
سجل تجاري رقم ٨٤٩٠

دعـوة لحضـور اجتمـاعي الجمعية العـامة العـاديـة 
وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني )ش.م.ك.ع( إعـــــــالن

يسّر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2020/3/7 بمقر المركز 
الرئيسي الجديد للبنك والكائن في مدينة الكويت : شارع الشهداء بمنطقة الشرق، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول األعمال اآلتي: 

أواًل-   جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:
سماع تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في )2/3)/9)20 والمصادقــــة عليه.1 ))
سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خالل السنة المالية المنتهية في )2/3)/9)20 والمصادقة عليه. 1 2)
سماع تقرير مجلس اإلدارة عن المخالفات والجزاءات خالل السنة المالية المنتهية في )2/3)/9)1.20 3)
اعتماد البيانات المالية للبنك والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في )2/3)/9)20. 1 ))
الموافقة على وقف االقتطاع لحساب االحتياطي اإلجباري عن السنة المالية المنتهية في )2/3)/9)20 لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون عالوة اإلصدار، وذلك بعد تدعيم االحتياطي 1 ))

اإلجباري بمبلغ وقدره 15.533.299/700 د.ك  )خمسة عشر مليونًا وخمسمائة وثالثة وثالثون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون دينارًا كويتيًا وسبعمائة فلسًا1 من أرباح السنة المالية المنتهية في )2/3)/9)20 . 
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في )2/3)/9)20، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي: 1 ))

أرباح نقـديــة : بنسبة )3 % ) خمسة وثالثين في المائة1 من القيمة اإلسمية للسهم الواحد )أي بواقع خمسة وثالثين فلسًا لكل سهم 1، وذلك للمساهمين المقيدين في سجالت مساهمي البنك كما أ- 
في نهاية يوم االستحقاق المحدد له الخميس الموافق )2020/3/2.

: بنسبة )% ) خمسة في المائة 1 من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 326.199.294 سهمًا جديدًا توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجالت ب-  أسهم منحة مجانية 
مساهمي البنك كما في نهاية يوم االستحقاق المحّدد له الخميس الموافق )2020/3/2، كل منهم بنسبة ما يملكه )وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم1، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك 
في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغًا وقدره 00)/32.619.929 د.ك ) إثنان وثالثون مليونًا وستمائة وتسعة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وعشرون دينارًا كويتيًا وأربعمائة فلسًا 1 من حساب األرباح 

والخسائر ، وتفويض مجلس اإلدارة في التصرف في كسور األسهم الناشئة عنها وفقًا لما يراه مالئمًا. 
ويتم توزيع األرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجالت مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها، وذلك اعتبارًا من يوم اإلثنين الموافق 2020/3/30.

وتفويض مجلس اإلدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع األرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ االستحقاق بثمانية أيام عمل.
الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما ال يجاوز 0) % )عشرة في المائة1 من أسهم البنك، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات 1 7)

الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض ساريًا لمدة ثمانية عشر شهرًا اعتبارًا من تاريخ صدوره.  
الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت، وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها اإلسمية وسعر الفائدة 1 ))

وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهالكها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس اإلدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات 
الرقابية المختصة.

الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة واألطراف األخرى ذات الصلة خالل السنة المالية 1.2020 9)
الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضًا وسلفًا وأن يقدم كفاالت وتسهيالت مصرفية أخرى لعمالئه من أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 2020 ، وذلك وفقًا للنظم والشروط التي يطبقها البنك 1 0))

بالنسبة للغير. 
إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في )2/3)/9)20، والمصادقة على تنازلهم عن مكافآتهم عن أعمالهم خالل تلك السنة . 1 )))
تعيين أو إعادة تعيين مراقبْي حسابات البنك للسنة المالية 2020، وتفويض مجلس اإلدارة في تحديد أتعابهما. 1 2))

ثانيًا-  جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 652.398.588/700 د.ك ) ستمائة وإثنان وخمسون مليونًا وثالثمائة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثمانون دينارًا كويتيًا 1 ))

وسبعمائة فلسًا 1 إلى مبلغ وقدره 685.018.518/100 د.ك ) ستمائة وخمسة وثمانون مليونًا وثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر دينارًا كويتيًا ومائة فلسًا 1، وذلك بإصدار 326.199.294 ) ثالثمائة وستة وعشرين 
مليونًا ومائة وتسعة وتسعين ألفًا ومائتان وأربعة وتسعين 1 سهمًا جديدًا توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة 
العادية، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغًا وقدره 32.619.929/400 د.ك ) إثنان وثالثون مليونًا وستمائة وتسعة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وعشرون دينارًا 

كويتيًا وأربعمائة فلسًا 1 من حساب األرباح والخسائر.
وتفويض مجلس اإلدارة في التصرف في كسور األسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقًا لما يراه مالئمًا، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ 

االستحقاق بثمانية أيام عمل.
الموافقة على التعديالت التالية لبعض مواد عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك: 1 2)

تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك : أ- 

النص ) بعد التعديل (النص ) قبل التعديل (

ُحّدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره -/750.000.000 د.ك )سبعمائة وخمسون 
مليون دينار كويتي 1 موزعًا على -/7.500.000.000 سهمًا )سبعة مليارات وخمسمائة مليون 

سهم1، القيمة اإلسمية لكل سهم منها 00) فلس )مائة فلس1.

وُحّدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 652.398.588/700 د.ك 
وثمانية  وخمسمائة  ألفًا  وتسعون  وثمانية  وثالثمائة  مليونًا  وخمسون  وإثنان  )ستمائة 
وثمانون دينارًا كويتيًا وسبعمائة فلسًا1 موزعًا على 6.523.985.887 سهمًا ) ستة مليارات 
وخمسمائة وثالثة وعشرين مليونًا وتسعمائة وخمسة وثمانين ألفًا وثمانمائة وسبعة 

وثمانين سهمًا1، القيمة اإلسمية لكل سهم منها 00) فلس )مائة فلس1.

وجميع هذه األسهم نقدية.

على  موزعًا   1 كويتي  دينار  مليون  وخمسون  سبعمائة   ( د.ك   750.000.000/- وقدره  بمبلغ  به  المصرح  الشركة  مال  رأس  ُحّدد   
-/7.500.000.000 سهمًا )سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم1، القيمة اإلسمية لكل سهم منها 00) فلس )مائة فلس1.

مليونًا  وثمانون  وخمسة  ستمائة   ( د.ك   685.018.518/(00 وقدره  بمبلغ  بالكامل  والمدفوع  المصدر  الشركة  مال  رأس  وُحّدد 
مليارات  )ستة  سهمًا   6.850.185.181 على  موزعًا   ،1 فلسًا  ومائة  كويتيًا  دينارًا  عشر  وثمانية  وخمسمائة  ألفًا  عشر  وثمانية 
وثمانمائة وخمسين مليونًا ومائة وخمسة وثمانين ألفًا ومائة وواحد وثمانين سهمًا1، القيمة اإلسمية لكل سهم منها 00) 

فلس )مائة فلس1.

وجميع هذه األسهم نقدية.

تعديل نص الفقرة ) أ 1 من المادة الخامسة والعشرين من النظام األساسي للبنك : ب- 

النص ) بعد التعديل (النص ) قبل التعديل (

بالتصويت أ-   – العامة  الجمعية   تنتخبهم  أعضاء  اإلدارة من تسعة  يتألف مجلس 
السري – لدورة مدتها ثالث سنوات قابلة للتجديد. 

مع استمرار مجلس اإلدارة الحالي للدورة التي انتخب لها، يتألف مجلس اإلدارة – ابتداًء من 30/)/2020– من أحد عشر عضوًا أ- 
من بينهم عضوان إثنان مستقالن على األقل ، ويتألف  المجلس – ابتداًء من 30/)/2022 – من ثالثة عشر عضوًا من بينهم 
أعضاء مستقلون ال يقل عددهم عن أربعة أعضاء ،  وعلى أاّل يزيد عدد األعضاء المستقلين عن نصف أعضاء مجلس اإلدارة. 

وتنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس اإلدارة، وتختار األعضاء المستقلين، وتحدد مكافآتهم. 

ويكون انتخاب مجلس اإلدارة لدورة مدتها ثالث سنوات قابلة للتجديد، وبمراعاة أن مدة عضوية العضو المستقل تنتهي 
بانتهاء دورة المجلس التي تم اختياره لها ، ويجوز للجمعية العامة العادية اختياره لدورة أخرى واحدة .

وفيما عدا ما يختص به األعضاء المستقلون من أحكام خاصة يقررها القانون أو اللوائح التنفيذية أو تعليمات الجهات 
الرقابية أو هذا النظام، تسرى على األعضاء المستقلين سائر األحكام التي يخضع لها غيرهم من أعضاء مجلس اإلدارة ، 
وعلى األخص األحكام المنصوص عليها في قانون الشركات والئحته التنفيذية لشغل المراكز الشاغرة بمجلس اإلدارة، 

مع مراعاة أنه إذا كان المركز الشاغر لعضو مستقل فيكون شغله بعضو مستقل آخر .

تعديل نص المادة الثامنة والثالثين من النظام األساسي للبنك : ج- 

النص ) بعد التعديل (النص ) قبل التعديل (

يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة إاّل إذا قررت 
الجمعية العامة طريقة معينة للتصويت، ويجب أن يكون التصويت سريًا في انتخاب 

أعضاء مجلس اإلدارة واإلقالة من العضوية. 

يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة إاّل إذا قررت الجمعية العامة طريقة معينة للتصويت.
ويجب أن يكون التصويت سريًا في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وفي اختيار أعضائه المستقلين ، وفي اإلقالة من عضوية 

المجلس، وفي أية حاالت أخرى ينص عليها القانون أو اللوائح التنفيذية أو تعليمات الجهات الرقابية أو هذا النظام. 

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة – إدارة حفظ األوراق المالية، ومقرها: شارع الخليج العربي، برج أحمد - الدور الخامس )هاتف رقم 79))))122، وذلك الستالم بطاقات الدعوة متضمنة 
جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

هذا، ويسّر مجلس اإلدارة – أيضًا – دعوة السادة ممثلي هيئة حملة السندات لحضور كل من اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية في ذات الموعد والمكان سالفي الذكر، ويحق لهم االشتراك في المناقشات 
دون تصويت على القرارات . 

كما يوّد مجلس اإلدارة أن يسترعى عناية السادة المساهمين وممثلي هيئة حملة السندات إلى ما يلي: 
في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانونًا لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية، سوف ُيعقد اجتماع ثاٍن للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول األعمال ، وذلك في تمام الساعة الرابعة من 1 ))

مساء يوم األحد الموافق ))/2020/3، وعندئٍذ يكون للجمعية العامة العادية – في اجتماعها الثاني – النظر في تحديد تاريخي االستحقاق والتوزيع الواردين في البند رقم ))1 من جدول األعمال، وتعتبر هذه الدعوة 
سارية على هذا االجتماع األخير والذي يكون صحيحًا أيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه. 

في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانونًا لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، سوف ُيعقد اجتماع ثاٍن للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان ولذات جدول األعمال ، وذلك في تمام الساعة الرابعة 1 2)
والنصف من مساء يوم األحد الموافق ))/2020/3، وتعتبر هذه الدعوة سارية على االجتماع الثاني والذي يكون صحيحًا إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع .

والله ولي التوفيق...
                                                              مجلـس اإلدارة


