
دعوة لحضور اجت�عي الجمعية العامة العادية وغ� العادية
يرس رئيس مجلس إدارة رشكة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. دعوة السادة املساهم� الكرام لحضور اجت�عي الجمعية العامة العادية وغ� العادية للرشكة واملقرر 
عقده� يوم الثالثاء املوافق 2021/03/30، يف �ام الساعة 10:00 و 10:45 صباحا عىل التوايل، وذلك يف قاعة االجت�عات املتعددة األغراض يف الطابق الثامن، باملقر الرئييس 
للرشكة يف توبيل - مملكة البحرين وعرب وسائط االتصال املر¯. واستنادا ألحكام قانون الرشكات التجارية، يف حالة عدم توافر النصاب القانو§ الالزم لعقد أي من االجت�ع�، 
فسوف يعقد االجت�ع الثا§ يف يوم الثالثاء املوافق 2021/04/06 لذات جدول األع�ل ويف نفس الزمان واملكان، وكذلك يف حالة عدم توافر النصاب يف االجت�ع الثا§ يعقد 

االجت�ع الثالث يف يوم الثالثاء املوافق 2021/04/13 لذات جدول األع�ل ويف نفس الزمان واملكان. 
أوالً: جدول أع�ل الجمعية العامة العادية:

1.   املصادقة عىل املحرض السابق الجت�ع للجمعية العامة العادية املنعقد يف 2020/03/31.
2.   مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أع�ل الرشكة ومركزها املايل للسنة املالية املنتهية يف 2020/12/31 واملصادقة عليه.

3.   االست�ع إىل تقرير مدققي الحسابات الخارجي� عن البيانات املالية للرشكة عن السنة املالية املنتهية يف 2020/12/31. 
4.   مناقشة الحسابات الختامية للرشكة عن السنة املالية املنتهية يف 2020/12/31 واملصادقة عليها.

5.   املوافقة عىل توصية مجلس اإلدارة بإقرار الخسارة الصافية البالغ مقدارها 4,275,153 دينار بحريني للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب من العام 2020. 
6.   املوافقة عىل مقرتح توزيع مبلغ 220,000 دينار بحريني مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة لعام 2020، بعد موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 

7.   املوافقـة عـىل إصـدار سـندات جديـدة تصـل إىل 75 مليون دينار بحريني وتحـدد رشوط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس اإلدارة، بعـد موافقة مرصف البحرين 
املركزي. 

8.  مناقشة تقرير حوكمة الرشكات والتزام الرشكة Êتطلبات مرصف البحرين املركزي للسنة املالية املنتهية يف 2020/12/31 واملصادقة عليه.
9.  التبليغ عن العمليات التي جرت خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2020 مع أي من األطراف ذوي العالقة ك� هو مب� يف اإليضاح رقم (24) من البيانات 

املالية �اشيا مع املادة (189) من قانون الرشكات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. 
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بترصفاتهم خالل السنة املالية املنتهية يف 2020/12/31.

11. تعي� أو إعادة تعي� مدققي الحسابات الخارجي� عن السنة املالية 2021 بعد موافقة مرصف البحرين املركزي، وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
12. ما يستجد من أع�ل طبقا لل�دة (207) من قانون الرشكات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. 

ثانياً: جدول أع�ل الجمعية العامة غ� العادية:
1.   املصادقة عىل املحرض السابق الجت�ع للجمعية العامة غ� العادية املنعقد يف 2019/03/26.

2.   النظر يف تعديل النظام األسـايس وعقد تأسـيس الرشكة Êا بتوافق مع تعديالت قانون الرشكات البحريني الصادر باملرسـوم بقانون 53 لسـنة 2018 واملرسـوم بقانون 
رقم 28 لسنة 2020، بعد موافقة الجهات الرسمية.

3.   تعديل املواد (13، 19، 20، 30) من النظام األسايس وعقد التأسيس للرشكة يف ضوء التعديالت الواردة بالقانون، بعد موافقة الجهات الرسمية.
4.   اعت�د بعض قواعد وضوابط الحوكمة يف الرشكة Êا يتوافق مع قرار رقم 19 لسنة 2018 بإصدار ميثاق إدارة وحوكمة الرشكات، بعد موافقة الجهات الرسمية.

5.   تفويـض سـكرت� مجلـس إدارة الرشكـة، أو مـن يفوضـه، للقيـام Êا يلزم من إجـراءات ومتطلبات لتنفيذ التعديـالت املذكورة أعاله عىل مواد عقد التأسـيس والنظام 
األسايس والتوقيع عليه� أمام كاتب العدل و�ثيل الرشكة أمام الجهات الرقابية ذات الصلة نيابة عن املساهم�.

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

مالحظات هامة للمساهم�:
نظراً للظرف االسـتثنا¯ الذي سـيتم فيه عقد هذا االجت�ع جراء تفيش جائحة الكورونا وتقديراً للجهود املضنية التي تقوم بها الصفوف األمامية يف مكافحة هذه الجائحة وامتثاالً للتوجيهات الصادرة من قبل الفريق 
الوطني الطبي ومنها التأكيد عىل أهمية التباعد االجت�عي كعنرص فعال يف مكافحة هذه الجائحة والحد منها، وحرصاً عىل سالمة املساهم� الكرام، فإن مجلس األدارة يهيب بالسادة املساهم� املشاركة يف االجت�ع 

عن بعد بتقنية االتصال املر¯. 
البحريـن عـىل  بورصـة  أو موقـع   www.bahraincredit.com.bh اإللكـرتو§ للرشكـة عـىل املوقـع  زيـارة  املنتهيـة يف 31 ديسـمرب Ø ،2020كنكـم  املاليـة  للسـنة  املاليـة  البيانـات  1.   لالطـالع وتحميـل 
www.bahrainbourse.com ، ك� يتوافر محارضا االجت�ع� السابق� وجدويل أع�ل اجت�عي الجمعية العامة العادية وغ� العادية وتعديالت النظام األسايس وعقد التأسيس عىل موقع الرشكة. وسيكون 
التقرير السنوي للرشكة متاًحا باللغت� اإلنجليزية والعربية بحلول األسبوع الثا§ من مارس 2021 يف املقر الرئييس لرشكة BCFC يف توبيل، مملكة البحرين، ومسجل األسهم، واملوقع اإللكرتو§ للرشكة وموقع 

بورصة البحرين.
2.   املشاركة يف االجت�ع:

أ-    الحضور الشخيص: يحق ألي مساهم مسجل اسمه يف سجل املساهم� للرشكة بتاريخ عقد االجت�ع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً أي شخص لحضور االجت�ع والتصويت نيابة عنه (مع األخذ بع� 
االعتبار بأنه سيتم التقيد بالتوجيهات الصادرة من قبل الفريق الوطني الطبي بشأن التجمعات العامة عىل أن ال يتجاوز إج�يل عدد الحضور عن 30 شخص).

ب- املشاركة عن بعد:
Øكن للمساهم أو املوكل إليه املشاركة يف االجت�ع عن بعد بتقنية االتصال املر¯، ولغرض التسجيل لحضور االجت�ع يرجى من املساهم أو  الوكيل إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة 
الشـخصية أو صورة واضحة لجواز سـفر املسـاهم أو من Øثله يف التوكيل باإلضافة إىل بطاقة التوكيل، و Øكن الحصول عىل اسـت�رة التوكيل أو اإلنابة لحضور االجت�ع  إما  عن طريق الحضورالشـخيص 
أو من موقع الرشكة اإللكرتو§ أو مسـجل األسـهم السـادة رشكة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)، Êكاتبــهم الكائنة بالطابق الرابع من برج مرفأ البحرين املايل (بوابة املرفأ)، بناية: 31، طريق: 383 
مجمع 305، صندوق بريد: 3203، هــاتف: 17261260 - 17108836، فــــاكس: 17256362 - 17228061، الربيد اإللكرتو§: registry@bahrainclear.com  املنامة، مملكة البحرين. وذلك للتحقق 
من هوية وصفة الحارض عىل أن ترسـل املسـتندات املذكورة قبل 24 سـاعة عىل األقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة أرسـال الربيد اإللكرتو§ ورقم االتصال ملن يود الحضور. سـيتم تحميل الرابط 
االفـرتايض للمشـاركة يف االجتـ�ع عـىل موقـع الرشكـة (www.bahraincredit.com.bh) وكذلك موقـع بورصـة البحريـن (https://www.bahrainbourse.com/virtual-agm) يـوم اجت�ع الجمعية 

العمومية.
3.   سـيبدأ مسـجل األسـهم عملية التسـجيل والتحقق  من هوية وصفة الحارض يف السـاعة 8:00 صباحاً وتنتهي يف السـاعة 9:45 صباًحا. ملزيد من االستفسـارات املتعلقة باالتصال االفرتايض، يرجى إرسـال بريد 

إلكرتو§ عىل (registry@bahrainclear.com) أو االتصال عىل 17108786 00973 أو WhatsApp عىل 33510008 00973. 
4.   يحق ألي مسـاهم مسـجل اسـمه يف سـجل املسـاهم� للرشكة بتاريخ عقد االجت�ع الحضور شـخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شـخص لحضور االجت�ع والتصويت نيابة عنه، مع األخذ بع� االعتبار أن يكون 
هذا الوكيل من غ� رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الرشكة. ك� Øكن الحصول عىل است�رة التوكيل أو اإلنابة لحضور االجت�ع وجدول األع�ل من موقع الرشكة اإللكرتو§ أو مسجل األسهم السادة 

رشكة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة) بدًء من يوم الثالثاء املوافق 2021/03/09، ك� يجب إيداع التوكيل لدى مسجل األسهم قبل 24 ساعة من موعد االجت�ع. 
.jalmousawi@bahraincredit.com.bh :يلØ5.   ألي استفسارات يرجى التواصل سكرتیر مجلس اإلدارة عىل الرقم التايل: 17787209، أو الفاكس: 17911900، أو اإل

رشكة مالية مرخصة من قبل مرصف البحرين املركزي

tele:0097317261260
tele:0097317108836
tele:0097317108786
https://wa.me/97333510008
tele:0097317787209

