
 العادية العموميةجدول أعمال الجمعية 
 
 11/11/1112سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  -1

 والمصادقة عليه.
سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  -1

 والمصادقة عليه. 11/11/1112
والمصادقة  11/11/1112ي مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية ف -1

 عليها.
والمصادقة  11/11/1112المالية المنتهية في الحوكمة عن السنة  سماع تقرير -4

 عليه.
 11/11/1112المالية المنتهية في سماع تقرير لجنة التدقيق عن السنة  -5

 والمصادقة عليه.
ن قبل مالية( التي تم توقيعها على الشركة مالمالية وغير التالوة بيان الجزاءات ) -2

 .11/11/1112خالل السنة المالية المنتهية في  لجهات الرقابيةا
فلس  2% )2دارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة الموافقة على توصية مجلس اإل -7

لكل سهم( على المساهمين المسجلين بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية 
 العمومية.

د.ك. عن السنة  ألف 84.111اعتماد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وقدرها  -8
 .11/11/1112المالية المنتهية في 

% من عدد 11تفويض مجلس اإلدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما ال يتجاوز  -9
التنفيذية  والئحته 1111لسنة  7وذلك وفقا لمواد القانون رقم  ،أسهمها

 وتعديالتهما.
تي أو بأي عملة أخرى الموافقة لمجلس اإلدارة على إصدار سندات بالدينار الكوي -11

يراها مناسبة وبما اليتجاوز الحد األقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله 
بالعمالت األجنبية، مع تفويض مجلس االدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها 

وذلك  ،وقيمتها االسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها
 ت الرقابية المختصة.بعد أخذ موافقة الجها

 % من صافي الربح لحساب االحتياطي القانوني.11الموافقة على تحويل  -11
 % من صافي الربح لحساب االحتياطي االختياري.11الموافقة على تحويل  -11
براء ذمتهم في كل ما يتعلق  إخالء -11 طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة وا 

 .11/11/1112في  بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية
 (.2019 – 2017انتخاب مجلس إدارة للسنوات الثالث القادمة ) -14



 11/11/1117تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في  -15
مع  أسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المالالمعتمدة بقائمة المن ضمن 

وتفويض مجلس اإلدارة لتحديد  ساباتمراعاة مدة التغيير اإللزامي لمراقبي الح
 أتعابهم.

مع أطراف ذات صلة خالل السنة المالية تمت الموافقة على المعامالت التي  -12
في التعامل مع األطراف  اإلدارة، وتفويض مجلس 11/11/1112المنتهية في 

ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية 
 .11/11/1117في 

 

 

 غير العادية العموميةجدول أعمال الجمعية 
 

( من النظام األساسي 4( من عقد التأسيس والمادة )5المادة ) تعديلالبند األول: 

 على النحو التالي:

 

 

 :نص المادة الحالي قبل التعديل

 

 األغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي:         

االستيراد والتصدير سواء عن طريق التسليف المباشر أو  تمويل عمليات -1

بواسطة قبول التحويالت المسحوبة على الشركة ألّجال قصيرة، باإلضافة إلى 

         الوساطة في تأمين التسهيالت المصرفية للعمالء في الكويت والخارج.

                    

قترضين والقيام بأعمال القيام بوظيفة الوسيط بين جمهرة المقرضين والم -2

المالية المتوسطة  األوراق إصدارالوكالة المعتمدة لعمليات الدفع الناشئة عن 

  ، باإلضافة إلى حفظ األوراق المالية نيابة عن العمالء.األجلوالطويلة 

وسوق المعادن الثمينة داخل  األجنبيالتعامل والمتاجرة في سوق القطع  -3

                                                            الكويت وخارجها.             

القيام باألعمال االستثمارية وتقييم المشاريع نيابة عن العمالء وتقديم المشورة  -4

 المالية والفنية لهم قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بتمويل المشاريع.

لسوق المالية وتدعيم قدرة ا تطويرالقيام بكافة الخدمات التي تساعد على  -5

وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن  ،والنقدية في الكويت وتلبية حاجاته

أو تعليمات. ويجوز للشركة أن يكون لها  إجراءاتبنك الكويت المركزي من 



أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها  مصلحة

ها في الكويت أو في خارجها ولها أن أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراض

 تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

تقديم القروض الشخصية والتجارية واالستهالكية والقيام بعمليات التمويل على  -6

لقة بعمليات االستثمار في األسواق المحلية والعالمية أساس الهامش والمتع

وتداول العمالت وكذلك عمليات التمويل المرتبطة برهن المحافظ االستثمارية 

واألوراق المالية والقيام بعمليات التمويل والوساطة في العمليات التجارية 

 الدولية والمحلية.

 تعلقة بها.ممارسة كافة أعمال الوساطة المالية والسمسرة الم -7

االستثمار في مختلف القطاعات االقتصادية من صناعية وعقارية وزراعية  -8

وخدمات وغيرها سواء بطريق مباشر أو خالل المساهمة في الشركات القائمة 

أو القيام بتأسيس هذه الشركات المتعلقة باألنشطة المذكورة أو امتالك 

 المشروعات التي تحقق ذلك. 

 وسنداتصة بتداول األوراق المالية من بيع وشراء األسهم القيام بالعمليات الخا -9

الشركات والهيئات الحكومية في هذا المجال بمبدأ االستثمار المتحفظ وتنويع 

 محافظها االستثمارية.

االستثمار وإدارة المحافظ االستثمارية لحساب الغير وما  أمناءالقيام بوظائف  -11

   .واإلقراضيتطلب ذلك من عمليات االقتراض 

 إنشاء وإدارة الصناديق االستثمارية. -11

تقديم االستشارات االستثمارية المتعلقة باألوراق المالية مقابل عمولة )مستشار  -12

 استثمار(.

عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق  -13

 (. اإلصدارالتسويق )إدارة  إعادةمالية من المصدر أو حليفه لغرض 

 

 

راعاة أحكام قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية وأحكام قانون هيئة مع م

أسواق المال والئحته التنفيذية وقراراتها وتعليماتها وأحكام قانون البنك المركزي 

ولوائحه وقراراته وتعميماته يكون للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة 

 بالوكالة. الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو

 

ويجوز للشركة أن تمارس أعماال مشابهة أو مكملة أو الزمة أو مرتبطة بأغراضها 

 المذكورة.

 



 نص المادة الحالي بعد التعديل:

 

 األغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي:         

مباشر أو تمويل عمليات االستيراد والتصدير سواء عن طريق التسليف ال -1

المسحوبة على الشركة ألّجال قصيرة، باإلضافة إلى  واسطة قبول التحويالتب

           الوساطة في تأمين التسهيالت المصرفية للعمالء في الكويت والخارج.

                  

القيام بوظيفة الوسيط بين جمهرة المقرضين والمقترضين والقيام بأعمال  -2

المالية المتوسطة  األوراق إصدارالناشئة عن الوكالة المعتمدة لعمليات الدفع 

  ، باإلضافة إلى حفظ األوراق المالية نيابة عن العمالء.األجلوالطويلة 

وسوق المعادن الثمينة داخل  األجنبيالتعامل والمتاجرة في سوق القطع  -3

       الكويت وخارجها.                                                                  

وتدعيم قدرة السوق المالية  تطويرفة الخدمات التي تساعد على القيام بكا -4

والنقدية في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن 

أو تعليمات. ويجوز للشركة أن يكون لها  إجراءاتبنك الكويت المركزي من 

اول أعماالً شبيهة بأعمالها أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تز مصلحة

أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في خارجها ولها أن 

 تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

تقديم القروض الشخصية والتجارية واالستهالكية والقيام بعمليات التمويل على  -5

ية والعالمية أساس الهامش والمتعلقة بعمليات االستثمار في األسواق المحل

وتداول العمالت وكذلك عمليات التمويل المرتبطة برهن المحافظ االستثمارية 

واألوراق المالية والقيام بعمليات التمويل والوساطة في العمليات التجارية 

 الدولية والمحلية.

 

االستثمار في مختلف القطاعات االقتصادية من صناعية وعقارية وزراعية  -6

بطريق مباشر أو خالل المساهمة في الشركات القائمة  وخدمات وغيرها سواء

أو القيام بتأسيس هذه الشركات المتعلقة باألنشطة المذكورة أو امتالك 

 المشروعات التي تحقق ذلك. 

االستثمار وإدارة المحافظ االستثمارية لحساب الغير وما  أمناءالقيام بوظائف  -7

 يتطلب ذلك من عمليات االقتراض واالقراض.  

 سيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة األوراق المالية.و -8

 مدير محفظة االستثمار. -9

 مدير نظام استثمار جماعي. -11



 مستشار استثمار. -11

 وكيل اكتتاب. -12

 أمين حفظ. -13
 

 وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

 

يرجىىم  ىىس دة ىىمسا دة  ىىمر يس دةمىىردو  ع  ىىس ياىىعن فىىالو دةىىرد  يس  ىى  دة  ىىعر 

رىمت:   -دةسعر دةخم س  – رج    س  –دةشرق –شرمة دةمعيتية ةل قمصة  ردجعة دة

، دإلسدراعتقريىىر  جلىىس  ال ىىت و سفىىعا دة  ىىعر عجىىسعة  د ف ىىم  4452 5454

 .4027 د ري  9عذةك دفت مرد  س يعو د  س دة عد ق 

 

 عهللا عة  دةتع يق،،،

 

 دإلسدرا جلس 

 

 


