السيد/ الشمالن عضو 
مجلس إدارة في شركة بيتك كابيتال لالستثمار. يتمتع السيد/ الشمالن بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية 
تمتد ألكثر من 23 عاًما. وخالل مسيرته المهنية، شغل العديد من المناصب القيادية البارزة في بيت التمويل الكويتي 
بما في ذلك المدير العام للخدمات المصرفية للشركات - الكويت من عام 2018 حتى يناير 2021، ونائب المدير العام 
للتمويل الفردي من عام 2016 حتى عام 2017، ونائب المدير العام للتمويل العقاري للشركات من عام 2015 حتى عام 
2016، والمدير التنفيذي للتمويل العقاري للشركات في عام 2014، ومدير تنفيذي لتحليل االئتمان في عام 2013. باإلضافة 

إلى ذلك، أكمل السيد/ الشمالن برنامج تدريب متخصص لمدة عامين للخريجين في هيئة االستثمار الكويتية.

أحمد سعود الخرجي - رئيس الخدمات المصرفية للشركات للمجموعة  •  
الواليات  األعمال تخصص تمويل من جامعة سان دييجو في  إدارة  الماجستير في  الخرجي على درجة  السيد/  حصل    
عام  الكويت في  والبنوك من جامعة  التمويل  العلوم في  البكالوريوس في  درجة  عام 1998، وحصل على  المتحدة 
1994. أكمل السيد/ الخرجي بنجاح برنامج تطوير القيادة في كلية هارفارد لألعمال في عام 2008. باإلضافة إلى ذلك، 
وبرنامج   2018 عام  في  لألعمال  هارفارد  كلية  في  التنظيمي  والتجديد  الرائد  التغيير  برنامج  الخرجي  السيد/  أكمل 
األعمال العالمي الرائد في كلية هارفارد لألعمال في عام 2021. يشغل السيد/ الخرجي حالًيا منصب رئيس الخدمات 
المصرفية للشركات للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2016، باإلضافة إلى ذلك، يشغل السيد/ الخرجي 
منصب عضو مجلس إدارة البنك الكويتي التركي، وعضو مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي - ماليزيا وعضو مجلس 
إدارة شركة بيتك كابيتال لالستثمار وعضو مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية اإللكترونية المشتركة )كي نت(. 
تم انتداب السيد/ الخرجي إلى البنك الكويتي التركي من عام 2006 حتى عام 2008 لتجديد قسم الخدمات المصرفية 
التمويل  بيت  في  المنتدب  والعضو  التنفيذي  الرئيس  منصب  سابًقا  الخرجي  السيد/  َشغل  وتعزيزه.  االستثمارية 

الكويتي - ماليزيا من عام 2015 حتى عام 2016.
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فهد خالد المخيزيم - رئيس االستراتيجية للمجموعة   •  
حصل السيد/ المخيزيم على درجة الماجستير في إدارة األعمال ودرجة الماجستير في االقتصاد من جامعة بوسطن    
في الواليات المتحدة عام 2000، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة ودرجة البكالوريوس في االقتصاد من 
التدريبية باإلضافة  البرامج  العديد من  المخيزيم بنجاح  المتحدة عام 1996. أكمل السيد/  الواليات  جامعة تفتس في 
رئيس  منصب  حالًيا  المخيزيم  السيد/  يشغل   .2008 عام  في  لألعمال  هارفارد  كلية  في  القيادة  تطوير  برنامج  إلى 
االستراتيجية للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2015، باإلضافة إلى ذلك، يشغل السيد/ المخيزيم منصب 
رئيس مجلس إدارة مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية. كما يشرف السيد/ المخيزيم على بعض الواجبات 
المتعلقة برئيس دعم مكتب GCEO ويقدم المساعدة المطلوبة. ويتمتع بخبرة واسعة في مجال األعمال المصرفية 
تمتد ألكثر من 20 عاًما. وخالل مسيرته المهنية، شغل العديد من المناصب القيادية البارزة في بيت التمويل الكويتي 
السيد/  2015. شغل  عام  2013 حتى  عام  الشركات من  االستراتيجية وشؤون   - للمجموعة  العام  المدير  ذلك  بما في 
المخيزيم سابًقا العديد من المناصب التنفيذية في الخدمات المصرفية لألفراد وغيرها من المجاالت في بيت التمويل 
الكويتي. نجح السيد/ المخيزيم في اإلشراف على تنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة بتطوير أعمال البنك باإلضافة 
إلى كونه عضًوا فعاالً في العديد من برامج إعادة الهيكلة في بيت التمويل الكويتي خالل مسيرته المهنية باإلضافة 

إلى إنشاء العديد من اإلدارات في مجاالت مختلفة في بيت التمويل الكويتي.

جهاد محمد البنداري - رئيس المخاطر للمجموعة  •  
 .2014 عام  في  المتحدة  المملكة  في  ويلز  جامعة  من  المخاطر  وإدارة  التمويل  دبلوم  على  البنداري  السيد/  حصل    
بنجاح  البنداري  السيد/  أكمل  عام 1996.  المحاسبة من جامعة طنطا في مصر  البكالوريوس في  درجة  حصل على 
وإدارة   IMD جامعة  من  الشبكات  قيادة  وبرنامج   INSEAD جامعة  من  المشاريع  قيادة  في  متخصصة  تدريبية  برامج 
بما  المتخصصة  المهنية  الشهادات  من  العديد  على  حاصل  البنداري  السيد/  وارتون.  كلية  من  المتقدمة  المخاطر 
في  المخاطر  لمهني  العالمية  الرابطة  من   )ICBRR( المصرفية  واألنظمة  المخاطر  في  الدولية  الشهادة  ذلك،  في 
عام 2009. يشغل السيد/ البنداري حالًيا منصب رئيس المخاطر للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2018، 
يتمتع السيد/ البنداري بأكثر من 22 عاًما من الخبرة في مجاالت إدارة المخاطر، وأنظمة التدقيق والرقابة الداخلية في 
المؤسسات المالية. شغل السيد/ البنداري سابًقا العديد من المناصب التنفيذية في بيت التمويل الكويتي بما في 
ذلك منصب المدير العام إلدارة المخاطر من 2016 حتى 2018، ونائب المدير العام - إدارة مخاطر المحافظ والمشاريع من 
2013 حتى 2016، ورئيس وحدة إدارة المخاطر المؤسسية من 2012 حتى 2013، ورئيس وحدة المخاطر من 2007 حتى 2012.

زياد عبداهلل الُعمر - مدير الموارد البشرية بالمجموعة  •  
الكويت في عام 1986. يشغل  اإلنجليزية واألدب من جامعة  اللغة  البكالوريوس في  الُعمر على درجة  حصل السيد/    
ويتمتع   .2021 إبريل  منذ  الكويتي  التمويل  بيت  في  للمجموعة  البشرية  الموارد  رئيس  منصب  حالًيا  الُعمر  السيد/ 
السيد/ الُعمر بخبرة واسعة في أعمال الموارد البشرية تمتد ألكثر من 30 عاًما. وخالل مسيرته المهنية، شغل العديد 
من المناصب القيادية البارزة في بيت التمويل الكويتي بما في ذلك المدير العام للموارد البشرية من عام 2013 حتى 
عام 2015. وقد شغل السيد/ الُعمر سابًقا العديد من المناصب التنفيذية بما في ذلك مدير الموارد البشرية للمجموعة 
في مجموعة زين من عام 2012 حتى عام 2013 ومدير شؤون الشركات في مجموعة زين من عام 2011 حتى عام 2012 ومدير 
التنظيم في شركة الوطنية لالتصاالت من عام 2009 حتى عام 2011 ومدير الموارد البشرية في شركة الوطنية لالتصاالت 

من عام 2002 حتى عام 2009.

هيثم عبد العزيز التركيت - رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة  •  
حصل السيد/ التركيت على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية من جامعة والية ميتروبوليتان    
بالواليات المتحدة في عام 1989. يشغل السيد/ التركيت حالًيا منصب رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة في 
بيت التمويل الكويتي منذ مايو 2021. إضافًة إلى ذلك، يشغل السيد/ التركيت منصب عضو مجلس إدارة مجموعة 
أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية. يتمتع السيد/ التركيت بخبرة واسعة في تكنولوجيا المعلومات، تمتد ألكثر من 
30 عاًما. وخالل مسيرته المهنية، شغل العديد من المناصب القيادية البارزة بما في ذلك كبير مسؤولي التكنولوجيا 
في بنك وربة من عام 2012 حتى مايو 2021 ومدير إدارة خدمات البنية التحتية في بيت التمويل الكويتي من عام 2002 

حتى عام 2012.
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عبداهلل محمد أبو الهوس - رئيس العمليات للمجموعة  •  
جامعة  من  والمصرفية  المالية  العلوم  في  األعمال  إدارة  في  البكالوريوس  درجة  على  الهوس  أبو  السيد/  حصل    
الكويت عام 1987. وقد حضر العديد من البرامج التنفيذية المتخصصة بما في ذلك برنامج )برنامج القيادة التنفيذية 
المهنية  الدورات  من  العديد  حضور  إلى  باإلضافة   2008 عام  المتحدة  الواليات  في  لألعمال  هارفارد  كلية  في  العليا( 
والبرامج التنفيذية من أشهر كليات إدارة األعمال في العالم مثل كلية لندن لألعمال INSEAD وكلية وارتون وبعض 
المؤسسات المرموقة مثل جي. بي. مورغان في عام 2019. يشغل السيد/ أبو الهوس حالًيا منصب رئيس العمليات 
للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2015. إضافًة إلى ذلك، يشغل السيد/ أبو الهوس منصب عضو مجلس 
إدارة مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية. شغل السيد/ أبو الحوس سابًقا العديد من المناصب التنفيذية 
وكبير مسؤولي   2015 عام  2012 حتى  عام  الكويتي من  التمويل  بيت  المجموعة في  عمليات  عام  مدير  ذلك  بما في 
العمليات في بنك وربة من عام 2011 حتى عام 2012 ونائب المدير العام لمجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني 

من عام 2005 حتى عام 2011.

وسام سامي القاري - رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة  •  
 .2002 عام  أستراليا في  ملبورن في  التطبيقي من جامعة  التمويل  الماجستير في  درجة  القاري على  السيد/  حصل    
حصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في بيروت بلبنان في عام 1996. يحمل السيد/ 
القاري العديد من الشهادات المهنية المتخصصة بما في ذلك شهادة مدقق أنظمة المعلومات المعتمد )CISA( من 
الواليات المتحدة في عام 2020، وشهادة أخصائي مكافحة غسل األموال المعتمد )CAMS( من الواليات المتحدة في 
احتيال معتمد  2012، وشهادة مدقق  عام  المتحدة في  الواليات  )FRM( من  المالية  المخاطر  2020، وشهادة مدير  عام 
 ،2001 عام  في  المتحدة  الواليات  من   )CIA( معتمد  داخلي  مدقق  2008، وشهادة  عام  في  المتحدة  الواليات  من   )CFE(
وشهادة محاسب إداري معتمد )CMA( من الواليات المتحدة في عام 2001. يشغل السيد/ القاري حالًيا منصب رئيس 
التدقيق الداخلي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2017. يتمتع السيد/ القاري بخبرة واسعة، وأكثر من 
22 عاًما من الخبرة وخبرة قوية في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وعمليات الحوكمة. وخالل مسيرته 
بيت  في  للمجموعة  الداخلي  التدقيق  إدارة  يترأس  كان  حيث  البارزة  القيادية  المناصب  من  العديد  شغل  المهنية، 
التمويل الكويتي منذ عام 2012. باإلضافة إلى ذلك، شغل السيد/ القاري منصب مساعد مدير عام التدقيق الداخلي 

للعمليات المصرفية في بنك برقان في الكويت من عام 2005 حتى عام 2012.

الدكتور خالد محمد الجمعة - مدير عام المجموعة القانونية   •  
حصل الدكتور/ الجمعة على درجة الدكتوراه في القانون االقتصادي الدولي من جامعة ويلز في المملكة المتحدة في    
عام 1997. وقد حصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة في عام 1993. حصل 
الدكتور/ الجمعة على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت عام 1988. يشغل الدكتور/ الجمعة حالًيا 
منصب مدير عام القانونية للمجموعة في بيت التمويل الكويتي منذ عام 2015. وقد شغل الدكتور/ الجمعة سابًقا 
العديد من المناصب االستشارية بما في ذلك المستشار القانوني في بنك الكويت المركزي في عام 2012 والمستشار 
القانوني في مكتب األمين العام لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول “OAPEC” في عام 1999. باإلضافة إلى ذلك، 
عمل الدكتور/ الجمعة سابًقا في المجال القانوني في مكتب مجموعة االستشارات القانونية في عام 1998. وقبل ذلك، 
شغل الدكتور/ الجمعة منصب كبير المستشارين القانونيين في شركة نفط الكويت من عام 1988 حتى عام 1998.
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هيكل الشركة  7.6
يوضح الهيكل التنظيمي التالي ملكية بيتك في البنوك التابعة والشركات غير المصرفية الجوهرية التابعة:  

 

األطراف ذوو العالقة 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 حالًيا خدمات تنافسية وشركات تابعة و/أو شركات زميلة و/أو عالقات أعمال.

العناوين المسجلة ومعلومات االتصال  7.8

بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع مقدم العرض   
منطقة المرقاب، شارع عبداهلل المبارك، مدينة الكويت، الكويت   

ص.ب. 24989 الصفاة 13110 الكويت   
هاتف: 22445050 )965( +   

فاكس: 22409414 )965( +   
www.kfh.com :الموقع اإللكتروني   

جولدمان ساكس انترناشيونال المستشار المالي لمقدم العرض   
فرع مركز دبي المالي العالمي    

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

دبي، اإلمارات العربية المتحدة   
هاتف: 3444 376 9714+   

www.goldmansachs.com :الموقع اإللكتروني   

بيت التمويل الكويتي
ش.م.ك.ع

بيت التمويل الكويتي
ش.م.ب

البحرين شركة بيتك كابيتال
لالستثمار ش.م.ك.م

١٠٠٪١٠٠٪الكويت

٪١٠٠٪١٠٠

٪١٠٠

٪٥٦

٪٦٢

المملكة العربية 
السعودية

ماليزيا بيت التمويل الكويتي
(ماليزيا) بيرهاد

بيت التمويل السعودي
الكويتي ش.م.س

الكويت

الكويت

تركيا

ألمانيا

بنك المشاركة
الكويتي التركي

كي تي بنك أيه جي

شركة بيتك العقارية
ش.م.ك.م

شركة ا�نماء العقارية
ش.م.ك.ع

الكيانات غير المصرفيةالشركات التابعة المصرفية
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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 الكويتي3
تتمتع الكويت باقتصاد مفتوح يهيمن عليه القطاع الحكومي. ويعتمد هذا القطاع بشكل أساسي على صناعة النفط، ولكن 

المساهمة غير النفطية في االقتصاد أصبحت مزدهرة في السنوات األخيرة. 

الخصوص،  وجه  وعلى  القوي،  االستهالكي  باإلنفاق  مدفوًعا   ،2022 المالية  السنة  في  االقتصادي  النمو  يزيد  أن  المتوقع  من 
استعادة إنتاج النفط. توفر أسعار النفط المرتفعة دعًما كبيًرا لالقتصاد نظًرا العتماده على النفط. من المتوقع وجود فائض 

مالي كبير - األول منذ عام 2014 - في عام 2022، مما يخفف من قيود السيولة الحكومية األخيرة.

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة 4.7٪ في عام 2022 حيث قامت السلطات بتخفيف القيود على 
غير الملقحين، مما يسمح لهم بدخول مراكز التسوق وكذلك المرافق الترفيهية، مع إلغاء متطلبات التباعد االجتماعي أيًضا. 

ومع ذلك، من المتوقع أن يكون متوسط التضخم أكثر من 4.0٪ في عام 2022.

كذلك من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي للنفط بنسبة 6.6٪ في عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، مع ارتفاع 
سعر خام برنت عن 120 دوالًرا أمريكًيا للبرميل )في مارس 2022( بسبب مخاوف العرض من روسيا وارتفاع الطلب. 

وبالتالي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 6.3٪ في عام 2022، مقارنة بنسبة 2.5٪ في عام 
.2021

يسعى برنامج البنية التحتية المعلن عنه، والذي يمثل جزًءا من رؤية الكويت الجديدة 2035، إلى تنويع االقتصاد الكويتي وتعزيز 
مشاركة القطاع الخاص. وتتألف األهداف من ستة جوانب: )1( زيادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي، و)2( تشجيع القطاع الخاص، و)3( 
دعم التنمية البشرية واالجتماعية، و)4( تعزيز السياسات الديموغرافية، و)5( تعزيز وتحسين فعالية اإلدارة الحكومية، و)6( تعزيز 

الهوية اإلسالمية والعربية للدولة.

نظرة عامة على القطاع المصرفي الكويتي4

نظرة عامة على القطاع
إنشاء عمليات في  أيًضا  الدولية  المالية  للمؤسسات  اإلسالمية. يمكن  المصرفية  الخدمات  رائًدا في قطاع  دوًرا  الكويت  تلعب 
الكويت. ينظم بنك الكويت المركزي البنوك واالستثمار وشركات الصرافة. وتتسم النظم القانونية والتنظيمية والمحاسبية 

في القطاع المالي بالشفافية كما تتسق مع المعايير الدولية.

شهد إجمالي مبلغ االئتمان المقدم للقطاع الخاص )األعمال واألفراد( من البنوك المحلية زيادًة بنسبة 7.2% على أساس سنوي 
)بالعملة المحلية( من 130.4 مليار دوالر أمريكي إلى 139.7 مليار دوالر أمريكي في عام 2021. شهدت قاعدة ودائع القطاع الخاص 
القروض الشخصية وقروض  2021. شهدت  أمريكي في عام  إلى 122.9 مليار دوالر  المحلية(، لتصل  بالعملة  نمًوا محدوًدا )+%0.4 

األعمال )بما في ذلك الخدمات العامة وغيرها( نمًوا سنوًيا بنسبة 12.6٪ و1.5٪ على التوالي.

المحلي  الناتج  )1.9 ضعف   2021 ديسمبر   31 في  كما  أمريكي  دوالر  مليار   254.7 الكويت  في  المصرفي  القطاع  أصول  بلغ حجم 
اإلجمالي(، بمعدل نمو سنوي قدره 5.1٪ )بالعملة المحلية(. 

الشكل 1: تطور الميزانية العمومية للقطاع المصرفي في الكويت 

20142015201620172018201920202021

254.7 241.6 234.3 219.2 210.0 197.4 193.2 189.4 النظام المصرفي )بالمليار دوالر أمريكي(

x 1.2x 1.7x 1.8x 1.7x 1.6x 1.7x 2.3x 1.9 ضعف الناتج المحلي اإلجمالي

المصادر: النشرات اإلحصائية الشهرية وربع السنوية لبنك الكويت المركزي، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي 

المصــادر: أكســفورد إيكونوميكــس - التوقعــات االقتصاديــة للدولــة | الكويــت - 25 فبرايــر 2022؛ بنــك الكويــت الوطنــي - توقعــات االقتصــاد الكلــي 2023-2022   3
- الكويــت - 28 إبريــل 2022

اســتناًدا إلــى أســعار الصــرف التاليــة: لعــام 2020 عنــد ســعر صــرف 0.3026 للــدوالر األمريكــي مقابــل الدينــار الكويتــي؛ لعــام 2021: عنــد ســعر صــرف 0.3036 للــدوالر   4
ــار الكويتــي ــل الدين األمريكــي مقاب
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المشهد التنافسي
اعتباًرا من عام 2021، تضمن القطاع المصرفي الكويتي 23 مؤسسة مصرفية5، تتألف من:

5 بنوك إسالمية  •
5 بنوك تقليدية  •

1 بنك متخصص )أي بنك الكويت الصناعي(  •
فروع 11 بنًكا أجنبًيا  •

10 بنوك تقليدية  - 

1 بنك إسالمي  - 

عالوة على ذلك، يشرف بنك الكويت المركزي على شركات التمويل وشركات الصرافة وشركات االستثمار.

ذلك  في  بما  أمريكي،  دوالر  )بالمليار   2021 لعام  األصول  إجمالي  حسب  الرئيسية  الكويتية  البنوك  تصنيف   :2 الشكل 
األصول األجنبية(

 

دوالر  )بالمليون   2021 المساهمين  إلى  المنسوب  الربح  صافي  حسب  الرئيسية  الكويتية  البنوك  تصنيف   :3 الشكل 
أمريكي(

 

الودائع
بلغ إجمالي الودائع في الكويت )القطاع الخاص والحكومة( 147.3 مليار دوالر أمريكي بحلول نهاية عام 2021، بانخفاض بنسبة 
)1.6( ٪ سنوًيا )استناًدا إلى العملة المحلية(. بلغت ودائع القطاع الخاص 122.9 مليار دوالر أمريكي، مستقرة عموًما على أساس 
سنوي في عام 2021. انخفضت الودائع الحكومية بنسبة )7.2( ٪ سنوًيا )استناًدا إلى العملة المحلية( لتصل إلى 24.4 مليار دوالر 

أمريكي في عام 2021، مما يدل على الحاجة المتناقصة لدعم السيولة في النظام. 

١٠٩٫٧

٧١٫٩

٢٤٫٣ ٢٣٫٣ ٢١٫٦ ١٨٫٦ ١٥٫١ ١٤٫١ ١١٫٨ ١٠٫٣

بنك 
الكويت 
الوطني

بيت 
التمويل 
الكويتي

بوبيان برقان بنك الخليج ا�هلي 
الكويتي

البنك ا�هلي 
المتحد 
الكويتي

البنك 
التجاري 
الكويتي

وربة بنك الكويت 
الدولي

SNL :المصدر

 ١,٢٠٠

 ٨٠٦

 ١٨١  ١٦١  ١٥٠  ١٣٩  ١٠٣  ٩٠  ٥٣  ٣٦

ا�هلي 
الكويتي

SNL :المصدر

بنك 
الكويت 
الوطني

بيت 
التمويل 
الكويتي

بوبيان برقان بنك 
الخليج

البنك 
التجاري 
الكويتي

وربة بنك الكويت 
الدولي

البنك ا�هلي 
المتحد 
الكويتي

المصدر: بنك الكويت المركزي  5
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األصول
نمت أصول البنوك المحلية من 242 مليار دوالر أمريكي في عام 2020 إلى 254.7 دوالر أمريكي في عام 2021 )نمو سنوي بنسبة 

5.1% على أساس العملة المحلية(. كان حوالي 58٪ من األصول مطالبات على القطاع الخاص، تليها أصول أجنبية تمثل %23.

الشكل 4: تقسيم أصول البنوك المحلية لعام 2021 )بالمليار دوالر أمريكي(
 

اإلقراض
بلغ إجمالي اإلقراض الذي قدمته البنوك المحلية في عام 2021 مبلغ 139.7 مليار دوالر أمريكي، بمعدل نمو سنوي قدره 6.3% )على 
أساس العملة المحلية(. بلغ اإلقراض بالتجزئة )أي التسهيالت الشخصية( 64.2 مليار دوالر أمريكي، وهو ما يمثل 45٪ من إجمالي 
االئتمان من البنوك المحلية. بلغ اإلقراض المؤسسي )بما في ذلك الخدمات العامة( 75.5 مليار دوالر أمريكي، وهو ما يمثل %54 

من إجمالي االئتمان من البنوك المحلية.

الشكل 5: تصنيف ائتمان البنوك المحلية لعام 2021 حسب القطاع )بالمليار دوالر أمريكي(
 

نما إجمالي اإلقراض بالتجزئة بنسبة 12.6٪ سنوًيا )على أساس العملة المحلية( ليصل إلى 64.2 مليار دوالر أمريكي في عام 2021. 
في إطار اإلقراض بالتجزئة )أي التسهيالت الشخصية(، ُتعد قروض األقساط )الرهون العقارية بشكل أساسي( هي المساهم 
التسهيالت  إجمالي  من   ٪74 يمثل  ما  وهو   ،2021 عام  من  اعتباًرا  أمريكي  دوالر  مليار   47.6 بقيمة  ائتمان  تقديم  مع  الرئيسي 

الشخصية. 

٪٥٨

٪٤
٪٤

٪٤

٪٦

٪٢٣

٪١ ٪٠٫٤

المطالبات بالقطاع الخاص

ا�صول ا�جنبية

الودائع لدى بنك الكويت المركزي

الودائع المحلية بين البنوك

كفاالت بنك الكويت المركزي

ا�صول ا�خرى

المطالبات المتعلقة بالحكومة

النقد

ا�جمالي: ٢٥٤٫٧ مليار دوالر أمريكي

المصادر: النشرة ا�حصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي

٪٤٦٪٥٤

المصادر: النشرة ا�حصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي

ا�جمالي: ١٣٩٫٧ مليار دوالر أمريكي

ل�فراد

للشركات
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الشكل 6: التسهيالت الشخصية للبنوك المحلية لعام 2021 مقسمة حسب المنتج )بالمليار دوالر أمريكي(
 

إلى 75.5  المحلية( ليصل  العملة  العامة( بنسبة 1.5٪ سنوًيا )على أساس  الخدمات  )بما في ذلك  العام للشركات  اإلقراض  نما 
مليار دوالر أمريكي في عام 2021. داخل اإلقراض المؤسسي )أي التسهيالت غير الشخصية(، ُيعد قطاع العقارات هو المستلم 
إجمالي  من   ٪41 يمثل  ما  وهو   ،2021 عام  من  اعتباًرا  الممتد  االئتمان  من  أمريكي  دوالر  مليار   30.8 بمبلغ  لإلقراض  الرئيسي 

التسهيالت غير الشخصية. 

الشكل 7: التسهيالت المحلية غير الشخصية 2021 مقسمة حسب القطاع )بالمليار دوالر أمريكي(
 

أداء القطاع6
المالية في عام 2021. بلغت نسبة كفاية  أظهر القطاع المصرفي مرونة قوية واستمر في إظهار مستويات قوية من السالمة 
رأس المال للقطاع المصرفي 19.2%، مقابل الحد األدنى المطلوب البالغ 10.5٪. ال تزال نسبة القروض المتعثرة منخفضة عند %1.4 

في عام 2021. 

وبلغ العائد على األصول 0.9٪ في عام 2021، مقارنة بنسبة 0.6٪ في عام 2020. وبلغ العائد على حقوق الملكية 7.9٪ في عام 2021 
على التوالي، مقارنًة بنسبة 5.0% في عام 2020. وبلغت نسبة السيولة التنظيمية7 25% في الربع األول من عام 2021، وهي أعلى 

بنسبة 7%-نقطة أساس من الحد األدنى للمتطلبات على أساس مستقل.

كما قامت البنوك الكويتية ببناء مخصصات وفيرة في ضوء الموقف المحافظ لبنك الكويت المركزي، حيث بلغت نسبة تغطية 
القروض المتعثرة 310٪ اعتباًرا من الربع األخير من عام 2021.

 SNL ،المصادر: العرض التقديمي لمستثمري بنك الكويت الوطني 2021، النشرات اإلحصائية الشهرية وربع السنوية لبنك الكويت المركزي  6
ــة الحكوميــة أو أي مؤسســات ماليــة أخــرى صــادرة عــن بنــك الكويــت  ــع( أو ســندات وفواتيــر الخزان نســبة )الرصيــد مــع بنــك الكويــت المركــزي )الجــاري والودائ  7

المركــزي( إلــى ودائــع العمــالء بالدينــار الكويتــي
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٪١ ٪٠٫١

العقارات

أخرى

التجارة

الصناعة

النفط الخام والغاز

ا�نشاء

المؤسسات المالية 
غير المصرفية

الخدمات العامة

الزراعة والصيد

المصادر: النشرة ا�حصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي

ا�جمالي: ٧٥٫٥ مليار دوالر أمريكي

٪٧٤

٪١٤

٪٩

٪٢

ا	جمالي: ٦٤٫٢ مليار دوالر أمريكي

المصادر: النشرة ا�حصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي

قروض مقسطة

شراء ا�وراق المالية

قروض استهالكية

أخرى
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يوضح الجدول أدناه ملكية مجلس اإلدارة لألسهم في بيتك واألهلي المتحد اعتباًرا 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 )٪(

--0.15314,176,478حمد عبد المحسن المرزوق

--0.001109,807عبد العزيز يعقوب النفيسي

--0.002160,766فهد علي الغانم

--0.0918,494,685محمد ناصر الفوزان

--0.003242,223معاذ سعود العصيمي

--0.0928,586,892خالد سالم النصف

--0.002181,665نور الرحمن عابد

----حنان يوسف علي يوسف

----مطلق مبارك الصانع

--0.003260,854صالح عبدالعزيز المريخي

----أحمد مشاري الفارس

----حمد عبد اللطيف البرجاس

--0.34732,213,370اإلجمالي

لــم يقــم بيتــك بشــراء أو بيــع أســهم األهلــي المتحــد خــالل فتــرة االثنــي عشــر )12( شــهًرا الســابقة لتاريــخ مســتند العــرض هــذا 
وال يملــك أســهم األهلــي المتحــد ولــم يمتلــك فــي الماضــي أي مســاهمة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األهلــي المتحــد اعتبــاًرا مــن 

تاريــخ مســتند العــرض هــذا.

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، يعتزم بيتك الحفاظ على السجل التجاري الخاص باألهلي المتحد، ولكن يعتزم   

بيتك تغيير اسم األهلي المتحد في الوقت المناسب ليعكس استحواذ بيتك عليه. 

المناسب  الوقت  في  بيتك،  سيقوم  المتحد،  لألهلي  المصدر  المال  رأس  إجمالي  من   ٪100 على  بيتك  حصول  مراعاة  مع   
بعد االتمام الناجح للعرض، بتحويل األهلي المتحد إلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة. في هذه الحالة، سيكون لألهلي 
المتحد مساهمان فقط، وهم بيتك كابيتال وسيملك مئة )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 لبيتك حيث إنه   
على  المقترح  االستحواذ  نتيجة  المتحد  األهلي  عمليات  من  مهم  خط  ألي  توقف  أو  انقطاع  أي  حدوث  المتوقع  غير  من 

األسهم بموجب العرض.

موظفو األهلي المتحد الحاليين والهيكل التنظيمي  11.2
فيما عدا التغييرات التي تطرأ بسبب التزام بيتك بمستويات عملية التوطين البحرينية والمتطلبات التنظيمية، بما في   
ذلك أي تغييرات قد تكون مطلوبة ألغراض تحقيق أوجه منافع االستحواذ 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 البنود الفرعية للبند  11 

)استراتيجية بيتك ما بعد االستحواذ(. 

تحويل أعمال األهلي المتحد إلى أعمال متوافقة مع الشريعة اإلسالمية  11.3
مع  المتوافقة  باألنشطة  فقط  وتلتزم  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  المؤسسات  إحدى  ُتعد  بيتك  ألن  نظًرا   
الشركات  العرض هو بدء عملية تحويل  الفور بعد  تنفيذه على  الذي سيتم  الرئيسي  التغيير  اإلسالمية، فإن  الشريعة 
التابعة لألهلي المتحد في مملكة البحرين، ومصر، والعراق، والمملكة المتحدة إلى شركات متوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية.

قامت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيتك في توصيتها المؤرخة في 28 يونيو 2022 )والمتوافر منها نسخة لالطالع كما   
هو مبين في البند  17.6 ) الوثائق المتاحة لالطالع( بتأكيد بأنها راجعت حيثيات االستحواذ، وبأنها على اطالع مباشر على 
كافة خطوات االستحواذ والتحول، بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. باإلضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة أنها 
ستستمر بمتابعة الخطوات القادمة وأنها واثقة من أن مجلس اإلدارة سيطبق خطة االستحواذ والتحول 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 إجباري بخصوص أسهم األهلي المتحد الكويت  11.4
سيؤدي إتمام العرض بنجاح إلى اشتراط تقديم عرض استحواذ إجباري من ِقَبل بيتك بخصوص أسهم األهلي المتحد   
الكويت وفًقا لالئحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، ويعتزم بيتك بتقديم عرض االستحواذ اإلجباري 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 أسهم تمثل نسبة 100٪ من رأس المال الُمصَدر والمدفوع من األهلي المتحد 

الكويت( لن يكون له تأثير مادي على وضعه النقدي أو قوته المالية.

سيتم اإلفصاح عن تفاصيل إضافية تتعلق بعرض االستحواذ اإلجباري بعد اإلتمام الناجح للعرض. لتفادي الشك، ان عرض   
االستحواذ اإلجباري المشار اليه في هذا البند  11.4 )عرض االستحواذ اإلجباري ألسهم الكويت( مطبق فقط بالنسبة ألسهم 

األهلي المتحد الكويت وال يطبق بالنسبة ألسهم األهلي المتحد المدرجة في بورصة الكويت.
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تحويل األهلي المتحد الكويت إلى بنك رقمي  11.5
بعد إتمام العرض بنجاح، سيسعى بيتك للحصول على جميع الموافقات المطلوبة لبدء عملية تحويل األهلي المتحد   

الكويت إلى بنك رقمي.   

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 التابعتين المملوكتين بالكامل في البحرين، وهما األهلي المتحد وبيتك البحرين، 
ليصبح “بيت التمويل الكويتي - البحرين”، وسينتج عن هذا االندماج انتقال اصول وخصوم بيتك البحرين إلى األهلي 

المتحد وفًقا 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:  

202120202019

121020األرباح النقدية – فلس للسهم

137,980 76,093 100,442 األرباح النقدية – 000 دينار كويتي

251,023 148,399 239,330 الربح المنسوب للمساهمين )بعد تكلفة صكوك الشريحة 1( - 000 دينار كويتي

55.0%51.3%42.0%نسبة الدفع )بعد تكلفة صكوك الشريحة 1(

101010أسهم منحة – لكل 100 سهم

69,765 76,741 84,416 قيمة أسهم المنحة – 000 دينار كويتي
 

الخطط االستراتيجية الخاصة بالشركة متلقية للعرض  11.8
يعتزم بيتك االستحواذ على نسبة تصل إلى 100% من رأس المال المصدر في األهلي المتحد. يعمل األهلي المتحد على   
المستوى اإلقليمي من خالل شركاته التابعة والزميلة في المملكة المتحدة واإلمارات العربية المتحدة ومصر والكويت، 
والعراق، وليبيا، وعمان. ويمتلك األهلي المتحد أيًضا حصًة قدرها 100٪ في شركة الهالل اليف التي تقدم منتجات التأمين 
مجال  في  السوقية  حصته  وسيعزز  ببيتك  الخاصة  التوسع  خطة  المقترح  االستحواذ  وسيساعد  والصحة.  الحياة  على 

الخدمات المصرفية على المستوى المحلي واإلقليمي على حٍد سواء.

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

السجل التجاري لألهلي المتحد.

بعد إتمام العرض بنجاح، سيبدأ بيتك بتحويل األهلي المتحد الكويت إلى بنك رقمي. بعد إتمام تحويل أعمال األهلي   
المتحد إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بنجاح مباشرًة، سيبدأ بيتك عملية إجراء اندماج قانوني لدمج 

شركتيه التابعتين المملوكتين بالكامل في البحرين، وهما األهلي المتحد وبيتك البحرين.
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هيكل مجموعة بيتك بعد إتمام العرض بنجاح  11.9
فيما يلي مخطط8 يوضح هيكل الشركات المصرفية التابعة والشركات غير المصرفية الجوهرية التابع لمجموعة بيتك   

بعد إتمام العرض بنجاح:

 
المبرر التجاري طويل األجل للعرض  11.10

إدارة أعمال تجارية متكاملة، وبالتالي فإن مجموعة بيتك سوف تصبح مؤسسة مالية جيدة  المتحد  لدى بيتك واألهلي   
التنوع تقديم خدمات كاملة، مع عروض قوية عبر المنتجات والقطاعات.

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

عالوًة على ذلك، وكما ذكرنا أعاله بالخطط االستراتيجية لبيتك في مرحلة ما بعد االستحواذ، سيواصل األهلي المتحد   
العمل كشركة تابعة لمجموعة بيتك، غير أنه من المتوقع أن ُينشئ االستحواذ مجموعة مشتركة ذات حصة سوقية رائدة 

في قطاع البنوك والخدمات المصرفية اإلسالمية.

البحرين

ماليزيا

تركيا

ألمانيا

٪١٠٠ ٪١٠٠

٪٦٢ ٪١٠٠

٪١٠٠ ٪٥٦

٪١٠٠

٪١٠٠

بيت التمويل الكويتي
ش.م.ك.ع

بيت التمويل 
الكويتي

(ماليزيا) بيرهاد

بنك المشاركة
الكويتي التركي

كي تي 
بنك أيه جي

بيت التمويل 
الكويتي ش.م.ب

الكويت

الكويت

المملكة العربية 
السعودية

الكويت

شركة بيتك 
كابيتال لالستثمار 

ش.م.ك.م

بيت التمويل 
السعودي

الكويتي ش.م.س

شركة بيتك 
العقارية

ش.م.ك.م

شركة ا�نماء 
العقارية

ش.م.ك.ع

العراق

المملكة 
المتحدة

الكويت

٪١٠٠

٪٧٥

٪٩٥٫٧

٪٨٠٫٣ ٪١٠٠

٪١٠٠

البنك ا�هلي 
المتحد (المملكة 
المتحدة) ش.م.م@

البنك
ا�هلي المتحد 

ش.م.ك.ع@

المصرف
العراقي التجاري 

ش.م.ع

البحرين

مصر

دبي، ا�مارات 
العربية المتحدة

البحرين

البنك ا�هلي 
المتحد ش.م.ب@

البنك ا�هلي 
المتحد (مصر) 

ش.م.م@ 

البنك
ا�هلي المتحد 

ش.م.ب (فرع مركز 
دبي المالي 

العالمي)@

شركة الهالل
اليف ش.م.ب 

(مغلقة)

@ سيتم تغيير أسماء هذه الكيانات إلى “بيتك” بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة

^ بناًء على إتمام العرض االستحواذ ا�لزامي بنجاح

الشركات التابعة غير المصرفيةالبنوك التابعة

8  تم تقريب النسب المئوية الكسرية ألعلى
يعكس إجمالي األصول المستخدمة للكيان المدمج بالفعل التأثير األولي لمحاسبة االستحواذ / الشهرة  7
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ويعتقد مجلس اإلدارة أن هذا االستحواذ التحولي يعود بفوائد كبيرة على جميع أصحاب المصلحة:  

الكويت والبحرين من حيث  الرائدة في كال من  المصرفية  المؤسسة  العرض،  إتمام  ستصبح مجموعة بيتك، بعد  ) أ(   
إجمالي األصول والودائع، بمجموع 121 مليار دوالر أمريكي من إجمالي األصول كما في 31 ديسمبر 2021، مع األخذ في 
بنسبة  سوقية  حصة  بيتك  مجموعة  ستمتلك  الكويت،  ففي  االستحواذ.  لمحاسبة   / للشهرة  األولي  األثر  االعتبار 
27% من إجمالي األصول وفي البحرين، ستكون مجموعة بيتك أكبر بحوالي 4 مرات من ثاني أكبر بنك في البحرين 

حسب األصول.

باإلضافة إلى قيادة السوق الرئيسية في الكويت والبحرين، سيخلق هذا االستحواذ سادس9 أكبر بنك في الشرق  ) ب(   
ومصر،  المتحدة  المملكة  أنحاء  جميع  في  مرموق  نحو  على  متنوعة  بصمة  مع  األصول  إجمالي  خالل  من  األوسط 
والعراق، وتركيا، وماليزيا. ستكون مجموعة بيتك الموسعة في وضع جيد يمكنها من االستفادة من هذا االتصال 
المؤسسات  من  العمالء  إلى  باإلضافة  األوسط،  الشرق  أنحاء  جميع  في  المحليين  العمالء  جميع  لصالح  الدولي 

والشركات متعددة الجنسيات في الخارج.

في  العمالء(  وودائع  األصول  إجمالي  خالل  )من  إسالمي  بنك  أكبر  كثاني  بيتك  مكانة  االستحواذ  عملية  وستعزز  ) ج(   
الخدمات  بيتك بشكل كبير مكانة وقوة قطاع  رائدة، ستعزز مجموعة  العالم. وبصفته مؤسسة إسالمية عالمية 

المصرفية اإلسالمية في البحرين، فضاًل عن قيادة نمو الخدمات المصرفية اإلسالمية في جميع أنحاء العالم. 

يجمع هذا االستحواذ بين التوسع الكبير في الخدمات المصرفية لألفراد والشركات التي تقدمها مجموعة بيتك من  ) د(   
خالل العناصر األساسية في بيتك. نتيجًة لذلك، ستكون مجموعة بيتك الموسعة 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 المتقاطع وعرض منتجات معززة عبر منصة موسعة. 

من المتوقع االستفادة من عوامل الوفورات السنوية المتوقعة خالل ثالث سنوات بعد إتمام االستحواذ، وُتقدر قيمة  ) ه(   
أن  المتوقع  10 ومن   .2021 لعام  المجمعة  التكملة  ألى 12٪ من قاعدة   ٪10 التشغيل في حدود  وفورات تكلفة معدل 
تتحقق الوفورات السنوية المتوقعة على مدى ثالث سنوات بعد االنتهاء. من المتوقع أن تستفيد مجموعة بيتك 
والبنية  للمنصة  كفاءة  أكثر  تحسين  وهو  والبحرين،  الكويت  في  الرئيسية  أسواقها  في  المحسن  التوسع  من 

التحتية من كال البنكين. 

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

يعكس إجمالي األصول المستخدمة للكيان المدمج بالفعل التأثير األولي لمحاسبة االستحواذ / الشهرة  9
مجموع قواعد تكلفة بيتك واألهلي المتحد لعام 2021  10
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12. ملكية األسهم في بيتك واألهلي المتحد

يمتلك المساهمون المذكورون أدناه في الوقت الحالي أسهمًا نسبتها 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.

24.082.235.931.828٪الهيئة العامة لالستثمار

10.48973.533.936٪الهيئة العامة لشؤون القّصر

7.30677.491.164٪األمانة العامة لألوقاف

58.145.398.750.199٪أخرى عامة

1009.285.707.127٪اإلجمالي

* كما في 7 يوليو 2022 بناًء على المعلومات التي أفصح عنها المساهمون لبورصة الكويت في هذا التاريخ 

 النسبة المملوكة فيالبنك األهلي المتحد ش.م.ب.
األهلي المتحد*

عدد األسهم

18.862.102.445.127٪المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية**

10.011.115.637.140٪الهيئة العامة للتأمين االجتماعي**

5.83650.080.797٪الشيخ سالم صباح الناصر **

5.88655.662.339٪شركة التمدين االستثمارية**

59.426.624.106.055٪أخرى عامة

11.147.931.458 100٪اإلجمالي

* كما في 31 مايو 2022
** حسب إقرار المساهمين.
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يؤكد مقدم العرض على ما يلي:

سيتم تنفيذ تسوية العرض وفقا لما يستحقه مساهمي متلقي العرض بموجب هذا العرض بالكامل وفًقا 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 حافًزا على التعامل أو االمتناع عن التعامل( بين مقدم 

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

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

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 كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت. فيما يلي أسعار السوق الخاصة بأسهم   

األهلي المتحد في التواريخ الرئيسية:

يوم  آخر  تاريخ  يوليو 2022،   21 في 
عمل

النهائي  السوقي  السعر  كان 
بورصة  في  المتحد  األهلي  ألسهم 
البحرين في 21 يوليو 2022، 0.960 دوالر 

أمريكي لكل سهم

ألسهم  النهائي  السوقي  السعر  كان 
األهلي المتحد في بورصة الكويت في 
21 يوليو 2022، 0.294 دينار كويتي لكل 

سهم )تقريبًا 0.957 دوالر أمريكي(11

عمل  يوم  آخر   ،2022 يوليو   6 في 
معدل  عن  اإلعالن  تاريخ  قبل 

التبادل المتفق عليه

النهائي  السوقي  السعر  كان 
بورصة  في  المتحد  األهلي  ألسهم 
البحرين في 6 يوليو 2022، 0.920 دوالر 

أمريكي لكل سهم

ألسهم  النهائي  السوقي  السعر  كان 
األهلي المتحد في بورصة الكويت في 
6 يوليو 2022، 0.278 دينار كويتي لكل 

سهم )تقريبًا 0.905 دوالر أمريكي(12

في 23 مارس 2022، آخر يوم عمل 
تحديث  عن  اإلعالن  تاريخ  قبل 
المالية  الواجبة  العناية  دراسات 

والقانونية

النهائي  السوقي  السعر  كان 
بورصة  في  المتحد  األهلي  ألسهم 
 0.914  ،2022 مارس   23 في  البحرين 

دوالر أمريكي لكل سهم

ألسهم  النهائي  السوقي  السعر  كان 
األهلي المتحد في بورصة الكويت في 
23 مارس 2022، 0.277 دينار كويتي لكل 

سهم )تقريبًا 0.912 دوالر أمريكي( 13

يوم  آخر   ،2021 نوفمبر   30 في 
عمل قبل إعالن استئناف الصفقة 
بخصوص  ديسمبر  شهر  في 

استئناف الصفقة

النهائي  السوقي  السعر  كان 
بورصة  في  المتحد  األهلي  ألسهم 
 0.818  ،2021 نوفمبر   30 في  البحرين 

دوالر أمريكي لكل سهم 

ألسهم  النهائي  السوقي  السعر  كان 
األهلي المتحد في بورصة الكويت في 
30 نوفمبر 2021، 0.240 دينار كويتي لكل 

سهم )تقريبًا 0.793 دوالر أمريكي(14

 )i( عمل  يوم  اخر  تاريخ  فيها  بما  السابقة  الستة  االشهر  خالل  المتحد  األهلي  في  المتداولة  األسهم  عدد  أحمالي  بلغ   
46,272,363 سهما على بورصة البحرين في 1,004 معاملة وبمتوسط سعر إغالق 0.946 دوالر امريكي للسهم، وبلغ اجمالي 
قيمة التداول15 43,756,436 دوالر امريكي؛ و)ii( 2,725,921,868 سهما على بورصة الكويت في 56,408 معاملة وبمتوسط 
سعر إغالق 0.281 دينار كويتي للسهم )تقريبًا 0.921 دوالر امريكي(، وبلغ اجمالي قيمة التداول 765,568,614 دينار كويتي 
)تقريبًا 2,509,989,332 دوالر امريكي(. بلغ ادنى سعر إغالق )i( 0.827 دوالر امريكي للسهم في بورصة البحرين بتاريخ 30 
يناير 2022؛ و)ii( 0.249 دينار كويتي )تقريبًا 0.812 دوالر امريكي( للسهم في بورصة الكويت بتاريخ 19 يونيو 2022. بلغ اعلى 
سعر إغالق )i( 1.060 دوالر امريكي للسهم على بورصة البحرين بتاريخ 10 إبريل 2022؛ و)ii( 0.329 دينار كويتي )تقريبًا 1.080 دوالر 

امريكي( للسهم على بورصة الكويت بتاريخ 6 إبريل 2022.

يبين الجدول ادناه تفاصيل سعر اإلغالق ألسهم األهلي المتحد بنهاية كل من االشهر التقويمية خالل الفترة التي تبدأ   
ستة اشهر قبل بداية فترة العرض وتنتهي في تاريخ اخر يوم عملي:

سعر اإلغالق للسهم في 
 بورصة البحرين
)دوالر أمريكي(

سعر اإلغالق للسهم في 
 بورصة الكويت
)دينار كويتي(

سعر اإلغالق للسهم في 
بورصة الكويت )تقريبي 

بالدوالر األمريكي(

0.9600.2940.957آخر يوم عملي
0.8650.2670.871يونيو 2022

0.9150.2740.896مايو 2022
1.0150.3151.027إبريل 2022

1.0000.3020.993مارس 2022
0.9320.2720.898فبراير 2022

0.8350.2550.843يناير 2022

0.3073x سعر الصرف دوالر أمريكي : دينار كويتي  11
0.3072x سعر الصرف دوالر أمريكي : دينار كويتي  12
0.3041x سعر الصرف دوالر أمريكي : دينار كويتي  13

0.3026x سعر الصرف دوالر أمريكي : دينار كويتي  14
يتــم احتســاب القيمــة المتداولــة فــي شــروط النقــود علــى أنهــا متوســط الســعر المرجــح للســهم فــي فتــرة الســتة أشــهر )قبــل وبمــا فــي ذلــك( آخــر تاريــخ عملــي   15

مضروًبــا بإجمالــي عــدد األســهم المتداولــة خــالل نفــس الفتــرة.
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كان معدل حجم سعر التداول16 لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في الستة اشهر السابقة بما فيها تاريخ اخر يوم   
عملي ما يعادل 0.946 دوالر أمريكي لبورصة البحرين و0.281 دينار كويتي )تقريبًا 0.921 دوالر أمريكي( لبورصة الكويت.

يبين الجدول التالي حركة سعر السوق ألسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين وبورصة الكويت خالل الفترة ما بين   
23 يناير 2022 حتى 21 يوليو 2022:
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في بورصة البحرين (ألف سهم)

سعر سهم ا�هلي المتحد في 
بورصة البحرين (دوالر أمريكي)

سعر سهم ا�هلي المتحد في 
بورصة الكويت (بالدينار الكويتي)
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يتــم حســاب متوســط الســعر المرجــح بحجــم التــداول باســتخدام األحجــام اليوميــة وأســعار نهايــة اليــوم علــى مــدار الســتة أشــهر الماضيــة. خــالل فتــرة الســتة   16
أشــهر الماضيــة، يتــم ضــرب كل ســعر فــي نهايــة اليــوم فــي الحجــم اليومــي، ثــم يتــم تقســيم المجمــوع علــى إجمالــي حجــم التــداول فــي نفــس الفتــرة.
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القيمة المفترضة للعرض بناء على معدل التبادل:  

تتجاوز سعر السوق بقيمة 0.960 دوالر أمريكي لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين بناء على  ) أ(   
سعر 0.117 دوالر أمريكي لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين بتاريخ اخر يوم عملي )مفترضا 
قيمة عرض تساوي 1.077 17 دوالر أمريكي لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين(، وتتجاوز سعر 
السوق بقيمة 0.294 18  دينار كويتي )تقريبًا 0.957 دوالر أمريكي( لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة 
المتحد في  األهلي  أسهم  لكل سهم من  أمريكي(  دوالر   0.120 )تقريبًا  دينار كويتي   0.037 بناء على سعر  الكويت 
بورصة الكويت بتاريخ آخر يوم عملي )مفترضا قيمة عرض تساوي 0.331 دينار كويتي )تقريبًا 1.077 دوالر أمريكي( لكل 

سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت(؛

بورصة  في  المتحد  األهلي  أسهم  من  سهم  لكل  أمريكي  دوالر   0.946 بقيمة  التداول  سعر  حجم  معدل  تتجاوز  ) ب(   
الستة  البحرين في  المتحد في بورصة  األهلي  أمريكي لكل سهم من أسهم  بناء على سعر 0.134 دوالر  البحرين 
لكل سهم من  أمريكي  دوالر    19  1.080 قيمة عرض تساوي  )مفترضا  يوم عملي  آخر  تاريخ  فيها  بما  السابقة  اشهر 
أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين(، وتتجاوز معدل حجم سعر التداول بقيمة 0.281 دينار كويتي )تقريبًا 0.921 
دوالر أمريكي( لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت بناء على سعر 0.049 دينار كويتي )تقريبًا 
0.159 دوالر أمريكي( لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت في الستة اشهر السابقة بما فيها 
تاريخ آخر يوم عملي )مفترضا قيمة عرض تساوي 0.330 20  دينار كويتي )تقريبًا 1.080 دوالر أمريكي( لكل سهم من 

أسهم األهلي المتحد في بورصة الكويت(؛ و

تتجاوز سعر السوق بقيمة 0.845 دوالر أمريكي لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين بناء على  ) ج(   
سعر 0.170 دوالر أمريكي لكل سهم من سهم األهلي المتحد في بورصة البحرين قبل ستة اشهر من تاريخ اخر يوم 
عملي )مفترضا قيمة عرض تساوي 1.015 21  دوالر أمريكي لكل سهم من أسهم األهلي المتحد في بورصة البحرين(، 
وتتجاوز سعر السوق بقيمة 0.255 دينار كويتي )تقريبًا 0.845 دوالر أمريكي( لكل سهم من أسهم األهلي المتحد 
األهلي  سهم  من  سهم  لكل  أمريكي(  دوالر   0.170 )تقريبًا  كويتي  دينار   0.052 سعر  على  بناء  الكويت  بورصة  في 
دينار   22  0.307 تساوي  قيمة عرض  )مفترضا  عملي  يوم  آخر  تاريخ  من  اشهر  قبل ستة  الكويت  بورصة  في  المتحد 

كويتي )تقريبًا 1.015 دوالر أمريكي( 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:  

ألسهم في 21 يوليو 2022، تاريخ آخر يوم عملي النهائي  السوقي  السعر  كان 
بيتك في بورصة الكويت في 21 يوليو 2022 

تقريبًا 2.903 دوالر أمريكي لكل سهم

ألسهم  النهائي  السوقي  السعر  كان 
يوليو   21 في  الكويت  بورصة  في  بيتك 

2022، 0.892 دينار كويتي لكل سهم

قبل  عمل  يوم  آخر   ،2022 يوليو   6 في 
تاريخ اإلعالن عن معدل التبادل المتفق 

عليها

ألسهم  النهائي  السوقي  السعر  كان 
بيتك في بورصة الكويت في 6 يوليو 2022 

تقريبًا 2.803 دوالر أمريكي لكل سهم

ألسهم  النهائي  السوقي  السعر  كان 
يوليو   6 في  الكويت  بورصة  في  بيتك 

2022، 0.861 دينار كويتي لكل سهم

عمل  يوم  آخر   ،2022 مارس   23 في 
دراسات  تحديث  عن  اإلعالن  تاريخ  قبل 

العناية الواجبة المالية والقانونية

ألسهم  النهائي  السوقي  السعر  كان 
مارس   23 في  الكويت  بورصة  في  بيتك 
2022 تقريبًا 3.016 دوالر أمريكي لكل سهم

ألسهم  النهائي  السوقي  السعر  كان 
مارس   23 الكويت في  بورصة  بيتك في 

2022، 0.917 دينار كويتي لكل سهم

في 30 نوفمبر 2021، آخر يوم عمل قبل 
في  النظر  استئناف  عن  بيتك  إعالن 

عملية االستحواذ 

كان السعر السوقي النهائي ألسهم بيتك 
 ،2021 نوفمبر   30 في  الكويت  بورصة  في 

تقريبًا 2.379 دوالر أمريكي لكل سهم 

ألسهم  النهائي  السوقي  السعر  كان 
بيتك في بورصة الكويت في 30 نوفمبر 

2021، 0.720 دينار كويتي لكل سهم 

تم حسابها باستخدام سعر السوق لبيتك في آخر تاريخ عملي مضروبًا بنسبة التداول المتفق عليها.  17
تم حسابها باستخدام سعر السوق )محولة لسعر صرف الدوالر األمريكي( لبيتك في آخر تاريخ عملي مضروبًا بنسبة التداول المتفق عليها.  18

ــة بمعــدل  ــك آخــر تاريــخ عملــي، مضروب تــم حســابها باســتخدام متوســط ســعر حجــم التــداول المرجــح لبيتــك فــي فتــرة الســتة أشــهر الســابقة بمــا فــي ذل  19
التبــادل المتفــق عليــه.

تــم حســابها باســتخدام متوســط ســعر حجــم التــداول المرجــح )محولــة لســعر صــرف الــدوالر األمريكــي( لبيتــك فــي فتــرة الســتة أشــهر الســابقة بمــا فــي ذلــك   20

آخــر تاريــخ عملــي، مضروبــة بمعــدل التبــادل المتفــق عليــه.
تم احتسابها باستخدام سعر السوق لبيتك قبل ستة أشهر من آخر تاريخ عملي مضروبًا بمعدل التبادل المتفق عليه.  21

تــم احتســابها باســتخدام ســعر الســوق )محولــة لســعر صــرف الــدوالر األمريكــي( لبيتــك قبــل ســتة أشــهر مــن آخــر تاريــخ عملــي مضروبــًا بمعــدل التبــادل المتفــق   22

. عليها
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بلغ اجمالي عدد األسهم المتداولة في بيتك خالل االشهر الستة السابقة بما فيها تاريخ آخر يوم عملي 1,337,827,932   
سهما في 135,761 معاملة وبمتوسط سعر إغالق 0.889 دينار كويتي )تقريبًا 2.911 دوالر أمريكي( للسهم، وبلغ اجمالي 
قيمة التداول23  1,188,737,863 دينار كويتي )تقريبًا 3,894,214,958 دوالر أمريكي(. بلغ ادنى سعر إغالق 0.798 دينار كويتي 
دوالر   3.360 )تقريبًا  كويتي  دينار   1.024 إغالق  سعر  اعلى  بلغ   .2022 يونيو   20 بتاريخ  للسهم  أمريكي(  دوالر   2.604 )تقريبًا 

أمريكي( للسهم بتاريخ 6 إبريل 2022.

يبين الجدول ادناه تفاصيل سعر اإلغالق ألسهم بيتك بنهاية كل من األشهر التقويمية خالل الفترة التي تبدأ ستة اشهر   
قبل بداية فترة العرض وتنتهي في تاريخ آخر يوم عملي:

 سعر اإلغالق للسهم
)تقريبي بالدوالر األمريكي(

 سعر اإلغالق للسهم
)دينار كويتي(

2.9030.892آخر يوم عملي

2.8400.871يونيو 2022

2.9410.899مايو 2022

3.2120.985إبريل 2022

3.2040.974مارس 2022

2.8350.858فبراير 2022

2.7180.824يناير 2022

كان معدل حجم سعر التداول24 لكل سهم من أسهم بيتك في الستة أشهر السابقة بما فيها تاريخ آخر يوم عملي ما   
يعادل 0.889 دينار كويتي )تقريبًا 2.911 دوالر أمريكي(.

يبين الرسم التالي حركة سعر السوق ألسهم بيتك في بورصة الكويت خالل الفترة ما بين 23 يناير 2022 حتى 21 يوليو   
:2022
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يتــم احتســاب القيمــة المتداولــة فــي شــروط النقــود علــى أنهــا متوســط الســعر المرجــح للســهم فــي فتــرة الســتة أشــهر )قبــل وتضميــن( آخــر تاريــخ عملــي   23

ــا بإجمالــي عــدد األســهم المتداولــة خــالل نفــس الفتــرة. مضروًب
يتــم حســاب متوســط الســعر المرجــح بحجــم التــداول باســتخدام األحجــام اليوميــة وأســعار نهايــة اليــوم علــى مــدار الســتة أشــهر الماضيــة. خــالل فتــرة الســتة   24

أشــهر الماضيــة، يتــم ضــرب كل ســعر فــي نهايــة اليــوم فــي الحجــم اليومــي، ثــم يتــم تقســيم المجمــوع علــى إجمالــي حجــم التــداول فــي نفــس الفتــرة.
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اآلثار القانونية المترتبة على االستحواذ  15.1
سيؤدي االستحواذ، في حالة إتمامه، إلى أن يصبح بيتك، بشكل مباشر وغير مباشر، هو المالك القانوني لما يصل إلى %100   
)ولكن ال تقل عن 50٪ + 1 سهم لألهلي المتحد( من أسهم 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 وفًقا للعرض خالية من أية   
اعباء ورسوم وامتيازات ورهون أخرى. أية اعباء )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 مساهمو 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.

ال توجد مزايا خاصة للمسؤولين التنفيذيين والمديرين 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 أو االستحواذ، باستثناء التسوية العادية وفًقا للعرض مقابل أي أسهم يملكها 

هؤالء األشخاص في األهلي المتحد.

األهلي  من  نوع  أي  من  مدفوعات  أي  بيتك  في  الموظفون  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أو  التنفيذيون  المديرون  يتلقى  لن   
العادية وفًقا 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 تم أو قد يتم اصدارها في الكويت، لن يكون للعرض أو االستحواذ   
أي تأثير جوهري على أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين في بيتك، ولن يتم إجراء أو تنفيذ أي تغيير في تكوين مجلس إدارة 

األهلي المتحد أو عدد أعضائه.

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

)باإلشارة إلى البند  11.2 “موظفو األهلي المتحد الحاليين والهيكل التنظيمي”(.

15. تأثير االستحواذ
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يجــب علــى مســاهمي األهلــي المتحــد، عنــد تحديــد مــا إذا كان ســيتم قبــول العــرض، قــراءة هــذه الوثيقــة بعنايــة والنظــر فــي 
عوامــل المخاطــرة المحــددة فــي هــذا البنــد  16 )عوامــل المخاطــرة(، وقــد يكــون للمخاطــر والشــكوك اإلضافيــة التــي ال يعرفهــا 

ــا، أو التــي يعتبرهــا غيــر مهمــة فــي الوقــت الراهــن، لهــا تأثيــر ســلبي أيًضــا علــى مجموعــة بيتــك. بيتــك حالًي

المخاطر المتعلقة بالعرض واالستحواذ  16.1

يجوز للسلطات التنظيمية أن تؤخر العرض أو تمنعه، مما قد يقلل من الفوائد المتوقعة لالستحواذ ) أ(   
يخضع العرض لبعض المخاطر والشكوك؛ حيث يتضمن ذلك عجز بيتك واألهلي المتحد عن الحصول على القرارات    
الالزمة واالعتمادات والموافقات األخرى ذات الصلة )التنظيمية أو الحكومية أو غير ذلك( حسب األحوال لتنفيذ العرض 
واالستحواذ، وقد يؤدي أي تأخير في الحصول على الموافقات المطلوبة إلى تأجيل تنفيذ العرض، حيث يتوقع بيتك 
في الوقت الحالي أن تتم خالل عام 2022، وقد يؤدي عدم التمكن من إتمام العرض أو االستحواذ كما هو مخطط لها 
حالًيا 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(، 
البنك  تتضمن  حيث  الخارج  وفي  والتجارة(  الصناعة  ووزارة  المركزي  البحرين  مصرف  تتضمن  )حيث  البحرين  وفي 
المركزي المصري، والبنك المركزي العماني، وهيئة التنظيم االحترازي البريطانية، وهيئة اإلدارة المالية 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 
إلى تكبد  أو قد يؤدي  المتوقعة  الفوائد  إلى تقليل  العرض واالستحواذ  أو منع إلتمام  تأخير  أي  أن يؤدي  المحتمل 

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

بالعرض  الخاصة  اإلجرائية  والمتطلبات  الشروط   - عن  األحوال(  )حسب  اتنازل  أو   - استيفاء  عدم  حالة  في  ) ب(   
العرض( من هذا  قبول  إجراءات   ( والبند  6  للعرض(  المسبقة  الشروط   ( البند  5.7  عليها في  )المنصوص 

المستند(، فقد ال يتم إتمام االستحواذ أو قد يتأخر
للعرض( من هذه  المسبقة  الشروط   ( البند  5.7  الشروط كما هو موضح في  بعدد من  العرض مشروط  إن هذا    
الوثيقة، وإذا لم يتم استيفاء أو التنازل )حسب األحوال( عن أي من هذه الشروط، فعندئٍذ سيكون من المحتمل 
التعرض على خطر عدم إتمام العرض، وعالوة على ذلك يجب استيفاء المتطلبات اإلجرائية المنصوص عليها في 
أي شرط من  استيفاء  حالة عدم  العرض، وفي  تنفيذ  أجل  الوثيقة من  العرض( من هذه  قبول  إجراءات   ( البند  6 
هذه الشرط، فلن يتم إتمام العرض )أو قد يتأخر تنفيذ العرض واالستحواذ في ظروف معينة(، و قد يكون ألي من 

األحداث السابقة تأثير سلبي على القيمة الحالية ألسهم بيتك.

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

نجاح  سيعتمد  و  االستحواذ،  عن  تنشأ  أن  تتوقع  التي  الوفورات  أوجه  تحقيق  من  بيتك  مجموعة  تتمكن  ال  قد    
اإليرادات  وتضافر  التكاليف،  في  متوقعة  وفورات  تحقيق  على  بيتك  قدرة مجموعة  على  جزئي  االستحواذ بشكل 
وفرص النمو من خالل دمج أعمال بيتك واألهلي المتحد، وتتوقع مجموعة بيتك االستفادة من أوجه الوفورات الناتجة 
السوق  وتكامل  حجم  زيادة  عن  الناتجة  الكفاءة  وزيادة  الموظفين  وعدد  العمليات  وترشيد  القدرات  توحيد  عن 
والنمو العضوي، وقد تتأثر قدرة مجموعة بيتك بصفة خاصة على تحقيق الوفورات المتوقعة 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 والمتحد اإلقليمية؛  •  

صعوبة تنفيذ خطط توفير التكاليف؛ و   •  

وقوع أحداث غير متوقعة، متضمنة التغييرات الرئيسية في األسواق التي يعمل فيها بيتك واألهلي المتحد.  •  

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

المتوقع.

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

األهلي المتحد حتى يتم االنتهاء من العرض واالستحواذ.

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

الشركات المعنية. 

المخاطر المتعلقة بأسهم بيتك  16.2

التقلب العام في سعر سهم بيتك وتحقيق االستثمار ) أ(   
العوامل خاصة  لعدد من  استجابة  االستحواذ  تنفيذ  بعد  لتقلبات كبيرة  بيتك  التداول ألسهم  يتعرض سعر  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 سلًبا 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(   
قطاع البنوك المصرفية يعد قطاعًا ذا 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 مخصصات مجموعة بيتك، ويستخدم بيتك 
حالًيا مختلف استراتيجيات التحوط للحد من المخاطر، ولكن ال يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن مثل هذه التدابير 

سوف تقضي على المخاطر التي تواجهها مجموعة بيتك أو تحد منها.
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المخاطر المتعلقة بإيرادات مجموعة بيتك وقدرة توزيع األرباح ) ب(   
توزيعات  وبالتالي  للتوزيع  القابلة  احتياطاتها  تؤثر على  التي  العوامل  بالعديد من  بيتك  ربحية مجموعة  تتأثر  قد    
أيًضا  تقيدها  قد  األسهم  أرباح  دفع  على  بيتك  مجموعة  قدرة  أن  ذلك  إلى  أضف  للمساهمين،  المستحقة  األرباح 
متطلبات رأس المال التنظيمية السائدة ونسب رأس المال والمخاطر المرجحة 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 عالًيا 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  وفًقا  العمل  إلى  بيتك  واستثماًرا متواصلين وستحتاج مجموعة  تركيًزا  وتتطلب  السيبراني بسرعة 
الخطوات المناسبة بشكل مستمر لمكافحة هذه التهديدات والحد من هذه المخاطر بأقصى ما يمكن، ومن من 
الهجوم  المتزايد ونطاق  للتطور  نظًرا  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  أيًضا  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 أمًرا ممكًنا دائًما، 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 
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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.

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 يزيد تحويل األهلي المتحد الكويت إلى بنك رقمي من التحديات التي يواجها من منظور تنظيمي ) ي(   
وضع الصيغة النهائية لإلطار القانوني واإلطار التنظيمي قد يسبب مشاكل وتأخيرات في تنفيذ التحول، وبالتالي    

تؤثر على أوجه الوفورات وكفاءات التكلفة.

المخاطر المتعلقة بمنطقة الشرق األوسط والكويت والبحرين  16.4

بتطوير  وتقومان  األوسط  الشرق  منطقة  في  يتمركز  وخدمًيا  سلعًيا  اقتصاًدا  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 سلًبا بهذه األزمة.

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

بيتك  مجموعة  ستعمل  )وحيث  الراهن  الوقت  في  المتحد  واألهلي  بيتك  فيها  يعمل  التي  البلدان  بعض  تكون    
بعد اكتمال االستحواذ( في مراحل مختلفة من تطوير المؤسسات واألنظمة القانونية والتنظيمية؛ إذ تكون بعض 
هذه البلدان 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    
التقديرية وفي بعض األحيان تتصرف بشكل انتقائي أو تعسفي، دون إشعار مسبق، وأحياًنا بطريقة تتعارض مع 
أخرى، سحب  أمور  بين  الحكومي، من  اإلجراء  أن يشمل هذا  تجارية، ويمكن  أو  باعتبارات سياسية  تتأثر  أو  القانون 
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، 
التي يعمل فيها  األخرى  بالبلدان  الخاصة  واللوائح  القوانين  البحرينية، وكذلك  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.

المخاطر المتعلقة باالقتصاد العالمي  16.5

التعافي من تأثير جائحة كوفيد-19 ) أ(   
كان لتفشي جائحة كوفيد-19 على نطاق عالمي تأثير على المناخ االستثماري وأدى إلى تقلب متقطع في األسواق    
العالمية. تم اكتشاف كوفيد-19 ألول مرة في ووهان، مقاطعة هوبي، الصين في أواخر عام 2019 وانتشر بسرعة في 
جميع أنحاء العالم. وقد أدى ذلك إلى فرض دول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الكويت، مستويات مختلفة من 
القيود، والتي تهدف إلى الحد من التفاعالت الشخصية. وقد أدت هذه التدابير، الموضوعة لوقف انتشار كوفيد-19، 
إلى انخفاضات كبيرة في النشاط االقتصادي على مستوى العالم. وال يزال من غير الواضح كم من الوقت ستستغرق 

القيود الحالية، ومدة القيود المستقبلية المحتملة، وتأثيرها النهائي على االقتصادات العالمية والمحلية.
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االحترازية في جميع  التدابير  إلى عدد من  أدى  الشركات مما  للعديد من  إغالق مؤقت  تسبب فيروس كورونا في    
الثاني  الربع  الكويت، ال سيما خالل  األبطأ في  االقتصادي  اإلغالق والنشاط  التجول وتدابير  العالم. كان لحظر  أنحاء 
من عام 2020، تأثير سلبي كبير على القطاع المصرفي، بما في ذلك على بيتك. أدى انخفاض أحجام المعامالت إلى 
وانخفاض  النفط  باستثناء  اإلجمالي  المحلي  الناتج  انكماش  تأثير  أدى  العموالت في حين  الرسوم ودخل  انخفاض 
أسعار النفط وتدابير اإلغالق إلى زيادة مستوى عدم اليقين بشأن التدفقات النقدية لبعض عمالء بيتك، مما أدى 

إلى زيادة كبيرة في المخصصات في عام 2020 مقارنًة بعام 2019.

على الرغم من تراجع تأثير الجائحة، ال يزال هناك خطر كبير محتمل للطفرات المستقبلية للفيروس التي قد تؤدي    
إلى إعادة فرض التدابير االحترازية واإلغالق. من الصعب تحديد مدى تأثير فيروس كورونا على أعمال بيتك ونتائج 
عملياته ووضعه المالي، وكذلك نسب رأس المال والسيولة التنظيمية الخاصة به، ومع ذلك، يواصل بيتك مراقبة 
تأثير الجائحة عن كثب على االقتصاد العالمي وعلى البلدان التي يعمل فيها بيتك وعلى عمالء بيتك وعلى بيتك 
بما في  العمالء  التعديالت على عناصر محددة من عمليات بيتك وحاالت تعرض  إلى عدد من  الجائحة  أدت  نفسه. 
األحداث  على  الفعلية  اآلثار  ستعتمد  االئتمان.  وبطاقات  القرض  أقساط  على  والتعديالت  القرض  مدة  تمديد  ذلك 
اإلجراءات  فعالية  وعلى  كورونا،  فيروس  جائحة  ومدة  وشدة  مدى  ذلك  في  بما  للغاية،  الواضحة  غير  المستقبلية 

والتدابير التي تتخذها الحكومات والسلطات النقدية والجهات التنظيمية على المدى الطويل.

حرب روسيا وأوكرانيا ) ب(   
في فبراير 2022، أطلقت روسيا غزًوا واسع النطاق على أوكرانيا. من الصعب للغاية التنبؤ بمدى العمل العسكري    
ومدته والعقوبات الناتجة واضطرابات السوق المستقبلية في المنطقة، ولكن قد يكون ذلك كبيًرا وقد يكون له 
تأثير سلبي شديد على المنطقة. ومن بين أمور أخرى، أدى الصراع إلى زيادة التقلب في أسواق بعض األوراق المالية 

والسلع، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، والقطاعات األخرى.

المتحدة وسويسرا وكندا واليابان  المتحدة والمملكة  الواليات  بعد غزو أوكرانيا، فرض االتحاد األوروبي ودول مثل    
األفراد  وبعض  روسيا  على  النطاق  واسعة  اقتصادية  عقوبات  الدولية  والمنظمات  األخرى  الدول  وبعض  وأستراليا 
الواليات  أعلنت  رًدا على غزو روسيا ألوكرانيا. في مارس 2022،  الروسية  المصرفية والشركات  والكيانات  الروسيين 
المتحدة أنها ستحظر واردات النفط والغاز الطبيعي والفحم من روسيا. من الصعب التنبؤ بتأثير هذا اإلعالن على 
األخرى  الدول  إذا كانت  ما  بما في ذلك  العوامل،  األسعار على عدد من  تلك  اآلجلة وتعتمد  والعقود  السلع  أسعار 

تتصرف بنفس الطريقة، ولكن قد يكون هذا التأثير كبيًرا.

وقد تؤثر االستجابات الفعلية والتهديدية لغزو روسيا، وكذلك الحل السلمي السريع للنزاع، أيًضا على أسواق سلع    
معينة، مثل النفط والغاز الطبيعي، وقد يكون لها آثار جانبية، بما في ذلك زيادة التقلب، وتسبب اضطرابات في 
الوضع  يتطور  الوقت،  هذا  وفي  العالم.  مستوى  على  التوريد  وسلسلة  اآلجلة  العقود  وأسعار  معينة  سلع  توافر 

بسرعة وقد يتطور بطريقة قد يكون لها تأثير سلبي على بيتك والقطاع المصرفي ككل في المستقبل.

النقص في سلسلة التوريد العالمية ) ج(   
أثر جائحة كوفيد 19 بشدة على االقتصادات واألسواق المالية منذ عام 2020. أدى تطبيق تدابير اإلغالق والقيود األخرى    
على الصعيد الدولي إلى تقلص االقتصادات في جميع أنحاء العالم. وقد أدى ذلك إلى انخفاض في التجارة وقدرات 
االستهالكية  السلع  التوريد نقص  أمثلة تعطل سلسلة  التوريد. ومن  اإلنتاج وتسبب في اضطرابات في سالسل 
بيتك  أعمال  تتأثر  قد  ذلك،  على  عالوة  والسيارات.  الهواتف  إنتاج  تأخير  في  تسببت  التي  الموصالت  أشباه  مثل 
المال أو سلسلة  العالمي أو أسواق رأس  النقدية بشكل كبير بأي تأثير سلبي على االقتصاد  وعملياته وتدفقاته 

التوريد الناتجة عن الصراع في أوكرانيا أو أي توترات جيوسياسية أخرى.
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الترتيبات  17.1
تتعلق  أخرى  تفاهمات  ،أو  اتفاقيات  أي  أو  التعويض،  ترتيبات  أو  األسهم،  على  تتضمن حقوق  ترتيبات  أي  اتخاذ  يتم  لم   
يعمل  أي شخص  أو  بيتك  بين  التعامل  االمتناع عن  أو  التعامل  حافزًا على  تكون  قد  والتي  الصلة  ذات  المالية  باألوراق 

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 2021 في البند  19 ) المالحق( من مستند العرض هذا، تحت عنوان “اإليضاحات الملحقة بالقوائم المالية”.

المساهمة والصفقات في الشركة متلقية للعرض  17.3
وال  العرض هذا  لتاريخ مستند  السابقة  اإلثني عشر شهًرا  المتحد خالل فترة  األهلي  أي أسهم  يبيع  أو  بيتك  لم يشتر   

يمتلك أي أسهم في األهلي المتحد اعتباًرا من تاريخ مستند العرض هذا.

القضايا والمنازعات الجوهرية  17.4
في تاريخ مستند العرض هذا، ال يوجد أي قضايا أو منازعات جوهرية يكون بيتك طرًفا فيه أو، على حد علم بيتك، قد   

يصبح بيتك طرًفا فيه.

ال توجد ديون 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   
المدقق المستقل بشأن ملخص  البند  8 )تقرير  إلى  الرجوع  العرض هذا. يرجى  تاريخ مستند  الطارئة األخرى لبيتك في 
المالي  الوضع  حول  المعلومات  من  مزيد  على  للحصول  ش.م.ك.ع.(  الكويتي  التمويل  لبيت  الموحدة  المالية  القوائم 

لبيتك.

الوثائق المتاحة لالطالع  17.6
اعتباًرا من تاريخ مستند العرض هذا، يمكن االطالع على الوثائق التالية )أو نسخ منها( من قبل مساهمي االهلي المتحد   

:)www.kfh.com( على الموقع االلكتروني لبيتك

عقد التأسيس والنظام األساسي لبيتك؛ ) أ(   
التقارير السنوية الخاصة ببيتك للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و2020 و2021؛ ) ب(   

أحدث بيانات مالية مرحلية مجمعة مكثفة لبيتك عن األشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2022؛ ) ج(   
مستخرج عن قرارات مجلس اإلدارة بتاريخ 6 يوليو 2022؛ ) د(   

قرارات الجمعية العامة لبيتك المتخذة في االجتماع المنعقد في 25 يوليو 2022؛ ) ه(   
إشعار النية المؤكدة من بيتك إلى األهلي المتحد بتاريخ 25 يوليو 2022؛ ) و(   

الموافقات الخطية للمستشار المالي والمستشار القانوني ووكالء االستالم ووكيل اإلدراج المزدوج ؛ ) ز(   
توصية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيتك بتاريخ 28 يونيو 2022؛ و ) ح(   

اتفاقية التنفيذ عند التوقيع. ) ط(   

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 االدراج المزدوج

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 2021  19.1
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