
دإرة رشكة إلبحرين ملطاحن إدلقيق )ش.م.ب( دعوة إلسادة إملسامهني إلكرإم حلضور  رس جملسي   م2017 مارس 27إملوإفق  إلأثنني جامتع إمجلعية إلعامة إلعادية للرشكة يومإ  إ 

قرإر جدول إلأعامل إخلليج بفندق  ( 2) أأوإل يف قاعة مساِء  وإلنصف ةإلثانية عرش إلساعة   -إلتايل :ملناقشة وإ 

 جدول أأعامل إمجليعة إلعامة إلعادية :

جامتع إمجلعية إلعامة إملنعقدقرإءة حمرض -1  .وإملصادقة عليهم 2016مارس  22بتارخي   إ 

دإرة عن أأعامل إلرشكة للس نة إملنهتية يف  -2  .وإملصادقة عليه ,م2016ديسمرب  31مناقشة تقرير جملس إل 

ىل تقرير مدققي إحلساابت  -3 س امتع إ   م.2016ديسمرب  31إخلارجيني عن إلبياانت إملالية إملنهتية يف إل 

 م وإملصادقة علهيا.2016ديسمرب  31مناقشة إلبياانت إملالية للس نة إملالية إملنهتية يف  -4

دإرة بتخصيص صايف أأرابح إلس نة إملنهتية يف  -5 عامتد توصية جملس إل   عىل إلنحو إلتايل:م 2016ديسمرب  31إ 

جامليًا  % من رأأس إملال إملدفوع وإلبالغ20فلسًا للسهم إلوإحد أأو  20عىل إملسامهني قدرها توزيع أأرابح نقدية  .أأ  دينار حبريين للس نة إملالية إملنهتية  496,511إ 

بتدإٍء من اترخي  م.2016ديسمرب  31يف   م.2017أأبريل  4وسيمت دفع إلأرابح إلنقدية إ 

 دينار حبريين للأعامل إخلريية.  20,000ختصيص مبلغ  .ب

ىل إلأرابح إملستبقاة. 286,556حتويل مبلغ  .ج  دينار حبريين إ 

جاميل .د دإرة مببلغ إ  بعد موإفقة  م2016ديسمرب  31دينار حبريين للس نة إملالية إملنهتية يف  34.077قدره  ,إملوإفقة عىل مقرتح توزيع ماكفأأة لأعضاء جملس إل 

 .صناعة وإلتجارةوزإرة إل 

لزتإم إلرشكة مبتطلبات مرصف إلبحرين إملركزي وإملصادقة عليه.2016مناقشة تقرير حومكة إلرشاكت لس نة  -6  م وإ 

دإرة حق إلأقرتإض وإحلصول عىل تسهيالت من إلبنوك أأو إملؤسسات إملالية إحمللية وإلغري حملية يف حدود مبلغ ل يتجاوز  -7 مليون دينار حبريين من  25ختويل جملس إل 

متانية.  مجيع إلبنوك وإملؤسسات إملالية ومجليع إلقروض أأو إلتسهيالت إل 

برإء ذمة إلسادة أأعضاء جملس إل دإرة عن لك ما يتعلق بترصفاهتم عن إلس نة إملالية إملنهتية يف  -8  م.2016ديسمرب  31إ 

عادة تعيني مدققي إحلساابت إخلارجيني للس نة تعيني  -9 دإرة حتديد أأتعاهبم.م وت2017إملالية إملنهتية يف أأو إ   فويض جملس إل 

نتخاب  5عيني ت   -10 دإرة للثالث س نوإت إلقادمة. 3أأعضاء وإ   أأعضاء جمللس إل 

 ( من قانون إلرشاكت إلتجارية .207مناقشة ما يس تجد من أأعامل طبقًا للقانون ) -11
 
 

 

 

 

 عبدإللطيف خادل إلعوجان

 رئيس جملس إل دإرة

 

 

 

 عبد إللطيف خادل إلعوجان

 مالحظة هامة للمسامهني:

إي  جسل إملسامهني لرشكة إملطاحن بتارخي عقد إلأجامتع, إحلضور خشصيًا أأو أأن يولك خطيًا عنهحيق لأي مسامه مسجل أأمسه يف  

دإرة أأو من غري  خشص حلضور إل جامتع وإلتصويت نيابة عنه مع إلأخذ بعني إلأعتبار أأن يكون هذإ إلوكيل رئيس أأو أأعضاء جملس إل 

ذإ اكن هذإ إلوكيل من أأقرابء هذإ  ل إ   إملسامه من إدلرجة إلأوىل(.موظفي إلرشكة )إ 

يدإع إلتوكيل )ب  إلطابق  74دلى إلسادة اكريف مكبيوتر شري ذ.م.م مكتب رمق  ساعة من موعد الاجامتع 24( قبل طاقة إلتوكيلجيب إ 

د أأو إلربيو إملنامة, مملكة إلبحرين. وميكن أأن تسمل بطاقة إلتوكيل ابليد أأ  514ص.ب. 305مجمع  383طريق  31برج إلزإمل مبىن 7

س تالهما قبل  مع  Bahrain.helpdesk@karvy.com+( أأو إلربيد إل لكرتوين:  973 -05517212كس )رمق  اإلف إلتأأكد من إ 

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

جامتع   دإرة مبدة ل تقل عن مخسة أأايم من اترخي إ  ىل سكرتري جملس إل  عىل إملسامهني إلرإغبني يف ترش يح أأنفسهم إلتقدم بطلب كتايب إ 

 .طريق موقع بورصة إلبحرين  إحلصول عىل إلبياانت إملالية للرشكة عنكام ميكنمك .إمجلعية إلعامة
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