
 
 

 توك�ل
 

كة ألمنيوم البح��ن ش.م.ب.  ي �ش
ف �ف ف أدناە كمساهمني  أنا / نحن ........................................................ الموقعني

ي أنا / نحن 
كة اجتماع الجمع�ة العامة العاد�ة نخول ................................................ للحضور والتص��ت ن�ابة عنا �ف ي المنعقد لل�ش

ء 3:00الساعة  2022 مارس 10الخم�س الموافق يوم �ف
�
ع�ب  مسا

ي 
وئف  أي اجتماع مؤجل عنه.  و أوسائل االتصال اإلل��ت

 التوقيع: ..................................................     ....................................................... التار�ــــخ: 
 

كة: ..............................................      ... ختم ال�ش
 

   جدول أعمال االجتماع العام السنوي نعم ال

 . 1  والمصادقة عل�ه.  2021 مارس 11قراءة مح�ف اجتماع الجمع�ة العامة العاد�ة المنعقدة بتار�ــــخ  □ □

ي  □ □
كة للسنة المال�ة المنته�ة �ف  . 2  والمصادقة عل�ه.  2021د�سم�ب  31مناقشة تق��ر مجلس اإلدارة عن أعمال ال�ش

ي  □ □
ف عن الب�انات المال�ة للسنة المال�ة المنته�ة �ف ي الحسابات الخارجيني

 . 3  . 2021د�سم�ب  31االستماع إ� تق��ر مدق�ت

ي  □ □
 . 4  والمصادقة عليها.  2021د�سم�ب  31مناقشة الب�انات المال�ة للسنة المال�ة المنته�ة �ف

ي   
ي أر�اح السنة المال�ة المنته�ة �ف

:  2021د�سم�ب  31اعتماد توص�ة مجلس اإلدارة بتخص�ص صا�ف  . 5  ع� النحو التا�ي

ا للسهم الواحد أو  79.71توز�ــــع أر�اح نقد�ة بق�مة  □ □ ي ذلك توز�عات األر�اح المرحل�ة البالغة 79.71فلس�
ا للسهم 26.57% من رأس المال المدف�ع (بما �ف ي تم  فلس� الواحد واليت

ف من بعد  ي بلغ مجموعها 2021نوفم�ب  23توز�عها ع� المساهمني ي  112,812,936) ، و اليت
ي للسنة المنته�ة �ف  . 2021د�سم�ب  31دينار بح��يف

ـــخ  الحدث التار�ـ
 تار�ــــخ اجتماع الجمع�ة العامة العاد�ة السنوي 2022مارس  10
 األر�احآخر يوم تداول الستحقاق  2022مارس  13

ي سجل األسهم يوم االستحقاق)(
 آخر يوم تداول الستحقاق األر�اح، ليتم تقي�د اسم المساهم �ف

 تار�ــــخ تداول السهم بدون استحقاق 2022مارس  14
 (أول يوم تداول بدون استحقاق لألر�اح)

 يوم االستحقاق  2022مارس  15
ي هذا 

ي سجل األسهم �ف
ي الحصول ع� األر�اح)(المساهمون المق�د أسمائهم �ف

 التار�ــــخ لهم الحق �ف
 يوم الدفع 2022مارس  24

( ف ف المستحقني   (اليوم الذي سيتم ف�ه توز�ــــع األر�اح ع� المساهمني

  أ. 

ي إ� األر�اح المستبقاة.  دينار ألف 340,176تح��ل مبلغ  □ □   ب.  بح��يف

ح بتوز�ــــع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجما�ي قدرە  □ □ ي  420,000الموافقة ع� مق�ت
ي للسنة المال�ة المنته�ة �ف ، وذلك بعد موافقة وزارة 2021د�سم�ب  31دينار بح��يف

 .الصناعة والتجارة والس�احة
 6 . 

  
كة لسنة  □ □  للنموذج المعد  2021مناقشة تق��ر حوكمة ال�ش

�
كة بمتطلبات م�ف البح��ن المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والس�احة والمصادقة عل�ه، وذلك وفقا ام ال�ش ف وال�ت

كات. 5بمعرفة وزارة الصناعة والتجارة والس�احة و�ما يتوافق مع الملحق رقم (  ) من مالحق ميثاق حوكمة ال�ش
 

 7 . 

  

ي جرت خالل السنة المال�ة المنته�ة  □ □ ي اإل�ضاح رقم  2021د�سم�ب  31التبليغ والموافقة ع� العمل�ات اليت
ف �ف من الب�انات  27مع أي� من األطراف ذات العالقة كما هو مبني

 مع المادة 
�
كات التجار�ة (إن وجدت).  189المال�ة تماش�ا  من قانون ال�ش

 

 8 . 

ي  □ □
 . 2021د�سم�ب  31إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بت�فاتهم عن الب�انات المال�ة للسنة المال�ة المنته�ة �ف

 
 9 . 

ف للسنة المال�ة  □ □ ي الحسابات الخارجيني
ف مدق�ت ف أو إعادة تعيني  . 10  وتف��ض مجلس اإلدارة بتحد�د أتعابهم.  2021تعيني

 للمادة  □ □
�
كات التجار�ة.  207ما �ستجد من أعمال طبقا  من قانون ال�ش

 
 11. 

ـــخ:    رقم المستثمر:       التار�ـ
 

    اسم المساهم: 
 

     التوقيع:    عدد األسهم: 
 
 

 دعيج بن سلمان بن دعيج آل خل�فة
 رئ�س مجلس اإلدارة



 
 

 : ن  مالحظة هامة للمساهمني
 
  ي �مكنكم الحصول ع� الب�انات

:  2021 د�سم�ب  31 المال�ة للسنة المال�ة المنته�ة �ف ي
وئف كة اإلل��ت ، وكذلك ع� www.albasmelter.comو�سخة من بطاقة التوك�ل من خالل موقع ال�ش

 موقع بورصة البح��ن. 
  كة بتار�ــــخ عقد ف لل�ش ي سجل المساهمني

ف �حق ألي مساهم مسجل اسمه �ف  عنه أي شخص لحضور االجتماع والتص��ت ن�ابة عنه، مع األخذ بعني
�
 أو أن يوكل خط�ا

�
االجتماع الحضور شخص�ا

كة.  ي ال�ش
 االعتبار أن �كون هذا الوك�ل من غ�ي رئ�س وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظ�ف

 كة، �جب ع� الوك�ل الذي �ح�ف االجتماع تقد�م خطاب تف��ض ي حال إذا كان المساهم �ش
 عن  �ف

�
 وصادرا

�
من المساهم �خّوله بأنه الوك�ل لذلك المساهم. و�جب أن �كون التف��ض خط�ا

كة وأن �قدم قبل انتهاء الموعد المحدد إل�داع التوك�ل.   بختم ال�ش
�
كة ومختوما  الشخص المفوض بال�ش

  (البا)  .كة ألمنيوم البح��ن ش.م.ب ي بعنوان "�ش
وئف �د اإلل��ت اجتماع الجمع�ة العامة العاد�ة  السنوي" مع ذكر رقم المستثمر/ رقم المساهم و�رفق �سخة واضحة من  –إرسل الطلب ع�ب ال�ب

ي إا�
وئف �د اإلل��ت  24وذلك قبل  bahrain.helpdesk@kfintech.com جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة ه��ة سار�ة المفعول للمساهم أو الشخص الذي �مثله كوك�ل عن ط��ق ال�ب

ي للشخساعة ع�
وئف �د اإلل��ت ف رقم االتصال وعنوان ال�ب ص الذي س�ح�ف جلسة االجتماع ع�ب شبكة  األقل من الموعد المحدد لعقد اجتماع الجمع�ة العامة العاد�ة  السنوي. كما ير�ب تضمني

نت  اإلن�ت
  ف تك 24�جب إ�داع التوك�ل (بطاقة التوك�ل) قبل كة كفني ف (البح��ن) ذ.م.م. (مكتب ساعة ع� األقل من موعد االجتماع ل�ش ، ب�ج الزامل، المنامة، ممل�ة البح��ن). و�مكن 7، الطابق 74نولوج�ي

�د أو الفا�س ( ي ( 973 17 212055أن �سلم بطاقة التوك�ل بال�د أو ال�ب
وئف �د اإلل��ت من استالمها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير  ) مع التأ�د bahrain.helpdesk@karvy.com+) أو ال�ب

ي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعت�ب غ�ي صالحة ألغراض االجتماع.   بالذكر أن بطاقة التوك�ل اليت
  :17835124/   17835100لم��د من االستفسارات، ير�ب االتصال بقسم عالقات المستثم��ن ع� األرقام . 

www.albasmelter.com

