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دعوة لحضور اجتماع
 الجمعية العامة العادية

دعــوة  ش.م.ب.  الحــرة  لألســواق  البحريــن  مجمــع  شــركة  إدارة  مجلــس  يســر 
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.

وفــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب، فســيكون االجتمــاع الثانــي فــي يــوم األربعــاء 
 1 أبريــل 2020 ، علــى أن يعقــد االجتمــاع الثالــث إذا إقتضــى األمــر فــي يــوم األربعــاء
٨ أبريــل 2020 فــي نفــس الزمــان و المــكان وذلــك لمناقشــة وإقــرار البنــود المدرجــة 

فــي جــدول األعمــال أدنــاه: 

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

 مناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن أعمــال الشــركة للســنة المنتهيــة فــي. 2
 31 ديســمبر 2019 والتصديــق عليــه.

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

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

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

)أ( توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة 50% ، أي مــا يعــادل 7,124,397 
ــا منــه أي %20   دينــار بحرينــي، علمــً بأنــه قــد تــم توزيــع 2،٨56،439 دينــاًرا بحرينّيً

فــي أغســطس 2019 ، كأربــاح نصــف ســنوية لغايــة 30 يونيــو 2019 

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

األربــاح  إلــى  ــا  بحرينّيً دينــاًرا   235،0٨3 األربــاح   صافــي  مــن  المتبقــي  ترحيــل  )ج( 
مــن  المقترحــة  األربــاح  والتخصيصــات  توزيعــات  خصــم  بعــد  وذلــك  المســتبقاة، 

اإلدارة. مجلــس  قبــل 

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

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

  التبليــغ والموافقــة علــى العمليــات التــي جــرت خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة. ٨
31 ديســمبر 2019 مــع أي مــن األطــراف ذات العالقــة كمــا هو مبين في االيضاح رقم 

20 من البيانات المالية تماشــيً مع المادة 1٨9 من قانون الشــركات التجارية.

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

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

 ما يستجد من أعمال طبًقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.. 11

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

26 مارس 2020

آخر يوم تداول الســتحقاق األرباح
)آخــر يــوم تــداول الســتحقاق األرباح، ليتم تقييد اســم المســاهم في

 ســجل األسهم يوم االســتحقاق(

25 مارس 2020

يوم االستحقاق 
)المســاهمون المقيــد أســمائهم فــي ســجل األســهم فــي هذا التاريــخ لهم الحق

 فــي 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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 محضـر اجتماع الجمعية العامة العادية
 الثامن والعشرين

تــم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الثامــن والعشــرين لشــركة مجمــع 
البحريــن لألســواق الحــرة ش.م.ب. يــوم الثالثــاء الموافــق 26 مــارس 2019م بقاعــة 
المهــا بفنــدق روتانــا داون تــاون بالمنامــة، فــي تمــام الســاعة العاشــرة صباًحــا، حيــث 
ترأس االجتماع الســيد فاروق يوســف المؤيد رئيس مجلس اإلدارة وبحضور أعضاء 
مجلــس اإلدارة الســادة عبــد اهلل حســن بوهنــدي، وجــالل محمــد جــالل، وجاســم 
محمــد الشــيخ، وجــواد يوســف الحــواج، ومحمــد عبــد الرحمــن الخــان، ونبيــل عبــد 
اهلل حســن الزيــن، وغســان إبراهيــم الصبــاغ، وجهــاد يوســف أميــن، وعبــد الرحمــن 

محمــد ســيف جمشــير.

ــخ 27  ــة الســابق المنعقــد بتاري ــة العامــة العادي ــراءة محضــر إجتمــاع الجمعي 1. ق
ــه. مــارس 201٨ والمصادقــة علي

تــم التصديــق باإلجمــاع علــى محضــر االجتمــاع الســابق المنعقــد بتاريــخ 27 مــارس 
201٨ وتــم اعتمــاده.

 2. مناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن أعمــال الشــركة للســنة المنتهيــة فــي
 31 ديســمبر 201٨ والتصديــق عليــه.

فــي المنتهيــة  للســنة  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  علــى  باإلجمــاع  الموافقــة   تمــت 
 31 ديسمبر 201٨ وتم اعتماده.

للســنة  الشــركة  حســابات  عــن  الحســابات  مدققــي  تقريــر  إلــى  اإلســتماع   .3
201٨ ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة 

قــام الســيد جمــال فخــرو، ممثــل شــركة كــي بــي إم جــي فخــرو للتدقيــق بقــراءة 
تقريــر مدققــي الحســابات للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 201٨م وتمــت 

الموافقــة عليــه باإلجمــاع.

ــات الماليــة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 201٨،  4. مناقشــة البيان
ــق عليهــا. والتصدي

تمــت مناقشــة البيانــات الماليــة المدققــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 201٨م مــن قبــل الســادة الحضــور، وتــم التصديــق عليهــا باإلجمــاع، بعــد 

رد الســيد فــاروق المؤيــد علــى جميــع إستفســارات الســادة المشــاركين .
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5. إعتمــاد توصيــة مجلــس اإلدارة بشــأن التخصيصــات التاليــة لعــام 201٨:

 توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من رأس المال، أي ما 	 
يعادل 7,113,597  دينار بحريني، علمًا بأنه قد تم توزيع 2,845,439 ديناًرا 

ا منه )أي 20% من رأس المال(  في أغسطس 2018، كأرباح نصف  بحرينّيً
 سنوية لغاية  30 يونيو 2018. وسيتم دفع باقي األرباح في موعد أقصاه

4 أبريل 2019.

ا لألعمال الخيرية.	  تخصيص مبلغ 149،391  ديناًرا بحرينّيً

ا إلى األرباح 	  ترحيل المتبقي من صافي األرباح 206,578 ديناًرا بحرينّيً
المستبقاة، وذلك بعد خصم توزيعات األرباح  والتخصيصات المقترحة من 

 قبل مجلس اإلدارة.

وافقــت الجمعيــة العامــة باإلجمــاع علــى اعتمــاد التوصيــات المقدمــة مــن قبــل 
مجلــس إدارة الشــركة بتوزيــع صافــي أربــاح الشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

31 ديســمبر201٨م ، كمــا هــي مذكــورة أعــاله.

6. تخصيــص مبلــغ 130,000 دينــار بحرينــي لمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة، وذلــك 
بعــد موافقــة وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة.

مــن  المقدمــة  التوصيــة  إعتمــاد  علــى  باإلجمــاع  العامــة  الجمعيــة  وافقــت 
اإلدارة مجلــس  ألعضــاء  المكافــأة  مبلــغ  بتخصيــص  الشــركة  إدارة   مجلــس 

7. مناقشــة تقريــر حوكمــة الشــركات لعــام 201٨ وإلتــزام الشــركة بمتطلبــات 
والمصادقــة  المركــزي  البحريــن  و مصــرف  والســياحة،  والتجــارة  الصناعــة  وزارة 

عليــه.

قــدم الســيد فــاروق يوســف المؤيــد رئيــس مجلــس اإلدارة، تقريــر مجلــس اإلدارة 
وزارة  بمتطلبــات  الشــركة  والتــزام  الشــركات  حوكمــة  نظــام  تطبيــق  بشــأن 
الصناعــة والتجــارة والســياحة، و مصــرف البحريــن المركــزي خــالل الســنة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 201٨م، حيــث تمــت مناقشــته مــن قبــل الســادة الحاضريــن وتمــت 

المصادقــة عليــه باإلجمــاع .

 ٨. التبليــغ والموافقــة علــى العمليــات التــي جــرت خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة
  31 ديســمبر 201٨ مــع أي مــن األطــراف ذات العالقــة كمــا هــو مبيــن فــي االيضــاح

رقم 20 من البيانات المالية تماشيً مع المادة 1٨9 من قانون الشركات التجارية.
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ــات  ــر عــن العملي ــد رئيــس مجلــس اإلدارة، تقري ــاروق يوســف المؤي قــدم الســيد ف
التــي جــرت خــالل الســنة الماليــة المنتهية 31 ديســمبر 201٨ مع األطــراف ذات العالقة 
والمبيــن فــي االيضــاح رقــم 20 مــن البيانــات الماليــة، حيــث تمــت مناقشــته مــن قبــل 

الســادة الحاضريــن وتمــت المصادقــة عليــه باإلجمــاع .

9. إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي مــا يتعلــق بتصرفاتهــم عــن الســنة 
.201٨ ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الماليــة 

وافقــت الجمعيــة العامــة باإلجمــاع علــى إبــراء ذمــة أعضــاء مجالــس اإلدارة فــي كل 
مــا يتعلــق بتصرفاتهــم عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 201٨م.

10. الموافقــة علــى خدمــة عضــو واحــد كعضــو مجلــس إدارة ألكثــر مــن خمــس 
شــركات بحرينيــة عامــة وذلــك بموجــب المــادة 193 مــن قانــون الشــركات التجاريــة. 
توضيحــات: ينــص قســم الضوابــط الصــادر عــن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة 
علــى أنــه ال يجــوز لعضــو فــي مجلــس إدارة شــركات بحرينيــة عامــة أن تكــون لــه 
ــة عامــة. علمــً إن  ــس إدارة لشــركات بحريني ــات فــي مجال ــر مــن خمــس عضوي أكث
ــن لألســواق الحــرة، وهــو الســيد/  أحــد أعضــاء مجلــس إدارة شــركة مجمــع البحري
جهــاد يوســف أميــن، يتبــوأ مركــز عضــو مجلــس إدارة ألكثــر مــن خمــس شــركات 
بحرينيــة عامــة، وهــم شــركة مجمــع البحريــن لألســواق الحــرة، شــركة البحريــن 
ــن للســينما، و مجموعــة بــي  الوطنيــة القابضــة، مجموعــة ترافكــو، شــركة البحري
أم أم أي. أيضــً يمثــل شــركة البحريــن الوطنيــة القابضــة فــي )شــركة البحريــن 
الوطنيــة للتأميــن و الشــركة المتحــدة للتأميــن(، ويمثــل بــي أم أم أي فــي )شــركة 
البنــادر للفنــادق(، يمثــل شــركة ترافكــو فــي )شــركة البحريــن للمواشــي(. حيــث ال 
يعتقــد مجلــس اإلدارة بــأن هنالــك أي تضــارب فــي المصالــح نتيجــة عضويــة الســيد/ 
جهــاد يوســف أميــن فــي مجلــس إدارة الشــركة وفــي الوقــت ذاتــه عضويتــه فــي 
الشــركات العامــة األخــرى، فــإن المجلــس أيضــً يعتقــد بــأن الســيد/ جهــاد يوســف 
أميــن يكــرس وقتــً كافيــً للقيــام بمهامــه كعضــو فــي مجلــس إدارة الشــركة، إال 

ــة. أن مجلــس اإلدارة يطلــب موافقــة المســاهمين علــى هــذه العضوي

وافقــت الجمعيــة العامــة باإلجمــاع علــى عضويــة الســيد/ جهــاد يوســف أميــن فــي 
مجلــس إدارة شــركة مجمــع البحريــن لألســواق الحــرة.

لــدورة  مقاعــد  لشــغل عشــرة  اإلدارة  لعضويــة مجلــس  اإلنتخــاب  بــاب  فتــح   .11
مدتهــا ثــالث ســنوات )2019-2020-2021( وفقــا للمــادة )29( مــن النظــام األساســي 

للشــركة، و وفقــا للمــادة رقــم )175( مــن قانــون الشــركات التجاريــة.

إجـتـمـاع الـجـمـعـيـة الـعـاديـة  6إجـتـمـاع الـجـمـعـيـة الـعـاديـة 5

قــام الســيد فــاروق المؤيــد بقــراءة أســماء المرشــحين الثالثــة عشــر )13( المتقدميــن 
لعضويــة المجلــس موضًحــا بــأن المطلــوب انتخــاب عشــرة أســماء مــن بينهــم وهم 

السادة :

الســيد/ فــاروق يوســف المؤيــد، الســيد/ عبــد اهلل حســن بوهنــدي، الشــيخ محمــد 
ــن علــي آل خليفــة، الســيد/ جــالل محمــد جــالل، الســيد/ جــواد يوســف الحــواج،  ب
الســيد/ نبيــل عبــد اهلل الزيــن، الســيد/محمد عبــد الرحمــن الخــان، الســيد/ جاســم 
محمد الشــيخ، الســيد/ عبدالرحمن محمد ســيف جمشــير، الســيد/ جهاد يوســف 
أميــن، الســيد/ نضــال عبدالســالم العمــري، الســيد/ كاليــان ســونديرام، الســيد/ 

ســوريش ت. فيدياناثــان

وبعــد االنتهــاء مــن إجــراء عمليــة التصويــت التــي تمــت تحــت إشــراف لجنــة مكّونــة 
مــن ممثليــن وزارة الصناعــة والتجــارة وممثــل شــركة البحريــن للمقاصــة وممثلــة 
مصــرف البحريــن المركــزي وممثلــة بورصــة البحريــن، قــام الســيد إبراهيـــم عـــواچي 

ممثــل وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بإعــالن الفائزيــن وهــم الســادة:

الســيد/ فــاروق يوســف المؤيــد، الســيد/ عبــد اهلل حســن بوهنــدي، الشــيخ محمــد 
بــن علــي آل خليفــة، الســيد/محمد عبــد الرحمــن الخــان، الســيد/ جــواد يوســف 
الحــواج، الســيد/ جهــاد يوســف أميــن، الســيد/ جــالل محمــد جــالل، الســيد/ جاســم 
محمــد الشــيخ، الســيد/ نبيــل عبــد اهلل الزيــن، الســيد/ عبدالرحمــن محمــد ســيف 

جمشــير.

لدورتــه اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  المذكوريــن  الســادة  تعييــن  تــم   وبهــذا 
 القادمة ) 2019 - 2020 - 2021 (.

12. تعييــن مدققــي الحســابات لمراقبــة حســابات الشــركة لعــام 2019 وتخويــل 
مجلــس اإلدارة بتحديــد أتعابهــم.

وافقــت الجمعيــة العامــة باإلجمــاع علــى إعــادة تعييــن شــركة كــي بــي إم جــي 
 فخــرو للتدقيــق المالــي، للقيــام بأعمــال المراقبــة والتدقيــق لحســابات الشــركة

لعام 2019م، كما وافقت باإلجماع على تخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابها.

وحيــث لــم تكــن هنــاك أعمال مســتجدة، أعلن الســيد فــاروق المؤيد ختام الجلســة 
فــي حوالــي الســاعة العاشــرة والنصــف، بعــد أن شــكر الســادة الحاضريــن علــى 

حضورهــم وحســن اســتماعهم.

صادق إسماعيل عبدالعزيز
سكرتير مجلس اإلدارة

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة
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25th March 2020

26th March 2020

29th March 2020

12th April  2020

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

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

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

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

Event Date

6. Allocation of BD 130,000 as Board of Directors’ remuneration, 
subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce;

7.  To discuss and approve the Board of Directors’ Corporate 
Governance report for the year ended 31st December 2019; 
and comply with the requirements of the Ministry of Industry, 
Commerce and Tourism, and Central Bank of Bahrain.

8. To notify and approve the related party transactions carried out 
during the financial year ended 31st December 2019 as stated in 
note no.20 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 
2019;

10. Appointment of external auditors for 2020 and authorizing the 
Board of Directors to decide their fees;

11. Any Other Business in accordance with Article 207 of the CCL.

(B) Allocation of BD 149,973 for charity and community welfare;

(C) Transfer to Retained Earnings BD 235,083

Invitation 
The Annual General Meeting

The Board of Directors of Bahrain Duty Free Shop Complex B.S.C. 
is pleased to invite you to attend the Annual General Meeting of 
2019 that will be held on Tuesday 24th March 2020 at 10:00AM at 
Down Town Rotana Hotel- AL Maha Ballroom, Kingdom of Bahrain. 
If the required quorum is not met, a second meeting will be held 
on Wednesday 1st April 2020 or a third meeting, if required, will be 
held on Wednesday 8th April 2020 at the same time and location to 
consider the following AGM Agenda:

1. To read and approve the minutes of the previous AGM held on 
26th March 2019;

2. Review and approval of the Board of Directors’ report for the year 
ended 31st December 2019;

3. Listen to external auditor’s report regarding the Company’s 
financial status for the year ended 31st December 2019;

4. Review & approval of the audited financial statements for year 
ended 31st December 2019;

5. Review and approval of the Board’s recommendation of the 
following appropriations for the year 2019:

(A) Distribution of 50% cash dividend, equivalent to BD 7,124,397 of 
which 20% (BD 2,856,439) was disbursed as interim cash dividend in 
August 2019
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أنا الموقع أدناه/.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... بصفتي مساهًما 

في شركة مجمع البحرين لسواق الحرة ش.م.ب. قد وكلت السيد/ السيدة:........................................................................................................................................................................................

بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماعي الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثالثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٠   م عند الساعة 

العاشرة صباح¦ في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا، أو أي إجتماع مؤجل عنه.

- البيانات المالية ستكون متاحة على موقع الشركة و موقع بورصة البحرين
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بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماعي الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثالثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٠   م عند الساعة 

العاشرة صباح¦ في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا، أو أي إجتماع مؤجل عنه.

- البيانات المالية ستكون متاحة على موقع الشركة و موقع بورصة البحرين

 Tuesday 24th March 2020 at 10:00AM 
at Down Town Rotana Hotel Manama

 AL Maha Ballroom

Invitation  
The Annual General Meeting




