
دإرة رشكة إلبحرين ملطاحن إدلقيق )ش.م.ب( دعوة إلسادة إملسامهني إلكرإم حلضور ي   ةيع ة إلةيعا ة إلةيعاد ة شلةككة  ومجامتع إجل إ  رس جملس إ 

قرإر جدول إلأعامل إلتايل :إخلل ج بفندق  ( 5)حوإر ًإ يف قاعة إلثان ة عةك ظهر م إلساعة 2016  ارس 22إملوإفق  إلثالاثء  -ملناقشة وإ 

 أأواًل: جدول أأعامل إجل ةيعة إلةيعا ة إلةيعاد ة :

  ارس وإملصادقة علهيا. 26قرإءة حمرض إ جامتع إجلةيع ة إلةيعا ة إملنةيعقدة بتارخي  -1

 وإملصادقة علهيا. ,م2015ديسمرب  31 ناقشة تقرير جملس إال دإرة عن أأعامل إلةككة شلس نة إملنهت ة يف  -2

ىل تقرير  دققي إحلساابت إخلارجيني ع -3  م.2015ديسمرب  31ن إلب اانت إملال ة إملنهت ة يف إال س امتع إ 

 م وإملصادقة علهيا.2015ديسمرب  31 ناقشة إلب اانت إملال ة شلس نة إملال ة إملنهت ة يف  -4

عامتد توص ة جملس إال دإرة بتخص ص صايف أأرابح إلس نة إملنهت ة يف  -5  عىل إلنحو إلتايل:م 2015ديسمرب  31إ 

جامل ًا 20فلسًا شلسهم إلوإحد أأو  20إملسامهني قدرها توز ع أأرابح نقد ة عىل  .أأ    496,511%  ن رأأس إملال إملدفوع وإلبالغة إ 

 م.2015ديسمرب  31د نار حبر ين شلس نة إملال ة إملنهت ة يف 

 د نار حبر ين للأعامل إخلري ة.  20,000ختص ص  بلغ  .ب 

ىل إلأرابح إملستبقاة. 4,888,883حتو ل  بلغ  .ج   د نار حبر ين إ 

جاميلإمل .د   31د نار حبر ين شلس نة إملال ة إملنهت ة يف  53,342قدره  ،وإفقة عىل  قحرح توز ع  فافةأة لأعضاء جملس إال دإرة بمبلغ إ 

 .بةيعد  وإفقة وزإرة إلصناعة وإلتجارة م2015ديسمرب 

لزتإم إلةككة بمتطلبات  رصف إلبحرين إملركزي 2015 ناقشة تقرير حومكة إلةكاكت لس نة  -6  وإملصادقة عل ه.م وإ 

ختو ل جملس إال دإرة حق إلأقحرإض وإحلصول عىل تسه الت  ن إلبنوك أأو إملؤسسات إملال ة إحملل ة وإلغري حمل ة يف حدود  بلغ ال  -7

  ل ون د نار حبر ين  ن مج ع إلبنوك وإملؤسسات إملال ة وجل ع إلقروض أأو إلتسه الت إال متان ة. 20 تجاوز 

برإء ذ ة إلسادة أأعضاء -8  م.2015ديسمرب  31جملس إال دإرة عن لك  ا  تةيعلق بترصفاهتم عن إلس نة إملال ة إملنهت ة يف  إ 

عادة تةيع ني  دققي إحلساابت إخلارجيني شلس نة إملال ة إملنهت ة يف تةيع ني  -9 م وتفو ض جملس إال دإرة حتد د أأتةيعاهبم, وذكل 2016أأو إ 

  رصف إلبحرين إملركزي.خاضع ملوإفقة 

 أأعامل. ا يس تجد  ن  -10

 
 

 

 

 عبد إشلط ف خادل إلةيعوجان

 رئيس جملس إال دإرة

  الحظة ها ة شلمسامهني:

إي  حيق لأي  سامه  سجل أأمسه يف جسل إملسامهني لةككة إملطاحن بتارخي عقد إلأجامتع، إحلضور خشص ًا أأو أأن  ولك خط ًا عنه -

إال دإرة أأو رئيس أأو أأعضاء جملس  ن غري  خشص حلضور إال جامتع وإلتصو ت ن ابة عنه  ع إلأخذ بةيعني إلأعتبار أأن يكون هذإ إلوك ل

ذإ اكن هذإ إلوك ل  ن أأقرابء هذإ إملسامه  ن إدلرجة إلأوىل(.   وظفي إلةككة )إ ال إ 

 7إلطابق  74دلى إلسادة اكريف مكب وتر شري ذ.م.م  كتب رمق  ساعة  ن  وعد الاجامتع 24( قبل طاقة إلتوك لجيب إ  دإع إلتوك ل )ب -

كس اإلرب د أأو إلفو ا ة، مملكة إلبحرين. وميكن أأن تسمل بطاقة إلتوك ل ابل د أأ إملن 514ص.ب. 305مجمع  383طر ق  31برج إلزإ ل  بىن

نهتاء إملوعد   Bahrain.helpdesk@karvy.com+( أأو إلرب د إال لكحروين:  973 -05517212)رمق    ةيعالتةأكد  ن إ س تالهما قبل إ 

نهتاء إملوعد إحملدد تةيعترب غري صاحلة لأغرإض إال جامتع.إحملدد. إجلدير ابذلك  ر أأن بطاقة إلتوك ل إليت تقدم بةيعد إ 
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