جـدول �أعــمال االجـتماع التا�سع واخلـم�سني للجمعية العامة العادية
مل�ساهمي بنك اخلليج �ش.م.ك.ع:.
لل�سنة املالية املنتهية يف 2019/12/31
� -1سماع تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2019/12/31وامل�صادقة عليه.
� -2سماع تقرير مراقبي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2019/12/31وامل�صادقة عليه.
� -3سماع التقرير اخلا�ص ب�أية خمالفات ر�صدتها اجلهات الرقابية و�أوقعت ب�ش�أنها جزاءات على البنك (�إن وجدت).
 -4مناق�شة البيانات املالية عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2019/12/31واعتمادها.
 -5ا�ستقطاع ن�سبة  %10مبقــدار  6,677,000د.ك .للإحتياطي القانوين.
 -6مناق�ش��ة اقـ ـ�تراح جمـ��ل�س الإدارة بـ��توزيع �أرب��اح نق ـ��دية ع��ن ال�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 2019/12/31بواق��ع �( % 11أح��د ع�ش��ر باملائ��ة) �أي بواق��ع  11فـ ـ��ل�س
(�أح��د ع�ش��ر فل�س�� ًا) لكـ��ل �سـهـ��م وذل��ك بع��د �إلغ��اء �أ�س��هم اخلزين��ة ،وي�ستحـ��ق ه��ذه الأرب��اح النقـ��دية امل�س��اهمون املقـيـ��دون يف �سجـ�لات ال�ش��ركة يف نهـ��اية ي��وم
اال�ستحـ��قاق املحـ��دد ل��ه تاري��خ  2020/03/26ويت��م توزيعـ��ها بتاريـ��خ .2020/04/01
 -7مناق�ش��ة �ص��رف مكـ��اف�أة �أع�ض��اء جمـ��ل�س الإدارة والبالغ��ة  135,000/-د.ك (مائ��ة وخم�س��ة وثالث��ون �أل��ف دين��ار كويت��ي) ع��ن ال�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف
.2019 /12 /31
 -8مناق�ش��ة تفـ��وي�ض جمـ��ل�س الإدارة ب�ش��راء �أو بي��ع �أو الت�ص��رف يف �أ�س��هم البن��ك مب��ا ال يتج��اوز ( %10ع�ش��رة يف املائ��ة) م��ن �إجم��ايل ع��دد الأ�س��هم وذل��ك مل��دة
ثمانية ع�ش��ر �ش��هر ًا .
 -9مناق�ش��ة تفوي���ض جمل���س الإدارة ب�إ�ص��دار �س��ندات بكاف��ة �أنواعه��ا ،بالدين��ار الكويت��ي �أو ب���أي عملة �أخرى يراها منا�س��بة ،مبا يف ذلك ال�س��ندات الدائمة ،داخل
و�/أو خ��ارج دول��ة الكوي��ت ومب��ا ال يتج��اوز احل��د الأق�ص��ى امل�ص��رح ب��ه قانون��ا �أو ما يعادله بالعم�لات الأجنبية وذلك وفق�� ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي ب�ش���أن
تطبيق « معيار كفاية ر�أ���س املال  -بازل  « 3والقواع ـ��د القانونية ذات ال�صلة ،مع تفوي�ض جمل���س الإدارة بتحديد نوع تلك ال�س��ندات وعملتها ومدتها وقيمتها
الإ�س��مية و�س��عر الفائ��دة وموع��د الوف��اء به��ا وو�س��ائل تغطي��ة قيمته��ا وقواع��د طرحه��ا وا�س��تهالكها و�س��ائر �ش��روطها و�أحكامه��ا وذلك بع��د �أخذ موافق��ة اجلهات
الرقابي��ة املخت�ص��ة ،وملجل���س الإدارة �أن ي�س��تعني مب��ن ي��راه م��ن امل�ؤ�س�س��ات املخت�صة يف تنفي��ذ كل �أو بع�ض ما تقدم.
 -10مناق�ش��ة الت�صري��ح مبن��ح قرو���ض �أو �س��لف باحل�س��اب اجل��اري �أو تق��دمي ت�س��هيالت �أو كف��االت وخطاب��ات �ضم��ان وكاف��ة املعام�لات امل�صرفية لأع�ضاء جمل���س
الإدارة  -وفق�� ًا ل��ذات ال�ش��روط والقواع��د الت��ي يطبقه��ا البن��ك بالن�س��بة للغ�ير م��ن عمالئ��ه  -وذل��ك وفق�� ًا للمادة  69من القانون رقم  32ل�س��نة  1968يف �ش���أن
النق��د وبن��ك الكويت املركزي وتنظي��م املهنة امل�صرفية.
 -11املوافق��ة عل��ى املعام�لات الت��ي مت��ت م��ع �أط��راف ذات �صل��ة خ�لال ال�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف ،2019/12/31وتفوي���ض جمل���س �إدارة البن��ك يف التعام��ل م��ع
الأط��راف ذات ال�صل��ة خ�لال ال�س��نة املالي��ة الت��ي تنته��ي يف  2020/12/31وحت��ى تاري��خ انعق��اد اجلمعي��ة العام��ة ال�س��نوية العادي��ة مل�س��اهمي البن��ك للنظ��ر يف
ج��دول الأعم��ال الع��ادي عن ال�س��نة املالي��ة التي تنته��ي يف.2020/12/31
 -12مناقـ�شة �إخالء طرف ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ما يتعلق بت�صرفاتهم القانونية واملالية والإدارية عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2019/12/31
 -13تعيني �أو �إعادة تعيني مراقبي ح�سابات البنك لل�سنة املالية التي تنتهي يف ،2020/12/31وتفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديد �أتعابهما.
بنك اخلليج �ش.م.ك.ع �سجل جتاري رقم  8347ر�أ�س املال املدفوع  304,812,789,800د.ك � -ص.ب  3200ال�صفاة  -الكويت الرمز الربيدي  - 1302هاتف +965 22082000
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جـدول �أعــمال االجـتماع التا�سع والثالثني للجمعية العامة الغري العادية
مل�ساهمي بنك اخلليج �ش.م.ك.ع:.
لل�سنة املالية املنتهية يف 2019/12/31
 -1املوافقة على تعديل املادة ( )28من النظام الأ�سا�سي للبنك كالتايل:
املادة ( )28من النظام الأ�سا�سي قبل التعديل:
«يت��وىل �إدارة ال�ش��ركة جمل���س �إدارة مك��ون م��ن ت�س��عة �أ�ش��خا�ص تنتخبه��م اجلمعي��ة العام��ة العادي��ة بالت�صوي��ت ال�س��ري .و�إذا تع��ذر انتخ��اب جمل���س �إدارة جديد يف
امليعاد املحدد لذلك ا�س��تمر املجل���س القائم يف �إدارة �أعمال ال�ش��ركة حلني زوال الأ�س��باب وانتخاب جمل���س �إدارة جديد».
 -2املادة ( )28من النظام الأ�سا�سي بعد التعديل:
«يت��وىل �إدارة ال�ش��ركة جمل���س �إدارة مك��ون م��ن �أحـ��د ع�ش��ر ع�ض��و ًا ومنه��م ع�ضوي��ن م�س��تقلني عل��ى الأق��ل ابت��دا ًء م��ن  ،2020/6/30و�أربع��ة �أع�ض��اء ابت��دا ًء م��ن
( 2022/6/30ح�سب ما هو من�صو�ص عليه يف تعليمات اجلهات الرقابية) مبا ال يزيد عـددهم عن ن�صف عـدد �أعـ�ضاء املجـل�س تنتخبهم اجلمعية العادية
بالت�صوي��ت ال�س��ري .و�إذا تعـ��ذر انتخ��اب جمـ��ل�س �إدارة جـ��ديد يف امليع��اد املحـ��دد لذل��ك ا�س��تمر املجل���س القائ��م يف �إدارة �أعم��ال ال�ش��ركة حل�ين زوال الأ�س��باب
و انتخاب جمل�س �إدارة جديد».
املوافقة على تعديل املادة ( )30من النظام الأ�سا�سي للبنك كالتايل:
املادة ( )30من النظام الأ�سا�سي قبل التعديل:
«يجب �أن تتوافر يف من يرت�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة ال�شروط التالية:
� .1أن يكون متمتع ًا ب�أهـلية الت�صرف.
� .2أ ّال يك��ون قـ��د �س��بق احلك��م عـ��ليه يف جناي��ة بعقوب��ة مقي��دة للحري��ة �أو يف جرمي��ة �إفال���س بالتق�ص�ير �أو التدلي���س �أو جرمي��ة خمل��ة بال�ش��رف �أو الأمان��ة �أو بعقوب��ة
مقي��دة للحري��ة ب�س��بب خمالفت��ه لأح��كام قانون ال�ش��ركات ما مل يكن ق��د رد �إليه اعتباره.
 .3فيما عـدا �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني ،يجب �أن يكون مالك ًا ب�صفة �شخ�صية �أو يكون ال�شخ�ص الذي ميثله مالك ًا لعدد من �أ�سهم ال�شركة.
و�إذا فقـ��د عـ���ضو جمل�س الإدارة �أي من ال�شروط املتقدمة �أو غريها من ال�شروط الواردة يف هذا القانون �أو القوانني الأخرى زالت عنه �صفة الع�ضوية من تاريخ
فقدان ذلك ال�شرط».
املادة ( )30من النظام الأ�سا�سي بعد التعديل:
يجب �أن تتوافر يف من يرت�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة ال�شروط التالية:
� .1أن يكون متمتع ًا ب�أهـلية الت�صرف.
� .2أ ّال يك��ون قـ��د �س��بق احلك��م عـ��ليه يف جناي��ة بعقوب��ة مقي��دة للحري��ة �أو يف جرمي��ة �إفال���س بالتق�ص�ير �أو التدلي���س �أو جرمي��ة خمل��ة بال�ش��رف �أو الأمان��ة �أو بعقوب��ة
مقي��دة للحري��ة ب�س��بب خمالفت��ه لأح��كام قانون ال�ش��ركات ما مل يكن ق��د رد �إليه اعتباره.
 .3فيما عـدا �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني ،يجب �أن يكون مالك ًا ب�صفة �شخ�صية �أو يكون ال�شخ�ص الذي ميثله مالك ًا لعدد من �أ�سهم ال�شركة.
 .4كما يتعني توفـر ال�شروط الواردة يف التعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية ب�ش�أن الأع�ضاء امل�ستقلني وغري امل�ستقلني.
و�إذا فقـ��د عـ���ضو جمل���س الإدارة �أي ًا من ال�ش��روط املتقدمة �أو غريها من ال�ش��روط الواردة يف قانون ال�ش��ركات �أو القوانني �أو اللوائح الأخرى املعمول بها يف دولة
الكويت ،زالت عنه �صفة الع�ضوية من تاريخ فقدان ذلك ال�ش��رط».
 -3املوافقة على تعديل املادة ( )33من النظام الأ�سا�سي للبنك كالتايل:
املادة ( )33من النظام الأ�سا�سي قبل التعديل:
«مدة الع�ضوية يف جمل�س الإدارة ثالث �سنوات قابلة للتجديد».
املادة ( )33من النظام الأ�سا�سي بعد التعديل:
«مدة الع�ضوية يف جمل�س الإدارة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ،ويتعني �أال تزيد فرتة ع�ضوية الأع�ضاء امل�ستقلني عن دورتني».
وذلك بعد موافقة اجلهات الرقابية املخت�صة...
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