غي عادية ر
للشكة
إجتماع الجمعية العمومية العامة العادية وال ر
يوم األربعاء الموافق  28مارس 2018م
الساعة الحادية ر
عشة والنصف صباحا  -قاعة (أوال  )3بفندق الخليج
ً
أوال :جدول أعمال الجميعة العامة العادية :
-1
-2

-3

-4
-5

ر
محض إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاري خ  27مارس 2017م والمصادقة عليه.
قراءة
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال ر
ديسمي 2017م ،والمصادقة
الشكة للسنة المنتهية ر يف 31
ر
عليه.
ر ر
ديسمي
الخارجيي عن البيانات المالية المنتهية ر يف 31
مدقق الحسابات
اإلستماع إىل تقرير
ر
ي
2017م.
ديسمي 2017م والمصادقة عليها.
مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية ر يف 31
ر
إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص ر
ديسمي 2017م عىل
صاف أرباح السنة المنتهية ر يف 31
ر
ي
التاىل:
النحو ي
ر ر
المساهمي قدرها  20فلسا للسهم الواحد أو  %20من رأس المال
أ .توزي ع أرباح نقدية عىل
ر
ديسمي
بحرين للسنة المالية المنتهية ر يف 31
المدفوع والبالغة إجماليا  496,511دينار
ر
ي
2017م ،وسيتم دفع األرباح إبتداء من تاري خ  1أبريل 2018م.
ر
الخيية.
ب .تخصيص مبلغ  20,000دينار
بحرين لألعمال ر
ي
ر
بحرين إىل األرباح المستبقاة.
ج .تحويل مبلغ  4,487,262دينار
ي

إجماىل ،قدره  60,000دينار
 -6الموافقة عىل مقيح توزي ع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ
ي
ر
ديسمي 2017م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة
بحرين للسنة المالية المنتهية ر يف 31
ر
ي
والسياحة.
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الشكات لسنة 2017م ر
وإليام ر
 -7مناقشة تقرير حوكمة ر
الشكة بمتطلبات مضف البحرين المركزي
والمصادقة عليه.
 -8تخويل مجلس اإلدارة حق األقياض والحصول عىل تسهيالت من البنوك أو المؤسسات المالية
ر
بحرين من جميع البنوك
والغي محلية ر يف حدود مبلغ ال يتجاوز  25مليون دينار
المحلية
ر
ي
والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيالت اإلتمانية.
 -9إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتضفاتهم عن السنة المالية المنتهية ر يف
ديسمي 2017م.
31
ر
ر ر
عيي أو إعادة ر ر
-10ت ر ر
الخارجيي للسنة المالية المنتهية ر يف 2018م وتفويض
مدقق الحسابات
تعيي
ي
مجلس اإلدارة تحديد أتعابهم.
-11مناقشة ما يستجد من أعمال طبقا للقانون ( )207من قانون ر
الشكات التجارية.

غي عادية :
ثانيا :جدول أعمال الجمعية العامة ال ر
ر
غي العادية السابق المنعقد بتاري خ  18مارس 2015م،
 -1قراءة
محض إجتماع الجمعية العامة ر
والمصادقة عليه.
األساس بناءا عىل التعديالت الصادرة بقانون رقم ( )1لسنة 2018م
 -2تعديل عقد التأسيس والنظام
ي
بتعديل أحكام قانون ر
الشكات التجارية الصادر بمرسوم رقم ( )21لسنة 2001م ،وتفويض رئيس
مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه بإتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدخال التعديالت عىل عقد التأسيس
والنظام األساس ر
غي العادية.
للشكة طبقا لقرارات الجمعية العامة ر
ي
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ر ر
للمساهمي:
مالحظة هامة
• يمكنكم الحصول عىل إستمارة التوكيل أو اإلنابة لحضور اإلجتماع والبيانات المالية من السادة
ر
شي ذ.م.م .بمكاتبهم الكائنة بالطابق السابع من برج الزامل بناية  ،31:مكتب،74 :
كارف كمبيوتر ر
ي
الييدى
طريق ،383 :مجمع ،305 :ص.ب ,710 :.هاتف – 17215080 :فاكس ،17212055 :ر
ر
ون Bahrain.helpdesk@karvy.com :المنامة ،مملكة البحرين .بدءا من يوم الثالثاء
اإللكي ي
الموافق  6مارس 2018م.
المساهمي ر
ر ر
للشكة بتاري خ عقد اإلجتماع الحضور
• يحق ألي مساهم مسجل أسمه ر يف سجل
شخصيا أو أن يوكل خطيا عنه أي شخص لحضور اإلجتماع والتصويت نيابة عنه مع األخذ ر ر
بعي
ر
موظق ر
الشكة.
غي رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو
اإلعتبار أن يكون هذا الوكيل من ر
ي
• رف حال إذا كان المساهم رشكة ،يجب عىل الوكيل الذي ر
يحض اإلجتماع تقديم خطاب تفويض
ي
من المساهم ّ
يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم ،ويجب أن يكون التفويض خطيا وصادرا عن
بالشكة ومختوما بختم ر
الشخص المفوض ر
الشكة وأن يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد إليداع
التوكيل.
• يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل  24ساعة عىل األقل من موعد اإلجتماع.
غي صالحة ألغراض
تعتي ر
الن تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد ر
• الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل ي
اإلجتماع.

وىل التوفيق ...
وهللا ي
عبداللطيف خالد العوجان
رئيس مجلس اإلدارة
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