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دعــوة لحــضـور االجـتماع الرابع والستون للجمعية العامة العادية واالجتماع الحادي إعـــــــــالن
واألربعون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.

يسر مجـلس إدارة بنك الخليج ش.م.ك.ع. دعـوة السادة المساهمين الكرام لحضور االجتماع الرابع والستون للجمعية العامة العادية واالجتماع الحادي 
واألربعون للجمعية العامة غير العادية المقــرر عـقـدهما في مقر البنك الرئيسي الكائن في الشرق - شارع مبارك الكبير - في تمام الساعة 11:00 صباحًا 

من يوم السبت الموافق 18/03/2023 وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدولي األعمال أدناه. 
يرجــى مــن الســادة المســاهمين الكـــرام الراغبيــن فــي الحضــور - التواصــل مــع - قـــسم األســهم - المقــر الرئيســي - علــى األرقــام التاليــة: 22082246 – 
99509132، الســتالم بطاقــات الدعـــوة والتوكيــالت ونســخة عــن البيانــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهية في 31 ديســمبر 2022 وجـــداول 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 
كتــاب خطــي مــن المســاهم ذاتــه. وفــي حالــة كــون المســاهم شــركة، تســلم الدعـــوة لمنــدوب الشــركة بموجــب كتــاب رســمي موقــع مــن قبــل أحــد األشــخاص 

المخولين بالتوقـيع ويختم بختم الشركة.
كما يرجى من الســادة المســاهمين الكرام الراغبين في المشــاركة عبر النظام اإللكتروني - وفق دليل السياســات واإلجراءات لنظام الجمعيات العمومية 
eAGM – الدخول على الموقع اإللكتروني للشــركة الكويتية للمقاصة )www.maqasa.com( واتخاذ اإلجراءات الالزمة لالشــتراك في نظام الجمعيات 

العامة اإللكتروني تمهيدًا للمشاركة والتصويت اإللكتروني على بنود جدولي األعمال.
الجدول الزمني المتعلق بحق حضور الجمعية العامة، واستحقاقات األسهم الخاص بشأن التوزيعات:

الثالثاء 28 فبراير 2023تاريخ حيازة السهم للحضور
األحد 5 مارس 2023 تاريخ حق الحضور
السبت 18 مارس 2023يوم انعقاد الجمعية

االثنين 10 إبريل 2023تاريخ حيازة السهم )أخر يوم تداول لألسهم محماًل باالستحقاقات(
الثالثاء 11 إبريل 2023أول يوم بدون استحقاق

الخميس 13 إبريل 2023تاريخ االستحقاق
الثالثاء 18 إبريل 2023تاريخ التوزيع

جدول أعمال االجتماع الرابع والستون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج )ش.م.ك.ع.(:
سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.. 1
سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، 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 2022/12/31 واعتمادها. . 	
الموافقة على استقطاع نسبة 10% لالحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي قدره 90,000	,6 د.ك.. 5
مناقشة توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على الوجه التالي:. 6

أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بواقع 10 % )عشرة بالمائة( أي بواقع 10 فلس )عشرة فلس( لكل سهم، وذلك بعد إستبعاد أسهم الخزينة، أ. 
ويستـحـق هذه األرباح النقـدية المساهمون المقـيـدون في سجـالت مساهمي البنك في نهـاية يوم االستحـقاق المحـدد له تاريخ 13/	2023/0.

أســهم منحــة مجانيــة بنســبة 5 % )خمســة بالمائــة( مــن رأس المال المصــدر والمدفوع، وذلك بإصدار 	160,026,71 ســهماً جديداً توزع كأســهم منحــة مجانية على 	. 
المســاهمين المقيدين في ســجالت مســاهمي البنك كما في نهاية يوم االســتحقاق المحدد له تاريخ 13/	2023/0، كل منهم بنســبة ما يملكه )بواقع خمســة أسهم عن 
كل مائة ســهم( وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغ وقدره 00	.16,002,671 ) ســتة عشــر مليوناً وألفان  وســتمائة 

وواحد وسبعون ديناراً كويتياً و00	 فلس( من حسا	 األرباح والخسائر، وتفويض مجلس اإلدارة في التصرف في كسور األسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مالئماً.
ويتــم توزيــع األربــاح النقديــة، كما يتم إدراج توزيع أســهم المنحة المجانية في ســجالت مســاهمي البنك لتوزيعها على المســاهمين المســتحقين لها اعتباراُ من تاريـــخ ت. 

.2023/0	/18
 مــع تفويــض مجلــس اإلدارة بتعديــل هــذا الجــدول الزمني في حالة تعـــذر اإلعــالن عن تأكيد الجــدول الزمني قبل ثمانية أيــام عمل على األقل من تاريخ االستحقـــاق.	. 

مناقشــة صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والبالغـــة 181,250 د.ك. )مائة وواحد وثمانون ألفاً ومائتان وخمســون دينار كويتي فقط الغير( عن الســنة المالية المنتهية . 7
في 2022/12/31.

الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما ال يتجاوز 10 % )عشرة في المائة( من إجمالي عدد أسهم البنك، وذلك وفقاً للضوابط . 8
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 
وقواعـد 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 التصريح بمنح قروض، أو ســلف بالحســا	 الجاري، أو تقديم تســهيالت أو كفاالت وخطابات ضمان وكافة المعامالت المصرفية ألعضاء مجلس اإلدارة – وفقاً . 10

لــذات الشــروط والقواعــد التــي يطبقهــا البنك بالنســبة للغير من عمالئه – وذلك وفقاً للمادة 69 من القانون رقم 32 لســنة 1968 في شــأن النقــد وبنك الكويت المركزي 
وتنظيم المهنة المصرفية.

الموافقة واعتماد المعامالت التي تمت مع أطراف ذات صلة خالل الســنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتفويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع األطراف ذات . 11
الصلة خالل السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك للنظر في جدول األعمال العادي عن السنة 

المالية التي تنتهي في 2023/12/31.
الموافقة على إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية واإلدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. . 12
تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31، وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهما.. 13

جدول أعمال االجتماع الحادي واألربعون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج )ش.م.ك.ع.(:
الموافقــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة المصــدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقــدره 29.200	,320,053 د.ك )ثالثمائة وعشــرون مليوناً وثالثة وخمســون ألفاً وأربعمائة . 1

وتسعة وعشرون ديناراً كويتياً و200 فلس( إلى مبلغ وقدره 336,056,100.600 د.ك )ثالثمائة وستة وثالثون مليوناً وسته وخمسون ألفاً ومائة ديناراً كويتياً و600 فلس(، 
وذلك على النحو التالي:

توزيع أســهم منحة مجانية وقدرها 	160,026,71 ســهم على المســاهمين المســتحقين لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية، أ. 
بمعدل 5 % )أي بواقع خمســة أســهم لكل مائة ســهم(، على أن تغطى الزيادة البالغة 00	.16,002,671 د.ك )ســتة عشــر مليوناً وألفان وستمائة وواحد وسبعون ديناراً 

كويتياً و00	 فلس( من األرباح المحتفظ بها كما في 2022/12/31.
تفويض مجلس اإلدارة في بيع و/أو التصرف بكســور األســهم المتبقية بعد التوزيع وكذلك بيع و/أو التصرف في أي كســور األســهم و/أو كســور األرباح والتي 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:. 	

 المادة )4( من عقد التأسيس والمادة )5( من النظام األساسي قبل التعديل:أ. 
"حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 29.200	,320,053 د.ك. 

)ثالثمائة وعشرون مليون وثالثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرون دينار كويتي و200 
فلس( موزع على 293,	3,200,53 سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع األسهم نقدية.” 

المادة )2( من عقد التأسيس ومن النظام األساسي قبـل التعـديـل:ب. 
"أغـراض الشركة:

القيام بكافة أعمال البنوك المصرفية والتجارية والتعامل في االسهم والسندات واألوراق المالية . 1
بكافة أوجه التصرف القانوني، وجميع األعمال األخرى التي تجيز القوانين للبنوك والمؤسسات 

المالية القيام بها.
قبــول الودائــع النقديــة ودفــع بــدالت الصكوك أو األوامــر الصادرة علــى البنك من قبــل المودع . 2

بمقدار المبالغ المودعة لحسابه.
الحصول على المال بإصدار سندات القروض.. 3
شراء وبيع السبائك الذهبية والعمالت االجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حواالتها.. 	
قطع الحواالت والكمبياالت وسندات االقراض والكوبونات وسائر السندات التجارية والصناعية . 5

وشراؤها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس األموال.
اإلقراض والتسليف ومنح االعتمادات وسائر التسهيالت المصرفية.. 6
التسليف على بوالص الشحن وسندات النقل وأوامر استالم األموال في الكويت وخارجها.. 7
تحصيــل بــدالت الحواالت والكمبياالت والصكوك وبوالص الشــحن والســندات األخرى وإصدار . 8

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

شراء وبيع االوراق المالية لحسا	 البنك الخاص. 10
حفظ األصول المكونة ألنظمة االستثمار الجماعي.. 11
عــرض أو بيــع أوراق ماليــة لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر . 12

أو حليفه بغرض اعادة تسويقها.
خدمات الحفظ المساندة للعمالء / مراقب االستثمار.. 13
إدارة المحافظ االستثمارية.. 	1
حفــظ جميــع أنــواع النقــود والمعــادن الثمينة والممتلــكات األخرى والســندات والطــرود والرزم . 15

وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة.
شراء واستيراد األجهزة والمستلزمات والمعدات الالزمة لتنفيذ أغراض الشركة.. 16
تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.. 17
اســتغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشــركة عن طريق اســتثمارها في محافظ مالية تدار . 18

من قبل شركات وجهات متخصصة.
مستشــار اســتثمار ومزاولة كافة األنشطة االستشارية التي تقع ضمن نطاق االستثمار أو ترتبط . 19

به وفقاً للقوانين المرعية واألنظمة المعتمدة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال التي 
ترعى األنشطة المذكورة.

تأسيس شركات جديدة أو االشتراك في ما هو قائم منها أو تمويله.. 20
القيــام عمومــاً بجميــع األعمال والخدمــات المصرفية والتجاريــة األخرى والتي تجيــز القوانين . 21

واألنظمة واللوائح المرعية واألعراف الجارية للبنوك والمؤسســات المالية تعاطيها، وما يســمح 
هــذا النظام للشــركة بمزاولته، وســائر األعمــال والخدمات الالزمة لتحقيق أغراض الشــركة أو 

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

ويكون للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. 
للشــركة أيضاً أن تهتم أو تشــترك بأي وجه من وجوه االشــتراك في الشــركات أو الهيئات التي تعمل 
أعمــاالً تشــابه أعمالهــا أو التي تعاون على تحقيق أغراضها في الكويــت أو الخارج، وأن تندمج فيها 
أو تقتنيها أو تلحقها بها، وذلك وفقا أحكام القانون والنظام األساسي المرفق. هذا ويتعين الحصول 
على موافقة مســبقة من بنك الكويت المركزي، وفي حال االندماج ال بد من الحصول على ترخيص 

مسبق من وزير المالية."

المادة )4( من عقد التأسيس والمادة )5( من النظام األساسي بعد التعديل:
"حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 336,056,100.600 )ثـالثمائة وستة 
وثـالثين مليون وسـتة وخمســون ألفاً ومائة دينار كويتي و600 فلس( موزع على 3,360,561,006 

سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع األسهم نقدية."

المادة )2( من عقد التأسيس ومن النظام األساسي بعد التعـديـل:
"أغـراض الشركة:

القيام بكافة أعمال البنوك المصرفية والتجارية والتعامل في االسهم والسندات واألوراق المالية . 1
بكافة أوجه التصرف القانوني، وجميع األعمال األخرى التي تجيز القوانين للبنوك والمؤسسات 

المالية القيام بها.
قبــول الودائــع النقديــة ودفــع بــدالت الصكوك أو األوامــر الصادرة علــى البنك من قبــل المودع . 2

بمقدار المبالغ المودعة لحسابه.
الحصول على المال بإصدار سندات القروض.. 3
شراء وبيع السبائك الذهبية والعمالت االجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حواالتها.. 	
قطع الحواالت والكمبياالت وسندات االقراض والكوبونات وسائر السندات التجارية والصناعية . 5

وشراؤها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس األموال.
اإلقراض والتسليف ومنح االعتمادات وسائر التسهيالت المصرفية.. 6
التسليف على بوالص الشحن وسندات النقل وأوامر استالم األموال في الكويت وخارجها.. 7
تحصيــل بــدالت الحواالت والكمبياالت والصكوك وبوالص الشــحن والســندات األخرى وإصدار . 8

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

شراء وبيع االوراق المالية لحسا	 البنك الخاص.. 10
حفــظ جميــع أنــواع النقــود والمعــادن الثمينة والممتلــكات األخرى والســندات والطــرود والرزم . 11

وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة.
شراء واستيراد األجهزة والمستلزمات والمعدات الالزمة لتنفيذ أغراض الشركة.. 12
تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.. 13
اســتغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشــركة عن طريق اســتثمارها في محافظ مالية تدار . 	1

من قبل شركات وجهات متخصصة.
مدير محفظة االستثمار.. 15
مستشار استثمار.. 16
مراقب استثمار.. 17
وكيل اكتتا	.. 18
أمين حفظ.. 19
تأسيس شركات جديدة أو االشتراك فيما هو قائم منها أو تمويله.. 20
القيــام عمومــاً بجميــع األعمال والخدمــات المصرفية والتجاريــة األخرى والتي تجيــز القوانين . 21

واألنظمة واللوائح المرعية واألعراف الجارية للبنوك والمؤسســات المالية تعاطيها، وما يســمح 
هــذا النظام للشــركة بمزاولته، وســائر األعمــال والخدمات الالزمة لتحقيق أغراض الشــركة أو 

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

ويكون للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. 
للشــركة أيضاً أن تهتم أو تشــترك بأي وجه من وجوه االشــتراك في الشــركات أو الهيئات التي تعمل 
أعمــاالً تشــابه أعمالهــا أو التي تعاون على تحقيق أغراضها في الكويــت أو الخارج، وأن تندمج فيها 
أو تقتنيها أو تلحقها بها، وذلك وفقا أحكام القانون والنظام األساسي المرفق. هذا ويتعين الحصول 
على موافقة مســبقة من بنك الكويت المركزي، وفي حال االندماج ال بد من الحصول على ترخيص 

مسبق من وزير المالية."

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني النعقاد أي من اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية يؤجل االجتماع أو االجتماعين )حسب ما تكون الحالة( 
لمــدة أســبوع ليعقــد االجتمــاع أو االجتماعيــن المؤجليــن بتاريــخ 25 مــارس 2023 بــذات المــكان المذكــور أعــاله فــي تمــام الســاعة 11 صباحًا وما بعدهــا. ويعتبر 
هذا اإلعالن كدعوة لالجتماع أو االجتماعين المؤجلين دون الحاجة لتوجيه أي دعوة جديدة وذلك وفقًا للمادة )143( من قانون رقم )1( لسنة 2016 بإصدار 

قانون الشركات.

رئيـس مجلـس اإلدارة


