
 

 

 عاديةال وغير العادية دعوة اجتماع الجمعية العمومية

 عاديةوغير ال لحضور اجتماع الجمعية العمومية العاديةالكرام  يسر مجلس إدارة شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة )ش.م.ب( دعوة المساهمين

ا يوم  10:00في السننناعة  والمقرر عقدهالسننننول للشنننركة  او عبر  .الخليجفندق ( ب3)قاعة أوال وذلك في  2022مارس  30 الموافق األربعاءصنننباحي

عد سننناعة من مو 24قبل  Bahrain.helpdesk@karvy.com( بالتسنننجيل علل البريد االكتروني ZOOMوسننناال ااتصنننال االكترونية )  ووم  

المبين  جدول األعمال وإقرارلمناقشنننة  وذلك ين الراغبين بالحضنننور األلكتروني بالرابع بعد الت كد من البيانا هماألجتماع و سنننوت يتم ت ويد المسنننا

 أدناه:

 :العادية العمومية الجمعية اجتماع أعمال جدولأوالً 

 .المصادقة عليهو 2021 مارس 30 في المنعقد السابق العادية العمومية الجمعية اجتماع محضر علل اإلعالع .1

 .عليه والمصادقة 2021 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة الشركة اعمال عن اإلدارة مجلس تقرير مناقشة .2

 .2021 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة المالية البيانا الخارجيين عن  الحسابا  مدققي تقرير ااستماع الل .3

 .والمصادقة عليها 2021 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في  المالية البيانا  مناقشة .4

 -التالي: علل النحو  2021 ديسمبر 31توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في  اعتماد .5

 .بحريني دينار 990,000 بمبلغ( الواحد للسهم فلس 50) المدفوع المال رأس من ٪50 قدرها المساهمين علل نقدية أرباح تو يع .أ

 

 

 

 

 

 .الخيرية لحساب ااعمال بحريني دينار 35,833 مبلغ تخصيص .ب

 .المستبقاة األرباح إلل بحريني دينار407,326  مبلغ تحويل.  

ي  2021 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في  بحريني دينار166,000 مقترح تو يع مكاف ة ألعضاء مجلس اإلدارة قدره  علل لموافقةا .6  خاضعا

 التجارة والسياحة.و الصناعة رةالموافقة و 

 .2021 لسنة والسياحة والتجارة الصناعة وو ارة المرك ل البحرين مصرت تعلبا الشركة بم الت امالشركا  ومدى  حوكمة تقرير مناقشة .7

 إيضنناح في موضننح هو كماعالقة  ذا  أعرات أل مع 2021ديسننمبر 31 في المنتهية المالية السنننة خاللتم  التي  المعامال  إخعار وإقرار  .8

 2021.التجارية الشركا  قانون من 189 المادة مع بما يتماشل المالية القواام من 25رقم 

 .2021 ديسمبر 31 في المنتهية السنة المالية اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن إبراء ذمة أعضاء مجلس . 9

 .أتعابهم بتحديد اإلدارة مجلس وتفويض 2022 تعيين مدققي الحسابا  الخارجيين والداخليين للسنة المالية إعادة أو تعيين  .10

ي لموافقة مصننرت البحرين المرك ل من رأس مال الشننركة المسننجل  ٪10بنسننبة تصننل إلل إعادة شننراء أسننهم الخ ينة الموافقة علي  .11 خاضننعا

              نة.وكة للخ يلك لتخفيض رأس المال لألسهم المملوذ.الوسعاء والمستشارين إلجراء عملية إعادة شراء هذه األسهم فويض مجلس اإلدارة بتعيينوت

 .التجارية الشركا  قانون من( 207) ما يستجد من أعمال عبقا للمادةمناقشة  .12

 

  

 2022مارس  31 اخر يوم تداول استحقاق اارباح

    2022   أبريل 3 تداول السهم بدون استحقاق تاريخ

 2022   أبريل 4 ااستحقاق تاريخ

 2022بريل أ 13 يوم الدفع
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 عادية:ال غير وميةجدول أعمال إجتماع الجمعية العمثانياً: 

 

 .والمصادقة عليه 2020مارس  24علل محضر اجتماع الجمعية غير العادية السابقة والمنعقدة في  اإلعالع .1

 كالتالي: يوهساسي واضافتها في النظام األ (CR 715-1)باسرك( البحرين لتصليح السفن والهندسة )اضافة أنشعة جديدة لسجل شركة  .2

 خدما  بناء وإصالح السفن -      

 إعادة تدوير السفن -      

 بناء قوارب المتعة والرياضية -      

 كالتالي: وهي ساسيواضافتها في النظام األ (CR 715-2)الخدما  الهندسية الفنية والتسويق )تيم ( اضافة أنشعة جديدة لسجل  .3

 اصالح وصيانة السفن. -     

 صنيع المحركا  الكهربااية والمولدا  والمحوا  وأجه ة تو يع الكهرباء والتحكم فيها.ت -     

 .تصنيع اآلا  والمعدا  -     

( لسنة 64( و )63( و )20والقانون رقم ) 2020( لسنة 28ق مع متعلبا  القانون رقم )الموافقة علل تعديل النظام األساسي وعقد الت سيس للشركة ليتواف .4

بتعديل  2022لسنة  (3. والقرار الو ارل رقم )2001( لسنة 21بتعديل بعض أحكام قانون الشركا  التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 2021

 .  التجارية  وذلك بعد الحصول علل الموافقا  الرسميةبعض أحكام الالاحة التنفيذية لقانون الشركا

م والنظا أسييييييييسالموافقة على تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه في إتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ما ورد أعاله، والتوقيع على عقد الت. 5

 األساسي المعدلين أمام مكتب العدل.

 

 

 

 

 

   وـكان أحمد وزيـف
  مجلس اإلدارة يسئر                                                                                                                                            

 :للمساهمين هامة مالحظات

 Kfin Technologies ونسننخة من بعاقة التوكيل من خالل البحرين بورصننةللسنننة المالية من خالل موقع  المالية البيانا  علل لحصننوليمكنكم ا. 1

(Bahrain) W.L.L  كاان مل  م ال عابق  74 كتبببرج ال ا  514: ب ص  17212055 973+فاكس:  17215080 973+: هاتت السننننننننابع  ال

 . Bahrain.helpdesk@karvy.com :إلكتروني بريد البحرين  مملكة المنامة 

 .Kfin Technologies (Bahrain) W.L.L .ي مكتبف ااجتماعموعد  من ساعة 24 قبل اجتماع الجمعية العمومية وكيلتال تسليم بعاقة يجب. 2

عنه أل شننخص لحضننور عقد ااجتماع الحضننور شننخصننيا أو ان يوكل خعيا  تاريخللشننركة ب نمسنناهميال سننجل في مسننجل اسننمه مسنناهم ألل يحق. 3

 ااجتماع والتصوي  نيابة عنه مع األخذ بعين ااعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رايس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.

 .mainoffice@basrec.com.bhالبريد االكتروني: او  17725300. لالستفسارا  يرجل التواصل علل هاتت رقم: 4
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