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أو في أي اجتماع  2022مارس    22الموافق    ثالثاءال صباح یوم    منالعاشرة والنصف  الساعة  في    والغیر العادیة  أدناه في اجتماع الجمعیة العامة العادیة
 وذلك العتماد النقاط التالیة:  عنھ،مؤجل 

 ممتنع  ال نعم الجمعیة العامة العادیة بنود جدول أعمال #
    . 2021مارس  24التصدیق على محضر اجتماع الجمعیة العامة العادیة السابق المنعقد بتاریخ قراءة و  1
    .2021دیسمبر  31التصدیق على تقریر مجلس االدارة عن اعمال الشركة للسنة المنتھیة في  2
    . 2021دیسمبر  31اإلستماع لتقریر المدقق الخارجي على البیانات المالیة للسنة المنتھیة في  3
    . 2021دیسمبر  31التصدیق على البیانات المالیة المدققة للسنة المالیة المنتھیة في  4
% من رأس المال المدفوع ، بواقع   5بنسبة    2021الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة بصرف أرباح على المساھمین عن العام   5

 . دینار بحریني إلى حساب األرباح المستبقاة  101,029ترحیل مبلغ  ، ودینار بحریني   152,977فلس للسھم الواحد أي ما یعادل    5
   

المنتھیة في   6 المالیة  للسنة  الصناعة   2021دیسمبر    31الموافقة على توزیع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة  موافقة وزارة  بعد 
 والتجارة والسیاحة.

   

    .2021التصدیق على تقریر حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام  7
 2021دیسمبر    31التبلیغ والموافقة على العملیات التي جرت مع أي من األطراف ذات العالقة خالل السنة المالیة المنتھیة في   8

 من قانون الشركات التجاریة. 189من البیانات المالیة تماشیاً مع المادة   30كما ھو مبین في اإلیضاح رقم 
   

    .2021دیسمبر  31إبراء ذمة أعضاء مجلس االدارة عن كل ما یتعلق بتصرفاتھم عن السنة المالیة المنتھیة في  9
    أتعابھم.مجلس االدارة بتحدید  وتفویض 2022 الخارجیین للسنة المالیةحسابات ال مدققي تعیین أو إعادة تعیین  10
    من قانون الشركات التجاریة. 207یستجد من أعمال طبقاً للمادة ما  11
 ممتنع  ال نعم الجمعیة العامة الغیرعادیة  بنود جدول أعمال #
    . 2018مارس  20المصادقة على محضر اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقد بتاریخ  1
البیطریة" 2 الصناعة  من   حذف نشاط "تجارة/بیع االدویة  لموافقة وزارة  الخاص بالشركة خاضع  السجل التجاري  أنشطة 

 والتجارة والسیاحة.
   

المادة رقم   3 في  للشركة  األساسي  والنظام  التاسیس  تعدیل عقد  األدویة    5الموافقة على  /بیع  " تجارة  نشاط  لحذف  ، وفقا 
 .لموافقات الجھات الرقابیة، خاضع البیطریة " من أنشطة السجل التجاري الخاص بالشركة

   

الموافقة على إجراء التعدیالت الالزمة على عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة وفقا للتعدیالت التي اجریت على قانون   4
) التجاریة رقم  لعام  21الشركات   (2001 ) قانون رقم  لعام  28م بموجب  قانون رقم  2020)    2021لعام    64،  63،  20، 

 ، خاضعاً لموافقات الجھات الرقابیة. 2022لعام  3رقم وقانون 

   

تفویض رئیس مجلس اإلدارة أو من یفوضھ بالتوقیع على جمیع المستندات الالزمة التي تتعلق بما ورد أعاله ویشمل ذلك  5
ساھمین سواء كانت  دون الحصر التوقیع على جمیع التعدیالت المدخلة على عقد التأسیس والنظام األساسي بالنیابة عن الم

 أمام كاتب العدل أو وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة أو أي جھة رسمیة أخرى. 

   

 

 _______________________________________ رقم المساھم:
 __________________  التوقیع  _______________________________________ المساھم:اسم          

       2022التاریخ: .... / .... /              ________________________________________ األسھم:عدد          
     

 ساھمین: ممالحظات ھامة لل
في   .1 المنتھیة  للسنة  المالیة  البیانات  العادیة  2021دیسمبر    31یمكنكم االطالع على  العامة  الجمعیة  اجتماع  الحوكمة لعام    ومحضر   2021السابق وتقریر 

شركة البحرین ، أو من خالل مسجلي االسھم للشركة السادة    www.dawajen.bhلحصول على بطاقة التوكیل یمكنكم زیارة الموقع االلكتروني للشركة لو
 أدناه. ھمت اتصالحسب بیانا للمقاصة

بتاریخ عقد االجتماع الحضور شخصیا أو ان یوكل خطیا عنھ أي شخص لحضور االجتماع  .2 یحق ألي مساھم مسجل اسمھ في سجل المساھمین للشركة 
 دواجن. والتصویت نیابة عنھ، مع االخذ بعین االعتبار ان یكون ھذا الوكیل من غیر رئیس واعضاء مجلس االدارة او موظفي شركة دلمون لل

فیجب على الوكیل الذي یحضر االجتماع تقدیم خطاب تفویض من المساھم یخولھ بانھ الوكیل لذلك المساھم، ویجب ان    "،في حال اذا كان المساھم "شركة  .3
 یداع التوكیل. یقدم قبل انتھاء الموعد المحدد إلیكون التفویض خطیا وصادرا عن الشخص المفوض بالشركة ومختوما بختم الشركة وان 

الكائنة    في مكاتبھم  من موعد االجتماع)  ( على األقل  ساعة  24قبل    شركة البحرین للمقاصة) لدى مسجلي االسھم السادة    ( بطاقة التوكیل   یجب ایداع التوكیل .4
كة دلمون  أو ایداعھا لدى شر  csd@bahrainclear.com، البرید االلكتروني  61710883في مرفأ البحرین المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع)، ھاتف  

 .  alyaa.s@dawajen.bh  ل البرید اإللكترونيللدواجن من خال 
 . 17608282  -  17608272رقم: حول وجود أي استفسارات، یرجى االتصال بھاتف  .5
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