
دعوة  حل�شور اإجتماعي اجلمعية العامة العادية وغري العادية ل�شركة الفنادق الوطنية )�ش.م.ب(

ي�ضر رئي�ش جمل�ش اإدارة �ضركة الفنادق الوطنية )�ش.م.ب( دعوة امل�ضاهمني الكرام حل�ضور اإجتماعي اجلمعية العامة العادية 

وغري العادية لل�ضركة و املقرر عقدهما على التوايل مب�ضيئة اهلل تعاىل يف متام ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحاً يوم اخلمي�ش املوافق 

2019/3/28م بقاعة كبار الزوار )املجل�ش( بالطابق الأر�ضي )مدخل قاعة املوؤمترات( لفندق الدبلومات، و يف حالة عدم توفر 

الن�ضاب القانوين الالزم لعقد هذين الإجتماعني، �ضوف يعقد الإجتماع الثاين يف متام ال�ضاعة العا�ضرة  �ضباحاً يوم الأحد 

املوافق 2019/4/7م بفندق الدبلومات بنف�ش القاعة، وذلك ملناق�ضة جدول الأعمال املبني اأدناه واإتخاذ القرارات الالزمة ب�ضاأنه.

اأواًل: جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية
1 -  قراءة حم�ضر اإجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقد بتاريخ 2018/3/29م وامل�ضادقة عليه.

2 - مناق�ضة تقرير جمل�ش الإدارة عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2018م وامل�ضادقة عليه.

3 - الإ�ضتماع اإىل تقرير مدققي احل�ضابات اخلارجيني عن البيانات املاليه  لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2018م.

4 -  مناق�ضة البيانات املالية لل�ضنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م و امل�ضادقة عليها.

5 -  اإعتماد تو�ضية جمل�ش الإدارة ب�ضاأن تخ�ضي�ش �ضايف اأرباح ال�ضنة املاليه املنتهية يف 2018/12/31م  على النحو التايل:

 100 اإ�ضمية  اأ�ضهم مملوكة وبقيمة   10 �ضهم واحد لكل  املدفوع ومبعدل  املال  راأ�ش  10% من  بن�ضبة  اأ�ضهم منحة  اأ -  توزيع 

فل�ش لل�ضهم الواحد وبقيمة اإجمالية قدرها 1.102.500 دينار بحريني مق�ضمة اإىل 11.025.000  �ضهم لي�ضبح راأ�ش مال 

ال�ضركة -/12.127.500دينار بحريني.

ب -  اإعتماد مبلغ -/119.000 دينار بحريني ملكافاأة اأع�ضاء جمل�ش الإدارة بعد موافقة وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة.

ج -  اإعتماد مبلغ -/30.000 دينار بحريني حل�ضاب دعم املوؤ�ض�ضات الوطنية والتربعات اخلريية.

د -  ترحيل باقي الأرباح والبالغة -/1.125.858 دينار بحريني حل�ضاب الأرباح امل�ضتبقاه.

6 -  مناق�ضة تقرير حوكمة ال�ضركات ل�ضنة 2018م و اإلتزام ال�ضركة مبتطلبات م�ضرف البحرين املركزي و امل�ضادقة عليه.

7 - انتخاب ع�ضو م�ضتقل يف جمل�ش اإدارة ال�ضركة.

8 -  التبليغ واملوافقة على العمليات التي جرت خالل ال�ضنة املالية املنتهية 31 دي�ضمرب 2018 مع اأٍي من الأطراف ذات العالقة كما 

هو مبني يف الي�ضاح رقم )27( من البيانات املالية متا�ضياً مع املادة 189 من قانون ال�ضركات التجارية.

9 -  اإبراء ذمة ال�ضادة اأع�ضاء جمل�ش الإدارة عن كل مايتعلق بت�ضرفاتهم لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2018م.

10 -  تعيني اأو اإعادة تعيني مدققي احل�ضابات اخلارجيني لل�ضنة املالية 2019م وتخويل جمل�ش الإدارة بتحديد اأتعابهم.

11 -  ما ي�ضتجد من اأعمال طبقاً للمادة )207( من قانون ال�ضركات التجارية.

ثانيًا: جدول اأعمال اجلمعية العامة غري العادية
1 -  امل�ضادقة على حم�ضر اإجتماع اجلمعية العامة غري العادية املنعقد يف 29 مار�ش 2015م.

2 -  املوافقة على تعديل واإعادة �ضياغة عقد التاأ�ضي�ش والنظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة وفقاً للتعديالت التي اأجريت على بع�ش اأحكام 

قانون ال�ضركات التجارية رقم 21 ل�ضنه 2001، مبوجب قانون رقم )50( ل�ضنة 2014 وقانون رقم )1( ل�ضنة 2018.

3 -  تعديل املادة )6( من عقد التاأ�ضي�ش والنظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة كما يلي:

 زيادة راأ�ش مال ال�ضركة ال�ضادر واملدفوع اإىل مبلغ -/12.127.500 دينار بحريني )اثنى ع�ضر مليون و مائة و �ضبع وع�ضرون 

األف و خم�ضمائة دينار بحريني( موزعاً على 121.275.000 �ضهماً ) مائة و واحد وع�ضرون مليون و مائتان و خم�ضة و�ضبعون 

األف �ضهم(

4 - تعديل املادة )5( من عقد التاأ�ضي�ش و املادة )3( من النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة باإ�ضافة الن�ضاطني التاليني:

 اأ  - اإدارة وتاأجري املكاتب التجارية.

ب - اأن�ضطة خدمات الأطعمة وامل�ضروبات – مع تقدمي ال�ضي�ضة.

5 - تفوي�ش رئي�ش جمل�ش الإدارة اأو من يفو�ضه رئي�ش املجل�ش للقيام باإجراء التعديالت املطلوبة على عقد التاأ�ضي�ش والنظام 

الأ�ضا�ضي واإعادة �ضياغته ليتوافق مع متطلبات وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة وتوثيقه لدى اجلهات الر�ضمية.

واهلل ويل التوفيق،،،


