
 عیة العامة العادیة للرشكة یومجUع امجل ا  رس جملس ا دارة رشكة البحرين ملطاحن ا?قيق (ش.م.ب) دعوة السادة املسامهني الكرام حلضور ي 
قرار �دول اال عامل التايل :اخللیج بفندق  ) 5(حوار ا  يف قاعة الثانیة عرش ظهر م الساعة 2016 مارس 22املوافق  الثال_ء  -ملناقشة وا 

  ا وال : �دول ا عامل امجلیعة العامة العادیة :
 مارس واملصادقة علهيا. 26قراءة حمرض ا جUع امجلعیة العامة املنعقدة بتارخي  -1
 واملصادقة علهيا. ,م2015ديسمرب  31مناقشة تقرير جملس اال دارة عن ا عامل الرشكة للسـنة املنهتیة يف  -2
 م.2015ديسمرب  31ن البیا9ت املالیة املنهتیة يف اال سـUع ا ىل تقرير مدققي احلسا5ت اخلارجيني ع -3
 م واملصادقة علهيا.2015ديسمرب  31مناقشة البیا9ت املالیة للسـنة املالیة املنهتیة يف  -4
 عىل النحو التايل:م 2015ديسمرب  31ا عUد توصیة جملس اال دارة بتخصیص صايف ا ر5ح السـنة املنهتیة يف  -5

 496,511% من را س املال املدفوع والبالغة ا جاملیا  20فلسا  للسهم الواحد ا و  20املسامهني قدرها توزیع ا ر5ح نقدیة عىل   .ا   
 م.2015ديسمرب  31دینار حبریين للسـنة املالیة املنهتیة يف 

  دینار حبریين لال عامل اخلريیة.  20,000ختصیص مبلغ   .ب 
  دینار حبریين ا ىل اال ر5ح املستبقاة. 4,888,883حتویل مبلغ   .ج 
 31دینار حبریين للسـنة املالیة املنهتیة يف  53,342قدره  ،وافقة عىل مقرتح توزیع ماكفا ة ال عضاء جملس اال دارة مببلغ ا جاميلامل  .د 

  .بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة م2015ديسمرب 
لزتام الرشكة مبتطلبات مرصف البحرين املركزي 2015مناقشة تقرير حومكة الرشاكت لسـنة  -6   واملصادقة علیه.م وا 
ختویل جملس اال دارة حق اال قرتاض واحلصول عىل تسهیالت من البنوك ا و املؤسسات املالیة احمللیة والغري حملیة يف حدود مبلغ ال  -7

 ملیون دینار حبریين من مجیع البنوك واملؤسسات املالیة ومجلیع القروض ا و التسهیالت اال متانیة. 20یتجاوز 
 م.2015ديسمرب  31جملس اال دارة عن لك ما یتعلق بترصفاهتم عن السـنة املالیة املنهتیة يف  ا براء ذمة السادة ا عضاء -8
م وتفویض جملس اال دارة حتدید ا تعاهبم, وذ} 2016ا و ا عادة تعیني مدققي احلسا5ت اخلارجيني للسـنة املالیة املنهتیة يف تعیني  -9

 مرصف البحرين املركزي.�اضع ملوافقة 
 ا عامل.ما يسـتجد من  - 10

 
  
  

  

  عبد اللطیف خا( العوجان
 رئيس جملس اال دارة

  مالحظة هامة للمسامهني:
اي  حيق ال ي مسامه مسجل ا مسه يف جسل املسامهني لرشكة املطاحن بتارخي عقد اال جUع، احلضور خشصیا  ا و ا ن یولك خطیا  عنه -

اال دارة ا و رئيس ا و ا عضاء جملس من غري  خشص حلضور اال جUع والتصویت نیابة عنه مع اال �ذ بعني اال عتبار ا ن يكون هذا الوكیل
 موظفي الرشكة (ا ال ا ذا اكن هذا الوكیل من ا قر5ء هذا املسامه من ا?ر�ة اال وىل).

یداع التوكیل (ب -  7الطابق  74?ى السادة اكريف مكبیوتر شري ذ.م.م مكتب رمق  ساعة من موعد IجFع 24) قبل طاقة التوكیلجيب ا 
كس االربید ا و الفو امة، مملكة البحرين. وميكن ا ن تسمل بطاقة التوكیل 5لید ا  املن 514ص.ب. 305مجمع  383طریق  31برج الزامل مبىن

سـتالTا قبل ا نهتاء املوعد   Bahrain.helpdesk@karvy.com+) ا و الربید اال لكرتوين:  973 - 05517212(رمق   معالتا كد من ا 
  ر ا ن بطاقة التوكیل اليت تقدم بعد ا نهتاء املوعد احملدد تعترب غري صاحلة ال غراض اال جUع.احملدد. اجلدير U5ك
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