Date:
Ref:

14
May
2020
21 Ramadan 1441
10 / 10 / 208 / 2020

To: Chief Executive Officer
Boursa Kuwait
Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you
Subject: Supplementary Disclosure
Extending the Nomination Period for Members of
KFH’ BOD the Fifteenth Session (2020 - 2022)
In reference to the above, and in line with Kuwait Finance
House ‘KFH’ interest in adhering to Chapter 4 ‘Disclosure of
Material Information’ of CMA Executive Bylaws Book 10
(Disclosure and Transparency), KFH would like to report the
following:
Further to our previous disclosure dated 7th May 2020,
regarding the opening of the nomination period for the
BOD membership for the upcoming three-year term
(2020 - 2022) for ordinary/independent board members
and given the current circumstances pertaining to
Coronavirus Pandemic (Covid-19) and the ‘Total Curfew’
imposed up to Saturday 30th May 2020:
 KFH announces the extension of the Nomination
Period for the BOD membership until Thursday
11th June 2020 instead of Thursday 21st May 2020.
 Those willing to nominate for BOD membership shall
submit their nomination application and fulfil the entire
conditions and provisions of Law and Central Bank of
Kuwait Instructions.
 Nomination Applications will be received by the BOD
secretariat from 10:00 am to 12:00 pm after the ‘Total
Curfew’ is over, Floor (31) - Baitak Tower - Abdulla Al
Mubarak Street - Kuwait City, or via the Email:
fawaz.aleneizy@kfh.com
Attached is Appendix (13) ‘Supplementary Disclosure Form’
for your reference. A copy of the same has been submitted to
CMA.

Best Regards,
Ahmed Soud Al Kharji
Acting Group Chief Executive Officer
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:التار خ
:اﳌوافق
:اﻹشارة

 الرئ س التنفيذي/السيد
بورصة الكو ت
السﻼم عليكم ورحمة ﷲ و ر اته
 إفصاح مكمل:اﳌوضوع
تمديد فتح باب ال شيح لعضو ة مجلس إدارة ب تك
(2022 - 2020) الدورة ا امسة عشرة
ً
 وحرصا من ب ت التمو ل ال و "ب تك" ع،باﻹشارة إ اﳌوضوع أعﻼه
اﻹل ام بمتطلبات الفصل الرا ع )اﻹفصاح عن اﳌعلومات ا و ر ة( من
الكتاب العاشر )اﻹفصاح والشفافية( من الﻼئحة التنفيذية ل يئة أسواق
:  نفيدكم بما ي،اﳌال
ً
 شأن فتح باب ال شيح،2020  مايو7 إ اقا ﻹفصاحنا السابق بتار خ
لعضو ة مجلس اﻹدارة )اﻷعضاء العادي ن واﳌستقل ن( للدورة ا امسة
ً
 ونظرا للظروف الرا نة،( ومد ا ثﻼث سنوات2022 - 2020) عشر
( وفرض ا ظر الشامل ح يوم19- ا اصة بجائحة كرونا )كوفيد
:2020  مايو30 الس ت اﳌ وافق
، علن ب تك عن تمديد فتح باب ال شيح لعضو ة مجلس اﻹدارة
ً
 بدﻻ من يوم2020  يونيو11 وذلك ح يوم ا م س اﳌ وافق
.2020  مايو21 ا م س اﳌ وافق
 ع السادة الراغب ن ال شيح لعضو ة مجلس اﻹدارة تقديم
طلبات ال شيح مع إس يفاء افة الشروط والضوابط ال يقر ا
.القانون و عليمات بنك الكو ت اﳌركزي
ً
 يتم إستقبال طلبات ال شيح من الساعة العاشرة صباحا ح
ً
الساعة الثانية عشرة ظ را عد إن اء ا ظر الشامل لدى أمانة سر
 مدينة-  شارع عبد ﷲ اﳌبارك-  برج ب تك- (31) الدور،مجلس اﻹدارة
:اﻹلك و ي
ال يد
طر ق
عن
أو
الكو ت
fawaz.aleneizy@kfh.com
ً
 ذا وقد تم،(13) مرفق لكم نموذج "اﻹفصاح اﳌكمل" وفقا للم ق رقم
. يئة أسواق اﳌال ب ة منه/ تزو د السادة

،وتفضلوا بقبول فائق اﻹح ام
أحمد سعود ا ر
الرئ س التنفيذي للمجموعة بالت ليف

14 May 2020

2020  مايو14

Kuwait Finance House (KFH)

(ب ت التمو ل الكو )ب تك

Appendix (13)
Supplementary Disclosure Form

(13) م ق رقم
نموذج اﻹفصاح اﳌكمل

Extending the Nomination Period for Members of
KFH’ BOD the Fifteenth Session (2020 - 2022)

تمديد فتح باب ال شيح لعضو ة مجلس إدارة ب تك
(2022 - 2020) الدورة ا امسة عشرة

اﻹفصاح اﳌكمل

Supplementary Disclosure
Date

Listed Company

اسم الشركة اﳌدرجة

التار خ

14 May 2020

Kuwait Finance House (KFH)

"ب ت التمو ل الكو "ب تك

2020  مايو14

Disclosure Title

عنوان اﻹفصاح

Extending the Nomination Period for Members of KFH’ BOD
the Fifteenth Session (2020 - 2022)

تمديد فتح باب ال شيح لعضو ة مجلس إدارة ب تك

Previous Disclosure

اﻹفصاح السابق

7 May 2020

2020  مايو7

(2022 - 2020) الدورة ا امسة عشرة

Opening the Nomination Period for Members of KFH’ BOD
the Fifteenth Session (2020 - 2022)

فتح باب ال شيح لعضو ة مجلس إدارة ب ت التمو ل الكو

Material Information
Further to our previous disclosure dated 7th May 2020,
regarding the opening of the nomination period for the BOD
membership for the upcoming three-year term (2020 - 2022)
for ordinary/independent board members and given the
current circumstances pertaining to Coronavirus Pandemic
(Covid-19) and the ‘Total Curfew’ imposed up to Saturday
30th May 2020:
 KFH announces the extension of the Nomination Period
for the BOD membership until Thursday 11th June 2020
instead of Thursday 21st May 2020.
 Those willing to nominate for BOD membership shall
submit their nomination application and fulfil the entire
conditions and provisions of Law and Central Bank of
Kuwait Instructions.
 Nomination Applications will be received by the BOD
secretariat from 10:00 am to 12:00 pm after the ‘Total
Curfew’ is over, Floor (31) - Baitak Tower - Abdulla Al
Mubarak Street - Kuwait City, or via the Email:
fawaz.aleneizy@kfh.com

اﳌعلومة ا و ر ة

Effect of the Material Information
on the Company’s Financial Position
Currently, there is no effect on KFH’s Financial Position.

(2022 - 2020) الدورة ا امسة عشر ة
ً
 شأن فتح باب ال شيح،2020  مايو7 إ اقا ﻹفصاحنا السابق بتار خ
لعضو ة مجلس اﻹدارة )اﻷعضاء العادي ن واﳌستقل ن( للدورة ا امسة عشر
ً
 ونظرا للظروف الرا نة ا اصة بجائحة،( ومد ا ثﻼث سنوات2022 - 2020)
يوم الس ت اﳌ وافق

( وفرض ا ظر الشامل ح19- كرونا )كوفيد
:2020  مايو30

 وذلك، علن ب تك عن تمديد فتح باب ال شيح لعضو ة مجلس اﻹدارة
ً
 بدﻻ من يوم ا م س اﳌ وافق2020  يونيو11 ح يوم ا م س اﳌ وافق
.2020  مايو21
 ع السادة الراغب ن ال شيح لعضو ة مجلس اﻹدارة تقديم طلبات
ال شيح مع إس يفاء افة الشروط والضوابط ال يقر ا القانون
.و عليمات بنك الكو ت اﳌركزي
ً
 يتم إستقبال طلبات ال شيح من الساعة العاشرة صباحا ح الساعة
ً
الثانية عشرة ظ را عد إن اء ا ظر الشامل لدى أمانة سر مجلس
 مدينة الكو ت أو-  شارع عبد ﷲ اﳌبارك-  برج ب تك- (31) الدور،اﻹدارة
fawaz.aleneizy@kfh.com :عن طر ق ال يد اﻹلك و ي
أثر اﳌعلومة ا و ر ة
ع اﳌركز اﳌا للشركة
.ﻻ يوجد أثر الوقت ا ا ع اﳌركزاﳌا لب تك

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the
material information can measure that effect, excluding the financial
effect resulting from tenders or similar contracts.

،حال انت اﳌعلومة ا و ر ة قابلة لقياس ذلك اﻷثر

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some
material information related to it and has Significant Effect on other
listed companies’ which are members of the same Group, the other
companies’ disclosure obligations are limited to disclosing the
information and the financial effect occurring to that company itself.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة باﻹفصاح عن معلومة جو ر ة تخص ا ول ا

يتم ذكر اﻷثر ع اﳌركز اﳌا

.و س ث اﻷثراﳌا الناتج عن اﳌناقصات واﳌمارسات وما ش ا من عقود

 فإن واجب اﻹفصاح ع،ا ع اس مؤثر ع با الشر ات اﳌدرجة من ضمن ا موعة
با الشر ات اﳌدرجة ذات العﻼقة يقتصر ع ذكر اﳌعلومة واﻷثر اﳌا اﳌ تب ع تلك
.الشركة عي ا

إعالن عن تمديد فترة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل
الكويتي للدورة الخامسة عشرة ( )2022 -2020لألعضاء العاديين والمستقلين
وذلك حتى يوم الخميس الموافق 2020/6/11
ً
نظــرا لتطبيــق حظــر التجــوال الشــامل فــي دولــة الكويــت ،يســر بيــت التمويــل الكويتــي
(ش.م.ك.ع) أن يعلــن عــن تمديــد فتــرة تلقــي طلبــات الترشــح لعضويــة مجلــس إدارة بيــت
التمويــل الكويتــي (ش.م.ك.ع) لألعضــاء العادييــن والمســتقلين للــدورة الخامســة عشــرة
ً
وفقــا للشــروط اآلتيــة:
ومدتهــا ثــاث ســنوات ()2022 -2020
ً
أوال :بالنسبة لألعضاء العاديين من مساهمي بيت التمويل الكويتي:

اســتيفاء املتطلبات والشــروط املقررة باملادة ( )68املعدلة من القانون رقم  32لســنة  1968في شــأن النقد
وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم املهنــة املصرفيــة وتعديالتــه بشــأن القواعــد والضوابــط اخلاصــة باخلبــرة
املطلوبــة للترشــيح ،وكذلــك الشــروط الــواردة فــي النظــام األساســي لبيــت التمويــل الكويتــي املــادة (.)17
ثانيا :بالنسبة لألعضاء المستقلين:
ً

اســتيفاء املتطلبــات والشــروط العامــة لعضويــة مجلــس اإلدارة والشــروط اخلاصــة باألعضــاء املســتقلني
واملقــررة ضمــن قواعــد ونظــم احلوكمــة فــي البنــوك الكويتيــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي واملؤرخــة
 10ســبتمبر  2019واملبينــة أدنــاه:
1.أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
2.أال يكــون قــد ســبق احلكــم عليــه فــي جنايــة بعقوبــة مقيــدة للحريــة أو جرميــة إفــاس بالتقصيــر أو
التدليــس أو جرميــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة أو بعقوبــة مقيــدة للحريــة بســبب مخالفتــه ألحــكام
قانــون الشــركات مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.
3.أال يكون قد أشهر إفالسه أو امتنع عن الدفع ولو ملرة واحدة.
4.أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

5.أن يكــون لديــه خبــرة كافيــة فــي الشــئون املصرفيــة أو املاليــة أو االقتصاديــة وفقـاً للقواعــد والضوابــط
الصــادرة مــن مجلــس إدارة بنــك الكويــت املركــزي.
6.أال يكون عضو مجلس إدارة أو موظفاً في بنك آخر من البنوك العاملة في دولة الكويت.
7.أال تزيــد مســاهمته ومســاهمة أي مــن أقربائــه مــن الدرجــة األولــى مجتمعــن ،بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشــر ،عــن  %1مــن أســهم البنــك.
8.أال يكــون ،عنــد الترشــح أو خــال العامــن الســابقني مــن تاريــخ الترشــح ،لديــه عالقــة جتاريــة مؤثــرة أو
إداريــة أو استشــارية مــع أي مــن املســاهمني الرئيســيني فــي البنــك أو أي مــن املجموعــات املالكــة الذيــن
يشــكل حتالفهــم نســبة مســاهمة جتعلهــم فــي عــداد املســاهم الرئيســي.
9.أال يكون عند الترشح أو خالل العامني السابقني من تاريخ الترشح ،قد شغل عضوية مجلس إدارة في
البنك أو أي منصب تنفيذي فيه أو ضمن مجموعة البنك .واستثنا ًء ،وملرة واحدة ،عند البدء في تطبيق
تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي فــي شــأن قواعد ونظم احلوكمة في البنوك ،فإنه يجوز ترشــح األعضاء
احلاليــن فــي البنــك أو ضمــن مجموعــة البنــك ممــن تنطبــق عليهم جميع شــروط االســتقاللية األخرى.
@kfhgroup

	10.أال تربطــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة فــي
البنــك أو مجموعــة البنــك.
	11.أال يكــون عنــد الترشــح أو خــال العامــن الســابقني يعمــل لــدى البنــك أو ضمــن مجموعــة البنــك ،أو
لــدى أي مــن املســاهمني الرئيســيني فــي البنــك أو املجموعــة.
	12.أال يكــون لديــه أو لــدى أقاربــه مــن الدرجــة األولــى أي عالقــة ائتمانيــة مــع البنــك أو مجموعــة البنــك
تزيــد عــن إجمالــي املبلــغ احملــدد فــي تعليمــات القــروض االســتهالكية واإلســكانية ،وأال يكــون لديهــم
ودائــع أو محافــظ مــدارة لــدى البنــك أو مجموعــة البنــك تزيــد فــي مجموعهــا عــن  100ألــف دينــار
كويتــي أو مــا يعادلهــا مــن العمــات األخــرى.
	13.أال يكــون مالــكاً لشــركة أو مســاهماً رئيســياً فيهــا أو عضــواً فــي مجلــس إدارتهــا أو عضــواً تنفيذي ـاً
فيهــا ،حاصلــة علــى ائتمــان ،أو ضامنــة الئتمــان مــن البنــك أو مجموعــة البنــك تزيــد قيمتــه علــى نســبة
 %5مــن رأس املــال املدفــوع.
14.أال يكــون عنــد الترشــح أو خــال العامــن الســابقني شــريكاً فــي مكتــب التدقيــق اخلارجــي للبنــك
أو عضــواً فــي فريــق التدقيــق علــى مجموعــة البنــك ،وأال تربطــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى
بالشــريك املســؤول عــن عمليــة التدقيــق اخلارجــي.
15.أال يتقاضــى مــن البنــك أي راتــب أو مبلــغ مالــي باســتثناء مــا يتلقــاه لقــاء عضويتــه فــي املجلــس أو
توزيعــات األربــاح التــي يتقاضاهــا بصفتــه مســاهماً أو الفوائــد املســتلمة أو املســتحقة علــى ودائعــه أو
اســتثماراته مــن األنشــطة االعتياديــة للبنــك.
فعلــى مــن يرغــب فــي ترشــيح نفســه مــن مســاهمي بيــت التمويــل الكويتــي أو غيرهــم ،ممــن تتوافــر فيــه
شــروط الترشــح الســالف بيانهــا أن يقــوم بتقــدمي طلــب الترشــيح ألمانــة ســر مجلــس اإلدارة الكائــن فــي
مدينــة الكويــت  -شــارع عبــداهلل املبــارك  -بــرج بيتــك  -الــدور ،,31أو التواصــل عــن طريــق البريــد
اإللكترونــي التالــي  ،fawaz.aleneizy@kfh.comخــال الفتــرة مــن يــوم األحــد املوافــق 2020/5/10
صباحــا وحتــى الســاعة الثانيــة عشــرة ظهـ ًرا
إلــى يــوم اخلميــس املوافــق  2020/6/11مــن الســاعة العاشــرة
ً
ـفوعا مبــا يلــي:
علــى أن يكــون طلــب الترشــيح مشـ ً
1.السيرة الذاتية للمرشح مدعمة باملستندات.

2.إقرار مكتوب من املرشح بتوافر شروط العضوية لديه عند تقدمي طلب الترشح.
3.تفويــض مكتــوب مــن املرشــح مبخاطبــة نيابــة شــئون التنفيــذ اجلنائــي والتعــاون الدولــي للحصــول علــى
شــهادات األحــكام الباتــة إن وجــدت.
4.إقــرار مكتــوب باطــاع املرشــح علــى تعميــم بنــك الكويــت املركــزي املــؤرخ  2019/5/9بعــدم ملكيــة مــا
نســبته  %5مــن رأس مــال بيــت التمويــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بــدون موافقــة مســبقة مــن بنــك
الكويــت املركــزي والتعهــد باإلفصــاح إذا زادت ملكيتــه عــن  %1مــن رأس املــال.
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