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Date: 14 June 2020         

Ref: UPAC/COM/2020/016 

 
 املحترمين،     لألوراق املالية السادة/ بورصة الكويت

 د،ــــــــــعــــتحية طيبة وب

 

To: Boursa Kuwait, 

 الجمعية العمومية العاديةموعد اجتماع 
 شركة املشاريع املتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع

 

General Assembly Meeting  alAnnuDate of the  
Company KSCPProjects for Aviation Services  United 

 

 بأحكام الكتاب العاشر
ً
من الالئحة  - اإلفصاح والشفافية - عمال

بشأن إنشاء هيئة أسواق املال  2010لسنة  7التنفيذية للقانون رقم 

شاريع ، تفيد شركة امل وتعديالتهماوتنظيم نشاط األوراق املالية 

شأن موعد اجتماع ب  ("الشركة") املتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع

، 2019ديسمبر  31جمعيتها العمومية العادية للسنة املالية املنتهية في 

 لنموذج اإلفصاح املرفق.
ً
  وذلك وفقا

Pursuant to the provisions of Module ten - Disclosure and 

Transparency - of the Executive Regulations of Law No. 7 for 

year 2010 regarding the establishment of the Capital 

Markets Authority and regulating securities activities and 

their amendments, United Projects for Aviation Services 

Company KSCP (The “Company”) would like to announce 

the date of its  Annual General Assembly Meeting (AGM) for 

the fiscal year ending on 31st December 2019, in accordance 

with the attached disclosure form. 

، بقبول فائق االحترام والتقديروتفضلوا   

 

 

 

_______________________________________ 
 نادية عبدهللا عقيل

 نائب رئــيــس مــجــلــس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
Nadia Abdullah Akil 

Vice Chairperson and CEO 

 
         

.نسخة إلى السادة/ هيئة أسواق املال  Copy to CMA. 

 
 

 املرفقات:
 .نموذج االفصاح عن املعلومات الجوهرية ▪
                                     .2019لعام  جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ▪
  موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية.التجارة والصناعة على  وزارةموافقة  ▪

Attachments:  
▪ Disclosure of material information form. 
▪ AGM agenda. 
▪ MOCI approval for AGM date. 
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                           كتاب اإلفصاح والشفافية

 

ة نموذج اإلفصاح عن املعلومات الجوهري  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

_______________________________________ 

 عبدهللا عقيلنادية                                                                                                                           

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020يونيو  14 التاريخ 

 شركة املشاريع املتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع اسم الشركة املدرجة

الجوهرية ةاملعلوم  تهاجمعي انعقاد قد تقرر بأنه  ("الشركة") اريع املتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.عتفيد شركة املش 

  11وذلك في تمام الساعة ، 2019ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في العمومية العادية 
ً
صباحا

مبنى  -، بمقر الشركة الكائن في مطار الكويت الدولي 2020يونيو  29من يوم األثنين املوافق 

 .املرفق جدول األعمالعلى املدرجة  وضوعاتامل  ملناقشة امليزانين، –السيارات مواقف 

أثر املعلومة الجوهرية على املركز 

 املالي للشركة

 .ال يوجد
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Agenda of the Ordinary General Assembly for the 

fiscal year ending on 31st December 2019 

 

 جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية

  فــي 31 ديـســمـبر 2019

United Projects for Aviation Services Company KSCP 

(the “Company”) 

 

ــع اـمـة الــركـش  ش.م.ك.ع ةـويـــجـمتحدة للخدمات الـلشاريــ

ــركــة")  ("الــشـ

1. Take note of the report of the Board of Directors 

for the fiscal year ending on 31st December 2019 

and approving it. 

 

ي سماع  .1
 
ديسمبر  31تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية ف

 والمصادقة عليه.  2019

2. Take note of the independent Auditor’s report for 

the fiscal year ending on 31st December 2019 and 

approving it. 

 

عن السنة المالية  المستقل اتالحساب سماع تقرير مراقب .2

ي 
 والمصادقة عليه.  2019ديسمبر  31 المنتهية ف 

3. Take note of the Corporate Governance and the 

Audit Committee's Report for the fiscal year ending 

on 31st December 2019 and approving them. 

 

3.  
ا
من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة  سماع كل

ي 
 .والمصادقة عليهم 2019ديسمبر  31المالية المنتهية ف 

4. To discuss and approve the annual consolidated 

Financial Statements for the fiscal year ending on 

31st December 2019. 

 

للسنة المالية ية المجمعة السنو البيانات المالية واعتماد مناقشة  .4

ي 
   . 2019ديسمبر  31المنتهية ف 

5. Take note of the report of any irregularities 

observed by the regulators and caused sanctions 

on the Company during the fiscal year ending on 

31st December 2019, (if any). 

 

ي  .5
رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت سماع تقرير المخالفات الت 

كة ي خلل ا بشأنها جزاءات عىل الشر
 31لسنة المالية المنتهية ف 

 . (إن وجدت) ،2019ديسمبر 

6. Take note of the transactions that have already 

been carried out with related parties for the fiscal 

year ending on 31st December 2019 and approving 

them. And approve the delegation of the Board of 

Directors on any related parties’ transactions that 

are planned during the coming fiscal year ending 

on 31st December 2020 and until the date of the 

Company’s annual general assembly for the fiscal 

year ending on 31st December 2020.  

 

 

ي تمت سماع تقرير التعاملت .6
مع األطراف ذات الصلة للسنة  الت 

ي 
 .والمصادقة عليه 2019ديسمبر  31المالية المنتهية ف 

ي سوف تتم بالتعاملتتفويض مجلس اإلدارة الموافقة عىل و 
 الت 

ي القادمة و طراف ذات الصلة خلل السنة المالية مع األ 
المنتهية ف 

وحت  تاري    خ انعقاد الجمعية العامة العادية  2020ديسمبر  31

ي 
كة للسنة المالية المنتهية ف   . 2020ديسمبر  31للشر

 

http://www.upac.com.kw/
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7. To approve the deduction of 10% (ten percent) of 

the Company’s net profits amounting to KD 978,190 

(nine hundred seventy-eight thousand one hundred 

ninety Kuwaiti Dinars) for the Company's statutory 

reserve account for the fiscal year ending on 31st 

December 2019. 

 

ة بالمائة( من األرباح 10عىل اقتطاع نسبة الموافقة  .7 % )عشر

كة  تسعمائة وثمانية د.ك ) 978,190بواقع الصافية للشر

 ومائة وتسعون
ً
ي  وسبعون ألفا

 حتياطي ال لحساب  (دينار كويت 

ي 
 
كة عن السنة المالية المنتهية ف ديسمبر  31اإلجباري للشر

2019 . 

8. To discuss and approve the Board of Directors’ 

recommendation not to distribute dividends for the 

fiscal year ending on 31st December 2019. 

 

توزي    ع أرباح عن عدم مجلس اإلدارة ب توصية مناقشة واعتماد  .8

ي 
 
  .2019ديسمبر  31السنة المالية المنتهية ف

9. To discuss and approve the recommendation to 

refrain from allocating payment of the Board of 

Directors’ remuneration for the fiscal year ending on 

31st December 2019. 

 

تخصيص ورصف مكافأة أعضاء  مناقشة واعتماد التوصية بعدم .9

ي 
 . 2019 ديسمبر  31مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف 

10. To approve the delegation of the Board of 

Directors’ to issue bonds in Kuwaiti Dinar or in any 

other currency it deems appropriate so long as it 

does not exceed the authorized limit by law or its 

equivalent in any foreign currency, including the 

authorization for the Board of Directors’ to specify 

the type and duration of the bonds’ nominal value, 

the yield on it, and date of adherence and all other 

terms and conditions, after obtaining the approval 

of the necessary regulatory authorities. 

 

صدار سندات بالدينار إجلس اإلدارة عىل مالموافقة عىل تفويض  .10

ي 
الحد  يراها مناسبة وبما ل يتجاوز  أخرىو بأي عملة أالكويت 

 
ً
و ما يعادله بالعملت األجنبية، مع أاألقىص المرصح به قانونا

ع تلك السندات ومدتها وقيمتها تفويض مجلس اإلدارة بتحديد نو 

وطها وموعد الوفاء بها سمية والعائد عليها، اإل  وسائر شر

 .حكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصةأو 

11. Approve the delegation of the Board of Directors to 

enter into borrowings and/or grant loans to its 

subsidiaries based on the interests of the Company 

and its subsidiaries. 

 

من اض ب  قالأو / و  إقراضبتفويض مجلس اإلدارة  الموافقة عىل .11

كات التابعة كاتها  بناءا ، الشر كة وشر عىل ما تقتضيه مصلحة الشر

 التابعة. 

 

12. To approve the delegation of the Board of 

Directors to buy or sell a maximum of 10% (ten per 

cent) of the Company’s shares as outlined in the 

law No. 7 of 2010 and executive regulations and 

amendments. 

كة يفو تالموافقة عىل  .12 اء أو بيع أسهم الشر ض مجلس اإلدارة بشر

ة ب %10بما ل يتجاوز   وذلك ، عدد أسهمها من  المائة()عشر
ً
وفقا

ولئحته التنفيذية  2010( لسنة 7لمواد القانون رقم )

 .وتعديلتهما

http://www.upac.com.kw/
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13. To discuss and approve the granting of permission 

to corporate directors and their representatives 

and individual directors of the Board of Directors, 

and/or Chairperson or any of Executive Board 

Members or spouses or second degree relatives 

thereof, to have any direct or indirect interest in 

contracts and transactions concluded with the 

Company or in favor of the Company during the 

fiscal year ending on 31st December 2020 and 

thereafter until the date of the annual general 

assembly meeting for the fiscal year ending on 31st 

December 2020, as per Article (199) of the 

Companies Law No. 1 for the year 2016, and in 

accordance with provisions stipulated in Articles 

(7.4, 7.5, 7.6) of the Sixth rule of Chapter Seven of 

the Module Fifteen of the executive regulations of 

Law No. 7 for year 2010 regarding the 

establishment of the Capital Markets Authority and 

regulating securities activities. 

 

خيص أل  .13 عضاء مجلس اإلدارة العتباريي   الموافقة عىل الب 

اإلدارة التنفيذية  لرئيس أو أحد أعضاء أو / وممثليهم والطبيعيي   و 

أو أزوجاهم أو أقارب  هم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة 

كة م مع الشر ي تبر
ي العقود أو الترصفات الت 

 
ة ف ة أو غب  مباشر  مباشر

ي  ةأو لحسابها خلل السن
 
 2020ديسمبر  31المالية المنتهية ف

وما بعدها لحي   عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية 

ي 
 
 لنص المادة )2020ديسمبر  31المنتهية ف

ً
( 199، وذلك وفقا

كات رقم   ألحكام المواد 2016لسنة  1من قانون الشر
ً
، ووفقا

( بالقاعدة السادسة من الفصل السابع من 7/6، 7/5، 7/4)

لسنة  7للئحة التنفيذية للقانون رقم الكتاب الخامس عشر من ا

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق  2010

 المالية. 

14. Release and discharge the members of the Board 

of Directors from liabilities related to their legal, 

financial and administrative actions for the fiscal 

year ending on 31st December 2019. 

 

براء ذمتهم فيما يتعلق إخلء طرف أعضاء مجلس اإلدارة، و إ .14

ية دارية عن السنة المالية المنتهانونية والمالية واإل بترصفاتهم الق

ي 
 .2019ديسمبر  31ف 

15. To approve the appointment or re-appointment of 

the Company’s financial auditor from the list of 

auditors approved by Capital Markets Authority 

(CMA), in compliance with the mandatory period of 

changing auditors, for the coming fiscal year 

ending on 31st December 2020 and authorize the 

Board of Directors to set their fees. 

 
 
 
 

 

كة حساباتو إعادة تعيي   مراقب عىل تعيي   أالموافقة  .15  من الشر

ي الحسابات لدى هيئة ضمن القائمة المعتمدة ب أسماء مراقتر

ي الحساباتا مدة مع مراعاة ،سواق المالأ  ،لتغيب  اإللزامي لمراقتر

ي وذلك ل
 2020ديسمبر  31لسنة المالية القادمة والمنتهية ف 

 .ممجلس اإلدارة بتحديد أتعابه وتفويض

 

________________________________ 
ــقــيـــل ــة عــبـدهللا عـ ــاديـ  نـ

 نـائب رئـيــس مـجـلـس اإلدارة والـرئـيـس الـتـنـفـيـذي
Nadia Abdullah Akil 

Vice Chairperson and CEO  

http://www.upac.com.kw/
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  )  ك.م.ش (  الجوية للخدمات المتحدة لمشاريعا السادة شركة/
   

  ،،،   تحية طيبة وبعد
  

قد تمت نفيدكم علما بأنه ،  المقدم العاديةالعامة  معيةباإلشارة إلى إخطار الج
  المعدل  الموعدب  االحاطة

  
  
  

  وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،
  

  اقبال الضبيبي




