
يســـّر مجلـــس إدارة بنـــك الكويـــت الوطنـــي دعـــوة الســـادة املســـاهمني الكـــرام حلضـــور اجتمـــاع اجلمعيـــة العامـــة العاديـــة املقـــرر عقـــده فـــي متـــام الســـاعة العاشـــرة والنصـــف مـــن صبـــاح يـــوم الســـبت املوافـــق 2019/3/9، ويعقبـــه مباشـــرًة اجتمـــاع اجلمعيـــة 
العامـــة غيـــر العاديـــة، مبقـــر املركـــز الرئيســـي للبنـــك، والكائـــن فـــي مدينـــة الكويـــت - شـــارع عبـــداهلل األحمـــد - بجـــوار مبنـــى بورصـــة الكويـــت،  وذلـــك للنظـــر فـــي املوضوعـــات املدرجـــة علـــى جدولـــي األعمـــال اآلتيـــني: 
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املوافقـــة علـــى وقـــف االقتطـــاع حلســـاب االحتياطـــي اإلجبـــاري عـــن الســـنة املاليـــة املنتهيـــة فـــي 2018/12/31 لبلوغـــه مـــا يزيـــد عـــن نصـــف رأس مـــال البنـــك املصـــدر واملدفـــوع بـــدون عـــالوة اإلصـــدار، وذلـــك بعـــد تدعيـــم االحتياطـــي اإلجبـــاري مببلـــغ . 5
وقـــدره 14٫793٫618/750 د.ك )أربعـــة عشـــر مليونـــاً وســـبعمائة وثالثـــة وتســـعون ألفـــاً وســـتمائة وثمانيـــة عشـــر دينـــاراً كويتيـــاً وســـبعمائة وخمســـون فلســـاً ( مـــن أربـــاح الســـنة املاليـــة املنتهيـــة فـــي 2018/12/31 . 

املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 2018/12/31، وذلك على الوجه املبني في اجلدول الزمني التالي: . 6

أربـــــــــــــــــاح نقـديــــــــــــــــــــــــــــــة: بنســـبة 35 % ) خمســـة وثالثـــني فـــي املائـــة( مـــن القيمـــة اإلســـمية للســـهم الواحـــد )أي بواقـــع خمســـة وثالثـــني فلســـاً لـــكل ســـهم (، وذلـــك للمســـاهمني املقيديـــن فـــي ســـجالت مســـاهمي البنـــك كمـــا فـــي نهايـــة يـــوم أ. 
االســـتحقاق احملـــدد لـــه اخلميـــس املوافـــق 2019/3/28.

ـــي ب.  ـــا ف ـــك كم ـــي ســـجالت مســـاهمي البن ـــن ف ـــى املســـاهمني املقيدي ـــة عل ـــوزع كأســـهم منحـــة مجاني ـــداً تُ ـــك بإصـــدار 310٫665٫994 ســـهماً جدي ـــوع، وذل ـــال املصـــدر واملدف ـــن رأس امل ـــة ( م ـــي املائ ـــة: بنســـبة 5 % ) خمســـة ف أســـهم منحـــة مجاني
نهايـــة يـــوم االســـتحقاق احملـــّدد لـــه اخلميـــس املوافـــق 2019/3/28، كل منهـــم بنســـبة مـــا ميلكـــه ) وبواقـــع خمســـة أســـهم عـــن كل مائـــة ســـهم(، وتغطيـــة قيمـــة الزيـــادة الناجتـــة عـــن ذلـــك فـــي رأس املـــال املصـــدر واملدفـــوع والبالغـــة مبلغـــاً وقـــدره 
31٫066٫599/400 د.ك )واحـــد وثالثـــون مليونـــاً وســـتة وســـتون ألفـــاً وخمســـمائة وتســـعة وتســـعون دينـــاراً كويتيـــاً وأربعمائـــة فلســـاً( مـــن حســـاب األربـــاح واخلســـائر ، وتفويـــض مجلـــس اإلدارة فـــي التصـــرف فـــي كســـور األســـهم الناشـــئة عنهـــا 

ـــراه مالئمـــاً.  وفقـــاً ملـــا ي

ويتم توزيع األرباح النقدية وأسهم املنحة املجانية على املساهمني املستحقني لها اعتباراً من يوم اإلثنني املوافق 2019/4/1.

وتفويض مجلس اإلدارة في تعديل اجلدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار اجلمعية العامة بتوزيع األرباح في حالة عدم إمتام إجراءات الشهر قبل تاريخ االستحقاق بثمانية أيام عمل على األقل.

ـــة فـــي . 7 ـــح وقـــرارات وتعليمـــات اجلهـــات الرقابي ـــون واللوائ ـــي ينـــص عليهـــا القان ـــة( مـــن أســـهم البنـــك، وذلـــك وفقـــاً للضوابـــط والشـــروط الت ـــع أو التصـــرف فيمـــا ال يجـــاوز 10% )عشـــرة فـــي املائ ـــى تفويـــض مجلـــس اإلدارة فـــي شـــراء أو بي املوافقـــة عل
ـــاراً مـــن تاريـــخ صـــدوره.   ـــة عشـــر شـــهراً اعتب ـــى أن يســـتمر هـــذا التفويـــض ســـارياً ملـــدة ثماني هـــذا اخلصـــوص، وعل

املوافقـــة علـــى تفويـــض مجلـــس اإلدارة فـــي إصـــدار ســـندات بكافـــة أنواعهـــا بالدينـــار الكويتـــي أو بـــأي عملـــة أخـــرى يراهـــا مناســـبة داخـــل و/أو خـــارج دولـــة الكويـــت، وفـــي حتديـــد مـــدة تلـــك الســـندات وقيمتهـــا اإلســـمية وســـعر الفائـــدة وموعـــد الوفـــاء . 8
بهـــا ووســـائل تغطيـــة قيمتهـــا وقواعـــد طرحهـــا واســـتهالكها وســـائر شـــروطها وأحكامهـــا، وملجلـــس اإلدارة أن يســـتعني مبـــن يـــراه فـــي تنفيـــذ كل أو بعـــض مـــا ذكـــر، وذلـــك كلـــه بعـــد أخـــذ موافقـــة اجلهـــات الرقابيـــة املختصـــة.
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إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة املالية املنتهية في 2018/12/31، واملصادقة على تنازلهم عن مكافآتهم عن أعمالهم خالل تلك السنة. . 11

تعيني أو إعادة تعيني مراقبْي حسابات البنك للسنة املالية 2019، وتفويض مجلس اإلدارة في حتديد أتعابهما.. 12

انتخاب تسعة أعضاء ملجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثالث سنوات. . 13

ثانيًا- جدول أعمال اجتماع اجلمعية العامة غير العادية: 
املوافقة على زيادة رأس مال البنك املصدر واملدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 621٫331٫989/300د.ك ) ستمائة وواحد وعشرون مليوناً وثالثمائة وواحد وثالثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً وثالثمائة فلساً ( إلى مبلغ . 1

وقدره 652٫398٫588/700 د.ك )ستمائة وإثنان وخمسون مليوناً وثالثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً(، وذلك بإصدار 310٫665٫994 ) ثالثمائة وعشرة ماليني وستمائة وخمسة 
وستني ألفاً وتسعمائة وأربعة وتسعني ( سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على املساهمني املستحقني لها على الوجه املبني في اجلدول الزمني املعتمد من اجلمعية العامة العادية، وتغطية قيمة الزيادة الناجتة عن ذلك في رأس 

 املال املصدر واملدفوع والبالغة مبلغاً وقدره 31٫066٫599/400 د.ك )واحد وثالثون مليوناً وستة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وتسعون ديناراً كويتياً وأربعمائة فلساً( من حساب األرباح واخلسائر.
وتفويض مجلس اإلدارة في التصرف في كسور األسهم الناشئة عن توزيع أسهم املنحة املجانية وفقاً ملا يراه مالئماً ، وفي تعديل اجلدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إمتام إجراءات الشهر قبل تاريخ االستحقاق بثمانية أيام عمل 

على األقل.
املوافقة على تعديل نص املادة الرابعة من كل من عقد التأسيس والنظام األساسي تعدياًل جزئياً يقتصر على البند رقم )7( منها واملتعلق بأحد أغراض البنك:  . 2

النص املعّدلالنص األصلي
، وتقدمي اخلدمات )7( مزاولة أعمال ونظم الدفع والتسوية اإللكترونية التي يُصرح بها للشركة . بها للشركة، وتشغيلها  التي يُصرح  الدفع والتسوية اإللكترونية لألموال  )7( مزاولة أعمال نظم 

النشاط. بهذا  الصلة  ذات  األخرى  واألعمال 

وفيما عدا هذا التعديل اجلزئي، يظل قائماً وسارياً دون تعديل نص املادة الرابعة من كل من عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك في سائر ما اشتمل عليه من أغراض البنك . 

املوافقة على تعديل نص املادة اخلامسة من كل من عقد التأسيس والنظام األساسي واملتعلقة برأس مال البنك، وذلك تبعاً لزيادة رأس املال املصدر واملدفوع مبقدار أسهم املنحة  : . 3

النص املعّدلالنص األصلي
ُحّدد رأس مال الشركة املصرح به مببلغ وقدره -/750٫000٫000 د.ك )سبعمائة وخمسون مليون دينار كويتي ( موزعاً 
على -/7٫500٫000٫000 سهماً )سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم(، القيمة اإلسمية لكل سهم منها 100 فلس 

)مائة فلس( .

وُحّدد رأس مال الشركة املصدر واملدفوع بالكامل مببلغ وقدره 621٫331٫989/300 د.ك )ستمائة وواحد وعشرون مليوناً 
وثالثمائة وواحد وثالثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً وثالثمائة فلس( موزعاً على 6٫213٫319٫893 
سهماً )ستة مليارات ومائتان وثالثة عشر مليوناً وثالثمائة وتسعة عشر ألفاً وثمامنائة وثالثة وتسعني سهماً(، القيمة 

اإلسمية لكل سهم منها مائة فلس.
وجميع هذه األسهم نقدية.

ُحّدد رأس مال الشركة املصرح به مببلغ وقدره -/750٫000٫000 د.ك )سبعمائة وخمسون مليون دينار كويتي ( موزعاً 
على -/7٫500٫000٫000 سهماً )سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم(، القيمة اإلسمية لكل سهم منها 100 فلس 

)مائة فلس(.

وُحّدد رأس مال الشركة املصدر واملدفوع بالكامل مببلغ وقدره 652٫398٫588/700 د.ك ) ستمائة وإثنان وخمسون 
على  موزعاً  فلساً(  وسبعمائة  كويتياً  ديناراً  وثمانون  وثمانية  وخمسمائة  ألفاً  وتسعون  وثمانية  وثالثمائة  مليوناً 
6٫523٫985٫887 سهماً ) ستة مليارات وخمسمائة وثالثة وعشرين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانني ألفاً وثمامنائة 

وسبعة وثمانني سهماً(، القيمة اإلسمية لكل سهم منها 100 فلس )مائة فلس(.
وجميع هذه األسهم نقدية .

ويرجـــى مـــن الســـادة املســـاهمني مراجعـــة الشـــركة الكويتيـــة للمقاصـــة - إدارة حفـــظ األوراق املاليـــة، ومقرهـــا: شـــارع اخلليـــج العربـــي، بـــرج أحمـــد - الـــدور اخلامـــس )هاتـــف رقـــم 22464579(، وذلـــك الســـتالم بطاقـــات الدعـــوة متضمنـــة جدولـــي أعمـــال 
اجلمعيـــة العامـــة العاديـــة وغيـــر العاديـــة.

هـــذا، ويســـّر مجلـــس اإلدارة - أيضـــاً - دعـــوة الســـادة ممثلـــي هيئـــة حاملـــي الســـندات حلضـــور كل مـــن اجتماعـــي اجلمعيـــة العامـــة العاديـــة وغيـــر العاديـــة فـــي ذات املوعـــد واملـــكان ســـالفي الذكـــر، ويحـــق لهـــم االشـــتراك فـــي املناقشـــات دون تصويـــت علـــى 
القـــرارات . 

كما يوّد مجلس اإلدارة أن يسترعى عناية السادة املساهمني وممثلي هيئة حملة السندات إلى ما يلي: 
فـــي حـــال عـــدم توفـــر نصـــاب احلضـــور املقـــرر قانونـــاً لصحـــة اجتمـــاع اجلمعيـــة العامـــة العاديـــة، ســـوف يُعقـــد اجتمـــاع ثـــاٍن للجمعيـــة العامـــة العاديـــة فـــي ذات املـــكان ولـــذات جـــدول األعمـــال ، وذلـــك فـــي متـــام الســـاعة الرابعـــة مـــن مســـاء يـــوم . 1

األحـــد املوافـــق 2019/3/17، وعندئـــٍذ يكـــون للجمعيـــة العامـــة العاديـــة - فـــي اجتماعهـــا الثانـــي - النظـــر فـــي حتديـــد تاريخـــي االســـتحقاق والتوزيـــع الوارديـــن فـــي البنـــد رقـــم )6( مـــن جـــدول األعمـــال، وتعتبـــر هـــذه الدعـــوة ســـارية علـــى هـــذا 
االجتمـــاع األخيـــر والـــذي يكـــون صحيحـــاً أيـــاً كان عـــدد األســـهم املمثلـــة فيـــه. 

فـــي حـــال عـــدم توفـــر نصـــاب احلضـــور املقـــرر قانونـــاً لصحـــة اجتمـــاع اجلمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة، ســـوف يُعقـــد اجتمـــاع ثـــاٍن للجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة فـــي ذات املـــكان ولـــذات جـــدول األعمـــال، وذلـــك فـــي متـــام الســـاعة الرابعـــة . 2
والنصـــف مـــن مســـاء يـــوم األحـــد املوافـــق 2019/3/17، وتعتبـــر هـــذه الدعـــوة ســـارية علـــى االجتمـــاع الثانـــي والـــذي يكـــون صحيحـــاً إذا حضـــره مـــن ميثـــل أكثـــر مـــن نصـــف رأس املـــال املصـــدر واملدفـــوع .

واهلل ولي التوفيق...

مجلـس اإلدارة

إعـــــــالن
دعـوة حلضور اجتماعي اجلمعية العامة العادية وغير العادية ملساهمي بنك الكويت الوطني )ش.م.ك.ع(












