
اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2019
سوليدرتي البحرين ش. م. ب. 

جدول األعمال

1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 26 مارس 2019.
2. مناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة حــول أعمــال الشــركة والمركــز المالــي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

31 ديســمبر 2019 والتصديــق عليــه.
3. االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

5. مناقشة البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليها.
6. الموافقة على تخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:

     أ. تحويل مبلغ  261,548  دينار بحريني إلى حساب االحتياطي القانوني
     ب. توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% بما يعادل 15 فلس لكل سهم )بإستثناء أسهم الخزينة(         

     بمجموع 1,798,806  دينار بحريني والتي سيتم دفعها حسب التواريخ التالية: 
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     ج. تدوير مبلغ  555,126 دينار بحريني كأرباح مستبقاه للعام القادم
ــة فــي 31  ــة المنتهي ــزكاة المســتحق علــى رأس المــال عــن الســنة المالي ــاغ المســاهمين بمعــدل ال 7. إب

ــكل ســهم.  ــغ 1 فلــس ل ديســمبر 2019 والبال
8. إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن المســؤولية عــن تصرفاتهــم خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

31 ديســمبر 2019.
9. الموافقــة علــى صــرف مبلــغ 63,000 دينــار بحرينــي كمكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 ويخضــع ذلــك لموافقــة وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة. 
10. مناقشــة تقريــر حوكمــة الشــركات لســنة 2019 والتــزام الشــركة بمتطلبــات مصــرف البحريــن المركــزي 

ووزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة والمصادقــة عليــه.
11. اإلحاطــة والموافقــة علــى العمليــات التــي جــرت خــال الســنة الماليــة المنتهيــة 31 ديســمبر 2019 مــع أٍي 
مــن األطــراف ذات العاقــة، كمــا هــو مبيــن فــي االيضــاح رقــم 24 مــن البيانــات الماليــة تماشــيًا مــع المــادة 

189 مــن قانــون الشــركات التجاريــة.
12. انتخاب او إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للسنوات الثاث القادمة )2022-2020(. 

ــة الشــرعية للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر  13.تعييــن او إعــادة تعييــن أعضــاء هيئــة الرقاب
ــد أتعابهــم. ــن المركــزي( وتفويــض مجلــس اإلدارة بتحدي 2020 )خاضــع لموافقــة مصــرف البحري

ــض  ــمبر 2020 وتفوي ــة 31 ديس ــة المنتهي ــنة المالي ــن للس ــابات الخارجيي ــي الحس ــن مدقق ــادة تعيي 14.إع
ــزي. ــن المرك ــرف البحري ــة مص ــع لموافق ــك خاض ــم وذل ــد أتعابه ــس اإلدارة بتحدي مجل

15. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة )207( من قانون الشركات التجارية.

التاريخالحدث

آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
2020/03/29)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق(

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
2020/03/30)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

يوم االستحقاق  
2020/03/31)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

يوم الدفع
2020/04/14)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(


