
تذكــ� باجت�ع الجمعية العامة العادية
وبتغي� مكان االنعقاد 

حرضات السادة املساهم�،

نظــراً للظــروف الراهنــة واملعنيــة بالحــد مــن التجمعــات والتشــجيع عــىل التباعــد االجت�عــي 
ــ�ت الصــادرة عــن  ــرارات والتعلي ــاً للق ــا، وإذعان ــ�وس كرون يف إطــار الحــد مــن انتشــار ف
الجهــات الرســمية املختصــة يف مملكــة البحريــن، فإنــه يطيــب لنــا إخطاركــم بتغيــ� مــكان 
ــة  ــهيالت الــتــجــاريــ ــن للتس ــة البحري ــة لرشك ــة العادي ــة العام ــ�ع الجمعي ــاد اجت انعق
ش.م.ب.، يف املوعــد املقــرر يـــوم الـثــالثـــاء الـمــوافــــق ٣١ مــــارس ٢٠٢٠ يف §ــام 
ــة، وذلــك  الســاعة ٩:٠٠ صباحــاً إىل مركــز موظفــي بتلكــو – مجمــع بتلكــو الرئيــيس بالهمل

ملناقشة وإقرار جدول األع�ل املعلن عنه مسبقاً.
عبد الرحمن يوسف فخرو

رئيس مجلس اإلدارة
مالحظات هامة للمساهم�:

أ. Çكــن الحصــول عــىل نســخة من التقرير الســنوي لعام ٢٠١٩ من مســجيل األســهم الســادة رشكــة البحرين للمقاصــة ش.م.ب. 
(مقفلــة)، Íكاتبـــهم الكائنــة بالطابــق الرابــع من برج مرفأ البحرين املايل (بوابة املرفأ)،  صندوق بــريــــد: ٣٢٠٣، هــاتــــف: 
١٧٢٦١٢٦٠ - ١٧١٠٨٨٣٦، فـــاكــــس: ١٧٢٥٦٣٦٢ ، الـبـريـــد اإللكـتـرونـــي: registry@bahrainclear.com املنامــة، 

   .www.bahraincredit.com.bh Òمملكة البحرين، أو من مقر الرشكة الرئييس أو من خالل موقعها اإللكرتو
ب.يجب إيداع التوكيل لدى مسجيل األسهم قبل ٢٤ ساعة من موعد االجت�ع.   

ج. يحــق ألي مســاهم مســجل اســمه يف ســجل املســاهم� للرشكــة بتاريــخ عقــد االجتــ�ع الحضــور شــخصياً أو أن يــوكل خطيــاً 
عنــه أي شــخص لحضــور االجتــ�ع والتصويــت نيابــة عنــه، مــع األخــذ بعــ� االعتبــار أن يكــون هــذا الوكيــل مــن غــ� رئيــس 

وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الرشكة.
د. يف حالــة عــدم توافــر النصــاب القانــوÒ يف االجتــ�ع املقــرر أعــاله، تنعقــد الجمعيــة العامــة العاديــة يف اجتــ�ع ثــاٍن لــذات 
جــدول األعــ�ل ويف نفــس الزمــان واملــكان يــوم الثالثــاء املوافــق ٢٠٢٠/٠٤/٠٧، وكذلــك يف حالــة عــدم توافــر النصــاب يف 
االجتــ�ع الثــاÒ تنعقــد الجمعيــة العامــة العاديــة يف اجتــ�عٍ ثالــٍث لــذات جــدول األعــ�ل ويف نفــس الزمــان واملــكان يــوم 

الثالثاء املوافق ٢٠٢٠/٠٤/١٤.
ه.تتوافر البيانات املالية للرشكة عىل املوقع� اإللكرتوني� لبورصة البحرين والرشكة.

و. ألي استفســارات يرجى التواصل مع ســكرت� مجلس اإلدارة الســيد جالل املوســوي، عىل الرقم التايل: ١٧٧٨٧٢٠٩، أو الفاكس: 
.jalmousawi@bahraincredit.com.bh يلÇ١٧٩١١٩٠٠، أو اإل


