
  

  
  العاديةالعادية  العامةالعامةلحضور اجتماع الجمعية لحضور اجتماع الجمعية 
  20182018//1212//3131للسنة المالية المنتهية في للسنة المالية المنتهية في 

  
  

لحضور لحضور   الكرامالكرام  السادة المساهمينالسادة المساهميندعوة دعوة   مجلس إدارة الشركة الكويتية السورية القابضةمجلس إدارة الشركة الكويتية السورية القابضة  يسريسر

  األحداألحد، وذلك يوم ، وذلك يوم 20182018ديسمبر ديسمبر   3131في في   للسنة المالية المنتهيةللسنة المالية المنتهية  اجتماع الجمعية العامة العاديةاجتماع الجمعية العامة العادية

شارع شارع   ––الشركة الكائن في: الكويت الشركة الكائن في: الكويت مقر مقر بب))  صباحا  صباحا    0000::1111  الساعةالساعة  20192019  مارسمارس  3131فق فق المواالموا

  ..((1616الدور الدور   ––برج راكان برج راكان   ––فهد السالم فهد السالم 
  
  

  

  العادية:العادية:  العامةالعامةجدول أعمال الجمعية جدول أعمال الجمعية 
  

  

  والمصادقة عليه. والمصادقة عليه.   22001188/ /   1212/ /   3131سماع تقرير مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في سماع تقرير مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في   --11
  والمصادقة عليه. والمصادقة عليه.   22001188/ /   1212/ /   3131حسابات عن السنة المالية المنتهية في حسابات عن السنة المالية المنتهية في سماع تقرير مراقبي السماع تقرير مراقبي ال  --22

  ..22001188/ /   1212/ /   3131تالوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في تالوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في   --33
مناقشة والمصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في مناقشة والمصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في   --44

3131//1212//22001188 . .  

سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التى تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التى تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية   --55
  )إن وجدت(.)إن وجدت(.  22001188//1212//3131المنتهية فى المنتهية فى 

مع األطراف ذات الصلة والموافقة على التعامل مع األطراف ذات مع األطراف ذات الصلة والموافقة على التعامل مع األطراف ذات سماع تقرير التعامالت التي تمت سماع تقرير التعامالت التي تمت   --66
  . . 22001199//1212//3131الصلة خالل السنة المالية المنتهية في الصلة خالل السنة المالية المنتهية في 

توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في بعدم بعدم   مناقشة اقتراح مجلس االدارةمناقشة اقتراح مجلس االدارة  --77
3131//1212//22001188 . .  

  ..22001188//1212//3131ة عن السنة المالية المنتهية في ة عن السنة المالية المنتهية في مناقشة عدم توزيع مكافآت ألعضاء مجلس اإلدار مناقشة عدم توزيع مكافآت ألعضاء مجلس اإلدار   --88
السادة أعضاء مجلس االدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية واإلدارية عن السادة أعضاء مجلس االدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية واإلدارية عن مناقشة اخالء طرف مناقشة اخالء طرف   --99

  .  .  22001188//1212//3131السنة المالية المنتهية في السنة المالية المنتهية في 

سابات لدى هيئة سابات لدى هيئة حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الححسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحالال  ييتعيين / إعادة تعيين مراقبتعيين / إعادة تعيين مراقب  --1010
أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير اإللزامي لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير اإللزامي لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 

  ..يض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهمايض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهماوتفو وتفو   20192019//1212//3131
    قبول استقالة السادة/ أعضاء مجلس اإلدارة.قبول استقالة السادة/ أعضاء مجلس اإلدارة.  --1111
      ..    22002211  ––  22001199انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن فترة الثالث سنوات انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن فترة الثالث سنوات   --1212

  مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة 
  

  وةوةــــــدعدع  


