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 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 

بأنه سيتم عقد الجمعية العمومية في تمام    2022  سبتمبر  6  الموافق  للشركة في يوم الثالثاءالعادية    غير  نفيدكم علماً 

ً  الساعة  .  18ر الشركة الرئيسي في برج الحمراء الدور قفي م العاشرة صباحا

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

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

 عصراً.    3صباحاً وحتى  9خالل أوقات العمل من الساعة  2022 اغسطس 24 األربعاء الموافق

  سبتمبر  13الثالثاء الموافق  يوم  قد الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة  وهذا في حال عدم اكتمال النصاب سيتم ع

 في ذات الزمان والمكان.   2022

 

 مرفق طيه  

 نموذج اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية  -

 العادية   غير جدول أعمال الجمعية العمومية -

 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.



 

 

 

 

 

  

 العادية  غير جدول أعمال الجمعية العمومية 
 

 

 للشركة كالتالي:  من النظام األساسي 13تعديل نص المادة  -1

 

 النص قبل التعديل: 

مننم ع عضننو  اسننل متننت م   اننوو مننلة العضننوية  نن    أعضاء،أعضاء( سبعة  7يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )"  

 للتجليل.سموات قابلة 

جليل في الميعاد المحلد لذلك استمر المجلس ال ننا ع فنني إدارة أعمنناك الشننركة لحننين ب اك ا سننباب مجلس إدارة     عذر انتخاب   إذا

  انتخاب مجلس إدارة جليل.

اً طبيعيا أ  اعتباريا  عيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بمتننبة مننا يملاننه مننن أسنن ع في ننا،  يجوب لام متاهع سواء كاو شخص

 ال يجننوب اء مجلس اإلدارة المختارين ب ذه الطري ة مننن مجمننوض أعضنناء مجلننس اإلدارة الننذين يننتع انتخنناب ع،  يتتمزك علد أعض

إال فنني  اإلدارة،لمتاهمين اآلخرين في انتخنناب ب يننة أعضنناء مجلننس للمتاهمين الذين ل ع ممثلوو في مجلس اإلدارة االشتراك مع ا

 يجننوب لمجموعننة مننن المتنناهمين أو يتحنناليوا فيمننا بيننم ع ليه في مجلس اإلدارة، سل د ما باد عن المتبة المتتخلمة في  عيين ممث

 ياننوو ل ننؤالء الممثلننين مننا لمعضنناء الممتخبننين مننن  مجتمعننة.لتعيين ممثم أ  أكثر عم ع في مجلس اإلدارة  ذلك بمتننبة ملايننت ع 

 الح وق  الواجبات" 

 

 

 النص بعد التعديل: 

مننن  ياننووعلننى أو  التنننر ،يتع انتخاب ع من قبم المتاهمين بالتصننوي  أعضاء  من سبعةؤلف  تولى إدارة الشركة مجلس إدارة مي

من ذ   المؤه ت  الخبرات  الم ارات التنني  تماسنن  % على ا قم من ا عضاء المتت لين 20الشركة بين أعضاء مجلس إدارة 

 استتننابعل الحوكمة،  في ساك  جود كنتنننر فنني نننا    ف ا ل وا ماافآ  عختارهع الجمعية العامة العادية   حلد  مع نشاط الشركة.  

المجلننس،  ال يشننترط أو  صننف أعضنناءنأال يزيل علد ا عضاء المتت لين على  ،المتبة ي رب الما   إلى الرقع الصحيح التالي على

 يل.للتجل  اوو ملة العضوية     سموات قابلة  الشركةياوو العضو المتت م من بين المتاهمين في 

 عذر انتخاب مجلس إدارة جليل في الميعاد المحلد لذلك استمر المجلس ال ننا ع فنني إدارة أعمنناك الشننركة لحننين ب اك ا سننباب    إذا

  انتخاب مجلس إدارة جليل.

ي ننا، يجوب لام متاهع سواء كاو شخصاً طبيعيا أ  اعتباريا  عيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بمتننبة مننا يملاننه مننن أسنن ع ف 

 ال يجننوب  يتتمزك علد أعضاء مجلس اإلدارة المختارين ب ذه الطري ة مننن مجمننوض أعضنناء مجلننس اإلدارة الننذين يننتع انتخنناب ع، 

إال فنني  اإلدارة،مجلس اإلدارة االشتراك مع المتاهمين اآلخرين في انتخنناب ب يننة أعضنناء مجلننس  للمتاهمين الذين ل ع ممثلوو في

 يجننوب لمجموعننة مننن المتنناهمين أو يتحنناليوا فيمننا بيننم ع متتخلمة في  عيين ممثليه في مجلس اإلدارة، سل د ما باد عن المتبة ال

 ياننوو ل ننؤالء الممثلننين مننا لمعضنناء الممتخبننين مننن  مجتمعننة.لايننت ع لتعيين ممثم أ  أكثر عم ع في مجلس اإلدارة  ذلك بمتننبة م

 الح وق  الواجبات

 

 

 

 عيس ى خالد الصالح 

 جلس اإلدارة يس مـــــــرئ


