
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ا�رجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة ا�رجان العالمية العقارية - ش.م.ك. (عامة) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور 
إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والذي تقرر عقده يوم 

ا�ثنين الموافق 29 مايو 2017 في تمام الساعة 10:30 صباحا في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة
منطقة الوزارات - القاعة الرئيسية  رقم (3)، وذلك لمناقشة البنود الواردة على جدول ا�عمال، وهي كما يلي:

يرجى من السادة المساهمين مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة في مقرها الكائن في الشرق – شارع الخليج 
العربي – برج أحمد – الدور الخامس – إدارة سجل المساهمين - هاتف رقم: 22464585 أو 22464565، وذلك 
الرسمية العمل  ساعات  خالل  ا�صلية  المدنية  البطاقة  معهم  مصطحبين  الدعوة  بطاقات  الستالم 

(8 صباحا - 2 ظهرا). 
مجلس ا�دارة

1 . سماع تقرير مجلس ا²دارة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
ديسمبر   في31  المنتهية  المالية  السنة  عن  التدقيق  لجنة  وتقرير  الحوكمة  تقرير  من  كل  تالوة   .  2

2016 والمصادقة عليهما.
عليه. والمصادقة   2016 ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  الحسابـات  مراقبي  تقريـر  سماع   .  3
في المنتهية  المالية  السنة  عن  للشركة  الختامية  والحسابات  المجمعة  المالية  البيانات  مناقشة   .  4

31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
في المنتهية  المالية  السنة  عن  الرقابية  السلطات  رصدتها  مخالفات  بأية  الخاص  التقرير  سماع   .  5
جزاءات  تطبيق  عنها  ونتج  المخالفات،  لتلك  نتيجة  صدرت  عقوبات  وأي   2016 ديسمبر   31

(مالية وغير مالية) على الشركة (إن وجدت).
القيمة  من  بالمائة)  (عشرة   %  10 بنسبة  نقدية  أرباح  بتوزيع  ا²دارة  مجلس  توصية  على  الموافقة   .  6
ا²سمية للسهم، أي بواقع 10 فلس كويتي للسهم الواحـد للمساهمين المقيدين بسجالت الشركة 

بتاريخ انعقاد الجمعية العامة وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.
7 . الموافقة على توصية مجلس ا²دارة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس ا²دارة والبالغة قيمتها 45,000 

دينار كويتي (خمسة وأربعون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
الكويت  مؤسسة  حصة  قبل  للتوزيع  القابل  السنة  ربح  من   %  10 نسبة  تحويل  على  الموافقة   .  8
حساب  إلى  ا²دارة  مجلس  أعضاء  ومكافأة  والزكاة  الوطنية  العمالة  دعم  وضريبة  العلمي  للتقدم 
االحتياطي القانوني بمبلـغ 193,221 دينار كويتي (مائة وثالثة وتسعون ألف ومائتان وواحد وعشرون 

دينار كويتي).
الموافقة على اقتراح مجلس ا²دارة بعدم اقتطاع نسبة من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في31      . 9

      ديسمبر 2016 لحساب االحتياطي االختياري.
وتسعمائة آالف  (أربعة  كويتي  دينار   4,920 بقيمة  تبرعات  مبلغ  صرف  على  للشركة  .الموافقة   10

وعشرون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016. 
11 . الموافقة على تفويض مجلس ا²دارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسؤولية االجتماعية.

12 .  الموافقة على تفويض مجلس ا²دارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما ال يتجاوز 10 % من 
وتعديالتهما. التنفيذية  والئحته   2010 لسنة   (7) رقم  القانون  لمواد  وفقا  وذلك  أسهمها،  عدد 

13. الموافقة على تفويض مجلس ا²دارة بإصدار السندات والصكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة 
مع  ا�جنبية،  بالعمالت  يعادله  ما  أو  قانونا  به  المصرح  ا�قصى  الحد  يتجاوز  ال  وبما  مناسبة  يراها  أخرى 
تفويض مجلس ا²دارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها ا²سمية والعائد عليها وموعد 
الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام ا�ساسي للشركة 

وبعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
في31  المنتهية  المالية  السنة  خالل  تمت  التي  الصلة  ذات  ا�طراف  مع  التعامالت  تقرير  سماع   .  14
وا�طراف  والزميلة  التابعة  الشركات  مع  بالتعامل  للشركة  الترخيص  على  والموافقة   2016 ديسمبر 

ا�خرى ذات الصلة خالل السنة المالية في31 ديسمبر 2017.
القانونية  بتصرفاتهم  يتعلق  فيما  ذمتهم  وإبراء  ا²دارة  مجلس  أعضاء  السادة  طرف  إخالء   .  15

والمالية عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016.
المعتمدة  القائمة  ضمن  من  الشركة  حسـابات  مراقبي  تعيين  إعادة  أو  تعيين  على  .الموافقة   16
الحسابات  لمراقبي  ا²لزامي  التغيير  مراعاة مدة  مع  المال  أسواق  لدى هيئة  الحسابات  مراقبي  بأسماء 

وذلك للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس ا²دارة بتحديد أتعابهم .
17 .  انتخاب أعضاء مجلس ا²دارة للسنوات الثالثة القادمة من 2017 وحتى 2019.


