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 دعــوة لحــضـور االجـتماع الثاني والستـين للجمعية العامة العادية إعــــــــالن
واالجتماع األربعين للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.

يسر مجـــلس إدارة بنك الخليج ش.م.ك.ع. دعـــوة السادة المساهمين الكرام لحضور االجتماع الثاني والستين للجمعية العامة العادية واالجتماع األربعين 
للجمعية العامة غير العادية المقــــرر عـقـــدهما في مقر البنك الرئيســي الكائن في الشــرق – شــارع مبارك الكبير -  في تمام الساعة 4:00 عصرًا  من يوم 

الثالثاء الموافق 22/03/2022 وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدولي األعمال أدناه. 
كما يسـر مجـلس اإلدارة دعوة السادة ممثلي هيئة حاملي السندات لحضور االجتماع، ويحـق لهم االشتراك في المناقشات دون التصويت على القـرارات. 

 يرجى من الســادة المســاهمين الكـــرام التواصل مع الســيد/ علي عبد الوهاب أو الســيد/ ماهر عيســى - قـــسم األســهم -  المركز الرئيســي - على األرقام 
التالية: 22082246 – 99509132، الستالم بطاقات الدعـــوة والتوكيالت ونسخة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 
وجـداول األعمال، خالل أوقات العمل الرسمية. وبناء على تعليمات وزارة التجارة والصناعة، فإن تسليم بطاقات الدعوة باليد لن يتم إال للمساهم ذاته أو 
من ينوب عنه بموجب كتاب خطي من المســاهم ذاته. وفي حالة كون المســاهم شركة، تسلم الدعـــوة لمندوب الشركة بموجب كتاب رسمي موقع من قبل 

أحد األشخاص المخولين بالتوقـيع ويختم بختم الشركة.

جدول أعمال االجتماع الثاني والستين للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج )ش.م.ك.ع.(
سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 	2/202	/	3 والمصادقة عليه.. 	
سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 	2/202	/	3، والمصادقة عليه.. 2
سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على بنك الخليج.. 3
مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 	2/202	/	3 واعتمادها. . 	
استقطاع نسبة 0	% لإلحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي قدره 27,000	,	 د.ك.. 	
مناقشة توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 	2/202	/	3 على الوجة التالي:. 	

أرباح نقدية عن الســنة المالية المنتهية في 	2/202	/	3 بواقع 7% )ســبعة بالمائة( أي بواقع 7 فلس )ســبعة فلس( لكل ســهم، وذلك بعد إســتبعاد أســهم الخزينة، أ. 
ويستـحـق هذه األرباح النقـدية المساهمون المقـيـدون في سجـالت مساهمي البنك في نهـاية يوم االستحـقاق المحـدد له تاريخ 2022/	07/0.

أســهم منحــة مجانيــة بنســبة 	% )خمســة بالمائــة( مــن رأس المال المصــدر والمدفوع، وذلك بإصدار 	39,	0	,2		 ســهماً جديداً توزع كأســهم منحــة مجانية على 	. 
المســاهمين المقيدين في ســجالت مســاهمي البنك كما في نهاية يوم االســتحقاق المحدد له تاريخ 2022/	07/0، كل منهم بنســبة ما يملكه )بواقع خمســة أســهم 
عــن كل مائــة ســهم( وتغطيــة قيمــة الزيــادة الناتجة عن ذلك فــي رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغ وقدره  90	/39	,0	2,		 )خمســة عشــر مليوناً ومئتان 
وأربعون ألفاً وســتمائة وتســعة وثالثون ديناراً كويتياً  و90	 فلس( من حســا	 األرباح والخســائر، وتفويض مجلس اإلدارة في التصرف في كســور األسهم الناشئة عنها 

وفقاً لما يراه مالئماً.
ويتم توزيع األرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أســهم المنحه المجانية في ســجالت مســاهمي البنك لتوزيعها على المســاهمين المســتحقين لها اعتباراُ من تاريـــخ ت. 

.	3/0	/2022
مع تفويض مجلس اإلدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعـذر اإلعالن عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على األقل من تاريخ االستحقـاق.	. 

مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والبالغـة 7		,79	 د.ك. )مائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائة وسبعة وستون دينار كويتي فقط الغير( عن السنة المالية المنتهية . 7
في 	2/202	/	3.

الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما ال يتجاوز 0	% )عشرة في المائة( من إجمالي عدد أسهم البنك، وذلك وفقاً للضوابط . 	
والشــروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية ذات الصلة في هذا الخصوص، وعلى أن يســتمر هذا التفويض ســارياً لمدة ثمانية عشــر 

شهراً.
الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بما يلي: أ( إصدار سندات بجميع أنواعها )سواًء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر تأسيس كيانات ذات أغراض خاصة داخل دولة . 9

الكويت أو خارجها( بالدينار الكويتي أو أية عملة أجنبية أخرى بناًء على ما يرونه مناســباً، بما في ذلك – على ســبيل المثال ال الحصر – إصدار ســندات دائمة، في و/أو 
خارج دولة الكويت، دون تجاوز الحد األقصى المسموح به قانوناً، أو ما يعادله بالعمالت األجنبية، وذلك وفقاً لجميع التعليمات والتوجيهات و/أو اللوائح المعمول بها لدى 
بنك الكويت المركزي. 	( الدخول في أية وثائق صفقات ذات صلة بإصدار الســندات ) بما في ذلك، حيثما كان مطبقاً، منح الضمانات لدعم إصدار الســندات أو تحمل 
أي التزامات بموجبها(. ج( تحديد نوع تلك السندات المزمع إصدارها وعملتها ومدتها وقيمتها االسمية وسعر الفائدة عليها ومواعيد استحقاق سدادها ووسائل تغطيتها 
وقواعد عرضها واستهالكها وجميع شروطها وأحكامها. د( الحصول على أي من وجميع الموافقات الالزمة من الجهات المختصة )سواًء تلك التي تقع داخل دولة الكويت 
أو خارجها، حسب الحالة(. هـ( االتفاق على اختيار التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في أية وثائق صفقات فيما يتعلق بإصدار السندات وأية وثائق مساندة لها. ويجوز 

لمجلس اإلدارة تفويض صالحياته إلى أي طرف آخر، بناًء على ما يراه مناسباً، لتنفيذ كل ما جاء أعاله أو بعضه.
مناقشــة التصريــح بمنــح قروض أو ســلف بالحســا	 الجاري أو تقديم تســهيالت أو كفاالت وخطابات ضمــان وكافة المعامالت المصرفية ألعضــاء مجلس اإلدارة – وفقاً . 0	

لــذات الشــروط والقواعــد التــي يطبقهــا البنــك بالنســبة للغير من عمالئه – وذلك وفقاً للمادة 9	 من القانون رقم 32 لســنة 		9	 في شــأن النقد وبنــك الكويت المركزي 
وتنظيم المهنة المصرفية.

الموافقــة علــى المعامــالت التــي تمــت مــع أطراف ذات صلة خالل الســنة المالية المنتهية فــي 	2/202	/	3، وتفويض مجلــس إدارة البنك في التعامــل مع األطراف ذات . 		
الصلة خالل السنة المالية التي تنتهي في 2/2022	/	3 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك للنظر في جدول األعمال العادي عن السنة 

المالية التي تنتهي في 2/2022	/	3.
الموافقة على إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية واإلدارية عن السنة المالية المنتهية في 	2/202	/	3. . 2	
تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2/2022	/	3، وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهما.. 3	

جدول أعمال االجتماع األربعين للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج )ش.م.ك.ع.(
الموافقة على زيادة رأس مال الشــركة المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 00	/ 9	2,7		,	30 د.ك ) ثالثمائة وأربعة مليون وثمانمائة وإثنى عشــر ألفاً وســبعمائة . 	

وتســعة وثمانون دينار كويتي و00	 فلس( إلى مبلغ وقدره 290/ 29	,3	320,0 د.ك )ثالثمائة وعشــرون مليوناً وثالثة وخمســون ألفاً وأربعمائة وتســعة وعشــرون ديناراً 
كويتياً و290 فلس(،  وذلك على النحو التالي:

توزيع أســهم منحة مجانية وقدرها 	39,	0	,2		 ســهم على المســاهمين المســتحقين لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية، أ. 
بمعدل 	% )أي بواقع خمسة أسهم لكل مائة سهم(، على أن تغطى الزيادة البالغة 90	/ 39	,0	2,		 د.ك )خمسة عشر مليوناً ومئتان وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة 

وثالثون ديناراً كويتياً و90	 فلس( من األرباح المحتفظ بها كما في 	2/202	/	3.
تفويض مجلس اإلدارة في بيع و/أو التصرف بكسور األسهم المتبقية بعد التوزيع وكذلك بيع و/أو التصرف في أي كسور األسهم و/أو كسور األرباح و التي قد تكون 	. 

وزعت باألعوام المالية الســابقة وذلك لصالح ولحســا	 الشــركة.  مع تفويض مجلس اإلدارة بتعديل الجدول الزمني ســالف الذكر في حالة تعـــذر اإلعالن عن تأكيد 
الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على األقل من تاريخ االستحقـاق.

الموافقة على التعديالت التالية بعقد التأسيس و/أو النظام األساسي للشركة:. 2

المادة )	( من عقد التأسيس والمادة )	( من النظام األساسي قبل التعديل:أ. 
“رأســمال الشــركة ثالثمائة وأربعة مليون وثمانمائة وإثنى عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون دينار 
كويتــي و 00	 فلــس موزعــاً علــى ثالثــة بليــون وثمانيــة وأربعين مليون ومائة وســبعة وعشــرين ألف 

وثمانمائة وثمانية وتسعين سهم ، قيمة كل سهم مائة فلس” 
المادة )2( من عقد التأسيس ومن النظام األساسي قبـل التعـديـل:	. 

»أغـراض الشركة:
القيــام بكافــة أعمــال البنــوك المصرفيــة والتجارية والتعامل في االســهم والســندات واألوراق . 	

الماليــة بكافــة أوجــه التصــرف القانوني، وجميع األعمــال األخرى التي تجيــز القوانين للبنوك 
والمؤسسات المالية القيام بها.

قبــول الودائــع النقديــة ودفــع بــدالت الصكوك أو األوامر الصــادرة على البنك مــن قبل المودع . 2
بمقدار المبالغ المودعة لحسابه.

الحصول على المال بإصدار سندات القروض.. 3
شراء وبيع السبائك الذهبية والعمالت االجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حواالتها .. 	
قطــع الحــواالت والكمبيــاالت وســندات االقــراض والكوبونــات وســائر الســندات التجاريــة . 	

والصناعية وشراؤها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس األموال.
اإلقراض والتسليف ومنح االعتمادات وسائر التسهيالت المصرفية.. 	
التسليف علي بوالص الشحن وسندات النقل وأوامر استالم األموال في الكويت وخارجها.. 7
تحصيل بدالت الحواالت والكمبياالت والصكوك وبوالص الشــحن والســندات األخرى وإصدار . 	

الكفاالت بضمانة أو بدونها.
القيام بأعمال مصرف التوفير وصناديق العائلة.. 9

شراء وبيع االوراق المالية لحسا	 البنك الخاص. 0	
حفظ األصول المكونة ألنظمة االستثمار الجماعي.. 		
عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر . 2	

أو حليفه بغرض اعادة تسويقها.
خدمات الحفظ المساندة للعمالء / مراقب االستثمار.. 3	
إدارة المحافظ االستثمارية.. 		
حفــظ جميــع أنواع النقــود والمعادن الثمينــة والممتلكات األخرى والســندات والطــرود والرزم . 		

وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة .
شراء واستيراد األجهزة والمستلزمات والمعدات الالزمة لتنفيذ أغراض الشركة.. 		
تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.. 7	
اســتغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشــركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار . 		

من قبل شركات وجهات متخصصة.
 مستشــار اســتثمار و مزاولــة كافــة األنشــطة االستشــارية التــي تقع ضمن نطاق االســتثمار أو . 9	

ترتبــط بــه وفقاً للقوانيــن المرعية واألنظمة المعتمدة من بنك الكويت المركزي وهيئة أســواق 
المال التي ترعى األنشطة المذكورة.

ويكــون للشــركة مباشــرة األعمــال الســابق ذكرهــا فــي دولــة الكويت و في الخــارج بصفــة أصلية أو 
بالوكالة. للشركة أيضاً أن تهتم أو تشترك بأي وجه من وجوه االشتراك في الشركات أو الهيئات التي 
تعمل أعماالً تشــابه أعمالها أو التي تعاون على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج، وأن تندمج 
فيهــا أو تقتنيهــا أو تلحقهــا بهــا، وذلك وفقا أحكام القانون والنظام األساســي المرفــق. هذا ويتعين 
الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي، وفي حال االندماج ال بد من الحصول على 

ترخيص مسبق من وزير المالية.”

المادة )70( من النظام األساسي قبـل التعـديـل:ت. 
“يســتقطع ســنوياً 0	% )عشرة بالمائة( من األرباح الصافية يخصص لالحتياطي اإلجباري الذي ال 
يجوز توزيعه على المســاهمين وإنما يجوز اســتعماله لتأمين توزيع أرباح على المســاهمين تصل إلى 

	% في السنوات التي ال تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.

ويجــوز للجمعيــة العامــة وقــف هــذا االقتطــاع إذا زاد االحتياطــي اإلجبــاري علــى نصــف رأس مال 
الشــركة، كما يجوز لها أن تقر اســتعمال مازاد على هذ الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشــركة 

ومساهميها”.

المادة )	( من عقد التأسيس والمادة )	( من النظام األساسي بعد التعديل:أ. 
“رأســمال الشــركة ثالثمائة وعشــرون مليون وثالثة وخمســون ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرون دينار 
كويتــي و 290 فلــس موزعــاً علــى ثالثة بليون ومائتي مليون وخمســمائة وأربعة وثالثــون ألفاً ومائتي 

وثالثة وتسعون سهم ، قيمة كل سهم مائة فلس”
المادة )2( من عقد التأسيس ومن النظام األساسي بعد التعـديـل:	. 

»أغـراض الشركة:
القيــام بكافــة أعمــال البنــوك المصرفيــة والتجارية والتعامل في االســهم والســندات واألوراق . 	

الماليــة بكافــة أوجــه التصــرف القانوني، وجميع األعمــال األخرى التي تجيــز القوانين للبنوك 
والمؤسسات المالية القيام بها.

قبــول الودائــع النقديــة ودفــع بــدالت الصكوك أو األوامر الصــادرة على البنك مــن قبل المودع . 2
بمقدار المبالغ المودعة لحسابه.

الحصول على المال بإصدار سندات القروض.. 3
شراء وبيع السبائك الذهبية والعمالت االجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حواالتها .. 	
قطــع الحــواالت والكمبيــاالت وســندات االقــراض والكوبونــات وســائر الســندات التجاريــة . 	

والصناعية وشراؤها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس األموال.
اإلقراض والتسليف ومنح االعتمادات وسائر التسهيالت المصرفية.. 	
التسليف علي بوالص الشحن وسندات النقل وأوامر استالم األموال في الكويت وخارجها.. 7
تحصيل بدالت الحواالت والكمبياالت والصكوك وبوالص الشــحن والســندات األخرى وإصدار . 	

الكفاالت بضمانة أو بدونها.
القيام بأعمال مصرف التوفير وصناديق العائلة.. 9

شراء وبيع االوراق المالية لحسا	 البنك الخاص. 0	
حفظ األصول المكونة ألنظمة االستثمار الجماعي.. 		
عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر . 2	

أو حليفه بغرض اعادة تسويقها.
خدمات الحفظ المساندة للعمالء / مراقب االستثمار.. 3	
إدارة المحافظ االستثمارية.. 		
حفــظ جميــع أنواع النقــود والمعادن الثمينــة والممتلكات األخرى والســندات والطــرود والرزم . 		

وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة .
شراء واستيراد األجهزة والمستلزمات والمعدات الالزمة لتنفيذ أغراض الشركة.. 		
تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.. 7	
اســتغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشــركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار . 		

من قبل شركات وجهات متخصصة.
 مستشــار اســتثمار و مزاولــة كافــة األنشــطة االستشــارية التــي تقع ضمن نطاق االســتثمار أو . 9	

ترتبــط بــه وفقاً للقوانيــن المرعية واألنظمة المعتمدة من بنك الكويت المركزي وهيئة أســواق 
المال التي ترعى األنشطة المذكورة.

تأسيس شركات جديدة أو االشتراك في ماهو قائم منها أو تمويله.. 20
القيــام عمومــاً بجميــع األعمال والخدمــات المصرفية والتجارية األخرى والتــي تجيز القوانين . 	2

واألنظمة واللوائح المرعية واألعراف الجارية للبنوك والمؤسسات المالية تعاطيها، وما يسمح 
هذا النظام للشــركة بمزاولته، وســائر األعمال والخدمات الالزمة لتحقيق أغراض الشــركة أو 

الناشئة عنها أو المساعدة لها أو المتعلقة بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويكــون للشــركة مباشــرة األعمــال الســابق ذكرهــا فــي دولــة الكويت و في الخــارج بصفــة أصلية أو 
بالوكالة. للشركة أيضاً أن تهتم أو تشترك بأي وجه من وجوه االشتراك في الشركات أو الهيئات التي 
تعمل أعماالً تشــابه أعمالها أو التي تعاون على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج، وأن تندمج 
فيهــا أو تقتنيهــا أو تلحقهــا بهــا، وذلك وفقا أحكام القانون والنظام األساســي المرفــق. هذا ويتعين 
الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي، وفي حال االندماج ال بد من الحصول على 

ترخيص مسبق من وزير المالية.”

المادة )70( من النظام األساسي بعد التعـديـل:ت. 
»يســتقطع ســنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، نســبة ال 

تقل عن 0	% )عشرة بالمائة( من األرباح الصافية يخصص لالحتياطي اإلجباري. 

وال يجوز اســتخدام االحتياطي االجباري إال في تغطية خســائر الشــركة أو لتأمين توزيع أرباح على 
المســاهمين تصل إلى 	% )خمســة بالمائة( من رأس مال المدفوع في الســنوات التي ال تسمح فيها 
أربــاح الشــركة بتوزيــع هذه النســبة، وذلك بســبب عدم وجــود إحتياطي إختياري يســمح بتوزيع هذه 

النسبة من األرباح.

ويجــب أن يعــاد إلــى االحتياطي اإلجباري ما اقتطع منه عندما تســمح بذلك أرباح الســنوات التالية، 
مالم يكن هذا االحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

ويجــوز للجمعيــة العامــة وقــف هــذا االقتطــاع إذا زاد االحتياطــي اإلجبــاري علــى نصــف رأس مال 
الشركة المصدر، كما يجوز لها أن تقر استعمال مازاد على هذا الحد في الوجوه التي تراها لصالح 

الشركة ومساهميها.

ويجوز للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن توزع أرباحاً على المســاهمين  في 
نهايــة الســنة الماليــة، أو بشــكل نصف ســنوي،  كمــا يجوز بقرار مــن الجمعية العامــة العادية يجدد 
سنويا أن تفوض مجلس اإلدارة مسبقاً في توزيع األرباح بشكل نصف سنوي وتحديد الجدول الزمني 
لهــذا التوزيــع ويشــترط لصحة هذا التوزيع أن يكــون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادىء المحاســبية 

المتعارف عليها، وأال يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.”

وفــي حــال عدم اكتمال النصاب القانونــي النعقاد أي من اجتماع الجمعية العامــة العادية أو غير العادية يؤجل االجتماع أو االجتماعين )حســب ما تكون 
الحالة( لمدة أســبوع ليعقد االجتماع أو االجتماعين المؤجلين بتاريخ 29 مارس 2022 بذات المكان المذكور أعاله في تمام الســاعة 11 صباحًا وما بعدها. 
ويعتبر هذا اإلعالن كدعوة لالجتماع أو االجتماعين المؤجلين دون الحاجة لتوجيه أي دعوة جديدة وذلك وفقًا للمادة )143( من قانون رقم )1( لســنة 

2021 بإصدار قانون الشركات.

رئيـس مجلـس اإلدارة


