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جدول اأعمال الجمعية العامة العادية )الم�ؤجلة(
عن ال�سنة المالية المنتهية في 2019/12/31

يت�ضرف مجل�ش اإدارة �ضركة ال�ضناعات الوطنية )�ش.م.ك.ع( بدعوة ال�ضادة الم�ضاهمين  لح�ضور اجتماع الجمعية العامة العادية 
)الموؤجلة ( الذي تقرر انعقاده بمقر ال�ضركة الكائن بال�ضويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل �ضنترال كيفان 

وذلك يوم الأربعاء الموافق 2020/6/10 في تمام ال�ضاعة 11:00 �ضباحًا للنظر في جدول الأعمال التالي :
مناق�ضـة تقرير مجل�ش الإدارة عن اأعمال ال�ضنة المالية المنتهية في 2019/12/31  والم�ضادقة عليه.  .1

مناق�ضـة تقرير مراقب الح�ضابات للميزانية العمومية كما هي في 2019/12/31 والم�ضادقة عليه .   .2
في  المنتهية  المالية  ال�ضنة  اأعمال  عن  والخ�ضائر  الأربــاح  وح�ضاب   2019/12/31 في  هي  كما  العمومية  الميزانية  اعتماد   .3

2019/12/31 والم�ضادقة عليها . 

�ضماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن اأعمال ال�ضنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والم�ضادقة عليها.  .4
في  المنتهية  المالية  لل�ضنة  ال�ضركة  على  جــزاءات  ب�ضاأنها  واأوقعت  الرقابية  الجهات  ر�ضدتها  التي  المخالفات  ا�ضتعرا�ش   .5

 . 2019/12/31

ا�ضتعرا�ش التعامالت التي تمت مع الأطراف ذات ال�ضلة خالل ال�ضنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وتفوي�ش مجل�ش   .6
في  المنتهية  المالية  ال�ضنة  عن  القادمة  العامة  الجمعية  انعقاد  تاريخ  حتى  ال�ضلة  ذات  الأطــراف  مع  التعامل  في  الإدارة 

 .2020/12/31

 2019/12/31 في  المنتهية  المالية  ال�ضنة  عن  للم�ضاهمين  نقدية  ــاح  اأرب بتوزيع  الإدارة  مجل�ش  تو�ضية  على  الموافقة   .7 
بواقع 10 % نقدًا اأي 10 فل�ش لل�ضهم الواحد )نقدًا( وَي�ضتِحق هذه الأرباح النقدية الم�ضاهمون المقيدون في �ضجالت ال�ضركة 
 ،2020/7/8 الموافق  الأربعاء  يوم  توزيعها  ويتم   2020/7/2 الموافق  الخمي�ش  يوم  له  المحدد  ال�ضتحقاق  يوم  نهاية  في 
وت�ضتقطع المبالغ الالزمة لتوزيع الأرباح من الأرباح المرحلة، وتفوي�ش مجل�ش الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتوزيع الأرباح 

اإذا لزم الأمر. 
تفوي�ش مجل�ش الإدارة ب�ضراء اأو بيع اأ�ضهم ال�ضركة بما ل يتجاوز 10% من عدد اأ�ضهمها وذلك وفقًا للقانون رقم 7 ل�ضنة 2010   .8

ولئحته التنفيذية وتعديالتهما. 
الموافقة على اعتماد مبلغ ) 150،000 د.ك ( فقط مائة وخم�ضون األف دينار لغير مكافاأة لأع�ضاء مجل�ش الإدارة عن ال�ضنة   .9

المالية المنتهية في 2019/12/31 . 
10.  اإخالء طرف اأع�ضاء مجل�ش الإدارة، واإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بما تم من ت�ضرفات خالل ال�ضنة المالية المنتهية في 

.2019/12/31

اأ�ضواق المال مع مراعاة  باأ�ضماء مراقبي الح�ضابات لدى هيئة  11.  تعيين مراقب ح�ضابات ال�ضركة من �ضمن القائمة المعتمدة 

مدة التغيير الإلزامي لمراقبي ح�ضابات ال�ضركة لل�ضنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتخويل مجل�ش الإدارة في تحديد 
اأتعابه.

* تخ�ضع القرارات اأعاله لموافقة الجهات المخت�ضة .  

 
د. عادل خالد ال�صبيح  

نائب رئي�ش مجل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذي  


