بطاقت تىكٍم
إَُ ٙتصفر /ٙتصفرُا /يساْى  /يسإًٌْ  ------------------------------------------------ف ٙشسكح انفُااق انٕنُٛاح (ش.و.ب،).
قد ٔكهد ٔ /كهُا تًٕجة ْرا انرٕكٛم انساٛد /انساٛدج  -------------------------------------تانحضإز ٔانرصإٚد َٛاتاح ُُُ /ٙاا فاٙ
اجرًاع انجًعٛح انعايح انعاقٚح نهشسكح ٔانًقسز قدِ ٕٚو انخًٛس انًٕافق  26يازس 2020و ،أٔ أ٘ إجرًاع يؤجم.
إعتًاد انُقاط انتانٍت:
انجًعٍت انعايت انعادٌت

نعم
1

قراءة يحضر إجتًاع انجًعٍت انعايت انعادٌت انًُعقذ بتارٌخ 2019/3/28و وانًصادقت عهٍه

2

يُاقشت تقرٌر يجهس اإلدارة عٍ أعًال انشركت نهسُت انًُتهٍت فً  31دٌسًبر 2019و وانًصادقت عهٍه

3

اإلستًاع إنى تقرٌر يذققً انحساباث انخارجٍٍٍ عٍ انبٍاَاث انًانٍه نهسُت انًُتهٍت فً  31دٌسًبر 2019و

4

يُاقشت انبٍاَاث انًانٍت نهسُت انًانٍت انًُتهٍت فً 2019/12/31و و انًصادقت عهٍها

5

إعتًاد تىصٍت يجهس اإلدارة بشأٌ تخصٍص صافً أرباح انسُت انًانٍه انًُتهٍت فً 2019/12/31و

6

إعتًاد يبهغ  156.125/-دٌُار بحرًٌُ نًكافأة أعضاء يجهس اإلدارة بعذ يىافقت وزارة انصُاعت وانتجارة وانسٍاحت

7

8

ال

يُاقشت تقرٌر حىكًت انشركاث نسُت 2019و و إنتساو انشركت بًتطهباث يصرف انبحرٌٍ انًركسي ووزارة انصُاعت وانتجارة
وانسٍاحت و انًصادقت عهٍه
أي يٍ
انتبهٍغ وانًىافقت عهى انعًهٍاث انتً جرث خالل انسُت انًانٍت انًُتهٍت  31دٌسًبر  2019يع ٍ
األطراف راث انعالقت كًا هى يبٍٍ فً االٌضاح رقى ( )26يٍ انبٍاَاث انًانٍت تًاشٍا ً يع انًادة  189يٍ قاَىٌ
انشركاث انتجارٌت

9

إبراء ريت انسادة أعضاء يجهس اإلدارة عٍ كم ياٌتعهق بتصرفاتهى نهسُت انًانٍت انًُتهٍت فً  31دٌسًبر 2019و

10

تعٍٍٍ أو إعادة تعٍٍٍ يذققً انحساباث انخارجٍٍٍ نهسُت انًانٍت 2020و وتخىٌم يجهس اإلدارة بتحذٌذ أتعابهى

إسى انًساْى  --------------------------------------------------------- :انرٕقٛع------------------------------------------- :
زقى انًساْى  ----------------------------- :دق األسٓى  --------------------------- :انرازٚخ ---------------------------- :
يالظحااخ ْايح نهًساًْ:ٍٛ
ٚ حق أل٘ يساْى يساجم إساًّ فا ٙساجم انًسااًْ ٍٛنهشاسكح تراازٚخ قاد الجرًااع انحضإز شخصاٛا ل أٔ أٌ ٕٚكام شٛاا ل ُاّ أ٘ شاخ
الجرًاع ٔانرصٕٚد َٛاتح ُّ ،يع األ ر تع ٍٛال رثاز أٌ ٚكٌٕ ْرا انٕكٛم يٍ غٛس زئٛس ٔأ ضاء يجهس القازج أٔ يٕظف ٙانشسكح.

نحضإز

 ف ٙظحال إذا كاٌ انًساْى شسكحٚ ،جة هٗ انٕكٛم انر٘ ٚحضسالجرًاع ذقدٚى شاب ذفٕٚط يٍ انًساْى ٚخٕنّ تأَّ انًٕكم نارن انًسااْىٚٔ ،جاة
أٌ ٚكٌٕ انرفٕٚط شٛا ل ٔصاقزال ٍ انشخ انًفٕض تانشسكح ٔيخرٕيا ل تخرى انشسكح ٔأٌ ٚقدو قثم إَرٓاء انًٕ د انًحدق لٚداع انرٕكٛم.
ٚ جة إٚداع انرٕكٛم (تشاقح انرٕكٛم) قثم  24سا ح هٗ األقم يٍ يٕ د الجرًاع ندٖ شسكح كازف ٙفُٛر (انثحس )ٍٚذ.و.و (يكرة  ،74انشااتق ،7
تاس انااياام ،انًُاياح)  ..ب - 514 .انًُايااح – يًهكااح انثحاسًٚ ٔ .ٍٚكااٍ أٌ ذساهى تشاقااح انرٕكٛاام تانٛاد أٔ انثسٚااد أٔ انفاااكس ( ) 17212055أٔ
انثسٚد النكرسَٔ )Bahrain.helpdesk@karvy.com( ٙيع انرأكد يٍ اسراليٓا قثم اَرٓاء انًٕ د انًحدق.
 انجدٚس تانركس أٌ تشاقح انرٕكٛم انر ٙذقدو تعد اَرٓاء انًٕ د انًحدق ذعرثس غٛس صانحح ألغساض الجرًاع.
 أل٘ إسرفساز ٚسجٗ االذصال تقسى انعالقاخ انعايح ٔ القاخ انًسرثًس ٍٚهٗ انسقى انران17530839 - 17530838 :ٙ

