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  الجمعیة العامة العادیة اجتماعدعوة إلى 

و  شركةالعامة العادیة لل دعوة المساھمین الكرام لحضور اجتماع الجمعیة باي بي ام تیرمنال ش. م. یسر رئیس مجلس إدارة  
الطابق    بورصة البحرین مقر وذلك في 2020مارس  26صباحاً الموافق  11 تعالى في تمام الساعة شیئة هللامب ده المقرر عق

  .المنامة ، مملكة البحرین ،الرابع ، مرفأ البحرین المالي

 العادیة: العمومیة جدول أعمال الجمعیة

 .علیھ المصادقةو 24/03/2019  الجمعیة العامة المنعقدة بتاریخ  اجتماعمحضر  قراءة .1
 المصادقةو31/12/2019  للسنة المالیة المنتھیة في  ومركزھا المالي تقریر مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة مناقشة .2

 .علیھ
 .31/12/2019إلى تقریر مدققي الحسابات الخارجیین عن البیانات المالیة للسنة المالیة المنتھیة في االستماع .3
 .علیھا المصادقةو  931/12/201لیة المنتھیة في االبیانات المالیة للسنة الم مناقشة .4
 النحو التالي: على31/12/2019المالیة المنتھیة في  سنةالتوصیة مجلس اإلدارة بتخصیص صافي أرباح  اعتماد .5

 القانوني. االحتیاطدینار بحریني إلى  الف 7مبلغ تحویل  )1
ً  لبالغةوا% من رأس المال المدفوع 112.9فلس للسھم الواحد أو  112.9تقدر  نقدیة توزیع أرباح )2   إجمالیا

  .31/12/2019 دینار بحریني للسنة المالیة المنتھیة في   ملیون  10.161

 فیما یلي التوار�خ الرئیسیة التي �جب أخذها في االعتبار:, في هذا الصدد

 
 الحدث التار�خ

 ستحقاق األر�احالآخر یوم تداول  2020مارس  29
 في سجل األسهم یوم االستحقاق) مالمساه تم تقیید اسملی ستحقاق األر�اح،الیوم تداول  رآخ(

 سهم بدون استحقاقالتداول  تار�خ  2020مارس  30
 ألر�اح)ل(أول یوم تداول بدون استحقاق 

 یوم االستحقاق  2020مارس  31
 (المساهمون المقید أسمائهم في سجل األسهم في هذا التار�خ لهم الحق في الحصول على األر�اح)

 الدفعیوم  2020ابر�ل  14
 ر�اح على المساهمین المستحقین)األ(الیوم الذي سیتم فیه توز�ع 

 
 31/12/2019دینار بحریني ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  81,500لموافقة على مكافأة قدرھا ا .6

 .  وزارة الصناعة والتجارة والسیاحةخاضعة لموافقة 
 .المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة كما أوصت بذلك لجنة الترشیحات والمكافآت والحوكمةالموافقة على سیاسة  .7
ووزارة  الشركة بمتطلبات مصرف البحرین المركزي موالتزا 31/12/2019لسنة تقریر حوكمة الشركات مناقشھ  .8

 .و المصادقة علیھالصناعة والتجارة والسیاحة 
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ع أيٍ من األطراف ذات العالقة كما م  31/12/2019 في خالل السنة المالیة المنتھیةالعملیات التي جرت ن التبلیغ ع .9
 من قانون الشركات التجاریة. 189من البیانات المالیة تماشیاً مع المادة  )23(یضاح رقم ھو مبین في اإل

 .31/12/2019في  المالیة المنتھیةالسنة  ق بتصرفاتھم عنعن كل ما یتعلإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة  .10
و تفویض مجلس اإلدارة 31/12/2020 أو إعادة تعیین مدققي الحسابات الخارجیین للسنة المالیة المنتھیة في  تعیین .11

 م.بتحدید أتعابھ
 من قانون الشركات التجاریة.  207ما یستجد من أعمال طبقاً للمادة  .12

 
 
 

         2020 فیفید سكود                                                                                                                     مارس 5التاریخ:   
 رئیس مجلس اإلدارة

APM Terminals Bahrain B.S.C. 
 

               

 :مالحظة ھامة للمساھمین

  على موقع بورصة البحرین  2019/12/31  یمكنكم الحصول على البیانات المالیة للسنة المالیة المنتھیة في 
 (البحرین للمقاصة) نسخة من بطاقة التوكیل من خالل  على یمكنكم الحصول)www.bahrainbourse.com(       او    

east/bahrain-middle-https://www.apmterminals.com/operations/africa  أو من مكتب شركة
رید ، الب 17108833 973+ :مرفأ البحرین المالي ، الطابق الرابع. الھاتف - للمقاصة ش.م.ب.(م)البحرین 

 registry@bahrainclear.comاإللكتروني: 
  الحضور شخصیاً أو أن یوكل خطیاً عنھ أي  االجتماعیحق ألي مساھم مسجل أسمھ في سجل المساھمین للشركة بتاریخ عقد

أن یكون ھذا الوكیل من غیر رئیس و أعضاء مجلس  عتباراالصویت نیابة عنھ مع األخذ بعین و الت االجتماعشخص لحضور 
 الشركة.اإلدارة أو موظفي 

  تقدیم خطاب تفویض من المساھم یخّولھ بأنھ الموكل  االجتماعفي حال إذا كان المساھم شركة، یجب على الوكیل الذي یحضر
 ً  وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن یقدم قبل لذلك المساھم، ویجب أن یكون التفویض خطیا

 انتھاء الموعد المحدد إلیداع التوكیل.
  شركة البحرین للمقاصة ش.م.ب.(م)) (   االجتماععلى األقل من موعد  ساعة 24یجب إیداع التوكیل (بطاقة التوكیل) قبل

، البرید اإللكتروني:  17108833 973+  ق الرابع. الھاتف:مرفأ البحرین المالي ، الطابعلى عنوانھ في 
registry@bahrainclear.com   مع التأكد من استالمھا قبل انتھاء الموعد المحدد. الجدیر بالذكر أن بطاقة التوكیل التي .

 .االجتماعتقدم بعد انتھاء الموعد المحدد تعتبر غیر صالحة ألغراض 
  :973 17365512ألي استفسارات یرجى االتصال بقسم العالقات العامة و عالقات المستثمرین على الرقم التالي+ 
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