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أسم المساهم: رقم المساهم: 

التوقيع: عدد األسهم: 

مالحظات هامة للمساهمين:
فــي حالــة رغبــة أي مســاهم مســجل / حامــل توكيــل ممثــل فــي حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة عبــر الوســائل اإللكترونيــة يرجــى إرســال بريــد إلكترونــي إلــى 
ir@bh.zain.com فــي موعــد ال يتجــاوز 24 ســاعة قبــل تاريــخ االجتمــاع المقــرر مــع إرفــاق نســخة واضحــة مــن جــواز ســفر المســاهم المعنــي و/أو ممثلــه أو مســتند آخر للتعــرف على 

الهوية. بعد التحقق من المعلومات المقدمة، سيتم إرسال التفاصيل حول كيفية حضور االجتماع.
فــي حالــة رغبــة أي مســاهم مســجل / حامــل توكيــل ممثــل فــي التصويــت على البنــد 11 من جــدول األعمال أال وهــو تعيين/انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة للفترة الجديدة، ســيتطلب 

حضوره لالجتماع بشخصه حتى يتمكن من اإلدالء بصوته.
ســيكون التقريــر الســنوي لعــام 2020 ونســخة مــن بطاقــة التوكيــل متاحين علــى الموقــع اإللكتروني: www.bh.zain.com ومســجلي األســهم، شــركة البحرين للمقاصــة، بمكاتبهم 
الكائنــة بمرفــأ البحريــن المالــي، مجمــع المرفأ، الطابــق الرابع، هاتــف 97317108786+، فاكــس 97317228061+، البريــد االلكترونــي registry@bahrainclear.com. كما 

سيكون من الممكن الحصول على الحسابات المالية المدققة وتقرير حوكمة الشركات في موقع بورصة البحرين. 
يحــق ألي مســاهم مســجل إســمه فــي ســجل المســاهمين للشــركة بتاريــخ عقــد اإلجتمــاع الحضــور شــخصيًا أو أن يــوكل خطيــًا عنــه أي شــخص لحضــور اإلجتمــاع والتصويــت نيابــة عنــه 

مع األخذ بعين اإلعتبار أال يكون هذا الوكيل رئيس أوعضو مجلس اإلدارة أو من موظفي الشركة.
يجــب إيــداع التوكيــل (بطاقــة التوكيــل) قبــل 48 ســاعة علــى األقــل مــن موعــد اإلجتمــاع لــدى مســجلي األســهم، شــركة البحريــن للمقاصــة، أو لقســم العالقــات العامــة وعالقــات 
المســتثمرين بالشــركة مــع التأكــد مــن اســتالمها قبــل انتهــاء الموعــد المحــدد. يجــب مالحظــة أن بطاقــة التوكيــل التــي تقــدم بعــد انتهــاء الموعــد المحــدد تعتبــر غيــر صالحــة 

ألغراض اإلجتماع.
فــي حــال كان المســاهم شــركة، يجــب علــى الوكيــل الــذي يحضــر اإلجتمــاع تقديــم خطــاب تفويــض مــن المســاهم يخّولــه بأنــه المــوكل لذلــك المســاهم، ويجــب أن يكــون التفويــض 

خطيًا وصادرًا عن الشخص المفوض بالشركة ومختومًا بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد إليداع التوكيل.
.ir@bh.zain.com ألي استفسارات يرجى االتصال بقسم العالقات العامة وعالقات المستثمرين على الرقم 97336031000 + أو عبر البريد اإللكتروني على العنوان

أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة
رئيس مجلس االدارة

قراءة  محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2020 والمصادقة عليه.   .1

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

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

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

إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية  المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي:  .5
تحويل مبلغ 540,496 دينار بحريني إلى االحتياط القانوني.     أ. 

توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 2,183 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بواقع 6 فلس للسهم الواحد   ب.   
(باستثناء أسهم الخزينة) أو 6% من رأس المال المدفوع.   

تحويل مبلغ 2,681 مليون دينار بحريني كأرباح مستبقاة للسنة التالية. ج.   

الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي قدره 223,612 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020  .6

مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.  .7

التبليغ عن العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 مع أي من األطراف ذات العالقة كما هو مبين في االيضاح رقم    .8
24 من البيانات المالية تماشيًا مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.   

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.  .9

تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.  .10

الموافقة على تعيين/انتخاب سبعة أعضاء لمجلس إدارة شركة زين البحرين.  .11

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

انا الموقع ادناه                                                                                                                                          بصفتي مساهما في شركة زين البحرين ش.م.ب قد 

وكلت                                                                                                                                                   بالحضـور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية 

العامة العادية المقرر عقدها يوم األربعاء الموافق 31 مارس 2021 او اي اجتماع مؤجل عنها.

حرر في                                     2021م       
                            

يســر مجلــس إدارة زيــن البحريــن دعــوة المســاهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة والمقــرر عقــده بمشــيئة اللــه تعالــى فــي تمــام الســاعة الحاديــة 
عشــر صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق 31 مــارس 2021 فــي مركــز أعمــال بورصــة البحريــن، المنامــة، مملكــة البحريــن، ومرئيــًا عبــر مرافــق المؤتمــرات عــن بعــد وذلــك لمناقشــة 
جــدول األعمــال المبيــن أدنــاه واتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنه. تماشــيًا مــع متطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة، فــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي فــي الموعــد األول 
المقــرر الجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة، ســيتم عقــد اجتمــاع ثــاٍن يــوم األربعــاء الموافــق 7 أبريــل 2021؛ وفــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب فــي الموعــد 
الثانــي لالجتمــاع، ســيتم تحديــد موعــد اجتمــاع ثالــث يــوم األربعــاء الموافــق 14 أبريــل 2021، فــي ذات المــكان والزمــان. بطاقــة التوكيــل تمنــح التصويــت على البنــود التالية 

من جدول األعمال.

بطاقة توكيل: ( تمأل عند توكيل الغير لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية )

بطاقة توكيل

أوًال: جدول أعمال الجمعية العامة العادية                                                                                                                       نعم      ال


