
 
 
 
 
 
 

 

 اجتماع نتائج 

 اجتماع الجمعية العامة العادية 
 

Outcome of 

Ordinary General Assembly Meeting 
     

تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن مشروع االستحواذ على   1

وتحويل أعماله والبنوك التابعة له إلى   .البنك األهلي املتحد ش.م.ب

افقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية واعتماده.  أعمال متو

 Sharia Supervisory Board’s report on the acquisition of 

Ahli United Bank B.S.C., and the conversion of its 

businesses and subsidiary banks into Sharia 

compliance was heard and approved. 
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ومرفقاته وتمت تالوة كتاب بنك  تقرير مجلس اإلدارة    تم االطالع على  2

املؤرخ   املركزي  للعرض 2022يوليو    7الكويت  الجمعية  واستمعت   ،

والعرض املقدم من  املقدم من السيد/ جاسم السعدون ممثل الشال

افقت   وو جي  إم  بي  كي  املستشار  ممثل  القناعي  رشيد  د.   / السيد 

 . الجمعية على تقرير مجلس اإلدارة مرفقاته

 To review the Board’s report, and the attachments 

thereto. The letter dated 7 July 2022 of the Central Bank 

of Kuwait was read out. The assembly heard the 

presentation of Mr. Jassim Al-Saadoun, representative of 

Al-Shall, and Dr. Rasheed Al-Qenae, representative of 

KPMG, and approved the Board's report and the 

attachments. 
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بتمت   3 اإلدارة  مجلس  توصية  على  افقة  التبادل  إاملو معدل  عتماد 

مقابل  والبالغ    العادل الكويتي  التمويل  بيت  أسهم  من  واحد  سهم 

 سهم من أسهم البنك األهلي املتحد ش.م.ب.  2.695

 To approve the Board of Directors' recommendation to 

approve the exchange ratio of one KFH share against 

2.695 shares of Ahli United Bank B.S.C. 
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افقة على اعتماد   4 التقييم لألصول العينية الذي تم من قبل أحد  املو

رأس   زيادة  بشأن  املال  أسواق  هيئة  من  املعتمدين    املال املقيمين 

 املصدر واملدفوع لبيت التمويل الكويتي. 

 To approve the report of in-kind assets valuation, carried 

out by one of the valuers approved by the Capital 

Markets Authority, regarding the increase of the issued 

and paid-up capital of the Kuwait Finance House. 
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افقة على توصية   5 ستحواذ على أسهم تمثل باإل   مجلس اإلدارةتمت املو

لبنك األهلي املتحد  املصدر واملدفوع لال  امل  % من أسهم رأس100  حتى

و ش.م.ب اإلدارة،  مجلس  يكلفه  تفويض  أو  يفوضه  من  تنفيذ   أو  في 

باإل   ستحواذاإل  الخاص  العرض  و وإرسال  كافة  ستحواذ  اتخاذ 

 لذلك. اإلجراءات الالزمة 

 To approve the Board of Directors’ recommendation to 

acquire shares representing up to 100% of the issued 

and paid-up capital of Ahli United Bank B.S.C., and to 

authorize the Board of Directors, or whoever it authorizes 

or assigns, to implement the acquisition, and to send the 

acquisition offer and fulfill the related procedures. 
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في   6 الصادر  العادية  العامة  الجمعية  قرار  تجديد  على  افقة  املو تمت 

والخاص بإدراج بيت التمويل الكويتي   2020يناير  20جتماعها بتاريخ إ

يفوضه   أو من  اإلدارة  البحرين وتفويض مجلس  بورصة مملكة  أو  في 

اإلجراءات   يكلفه كافة  واتخاذ  اإلدراج  قرار  تنفيذ  تاريخ  تحديد  في 

 الواجبة لتنفيذه. 

 To approve the renewal of the Ordinary General 

Assembly’s decision issued at its meeting held on 20 

January 2020, regarding the listing of Kuwait Finance 

House in the Bahrain Bourse and to authorize the Board 

of Directors, or whoever it authorizes or assigns, to 

determine the implementation date of the listing decision 

and to take all required actions to implement it. 
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 اجتماع نتائج 

 الجمعية العامة غير العادية 
 

Outcome of 

Extra-Ordinary General Assembly Meeting 
     

اإل  1 على تم  اإل   طالع  شأن  في  اإلدارة  مجلس  البنك تقرير  على  ستحواذ 

افقة عليه. و ومرفقاته  األهلي املتحد، ش.م.ب  املو

 The Board of Directors’ report, as well as its attachments, 

on the acquisition of Ahli United Bank, B.S.C. was 

reviewed and approved. 
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افقة على توصية مجلس اإلدارة باإل  2 ستحواذ على أسهم تمثل تمت املو

البنك األهلي املتحد ش.م.ب عن طريق   رأس مال % من أسهم  100حتى  

تبادل األسهم بمعدل التبادل البالغ سهم واحد من أسهم بيت التمويل  

املتحد ش.م.ب،    2.695الكويتي مقابل   البنك األهلي  سهم من أسهم 

ا على أن يكون االستحواذ بطريقتنفيذ هذ يكون  و 
ً
تبادل    ةا القرار معلق

األسهم باملعدل املحدد أعاله وتفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه أو 

عرض   تقديم  وفي  بذلك،  الخاصة  اإلجراءات  جميع  تنفيذ  في  يكلفه 

 ستحواذ واستيفاء ما يرتبط به من إجراءات.اإل 

 To approve the Board of Directors’ recommendation to 

acquire shares representing up to 100% of the shares of 

Ahli United Bank B.S.C. by way of share swap at the 

exchange ratio of one KFH share against 2.695 shares of 

Ahli United Bank B.S.C., provided that the 

implementation of this decision is contingent upon the 

acquisition being by way of share swap at the ratio 

specified above, and to authorize the Board of Directors, 

or whoever it authorizes or assigns, to implement all 

relevant procedures, and to dispatch the acquisition 

offer and fulfill the related procedures. 
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 اجتماع نتائج 

 الجمعية العامة غير العادية 
 

Outcomes  

Extra-Ordinary General Assembly Meeting 

املصدر  3 املال  رأس  بزيادة  اإلدارة  مجلس  توصية  على  افقة  املو تمت 

حده   أسهم  عدد  إصدار  طريق  عن  الكويتي  التمويل  لبيت  واملدفوع 

مليون(    4,200,000,000األقص ى   ومائتي  آالف  بالقيمة  سهم  )أربعة 

اإلدارة  إلسا مجلس  تفويض  )مع  للسهم  كسور في  مية  في  التصرف 

األسهم  هذه  وتخصيص  سجل   األسهم(  في  املسجلين  للمساهمين 

 
ً
 مساهمي البنك األهلي املتحد ش.م.ب في اليوم الذي يتم تحديده وفقا

اإل  تنفيذ  أساس  إلجراءات  على  سهم معدل  ستحواذ  البالغ  التبادل 

الكويتي مقابل   التمويل  بيت  أسهم  من أسهم  سهم    2.695واحد من 

في  اإلدارة  مجلس  تفويض  مع  ش.م.ب  املتحد  األهلي  معالجة    البنك 

كسور األسهم، وتفويض املجلس في تحديد تاريخ تنفيذ القرار وإصدار  

زيادة   لتنفيذ  الالزمة  اإلجراءات  كافة  واتخاذ  املال  رأس  زيادة  أسهم 

 ستحواذ. رأس املال على ضوء التاريخ الذي يحدده املجلس لتنفيذ اإل 

 To approve the Board of Directors’ recommendation to 

increase the issued and paid-up capital of KFH by way of 

issuing a maximum of 4,200,000,000 (four thousand two 

hundred million) shares at the nominal value of the share 

(while authorizing the Board of Directors to dispose of 

the fractional shares), to allocate these shares to the 

shareholders registered in the shareholders register of 

Ahli United Bank B.S.C. on the day to be determined in 

accordance with the procedures for executing the 

acquisition at the exchange ratio of one KFH share 

against 2.695 shares of Ahli United Bank B.S.C., and to 

authorize the Board of Directors to determine the date of 

implementation of the decision, to issue the capital 

increase shares, and to take all necessary actions to 

implement the capital increase in light of the date 

specified by the Board of Directors to implement the 

acquisition. 
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في  4 يكلفه  أو  يفوضه  من  أو  اإلدارة  مجلس  تفويض  على  افقة  املو                  تم 

بعد تنفيذ   -دون إعادة العرض على الجمعية العامة غير العادية    -ذلك  

في   فعليا  واملدفوع االستحواذ  املصدر  املال  رأس  أسهم  عدد  تحديد 

  ( املادتين  التأسيس و)    8وقيمتها وتعديل صياغة  ( من    7( من عقد 

والنظام  التأسيس  عقد  في  بذلك  التأشير  وإعادة  األساس ي  النظام 

األساس ي وكافة السجالت الرسمية على ضوء عدد األسهم الفعلي التي  

 تحد ش.م.ب.يتم إصدارها ملساهمي البنك األهلي امل

 It was approved to authorize the Board of Directors, or 

whoever it authorizes or assigns, to determine, following 

the actual implementation of the acquisition and without 

having to represent the matter to the Extra-Ordinary 

General Assembly, the number and value of the issued 

and paid-up capital shares and to amend article (8) of the 

Memorandum of Association and article (7) of the 

Articles of Association and to re-register the same in the 

Memorandum of Association, Articles of Association and 

all official records in light of the actual number of shares 

issued to the shareholders of Ahli United Bank B.S.C. 
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