
ي�ضر رئي�ش جمل�ش اإدارة �ضركة اأملنيوم البحرين �ش.م.ب. دعوة امل�ضاهمني الكرام حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية 
لل�ضركة واملقرر عقده مب�ضيئة اهلل تعاىل يف متام ال�ضاعة  10:30�ضباحًا يوم الثالثاء املوافق 21 مار�ش 2017 يف قاعة الدانة 

ب�ضركة البا، �ضارع امللك حمد، مملكة البحرين، وذلك ملناق�ضة جدول الأعمال املبني اأدناه واتخاذ القرارات الالزمة ب�ضاأنه.
جدول اأعمال اجلمعية العادية

1-        قراءة حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 16 مار�ش 2016 وامل�ضادقة عليه.

2-        مناق�ضة تقرير جمل�ش الإدارة عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016 وامل�ضادقة عليه.

3-        ال�ضتماع اإىل تقرير مدققي احل�ضابات اخلارجيني عن البيانات املالية لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016.
4-        مناق�ضة البيانات املالية لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016 وامل�ضادقة عليها.

5-        اعتماد تو�ضية جمل�ش الإدارة بتخ�ضي�ش �ضايف اأرباح ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016 على النحو التايل:

توزيع اأرباح نقدية على امل�ضاهمني قدرها 21 فل�ش لل�ضهم الواحد اأو 21% من راأ�ش املال املدفوع،  والبالغة  29.6 مليون دينار   .
بحريني لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016. و�ضيتم دفع الأرباح النقدية يف 2 اإبريل 2017.  

املوافقة على مقرتح بتوزيع مكافاأة لأع�ضاء جمل�ش الإدارة مببلغ اإجمايل قدره 210,000 دينار بحريني     .
والعالوات الأخرى )مبا يتوافق مع �ضيا�ضة ال�ضركة( لل�ضنة املالية املنتهية يف  دي�ضمرب 2016  وذلك بعد      

موافقة وزارة ال�ضناعة و التجارة وال�ضياحة.   
حتويل مبلغ 48.4 مليون دينار بحريني اإىل الأرباح امل�ضتبقاة. .

6-        مناق�ضة تقرير حوكمة ال�ضركات لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016 والتزام ال�ضركة مبتطلبات م�ضرف البحرين  املركزي.

7-        اإبراء ذمة ال�ضادة اأع�ضاء جمل�ش الإدارة عن كل ما يتعلق بت�ضرفاتهم عن البيانات املالية لل�ضنة املالية املنتهية يف                          
         31 دي�ضمرب 2016.

8-        تعيني اأو اإعادة تعيني مدققي احل�ضابات اخلارجيني لل�ضنة املالية 2016 وتفوي�ش جمل�ش الإدارة بتحديد اأتعابهم.

9-        انتخاب / تعيني اأع�ضاء ملجل�ش الإدارة لفرتة الثالث ال�ضنوات القادمة. 
10-       ما ي�ضتجد من اأعمال طبقًا للمادة 207 من قانون ال�ضركات التجارية. 

دعيج بن �سلمان بن دعيج اآل خليفة 
رئي�س جمل�س الإدارة

مالحظة هامة للم�ساهمني:
ميكنكم احل�ضول على البيانات املالية لل�ضنة املالية املنتهية يف 2016 ون�ضخة من بطاقة التوكيل من خالل موقع ال�ضركة    .

 .www.albasmelter.com : الإلكرتوين  
يحق لأي م�ضاهم م�ضجل ا�ضمه يف �ضجل امل�ضاهمني لل�ضركة بتاريخ عقد الجتماع احل�ضور �ضخ�ضيًا اأو اأن يوكل خطيًا عنه اأي   .

�ضخ�ش حل�ضور الجتماع والت�ضويت نيابة عنه، مع الأخذ بعني العتبار اأن يكون هذا الوكيل من غري رئي�ش واأع�ضاء     
جمل�ش الإدارة اأو موظفي ال�ضركة.  

يف حال اإذا كان امل�ضاهم �ضركة، يجب على الوكيل الذي يح�ضر الجتماع تقدمي خطاب تفوي�ش من امل�ضاهم يخّوله باأنه    .
الوكيل لذلك امل�ضاهم. ويجب اأن يكون التفوي�ش خطيًا و�ضادرًا عن ال�ضخ�ش املفو�ش بال�ضركة وخمتومًا بختم ال�ضركة واأن     

يقدم قبل انتهاء املوعد املحدد لإيداع التوكيل.  
يجب اإيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل 24 �ضاعة على الأقل من موعد الجتماع ل�ضركة كاريف كمبيوتر�ضري ذ.م.م.، مملكة   .

البحرين )مكتب 74، الطابق 7، برج الزامل، املنامة، مملكة البحرين(. وميكن اأن ت�ضلم بطاقة التوكيل باليد اأو الربيد اأو     
الفاك�ش)212055 17 973 +( اأو الربيد الإلكرتوين )bahrain.helpdesk@karvy.com( مع التاأكد من ا�ضتالمها قبل انتهاء املوعد    

املحدد. اجلدير بالذكر اأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء املوعد املحدد تعترب غري �ضاحلة لأغرا�ش الجتماع.  
ملزيد من ال�ضتف�ضارات، يرجى الت�ضال بق�ضم  عالقات امل�ضتثمرين على الأرقام: 17835100 / 17837894 / 17835124. .

دعوة اإىل اجتماع اجلمعية 
العامة العادية


