
 

 

 

 

 دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 

 )شركة مساهمة عامة بحرينية( المؤسسة لشركة ناس العاديةغير و
 

 

الجمعية العامة  يدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع )شركة مساهمة عامة بحرينية( المؤسسة شركة ناسيسر رئيس مجلس إدارة  

ً من يوم  11 ععال  يي عمام الساعة شيئة هللامب ماالمقرر عقدهو  شركةلل عادية الغير و العادية  9292 أبريل 92الموايق  االربعاءصباحا

، و يي حالة عدم ، مركز بورصة البحرين لألعمال ، المنامة ، مملكة البحرين  4مريأ البحرين المالي ، بوابة الميناء ، الطابق وذلك يي 

ً   11عوير النصاب القانوني الالزم لعقد هذا اإلجتماع سوف يعقد اإلجتماع الثاني يي عمام الساعة   مايو 6 الموايق االربعاء يوم من صباحا

ً  11 الساعة عمام يي انوني سوف يعقد اإلجتماع الثالث ، و إذا لم يتواير النصاب القنفس المكان  يي وذلك 9292  االربعاء يوم من صباحا

 األعمال المبين ادناه واعخاذ القرارات الالزمة بشأنه. ي، وذلك لمناقشة جدول نفس المكان يي 9292 مايو 11 الموايق

 جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:أوالً: 

 المصادقة عليه.و 9212مارس  98بتاريخ  ر إجتماع الجمعية العامة المنعقدمحض قراءة .1

 المصادقة عليه.و 9212ديسمبر  11شركة للسنة المالية المنتهية يي مناقشة عقرير مجلس اإلدارة عن أعمال ال .9

 .9212 ديسمبر 11اإلستماع إل  عقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية يي  .1

 المصادقة عليها.و 9212 ديسمبر 11مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية يي  .4

ً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة  مناقشة .5 التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة إلرشادات حوكمة الشركات ويقا

 الصناعة والتجارة والسياحة، والمصادقة عليها.

قة مع اي من االطراف ذات العال 9212ديسمبر  11عل  العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية يي  التبليغ والموايقة .6

 من قانون الشركات التجارية. 182من البيانات المالية بما يتفق مع المادة  99كما هو مبين يي االيضاح رقم 

 .9212ديسمبر  11إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرياعهم عن السنة المالية المنتهية يي  .7

يض مجلس و عفو9292 ديسمبر 11بات خارجي للسنة المالية المنتهية يي حسا قيإعادة ععيين السادة كي بي إم جي يخرو كمدق .8

 اإلدارة بتحديد أععابهم.

 من قانون الشركات التجارية.  927مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة  .2

 

 عادية:الغير : جدول أعمال الجمعية العمومية ثانياً 

 .9212مارس  98عادية للشركة الذي انعقد بتاريخ الغير ع السابق للجمعية العامة اعتماد محضر األجتما .1

(، وهي يرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة 62217-8لألغذية )سجل عجاري رقم  ناسشركة  إل  جديد اطإضاية نش .9

 عل  النحو التالي:بيناعه  اطشوهذا الن ،والسياحة وذلك بعد موايقة وزارة الصناعة والتجارة عامة بحرينية"

 (5610) مات األطعمة والمشروباتأنشطة خد ISIC4 Code 

(، وهي يرع من شركة ناس المؤسسة 62217-4إضاية أنشطة جديدة إل  شركة ناس للخدمات الصناعية)سجل عجاري رقم  .1

 "شركة مساهمة عامة بحرينية" وذلك بعد موايقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهذه األنشطة بيناعها عل  النحو التالي:

 ISIC4 Code (2512) ورشة    –صنع الصهاريج والخزانات واألوعية من المعادن  -

    ISIC4 Code  (3311) إصالح منتجات المعادن المشكلة -

ناس يي التوقيع عل  كاية األوراق والمستندات المتعلقة بالتعديالت المذكورة أعاله، وعقديم الطلبات  عبد هللاعفويض السيد/ عادل  .4

والتوقيع عل  عقد ععديل عأسيس شركة ناس  والسياحة ركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارةالالزمة إل  م

 وإدخال التعديالت الالزمة عليها. ش.م.ب عامة المؤسسة

 

 

 

 

 

 عبد هللا ناسسمير 

 ارةرئيس مجلس اإلد



 بطاقة توكيل

المؤسسة )شركة مساهمة عامة بحرينية( قـد وكــلــت  أنا الموقـع أدنــاه:                                        بصـفــتي مســـاهماً يي شركة ناس

 اجتماع الجمعية العامة العاديةبموجــب هــذا التوكيل السيـــد/                                             بالحضور والتصويت نيابة عني يي 

مريأ وذلك يي  9292 أبريل 92الموايق  االربعاءصباحاً من يوم  11:22الساعة بمشيئة هللا ععال  يي عمام  ماانعقادهوغير العادية المقرر 

 ـــ أو أي اجتماع مؤجل عنهما.، مركز بورصة البحرين لألعمال ، المنامة ، مملكة البحرين  4، الطابق  البحرين المالي ، بوابة الميناء

  اعتماد النقاط التالية :

 :جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
 

 و المصادقة عليه. 2019مارس  98لمنعقد محضر االجتماع السابق للجمعية العامة العادية للشركة ا اعتماد .1

 .2019ديسمبر  11التصديق عل  عقرير مجلس االدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية يي  .2

 .2019ديسمبر  11مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية يي عل  عقرير التصديق  .1

 .2019ديسمبر  11ة المنتهية يي لسنة الماليالتصديق عل  البيانات المالية ل .4

 عطبيق نظام الحوكمة اإلدارية وعفعيله طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة .5

 .مع اي من االطراف ذات العالقة 2019ديسمبر  11التبليغ والموايقة عل  العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية يي  .6

 . 9212ديسمبر  11كل ما يتعلق بتصرياعهم عن السنة المالية المنتهية يي عن إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة  .7

 .وعفويض مجلس اإلدارة بتحديد أععابهم 9292حسابات خارجي للسنة المالية  يإعادة ععيين السادة كي بي إم جي يخرو كمدقق .8

 من قانون الشركات التجارية 927مادة مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً لل .2
 

 ً  عادية:الغير : جدول أعمال الجمعية العمومية ثانيا
 

 .9212مارس  98عادية للشركة الذي انعقد بتاريخ الغير ألجتماع السابق للجمعية العامة اعتماد محضر ا .1

 .(62217-8 )سجل عجاري رقم لألغذية ناسشركة إل   جديد نشاطية اضإ .9

 .(62217-4)سجل عجاري رقم  شطة جديدة إل  شركة ناس للخدمات الصناعيةإضاية أن .1

 .ناس يي التوقيع عل  كاية األوراق والمستندات المتعلقة بالتعديالت المذكورة أعاله عفويض السيد/ عادل عبد هللا .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كال نعم

 ة للمساهمين:مالحظة هام

( الطابق السابع، بناية الزامل، مبن  كاريي يينتك )البحرين( ذ م مساعة عل  األقل  من موعد اإلجتماع من مكتب شركة  ) 94يجب إيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل  .1

( أو البريد  212055-17 973+يل باليد أو البريد أو الفاكس )مملكة البحرين. و يمكن أن عسلم  بطاقة التوك-المنامة  -514، صندوق بريد 125، مجمع 181، طريق 11

( مع التأكد من استالمها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي عقدم بعد انتهاء الموعد المحدد Bahrain.helpdesk@karvy.comاإللكتروني )

 ععتبر غير صالحة ألغراض اإلجتماع.

ابة م مسجل أسمه يي سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد اإلجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور اإلجتماع و التصويت نييحق ألي مساه .2

 عنه مع األخذ بعين اإلعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.

عل  الوكيل الذي يحضر اإلجتماع عقديم خطاب عفويض من المساهم يخّوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض  يي حال إذا كان المساهم شركة،يجب .1

 خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد إليداع التوكيل

، عل  موقع بورصة البحرين و نسخة من بطاقة التوكيل من خالل  9212 ديسمبر 11للسنة المالية المنتهية يي يمكنكم الحصول عل  البيانات المالية  .4
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