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6 Discussing the Board of Directors 
recommendation of a 10% transfer, 
equivalent to KWD 1,516,745 (one million 
five hundred sixteen thousand seven 
hundred forty-five Kuwaiti Dinars), from the 
net profit to the statutory reserve in relation 
to the financial year ended on 31 December 
2022. 

ب  6 اإلدارة  مجلس  اح  اق ة  قتسمناقشة  مئ ة  س طاع 
لغ وقدره  10ا  وقدره عادل م   .كد    1،516،745% أي ما 

وخمسة  ( عمائة  وس ألفا  ع  وستة  وخمسمائة  مليون 
)    وأرعون ك ة  دينار  المال السنة  اح  أر صا  من 

ة   سم    31  المنته ا    إ  2022د اإلحت حساب 
 .  القانو

7 Discussing the Board of Directors 
recommendation for the distribution of 
cash dividends of 4 fils per share, in total 
KWD 4,400,000 (four million four hundred 
thousand Kuwaiti Dinars) to the 
shareholders registered on the Record Date 
which is 15 working days from the date of 
this Annual General Meeting. The 
distribution of these dividends will begin 3 
working days after the record date and 
authorizing the Board of Directors to amend 
this timeline if necessary. 

ة بواقع   7 اح نقد ــــع أر ة مجلس اإلدارة بتوز مناقشة توص
جما  للسهم    فلس  4 عة  (  .كد   4،400،000ب   الي مار
عمائة   و  دين     ألف   ار المقـ للمساهم   ( دينار ك

ة يوم االستحقاق المحدد له   كة  نها    15سجالت ال
ة العامة  يوم عمل من تار  ةــــخ انعقاد الجمع ، و ع  السن

عد   اح  االر ــــع   توز يتم  ــــخ   3ان  تار من  عمل  ام  ا
الجدول  تاالس ل  بتعد اإلدارة   مجلس  ض  تف و  حقاق، 

 الزم اذا لزم االمر. 

8 Discussing and approving a remuneration 
payment of KWD 38,000 (thirty-eight 
thousand Kuwait Dinars) to the Board of 
Directors with respect to the financial year 
ended on 31 December 2022. 

افأ 8 م ف  ع  الموافقة  واعتماد  أعضاء    ةمناقشة  إ 
ة    ة المنته سم   31مجلس اإلدارة عن السنة المال د

ة وثالثون الف ثما د.ك (   38،000مقدار    2022 دينار   ن
 .(   ك

9 Approval of authorizing the Board of 
Directors to distribute dividends to the 
Company’s shareholders on a quarterly or 
semi-annual basis as it deems appropriate 
during the financial year ending on 31 
December 2023, provided that this 
distribution is from real profits in 
accordance with general accepted 
accounting principles without affecting the 
paid-up capital of the Company. 

اح   9 ــــع ار جراء توز ض مجلس االدراة ب الموافقة ع تف
ل   ش كة  ــع أو  ع مساه ال نصف سنوي حسب  ر

ا   ةخالل  ما يراه مناس ة     السنة المال سم   31المنته   د
ة وفقا  أ، ع 2023 ق اح حق ــــع من أر كون هذا التوز ن 

ة المتعارف عليها   ادئ المحاس أس  دون المساس بر و للم
كة.  ع لل   المال المدف





االحاطة باالخطار

السادة  /  شركه شمال الزور االولى للطاقه و المياه   ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

باإلشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت االحاطة بالموعد
في  / 2023/03/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

مستند الكتروني اليحتاج الى ختم أو توقيع
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