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رأس املــــــال املصـــــرح بــــــــه
رأس املــــــال املصــــــدر واملــــدفــــوع

مبناســبة دعــوة الســادة مســاهمي بنــك الكويــت الوطنــي حلضــور كل مــن اجتماعــي اجلمعيــة العامــة العاديــة 
ــوم الســبت املوافــق 2018/3/10.  ــاح ي ــة للبنــك، واملزمــع عقدهمــا صب وغيــر العادي

وفــي إطــار القواعــد اجلديــدة التــي أصدرتهــا هيئــة أســواق املــال وبورصــة الكويــت لــأوراق املاليــة بشــأن 
املرحلــة االنتقاليــة األولــى لنظــام مــا بعــد التــداول، وعلــى األخــص مــا يتعلــق منهــا بــدورة التســوية )T+3( وآليــة 

ــد اســتحقاقات األســهم. ــد مواعي حتدي

 وحرصــاً مــن البنــك علــى تعريــف مســاهميه الكــرام مبواعيــد اجلــدول الزمنــي الســتحقاقات األســهم ألخذهــا 
بعــن االعتبــار، يــود البنــك أن يوضــح لهــم مــا يلــي: 

ــدون  ــة هــم املســاهمون املقي ــة وأســهم املنحــة املجاني ــاح النقدي ــات األرب املســاهمون املســتحقون لتوزيع  )1(
بســجالت مســاهمي البنــك كمــا فــي نهايــة اليــوم احملــدد لالســتحقاق وهــو يــوم اخلميــس املوافــق 

االســتحقاق(. )يــوم   2018/3/29

وحتــى يكــون املســاهم مقيــداً فــي يــوم االســتحقاق بســجالت مســاهمي البنــك ، يجــب أن يكــون حائــزاً   )2(
للســهم كمــا فــي نهايــة يــوم اإلثنــن املوافــق 2018/3/26، ويكــون هــذا اليــوم هــو آخــر يــوم تــداول للســهم 

محمــاًل بتوزيعــات األربــاح النقديــة وأســهم املنحــة املجانيــة )تاريــخ احليــازة(. 

ــاح  ــل بتوزيعــات األرب ــر محم ــداول للســهم غي ــو أول يــوم ت ــق 2018/3/27 ه ــاء املواف ــوم الثالث ــون ي يك  )3(
االســتحقاق(. دون  التــداول  )تاريــخ  املجانيــة  املنحــة  وأســهم  النقديــة 

ــك واملســتحقن  ــي ســجالت البن ــن ف ــد املســاهمن املقيدي ــة للمقاصــة بتحدي ــع الشــركة الكويتي تضطل  )٤(
لأربــاح النقديــة وأســهم املنحــة املجانيــة، ويبــدأ توزيعهــا علــى املســاهمن املســتحقن لهــا اعتبــاراً مــن 

يــوم اإلثنــن املوافــق 2018/٤/2 )تاريــخ التوزيــع(.

ــة  ــة العام ــة اجلمعي ــد الســابقة تخضــع ملوافق ــى أن املواعي ــة الســادة املســاهمن إل ــك عناي ــا يســترعي البن كم
ولتأكيــد إعــالن البنــك عنهــا لــدى البورصــة، وأنــه فــي حــال عــدم توفــر نصــاب احلضــور املقــرر قانونــاً الجتمــاع 
اجلمعيــة العامــة العاديــة أو غيــر العاديــة فــي 2018/3/10 أو فــي حــال تعديــل اجلــدول الزمنــي الســتحقاقات 

األســهم لعــدم إمتــام إجــراءات الشــهر، فــإن تلــك املواعيــد ســوف تكــون محــالً للتعديــل.

هــذا، وينصــح البنــك الســادة املســاهمن باالطــالع علــى اإلصــدارات التوعويــة ذات الصلــة والصــادرة عــن هيئــة 
أســواق املــال وبورصــة الكويــت لــأوراق املاليــة واملتوفــرة علــى املوقــع اإللكترونــي لــكل منهمــا.

واهلل ولّي التوفيق ...

 رئيــــــس مجلــــــــس اإلدارة 
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