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١. قراءة محضر االجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في  ٢٠١٨/٠٣/٢٧ والمصادقة عليه.

٢. مناقشة تقرير مجلس ا�دارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١. 

٤. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس ا�دارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٤٥% من رأس المال المدفوع (٧,٢٥١,٤٤٠ دينار بحريني)، أي ٤٥ فلسا للسهم الواحد، في 
تاريخ ٤ أبريل ٢٠١٩. 

ب. توزيــع أســهم منحــة علــى المســاهمين بنســبة ٢٥% مــن رأس المــال المدفــوع وبواقــع ١ ســهم لــكل ٤ أســهم صــادرة بقيمة اســمية ١٠٠ 
فلــس للســهم الواحــد وبقيمــة إجماليــة قدرهــا ٤,٠٨٣,٧٥٠ دينــار بحرينــي مقســمة إلــى ٤٠,٨٣٧,٥٠٠ ســهم بعــد الحصــول علــى موافقــة 

مصرف البحرين المركزي.
ج. ترحيل مبلغ  ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى االحتياطي القانوني.

د. ترحيل مبلغ  ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى االحتياطي العام.
هـ. تخصيص مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للهبات والتبرعات.

و. تدوير مبلغ  ٨,٢٥٥,٧٨٦ دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.
٦. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ ٥٥٠,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة ²عضاء مجلس ا�دارة لعام ٢٠١٨.

٧. الموافقــة علــى إصــدار ســندات جديــدة تصــل إلــى ٥٠ مليــون دينــار بحرينــي وتحــدد شــروط ومتطلبــات إصدارهــا مــن قبــل مجلــس ا�دارة، 
بعد موافقة مصرف البحرين المركزي. 

٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة 
عليه. 

٩. الموافقــة علــى تعييــن العضــو الجديــد الســيد محمــد جهــاد بوكمــال بــدال مــن العضــو الســابق الســيد محمــد أحمــد الخاجــة، فــي مجلــس 
ا�دارة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس ا�دارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
١١. تعييــن أو إعــادة تعييــن مدققــي الحســابات الخارجييــن عــن الســنة الماليــة ٢٠١٩ بعــد موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي، وتخويــل مجلــس 

ا�دارة بتحديد أتعابهم.
١٢. التبليــغ عــن العمليــات التــي جــرت خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨ مــع أي مــن ا²طــراف ذوي العالقة كمــا هو مبين في 
ا�يضاح رقم (٢٤) من البيانات المالية تماشيا مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١. 

١٣. ما يستجد من أعمال طبقا للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١. 

١. قراءة محضر االجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٠١٨/٠٣/٢٧ والمصادقة عليه.
٢. المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من ١٦,٣٣٥,٠٠٠ دينار بحريني مقسمة إلى ١٦٣,٣٥٠,٠٠٠ سهم إلى ٢٠,٤١٨,٧٥٠ دينار بحريني 
مقسمة إلى ٢٠٤,١٨٧,٥٠٠ سهم الناتجة عن إصدار أسهم منحة على المساهمين بنسبة ٢٥٪ من رأس المال المدفوع وبواقع ١ سهم  لكل 
٤ أســهم صــادرة بقيمــة اســمية ١٠٠ فلــس للســهم الواحــد وبقيمــة إجماليــة قدرهــا ٤,٠٨٣,٧٥٠ دينار بحريني مقســمة إلى ٤٠,٨٣٧,٥٠٠ ســهم 
وتعديــل عقــد التأســيس والنظــام ا²ساســي بمــا يتوافــق مــع تلــك الزيــادة فــي رأس المــال بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن 

المركزي.
٣. تفويــض ســكرتير مجلــس إدارة الشــركة للقيــام بمــا يلــزم مــن إجــراءات ومتطلبــات لتنفيــذ التعديــالت المذكــورة أعــاله علــى مــواد عقــد 
ــة عــن  ــة نياب ــة ذات الصل ــب العــدل وتمثيــل الشــركة أمــام الجهــات الرقابي ــع عليهمــا أمــام كات التأســيس والنظــام ا²ساســي والتوقي

المساهمين.

١.  يمكــن الحصــول علــى اســتمارة التوكيــل أو ا�نابــة لحضــور االجتماعيــن وجدولــي ا²عمــال مــن موقــع الشــركة ا�لكترونــي أو مســجلي ا²ســهم الســادة شــركة البحريــن 
للمقاصــة ش.م.ب. (مقفلــة)، بمكاتبـــهم الكائنــة بالطابــق الرابــع مــن بــرج مرفــأ البحريــن المالــي (بوابــة المرفــأ)، بنايــة: ٣١، طريــق: ٣٨٣ مجمــع ٣٠٥، صنــدوق بريد: ٣٢٠٣، هـــاتف: 

١٧٢٦١٢٦٠ - ١٧١٠٨٨٣٦، فـــاكس: ١٧٢٥٦٣٦٢ ، البريد ا�لكتروني: info@bahrainclear.com المنامة، مملكة البحرين، بدًءا من يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٧. 
٢. يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي ا²سهم قبل ٢٤ ساعة من موعد االجتماعين.  

٣. يحــق ²ي مســاهم مســجل اســمه فــي ســجل المســاهمين للشــركة بتاريــخ عقــد االجتماعيــن الحضــور شــخصيÌ أو أن يــوكل خطيــÌ عنــه أي شــخص لحضــور االجتماعيــن 
والتصويت نيابة عنه، مع ا²خذ بعين االعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس ا�دارة أو موظفي الشركة.

٤. فــي حالــة عــدم توافــر النصــاب القانونــي فــي االجتماعيــن المقرريــن أعــاله، تنعقــد الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة فــي اجتمــاع ثــاٍن لــذات جــدول ا²عمــال وفــي نفــس 
الزمان والمكان يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٢، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في االجتماع الثاني تنعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في اجتماٍع ثالٍث لذات 

جدول ا²عمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٩.  

يســر مجلــس إدارة شــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة ش.م.ب. دعــوة الســادة المســاهمين الكــرام لحضــور اجتماعــي الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة للشــركة 
والمقــرر عقدهمــا فــي تمــام الســاعة ١٠:٠٠  صبــاح يــوم الثالثــاء الموافــق ٢٠١٩/٠٣/٢٦ فــي قاعــة أوال بفنــدق الخليــج، المنامة - مملكة البحرين، وذلك لمناقشــة وإقــرار جدولي ا²عمال 

التاليين:  

٢٠١٩/٠٣/٢٦ 



PROXY:

I, the undersigned,                                                                 in my capacity as a shareholder of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C., 
have authorised                                                                         on my behalf to attend and vote in the AGM and EGM to be held on Tuesday 
26th March 2019 or any deferred meetings. 

Issued on             /            / 2019

The Agenda of the Ordinary Annual General Meeting:

The Agenda for the Extraordinary General Meeting:

Abdulrahman Yusuf Fakhro
Chairman of the Board

Shareholder’s No.:     Shareholder’s Name:  

Number of Shares:     Shares (%): 

AbstainNoYes

Signature:

 Invitation to the Ordinary and Extraordinary General Meetings

Notes: 

1. To read and approve the minutes of the last Annual General Meeting held on 27 March 2018.
2. To review and approve the Board of Directors’ report and the financial position on the activities of the Company 

for the year ended 31 December 2018.  
3. To receive the external auditor’s report on the financial statements for the year ended 31 December 2018.
4. To review and approve the Company’s financial statements for the year ended 31 December 2018.
5. To appropriate the net profit for the year on the recommendation of the Board of Directors as follows:

a. Distribution of cash dividends of 45 % of paid-up capital at 45 Fils per share (BD 7,251,440) on the 4th of April 
2019.

b. Distribution of bonus shares of 25 % of paid-up capital equivalent to 1 share for every 4 shares issued with a 
nominal value of 100 Fils per share and the total amount of BD 4,083,750 divided into 40,837,500 shares 
after obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain. 

c. Transfer of BD 1,500,000 to the Statutory Reserve.
d. Transfer of BD 1,500,000 to the General Reserve. 
e. Allocation of BD 300,000 for the Charity and Donation Fund.
f. Transfer of BD 8,255,786 to Retained Earnings. 

6. Approval of a proposal to pay BD 550,000 for the Board of Directors’ Remuneration for 2018.
7. To approve the validity to issue new bonds up to BD 50 million. Terms and conditions shall be determined by 

the Board of Directors, subject to the CBB prior approval.
8. To review and approve the Company’s Corporate Governance Report and its compliance with the CBB 

regulatory requirements for the year ended 31 December 2018.
9. Approval of the appointment of New Board Member Mr. Mohamed Jehad BuKamal in place of Outgoing Board 

Member Mr. Mohammed Ahmed Al Khaja, in the Board of Directors, subject to the CBB approval.
10. To absolve the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31 December 2018. 
11. To appoint / re-appoint the external auditors for 2019, subject to the CBB prior approval, and authorize the Board 

of Directors to determine their remuneration.
12. Disclosure of Related Party Transactions carried out during the financial year ended 31 December 2018 as 

described in Note (24) of the Financial Statements in line with Article (189) of the Commercial Companies Law 
No. (21) of 2001.

13. Any Other Business in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001.

1. To read and approve the minutes of the last Extraordinary General Meeting held on 27 March 2018. 
2. To approve the increase in issued and paid-up capital from BD 16,335,000 divided into 163,350,000 shares to BD 

20,418,750 divided into 204,187,500 shares as a result of distributing bonus shares of 25 % of paid-up capital 
equivalent to 1 share for every 4 shares issued with a nominal value of 100 Fils per share and the total amount 
of BD 4,083,750 divided into 40,837,500 shares and amend the Memorandum and Articles of Association to 
reflect the capital increase after obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain.

3. To authorize the Company’s Secretary to the Board to undertake the necessary steps to execute the 
amendments to the Memorandum and Articles of Association before the Notary Public and to represent the 
Company before the relevant regulatory authorities in connection therewith on behalf of the Shareholders. 

1. Shareholders wishing to be represented by other persons at the AGM and EGM are invited to get proxies and agendas from the 
Company’s website or share registrar M/S Bahrain Clear B.S.C. (Closed) Offices on the 4th Floor of Bahrain Financial Harbour (Harbour 
Gate) Building 31, Road 383, Block 305, P.O. Box 3203, Tel.: 17108836  -  17261260, Fax: 17256362, email: info@bahrainclear.com, 
Manama, Kingdom of Bahrain, effective from Thursday 07 March 2019. 

2. This proxy must be deposited at least 24 hours prior to the Meetings’ date with the Share Registrar. 
3. Any shareholder, whose name is registered in the list of the company’s shareholders as of the date of the AGM / EGM, has the right to 

attend the AGM / EGM in person or by written proxy to vote on his/her behalf in the said meeting. Neither the Board of Directors nor 
the company’s staff shall act as proxies. 

4. If the quorum for the said AGM / EGM is not obtained, a second meeting with the same agenda shall be held on Tuesday 02 April 2019 
at the same time and place. Again, if the quorum for the said second meeting of AGM / EGM is not obtained, a third meeting with the 
same agenda shall be held on Tuesday 09 April 2019 at the same time and place.

The Board of Directors of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C. cordially invites the shareholders to attend the Ordinary and 
Extraordinary General Meetings to be held on Tuesday 26 March 2019, at 10:00 AM, at Awal Ballroom, Gulf Hotel, Manama - Kingdom of 
Bahrain, to discuss the below agenda: 


