
دعوة حلضور إجتماع اجلمعية العمومية العادية وغير العادية
لـــشـــركــــة الصـــفـــــاة لإلســـــتـــثـــمـــــــــــــار

يتشرف مجلس إدارة شركة الصفاة لإلستثمار بدعوة السادة مساهمي الشركة الكرام حلضور 
إجتماع اجلمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة واملقرر إنعقادها يوم الثالثاء املوافق 
12:00 ظهرًا، وذلك مبقر شركة الصفاة لإلستثمار الكائن حولى  2021 الساعة  04 مايو لعام 
17  وذلك ملناقشة بنود جدول  – الدور  – مبنى الصفاة  – مقابل نادي القادسية  - شارع بيروت 

األعمال التالى :
جدول أعمال اجلمعية العمومية العادية 

: سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 2020/12/31 واملصادقة البند االول
عليه.

: س��م��اع ت��ق��ري��ر احل��وك��م��ة وت��ق��ري��ر جل��ن��ة ال��ت��دق��ي��ق ع��ن ال��س��ن��ة امل��ال��ي��ة املنتهية في البند الثاني
2020/12/31 واملصادقة عليهما.

2020/12/31 البند الثالث ف��ي  املنتهية  املالية  السنة  ع��ن  احل��س��اب��ات  مراقبي  تقرير  سماع   :
واملصادقة عليه.

2020/12/31 البند الرابع في  املنتهية  املالية  السنة  الشرعية عن  الرقابة  هيئة  تقرير  : سماع 
.ǊǒǄƵ ومدى مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية واملصادقة

: سماع تقرير املدقق الشرعي اخلارجي عن السنة املالية املنتهية في 2020/12/31 البند اخلامس
.ǊǒǄƵ ومدى مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية واملصادقة

: سماع تقرير التعامالت التي متت أوالتى سوف تتم مع أطراف ذات صلة. البند السادس
: سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها اجلهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البند السابع

الشركة.
: مناقشة البيانات املالية املجمعة وحساب األرباح واخلسائر للشركة عن السنة املالية البند الثامن

املنتهية في 2020/12/31 واملصادقة عليها.
: املوافقة على تفويض مجلس اإلدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة مبا البند التاسع

 2010 7 لسنة  رق��م  القانون  مل��واد  وفقًا  وذل��ك  ع��دد أسهمها  من   %  10 ال يتجاوز 
التنفيذية  والئحته  املالية  األوراق  نشاط  وتنظيم  امل��ال  أس��واق  هيئة  إنشاء  بشأن 
اعتبارًا  ملدة ثمانية عشر شهرًا  التفويض ساريًا  أن يستمر هذا  وتعديالتهما، على 

من تاريخ صدوره.
: مناقشة توصية مجلس اإلدارة بصرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع 80,000 البند العاشر

د.ك )ثمانون ألف دينار كويتي( عن عام 2020.
: املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة )5 %( خمسة البند احلادي عشر

في املائة من رأس املال املصدر واملدفوع، وذلك بإصدار  12,846,970 سهمًا جديدًا 
توزع كأسهم منحة مجانية على املساهمني املسجلني في سجالت مساهمي الشركة 
كل   2021/05/25 املوافق  الثالثاء  ي��وم  له  احمل��دد  اإلستحقاق  ي��وم  نهاية  في  كما 
منهم بنسبة ما ميلكه )بواقع خمسة أسهم لكل مئة سهم( وتغطية قيمة هذه الزيادة 
الناجتة عن ذل�ك في رأس املال املص��در وامل�دفوع والبالغة 1،284،697 د.ك من األرباح 
املرحلة، وتفويض مجلس اإلدارة في التصرف في كسور األسهم الناشئة عنها وفقًا ملا 

يراه مناسبًا. 
: مناقشة استقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10 %( من صافى الربح مببلغ 742,840 البند الثاني عشر

د.ك )سبعمائة وإثنان وأربعون ألف وثمامنائة وأربعون دينار كويتى( يخصص ل�مقابلة 
اإللتزامات املستقبلية.

: إستقطاع اإلحتياطي القانوني بنسبة 10 % من صافي الربح مببلغ 742,840 د.ك البند الثالث عشر
)سبعمائة وإثنان وأربعون ألف وثمامنائة وأربعون دينار كويتى(

: مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة وإخالء طرفهم فيما يتعلق بكافة التصرفات البند الرابع عشر
فترة  واإلداري��ة خالل  املالية  القانونية،  بواجباتهم  قيامهم  الناجتة عن  واملسؤوليات 

عملهم في السنة املالية املنتهية في 2020/12/31.
البند اخلامس عشر

البند السادس عشر

: تعيني املدقق الشرعي اخلارجي من ضمن القائمة ملكاتب التدقيق الشرعي اخلارجي 
وفق  بالعمل  لهم  املرخص  لالشخاص  الهيئة  ل��دى  اخل��اص  السجل  في  املسجلني 
أحكام الشريعة اإلسالمية عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2021 مع 
مراعاة مدة التغيير اإللزامي ملكتب التدقيق الشرعي اخلارجي للشخص املرخص له 

وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
: تعيني أو إع���ادة تعيني هيئة الرقابة الشرعية للسنة املالية القادمة والتى تنتهي فى 

31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافأتهم.
: تعيني أو إعادة تعيني مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة املعتمدة  بأسماء البند السابع عشر

واحدة  مالية  ملراقبي احلسابات عن سنة  املال  أس��واق  هيئة  لدى  مراقبي احلسابات 
مجلس  وتخويل  اإللزامي  التغيير  مدة  مراعاة  مع   2021 ديسمبر   31 في  تنتهي 

اإلدارة بتحديد أتعابهم. 

 جدول أعمال اجلمعية العمومية غير العادية 

: املوافقة على زيادة رأس املال الشركة مبقدار 1,284,697 د.ك )فقط مليون ومائتان البند االول
وأربعة وثمانون ألف وستمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي( وهو ما ميثل توزيع أسهم 
وذلك  واملدفوع،  املصدر  امل��ال  رأس  من  املائة  في  )5 %( خمسة  بنسبة  منحة مجانية 
املساهمني  على  مجانية  منحة  كأسهم  ت��وزع  ج��دي��دًا  سهمًا   12,846,970 ب��إص��دار 
تغطية  ويتم  العادية،  العامة  املبني فى مبحضر اجلمعية  الوجه  لها على  املستحقني 
الكسور  التصرف  في  اإلدارة  وتفويض مجلس  املرحلة،  األرب��اح  الزيادة من  قيمة هذه 
الناجتة عن توزيع اسهم املنحة وفقا ملا يراه مناسبًا، وتفويض مجلس اإلدارة في تعديل 
اجلدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار اجلمعية العامة العادية بتوزيع أسهم املنحة 

في حالة عدم امتام إجراءات الشهر قبل تاريخ اإلستحقاق بثمانية أيام عمل.
النظام البند الثاني )5( من  رقم  وامل��ادة  التأسيس  )6( من عقد  رقم  امل��ادة  تعديل  املوافقة على   :

األساسي وذلك كالتالي:
النص قبل التعديل 

مليون  وعشرون  )خمسة  كويتي  دينار   25,693,940 مببلغ  الشركة  مال  رأس  حدد 
إلى  مقسم  غير(  ال  كويتي  دينار  وأربعون  وتسعمائة  ألف  وتسعون  وثالثة  وستمائة 
وثالثون  وتسعة  وتسعمائة  مليون  وخمسون  وستة  )مائتان  سهم   256,939,400
ألف وأربعمائة سهم( بقيمة أسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع األسهم 

النص بعد التعديل نقدية.
مليون  وع��ش��رون  )ستة  كويتي  دي��ن��ار   26,978,637 مببلغ  الشركة  م��ال  رأس  ح��دد 
وتسعمائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وسبعة وثالثون دينار كويتي ال غير( مقسم 
269,786,370 سهم )مائتان وتسعة وستون مليون وسبعمائة وستة وثمانون  إلى 
ألف وثالثمائة وسبعون سهم( بقيمة أسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع 

األسهم نقدية.
: إضافة مادة جديدة رقم 12 مكرر على النظام األساسي للشركة وذلك كالتالي:البند الثالث

يجوز للشركة شراء وبيع والتصرف فى اسهمهما مبا ال يجاوز عشرة باملائة من راس 
مالها املصدر واملدفوع وذلك طبقًا للضوابط واالحكام املنصوص عليها فى القانون 

واللوائح وتعليمات اجلهات الرقابية بخصوص هذا الشأن . 
وال تدخل االسهم املشتراه فى مجموع اسهم الشركة فى االحوال التى تتطلب متلك 
املساهمني نسبة معينة من رأس املال، وفى جميع املسائل اخلاصة بإحتساب النصاب 
الالزم لصحة إجتماع اجلمعية العامة، والتصويت على القرارات باجلمعية العامة.  

يرجى من السادة املساهمني الكرام الراغبني باحلصول على التوكيالت وكذلك نسخة من التقرير السنوي 
وجدول األعمال مراجعة مقر شركة الصفاة لإلستثمار الكائن في حولي، شارع بيروت، مقابل نادي القادسية، 
14 وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للشركة خالل شهر رمضان املبارك من الساعة  برج الصفاة، الدور 

العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر – هاتف: 22675000 
أو  عادية  الغير  العمومية  اجلمعية  انعقاد  لصحة   توافره  الللالزم  القانوني  النصاب  اكتمال  عللدم  حللال  في 
العادية يؤجل اإلجتماع إلى يوم الثالثاء املوافق 11 مايو 2021 في متام الساعة الواحدة ظهرًا ونفس املكان 
املعلن في اإلعالن وبذات جدول األعمال، ويعتبر هذا اإلعالن كدعوة سارية لإلجتماع املؤجل دون احلاجة 

لتوجيه أي دعوة جديدة.


