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 موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة لمناقشة أمور إعتيادية و غير إعتيادية

 
 السادة /  بورصة البحرين

 
شركة إدارة  مجلس  )ش.م.ب.(  مجمع  يسر  الحرة  لألسواق  التجاري:    -  البحرين  السجل  السادة    (23509)رقم  دعوة 

المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقررعقده في الساعة الحادية عشرة صباح يوم األثنين 

الراغبين حضور األجتماع عبر    السادة المساهمين الكرام ، أمافي قاعة المها بفندق داون تاون روتانا  2022مارس    14

مشاركتهم في األجتماع بكل  إتباع التعليمات و الخطوات األرشادية التالية لضمان فعليهم    المرئي )زووم(تصال  وسائط ااال

 :مرونة

للمساهم أو من سيمثله  إرسال طلب حضور األجتماع مع صورة واضحة من البطاقة الشخصية أو من جواز السفر - 1

وذلك    agm@bdutyfree.com اإللكتروني بريدباألضافة إلى نسخة من بطاقة التفويض ورقم األتصال على ال

 .قل من موعد إنعقاد األجتماعألعلى ا ساعة 24للتحقق من هوية وصف الحاضر وذلك قبل 

المرئي    برابط نظام التواصل بعد إستالم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور - 2

ي، كما آللجهزة الخلوية أو الحاسب األالبرنامج سواء كان على ا )زووم( وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت

   .والصورة يشترط وجود خاصية الصوت

 

جتماع الثالث  ألأن يعقد ا ،على 2022 مارس 21 ألثنينجتماع الثاني في يوم األوفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون ا

وذلك  وم(  زو)تصال المرئي   ألوسائط ا و عبروالمكان  في نفس الزمان    2022مارس    28  ألثنينمر في يوم األإذا إقتضى ا

 : أدناهالمفصل  عمال أللمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول ا

 

 جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:أوالً: 

 والمصادقة عليه.  2021مارس  23قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ  -(1

 والتصديق عليه.  2021ديسمبر   31مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في   -(2

 . 2021ديسمبر  31هية في اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنت -(3

 ، والتصديق عليها.2021ديسمبر   31مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في  -(4

 : 2021إعتماد توصية مجلس اإلدارة بشأن التخصيصات التالية لعام   -(5

هم الواحد والبالغة إجمالياً   فلساً للس 30% من رأس المال المدفوع، أي 30توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  -أ(

4,268,158   ً  . 2022 مارس 31، وسيتم دفع األرباح في موعد أقصاه دينار بحرينيا
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 الحدث  التاريخ 
2022مارس  14 اجتماع الجمعية العامة  تاريخ    

 )تاريخ موافقة المساهمين(
2022مارس  15 ستحقاق األرباح ل آخر يوم تداول    

) في سجل األسهم يوم االستحقاق( م المساه تم تقييد اسملي ستحقاق األرباح، اليوم تداول   رآخ  
2022مارس  16 سهم بدون استحقاق ال تداول  تاريخ     

ألرباح(ل)أول يوم تداول بدون استحقاق   
2022مارس  17  يوم الستحقاق   

الحق في الحصول على األرباح()المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم   
2022 مارس 31  يوم الدفع  

رباح على المساهمين المستحقين(األ)اليوم الذي سيتم فيه توزيع    
 

دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة    65,000تخصيص مبلغ -(6

 والسياحة. 

  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و وإلتزام الشركة بمتطلبات 2021مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام  -(7

 مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه. 

مع أيٍ من األطراف ذات العالقة   2021ديسمبر  31ي جرت خالل السنة المالية المنتهية  التبليغ على العمليات الت -(8

 من قانون الشركات التجارية.  189من البيانات المالية تماشياً مع المادة  19كما هو مبين في االيضاح رقم 

 . 2021ديسمبر   31هية في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنت -(09

( 2024- 2023-2022فتح باب اإلنتخاب لعضوية مجلس اإلدارة لشغل عشرة مقاعد لدورة مدتها ثالث سنوات ) -(10

لن يتمكن   ( من قانون الشركات التجارية.175( من النظام األساسي للشركة، و وفقا للمادة رقم )29وفقا للمادة )

 تصال المرئي )زووم( من التصويت وإنتخاب مجلس اإلدارة.ر وسائط ااالاألجتماع عب ينالمساهمين الحاضر

  أتعابهم. وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد 2022تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة لعام  -(11

 .  من قانون الشركات التجارية 207ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة  -(12

 

 إجتمـاع الجمعية العامة غير العادية: ثانيـاً: جدول أعمال 

 2021مارس   23قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في  -(1

 والمصادقة عليه. 

 

  2020لسنة   28الموافقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم    -(2

، و متطلبات قرار 2001لسنة    21 أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقموالخاص بتعديل بعض  

والخاص بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم   2022لسنة    3رقم  

ساسي ليشمل جميع ألة عقد التأسيس والنظام ا، وذلك بإعادة صياغ2002لسنة    6الصادرة بالقرار رقم    2001لسنة    21
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)امسح الرمز  تلك التعديالت، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية،  بحسب تفاصيل التعديالت في المسودة المرفقة  

 للحصول على المسودة(.

 

التعديالت السابقة، وبما يتوافق مع الموافقة على إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة ليشمل جميع  -(3

  .التعديالت في قانون الشركات ومتطلبات الجهات الرقابية

تفويض رئيس مجلس األدارة أو من يقوم الرئيس بدوره بتفويضه للتوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام  -(4

 األساسي المعدلين وفقاً لما ذكر في البندين السابقين أعاله. 

 

 مالحظات هامة:
ساعة السابقة لالجتماع الحضور شخصياً أو تعيين وكيل لحضور االجتماع والتصويت بالنيابة    24يحق للمساهمين المسجلين في سجل الشركة في    -

 عنهم بشرط أال يكون مثل هذا الوكيل مديًرا أو موظف في الشركة )ما لم يكن الوكيل من أقارب المساهم من الدرجة األولى(. 
الذين ال    يجب على الوكيل أو الممثل المعين أعاله أن يحمل بطاقة الهوية إلى االجتماع كدليل على الهوية والتوقيع. لن يسمح للوكيل أو الممثلين  -

 يقدمون الهوية المطلوبة بالدخول أو التصويت في اجتماع الجمعية العامة. 
م على أنه: * اليجوز توكيل أحد أعضاء    2001(  لسنة  21ر بمرسوم بقانون رقم )(  من قانون الشركات التجارية الصاد203تنص المادة )  -

ساعة من موعد األجتماع لدى مسجلي    24مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة لحضور االجتماع. يرجى من السادة المساهمين إيداع هذا التوكيل قبل  

الطابق    ، المالي  البحرين  مرفأ  للمقاصة  البحرين  شركة  الهاتف:  األسهم  البريد  973  17228061فاكس:    +   973  17108833الرابع.   +

  registry@bahrainbourse.comاإللكتروني:  

 

 

 Name صادق إسماعيل عبدالعزيز  اإلسم 

 Title سكرتير مجلس األدارة و مسؤول الحوكمة المسمى الوظيفي

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 
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Announcement of the Annual General Meeting to discuss 
Ordinary/ Extraordinary Items 

 
 

To: Bahrain Bourse 
The Board of Directors of Bahrain Duty Free Shop B.S.C (CR No: 23509) is pleased to invite you 

to attend the Annual General Meeting of 2021 that will be held on Monday 14th March 2022 

at 11.00AM at ALMAHA BALLROOM- Downtown Rotana Hotel, Manama, OR via video 

teleconferencing (Zoom) in which shareholders are requested to follow the below steps and 

guidelines to ensure their participation in the meeting:  

 

1. To send an email request (which must include a clear copy of identification of smart card 

or passport for the shareholder, or the person representing them with the proxy including 

the contact number on the email address) to agm@bdfs.bh This should be at least 24 

hours prior to the scheduled time of the AGM. 

 

2. Once the above documentation/information is received, a link will be sent to the attendee 

for the online server (Zoom) prior to the meeting to allow the attendee to take the 

necessary steps to install the application on their smart devices /Notebooks to join the 

meeting. The device used to participate in the online session must be compatible with the 

video and voice services. If the required quorum is not met, a second meeting will be held 

on Monday 21st March 2022 or a third meeting, if required, will be held on Monday 28th 

March 2022 at the same time and same format of Physical and virtual conference call 

(Zoom) and to consider the following agenda: 

 
The Agenda of the Annual General Meeting  
 
1. To read and approve the minutes of the previous AGM, held on 23rd March 2021; 

2. Review and approval of the board of Directors report for the year ended 31st December 

2021; 

3. Listen to external auditor’s report regarding the Company’s financial status for the year 

ended 31st December 2021 

4. Review and approval of the Audited Financial Statements for the year ended 31st 

December 2021; 
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5. Review and approval of the Board’s recommendation of the following appropriations for 

the year 2021: 

5.1.  Distribution of 30% of share nominal value, equivalent to 30 fils per share amounting 

to BD 4,268,158 shall be distributed to the shareholders by 31st March 2022. 

Event Date 

General Meeting Date   
(Shareholders’ approval date) 

14 March 2022 

Cum-Dividend Date 
(Last day of trading with entitlement to dividends) 

15 March 2022 

Ex-Dividend Date 
(First day of trading without entitlement to dividends) 

16 March 2022 

Record Date 
(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be 
entitled to dividends) 

17 March 2022 

Payment Date 
(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders) 

31 March 2022 

 

6. Allocation of BD 65,000  as Board of Directors remuneration, subject to the approval of the 

Ministry of Industry, Commerce and Tourism. 

7. To discuss and approve the Board of Directors Corporate Governance Report for the year ended 

31st December 2021; and comply with the requirements of the Ministry of Industry, Commerce 

and Tourism, AND Central Bank of Bahrain. 

8. To notify the related party transactions carried out during the financial year ended 31st December 

2021 as stated in note # 19 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial 

Companies Law. 

9. Relieving the Board Directors of any liability regarding the decisions they have taken during the 

year ended 31st December 2021; 

10. Elect members of the Board of Directors for the next three years cycle (2022-2023-2024) to occupy 

ten seats in accordance with Article (29) of the company’s articles of association, and in 

accordance with Article No. (175) of the Commercial Companies Law. (Shareholders attending 

virtually will not be able to vote for the Board of Directors election). 

11. Appointment of external auditors for 2022 and authorizing the Board of Directors to decide their 

fees; 

12. Any Other Business in accordance with Article 207 of the CCL. 
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The Agenda of the Extraordinary General Meeting: 

1. To Read and Approve the minutes of the previous on EGM held on 23rd March, 2021. 

2. Approval of the amendment of the articles of incorporation and articles of association of the 

company to comply with the requirements of Law No. 28 For the year 2020, regarding the 

amendment of some provisions of the Commercial Companies Law promulgated by Decree-Law 

No. 21 of 2001, and the requirements of Resolution No. 3 of 2022 regarding the amendment of 

some provisions of the executive regulations of the Commercial Companies Law promulgated by 

Decree-Law No. 21 of 2001 issued by Resolution No. 6 of 2002, by redrafting the Memorandum 

of Association and Articles of Association to include all these amendments, and in accordance with 

the requirements of the regulatory authorities, and according to the detailed amendments 

attached (Scan the QR Code). 

 

3. To approve the Amendments of the re-drafting of the Memorandum of Association and the 

Articles of Association of the Company to include all previous amendments and in accordance with 

the amendments in the Companies Law and the requirements of the regulatory bodies. 

 

4. Authorizing the Chairman or whomsoever he appoints, to sign on the above amendments in front 

of the Notary Public. 

 

 

 

 Sadeq Ismaeel Abdulaziz Name اإلسم 

 Board Secretary and CG Officer  Title المسمى الوظيفي

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 

  

 


