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1.   المصادقة على المحضر السابق الجتماع للجمعية العامة العادية المنعقد في 2020/03/31.

2.  مناقشــة تقريــر مجلــس ا�دارة عــن أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي للســنة الماليــة المنتهية فــي 2020/12/31 والمصادقة 
عليه.

ــات الماليــة للشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  ــر مدققــي الحســابات الخارجييــن عــن البيان ــى تقري 3. االســتماع إل
 .2020/12/31

4.  مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5.  الموافقــة علــى توصيــة مجلــس ا�دارة بإقــرار الخســارة الصافيــة البالــغ مقدارهــا 4,275,153 دينــار بحرينــي للســنة الماليــة 

المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020.
6.  الموافقــة علــى مقتــرح توزيــع مبلــغ 220,000 دينــار بحرينــي مكافــأة �عضــاء مجلــس ا�دارة لعــام 2020، بعــد موافقــة الســادة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 
7.  الموافقــة علــى إصــدار ســندات جديــدة تصــل إلــى 75 مليــون دينــار بحرينــي وتحــدد شــروط ومتطلبات إصدارهــا من قبل 

مجلس ا�دارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي. 
8.  مناقشــة تقريــر حوكمــة الشــركات والتــزام الشــركة بمتطلبــات مصــرف البحريــن المركــزي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

2020/12/31 والمصادقة عليه.
9.  التبليغ عن العمليات التي جرت خالل الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2020 مع أي من ا�طراف ذوي العالقة كما 
هــو مبيــن فــي ا�يضــاح رقــم (24) مــن البيانــات الماليــة تماشــيا مــع المــادة (189) مــن قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. 
10.  إبراء ذمة أعضاء مجلس ا�دارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

11.   تعييــن أو إعــادة تعييــن مدققــي الحســابات الخارجييــن عــن الســنة الماليــة 2021 بعــد موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي، 
وتخويل مجلس ا�دارة بتحديد أتعابهم. 

12. ما يستجد من أعمال طبقا للمادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. 

نظــر� للظــرف ا�ســتثنائي الــذي ســيتم فيــه عقــد هــذا االجتمــاع جــراء تفشــي جائحــة الكورونــا وتقديــر� للجهــود المضنيــة التــي تقــوم بهــا الصفــوف ا�ماميــة فــي مكافحــة هــذه الجائحــة وامتثــاال للتوجيهــات الصــادرة مــن 
قبــل الفريــق الوطنــي الطبــي ومنهــا التأكيــد علــى أهميــة التباعــد االجتماعــي كعنصــر فعــال فــي مكافحــة هــذه الجائحــة والحــد منهــا، وحرصــ¡ علــى ســالمة المســاهمين الكــرام، فــإن مجلــس ا�دارة يهيــب بالســادة 

المساهمين المشاركة في االجتماع عن بعد بتقنية االتصال المرئي. 
1.   لالطالع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، يمكنكم زيارة الموقع ا�لكتروني للشركة على www.bahraincredit.com.bh أو موقع بورصة البحرين على www.bahrainbourse.com ، كما يتوافر 
محاضــرا االجتماعيــن الســابقين وجدولــي أعمــال اجتماعــي الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة وتعديــالت النظــام ا�ساســي وعقــد التأســيس ويتــم نشــرها علــى موقــع الشــركة. وســيكون التقريــر الســنوي للشــركة 

متاًحا باللغتين ا�نجليزية والعربية بحلول ا�سبوع الثاني من مارس 2021 في المقر الرئيسي لشركة BCFC في توبلي، مملكة البحرين، ومسجل ا�سهم، والموقع ا�لكتروني للشركة وموقع بورصة البحرين.
2. المشاركة في االجتماع:

أ-   الحضــور الشــخصي: يحــق �ي مســاهم مســجل اســمه فــي ســجل المســاهمين للشــركة بتاريــخ عقــد االجتمــاع الحضــور شــخصي¡ أو أن يــوكل خطيــ¡ أي شــخص لحضــور االجتمــاع والتصويــت نيابــة عنــه ( مــع ا�خــذ بعيــن 
االعتبار بأنه سيتم التقيد بالتوجيهات الصادرة من قبل الفريق الوطني الطبي بشأن التجمعات العامة على أن ال يتجاوز إجمالي عدد الحضور عن 30 شخص).

ب- المشاركة عن بعد: 
يمكــن للمســاهم أو المــوكل إليــه المشــاركة فــي االجتمــاع عــن بعــد بتقنيــة االتصــال المرئــي، ولغــرض التســجيل لحضــور االجتمــاع يرجــى مــن المســاهم أو الوكيــل إرســال طلــب حضــور الجمعيــة مــع صــورة مــن 
ــق  ــن طري ــا ع ــاع  إم ــور االجتم ــة لحض ــل أو ا�ناب ــتمارة التوكي ــى اس ــول عل ــن الحص ــل، و يمك ــة التوكي ــى بطاق ــة إل ــل با�ضاف ــي التوكي ــه ف ــن يمثل ــاهم أو م ــفر المس ــواز س ــة لج ــورة واضح ــخصية أو ص ــة الش البطاق
الحضورالشــخصي أو مــن موقــع الشــركة ا�لكترونــي أو مســجل ا�ســهم الســادة شــركة البحريــن للمقاصــة ش.م.ب. (مقفلــة)، بمكاتبـــهم الكائنــة بالطابــق الرابــع مــن بــرج مرفــأ البحريــن المالــي (بوابــة المرفــأ)، بنايــة: 
31، طريــق: 383 مجمــع 305، صنــدوق بريــد: 3203، هـــاتف: 17261260 - 17108836، فـــــاكس: 17256362 - 17228061، البريــد ا�لكترونــي: registry@bahrainclear.com  المنامــة، مملكــة البحريــن. وذلــك للتحقــق مــن هويــة وصفــة 
الحاضــر علــى أن ترســل المســتندات المذكــورة قبــل 24 ســاعة علــى ا�قــل مــن موعــد انعقــاد الجمعيــة مــع مراعــاة أرســال البريــد ا�لكترونــي ورقــم االتصــال لمن يــود الحضور. ســيتم تحميــل الرابــط االفتراضي للمشــاركة 

في االجتماع على موقع الشركة (www.bahraincredit.com.bh) وكذلك موقع بورصة البحرين (https://www.bahrainbourse.com/virtual-agm) يوم اجتماع الجمعية العمومية.
3. ســيبدأ مســجل ا�ســهم عملية التســجيل والتحقق من هوية وصفة الحاضر في الســاعة 8:00 صباًحا وتنتهي في الســاعة 9:45 صباًحا. لمزيد من االستفســارات المتعلقة باالتصال االفتراضي ، يرجى إرســال بريد إلكتروني 

على (registry@bahrainclear.com) أو االتصال على 17108786 00973 أو WhatsApp على 0097333510008.
4. يحــق �ي مســاهم مســجل اســمه فــي ســجل المســاهمين للشــركة بتاريــخ عقــد االجتمــاع الحضــور شــخصي¡ أو أن يــوكل خطيــ¡ عنــه أي شــخص لحضــور االجتمــاع والتصويــت نيابــة عنــه، مــع ا�خــذ بعيــن االعتبــار أن يكــون 
هــذا الوكيــل مــن غيــر رئيــس وأعضــاء مجلــس ا�دارة أو موظفــي الشــركة. كمــا يمكــن الحصــول علــى اســتمارة التوكيــل أو ا�نابــة لحضــور االجتمــاع وجــدول ا�عمــال مــن موقــع الشــركة ا�لكترونــي أو مســجل ا�ســهم 

السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة) بدًء من يوم الثالثاء الموافق 2021/03/09، كما يجب إيداع التوكيل لدى مسجل ا�سهم قبل 24 ساعة من موعد االجتماع. 
.jalmousawi@bahraincredit.com.bh 5. �ي استفسارات يرجى التواصل سكرتير مجلس ا�دارة على الرقم التالي: 17787209، أو الفاكس: 17911900، أو ا�يميل

يســر رئيــس مجلــس إدارة شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة ش.م.ب. دعــوة الســادة المســاهمين الكــرام لحضــور اجتماعــي الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة للشــركة 
والمقــرر عقدهمــا يــوم الثالثــاء الموافــق ٢٠٢١/٠٣/٣٠، فــي تمــام الســاعة ١٠:٠٠ و ١٠:٤٥ صباحــا علــى التوالــي، وذلــك فــي قاعــة االجتماعــات المتعددة ا�غــراض في الطابــق الثامن، بالمقر 
الرئيســي للشــركة فــي توبلــي - مملكــة البحريــن وعبــر وســائط االتصــال المرئــي. واســتنادا �حــكام قانــون الشــركات التجاريــة، فــي حالــة عــدم توافــر النصــاب القانونــي الــالزم 
لعقــد أي مــن االجتماعيــن، فســوف يعقــد االجتمــاع الثانــي فــي يــوم الثالثــاء الموافــق ٢٠٢١/٠٤/٠٦ لــذات جــدول ا�عمــال وفــي نفــس الزمــان والمــكان، وكذلــك فــي حالــة عــدم توافــر 

النصاب في االجتماع الثاني يعقد االجتماع الثالث في يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣ لذات جدول ا�عمال وفي نفس الزمان والمكان. 

(تمÃ عند توكيل الغير لحضور اجتماعي الجمعيتين العادية وغير العادية)

 / وكلــت  قــد  ش.م.ب.  التجاريــة  للتســهيالت  البحريــن  شــركة  فــي   Åمســاهم بصفتــي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أدنــاه  الموقــع  أنــا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالحضــور والتصويــت نيابــة عنــي فــي اجتماعــي الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة المقــرر عقدهمــا يــوم الثالثــاء الموافق 

٢٠٢١/٠٣/٣٠ أو في أي اجتماع مؤجل عنهما

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

أوًال: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

ثاني�: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
1.   المصادقة على المحضر السابق الجتماع للجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2019/03/26.

2.  النظــر فــي تعديــل النظــام ا�ساســي وعقــد تأســيس الشــركة بمــا بتوافــق مــع تعديــالت قانــون الشــركات البحرينــي 
الصادر بالمرسوم بقانون 53 لسنة 2018 والمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 19 لسنة 2018 بإصدار ميثاق 

إدارة وحوكمة الشركات، بعد موافقة الجهات الرسمية.
٣.   تفويــض ســكرتير مجلــس إدارة الشــركة، أو مــن يفوضــه، للقيــام بمــا يلــزم مــن إجــراءات ومتطلبــات لتنفيــذ التعديــالت 
المذكــورة أعــاله علــى مــواد عقــد التاســيس والنظــام ا�ساســي والتوقيــع عليهمــا أمــام كاتــب العــدل وتمثيــل الشــركة 

أمام الجهات الرقابية ذات الصلة نيابة عن المساهمين.

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

