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 2021مارس  24الموافق  االربعاءصباح یوم  منالعاشرة والنصف الساعة في  المبینة أدناه في اجتماع الجمعیة العامة العادیة
 وذلك العتماد النقاط التالیة: عنھ،أو في أي اجتماع مؤجل 

 
 :جدول أعمال الجمعیة العامة العادیة 

 .2020مارس  23التصدیق على محضر اجتماع الجمعیة العامة العادیة السابق المنعقد بتاریخ  .1
 .2020دیسمبر  31التصدیق على تقریر مجلس االدارة عن اعمال الشركة للسنة المنتھیة في  .2
 .2020دیسمبر  31التصدیق على البیانات المالیة المدققة للسنة المالیة المنتھیة في  .3
 .2020الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة بصرف أرباح على المساھمین عن العام  .4
بعد موافقة  2020دیسمبر  31الموافقة على توزیع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالیة المنتھیة في  .5

         وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة.
 .2020التصدیق على تقریر حوكمة الشركات لشركة دلمون للدواجن لعام  .6
دیسمبر  31إبراء ذمة أعضاء مجلس االدارة عن كل ما یتعلق بتصرفاتھم عن السنة المالیة المنتھیة في  .7

2020. 
 أتعابھم.مجلس االدارة بتحدید  وتفویض 2021 للسنة المالیةالخارجیین حسابات ال مدققيتعیین أو إعادة تعیین  .8
      من قانون الشركات التجاریة. 207ما یستجد من أعمال طبقاً للمادة  .9

 
 _______________________________________ :رقم المساھم

 _______________________________________ المساھم:اسم          

 ...............................         ________________________________________ األسھم:عدد          

 2021التاریخ: .... / .... /                                       
 ساھمین:ممالحظات ھامة لل    
السابق  ومحضر اجتماع الجمعیة العامة العادیة 2020دیسمبر  31على البیانات المالیة للسنة المنتھیة في  یمكنكم االطالع .1

لحصول على بطاقة التوكیل یمكنكم زیارة الموقع االلكتروني للشركة لو 2020وتقریر الحوكمة لعام 
www.dawajen.bh  أدناه. ھمت اتصالحسب بیانا شركة البحرین للمقاصة، أو من خالل مسجلي االسھم للشركة السادة 

بتاریخ عقد االجتماع الحضور شخصیا أو ان یوكل خطیا عنھ  للشركةیحق ألي مساھم مسجل اسمھ في سجل المساھمین  .2
مع االخذ بعین االعتبار ان یكون ھذا الوكیل من غیر رئیس واعضاء  ،أي شخص لحضور االجتماع والتصویت نیابة عنھ

 .دواجنمجلس االدارة او موظفي شركة دلمون لل
ویض من المساھم یخولھ بانھ فیجب على الوكیل الذي یحضر االجتماع تقدیم خطاب تف "،شركة"في حال اذا كان المساھم  .3

ویجب ان یكون التفویض خطیا وصادرا عن الشخص المفوض بالشركة ومختوما بختم الشركة وان  ،اھملذلك المس وكیلال
 ل.التوكییداع یقدم قبل انتھاء الموعد المحدد إل

) ( على األقل ساعة 24قبل  شركة البحرین للمقاصةلدى مسجلي االسھم السادة  ( بطاقة التوكیل ) یجب ایداع التوكیل .4
، البرید 17108836الكائنة في مرفأ البحرین المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع)، ھاتف  في مكاتبھم من موعد االجتماع

 كة دلمون للدواجن من خالل البرید اإللكترونيأو ایداعھا لدى شر bahrainclear.comcsd@االلكتروني 
 alyaa.s@dawajen.bh . 
 .17608282  - 17608272رقم: حول وجود أي استفسارات، یرجى االتصال بھاتف  .5

 ال  نعم     
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