
جدول أعمـال الجمعية العـامة العــادية :

1 -سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنـة المالية المنتهية فـي 2019/12/31 والمصادقة عليه.   
2 - سماع كال من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.

3 - سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنـة المالية المنتهية فـي 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4 - مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.

5 - الموافقة على وقف االقتطاع لحساب االحتياطي اإلجباري عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 لبلوغه ما يزيد 
عن نصف رأس المال المصدر ، وذلك بعد تدعيم اإلحتياطي اإلجباري بمبلغ وقدره 1,000 د.ك ) فقط ألــف دينار كويتي 

ال غير( من أرباح السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31.
 6 - سماع تقرير الجزاءات التى تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خالل السنة المالية المنتهية

في 2019/12/31 ) إن وجد(.
7 - الموافقة على اعتماد سياسة توزيع األرباح السنوية للشركة بما قيمته 33 فلس للسهم الواحد كحد أدني لمدة ثالث 

سنوات بداية من توزيعات العام 2019.
8 - المـوافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أربـاح نقدية بنسبة 33% من رأس المـال بواقع 33 فلس للسهم الواحد 

وذلك للمساهمين المسجلين في سجالت مساهمي الشركة كما فى نهاية يوم االستحقاق المحدد له يوم األحد الموافق 
5 أبريل 2020 ويتم توزيع األرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتبـارا من يـوم الخميس المـوافق 9 أبريل 

2020، وتفويض مجلس اإلدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع األرباح في 
حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ اإلستحقاق بثمانية أيام عمل على األقل.

9 - الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في2019/12/31 بمقدار 510,000 
د.ك )فقط خمسمائة وعشرة آالف دينار كويتي ال غير(.

10 - تفويض مجلس اإلدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما ال يتجاوز 10% من أسهم الشركة وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 
لسنة 2010 والئحته التنفيذية وتعديالتهما.

11 - سماع تقرير معامالت مع أطراف ذات صلة التي تمت خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والذي سوف 
يتم المصادقة عليه.

12 - الموافقة على إخالء طرف السادة / أعضاء مجلس اإلدارة و إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية واإلدارية 
عن السنة المالية المنتهية فـي 2019/12/31.

13 - الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 من 
 ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة التغيير اإللزامي لمراقبي الحسابات،

و تفويض مجلس اإلدارة في تحديد أتعابه.
 14 -انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة القادمة والتي مدتها ثالث سنوات *.

هذا وفي حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانونا لصحة هذا االجتماع، سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية 
في ذات المكان ولذات جدول األعمال وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم األحد 29 مارس 2020 ، وعندئذ يكون 
للجمعية العامة العادية – فى اجتماعها الثاني – النظر فى تحديد تاريخي اإلستحقاق والتوزيع الواردين فى البند رقم )8( 

من جدول األعمال ، وتعتبر هذه الدعوة سارية على االجتماع الثاني الذي يكون صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

* تنويــه: يرجى من السادة المساهمين األفراد الراغبين بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة إحضار صحيفة الحالة الجنائية الخاصة 
بهم فى اجتماع الجمعية العامة العاد ية.

 
                                                                                   مجلس اإلدارة



Agenda of the Annual General Meeting: 

1. Presenting and approving the Board of Directors› report for the fiscal year ending 31/12/2019.
2. Presenting and approving both, the Governance Report and the Audit Committee Report, for 

the fiscal year ending 31/12/2019.
3. Presenting and approving of the Auditors› Report for the fiscal year ending 31/12/2019.
4. Presenting and approving the Company›s financial statements for the fiscal year ending 

31/12/2019.
5. Approval of ceasing the annual deductions from the company’s net profits for the statutory 

reserves of the company as of the year ending 31/12/2019 since the statutory reserves 
represent more than half of the issued company’s capital. An additional payment of  
KWD 1000 (One Thousand Kuwaiti Dinars only) shall be made to the statutory reserves of the 
company from the net profits for the year ending 31/12/2019.

6. Presenting any sanctions that have been imposed against the company by regulators for the 
fiscal year ending 31/12/2019. (If applicable)

7. Approval of the company›s annual dividend policy to pay a minimum of 33 fils per share for 
the next three years starting from the dividends distributions for the year 2019.

8. Approving the Board of Directors› proposal to pay cash dividends of 33% (33 Fils per share) 
to the shareholders already registered in the company›s record date on Sunday 5 April 2020. 
Cash dividends are going to be paid to shareholders starting on Thursday 9 April 2020. The 
board of directors is authorized to amend the mentioned timeline to execute the AGM decision 
of dividends payment in case the required publication procedures have not been completed 
eight days prior to the record date.

9. Approving the payment of KD 510 Thousand (Five Hundred and Ten Thousand Kuwaiti 
Dinars Only) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending 31/12/2019.

10. Authorizing the Board of Directors to acquire or sell not exceeding 10% of the company›s 
share capital according to Law No. (7) of 2010 concerning establishment of Capital Markets 
Authority and organizing of securities activity and its executive regulations.

11. Presenting and approving any related party transactions or dealings undertaken during 
2019.

12. Approving to discharge the Board members and absolving them from liability for their 
actions for the fiscal year ending 31/12/2019.

13. Approving the appointment, or re-appointment, of the company›s auditors for the fiscal year 
ending 31/12/2020 according to the list of registered auditors which has been approved by 
the Capital Markets Authority and authorizing the Board to amend the fees thereof.

14. Election of the Board members for the forthcoming tenure of three (3) years*.

In case the quorum required for the validity of the Ordinary Annual General Meeting is not fulfilled, another Ordinary 
General Meeting shall be held at the same place and of the same agenda on Sunday 29th March 2020 at 10:00 am. 
This invitation is deemed effective and applicable to the second meeting which will be considered valid regardless 
of the number of shares represented therein. The AGM is authorized to amend the mentioned timeline to execute 
the AGM decision of dividends payment in case the required quorum has not been met.

Note * : Every candidate for a seat on the Board is kindly advised to provide his/her own criminal 
record  at the AGM.
 
Board of Directors    


