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،  السادة: بورصة الكويت لألوراق المالية        ن مي   المحتر
 

ــــــــــــتحية طيبة وبــــعـــ  ـــــــد،ـــــ

 

To: Boursa Kuwait, 

 

 وغت  العاديةالموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية 

كة المشاري    ع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع  شر

Results of the Annual Ordinary and  Extraordinary General Assembly Meeting  

United Projects for Aviation Services Company KSCP 

 

 بأحكام الكتاب 
ً
من  -اإلفصاح والشفافية  -العاش  عمال

بشأن إنشاء  2010لسنة  7الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية 

كة المشاريــــع المتحدة ل لخدمات وتعديالتهما، تفيد ش 

 مــكاع  ــاجتمج ــائـتنـــب ك.ع. وية ش.م. ــــجــال
ً
 ةــيــعــمــجــال نـــال

ي  مومية العادية للسنة المالية المنتهيةالع
ديسمبر  31ف 

 والجمعية العمومية غبر العادية ، 2020
ً
وذلك وفقا

 فصاح المرفق. لنموذج اإل

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 would like to announce the 
results of both the Annual  Ordinary General 
Assembly Meeting (AGM) for the fiscal year 
ending on 31st December 2020, and the 
Extraordinary General Assembly meeting 
(EGM), in accordance with the attached 
disclosure form. 

 

ام والتقدير   ،وتفضلوا بقبول فائق االحتر

 

 

_______________________________________ 
 ل     ي   ق   ة ع    ادي   ن

 نائب رئ  ي  س م  ج  ل  س اإلدارة والرئيس التنفيذي
Nadia Akil 

Vice Chairperson and CEO 
 

 

 

 هيئة أسواق المال. السادة/ نسخة إىل 

 

Copy To CMA. 

 
 

 : المرفقات

  .نموذج اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية 

Attachments: 

 Disclosure of material information form. 
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  كتاب اإلفصاح والشفافية 

 

 نموذج اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

           قيل      ع ة   ادين                                                                                                                                  

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

  

 

 2021مايو  11 التاري    خ

كة المدرجة كة المشاري    ع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع اسم الشر  شر

 المعلومة الجوهرية

كة المشاريــــع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع )" تفيد  كةش     انعقاد بأنه قد تم  "(الشر
ً
كال

ي لالعمومية العادية  من الجمعية
والجمعية  ،2020ديسمبر  31لسنة المالية المنتهية ف 

ي تمام الساعة  ،العمومية غبر العادية
 وذلك ف 

ً
و ماي 11الموافق  لثالثاءمن يوم ا الواحدة ظهرا

ونية وبنسبة  2021 كة % 95.512 بلغت حضور عبر الوسائل اإللكبر . من إجمالي أسهم الش 

الجمعية العمومية العادية  أعمال وقد تم الموافقة عىل جميع البنود المدرجة عىل جدولي هذا 

ي الذكر  وغبر العادية
ي ذلك: سالف 

 بما ف 
   
 ي مجلس اإلدارة  توصية لموافقة عىلا

 31بعدم توزيــــع أرباح عن السنة المالية المنتهية ف 

 .2020ديسمبر 
 
   كاهم - العصيمي وليد عبدهللا السيد/  الموافقة عىل تعيير  من مكتب العيبان والعصيمي وش 

 مراقب -
ً
كة حساباتل ا ي الش 

 . 2021ديسمبر  31، وذلك للسنة المالية المنتهية ف 
 
  :  لما يىلي

ً
ة الثالث سنوات القادمة وفقا كة لفبر  الموافقة عىل انتخاب مجلس إدارة الش 

 ) الموىس محمد  ابراهيم طارقالسيد/  -
ً
كة عن ممثال ي  ش  ان لخدمات ىسي  دبليو  بر  .(الطبر

 ) عقيل محمد  عبدهللا ناديةالسيدة/  -
ً
كة عن ممثال ي  ش  ان لخدمات ىسي  دبليو  بر  .(الطبر

 ) الحوري بسام حسنالسيد/  -
ً
كة عن ممثال ي  ش  ان لخدمات ىسي  دبليو  بر  .(الطبر

 .ماجد عيىس احمد العجيلالسيد/  -

 .الزامل مسلم المحسن عبد  زهبر السيد/  -
 
  كة مالالموافقة عىل زيادة رأس  وقدره رصح الم   الش 

ً
 .د.ك 113,250,000به ليكون مبلغا

 

أثر المعلومة الجوهرية عىل 

كة  المركز الماىلي للشر

 . ال يوجد 
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