
 

 

 
 AIP/RZ/140إشارة رقم: 

    2022ابريل   5خ:التاري 
 

 المحترم    السيد / محمد سعود العصيمي 

 الرئيس التنفيذي  

 شركة بورصة الكويت 

 

 

 تحية طبية وبعد، 

 افصاح عن معلومات جوهرية الموضوع: 

وتعديالته    2010( لسنة  7عمالً بأحكام الفصل الرابع من كتاب اإلفصاح والشفافية من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

 بخصوص اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية.    11/2015/ 9الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 

  الساعةفي تمام    2022ابريل   19  الموافق   للشركة في يوم الثالثاءنفيدكم علماً بأنه سيتم عقد الجمعية العمومية العادية  

 .  18ر الشركة الرئيسي في برج الحمراء الدور ق باحاً في مالحادية عشر ص

الشركة الكائن في برج الحمراء  وعلى السادة الراغبين بحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية مراجعة مقر  

الستالم بطاقات الحضور والتوكيالت وعلى من يمثلهم احضار كتاب التفويض باالستالم وذلك ابتداًء من يوم    18الدور  

 عصراً.   3صباحاً وحتى    9خالل أوقات العمل من الساعة  2022ابريل  10االحد الموافق  

 

 مرفق طيه  

 هرية نموذج اإلفصاح عن المعلومات الجو  -

 جدول أعمال الجمعية العمومية العادية   -

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

______________ 

 فيصل مال للا 

 الرئيس التنفيذي  



 

  (11)ملحق رقم 

نموذج اإلفصاح عن المعلومات الجوھرية

التاريخ

  المدرجة الشركة اسم

  الجوھرية المعلومة

 الجوھرية المعلومة أثر
  المالي المركز على

 للشركة

 الجوھرية قابلة لقياس ذلك األثر،يتم ذكر األثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة 
  المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبھھا من عقود. ويستثنى األثر

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة باإلفصاح عن معلومة جوھرية تخصھا ولھا انعكاس 
مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب اإلفصاح على باقي 

علومة واألثر المالي المترتب على تلك الشركات المدرجة ذات العالقة يقتصر على ذكر الم
  الشركة بعينھا.



 

 

 

 

 

  

 دول أعمال الجمعية العمومية العادية ج

   2021ديسمبر  31عن السنة املالية املنتهية في 
 

 

 واملصادقة عليه. 2021ديسمبر  31سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  (1

 عليه.واملصادقة   2021ديسمبر  31سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة املالية املنتهية في  (2

 واملصادقة عليهما.  2021ديسمبر  31سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة املالية املنتهية في  (3

 واعتمادها. 2021ديسمبر  31الية املنتهية في مناقشة امليزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة امل (4

ديسمبر    31نتهية في  لجهات الرقابية املختصة خالل السنة املالية املسماع تقرير باملخالفات والجزاءات الصادرة من ا (5

2021   . 

السنة  أو ستتم املصادقة عليه خالل    2021سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت خالل السنة املالية   (6

 )إن وجد(.  2022املالية 

أرباح نقدية بنسبة   (7 الواحد أي بواقع    40مناقشة واعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع  القيمة االسمية للسهم  %من 

 للسهم    40
ً
 كويتي(    4,036,032الواحد بما يعادل مبلغ  فلسا

ً
 واثنان وثالثون دينارا

ً
د.ك )أربعة مليون وستة وثالثون ألفا

 مين املسجلين في سجالت الشركة نهاية يوم االستحقاق. وذلك للمساه

 .2021مبر ديس 31مناقشة واعتماد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  (8

مناقشة واعتماد إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية واملالية   (9

 .2021ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في  واإلدارية عن 

و إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة املعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق  تعيين أ (10

في   املنتهية  املالية  للسنة  الشركة  حسابات  ملراقبي  اإللزامي  التغيير  مدة  مراعاة  مع  وتخويل   2021ديسمبر    31املال 

 لس اإلدارة بتحديد أتعابهم. مج

 

 

 يس ى خالد الصالحع

 ــــيس مجلس اإلدارةــرئـ




