
دعوة لحضور اجت�ع الجمعية العامة العادية
يرس مجلس إدارة رشكة البحرين للتسـهيالت التجارية ش.م.ب. دعوة السـادة املسـاهم� الكرام لحضور اجت�ع الجمعية العامة العادية للرشكة واملقرر عقده يف �ام 

الساعة ٩:٠٠ صباح يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١ يف قاعة أوال بفندق الخليج، املنامة - مملكة البحرين، وذلك ملناقشة وإقرار جدول األع�ل التايل:

جدول أع�ل الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محرض االجت�ع السابق للجمعية العامة العادية املنعقد يف ٢٠١٩/٠٣/٢٦ واملصادقة عليه.

٢. مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أع�ل الرشكة ومركزها املايل للسنة املالية املنتهية يف ٢٠١٩/١٢/٣١ واملصادقة عليه.

٣. االست�ع إىل تقرير مدققي الحسابات الخارجي� عن البيانات املالية للرشكة عن السنة املالية املنتهية يف ٢٠١٩/١٢/٣١. 

٤. مناقشة الحسابات الختامية للرشكة عن السنة املالية املنتهية يف ٢٠١٩/١٢/٣١ واملصادقة عليها.

٥. اعت�د توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صايف أرباح العام عىل النحو التايل:

أ . توزيع أرباح نقدية عىل املساهم� بنسبة ٥٠٪ من رأس املال املدفوع (١٠,٠٧١,٤٢٤ دينار بحريني)، أي ٥٠ فلسا للسهم الواحد:

 

.Äب . ترحيل مبلغ  ٤٦٠,٠٠٠ دينار بحريني إىل االحتياطي القانو

ت . ترحيل مبلغ  ٧٥٠,٠٠٠ دينار بحريني إىل االحتياطي العام.

ج . تخصيص مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للهبات والتربعات.

د . تدوير مبلغ ٥,٥٣٠,٤٢٧ دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.

٦. املوافقة عىل مقرتح توزيع مبلغ ٤٤٠,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة لعام ٢٠١٩.

٧. املوافقـة عـىل إصـدار سـندات جديـدة تصـل إىل ٥٠ مليون دينار بحرينـي وتحدد رشوط ومتطلبات إصدارها مـن قبل مجلس اإلدارة، بعـد موافقة مرصف البحرين 

املركزي. 

٨. مناقشة تقرير حوكمة الرشكات والتزام الرشكة Ñتطلبات مرصف البحرين املركزي للسنة املالية املنتهية يف ٢٠١٩/١٢/٣١ واملصادقة عليه.

٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بترصفاتهم خالل السنة املالية املنتهية يف ٢٠١٩/١٢/٣١.

١٠. تعي� أو إعادة تعي� مدققي الحسابات الخارجي� عن السنة املالية ٢٠٢٠ بعد موافقة مرصف البحرين املركزي، وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

١١. التبليغ عن العمليات التي جرت خالل السنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٩ مع أي من األطراف ذوي العالقة ك� هو مب� يف اإليضاح رقم (٢٣) من البيانات 

املالية �اشيا مع املادة (١٨٩) من قانون الرشكات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١. 

١٢. انتخاب خمسة مرتشح� وتعي� خمسة لعضوية مجلس اإلدارة للسنوات الثالث القادمة، بعد موافقة مرصف البحرين املركزي.

١٣. ما يستجد من أع�ل طبقا لل�دة (٢٠٧) من قانون الرشكات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.
عبدالرحمن يوسف فخرو

رئيس مجلس اإلدارة
مالحظات هامة للمساهم�:

١. عىل املسـاهم� الراغب� يف ترشـيح أنفسـهم لعضوية مجلس اإلدارة للسـنوات الثالث القادمة، الرجوع لإلعالن املنشـور يف الصحافة املحلية يف ١٩ فرباير ٢٠٢٠  واملعلن عنه يف 
املوقع� اإللكرتوني� لبورصة البحرين والرشكة. 

٢. Ûكن الحصول عىل است�رة التوكيل أو اإلنابة لحضور االجت�ع وجدول األع�ل من موقع الرشكة اإللكرتوÄ أو مسجيل األسهم السادة رشكة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)، 
Ñكاتبــهم الكائنـة بالطابـق الرابـع مـن بـرج مرفأ البحريـن املايل (بوابة املرفأ)، بنايـة: ٣١، طريق: ٣٨٣ مجمع ٣٠٥، صنـدوق بريد: ٣٢٠٣، هــاتف: ١٧٢٦١٢٦٠ - ١٧١٠٨٨٣٦، 

فـــاكس: ١٧٢٥٦٣٦٢، الربيد اإللكرتوinfo@bahrainclear.com :Ä املنامة، مملكة البحرين، بدًء من يوم اإلثن� املوافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩. 
٣. يجب إيداع التوكيل لدى مسجيل األسهم قبل ٢٤ ساعة من موعد االجت�ع.  

٤. يحق ألي مساهم مسجل اسمه يف سجل املساهم� للرشكة بتاريخ عقد االجت�ع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور االجت�ع والتصويت نيابة عنه، مع 
األخذ بع� االعتبار أن يكون هذا الوكيل من غã رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الرشكة.

٥. يف حالـة عـدم توافـر النصـاب القانـوÄ يف االجت�ع املقرر أعاله، تنعقد الجمعية العامة العادية يف اجتـ�ع ثاٍن لذات جدول األع�ل ويف نفس الزمان واملكان يوم الثالثاء املوافق 
٢٠٢٠/٠٤/٠٧، وكذلك يف حالة عدم توافر النصاب يف االجت�ع الثاÄ تنعقد الجمعية العامة العادية يف اجت�ٍع ثالٍث لذات جدول األع�ل ويف نفس الزمان واملكان يوم الثالثاء 

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

اإلÛيـل  أو   ،١٧٩١١٩٠٠ الفاكـس:  أو   ،١٧٧٨٧٢٠٩ التـايل:  الرقـم  عـىل  املوسـوي،  جـالل  السـيد  اإلدارة  مجلـس   ãسـكرت مـع  التواصـل  يرجـى  استفسـارات  ألي   .٧
.jalmousawi@bahraincredit.com.bh

التاريخالحدث

آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
(آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم املساهم يف سجل األسهم يوم االستحقاق)

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
(أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح)

يوم االستحقاق 
(املساهمون املقيد أس�ئهم يف سجل األسهم يف هذا التاريخ لهم الحق يف الحصول عىل األرباح)

يوم الدفع
(اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح عىل املساهم� املستحق�)

١ أبريل ٢٠٢٠

٢ أبريل ٢٠٢٠

٥ أبريل ٢٠٢٠

١٦ أبريل ٢٠٢٠


