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«الغرفة» استضافت فريق منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

اإلجمالي بلغ نحو  42.3مليار دوالر

الغانم :التنمية واالبتكار ينقالن االقتصاد
الكويتي من «ريعي» إلى «معرفي»

الكويت ترفع استثماراتها بسندات الخزانة
األميركية  %17في فبراير

بتنظيم من م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
العلمي وبالتعاون مع املجل�س
الأع��ل��ى للتخطيط والتنمية،
ا�ست�ضافت غرفة جتارة و�صناعة
ال��ك��وي��ت �أم�������س ف��ري��ق منظمة
ال��ت��ع��اون االقت�صادي والتنمية
 OECDالقائم على �إع��داد درا�سة
«م��راج��ع��ة �أو����ض���اع و�سيا�سات
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
يف الكويت» ،حيث مت عقد لقاء
لهم مع ممثلي الغرفة وال�رشكات
الكويتية بهدف ا�ستكمال خطوات
�إع��داد ه��ذه الدرا�سة ،وللتعرف
على ر�ؤى القطاع اخلا�ص يف �إطار
• علي الغامن وعدنان شهاب الدين خالل املؤمتر
حتديد نقاط القوة وال�ضعف يف
منظومة الإبتكار يف الكويت .وافتتح اللقاء علي الرثوة الوطنية ،وم�ؤكد ًا �أن تخ�صي�ص هذا اللقاء
الغامن – رئي�س غرفة جت��ارة و�صناعة الكويت للقطاع اخلا�ص يعك�س العالقة الع�ضوية الفاعلة
مرحب ًا بامل�شاركني ومعرب ًا عن �سعادته باجلهود واملتفاعلة ب�إجتاهني بني م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
املبذولة من قبل اجلهات املنظمة لهذا امل�رشوع العلمي والقطاع اخلا�ص .ثم حتدث عدنان �شهاب
الوطني الذي ميثل بعد ًا بالغ الأهمية يف جناح خطة الدين – مدير عام م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
التنمية وحتقيق ر�ؤية الكويت  ،2035كما يهدف �إلى يف اللقاء م�شيد ًا بالعالقات الوثيقة التي تربط بني
االنتقال باالقت�صاد الكويتي من اقت�صاد ريعي �إلى امل�ؤ�س�سة والقطاع اخلا�ص والتي تعترب جتربة
اقت�صاد معريف من خالل البحث عن و�سائل التنمية فريدة يف العامل .ثم تطرق �إلى هذه الدرا�سة التي
واالبتكار والتو�صل �إل��ى فهم �شامل لنقاط القوة عمل على �إعدادها فريق خمت�ص وذو خربة غنية من
وال�ضعف يف منظومة االبتكار يف البالد والفر�ص منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية لتقيم الو�ضع
املتاحة لتطويرها من خالل �سيا�سة احلكومة الهادفة احلايل ملنظومة العلوم والتكنولوجيا والإبتكار يف
�إلى تعزيز خمرجات االبتكار التي �ست�ساهم يف تنمية الكويت ،وبحث �إمكانية تطويره.

ارتفعت حيازة الكويت من �سندات
اخل��زان��ة الأم�يرك��ي��ة خ�لال فرباير
املا�ضي بن�سبة  %16.5على �أ�سا�س
�سنوي ،ح�سب بيان وزارة اخلزانة
الأمريكية .وبلغت حيازة الكويت من
�سندات اخلزانة يف فرباير  2019نحو
 42.3مليار دوالر ،مقابل  36.3مليار
دوالر يف ال�شهر املناظر من العام
املا�ضي .وعلى �أ�سا�س �شهري ،زادت
حيازة الكويت خالل فرباير بن�سبة
 ،%3.7علم ًا ب�أنها كانت تبلغ 40.8
مليار دوالر يف يناير .2019
و�أ�شار البيان �إلى �أن حيازة الكويت
يف فرباير ال�سابق وزعت بني 34.64
مليار دوالر �سندات طويلة الأجل،
و 7.68م��ل��ي��ارات دوالر بال�سندات
ق�����ص�يرة الأج����ل .وع��ل��ى امل�ستوى
العاملي فقد احتلت ال�صني املركز
الأول م�ستحوذة على  1.13تريليون
دوالر من �سندات اخلزانة الأمريكية،
وتبعتها اليابان بـ 1.07تريليون
دوالر ،ويف امل��رك��ز الثالث حلت
ال�برازي��ل بـ 307.7مليارات دوالر.
وعربي ًا ،ج��اءت اململكة العربية
ال�سعودية يف �صدارة الدولة العربية
ا���س��ت��ح��واذ ًا على ���س��ن��دات اخلزانة

• حيازة الكويت ارتفعت  %3.7على أساس شهري

الأمريكية بقيمة  167مليار دوالر،
وتبعتها الإم��ارات العربية املتحدة
بـ 54.5مليار دوالر ،ثم الكويت.
وب�شكل عام ،بلغت القيمة الإجمالية
ل�سندات اخلزانة الأمريكية يف نهاية

فرباير املا�ضي  6.39تريليونات
دوالر ،مقابل  6.22تريليونات دوالر
يف ال�شهر املناظر من  ،2018بنمو
�سنوي ُ .%2.7ي�شار �إلى �أن ما تف�صح
عنه اخلزانة الأمريكية يف بياناتها

ال�شهرية هو ا�ستثمارات دول اخلليج
يف �أذون و�سندات اخلزانة الأمريكية
فقط ،وال ت�شمل تلك اال�ستثمارات
الأخرى يف الواليات املتحدة� ،سواء
كانت حكومية �أو خا�صة.

 274.77مليار دوالر استثمارات دول الخليج في السندات األميركية

بلغت ا�ستثمارات دول جمل�س التعاون
اخلليجي ب�أذون و�سندات اخلزانة الأمريكية
نحو  274.77مليار دوالر ،وذلك يف نهاية
فرباير املا�ضي ،مقارنة بـ 269.94مليار
دوالر يف �شهر يناير 2019؛ لت�سجل بذلك
ارتفاع ًا �شهري ًا بنحو  .%1.8ووفق ًا لبيانات
وزارة اخلزانة الأمريكية ال�صادرة م�ؤخراً،
ارتفاع ا�ستثمارات ال�سعودية � -أكرب الدول
اخلليجية امل�ستثمرة يف الأذون وال�سندات
الأمريكية  -بن�سبة  %2.7لـ  167مليار
دوالر يف فرباير املا�ضي؛ مقابل 162.6

مليار دوالر يف يناير ال�سابق له .وتراجعت
ا�ستثمارات الإم��ارات بال�سندات الأمريكية
خالل تلك الفرتة لت�صل �إلى  54.5مليارات
دوالر ،مقارنة ب��ـ  56مليار دوالر يف
يناير ال�سابق له .ورفعت �سلطنة ُعمان
ا�ستثماراتها بتلك ال�سندات �إل��ى نحو
 8.851مليارات دوالر وذل��ك يف نهاية
فرباير املا�ضي مقابل  8.643مليارات
دوالر ب�شهر يناير ال�سابق له .وارتفعت
ا�ستثمارات دول��ة قطر بتلك ال�سندات يف
فرباير املا�ضي عند م�ستويات  1.238مليار

دوالر مقارنة بـ  1.203مليار دوالر يف �شهر
يناير � .2019أم��ا مملكة البحرين التي
تذيلت تلك القائمة من حيث القيمة فقد
رفعت ا�ستثماراتها بتلك ال�سندات �إلى نحو
 884مليون دوالر مقارنة بـ  796مليون
دوالر قيمتها يف �شهر يناير املا�ضي.
وما تعلنه اخلزانة الأمريكية يف بياناتها
ال�شهرية ،هو ا�ستثمارات دول اخلليج يف
�أذون و�سندات اخلزانة الأمريكية فقط ،وال
ت�شمل اال�ستثمارات الأخ��رى يف الواليات
املتحدة� ،سواء كانت حكومية �أو خا�صة.

الصين تصدرت قائمة الدول المستثمرة في السندات
ت�صدرت ال�صني قائمة الدول امل�ستثمرة يف �سندات اخلزانة الأمريكية
عاملي ًا؛ لي�صل �إجمايل ما متتلكه بنهاية فرباير املا�ضي ،نحو 1.130
تريليون دوالر ،وهو �أعلى م�ستوى منذ �أكتوبر ،مقارنة مع م�ستوى
 1.126تريليون دوالر يف يناير املا�ضي.
ورفعت اليابان ثاين �أكرب دولة امتالك ًا للديون الأمريكية ،حيازتها
من �سندات اخلزانة بالواليات املتحدة �إلى  1.072تريليون دوالر خالل
فرباير ،مقابل  1.070تريليون دوالر يف ال�شهر ال�سابق له .ويف املركز
الثالث ت�أتي الربازيل والتي رفعت حيازتها ل�سندات اخلزانة الأمريكية

• جانب من املؤمتر

« »Top CEOاختار ممدوح الشربيني ضمن

أفضل  10رؤساء تنفيذيين في الخليج

ك�شف م�ؤمتر وجوائز �أف�ضل رئي�س
تنفيذي  Top CEOللعام ،2019
ّ
املن�صة الرئي�سية التي
عد
الذي ُي ّ
ّ
وتكرم كبار
حتتفي بقيادة الأعمال
ّ
امل�س�ؤولني التنفيذيني والر�ؤ�ساء
التنفيذيني الأف�ضل يف القطاعات
الع�رشة الأ�سا�س ّية يف منطقة جمل�س
اخلليجي� ،أنّ ممدوح
التعاون
ّ
ال�رشبيني مت اختياره وتكرميه
�ضمن �أف�ضل  10ر�ؤ�ساء تنفيذيني
أداء يف قطاع «اال�ستثمار واخلدمات
� ً
املالية» يف منطقة اخلليج وذلك
خالل حفل تقدمي اجلوائز.
و���ص��درت الإع�ل�ان���ات ال��ت��ي طال
انتظارها يف خالل م�ؤمتر وجوائز
تنفيذي Top CEO
�أف�ضل رئي�س
ّ
الذي ُعقد م� ّؤخر ًا بن�سخته اخلام�سة
يف ق�رص و�سبا العرين يف البحرين
بتاريخ � 11أبريل .وركّ ��ز احلدث
الرئي�سي على تكرمي قادة ال�صناعة
ّ
الأف�����ض��ل ح����صري� ًّا م��ن ال�رشكات
املدرجة يف �أ�سواق الأوراق املال ّية
اخلليجي.
لدول جمل�س التعاون
ّ
وقال �ألك�سندر هواري ،الرئي�س
التنفيذي امل�شارك ل�رشكة ميديا
كوي�ست  ،Mediaquestوهي

�إلى م�ستوى  307.7مليارات دوالر يف فرباير املا�ضي ،مقارنة مع 305.1
مليارات دوالر يف يناير.
وتعد �سندات اخل��زان��ة و�سيلة جلمع الأم���وال وال��دي��ون من الدول
وامل�ؤ�س�سات ،وت�سددها احلكومة عند حلول ميعاد ا�ستحقاقها الذي
يختلف ح�سب �أج��ل ال�سند ،وتتمتع ال�سندات الأمريكية باجلاذبية
النخفا�ض م�ستوى خماطرة عدم ال�سداد؛ وهو ما يف�رس انخفا�ض العائد
عليها ،الفائدة ،و�إن كان االحتياطي الفيدرايل الأمريكي «البنك
املركزي» ،ينفذ منذ فرتة خطة لرفع �أ�سعار الفائدة.

تمت تغطية اإلصدار بواقع  11.05مرة

 2.65مليار دينار إجمالي الطلب على سندات «المركزي»

• تكرمي الشربيني باجلائزة

��شرك��ة الإع��ل�ام امل��ن��ظّ ��م��ة لهذا
رسنا �أن نحتفي مع
احل��دث« :ي� ّ
ممدوح ال�رشبيني احلائز جائزة
�أف�����ض��ل  10ر�ؤ����س���اء تنفيذيني
يف املنطقة .و�أ���ص��ب��ح��ت جملة
«ت��ري��ن��د���س» وكلية «ن�سياد»،
بف�ضل عملية االختيار ال�ش ّفافة
وال�����ص��ارم��ة ال��ت��ي تتّبعها،
بالإ�ضافة �إل��ى �آل � ّي��ات التقييم

ال�برن��ام��ج الأه���م
امل��ف��ت��وح��ة،
َ
القيادية يف املنطقة،
للجوائز
ّ
وم��رج��ع�� ًا ل��ر�ؤ���س��اء الأع��م��ال
و�رشكاتهم».
ومن جانبه قال ممدوح ال�رشبيني
الرئي�س التنفيذي لل�رشكة الوطنية
الدولية القاب�ضة �إن هذه اجلائزة
ت��أت��ي تتويج ًا جلهود و�أن�شطة
ال�رشكة طوال الفرتة ال�سابقة.

منظمة التعاون :التحفيزات النقدية
بالصين وديون الشركات تهددان
النمو االقتصادي

ترى منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
�أن تدابري حتفيز االقت�صاد ال�صيني قد
تدعم النمو القت�صادي يف  2019و2020
ولكن قد ت�ؤدي �أي�ض ًا �إلى خف�ض �سيطرة
الدولة على الديون.
ويف تقرير �صادر عن املنظمة �أم�س
قالت �إن خماطر التحفيز تتزايد من
جديد و�أن دي��ون ال�رشكات ال�صينية
�أعلى من املتواجدة يف �أي اقت�صاد كبري
�آخر .و�أو�ضح التقرير �أنه بالرغم من
تراجع ن�سبة ديون ال�رشكات �إلى الناجت
الإجمايل املحلي �إلى � %160إال �أن تلك
امل�ستويات التزال مرتفعة عن نظريتها
داخل االقت�صاديات الأخرى.
وتابعت املنظمة �أن بالرغم م��ن �أن
حتفيزات البنية التحتية قد ترفع النمو
االقت�صادي �إال �أنها �أي�ض ًا قد ت�ساهم
يف تراكم عدم التوازن و�سوء التوزيع
الر�أ�سمايل و�ضعف النمو على املدى
املتو�سط.
وتوقع التقرير �أن تبلغ ن�سبة �إجمايل
تدابري التحفيز النقدي �إل��ى الناجت

الإجمايل املحلي يف العام احل��ايل يف
ال�صني  %4.25وهو م�ستوى �أعلى من
امل�سجل يف العام املا�ضي عند .%2.94
كما ترى املنظمة التي تتخذ من باري�س
مقر ًا لها �أن ال�سيا�سة النقدية يف ال�صني
�أ�صبحت تو�سعية ب�شكل �أكرب مما ي�ؤهلها
لدعم الطلب املحلي.
و�أ����ض���اف���ت م��ن��ظ��م��ة دول ال��ت��ع��اون
االق��ت�����ص��ادي والتنمية �أن التدابري
ال�سيا�سية امل�ستهدفة والتي التزال
م�ستخدمة على نطاق وا���س��ع ت�سعى
ل�ضخ مزيد من ال�سيولة ولكن مع ذلك
ف��إن ت�شديد تعامالت الظل امل�رصيف
ي��ح��ب��ط ت��ل��ك امل���ح���اوالت .وتتوقع
املنظمة تباط�ؤ منو اقت�صاد ال�صني يف
العام احلايل و 2020عند  %6.2و%6
على الرتتيب.
كما �أ�شارت التقديرات �إلى �أن احل�ساب
احلايل لل�صني قد ُي�سجل عجز ًا بن�سبة
� %0.1إلى الناجت الإجمايل املحلي هذا
العام بعد ت�سجيل فائ�ض �ضئيل يف العام
املا�ضي.

طرح بنك الكويت املركزي �أم�س �سندات
وتورق بقيمة  240مليون دينار «790.84
مليون دوالر» ،بعائد  .%3وح�سب بيان
املركزي ،فقد متت تغطية الإ�صدار بواقع
 11.05مرة ،علم ًا ب�أن �إجمايل الطلب عليه
�سجل نحو  2.65مليار دينار .وبلغ �أجل
ال�سندات املطروحة � 3أ�شهر؛ �إذ ت�ستحق يف 16
يوليو املقبل؛ وفق بيان «املركزي» .وكان
�آخر �إ�صدار للمركزي يف � 2أبريل احلايل؛ �إذ
طرح �سندات وتورق مقابل بقيمة  240مليون
دينار ،لأج��ل � 6أ�شهر ،وبعائد .%3.125
و�سندات وتورق هي �سندات حملية يطرحها
بنك الكويت املركزي للبنوك العاملة بالقطاع
امل�رصيف الكويتي لتنظيم ال�سيولة ل�سحب
ما يزيد من ال�سيولة يف ال�سوق .وت�ستخدم
تلك ال�سندات �أي�ض ًا يف �ضخ �سيولة �إ�ضافية
با�سرتداد تلك ال�سندات من البنوك ،ودفع
قيمتها بعد خ�صم العائد ،كما متثل �إحدى
الأدوات لتنفيذ ال�سيا�سة النقدية املتعلقة
ب�أ�سعار الفائدة.

حكم أولي لصالح

«ياكو» ضد «أبوت»
بـ  4.5ماليين دوالر

ك�شفت ياكو الطبية عن �صدور حكم
�أويل ل�صالح ال�رشكة من املحكمة
الكلية �ضد �رشكة �أبوت البوراتوريز
«�أبوت �آي جي» و�آخرين ،يف الدعوى
رقم « 2015/1098جتاري كلي .»1/
وقالت «ياكو» يف بيان للبور�صة �أم�س،
�إن الدعوى تتعلق بندب خبري تكون
مهمته تقدير قيمة التعوي�ض ُ
امل�ستحق
للمدية اجلابر؛ للأ�رضار املادية والأدبري
جراء �إنهاء ُ
املدعي عليها الأولى «�أبوت»
املربمة مع ُ
التفاقية التوزيع ُ
املدعية
دون ٌمربر م�رشوع .و�أو�ضحت «ياكو»
�أن منطوق حكم �أول درجة جاء ب�إلزام
ُ
املدعي عليها الأولى «�أبوت» ب�أن ت�ؤدي
للمدعية مبلغ ًا قدره  4.5ماليني دوالر
ُ
�أو ما ُيعادله بالدينار الكويتي ،ومبلغ
� 38.4ألف دينار .وعلى �أال يتجاوز حني
ال�رصف مبلغ  1.4مليون دينار ،مع
�إلزامها بامل�صاريف ومبلغ  1000دينار
مقابل �أتعاب ُ
املحاماة الفعلية ورف�ضت
ماعدا ذلك من طلبات .وكانت خ�سائر
«ي��اك��و» تراجعت  %84.7يف العام
املا�ضي ،لت�صل �إلى  1.37مليون دينار؛
مقابل خ�سائر بنحو  8.95ماليني دينار
يف عام .2017

• أجل السندات املطروحة  3أشهر

إﻋﻼن
ﻳﺴﺮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻲ آي ﺳﻲ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

)ش.م.ك(
ﻣﻘﻔﻠﺔ

دﻋﻮة اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻜﺮام ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ )اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ(
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31/12/2018اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟ�ﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎخ  -اﻟﺪور اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺻﺒﺎح ﻳﻮم ا�رﺑﻌﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ 24/04/2019

ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ )(2018
 .1ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ا�دارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31/12/2018واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
 .2ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31/12/2018واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
 .3ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ و ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31/12/2018واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
 .4ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31/12/2018واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 .5ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ رﺻﺪﺗﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وأوﻗﻌﺖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺟﺰاءات ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ .31/12/2018
 .6ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أﻃﺮاف ذات ﺻﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2018واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .2019
 .7ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ا�دارة ﺑﻌﺪم ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ .31/12/2018
 .8ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ا�دارة ﺑﻌﺪم ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻓﺂت �ﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا�دارةﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ .31/12/2018
 .9ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ا�دارة ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ا�دارة اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ ا�ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  5000د.ك.
 .10اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ اﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا�دارة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وا�دارﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ .31/12/2018
 .11اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا�دارة ﻟﻠﺪورة ).(2021-2019
 .12ﺗﻌﻴﻴﻦ أو إﻋﺎدة ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  2019 /31/12ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺪة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ا�ﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ ا�دارة
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻪ.
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ا�دارة
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻜﺮام ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ  -ﺑﺮج أﺣﻤﺪ  -ﺷﺎرع اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﺪور اﻟﺨﺎﻣﺲ  -واﺳﺘﻼم ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺤﻀﻮر وذﻟﻚ وﻓﻘ� �ﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم ا�ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

