إعـــــالن
دعوة لحضور االجتماع السابع والخمسين للجمعية العامة العادية
لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.
ي�سر جمـل�س �إدارة بنك اخلليج �ش.م.ك.ع دعوة امل�ساهمني الكرام حل�ضور االجتماع ال�سابع واخلم�سني للجمعية العامة العادية املقــرر عـقـده يف فنـدق ومنتجع �شاطىء
النخيل – البدع – قاعة جاوة  -يف متام ال�ساعة  10:00من �صباح يوم الأربعاء املوافق  2018/03/07وذلك للنظر يف املواد املدرجة يف جدول الأعمال �أدناه.
يرجى من ال�سادة امل�ساهمني الكرام مراجعة ال�شركة الكويتية للمقا�صة على العنوان التايل( :منطقة �شرق – �شارع اخلليج العربي – برج �أحمد – الدور اخلام�س) ال�ستالم
بطاقات الدعوة والتوكيالت ون�سخة عن البيانات املالية لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2017وجدول الأعمال ،خالل �أوقات العمل الر�سمية .وبناء على تعليمات وزارة
التجارة وال�صناعة ،ف�إن ت�سليم بطاقات الدعوة باليد لن يتم �إال للم�ساهم ذاته �أو من ينوب عنه مبوجب كتاب خطي من امل�ساهم نف�سه .ويف حالة كون امل�ساهم �شركة،
ت�سلم الدعوة ملندوب ال�شركة مبوجب كتاب ر�سمي موقع من قبل �أحد الأ�شخا�ص املخولني بالتوقـيع ويختم بختم ال�شركة .ولال�ستف�سار يرجى االت�صال بال�شركة الكويتية
للمقا�صة على الهاتف رقم .22464579
جـدول �أعــمال االجـتماع ال�سـابع واخلـم�سني للجمعية العامة العادية مل�ساهمي بنك اخلليج �ش.م.ك.ع.
� )1سماع تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2017/12/31وامل�صادقة عليه.
� )2سماع تقرير مراقبي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف  ،2017/12/31وامل�صادقة عليه.
 )3مناق�شة البيانات املالية وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2017/12/31واعتمادها.
� )4سماع التقرير اخلا�ص ب�أية خمالفات ر�صدتها اجلهات الرقابية و�أوقعت ب�ش�أنها جزاءات على البنك (�إن وجدت).
� )5سماع تقرير التعامالت التي متت �أو �ستتم مع �أطراف ذات ال�صلة.
 )6اال�ستقطاع للإحتياطي القانوين ن�سبة  % 10مبقــدار  5,042,000د.ك.
 )7املوافـقة على اق ــرتاح جمـل�س الإدارة بـتوزيع �أرباح نقــدية عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2017/12/31بواقع ( % 9ت�سعة باملائة) �أي بواقع  9ف ــلو�س (ت�سعة فلو�س)
لكـل �سـهـم ،وي�ستحـق هذه الأرباح النقـدية امل�ساهمون املقـيـدون يف �سجـالت البنك يف نهـاية يوم اال�ستحـقاق املحـدد له تاريخ  2018/03/29ويتم توزيعـها بتاريـخ
.2018/04/04
 )8املوافـقة على �صرف مكـاف�أة �أع�ضاء جمـل�س الإدارة والبالغة  135,000/-د.ك (مائة وخم�سة وثالثون �ألف دينار كويتي) عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2017/12/31
 )9املوافقة على تفـوي�ض جمـل�س الإدارة ب�شراء �أو بيع �أو الت�صرف يف �أ�سهم البنك مبا ال يتجاوز  % 10من �إجمايل عدد الأ�سهم وذلك ملدة ثمانية ع�شر �شهراً.
 )10املوافقة على تفوي�ض جمل�س الإدارة ب�إ�صدار �سندات بكافة �أنواعها ،بالدينار الكويتي �أو ب�أي عملة �أخرى يراها منا�سبة داخل �أو خارج دولة الكويت ومبا ال يتجاوز
احلد الأق�صى امل�صرح به قانونا �أو ما يعادله بالعمالت الأجنبية وذلك وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي ب�ش�أن تطبيق « معيار كفاية ر�أ�س املال  -بازل  « 3والقواعد
القانونية ذات ال�صلة ،مع تفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديد نوع تلك ال�سندات وعملتها ومدتها وقيمتها الإ�سمية و�سعر الفائدة وموعد الوفاء بها وو�سائل تغطية قيمتها
وقواعد طرحها وا�ستهالكها و�سائر �شروطها و�أحكامها وذلك بعد �أخذ موافقة اجلهات الرقابية املخت�صة ،وملجل�س الإدارة �أن ي�ستعني مبن يراه من امل�ؤ�س�سات املخت�صة
يف تنفيذ كل �أو بع�ض ما تقدم.
 )11املوافقة على الت�صريح مبنح قرو�ض �أو �سلف باحل�ساب اجلاري �أو تقدمي ت�سهيالت �أو كفاالت وخطابات �ضمان وكافة املعامالت امل�صرفية لأع�ضاء جمل�س الإدارة
– وفق ًا لذات ال�شروط والقواعد التي يطبقها البنك بالن�سبة للغري من عمالئه – وذلك وفق ًا للمادة  69من القانون رقم  32ل�سنة  1968يف �ش�أن النقد وبنك الكويت
املركزي وتنظيم املهنة امل�صرفية.
 )12املوافقة على املعامالت التي متت مع �أطراف ذات �صلة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  ،2017/12/31وتفوي�ض جمل�س �إدارة البنك يف التعامل مع الأطراف ذات
ال�صلة خالل ال�سنة املالية التي تنتهي يف  2018/12/31وحتى تاريخ انعقاد اجلمعية العامة ال�سنوية العادية مل�ساهمي البنك للنظر يف جدول الأعمال العادي عن
ال�سنة املالية التي تنتهي يف .2018/12/31
 )13مناقـ�شة �إخالء طرف ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ما يتعلق بت�صرفاتهم القانونية واملالية والإدارية عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2017/12/31
 )14انتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك للدورة القادمة لفرتة ثالث �سنوات (.)2020 – 2018
 )15تعيني �أو �إعادة تعيني مراقبي ح�سابات البنك لل�سنة املالية التي تنتهي يف  ،2018/12/31وتفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديد �أتعابهما.
ويف حال عـدم اكــتمال الن�صاب القـانوين النعـقـاد اجـتماع اجلمعية العامة العاديـة ي�ؤجـل االجـتماع ملدة �أ�ســبوع ليعـقد االجتماع اامل�ؤجـل
بتاريـخ  15مار�س  2018بذات املكان املذكور �أعاله يف متام ال�ساعة � 11صباحاً .ويعـترب هـذا الإعـالن كـدعوة لالجتماع امل�ؤجل دون احلاجة
لتوجيه �أي دعوة جديدة وذلك وفق ًا للمادة ( )143من قانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�إ�صـدار قانون ال�شركات.
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