






 
  دعوة

  .ك.ع.م.ش لإلتصـــاالت حيــات شــركة
  العادية العمومية الجمعية إجتماع لحضور

  2018ديسمبر  31 في المنتھية المالية للسنة
  

 لحضور الكرام المساھمين السادة دعوة ك.ع.م.ش لإلتصاالت حيات شركة إدارة مجلس يسر
 ،الُمزمع2018ديسمبر  31 في المنتھية المالية للسنة العادية العمومية الجمعية إجتماع

 بمقر وذلك ظھراً  )12:00الثانية عشر ( الساعة 12/05/2019الموافق  األحد يوم إنعقادھا
 الحرة  التجارية  المنطقة - لألعمال األرجان مبنى إجتماعات قاعة في الرئيسي الشركة
  )بارك بيزنس ارجان باسم والمعروف(–) F98( القسيمة- بالشويخ

  ‐:كالتالي األعمال جدول في الُمدرجة البنود

  ع.ك.م.ش لالتصاالت حيات لشركة العادية العامة الجمعية أعمال جدول
 31/12/2018سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل السنة المالية المنتھية في  .1

 عليه.والمصادقة 
 

 والمصادقة عليه. 31/12/2018سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتھية في  .2
 

، ومناقشتھا 31/12/2018مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتھية في  .3
 والمصادقة عليھا.

 
الشركة من الجھات الرقابية خالل السنة سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعھا علي  .4

 .31/12/2018المنتھية في 
 

 . 31/12/2018تالوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتھية في  .5
 

 سماع تقرير التعامالت التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة. .6
 

 االعتمادات وفتح القروض وعقد والرھن الكفاالت بإعطاء الشركة ادارة مجلس تفويضمناقشة  .7
وتجديد العقود مع المصارف والتحكيم  وبيعھا العقارات وشراء  وتحريكھا البنكية والحسابات

 .31/12/2019للسنة المالية المنتھية في  الشركة مصلحة ضيهتتق فيماوالصلح 
 



 
مناقشة اقتراح مجلس االدارة بعدم تخصيص مكافأة ألعضاء المجلس عن السنة المالية المنتھية  .8

 . 31/12/2018في 
 

 .31/12/2018مناقشة اقتراح مجلس االدارة بعدم  توزيع أرباح عن السنة المالية المنتھية في  .9
 

 وذلك أسھمھا عدد من% 10 يتجاوز ال بما الشركة أسھم بيع و بشراء اإلدارة مجلس تفويض . 10

 ً   والئحته التنفيذية وتعديالتھما. 2010 لسنة 07 رقم القانون عليه ينص لما وفقا
 

مناقشة الموافقة على إخالء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس االدارة وإبراء ذمتھم في كل  . 11
 .31/12/2018ما يتعلق بتصرفاتھم القانونية واإلدارية والمالية عن السنة المالية المنتھية في 

 
إلى  2019القادمة ( سنوات ثالثال لفترة الشركة إدارة يتولى جديد إدارة مجلس نتخابإ . 12

2021.( 

  
من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء  الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة . 13

حسابات مراقبي الحسابات لدى ھيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير اإللزامية لمراقبي 
وتفويض مجلس االدارة في تحديد 2019ديسمبر 31للسنة المالية المنتھية  في  الشركة، وذلك

  أتعابھم.
           

                                            
                         

  عــــــامر أحمد بزيع الياسين
   رئيس مجلس اإلدارة

  
  

 منطقة في الكائن بمقرھا للمقاصة الكويتية الشركة مراجعة الكرام المساھمين السادة من يرجى
  األسھم شھادات معھم الخامس،ُمصطحبين الدور-أحمد برج-العربي الخليج شارع-شرق

 الموعد قبل ساعة 24 أقصاه بموعد عنھم ينوب من توكيل أو اإلجتماع حضور بطاقة إلستالم
 العمومية الجمعية إجتماع إلنعقاد المحدد
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