ن
يرس مجلس إدارة رشكة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب) دعوة السادة
المساهمي الكرام لحضور إجتماع الجمعية
ً
ن
ر
للرسكة يوم األربعاء الموافق  27مارس 2019م الساعة الثانية ر
العامة العادية ر
عرسة والنصف ظهرا يف قاعة (بزنس سنت)
التال:
ببورصة البحرين لمناقشة وإقرار جدول األعمال ي
جدول أعمال الجمعية العامة العادية
ن
محض إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاري خ  28مارس 2018م والمصادقة عليه.
 .1قراءة
 .2مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال ر
ديسمت 2018م ،والمصادقة عليه.
الرسكة للسنة المنتهية ن يف 31
ر
ر
ن
ديسمت 2018م.
الخارجيي عن البيانات المالية المنتهية ن يف 31
مدقق الحسابات
 .3اإلستماع إل تقرير
ر
ي
ديسمت 2018م والمصادقة عليها.
 .4مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية ن يف 31
ر
 .5إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص ن
التال:
صاف أرباح السنة المنتهية ن يف 31
ر
ديسمت 2018م عىل النحو ي
ي
ً
ً
ن
المساهمي قدرها  10فلسا للسهم الواحد أو  %10من رأس المال المدفوع والبالغة إجماليا
أ .توزي ع أرباح نقدية عىل
ن
بدء من تاري خ 1
بحرين للسنة المالية المنتهية ن يف 31
 248,255.500دينار
ر
ديسمت 2018م ،وسيتم دفع األرباح ٍ
ي
أبريل 2019م.
ن
بحرين لألعمال الختية.
ب .تخصيص مبلغ  20,000دينار
ي
ن
بحرين إل األرباح المستبقاة.
ج .تحويل مبلغ  926,983دينار
ي
 .6الموافقة عىل ر
ن
بحرين للسنة المالية المنتهية
مقتح توزي ع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ
إجمال ،قدره  60,000دينار
ي
ي
ديسمت 2018م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
ن يف 31
ر
الرسكات لسنة 2018م ر ن
وإلتام ر
 .7مناقشة تقرير حوكمة ر
الرسكة بمتطلبات مضف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة و
السياحة والمصادقة عليه.
ر
أي من األطراف ذات العالقة
الن جرت خالل السنة المالية المنتهية 31
ر
ديسمت  2018مع ٍ
 .8التبليغ والموافقة عىل العمليات ي
ً
تماشيا مع المادة  189من قانون ر
كما هو ن
الرسكات التجارية .
مبي ن يف االيضاح رقم  )B) 20من البيانات المالية
ر
االقتاض والحصول عىل تسهيالت من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والغت محلية ن يف
 .9تخويل مجلس اإلدارة حق
ن
بحرين من جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيالت
حدود مبلغ ال يتجاوز  25,000,000دينار
ي
االئتمانية.
ديسمت 2018م.
 .10إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتضفاتهم عن السنة المالية المنتهية ن يف 31
ر
ر
ن
ن
ن
الخارجيي للسنة المالية المنتهية ن يف 2019م وتفويض مجلس اإلدارة تحديد أتعابهم.
مدقق الحسابات
تعيي
تعيي أو إعادة
.11
ي
ً
طبقا للقانون ( )207من قانون ر
الرسكات التجارية.
 .12مناقشة ما يستجد من أعمال
عبد اللطيف خالد العوجان
رئيس مجلس اإلدارة

بطاقة توكيل
أنا الموق ع أدن اه:
بموج ب ه ذا التوكيل السي د/

ً
بص ف ر ين مس اهما ن يف رشكة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب) ق د وك ل ت
ن
عن ن يف اجتماع الجمعية العامة العادية
بالحضور والتصويت ًنيابة ي

عرسة والنصف ظهرا نف قاعة (بزنس ر
للرسكة يوم األربعاء الموافق  27مارس 2019م الساعة الثانية ر
ر
سنت) ببورصة البحرين
ي
أو أي اجتماع مؤجل عنه.
اعتماد النقاط التالية :
جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

نعم كال

ن
محض االجتماع السابق للجمعية العامة العادية ر
للرسكة المنعقد  28مارس 2018م.
 .1اعتماد
ن
ر
ديسمت 2018م.
 .2التصديق عىل تقرير مجلس االدارة عن اعمال الرسكة للسنة المالية المنتهية يف 31
ر
ر
ن
ديسمت 2018م.
الخارجيي عن البيانات المالية المنتهية ن يف 31
مدقق الحسابات
 .3التصديق عىل تقرير
ر
ي
ن
ديسمت 2018م.
 .4التصديق عىل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية يف 31
ر
المقتح توزيعها للسنة المالية المنتهية ن
 .5الموافقة عىل تخصيص ن
ر
ديسمت 2018م.
31
ف
صاف األرباح
ر
ي
ي
 .6الموافقة عىل ر
مقتح توزي ع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.
ً
 .7تطبيق نظام الحوكمة اإلدارية وتفعيله طبقا لتعليمات مضف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة و السياحة.
ر
ديسمت 2018م
الن جرت خالل السنة المالية المنتهية ن يف 31
ر
 .8التبليغ والموافقة عىل العمليات ي
 .9تخويل مجلس اإلدارة حق ر
األقتاض والحصول عىل تسهيالت من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والغت محلية.
ديسمت 2018م.
 .10إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتضفاتهم عن السنة المالية المنتهية ن يف 31
ر
ر
ن
ن
ن
الخارجيي للسنة المالية المنتهية ن يف 2019م .
مدقق الحسابات
تعيي
تعيي أو إعادة
.11
ي
ً
ر
 .12مناقشة ما يستجد من أعمال طبقا للمادة ( )207من قانون الرسكات التجارية.

التاري خ 2019 / 3 / :م .
رقم المساهم :
اسم المساهم :
ع دد االسه م :
التوقيع :
ن
للمساهمي:
مالحظة هامة
-1

-2
-3

-4
-5

ن
كارف كمبيوتر شت ذ.م.م .بمكاتبهم الكائنة بالطابق
يمكنكم الحصول عىل إستمارة التوكيل أو اإلنابة لحضور اإلجتماع والبيانات المالية من السادة ي
التيدى
السابع من برج الزامل بناية  ،31:مكتب ،74 :طريق ،383 :مجمع ،305 :ص.ب ,710 :.هاتف – 17215080 :فاكس ،17212055 :ر
ً
ر ن
ون Bahrain.helpdesk@karvy.com :المنامة ،مملكة البحرين .بدءا من يوم الثالثاء الموافق  6مارس 2018م.
اإللكت ي
ً
ً
المساهمي ر
ن
للرسكة بتاري خ عقد اإلجتماع الحضور شخصيا أو أن يوكل خطيا عنه أي شخص لحضور
يحق ألي مساهم مسجل أسمه ن يف سجل
ن
موظق ر
اإلجتماع والتصويت نيابة عنه مع األخذ ن
الرسكة.
بعي اإلعتبار أن يكون هذا الوكيل من غت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو
ي
ّ
ن
ن يف حال إذا كان المساهم رشكة ،يجب عىل الوكيل الذي يحض اإلجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم،
ً
ً
ومختوما بختم ر
خطيا وصاد ًرا عن الشخص المفوض ر
الرسكة وأن يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد إليداع
بالرسكة
ويجب أن يكون التفويض
التوكيل.
يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل  24ساعة عىل األقل من موعد اإلجتماع.
ر
تعتت غت صالحة ألغراض اإلجتماع.
الن تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد ر
الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل ي

