
 

  

Date: 13/05/2020 
Mr. Hassan Abdul Rahman Al –Serkal 
Executive Vice President 
Chief Operation Officer (COO) 
Dubai Financial Market 
United Arab Emirates  

 : 13/05/2020 التاریخ
 السید / حسن عبد الرحمن السركال   المحترم

 رئیس تنفیذي العلمیات  –نائب رئیس تنفیذي 
 سوق دبي المالي –رئیس قطاع العلمیات 

 دولة االمارات العربیة المتحدة

 
Subject: Postponement of NIH Annual 
General Meeting and Extraordinary 
General Meeting  

الجمعیة العمومیة العادیة  و الغیر عادیة تأجیل  الموضوع 
 )ع.للشركة الوطنیة الدولیة القابضة (ش.م.ك

Reference to above subject, and in accordance 
to the new government resolution to enact a 
full curfew from May-10-2020 to May-30-
2020, the AGM and EGM previously scheduled 
on May-19-2020 will be postponed until 
further notice.  After end of the curfew , the 
new date will be communicated in due course   
 

بشأن   2020مایو    8بناءا على قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاریخ   
ن الشركة الوطنیة الدولیة  إفرض الحظر الكلي بدولة الكویت ف

و الغیر   القابضة ش.م.ك.ع قررت تأجیل الجمعیة العمومیة العادیة
والتي كان  31/12/2019عادیة عن السنة المالیة المنتھیة في 

خر على  آلموعد    2020مایو    19مقرر عقدھا یوم الثالثاء الموافق:  
  المختصة ق مع الجھات الرسمیة و الرقابیة أن یتم تحدیده بعد التنسی 

. 

  
Thanks, and regards  
 

               و تفضلوا بقبول فائق الشكر و االحترام 

Ahmed Attyah EL Salamouny   
CFO & Board Secretary  

 ي أحمد عطیة السالمون 
 المدیر المالي و أمین سر مجلس االدارة

 
 

 

 

 

 

 



 

  

 2020مايو  13التاريخ: 

 

 السادة / شركة بورصة الكويت            المحترمين

 

 تحية طيبة وبعد ،،،

 

 الموضوع: إفصاح مكمل من الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع. 

 

 باإلشارة إلى الموضوع أعاله ، تجدون مرفق طيه نموذج إفصاح مكمل.

 

 فائق االحترام والتقدير ،،،وتفضلوا بقبول 

 

 

 

 

 أحمد عطية السالموني 

 المدير المالي وأمين سر مجلس اإلدارة



  (13)ملحق رقم 

  نموذج اإلفصاح المكمل

التاريخ

اسم الشركة المدرجة

*عنوان اإلفصاح

تاريخ اإلفصاح السابق

التطور الحاصل على 
 اإلفصاح

األثر المالي للتطور 
  الحاصل

(إن وجد) 

إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع اإلفصاح) *
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