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ىل   للرشكة  وغري إلعادية جامتع إمجلعية إلعمومية إلعامة إلعاديةإ  دعوة إ 

 

دإرة    للرشكة ووغري إلعادية جامتع إمجلعية إلعامة إلعادية إ  دعوة إملسامهني إلكرإم حلضور  رشكة إملطاحنيرس رئيس جملس إ 

( 5قاعة )حوإر وذكل يف م 2015مارس  18إملوإفق  إلأربعاءصباحًا يوم  10مبشيئة هللا تعاىل يف متام إلساعة   امإملقرر عقده

  10، ويف حاةل عدم توفر إلنصاب إلقانوين إلالزم لعقد هذإ إل جامتع سوف يعقد إل جامتع إلثاين يف متام إلساعة بفندق إخلليج

ذإ مل يتوإفر إلنصاب إلقانوين ( بفندق إخلليج5قاعة )حوإر وذكل يف م 2015مارس  25وإفق إمل إلأربعاءصباحًا يوم  ، و إ 

، ( بفندق إخلليج5قاعة )حوإر وذكل يف  أأبريل 1إملوإفق  إلأربعاءصباحًا يوم  10سوف يعقد إل جامتع إلثالث يف متام إلساعة 

 إلالزمة بشأأنه. ختاذ إلقرإرإتإ  دانه و أأ وذكل ملناقشة جدول إلأعامل إملبني 

 جدول أأعامل إمجلعية إلعامة إلعادية :أأوًل : 

 

جامتع إمجلعية إلعامة إملنعقدة بتارخي  .1  و إملصادقة عليه.م 2014مارس  26قرإءة حمرض إ 

 و إملصادقة عليه. م2014ديسمرب 31مناقشة تقرير جملس إل دإرة عن أأعامل إلرشكة للس نة إملالية إملنهتية يف  .2

ىل تقرير مدققي إحلساابت إخلارجيني عن إلبياانت إملالية للس نة إملالية إملنهتية يف  .3  . م2014ديسمرب  31إل س امتع إ 

 و إملصادقة علهيا.م 2014ديسمرب  31مناقشة إلبياانت إملالية للس نة إملالية إملنهتية يف  .4

عامتد توصية جملس إل دإرة بتخصيص صايف أأرابح إلس نة إملالية  إملنهتية يف  .5  عىل إلنحو إلتايل:م 2014ديسمرب  31إ 

 % من رأأس إملال إملدفوع20للسهم إلوإحد أأو  اً فلس 20عىل إملسامهني قدرها  توزيع أأرابح نقدية     -

جامليًا           م,2014ديسمرب  31دينار حبريين للس نة إملالية إملنهتية يف  496,650وإلبالغة إ 

 .بعد موإفقة مرصف إلبحرين إملركزي       

 

 



 

2 | P a g e  
 

ىل إلأرابح إملستبقاة.  4,801,849حتويل مبلغ     -   دينار حبريين إ 

جاميل قدره    -  دينار حبريين  54,442إملوإفقة عىل مقرتح توزيع ماكفأأة لأعضاء جملس إل دإرة مببلغ إ 

 .م2014ديسمرب  31للس نة إملالية إملنهتية يف     

 دينار حبريين للأعامل إخلريية. 20,000ختصيص مبلغ    -

لزتإم إلرشكة مبتطلبات مرصف إلبحرين إملركزي و إملصادقة عليه. م2014مناقشة تقرير حومكة إلرشاكت لس نة  .6   و إ 

 عىل تسهيالت من إلبنوك أأو إملؤسسات إملالية إحمللية وغري إحمللية يف حدود ختويل جملس إل دإرة حق إلأقرتإض وإحلصول .7

 ئامتنية.مليون دينار حبريين من مجيع إلبنوك وإملؤسسات إملالية ومجليع إلقروض أأو إلتسهيالت إل   20مبلغ ل يتجاوز 

برإء ذمة إلسادة أأعضاء جملس إل دإرة عن لك ما يتعلق بترصفاهتم عن إلس نة إملال  .8  .م2014ديسمرب  31ية إملنهتية يف إ 

عادة تعيني مدققي إحلساابت إخلارجيني للس نة إملالية إملنهتية يف  .9  وتفويض جملس إل دإرة بتحديد أأتعاهبمم 2015تعيني أأو إ 

 .وذكل خاضع ملوإفقة مرصف إلبحرين إملركزي، 

 من قانون إلرشاكت إلتجارية.  207ما يس تجد من أأعامل طبقًا للامدة  .10

 : جدول أأعامل إمجلعية غري إلعادية : اثنياً 

 

جامتع إمجلعية إلعامة قرإءة -1  م، وإلتصديق عليه.2010مارس  24إلعادية إلسابق إملنعقد بتارخي غري  حمرض إ 

 م 2014( لس نة 50عقد إلتأأسيس وإلنظام إلأسايس بناءًإ عىل إلتعديالت إلصادرة بقانون رمق )تعديل  -2

 م,وتفويض2001( لس نة 21إلتجارية إلصادر مبرسوم رمق )بتعديل أأحاكم قانون إلرشاكت 

ختاذ إل جرإءإت إلالزمة ل دخال إلتعديالت    رئيس جملس إل دإرة أأو من ينوب عنه اب 

 عىل عقد إلتأأسيس وإلنظام إلأسايس للرشكة طبقًا لقرإرإت إمجلعية إلعامة غري إلعادية.
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 مالحظة هامة للمسامهني: 

س امترة ميكنمك إحلصول عىل   مسجيل إلأسهم إلسادة خفرو من أأو إل انبة حلضور إل جامتع وإلبياانت إملالية  إلتوكيلإ 

 ,  383, طريق : 74, مكتب :  31اكريف مكبيوتر شري ذ.م.م. مباكتهبم إلاكئنة ابلطابق إلسابع من برج إلزإمل بناية :

:  , إلربيد إل لكرتوين17212055فاكس :  – 17215080, هاتف : 710, ص.ب. : 305ع : مجم 

Bahrain.helpdesk@karvy.com  م.2015مارس  3إملنامة , مملكة إلبحرين. بدءًإ من يوم إلثالاثء  

ًا أأو أأن يولك خطيًا حيق لأي مسامه مسجل أأمسه يف جسل إملسامهني للرشكة بتارخي عقد إل جامتع إحلضور خشصي 

عنه أأي خشص حلضور إل جامتع و إلتصويت نيابة عنه مع إلأخذ بعني إل عتبار أأن يكون هذإ إلوكيل من غري رئيس 

 و أأعضاء جملس إل دإرة أأو موظفي إلرشكة.

ذإ اكن إملسامه رشكة ، جيب عىل إلوكيل إذلي حيرض إل جامتع تقدمي خطاب تفويض من إملسامه خيّوهل  بأأنه  يف حال إ 

إملولك ذلكل إملسامه، وجيب أأن يكون إلتفويض خطيًا وصادرًإ عن إلشخص إملفوض ابلرشكة و خمتومًا خبمت إلرشكة 

 نهتاء إملوعد إحملدد ل يدإع إلتوكيل.إ  و أأن يقدم قبل 

يدإع إلتوكيل )بطاقة إلتوكيل( قبل    .ساعة عىل إلأقل  من موعد إل جامتع 24جيب إ 

 نهتاء إملوعد إحملدد تعترب غري صاحلة لأغرإض إل جامتع.إ  إجلدير ابذلكر أأن بطاقة إلتوكيل إليت تقدم بعد  

 

 وهللا ويل إلتوفيق ...

 

 عبدإللطيف خادل إلعوجان

 رئيس جملس إل دإرة
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