
 

 

 

 

 

________________________________________ 
  Maha Abdulsalam Imadمھى عبدالسالم عماد

  Executive Vice President نائب الرئیس التنفیذي
 

Note: This is a translation for ease of reference only. The binding text is the Arabic text.  In case of 
any difference between the Arabic and the English texts, the Arabic will prevail.  

 
 
 

Reference: 67/BK/CCD/21 67/BK/CCD/21 :اإلشارة  
Date:         7 April 2021  
 

 2021 أبریل 7  تاریخ:ال
 

M/s Boursa Kuwait, 
State of Kuwait 

المحترمین،    الكویت بورصة شركة /السادة  
الكویت دولة  

 
Greetings, 
 

 تحیة طیبة وبعــد ،،،

  

Sub: Disclosure of Material Information- Kuwait 
Financial Centre K.P.S.C  
 

الموضوع:  االفصاح عن المعلومات الجوھریة- 
 شركة المركز المالي الكویتي ش.م.ك.ع

 

  

With reference to the above subject regarding the 
disclosure of material information as specified in 
Module 10 "Disclosure and Transparency" of the 
Capital Markets Authority Executive Regulations of 
Law No. 7 of 2010, and based on Chapter IV Article 
(4-1) of that module; 
 

 بخصوص أعـــاله المــوضـــوع إلــــى بــاإلشـــارة
 في ورد كما الجوھریة المعلومات عن االفصاح

 الالئحة من"  والشفافیة االفصاح" العاشر الكتاب
 الى واستناداً  ،2010 لسنة 7 رقم للقانون التنفیذیة
 ؛الكتاب ذلك من) 1-4( مادة الرابع الفصل

Please find attached the disclosure of material 
information form with the required details. 
 

 المعلومات عن االفصاح نموذج طیھ مرفق تجدون
 .تفاصیلھ مع الجوھریة

  

Sincerely, االحترام،،، وتفضلوا بقبول فائق 
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 كتاب اإلفصاح والشفافیة
 

 الجوھریة المعلومات عن اإلفصاح نموذج
 

 
 

 2021 أبریل 7 التاریخ
 .ع.ك.م.ش یتيولكا لماليا زكرلما كةرش اسم الشركة المدرجة

 الجوھریة المعلومات

 التنفیذیة اإلدارة بأعضاء اعالمكم ع.ك.م.ش الكویتي المالي المركزشركة  ودت
:  2021  أبریل 7 من اعتباًرا للشركة  

التنفیذي الرئیس - خلیل حسن علي -  
باإلنابة المالي المدیر و للرئیس أول نائب - أبرار فروخ رجا -  
المنتدب العضو - النصف ولید عبداللطیف -  
المنتدب العضو - العماني إبراھیم أماني -  
المنتدب العضو - عثمانال ناصر بسام -  
 

 .للشركة الداخلیة السیاسة على اإلدارة مجلس موافقة على بناءً  القائمة تحدیث تم
 

 على الجوھریة المعلومة أثر
 ال ینطبق للشركة المالي المركز

 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 

 مھى عبدالسالم عماد
 نائب الرئیس التنفیذي
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