
 

 

 بطاقة توكيل                                                        

  لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

(  دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الشركة البحرينية للترفيه العائلييسر رئيس مجلس إدارة  )

 عبر وسائل، 2021مارس 24من يوم ااالربعاء  الموافق  الثانية عشرة ظهرا   في تمام الساعةو المقرر  شركةالعادية لل

 .االتصال األكترونية

 

 إثبات من واضحة نسخة مع االجتماع من ساعة 24 قبل العادية الجمعية اجتماع لحضور طلب إرسال (1

 من نتمكن تىح اإللكتروني، والبريد االتصال ورقم والتوكيل اإلرسال إعادة أو للمساهم الشخصية الهوية

 registry@bahrainclear.comالمشارك  هوية تأكيد

 

 تزويد سيتم المطلوبة، والمعلومات المستندات جميع استالم بوضوحللمقاصة  البحرين تؤكد أن بعد (2

 من يتمكنوا حتى االجتماع، قبل المرئية، االتصال بإجراءات االجتماع في المشاركة في الراغبين المساهمين

 ميزات توافر شريطة باليد، محمول جهاز أي أو الشخصي الكمبيوتر على التنزيل أو التطبيق إلى الوصول

 التطبيق إلى بالوصول والسماح والفيديو الصوت

 إنجاح في ةوتفاعلي بسالسة للمساهمة أعاله المذكورة بالتعليمات االلتزام المساهمين من نطلب ذلك، على وبناء

 31وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد اجتماع ثان يوم األربعاء  .واللوائح للقواعد وفقا   االجتماع

سوف  .يرجى ذكر االجتماع الثالث اذا لزمفي نفس الوقت وسيُعنى بالنظر في جدول األعمال  2021مارس 

في نفس الوقت  2021أبريل  07يكون الموعد البديل لالجتماع في حال عدم اكتمال النصاب وهو االربعاء 

 واستخدام نفس االسلوب للنظر في جدول االعمال التالي.

 

 عم             ن           ال                                                                                الجمعية العمومية العادية:جدول أوال:

 )المرفق طيه( و المصادقة عليه.  2020مارس  11قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ  .1

 و المصادقة عليه. 2020ديسمبر  31مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في   .2

 . 2020ديسمبر  31ية للسنة المالية المنتهية في اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المال .3

 و المصادقة عليها. 2020ديسمبر  31مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  .4

 ووزارة متطلبات مصرف البحرين المركزيبلتزام الشركة وإ 2020مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة  .5

 والمصادقة عليه. الصناعة والتجارة والسياحة 

 ذات العالقةة كمةا هةو مبةين فةي اإليضةاح طرافمع اي من اال 2020ديسمبر  31لية المنتهية االتبليغ والموافقة على العمليات التى جرت خالل السنة الم .6

 رية امن قانون الشركات التج 189تماشيا مع المدة  نات الماليةامن البي 27رقم

 .2020ديسمبر  31إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في  .7

 مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهمو تفويض  2021ديسمبر  31تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية  .8

 من قانون الشركات التجارية.  207ما يستجد من أعمال طبقا  للمادة  .9
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 هامة للمساهمين:  مالحظة
 

 بورصة البحرين.على موقع بورصة البحرين يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خالل  2020ديسمبر  31المالية للسنة المالية المنتهية في  يمكنكم الحصول على البيانات 

 خالل من التوكيل من نسخة على الحصول يمكنك www.bflc.com.bh 

 تماع الحضور شخصيا  أو أن يوكل خطيا  عنه أي شخص لحضور اإلجتماع و التصويت نيابة عنه مع األخذ يحق ألي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد اإلج

 بعين اإلعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.

 ن المساهم يخّوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطيا  وصادرا  في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر اإلجتماع تقديم خطاب تفويض م

 عن الشخص المفوض بالشركة و مختوما  بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد إليداع التوكيل.

  مملكة  –المنامة  - 3203ص. ب.  - 4بحرين كلير , بوابة  -البحرين المالي   ج المرفأساعه على االقل من موعد االجتماع  في  بر 24يجب ايداع التوكيل )بطاقة التوكيل ( قبل

 الصادر التوكيل أن إلى شارةاإل النهائي. تجدر الموعد قبل االستالم تأكيد مع csd.info@bahrainbourse.comأو إيميل:  17256362فاكس  -  17261260هاتف :  -البحرين   

 االجتماع. ألغراض صالح غير النهائي الموعد بعد

 ( :17215080ألي استفسارات يرجى االتصال بقسم  العالقات العامة و عالقات المستثمرين على الرقم التالي)  . 
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