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 ام يديتة ام رةمرتة ام يمتة دعتةة امرستييررا اماتراب مر تةر اعيرتيم امجر رتةشركة استيرراد اسستياريرية .م.ب.   يسر مجلس إدارة 

بفندق    2018 متير  21امرةافت   ب األرب تي يتة امريديتة عشترة متا حت ي  فت  مرتيب امستيعة  يملشركة وامرقرر عقتهي  وغرر ام يدية

  :وذمك مرنيقشة وإقرار عهول األعريل امييم مملكة البحرين –قاعة المؤتمرات بالمنامة  –كراون بالزا 

 

 جدول أعمال الجمعية العمومية العامة العادية:

 

   .امرصيدقة علره و 2017مارس  22 م يمة امرن قهة بييريخمر ر إعيريم امجر رة  ام رةمرة ا قرا ة .1

 .امرصيدقة علرهو  2017ديسر ر  31 مقرير مجلس اإلدارة عا أعريل امشركة ملسنة امريمرة امرنيهرة ف  منيقشة .2

 . 1720ديسر ر  31ف  إمى مقرير مهقق  امرسيبيت امخيرعررا عا ام رينيت امريمرة ملسنة امريمرة امرنيهرة  اإلسيريم .3

 .امرصيدقة علرهيو  2017ديسر ر  31ام رينيت امريمرة ملسنة امريمرة امرنيهرة ف  منيقشة  .4

 على امنرة امييم : 2017ديسر ر  31مةحرة مجلس اإلدارة بيخصرص حيف  أربي  امسنة امريمرة  امرنيهرة ف   إعيريد .5

I.  امقينةن .  دينير بررين  إمى اإلحيريط 12,117مرةيل م لغ 

II. قينار بحريني للسنة المالية  837,025 فلس للسهم الواحق والبالغة 6اح نققية على المساهمين ققرها توزيع أرب

 .2018مارس  28 سيتم قفع األرباح النققية في تاريخو ، 2017قيسمبر  31المنتهية في 

III.  دينير بررين  إمى األربي  امرسي قية.  473,489مرةيل م لغ 

IV. دينير بررين  ملسنة  54,600أة ألع ي  مجلس  اإلدارة بر لغ إعريم  قهره امرةافقة على مقير   مةزيع مايف

 .بعد موافقة وزارة الصناعة و التجارة   2017ديسر ر  31امريمرة امرنيهرة ف  

 . .امرصيدقة علره و و إميزاب امشركة بريطل يت مصرف ام رريا امرركزي 2017منيقشة مقرير حةكرة امشركيت مسنة  .6

 . 2017ديسر ر  31يدة أع ي  مجلس اإلدارة عا كل مي يي ل  بيصرفيمهم عا امسنة امريمرة امرنيهرة ف  إبرا  ذمة امس .7

 و مفةيض مجلس اإلدارة بيرهيه أم يبهم. 2018م ررا أو إعيدة م ررا مهقق  امرسيبيت امخيرعررا ملسنة امريمرة  .8

 امشركيت اميجيرية.ما قينةن  207. مي يسيجه ما أعريل ط قيً ملريدة 9

 

 جدول أعمال الجمعية العمومية العامة غير العادية:

بي هيل ب ض  2018  مسنة 1امرةافقة على م هيل عقه اميأسرس وامنظيب األسيس  ملشركة وإعيدة حريغيه وفقيً ملقينةن رقم . .1

 .2001مسنة  21أحايب قينةن امشركيت اميجيرية امصيدر بيمررسةب بقينةن رقم 
 يس مجلس اإلقارة أو من يفوضه بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العقل لتوثي  هذه التعقيالت.تفويض رئ .2

 
 رئيس مجلس اإلدارة -حسين الحسيني                                                           

______________________________________________________________________________ 

 مالحظات:
يمكن استالم نسخة من البيانات المالية من مكتب الشركة في منطقة السيف برج المؤيق الطاب  الخامس أو من مسجلي  .1

،  514شارع الحكومة . ص .ب  74مكتب رقم  –الطاب  السابع  –األسهم الساقة كارفي كمبيوتر شير برج الزامل 

أو اإلطالع على البيانات  bahrain.helpdesk@karvy.com،  17212055، فاكس  17215080هاتف 

 www.esterad.netالمالية عن طري  العنوان األلكتروني للشركة 

 .ساعة من موعق اإلجتماع  48يجب إيقاع التوكيل لقى مسجلي األسهم قبل  .2

ير  ألي مسييم مسجل أسره ف  سجل امرسييررا ملشركة بييريخ عقه اإلعيريم امر ةر شخصريً أو أن يةكل خطريً عنه  .3

أي شخص مر ةر اإلعيريم و اميصةيت نريبة عنه مع األخذ ب را اسإعي ير أن ياةن يذا امةكرل ما غرر رئرس و 

      أع ي  مجلس اإلدارة أو مةظف  امشركة.
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