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 السادة/ شركة بورصة الكويت        المحترمين، 

 دولة الكويت

 

 

 ،تحية طيبة وبعد

 

 الموضوع : دعوة لحضور اجتماع جمعية حملة الوحدات   

 "العقاريلـ "صندوق المركز 

 

، دعوو  المركوز العاوار ، مودير نوندو  )"المركزز" يسر شركة المركز المالي الكوويتي .م.م.م.م 

 2020 ديسومبر  9الموافو   األربعوا حملة وحداته لحضور اجتما. جمعية حملة الوحدات وذل. يوو. 

ً ظ 1:00الساعة   مم"و"زوبرنامج من خالل  هراً إلكترونيا

 
 االجتما.م موعدوعليه تجدون مرف  طيه نسخة من جدول أعمال الجمعية متضمناً 

 وتفضلوا بابول فائ  االحترا.،،،

 

 مهى عبدالسالم عماد

 عضو الهيئة اإلدارية للنندو 
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وحداته لحضور اجتماع جمعية  حملةدعوة  العقاريالمركز يسر شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. )"المركز"(، مدير صندوق  

 .م"وبرنامج "زومن خالل  إلكترونيا   ظهرا   1:00الساعة  2020 ديسمبر 9 الموافقاألربعاء يوم وذلك  2020لسنة  1الوحدات رقم  حملة

 دول األعمالج

 تعيين أمين سر ليقوم بتحرير محضر االجتماع بما في ذلك المداوالت والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها.  .1

 .2019ديسمبر  31االطالع على تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في  .2

ديسمبر  31المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في االطالع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات  .3

2019. 

 .2019ديسمبر  31ة المالية المنتهية في االطالع على البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسن .4

 .2019ديسمبر  31ة المالية المنتهية في للسناالطالع على تقرير مراقب االستثمار  .5

 .2019ديسمبر  31ة المالية المنتهية في للسن تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي االطالع على .6

 

 

 ، ويكونا  ظهر 1:00الساعة  2020ديسمبر  10الموافق  الخميسم يوفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع، يؤجل االجتماع إلى  **

 االجتماع صحيحا  أيا  كانت نسبة الحضور.

ومقره  www.markaz.comعلى الموقع االلكتروني لمدير الصندوق متاح  ”العلم بأن نموذج "توكيل حضور اجتماع جمعية حملة الوحدات)ملحوظة: يرجى 

على البريد اإللكتروني  قبل ثالثة أيام عمل من تاريخ االجتماع إلينا ، على أن يتم إرساله شرق - أحمد الجابر ارعش –برج يونيفرسال  – الثالثالرئيسي في الدور

tpr@markaz.com-Registrar).  

 مدير الصندوق

 1/2020رقم  الوحدات حملةدعوة لحضور اجتماع جمعية 

 "العقاريالمركز لـ "صندوق 

  2020ديسمبر  9 الموافق األربعاءيوم المنعقد 
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