إعــالن
دعــوة لحــضـور االجـتماع الحـادي والستـين للجمعية العامة العادية
لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.
ي�س��ر جمـ��ل�س �إدارة بن��ك اخللي��ج ���ش.م.ك.ع .دعـ��وة ال�س��ادة امل�س��اهمني الك��رام حل�ض��ور االجتم��اع احل��ادي وال�س��تني للجمعي��ة العام��ة
العادية املقــرر عـقـده يف مقر البنك الرئي�سي الكائن يف ال�شرق – �شارع مبارك الكبري  -يف متام ال�ساعة  11:00من �صباح يوم ال�سبت
املواف��ق  2021/03/27وذل��ك للنظ��ر يف البنود املدرج��ة يف جدول الأعمال �أدناه.
كم��ا ي�سـ��ر جمـ��ل�س الإدارة دع��وة ال�س��ادة ممثل��ي هيئ��ة حامل��ي ال�س��ندات حل�ض��ور االجتم��اع ،ويح��ق له��م اال�ش�تراك يف املناق�ش��ات دون
الت�صوي��ت على الق��رارات.
يرج��ى م��ن ال�س��ادة امل�س��اهمني الك��رام التوا�ص��ل م��ع ال�س��يد /عل��ي عب��د الوه��اب �أو ال�س��يد /ماهر عي�س��ى – قـ���سم الأ�س��هم  -املركز الرئي�س��ي -
عل��ى الأرق��ام التالي��ة ،99509132 – 22082246 :ال�س��تالم بطاق��ات الدع��وة والتوكي�لات ون�س��خة ع��ن البيان��ات املالي��ة لل�س��نة املالي��ة
املنتهية يف  31دي�سمرب  2020وجدول 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 ذاته .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.
جـدول �أعــمال االجـتماع احلادي وال�ستني للجمعية العامة العادية مل�ساهمي بنك اخلليج �ش.م.ك.ع:.

� .1سماع تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2020/12/31وامل�صادقة عليه.
� .2سماع تقرير مراقبي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2020/12/31وامل�صادقة عليه.
� .3سماع التقرير اخلا�ص ب�أية خمالفات ر�صدتها اجلهات الرقابية و�أوقعت ب�ش�أنها جزاءات على البنك.
 .4مناق�شة البيانات املالية عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2020/12/31واعتمادها.
 .5ا�ستقطاع ن�سبة  %10للإحتياطي القانوين مببلغ �إجمايل قدره  3,029,000د.ك.
 .6مناق�ش��ة تو�صي��ة جمـ��ل�س الإدارة بـ��توزيع �أرب��اح نقــ��دية ع��ن ال�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف  2020/12/ 31بواق��ع ( %5خم�س��ة باملائ��ة)
�أي بواقع  5فـــل�س (خم�سة فل�س) لكـل �سـهـم وذلك بعد �إ�ستبعاد �أ�سهم اخلزينة ،وي�ستحـق هذه الأرباح النقـدية امل�ساهمون املقـيـدون
يف �سجـ�لات ال�شركة يف نهـ��اية يوم اال�ستحـ��قاق املحـ��دد له تاريخ  2021/04/11ويتم توزيعـ��ها بتاريـ��خ  .2021/04/15مع تفوي�ض
جمل���س الإدارة بتعدي��ل ه��ذا اجل��دول الزمن��ي يف حال��ة تع��ذر الإعالن عن ت�أكيد اجلدول الزمني قب��ل ثمانية �أيام عمل على الأقل من
تاريخ اال�ستحقـاق.
 .7مناق�ش��ة �ص��رف مكـ��اف�أة �أع�ض��اء جمـ��ل�س الإدارة والبالغ��ة  113,542/-د.ك (مائ��ة وثالث��ة ع�ش��ر �ألف� ًا وخم�س��مائة و�إثن��ان و�أربع��ون
دين��ار كويت��ي) عن ال�س��نة املالية املنتهي��ة يف .2020/12/31
 .8املوافقة على تفـوي�ض جمـل�س الإدارة ب�شراء �أو بيع �أو الت�صرف يف �أ�سهم البنك مبا ال يتجاوز ( %10ع�شرة يف املائة) من �إجمايل
عدد �أ�سهم البنك ،وذلك وفق ًا لل�ضوابط وال�شروط التي ين�ص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات اجلهات الرقابية يف هذا
اخل�صو�ص ،وعلى �أن ي�ستمر هذا التفوي�ض �ساري ًا ملدة ثمانية ع�شر �شهر ًا.
 .9املوافق��ة عل��ى تفوي���ض جمل���س الإدارة مب��ا يل��ي� :أ) �إ�ص��دار �س��ندات بجمي��ع �أنواعه��ا (�س��وا ًء ب�ص��ورة مبا�ش��رة �أو غ�ير مبا�ش��رة ع�بر
ت�أ�سي�س كيانات ذات �أغرا�ض خا�صة داخل دولة الكويت �أو خارجها) بالدينار الكويتي �أو �أية عملة �أجنبية �أخرى بنا ًء على ما يرونه
منا�سب ًا ،مبا يف ذلك – على �سبيل املثال ال احل�صر – �إ�صدار �سندات دائمة ،يف و�/أو خارج دولة الكويت ،دون جتاوز احلد الأق�صى
امل�س��موح ب��ه قانون� ًا� ،أو م��ا يعادل��ه بالعم�لات الأجنبي��ة ،وذل��ك وفق� ًا جلميع التعليمات والتوجيه��ات و�/أو اللوائح املعم��ول بها لدى بنك
الكوي��ت املرك��زي .ب) الدخ��ول يف وثائ��ق �صفق��ات ذات �صل��ة ب�إ�ص��دار ال�س��ندات ( مب��ا يف ذل��ك ،حيثم��ا كان مطبق� ًا ،من��ح ال�ضمانات
لدع��م �إ�ص��دار ال�س��ندات �أو حتم��ل �أي التزام��ات مبوجبه��ا) .ج) حتدي��د نوع تلك ال�س��ندات املزمع �إ�صدارها وعملته��ا ومدتها وقيمتها
اال�سمية و�سعر الفائدة عليها ومواعيد ا�ستحقاق �سدادها وو�سائل تغطيتها وقواعد عر�ضها وا�ستهالكها وجميع �شروطها و�أحكامها.
د) احل�ص��ول عل��ى �أي م��ن وجمي��ع املوافق��ات الالزم��ة م��ن اجله��ات املخت�ص��ة (�س��وا ًء تل��ك الت��ي تق��ع داخ��ل دول��ة الكوي��ت �أو خارجه��ا،
ح�سب احلالة) .هـ) االتفاق على اختيار التحكيم كو�سيلة لت�سوية املنازعات يف �أية وثائق �صفقات فيما يتعلق ب�إ�صدار ال�سندات و�أية
وثائ��ق م�س��اندة له��ا .ويج��وز ملجل���س الإدارة تفوي���ض �صالحيات��ه �إىل �أي ط��رف �آخ��ر ،بن��ا ًء عل��ى م��ا ي��راه منا�س��ب ًا ،لتنفي��ذ كل م��ا ج��اء
�أع�لاه �أو بع�ضه.
 .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�صرفي��ة لأع�ض��اء جمل���س الإدارة – وفق� ًا ل��ذات ال�ش��روط والقواع��د الت��ي يطبقها البنك بالن�س��بة للغري من عمالئ��ه – وذلك وفق ًا
للم��ادة  69م��ن القان��ون رق��م  32ل�س��نة  1968يف �ش��أن النق��د وبن��ك الكوي��ت املركزي وتنظيم املهن��ة امل�صرفية.
 .11املوافق��ة واعتم��اد املعام�لات الت��ي مت��ت م��ع �أط��راف ذات �صل��ة خ�لال ال�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف  ،2020/12/31وتفوي���ض جمل���س
�إدارة البنك يف التعامل مع الأطراف ذات ال�صلة خالل ال�سنة املالية التي تنتهي يف  2021/12/31وحتى تاريخ انعقاد اجلمعية
العامة ال�س��نوية العادية مل�س��اهمي البنك للنظر يف جدول الأعمال العادي عن ال�س��نة املالية التي تنتهي يف .2021/12/31
 .12املوافق��ة عل��ى �إخ�لاء ط��رف ال�س��ادة �أع�ض��اء جمل���س الإدارة يف م��ا يتعل��ق بت�صرفاته��م القانونية واملالي��ة والإدارية عن ال�س��نة املالية
املنتهية يف .2020/12/31
 .13انتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك غري امل�ستقلني وامل�ستقلني للدورة القادمة لفرتة ثالث �سنوات.
 .14تعيني �أو �إعادة تعيني مراقبي ح�سابات البنك لل�سنة املالية التي تنتهي يف  ،2020/12/31وتفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديد �أتعابهما.

وذلك بعد موافقة اجلهات الرقابية املخت�صة...
ويف حــــال عـدم اكــتمال الن�صاب القـانونـــي النعـقـاد اجـتماع اجلمعية العامة العاديـة ،ي�ؤجـــل االجـتمــاع ملدة �أ�ســبــوع ليعـقد بتاريـــخ
� 03إبريل  2021بذات املكان والزمان املذكورين �أعاله .ويعـترب هـذا الإعـالن كـدعـوة لالجتماع امل�ؤجل دون احلاجة لتوجيه �أي دعوة
جديدة وذلك وفق ًا للمادة ( )143من قانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�إ�صـدار قانون ال�شركات.

رئـيـ�س جمـلـ�س الإدارة

