
 1

 
 

 دعوة لحضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة 
 )شركة مساھمة عامة بحرینیة(لشركة ناس والغیر عادیة 

 

 والغیر عادیة  الجمعیة العامة العادیة يدعوة المساھمین الكرام لحضور اجتماع شركة ناس (شركة مساھمة عامة بحرینیة)یسر رئیس مجلس إدارة  
  -فندق شیراتون وذلك في  2019مارس  28الموافق الخمیس  تعالى في تمام الساعة العاشرة  صباحًا من یوم ة هللاشیئمب ماو المقرر عقدھ شركةلل

مملكة البحرین ، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني الالزم لعقد ھذا اإلجتماع سوف یعقد اإلجتماع الثاني في تمام الساعة  -المنامة -عوالي قاعة
، و إذا لم یتوافر النصاب مملكة البحرین  -المنامة -عوالي قاعة  -فندق شیراتون  في وذلك 2019 ابریل 4 الموافق الخمیس یوم من صباحاً   العاشرة

 قاعة  -فندق شیراتون  في وذلك 2019 ابریل 11 الموافق الخمیس یوم من صباحاً   العاشرة الساعة تمام في انوني سوف یعقد اإلجتماع الثالث الق
  األعمال المبین ادناه واتخاذ القرارات الالزمة بشأنھ. ي، وذلك لمناقشة جدولمملكة البحرین  - المنامة -عوالي

  جدول أعمال الجمعیة العمومیة العادیة:أوًال: 
 المصادقة علیھ.و 2018مارس  28بتاریخ  ر إجتماع الجمعیة العامة المنعقدمحض قراءة .1
 المصادقة علیھ.و 2018دیسمبر  31ركة للسنة المالیة المنتھیة في مناقشة تقریر مجلس اإلدارة عن أعمال الش .2
 .2018 دیسمبر 31اإلستماع إلى تقریر مدققي الحسابات الخارجیین عن البیانات المالیة للسنة المالیة المنتھیة في  .3
 المصادقة علیھا.و 2018 دیسمبر 31مناقشة البیانات المالیة للسنة المالیة المنتھیة في  .4
 على النحو التالي: 2018 دیسمبر 31المنتھیة في  بتخصیص صافي أرباح السنة المالیةتوصیة مجلس اإلدارة إعتماد  .5

I.  من صافي ارباح ھذا العام %10ي یمثل ذوال القانوني، ياالحتیاطار بحریني إلى دین 426,162تحویل مبلغ. 
II. 1,075,384.200جمالیاً ان رأس المال المدفوع والبالغة م %5فلس للسھم الواحد أو  5على المساھمین قدرھا  توزیع أرباح نقدیة 

في سجل المساھمین في الشركة في تاریخ انعقاد الجمعیة العامة العادیة على السادة المساھمین المسجلة اسمائھم  دینار بحریني
 .2019بریل ا 7ابتداًء من تاریخ وسیتم دفع األرباح النقدیة على المساھمین  ،2019مارس  28بتاریخ  للشركة

III. دینار بحریني لألعمال الخیریة. 30,000 تخصیص مبلغ 
IV.  بحریني إلى األرباح المستبقاة. دینار 2,730,078تحویل مبلغ 

 
دیسمبر  31للسنة المالیة المنتھیة في  دینار بحریني 92,000قدره اإلدارة بمبلغ إجمالي مكافأة ألعضاء مجلس  مقترح توزیعالموافقة على  .6

  قة علیھ.والمصاد ،2018
مناقشة التقریر الصادر بشأن امتثال الشركة إلرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرین المركزي ووزارة الصناعة  .7

 والتجارة والسیاحة، والمصادقة علیھا.
الطراف ذات العالقة كما ھو مبین مع اي من ا 2018دیسمبر  31على العملیات التي جرت خالل السنة المالیة المنتھیة في  التبلیغ والموافقة .8

 من قانون الشركات التجاریة. 189من البیانات المالیة بما یتفق مع المادة  22في االیضاح رقم 
 .2018دیسمبر  31إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما یتعلق بتصرفاتھم عن السنة المالیة المنتھیة في  .9

یض مجلس اإلدارة بتحدید و تفو2019 دیسمبر 31سادة كي بي إم جي فخرو كمدق حسابات خارجي للسنة المالیة المنتھیة في إعادة تعیین ال .10
 أتعابھم.

 من قانون الشركات التجاریة.  207مناقشة ما یستجد من أعمال طبقاً للمادة  .11
  

  ثانیاً: جدول أعمال الجمعیة العمومیة الغیر عادیة:
 .2017مارس  27عادیة للشركة الذي انعقد بتاریخ ع السابق للجمعیة العامة الغیر اعتماد محضر األجتما -1
"شركة مساھمة عامة وھي فرع من شركة ناس المؤسسة ، )60037-8 (سجل تجاري رقم لألغذیة ناسشركة  إلى جدید اطنشفة اضإ -2

 على النحو التالي:اتھ بین اطشوھذا الن ،والسیاحة وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة بحرینیة"
 ISIC4 Code (521) تخزین المواد الغذائیة -التخزین  •

جدید لشركة ناس المؤسسة الفرع لل ،ISIC4 Code (081)" ستخراج األحجار والرمال والّطفلإضافة نشاط "استغالل المحاجر ال -3
وذلك بعد موافقة  “ب للرمل المغسول ش.م. مصنع ناس“مسماه لیكون  ،11، لیكون الفرع رقم 60037سجل تجاري رقم  ش.م.ب عامة،

       وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة
ناس في التوقیع على كافة األوراق والمستندات المتعلقة بالتعدیالت المذكورة أعاله، وتقدیم الطلبات الالزمة  عبد هللاتفویض السید/ عادل  -4

 ش.م.ب عامة والتوقیع على عقد تعدیل تأسیس شركة ناس المؤسسة والسیاحة إلى مركز البحرین للمستثمرین بوزارة الصناعة والتجارة
 وإدخال التعدیالت الالزمة علیھا.

  

  

 عبد هللا ناسسمیر 
رئیس مجلس 

  اإلدارة
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  مالحظة ھامة للمساھمین:
) الطابق السابع، بنایة الزامل،  karvy computershare W.L.Lساعة على األقل  من موعد اإلجتماع من مكتب شركة  ( 24یجب إیداع التوكیل (بطاقة التوكیل) قبل  §

) أو  212055-17 973+مملكة البحرین. و یمكن أن تسلم  بطاقة التوكیل بالید أو البرید أو الفاكس (- المنامة  - 514، صندوق برید 305، مجمع 383، طریق 31مبنى 
التي تقدم بعد انتھاء الموعد  ) مع التأكد من استالمھا قبل انتھاء الموعد المحدد. الجدیر بالذكر أن بطاقة التوكیلBahrain.helpdesk@karvy.comبرید اإللكتروني (ال

 المحدد تعتبر غیر صالحة ألغراض اإلجتماع.
ماع الحضور شخصیًا أو أن یوكل خطیًا عنھ أي شخص لحضور اإلجتماع و التصویت نیابة یحق ألي مساھم مسجل أسمھ في سجل المساھمین للشركة بتاریخ عقد اإلجت §

 عنھ مع األخذ بعین اإلعتبار أن یكون ھذا الوكیل من غیر رئیس و أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.
المساھم یخّولھ بأنھ الموكل لذلك المساھم، ویجب أن یكون التفویض  في حال إذا كان المساھم شركة ، یجب على الوكیل الذي یحضر اإلجتماع تقدیم خطاب تفویض من §

 خطیاً وصادرًا عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن یقدم قبل انتھاء الموعد المحدد إلیداع التوكیل.
 موقع بورصة البحرین و نسخة من بطاقة التوكیل من خالل، على  2018 دیسمبر 31یمكنكم الحصول على البیانات المالیة للسنة المالیة المنتھیة في  §

)www.Nasscorporation.com  ( 
 اإللكتروني البرید أو 973+)1772522ألي استفسارات یرجى االتصال بقسم  العالقات العامة و عالقات المستثمرین على الرقم التالي: ( §

ation.com @nasscorporcompliance  
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