


  

  



 
 

Commercial Reg. 61718  61718سجل تجاري رقم 
Capital Kuwait Dinar 63,543,420/-  دينار كويتي 63,563,420/-رأس المال 
info@ifahotelsresorts.com Ifahotelsresorts.com 

 

IFA Hotels & Resorts KSC (Public) )شركة ايفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك. )عامة 
Abdul Razzak Square, Souk Al Kuwait Building, Block A, 8th  Floor   8دروازة العبدالرزاق, مبني سوق الكويت, مدخل أ, الدور 

Tel: (+965) 1844432 / 22490218 | Fax: (+965) 22492212  (965) 22492212فاكس  |+( 965) 1844432/22490218هاتف+ 
 

 لشركة ايفا للفنادق واملنتجعات جدول أعمال الجمعية العامة العادية

 2020ديسمبر  31عن السنة املالية املنتهية في 

 
واملصادقة  2020ديسمبر  31في سمـاع تقريـر مجلـس االدارة عـن السنـة املاليـة املنتهيـة  البند االول:

 عليه.

ديسمبر  31لسنة املالية املنتهية في عن اسماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق  :البند الثاني

 واملصادقة عليه. 2020

القطامي والعيبان -جرانت ثورنتون ة السادسمـاع تقريـر مراقب حسابـات الشركة  :الثالثالبند 

 واملصادقة عليه. 2020ديسمبر  31عن السنة املالية املنتهية في وشركاهم 

على أو وقعت بشأنها جزاءلت الجهات الرقابية التي رصدتها سمـاع تقريـر املخالفات  :رابعالالبند 

 ن وجدت(.إ) 2020ديسمبر 31في  املالية املنتهيةالشركة عن السنة 

 31مناقشـة البيـانـات املاليــة وحسـاب األربــاح والخسائـــر عن السنــة املاليـة املنتهيـــة فـــي  :خامسالالبند 

 .واملصادقة عليها 2020ديسمبر 

مع أطراف ذات صلة خالل السنة املالية املنتهية في  تمت التي التعامالت تقرير سماع :سادسالالبند 

معامالت مع  وتفويض مجلس االدارة في إجراء ،عليها واملوافقة 2020 ديسمبر 31

 أطراف ذات صلة خالل السنة املالية املقبلة.

 31املوافقة على توصية مجلـس االدارة بعـدم توزيــع أربــاح عـن السنـة املاليـة املنتهيـة فـي  :بعالساالبند 

 .2020ديسمبر 

املوافقة على توصية مجلـس االدارة بعـدم توزيــع مكافــأة ألعضـاء مجلــس االدارة عـن  :ثامنالالبند 

 .2020ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 

وذلك  اسهم الشركة% من عدد 10تفويض مجلس اإلدارة بشراء أو بيع بما ال يتجاوز  :التاسعالبند 

 ملواد القانون رقم 
ً
 والئحته التنفيذية وتعديالتـهما. 2010لسنة  7وفقا

بتصرفاتهم  قما يتعلإخالء طرف السادة أعضاء مجلس االدارة وإبـراء ذمتهم عن كل  البند العاشر:

 .2020ديسمبر  31املالية والقانونية عن السنة املالية املنتهية في 

 



 
 

 

 31 إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية في تعيين أو البند الحادي عشر:

ن يكون مراقب أ علىوتفويض مجلس االدارة في تحديد أتعابه  ،2021ديسمبر 

مع  الحسابات من ضمن املسجلين في السجل الخاص لدي هيئة اسواق املال

 الشركة. حسابات تغيير االلزامي ملراقباملطلوبة للدة املمراعاة 

 

 دارة جديد لفترة الثالث سنوات القادمة.إانتخاب أعضاء مجلس  البند الثاني عشر:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م البحرـــالل جاســــط

 رئيس مجلس االدارة

 
 



     

       
  

) ش.م.ك ( المنتجعاتايفا للفنادق و   السادة شركة /  

      

 ،،،   تحية طيبة وبعد

 

قد تمت نفيدكم علما بأنه ،  المقدم  العاديه العامة معيةباإلشارة إلى إخطار الج

 30/5/2021في  بالموعد االحاطة

 

 وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

 

 مدير إدارة الشركات 
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