
دعـوة حلضور اجلمعية العمومية للمساهمني

جدول أعمال اجلمعية العمومية العادية السابعة واخلمسون
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2020 واملصادقة عليه.  (1

سماع تقرير احلوكمة وتقرير جلنة التدقيق عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2020.  (2
مناقشة تقرير مراقبي احلسابات عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2020 واملصادقة عليه.  (3

مناقشة البيانات املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها.  (4
سماع تقرير اجلزاءات أو املخالفات التي رصدتها اجلهات الرقابية (إن وجدت) خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2020.  (5

تفويض مجلس اإلدارة في التعامل مع األطراف ذات العالقة التي سوف تتم خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2021,   (6
واملوافقة على التعامالت التي متت خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2020.

مناقشــة اســتقطاع مبلــغ 1,000,000 د.ك مــن أربــاح الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020, وإضافتــه لإلحتياطــي   (7
اإلختياري اخلاص.

املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2020, وذلك على الوجه املبني   (8
في اجلدول الزمني التالي:- 

أرباح نقدية: بنسبة 25% (خمسة وعشرون في املائة) من رأس املال املدفوع (أي بواقع خمسة وعشرين فلساًـ لكل سهم),  أ - 
وذلك للمساهمني املقيدين في سجالت مساهمي الشركة, وبعد خصم أسهم اخلزينة, على أن يكون تاريخ اإلستحقاق بعد 

عشرة أيام من تاريخ إنعقاد اجلمعية العمومية ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ اإلستحقاق.
ب - أسهم منحة مجانية: بنسبة 5% (خمسة في املائة) من رأس املال املصرح واملصدر واملدفوع وذلك بإصدار  10,500,000 
ســهماًـ جديداًـ توزع  كأســهم منحة مجانية على املســاهمني املقيدين في ســجالت مســاهمي الشــركة على أن يكون تاريخ 
اإلستحقاق بعد عشرة أيام من تاريخ إنعقاد اجلمعية العمومية ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة عشر يوم عمل من تاريخ 
اإلســتحقاق منهم بنســبة ما ميلكه (وبواقع خمســة أســهم عن كل مائة ســهم) وتغطية قيمة الزيادة الناجتة عن ذلك في 
رأس املال املصدر واملدفوع والبالغة مبلغاًـ وقدره 1,050,000 د.ك (مليون وخمسون ألف دينار كويتي) من حساب األرباح 

واخلسائر, وتفويض رئيس مجلس اإلدارة في التصرف في الكسور الناجتة عنها وفقاًـ ملا يراه مالئماًـ.
تفويض مجلس اإلدارة في تعديل اجلدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار اجلمعية العامة بتوزيع األرباح في حالة عدم  ج - 

إمتام إجراءات الشهر قبل تاريخ االستحقاق بثمانية أيام عمل.
مناقشــــة إقتـــــراح مجلــــس اإلدارة بتوزيـــــع 195,350 دينـــــــار كويتـــي مكافـــأة ألعضـــاء مجلس اإلدارة للسنــــة املاليـــة املنتهيـــة   (9

في 31 ديسمبر 2020.
مناقشة تفويض مجلس اإلدارة بشراء أو بيع أسهم الشـــركة مبـــا ال يتجـــــاوز 10% من عـــــدد أسهمـــــها وفقـــــا ملـــــواد القانــــون   (10

رقم 7 لسنة 2010 والئحته التنفيذية وتعديالتهما.
مناقشة تخصيص مبلــــــــــغ ال يزيد عن 1% (واحد في املائة) بقيمة 121,847 دينار كويتي من صافــــــــــــي الربـــــــــــح للسنــــــــــة   (11

املاليــــــة املنتهيــــــــــة فـــــــــــي 31 ديسمبر 2020 لبند املسئولية اإلجتماعية للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2021.
مناقشــة إخــالء طــرف الســـادة أعضــاء مجلــس اإلدارة وإبــــــــراء ذمتهـــــــــــم عــن كل مــا يتعلــق بتصرفاتهـــــم القانونيــة واملاليــة   (12

واالدارية للسنــــة املاليــــــــة املنتهيــــــــــــــة في 31 ديسمبر 2020.
تعيني مراقبي احلسـابات من ضمن القائمة املعتمدة بأسماء مراقبي احلسابات لدى هيئة أسواق املال, وتفويض مجلس   (13

اإلدارة بتحديد أتعابهم.

كمـــا ميكـــن للمســـاهم الكرمي احلصـــول على نســـخة مـــن التقرير الســـنوي لعـــام 2020 عـــن طريـــق املوقـــع اإللكتروني 
(www.alahleia.com) أو مبنى الشركة األهلية للتأمني - املركز الرئيسي - كــمــــــا ميكــــــن استـــــالم توكيـــــل حضـــــور 
اجلمعيــــة العموميـة من مبنـى الشركـة األهليـة للتأمني - شـارع أحمـد اجلابـر - الطابـق السابــع وحدة شئون املستثمــرين - 

هاتف: 1888444 - داخلي: 2704 - 2912

رئيس مجلس اإلدارة

يسر مجلس إدارة الشركة األهلية للتأمني ش.م.ك.ع.
دعوة املساهمني الكرام حلضور اجلمعية العمومية العادية السابعة واخلمسون وذلك في 
متام الســـاعة الثانية عشـــرة والنصـــف ظهراًـ يوم الثالثـــاء املوافـــق 2021/03/23 مبقر 

الشركة الرئيسي, للنظر في املواد املدرجة بجدول األعمال .

الشركة األهلية للتأمني ش.م.ك.ع.



دعـوة حلضور اجلمعية العمومية للمساهمني

جدول أعمال اجلمعية العمومية غير العادية
املوافقة على زيادة رأس مال الشركة من 21,000,000 د.ك إلى 22,050,000 د.ك   (1
عــن طريــق توزيــع أســهم منحــة مجانيــة علــى الســادة املســاهمني املقيديــن فــي 
ســجالت مســاهمي الشــركة على أن يكون تاريخ اإلســتحقاق بعد عشــرة أيام من 
تاريــخ إنعقــاد اجلمعيــة العموميــة ويكون تاريخ التوزيع بعد خمســة عشــرة يوماًـ 

من تاريخ اإلستحقاق.
املوافقة على تعديل املادة (6) من عقد تأســيس الشــركة واملادة (7) من نظامها   (2

األساسي على النحو التالي: 
النص احلالي:

حدد رأس مال الشركة مببلغ 21,000,000 د.ك موزع على 210,000,000 سهم 
قيمة كل سهم مائة فلس.

النص املقترح:
حدد رأس مال الشركة مببلغ 22,050,000 د.ك موزع على 220,500,000 سهم 

قيمة كل سهم مائة فلس.

كمـــا ميكن للمســـاهم الكرمي احلصول على نســـخة من التقرير الســـنوي لعام 2020 عن 
طريق املوقـــع اإللكتروني (www.alahleia.com) أو مبنى الشـــركة األهلية للتأمني - 
املركز الرئيسي - كــمــــــا ميكـــن استــالم توكيــل حضـــــور اجلمعيـة العموميـة من مبنـى 
الشركــــة األهليــــة للتأمني - شــــارع أحمــــد اجلابــــر - الطابــــق السابـــــع وحدة شـــئون 

املستثمــرين - هاتف: 1888444 - داخلي: 2704 - 2912

رئيس مجلس اإلدارة

يسر مجلس إدارة الشركة األهلية للتأمني ش.م.ك.ع.
دعوة املساهمني الكرام حلضور اجلمعية العمومية غيــــر العاديــة وذلـك 
في متـــــام الساعـــــة الثانـــيـــة عشرة والنصـــــــف ظهـــراًـ يـــوم الثالثــاء 
املوافق 2021/03/23 مبقر الشركة الرئيسي, للنظر في املــــواد املدرجــــة 

بجـــدول األعمــال.

الشركة األهلية للتأمني ش.م.ك.ع.


