
السادة  دعوة  للوساطة«  »األولى  )مقفلة(  ش.م.ك  املالية  للوساطة  األولى  الشركة  إدارة  مجلس  يسر 
املساهمني الكرام حلضور إجتماع اجلمعية العامة العادية بقاعة املسرح 3، مبقر الهيئة العامة للصناعة 
الكائن مبنطقة جنوب السرة وذلك يوم األحد املوافق 20 مايو 2018 في متام الساعة العاشرة والنصف 

صباحاً، وذلك ملناقشة جدول األعمال التالي:

سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية في 2017/12/31 واملصادقة عليه.. 1
تالوة كل من تقرير احلوكمة، وتقرير جلنة التدقيق عن السنة املنتهية في 2017/12/31.. 2
واملصادقة . 3  2017/12/31 في  املنتهية  املالية  السنة  عـن  الشركة  مراقب حسابات  تقرير  مناقشة 

عليه.
مناقشة البيانات املالية املدققة للشركة عن السنة املنتهية في 2017/12/31 واعتمادها.. 4
للشركة . 5 السماح  واملوافقة على  الصلة،  التي متت مع األطراف ذات  التعامالت  تالوة تقرير عن 

بالتعامل مع األطراف ذات الصلة مباشرة وغير مباشرة التي سوف تتم خالل العام 2018.
لتلك . 6 نتيجة  صدرت  عقوبات  وأي  الرقابية،  اجلهات  رصدتها  مخالفات  أية  عن  تقرير  سماع 

املخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات )مالية وغير مالية( على الشركة عن السنة املالية املنتهية 
في 2017/12/31 )إن وجدت(. 

مناقشة توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 2017/12/31.. 7
في . 8 املنتهية  املالية  السنة  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  مكافآت  صرف  عدم  على  املوافقة 

اجتماعات  وكذلك  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  حضور  بدل  صرف  على  واملوافقة   ،2017/12/31
اللجان املنبثقة منه للسنتني املاليتني املنتهيتني في 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019.

تالوة تقرير عن املكافآت واملبالغ واملزايا واملنافع املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية . 9
خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2017 واملوافقة عليه.

املوافقة على إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم . 10
القانونية واملالية واإلدارية عن السنة املالية املنتهية في 2017/12/31.

في . 11 املنتهية  املالية  السنة  عن  للشركة  احلسابات  مدقق  تعيني  إعادة  أو  تعيني  على  املوافقة 
2018/12/31 على أن يكون من مراقبي احلسابات املقيدين في السجل اخلاص لدى الهيئة، بحيث 
يكون مستوفياً كافة الشروط الواردة مبتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي احلسابات مع 

مراعاة مدة التغيير اإللزامي ملراقبي احلسابات.

يرجى من املساهمني الكرام مراجعة السادة الشركة الكويتية للمقاصة، إدارة حفظ األوراق املالية مبقرها 
الكائن في الشرق، شارع اخلليج العربي، برج أحمد، الدور اخلامس، الستالم بطاقات احلضور وجدول 
األعمال مصطحبني معهم البطاقة املدنية األصلية وذلك من يوم األحد إلى يوم اخلميس من الساعة 

8:30 صباحاً إلى 2:00 بعد الظهر قبل نهاية دوام يوم اخلميس املوافق 17 مايو 2018.

في حال وجود أي سؤال أو استفسار يرجى اإلتصال على األرقام: 22464585 أو 22464565.

وللحصول على نسخة من التقرير السنوي يرجى مراجعة مقر الشركة الكائن بشرق، شارع الشهداء، 
برجل جلوبل، الطابق اخلامس.

.www.oulawasata.com.kw وملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني للشركة

مالحظة: في حال عدم إكتمال النصاب يؤجل االجتماع إلى الساعة 10:30 من صباح يوم األحد املوافق 
27 مايو 2018 في مقر الشركة للنظر في ذات جدول األعمال.

دعوة لحضور إجتماع
الجمعية العامة العادية


