
 

  بطاقة توكيل

يد  بصفتي مساهمـــا في شركة البحريـن للسينما                 أنا الموقع أدناه /  ـت الس / (ش.م.ب)  . قد وكلـ
رر للشركة   بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية               ده  المق عق

اعة 2022مارس  27يوم األحد الموافق   باحاً  11:00، في تمام الس ينما ،  ص ي س ذلك من 1ف رين وك ر، البح ة، الجفي ع الواح ، مجم
  عنه. أو أي اجتماع مؤجل,) ZOOMخالل نظام التواصل المرئي زووم (

  

  اعتماد النقاط التالية :

  :جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية
  

 .2021مارس  28المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ  .1
 .والمصادقة عليه 2021 ديسمبر 31مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في  .2
 .2021ديسمبر  31تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في اإلستماع ل .3
 .، والمصادقة عليها2021ديسمبر  31مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  .4
على النحو ،  2021ديسمبر 31السنة المالية المنتهية في الموافقة على توصيات مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح  .5

  .شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزيالتالي 
 1,183,706%  من رأس المال المدفوع ، بمبلغ إجمالي قدره 15فلس للسهم الواحد أو  15توزيع أرباح نقدية بواقع   -  أ

   2021ديسمبر  31د.ب عن السنة المالية المنتهية في 
 .2021 ديسمبر 31د.ب. للسنة المالية المنتهية في  104,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ قدره دفع الموافقة على  .6
ً لمتطلبات مصرف البحرين اإلستماع و .7 مناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة إلرشادات حوكمة الشركات وفقا

 .وزارة الصناعة والتجارة والسياحةالمركزي و
 مع أي من األطراف ذات 2021ديسمبر  31التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية في   .8

 .من قانون الشركات التجارية 189من البيانات المالية تماشياً مع المادة  32العالقة كما هو مبين في اإليضاح رقم 
 .2021ديسمبر  31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أي مسئولية عن أعمالهم خالل السنة المالية المنتهية في  .9

، وتفويض 2022ديسمبر  31خارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في إعادة تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين حسابات  .10
 مجلس اإلدارة باإلتفاق على أتعابهم.

 .سنوات بالتصويت التراكمي.  يقتصر التصويت على الحضور الشخصي فقط 3أعضاء لمجلس اإلدارة لمدة  7إنتخاب  .11
 .الشركات التجاريةمن قانون  207مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً ألحكام المادة  .12
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  مالحظات مهمة للمساهمين: 

قبل اإلجتماع. تجدون أدناه روابط اإلجتماع. على المساهمين الراغبين في اإلنضمام إلى إجتماع  Play Store/Androidمن   ZOOMعلى السادة المساهمين تحميل تطبيق زووم  .1
لغرض التأكد، لسكرتيرة  2022مارس  27ساعة قبل موعد اإلجتماع في  24الجمعية العامة العادية إرسال بريد إلكتروني يحمل االسم ونسخه من إثبات الهوية في موعد أقصاه 

 وسوف يتم إرسال التفاصيل بعد التحقق من هوية المساهم.  cinecosec@cineco.netيميل الشركة على اإل
For iOS, please download from  (apple.com) Store ZOOM Cloud Meetings on the App  
For Android, please download from ZOOM Cloud Meetings - Apps on Google Play 
For Windows, please download from Download Center - Zoom 

  

والموقع اإللكتروني لبورصة البحرين    www.cineco.netللشركة  اإللكتروني الموقع على متاحة 2021 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المالية سوف تكون البيانات .2
www.bahrainbourse.com  

ساعة قبل وقت  24، المنامة، مملكة البحرين، في موعد ال يقل عن 514، ص.ب 7، الطابق 74يجب تقديم التوكيالت إلى كيفن تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م، برج الزامل، مكتب رقم.  .3
 :Bahrain.helpdesk@kfintech.com. البريد اإللكتروني: 17212055 973+كس: أو الفا  17215080 973+. الهاتف:   2022مارس  27اإلجتماع والذي سوف ينعقد في 

الشركة، دون المساس موظف في  يجوز للمساهم تعيين مساهم آخر أو طرف ثالث ليكون وكيالً عنه. ال يجوز للوكيل أن يكون رئيس مجلس اإلدارة أو عضو في مجلس اإلدارة أو .4
 بحق المساهم بتوكيل أحد أقربائه من الدرجة األولى. 

  cinecosec@cineco.net+ أو ايميل 973 17258900الرجاء اإلتصال على هاتف: لإلستفسار  .5

 ممتنع كال نعم


