
   

 
 
 
 

 
________________________________________ 

  Maha Abdulsalam Imadمهى عبدالسالم عماد
  Executive Vice President تنفیذيرئ�س نائب 

 Board Secretary  – مجلس اإلدارة أمین سر
 
Note: This is a translation for ease of reference only. The binding text is the Arabic text.  In case of any difference 
between the Arabic and the English texts, the Arabic will prevail.  

 

Reference: 26/BK/CCD/22 26/BK/CCD/22 :اإلشارة  
Date:  27 March 2022  

 
 2022مارس   27   تار�خ:ال
 

M/s Boursa Kuwait, 

State of Kuwait 
المحترمین،    الكو�ت بورصة شر�ة /السادة  
الكو�ت  دولة  

Greetings, ،،، تح�ة طی�ة و�عــد 

  

Sub: Disclosure of Material Information- Kuwait 

Financial Centre K.P.S.C  
الموضوع:  االفصاح عن المعلومات الجوهر�ة- شر�ة  

 المر�ز المالي الكو�تي ش.م .ك.ع 
  

With reference to the above subject regarding the 

disclosure of material information as specified in 

Module 10 "Disclosure and Transparency" of the 

Capital Markets Authority Executive Regulations 

of Law No. 7 of 2010, and based on Chapter IV 

Article (4-1) of that module; 

 عن   االفصاح  �خصوص   أعـــاله  المــوضـــوع  إلــــى  بــاإلشـــارة
 االفصاح"  العاشر  الكتاب   في  ورد   �ما  لجوهر�ةا  المعلومات 
 لسنة   7  رقم  للقانون   التنفیذ�ة  الالئحة  من"   والشفاف�ة
 ذلك  من)  1-4(مادة    الرا�ع  الفصل   الى  واستناداً   ،2010
 الكتاب.

Please find attached the disclosure of material 

information form regarding the results of the 

Annual General Meeting and Extra Ordinary 

General Meeting. 

 لماليا  ز�ر لما  �ةر ش  نماالفصاح    نموذجتجدون مرفق ط�ه  
  لجمع�ة ا  ع جتماا  نتائج  وص بخص)  ع.ك.م. ش(  �تيو لكا
 .وغیر العاد�ة �ةد لعاا لعامةا
 

  

Sincerely, االحترام،،،  وتفضلوا �قبول فائق 
  

DocuSign Envelope ID: 145F25C9-233C-41E0-9F12-414525799718



   

 
 
 
 

 كتاب اإلفصاح والشفاف�ة

 

 الجوهر�ة  المعلومات  عن اإلفصاح نموذج
 
 

 2022مارس    27 التار�خ 
 .ع.ك.م.ش الكو�تي المالي المر�ز شر�ة اسم الشر�ة المدرجة

 الجوهر�ة  المعلومات

االحد   ومی  في �تيو لكا لماليا ز�ر لما �ةر لش �ةد لعاا لعامةا لجمع�ةانعقدت ا
غرفة تجارة   في ص�احاً  11:00 لساعةا متما  في 2022مارس  27 قفوالما

 قاعة �حره. وقد جاءت نتائج أهم البنود على الشكل التالي: –وصناعة الكو�ت 
 

  تقر�ر مجلس اإلدارة، وتقر�ر مراقبي حسا�ات الشر�ة،   تمت مناقشة -1
وتقر�ر الحو�مة، و�ذلك تقر�ر لجنة التدقیق عن السنة المال�ة المنته�ة في  

 والمصادقة علیها.  2021/ 12/ 31
 

لسنة المال�ة المنته�ة في ل الب�انات المال�ةتمت الموافقة على  -2
31 /12 /2021.   

 
رصدتها الجهات الرقاب�ة و الجزاءات التي مخالفات  ال استعراض تم  -3

نت�جة لها (مال�ة وغیر مال�ة) خالل السنة المال�ة  وعقو�ات صدرت 
 .31/12/2021المنته�ة في 

 
مبلغ  �  االحت�اطي القانونيإلى  %10نس�ة    الموافقة على استقطاعتمت  -4

 .دینار �و�تي 1,586,871
 

مبلغ  �االحت�اطي االخت�اري  إلى %10نس�ة  الموافقة على استقطاع  تمت  -5
 .دینار �و�تي 1,586,871
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الموافقة على توص�ة مجلس االدارة بتوز�ع أر�اح عن السنة المال�ة  تمت  -6

 :، وذلك حسب التالي31/12/2021المنته�ة في 
% (عشرة في المائة) من الق�مة االسم�ة للسهم الواحد 10أر�اح نقد�ة بنس�ة  -أ

المقیدین في سجالت مساهمي  (أي عشرة  فلس لكل سهم)، وذلك للمساهمین 
، وذلك �ما هو وارد �التفاصیل في الجدول  الشر�ة �ما في نها�ة یوم االستحقاق

 .ألسهم المرفقالزمني الستحقاقات ا
بواقع   2021د�سمبر  31توز�ع أسهم منحة عن السنة المال�ة المنته�ة في  -ب
سـهـم   100أسهم (خمسة أسهم ) لكـل  5% من رأس المال الحالي أي بواقع 5

(مائة سهم)، وتفو�ض مجلس االدارة �التصرف �كسور االسهم الناتجة عن الز�ادة. 
ین في سجالت الشر�ة في نها�ة یوم  وتستحق أسهم المنحة للمساهمین المقید 

، وذلك �ما هو وارد �التفاصیل في الجدول الزمني الستحقاقات األسهم  االستحقاق 
  .المرفق

بتعدیل الجدول الزمني إلستحقاقات األسهم في حالة تعذر وتفو�ض مجلس اإلدارة  
أ�ام عمل على األقل من تار�خ   8اإلعالن عن تأكید الجدول الزمني قبل 
 .االستحقاق �سبب تأخر إجراءات الشهر

 
  175الموافقة على صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وقدرها تمت  -7

 .12/2021/ 31المنته�ة في  ألف دینار �و�تي عن السنة المال�ة 
 

تفو�ض مجلس اإلدارة �شراء أو ب�ع أسهم الشر�ة �ما  تمت الموافقة على  -8
لسنة   7% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 10ال یتجاوز  

 .والئحته التنفیذ�ة وتعدیالتهما 2010
 

على إصدار سندات �الدینار الكو�تي أو �أي عملة أخرى  تمت الموافقة  -9
مناس�ة و�ما الیتجاوز الحد األقصى المصرح �ه قانونا  مجلس اإلدارة یراها 

أو ما �عادله �العمالت األجنب�ة، مع تفو�ض مجلس االدارة في تحدید نوع  
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تلك السندات ومدتها وق�متها االسم�ة وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها 
شروطها وأحكامها وذلك �عد أخذ موافقة الجهات الرقاب�ة   وسائر

 .المختصة
 

استعراض التعامالت التي تمت أو ستتم مع مناقشة و تمت  -10
أطراف ذات صلة والموافقة على تعامالت الشر�ة وابرامها اتفاق�ات وعقود  

  31مع أطراف ذات صلة التي تمت خالل السنة المال�ة المنته�ة في 
وتفو�ض مجلس إدارة الشر�ة في التعامل مع األطراف   2021د�سمبر 

وحتى   2022د�سمبر 31ذات الصلة خالل السنة المال�ة التي تنتهي في  
تار�خ انعقاد الجمع�ة العامة  السنو�ة العاد�ة  لمساهمي الشر�ة عن السنة  

  .2022د�سمبر 31المال�ة المنته�ة في  
    

خ�ص لمن له ممثل في مجلس اإلدارة أو الموافقة على التر تمت  -11
لرئ�س أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء اإلدارة التنفیذ�ة أو  

أزواجهم أو أقار�هم من الدرجة الثان�ة أن تكون له مصلحة م�اشرة أو غیر  
م�اشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشر�ة أو لحسابها عن السنة  

 1من قانون الشر�ات رقم  199قًا لنص المادة وذلك وف 2022المال�ة 
) للقاعدة السادسة 6/ 7، 7/5، 7/4، ووفقًا ألحكام المواد (2016لسنة 

من الفصل السا�ع من الكتاب الخامس عشر من الالئحة التنفیذ�ة للقانون  
�شأن إنشاء هیئة أسواق المال وتنظ�م نشاط األوراق   2010لسنة   7رقم 

 .المال�ة
 

اخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة   الموافقة علىتمت  -12
و�براء ذمتهم في �ل ما یتعلق بتصرفاتهم القانون�ة عن السنة المال�ة  

 .31/12/2021المنته�ة في 
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تم إعادة تعیین السید/ عبداللط�ف محمد العی�ان من مكتب  -13
تعیین السید/ طالل القطامي والعی�ان وشر�اهم ، و  –جرانت ثورنتون 

الوزان وشر�اه للسنة المال�ة   –یوسف المز�ني من مكتب دیلو�ت وتوش 
وهم من ضمن القائمة المعتمدة �أسماء   31/12/2022المنته�ة في 

 مراقبي الحسا�ات لدى هیئة أسواق المال. 
 
وافقت الجمع�ة العامة غیر العاد�ة على التعدیالت المقترحة على رأس مال  و 

 على الوجه التالي: الشر�ة 
(ثمان�ة   د.ك.  48,080,174.700من  المصرح �ه أس المال ز�ادة ر  -1

  700وأر�عین ملیون وثمانین ألف ومائة وأر�عة وس�عین دینار �و�تي و
سهم (أر�عمائة وثمانین ملیون   -/480,801,747) موزعًا على  فلس

وثمانمائة وألف وس�عمائة وس�عة وأر�عین سهم)، إلى مبلغ وقدره 
د.ك. (ستین ملیون دینار �و�تي) موزعًا على   -/60,000,000

سهم (ستمائة ملیون سهم) ، الق�مة اإلسم�ة لكل سهم   -/600,000,000
منه ز�ادة رأس  فلس (مائة فلس) ، و�كون لمجلس اإلدارة �قرار  100منها 

المال المصدر والمدفوع �الكامل في حدود رأس المال المصرح �ه،  
وتفو�ض مجلس اإلدارة في تحدید مقدار وطرق الز�ادة وتار�خ أو توار�خ  

استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وأن یتصرف في �سور األسهم التي  
حاالت الز�ادة تنتج عن الز�ادة على الوجه الذي یراه مناس�ا، وله في غیر 

لغرض إصدار أسهم منحة مجان�ة توزع على المساهمین، أن �قررعالوة 
إصدار �حدد ق�متها إلضافتها إلى الق�مة اإلسم�ة ألسهم الز�ادة، وأن 

�ستعین �من یراه مناس�ا في تنفیذ �ل أو �عض ما ذ�ر، و�مراعاة است�فاء  
واللوائح وقرارات  المتطل�ات واستصدار الموافقات وفقا ألحكام القانون 

   .وتعل�مات الجهات الرقاب�ة
(ثمانیة   د.ك.  48,080,174.700من  المصدرأس المال ز�ادة ر  -2

  700وأر�عین ملیون وثمانین ألف ومائة وأر�عة وس�عین دینار �و�تي و
د.ك. (خمسین ملیون  50,484,183.400 فلس) ، إلى مبلغ وقدره 
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  400وأر�عمائة وأر�عة وثمانین ألف ومائة وثالثة وثمانین دینار �و�تي و 
فلس) ، بتوز�ع أسهم منحة مع مراعاة است�فاء المتطل�ات واستصدار 

 .وفقا ألحكام القانون واللوائح وقرارات وتعل�مات الجهات الرقاب�ةالموافقات 
) من عقد التأس�س والمادة رقم  6(تعدیل المادة رقم تمت الموافقة على  -3

، لتص�ح �عد التعدیل، �خصوص رأس المال) من النظام األساسي  5(
 على الوجه التالي: 

د.ك.  -/60,000,000حدد رأس مال الشر�ة المصرح �ه �مبلغ وقدره 
سهم (ستمائة   -/600,000,000(ستین ملیون دینار �و�تي) موزعًا على 

 . ) فلس �و�تي وجم�ع األسهم نقد�ة100ملیون سهم) ، ق�مة �ل سهم (
 

 حدد رأس مال الشر�ة المصدر والمدفوع �مبلغ وقدره 
د.ك. (خمسین ملیون وأر�عمائة وأر�عة وثمانین ألف  50,484,183.400

على    فلس) موزعاً  400ومائة وثالثة وثمانین دینار �و�تي و
سهم (خمسمائة وأر�عة ملیون وثمانمائة وواحد   -/504,841,834

) فلس  100وأر�عین ألف وثمانمائة وأر�عة وثالثین سهم) ، ق�مة �ل سهم (
 . كو�تي وجم�ع األسهم نقد�ة

 
 على  الجوهر�ة   المعلومة  أثر

 للشر�ة  المالي المر�ز
   ال ینطبق

 
 
 
 

_________________________ 
 مهى عبدالسالم عماد

 تنفیذيرئ�س نائب 
 أمین سر مجلس اإلدارة 
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