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االجتواع العام السنوي جدول أعوال  نعن ال   

 1  .2011ياسط  30انًٕافمح عهٗ يحضش اخرًاع اندًعٛح انعايح انعادٚح انغاتك انًُعمذ تراسٚخ  □ □

 2  .ٔانرصذٚك عهّٛ 2011نعاو  ذمشٚش يدهظ اإلداسجشح يُاق □ □

 3  .2011دٚغًثش  31انحغاتاخ عٍ انغُح انًانٛح انًُرٓٛح فٙ  يشالثٙاالعرًاع إنٗ ذمشٚش  □ □

 4  .ٔانرصذٚك عهٛٓا 2011دٚغًثش  31يُالشح انثٛاَاخ انًانٛح عٍ انغُح انًانٛح انًُرٓٛح فٙ  □ □

: نرانٛحانًٕافمح عهٗ انًخصصاخ ا    5 

يٍ انمًٛح االعًٛح ألعٓى % 67كحصص أستاذ َمذٚح تًا ٚعادل . ب.د 94,712,000ذٕصٚع  □ □

(. فهغًا يُٓا 27فهغًا نهغٓى انٕاحذ ذى دفع  67تمًٛح )انششكح 

. أ  

. ستاذ انًغرثماجنأل. ب.د 114,819,000انًٕافمح عهٗ ذحٕٚم  □ □ . ب

. نالحرٛاطٙ انمإََٙ .ب.د 2,371,000انًٕافمح عهٗ ذحٕٚم  □ □ . ج

 6  .2011عٍ عاو  .ب.د 200,000تًثهغ انًٕافمح عهٗ يكافأج أعضاء يدهظ اإلداسج □ □

إتشاء ريح أعضاء يدهظ اإلداسج يٍ انًغؤٔنٛح فًٛا ٚرعهك تانرعايالخ انًشذثطح تأعًال ٔأَشطح  □ □

 .2011انششكح انًغدهح فٙ انثٛاَاخ انًانٛح نعاو 

 7 

ذذلٛك حغاتاخ انششكح عٍ انغُح انًانٛح نعاو نٗ إعادج ذعٍٛٛ يشالثٙ انحغاتاخ لانًٕافمح ع □ □

 .ذعاتٓىٔذخٕٚم يدهظ اإلداسج ترحذٚذ أ 2012

 8 

 9  .نهًغاًٍْٛ 2011ذمذٚى ذمشٚش حٕكًح انششكاخ نعاو  □ □

 10  .أعٓى انششكح إعادج ذعٍٛٛ تٕسصح انثحشٍٚ كًغدمانًٕافمح عهٗ  □ □

  
      :انراسٚخ    :انًغرثًش سلى

 

     :اعى انًغاْى

 

     : انرٕلٛع    :عذد األعٓى

 

 يحًٕد ْاشى انكْٕدٙ
 سئٛظ يدهظ اإلداسج

  

 هلحوظة هاهة للوساهوين
ٔانًغرُذاخ األخشٖ انًشاس إنٛٓا أعالِ ٔرنك يٍ خالل صٚاسج َٔغخح يٍ خطاب انرٕكٛم  2011دٚغًثش  31ًٚكُكى ذُضٚم انثٛاَاخ انًانٛح انًٕحذج نهششكح نهغُح انًُرٓٛح فٙ  .1

عاعح يٍ  24لثم األعٓى  انثحشٍٚ نرغدٛمٚدة ذغهٛى ْزا انرٕكٛم إنٗ ششكح . www.albasmelter.com: يٕلع انششكح عهٗ شثكح اإلَرشَد عهٗ انعُٕاٌ انرانٙ

 17 212055 :، فاكظ+973 17 215080 :، شاسع انحكٕيح، انًُايح، يًهكح انثحشٍٚ، ْاذف2ٔالعح فٙ انطاتك انخايظ، تُاٚح انٓذاٚح سلى االخرًاع تًكاذثٓى ال

 .helpdesk@bsrc.bh، أٔ عٍ طشٚك انثشٚذ اإلنكرشَٔٙ 17910621؛ +973
أٔ يٕظفٙ انششكح، ٔرنك دٌٔ انًغاط تانحك فٙ سئٛظ أٔ أعضاء يدهظ اإلداسج ذٕكٛم ال ٚدٕص ٔ. ٔ طشف ثانث كٕكٛم تانُٛاتح عًُّٚكٍ أل٘ يغاْى ذعٍٛٛ يغاْى آخش أ .2

 .يٍ سأط انًال انصادس% 5ٔنٛظ يٍ صالحٛاخ ْزا انرٕكٛم ذًثٛم أكثش يٍ . ذٕكٛم األلاسب يٍ انذسخح األٔنٗ
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