
 
 

 جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
 2019مارس  31 قالموافاألحد ، يوم الثانية عشر ظهراً الساعة 

 مملكة البحرين –المنامة  –المنطقة الدبلوماسية  –برج بنك الخليج المتحد 
 
 

 . يهوالمصادقة عل 2018مارس  27العادية السابق المنعقد بتاريخ  العموميةمحضر اجتماع الجمعية قراءة  .1

 والمصادقة عليه. 2018ديسمبر  31تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في مناقشة  .2

 .2018ديسمبر  31ت و يونغ) عن السنة المنتهية في تقرير مراقبي الحسابات (إرنساالستماع إلى  .3

 .اوالمصادقة عليه 2018ديسمبر  31كما في  للشركةالمالية البيانات اقشة من .4

 على النحو التالي: 2018ديسمبر  31بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في س اإلدارة توصية مجلاعتماد  .5

 لى االحتياطي القانوني.إ% من األرباح الصافية  10 دوالر أمريكي وهو ما يعادل ألف 1,864 مبلغ تحويل 5.1

كأرباح مستبقاة الخصومات المذكورة أعاله  بعد دوالر أمريكي ألف 16,780 البالغالمتبقي من األرباح الصافية  مبلغالتدوير  5.2

 إضافية مرّحلة للعام القادم. 

ومصرف البحرين  وزارة الصناعة والتجارة والسياحةالشركة بمتطلبات  التزامومدى  2018مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة  .6

 والمصادقة عليه.المركزي 

مع أي من األطراف ذات العالقة كما هو مبين في   2018ديسمبر  31 تهية فيالتبليغ عن العمليات التي جرت خالل السنة المالية المن .7

 .من قانون الشركات التجارية 189من البيانات المالية تماشياً مع المادة ) 32(اإليضاح رقم 

 31لمنتهية في إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية ا .8

 .2018ديسمبر 

بعد وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد األتعاب  2019 ديسمبر 31المالية المنتهية في لسنة لمراقبي الحسابات دة تعيين إعاتعيين أو  .9

 .الجهات الرقابيةموافقة الحصول على 

 .من قانون الشركات التجارية 207ما يستجد من أعمال طبقا لنص المادة  .10

 
 مالحظة هامة للمساهمين:

 على موقع بورصة البحرين  2018ديسمبر  31 يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  •
 www.ughbh.comالموقع االلكتروني للشركة يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خالل  •
  االجتماعالحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور  االجتماعكة بتاريخ عقد يحق ألي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشر •

 أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة. االعتبارالتصويت نيابة عنه مع األخذ بعين و
تقديم خطاب تفويض من المساهم يخّوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن  االجتماعفي حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر  •

 أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد إليداع التوكيل.ادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة ويكون التفويض خطياً وص
بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو   . و يمكن أن تسلمالشركة عنوانعلى  االجتماعمن موعد   ساعة على األقل 24يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل  •

) مع التأكد من استالمها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة wadia@ugbbah.com) أو البريد اإللكتروني (17533654 973+الفاكس (
 .االجتماعبر غير صالحة ألغراض التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعت

 )17533233 973+ألي استفسارات يرجى االتصال على الرقم التالي: ( •
 


	جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

