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 أنا / نحن ........................................................ الموقعین أدناه كمساھمین في شركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب.

 مارس 07الموافق الخمیس یوم في المنعقد للشركة اجتماع الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة نخول ................................................ للحضور والتصویت نیابة عنا في أنا / نحن 

 أي اجتماع مؤجل عنھ. وأقاعة الدانة بشركة البا، شارع الملك حمد، مملكة البحرین، في  ظھراً  12:00الساعة  2019

 التوقیع: ..................................................   التاریخ: .......................................................
 

    ختم الشركة: ..........................................................................
 

   االجتماع العام السنوي جدول أعمال نعم ال

 .1  والمصادقة علیھ. 2018مارس  07قراءة محضر اجتماع الجمعیة العامة العادیة المنعقدة بتاریخ  □ □

 .2  والمصادقة علیھ. 2018دیسمبر  31مناقشة تقریر مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالیة المنتھیة في  □ □

 .3  .2018دیسمبر  31االستماع إلى تقریر مدققي الحسابات الخارجیین عن البیانات المالیة للسنة المالیة المنتھیة في  □ □

 .4  والمصادقة علیھا. 2018دیسمبر  31مناقشة البیانات المالیة للسنة المالیة المنتھیة في  □ □

 .5  على النحو التالي: 2018دیسمبر  31مالیة المنتھیة في اعتماد توصیة مجلس اإلدارة بتخصیص صافي أرباح السنة ال  

  أ. .عدم توزیع أرباح نقدیة على المساھمین □ □

  ب. ألف دینار بحریني إلى األرباح المستبقاة. 59,992لغ تحویل مب □ □

دیسمبر  31دینار بحریني للسنة المالیة المنتھیة في  210,000الموافقة على مقترح بتوزیع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي قدره  □ □
 ، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة.2018

 .6 أ.

دینار بحریني، تقدیراً لجھودھم نظیر نجاح التشغیل اآلمن  210,000 بمبلغ إجمالي قدره ألعضاء مجلس اإلدارة توزیع مكافأةالموافقة على  □ □
 .وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة ،لمشروع خط الصھر السادس للتوسعة

  ب.

وذلك وفقاً للنموذج المعد ، علیھلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة والمصادقة او 2018مناقشة تقریر حوكمة الشركة لسنة   
 ) من مالحق میثاق حوكمة الشركات.5بمعرفة وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة وبما یتوافق مع الملحق رقم (

 7. 

ھو مبین في مع أيٍ من األطراف ذات العالقة كما  2018دیسمبر  31التبلیغ والموافقة على العملیات التي جرت خالل السنة المالیة المنتھیة  □ □
 من قانون الشركات التجاریة (إن وجدت). 189من البیانات المالیة تماشیاً مع المادة  24یضاح رقم اإل

 8. 

 .9  .2018دیسمبر  31إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما یتعلق بتصرفاتھم عن البیانات المالیة للسنة المالیة المنتھیة في  □ □

 .10  وتفویض مجلس اإلدارة بتحدید أتعابھم. 2019تعیین أو إعادة تعیین مدققي الحسابات الخارجیین للسنة المالیة  □ □

 .11  من قانون الشركات التجاریة.  207ما یستجد من أعمال طبقاً للمادة  □ □

   جدول أعمال الجمعیة العامة غیر العادیة  

 .1  ، والمصادقة علیھ.2015یونیو  10العامة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ قراءة محضر اجتماع الجمعیة  □ □

جاریة الموافقة على تعدیل وإعادة صیاغة عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة وفقاً للتعدیالت التي أجریت على بعض أحكام قانون الشركات الت □ □
 2018) لسنة 1وقانون رقم ( 2014) لسنة 50، بموجب قانون رقم (2001لسنھ  21رقم 

 2. 

ت الموافقة على إضافة أنشطة وخدمات جدیدة فیما یتعلق بنقل المیاه وإدارة وتشغیل الموانئ واألرصفة الخاصة، باإلضافة إلى أنشطة الخدما □ □
 –رى غیر المصنفة في موضع آخر إلى جانب الخدمات المتعلقة بصنع المنتجات الكیمیائیة األخالمتعلقة بالعیادات الطبیة غیر المتخصصة، 

 . وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة مصنع، –مصنع، وصنع منتجات المعادن الالفلزیة غیر المصنفة في موضع أخر 

 3. 

 .4  التأسیس والنظام األساسي وتوثیقھماتفویض مجلس اإلدارة ومنحھ الحق في تفویض من یراه مناسباً إلتخاذ جمیع اإلجراءات الالزمة لتعدیل عقد  □ □

 
     التاریخ:    رقم المستثمر: 

 
    اسم المساھم: 

 
     التوقیع:    عدد األسھم: 

 
 دعیج بن سلمان بن دعیج آل خلیفة

 رئیس مجلس اإلدارة
 مالحظة ھامة للمساھمین:

  ونسخة من بطاقة التوكیل من خالل موقع الشركة اإللكتروني 2018یمكنكم الحصول على البیانات المالیة للسنة المالیة المنتھیة في :www.albasmelter.com.وكذلك على موقع بورصة البحرین ، 
 أي شخص لحضور االجتماع والتصویت نیابة عنھ، مع األخذ بعین االعتبار أن یكون ھذا الوكیل من غیر  یحق ألي مساھم مسجل اسمھ في سجل المساھمین للشركة بتاریخ عقد االجتماع الحضور شخصیاً أو أن یوكل خطیاً عنھ

 رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.
 ویجب أن یكون التفویض خطیاً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم في حال إذا كان المساھم شركة، یجب على الوكیل الذي یحضر االجتماع تقدیم خطاب تفویض من المساھم یخّولھ بأنھ الوكیل لذلك المساھم .

 الشركة وأن یقدم قبل انتھاء الموعد المحدد إلیداع التوكیل.
  ویمكن أن تسلم بطاقة التوكیل ، برج الزامل، المنامة، مملكة البحرین7، الطابق 74مكتب ، مملكة البحرین (لشركة كارفي كمبیوترشیر ذ.م.م.ساعة على األقل من موعد االجتماع  24یجب إیداع التوكیل (بطاقة التوكیل) قبل .(

تقدم بعد انتھاء الموعد  ) مع التأكد من استالمھا قبل انتھاء الموعد المحدد. الجدیر بالذكر أن بطاقة التوكیل التيbahrain.helpdesk@karvy.com) أو البرید اإللكتروني (+ 973 17 212055بالید أو البرید أو الفاكس (
 المحدد تعتبر غیر صالحة ألغراض االجتماع.

  :17835124/   17835100لمزید من االستفسارات، یرجى االتصال بقسم  عالقات المستثمرین على األرقام. 

http://www.albasmelter.com/

