Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary
meeting of the General Assembly which was held on
12/3/2018 .

 تالوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق واملنعقد بتاريخ.1
. واملصادقة عليه2018/3/12

2. Approving the report of the Board of Directors on the
activities of the Company during the year 2018, along with
its future plans.

تقرير مجلس ا إلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة املالية
 والخطة املستقبلية للشركة واملصادقة2018/12/31 املنتهية في
.عليه

.2

3. Reciting and approving Report of the Company’s auditors on
its financial statements for the year ended 31/12/2018.

تالوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات املالية للسنة املالية
 إ. واملصادقة عليه2018/12/31 املنتهية في
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4. Approving the financial statements for the year ended
31/12/2018 and discharging the Board’s members from
their liabilities in respect of the financial year ended
31/12/2018.

 واملصادقة2018/12/31 البيانات املالية للسنة املالية املنتهية في
عليها إوإبراء ذمة أعضاء مجلس ا إلدارة من املسؤولية عن
 إ.2018/12/31 تصرفاتهم خالل السنة املنتهية في
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5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to
distribute and specifying the reserves and allocations which
the Law and the Company’s Memorandum of Association
stipulate its deduction.

تحديد نسبة األرباح التي يقترح مجلس الدارة توزيعها على
الحتياطات واملخصصات التي نص على
املساهمين وتحديد إ
 إ.إقتطاعها القانون ونظام الشركة
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إ

6. Electing the Company’s auditors for the next fiscal year,
and deciding on their remunerations or authorizing the
Board of Directors to determine such remunerations.

إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة املالية املقبلة وتحديد
أتعابهم أ إو تفويض مجلس الدارة بتحديدها إ
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7. Any other matters which the General Assembly proposes
to include in the agenda, and are within the work scope of
the General Assembly in its ordinary meeting, provided
that such a proposal is approved by shareholders
representing not less than 10% of the shares represented in
the meeting

أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول األعمال
الجتماع العادي للهيئة العامة على أن
ويدخل في نطاق أعمال إ
يقترن إدراج هذا القتراح في جدول األعمال بموافقة عدد من
) من األسهم املمثلة في%10( املساهمين يمثلون ما ال يقل عن
 إ.الجتماع
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