
يســر مجلــس إدارة شــركة مجمــع البحريــن لألســواق الحــرة ش.م.ب. دعــوة مســاهمي الشــركة لحضــور إجتمــاع الجمعيــة 
العامــة 2019 المقــرر عقدهــا يــوم الثالثــاء الموافــق 24 مــارس 2020 وذلــك فــي تمــام الســاعة 10.00 صباحــً، فــي فنــدق داون 

تــاون روتانــا المنامــة )قاعــة المهــا(، مملكــة البحريــن.

ــاع  ــد االجتم ــى أن يعق ــل 2020 ، عل ــاء 1 أبري ــوم األربع ــي ي ــي ف ــاع الثان ــيكون االجتم ــاب، فس ــال النص ــدم اكتم ــال ع ــي ح وف
الثالــث إذا إقتضــى األمــر فــي يــوم األربعــاء ٨ أبريــل 2020 فــي نفــس الزمــان و المــكان وذلــك لمناقشــة وإقــرار البنــود 

ــاه:  ــال أدن ــدول األعم ــي ج ــة ف المدرج

قــراءة محضــر إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســابق المنعقــد بتاريــخ  26 مــارس 2019 والمصادقــة عليه.. 1

 مناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن أعمــال الشــركة للســنة المنتهية في. 2
 31 ديســمبر 2019 والتصديــق عليــه.

 اإلســتماع إلــى تقريــر مدققــي الحســابات عــن حســابات الشــركة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019.. 3

 مناقشــة البيانــات الماليــة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، والتصديــق عليهــا.. 4

إعتمــاد توصيــة مجلــس اإلدارة بشــأن التخصيصــات التاليــة لعام 2019:. 5

ا منه  )أ( توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة 50% ، أي مــا يعــادل 7,124,397 دينــار بحرينــي، علمــً بأنــه قــد تــم توزيــع 2،856،439 دينــاًرا بحرينّيً
أي 20%  في أغســطس 2019

ــا لألعمــال الخيريــة. )ب( تخصيــص مبلــغ 149،973 دينــاًرا بحرينّيً

ــا إلــى األربــاح المســتبقاة، وذلــك بعد خصــم توزيعات األربــاح  والتخصيصــات المقترحة  )ج( ترحيــل المتبقــي مــن صافــي األربــاح  235،083 دينــاًرا بحرينّيً
مــن قبــل مجلس اإلدارة.

 تخصيــص مبلــغ 130,000 لمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة، وذلــك بعــد موافقــة وزارة التجــارة والصناعة والســياحة.. 6

 مناقشــة تقريــر حوكمــة الشــركات لعــام 2019 وإلتــزام الشــركة بمتطلبــات وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة، و مصــرف البحريــن المركــزي . 7
والمصادقــة عليه.

 التبليــغ والموافقــة علــى العمليــات التــي جــرت خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة 31 ديســمبر 2019 مــع أي مــن األطــراف ذات العالقــة كما هو . 8
مبيــن فــي االيضــاح رقــم 20 مــن البيانــات الماليــة تماشــيً مــع المادة 189 مــن قانون الشــركات التجارية.

 إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي مــا يتعلــق بتصرفاتهــم عــن الســنة الماليــة المنتهية في 31 ديســمبر 2019.. 9

 تعييــن مدققــي الحســابات لمراقبــة حســابات الشــركة لعــام 2020 وتخويــل مجلــس اإلدارة بتحديــد أتعابهــم. . 10

 مــا يســتجد مــن أعمــال طبًقــا للمــادة 207 مــن قانون الشــركات التجارية.. 11

 تاريخ تداول الســهم بدون استحقاق
)أول يــوم تــداول بدون اســتحقاق لألرباح(

26 مارس 2020

آخر يوم تداول الســتحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الســتحقاق األرباح، ليتم تقييد اســم المســاهم في ســجل األســهم يوم االســتحقاق(

25 مارس 2020

يوم االستحقاق 
)المســاهمون المقيــد أســمائهم فــي ســجل األســهم فــي هــذا التاريــخ لهــم الحق  في الحصــول على األرباح(

29 مارس 2020

يوم الدفع
)اليــوم الــذي ســيتم فيــه توزيع األربــاح على المســاهمين المســتحقين(

12 أبريل 2020

التاريخالحدث
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