
 

 العادية دعوة اجتماع الجمعية العمومية

ي ضرر مجةسحل اجةيسلةيبجةيةل ليبجةية ريبجةيسررم  جةيلمةاججيسررمجلس إجارةمشجكررملبجةين ميصجيح رر ينجةيسرردصج ةي.مرسرربجوة ا مسجرم شجةيلسرر  ليص

ة جمنمج سرررر  لجج.ةيخ يجدمرقجسجن0وق مبجأ ةلج ذيكجفيجج0100ل مإجج01جةيل ةفقجةيثالث ء ررررن  و جي اجج01:11فيجةيسرررر مبجج ةيلقممجمقرهي كررررملبج

مرجةألسحل اجس مبجلصجل ج02قنلججBahrain.helpdesk@karvy.comسجن يحسسيلجم ىجةينميرجةاليلحم ميجZOOMةالح  لجةاليلحم ميبجوجز  ا،ج

جةيلنيصجأرم ه:جسر لجةألمل لج اقمةميلم قكبجج ذيك ةأليلحم ميجن يمةنطجنةرجةيحألرجلصجةيني م ت ليصجةيمةغنيصجن ي ض مج جس فجيحاجحز يرجةيلس 

 :العادية العمومية الجمعية اجتماع أعمال جدول

ج.ةيل  رقبجم يه ج 2020جل مإج02جفيجةيلمةقرجةيس نقجةية ريبجةيةل ليبجةيسلةيبجةسحل اجل ضمجقمةءش .1

ج.م يهج ةيل  رقبج0101جريسلنمج00جفيجةيلمح.يبجةيل ييبجي سمبجةيكملبجةمل لجمصجةإلرةمشجلس إجحقميمجلم قكب .2

ج.0101جريسلنمج00جفيجةيلمح.يبجةيل ييبجي سمبجةيل ييبجةيني م تةيخ مسييصجمصججةي س ن تجلرققيجحقميمجةالسحل اجةيى .3

ج. ةيل  رقبجم ي. ج0101جريسلنمج00ي سمبجةيل ييبجةيلمح.يبجفيججةيل ييبجةيني م تجلم قكب .4

ج-ةيح يي:جم ىجةيم  جج0101جريسلنمج00ح  يبجلس إجةإلرةمشجنحخ يصج  فيجأمن حجةيسمبجةيل ييبجةيلمح.يبجفيججةمحل ر .5

ج ن ميميجريم مج990,000جنلن غسجةي ة رجي س.اجف إج01وجةيلرف اجةيل لجمأإجلصج٪01جقرم  جةيلس  ليصجم ىجمقريبجأمن حجح زيعج أ

ج

ج

 

ج

ج ةيخيميبجي س مجةالمل لجن ميميجريم مج35,000جلن غجحخ يصج م

ج.ةيلسحنق شجةألمن حجايىجن ميميجريم م375,033 جلن غجح  يل جت

خ ضة وججج.0101جريسلنمج00ي سمبجةيل ييبجةيلمح.يبجفيججن ميميجريم م166,000 لقحمحجح زيعجلل فأشجألمض ءجلس إجةإلرةمشجقرمهججم ىجيل ةفقبةج.6

جةيحس مشج ةيسي  ب  جةي م مبجمشةيل ةفقبج ز

ج.0101جيسمبج ةيسي  بج ةيحس مشجةي م مبج  زةمشجةيلملز جةين ميصجل مفجحط ن تةيكملبجنلجةيحزةاةيكمل تج لرىجج  للبجحقميمجلم قكبج.7

جايض حجفيجل ضنج  جلل مالقبججذةتجأطمةفجأ جلعج0101ريسلنمج00جفيجةيلمح.يبجةيل ييبجةيسمبجخاللحلتجةيحيججةيلة لالتجاخط مج اقمةم ج.8

ج.ةيحس ميبجةيكمل تجق م صجلصج081جةيل رشجلعجنل جيحل كىجةيل ييبجةيق ة اجلصج25مقاج

ج.0101جريسلنمج00جفيجةيلمح.يبجةيل ييبجةيسمبجمصجللجل جيحة قجنح مف ح.اجمصجرةمشةإلجلس إانمةءجذلبجأمض ءج ج.9

ج.أحة ن.اجنح ريرجةإلرةمشجلس إج حد يضج0100جحةييصجلرققيجةي س ن تجةيخ مسييصج ةيرةخ ييصجي سمبجةيل ييبجام رشجأ جحةييص ج.11

ج.ةيق رلبجةيثالثجي سم ةتجةإلرةمشجيلس إ ةمحخ مجمض يصجسررججأمض ءجخلسبجحةييصج.11

ج.ةيحس ميبجةيكمل تجق م صجلصسج012وجلم قكبجل جيسحسرجلصجأمل لجطنق جي ل رشج.12

 

   وـكان أحمد وزيـف
  مجلس اإلدارة يسئر

 :للمساهمين هامة مالحظات

 Kfin Technologies لصجخالل مسخبجلصجنط قبجةيح ليلججةين ميصجن م بي سمبجةيل ييبجلصجخاللجل قعججةيل ييبجةيني م تجم ىجي   ليللملاجة ج0

(Bahrain) W.L.Lج  حفجةيسررررر نع،جةيط نقج،22جلحمننمججةيزةلل،جلجةيل  ص،ج ج002:جمجصج،17212055 973+ف لإ:جج17215080 973+:

ج. Bahrain.helpdesk@karvy.com :ايلحم ميجنميرجةين ميص،جلل لبجةيلم لب،

ج.Kfin Technologies (Bahrain) W.L.L .يجللحمفجةالسحل ال مرججلصجس مبج02جقنلجالسحل اجةيسلةيبجةيةل ليب  ليلحةيجحس ياجنط قبجيسم ج0

مقرجةالسحل اجةي ض مجكخ ي جأ جةصجي للجخطي جممهجأ جكخصجي ض مججح ميخي كملبجنجصلس  ليةيجسسلجفيجلسسلجةسلهجلس  اجأل جي ق ج0

ج ةيح  يتجمي نبجممهجلعجةألخذجنةيصجةالمحن مجأصجيل صج ذةجةي ليلجلصجغيمجم يإج أمض ءجلس إجةإلرةمشجأ جل ظديجةيكملب ةالسحل اج

ج mainoffice@basrec.com.bhةينميرجةاليلحم مي:جة جج02200011 جيالسحدس مةتجيمسىجةيح ة لجم ىج  حفجمقا:ج2

ج0100ل مإجج31جةخمجي اجحرة لجالسح ق قجةالمن ح

ج0100أنميلجج1جحرة لجةيس.اجنر صجةسح ق قجح ميخ

ج0100جأنميلج4جةالسح ق قجح ميخ

ج0100أنميلجج00جي اجةيرفع
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