
   

 
 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
  Maha Abdulsalam Imadمهى عبدالسالم عماد
  Executive Vice President نائب الرئ�س التنفیذي

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: 25/BK/CCD/22 25/BK/CCD/22 :اإلشارة  
Date:  16 February 2022   

 

    2022فبرایر  16 تار�خ:ال
 

M/s Boursa Kuwait, 

State of Kuwait 

المحترمین،     الكو�ت بورصة  شر�ة /السادة  
الكو�ت  دولة  

 
Greetings, 

 

 ،طی�ة و�عــد ،تح�ة 

Sub: Supplementary Disclosure- Kuwait Financial 

Centre K.P.S.C  

 شر�ة المر�ز المالي الكو�تي ش.م. ك.ع الموضوع: افصاح مكمل- 

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; 

 المعلومات  عن  االفصاح �خصوص أعـــاله المــوضـــوع إلــــى بــاإلشـــارة
  الالئحة   من "  والشفاف�ة  االفصاح"  العاشر  الكتاب  في   ورد   �ما  الجوهر�ة 
 مادة الرا�ع الفصل   الى واستناداً   ،2010 لسنة  7  رقم للقانون  التنفیذ�ة

 .الكتاب ذلك من) 4-1(

We are pleased to inform you that the Board of 

Directors meeting was held on Wednesday                  16 

February 2022   at 1:30 pm. Accordingly; please find 

attached the supplementary disclosure form with 

the required details.   

 الموافق  األر�عاء  یوماجتمع    اإلدارة  مجلس  �أن  علماً   نح�طكم
  تجدون   وعل�ه.  الظهر  �عد  1:30  الساعة   تمام  في  16/02/2022

 . تفاصیله مع المكمل االفصاح نموذج ط�ه مرفق
 

Sincerely, االحترام،،، وتفضلوا �قبول فائق 
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      كتاب اإلفصاح والشفاف�ة
 

 اإلفصاح المكمل ج نموذ
 

 
 2022فبرایر   16 التار�خ 

 )ش.م.ك.ع.( الكو�تي المالي المر�ز شر�ة اسم الشر�ة المدرجة

 اإلفصاح عنوان 
ش.م.ك.ع. �خصوص   الكو�تي المالي المر�ز شر�ةإفصاح مكمل من 

 2022اجتماع مجلس اإلدارة األول للعام 
 2022فبرایر   15 السابق  اإلفصاحتار�خ 

 اإلفصاح على الحاصل التطور

 الموافق األر�عاء  یوم في وذلك 2022م  للعا 1 رقم  اإلدارة مجلس اجتماع انعقد 
 على  الموافقة  تمت   وقد د الظهر.  �ع  1:30  الساعةم  تما  في  2022فبرایر    16

 . ف�ما یلي أهمها:األعمال جدول في المدرجة البنود  جم�ع
المنته�ة  تم اعتماد الب�انات المال�ة المدققة للشر�ة وذلك عن السنة المال�ة   •

 . 2021/ 12/ 31في 
العموم�ة • الجمع�ة  إلى  اإلدارة  على  أوصى مجلس  أر�اح للموافقة    توز�ع 

في   نقد�ة  المنته�ة  المال�ة  السنة  %  10بنس�ة    2021/ 12/ 31عن 
عشرة  فلس أي  (عشرة في المائة) من الق�مة االسم�ة للسهم الواحد (

مساهمي الشر�ة  وذلك للمساهمین المقیدین في سجالت    لكل سهم)،  
 كما في نها�ة یوم االستحقاق.

توز�ع أسهم  للموافقة على  أوصى مجلس اإلدارة إلى الجمع�ة العموم�ة   •
المنته�ة في   المال�ة  السنة  % من  5بواقع    2021/ 12/ 31منحة عن 

سـهـم    100أسهم (خمسة أسهم ) لكـل    5رأس المال الحالي أي بواقع  
�التصرف �كسور االسهم الناتجة  (مائة سهم)، وتفو�ض مجلس االدارة  

عن الز�ادة.  وتستحق أسهم المنحة للمساهمین المقیدین في سجالت  
 .الشر�ة في نها�ة یوم االستحقاق
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دفع مكافأة   للموافقة على  مجلس اإلدارة إلى الجمع�ة العموم�ة  أوصى •
 ألف دینار �و�تي. 175تبلغ    ألعضاء مجلس اإلدارة

مراقبي    أوصى • تعیین  �إعادة  العموم�ة،  الجمع�ة  إلى  اإلدارة  مجلس 
 الحسا�ات الخارجیین. 

  للموافقة على  أوصى مجلس اإلدارة إلى الجمع�ة العموم�ة الغیر عاد�ة •
إلى    والمصدرملیون دینار �و�تي    60إلى  ز�ادة رأس المال المصرح �ه  

د.ك. (خمسین ملیون وأر�عمائة وأر�عة  50,484,183.400 مبلغ وقدره  
فلس) ، بتوز�ع   400وثمانین ألف ومائة وثالثة وثمانین دینار �و�تي و 

 . على المساهمینأسهم منحة 
 

 الحاصل للتطور المالي األثر
 )وجد  إن(

 یوجد  ال •

 
 
 
 
 

_________________________ 
 مهى عبدالسالم عماد

 تنفیذينائب رئ�س 
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