
 

  

 بطاقة توكيل

 
بصففي م اهففا ما  رم  ففتير ا فف تتاد اة فف مما  ر           _____________________________________________أنا الموقع أدناه  

هتد  بالحضو  وال صو ت نتابر عنم رم اج ماع الجمعتر العاار   _____________________________________________قد ويلت ال

عبت اإلفصففففففائ المت م   2021 اا س 17الموارق  األ بعاء و   ظهتا  انعشففففففت   المانترعقد ا بمشففففففتعر ى فعالم رم فما  الهففففففاعر  العاد ر المقت 

(ZOOM)رم حائ عد  اي مائ النصففففففا  القانونم رهففففففتاوث اةج ماع المانم بمشففففففتعر ى فعالم  و  و بتانه، ، وذلك للنظت رم جدوئ األعمائ ال الم

وان خالئ    رم نيس الزااث2021 اا س 31 األ بعاءعلم اث  نعقد اةج ماع المالث اذا اق ضففففففم األات  و   ، 2021اا س  24 الموارق األ بعاء

  نيس ال تفتب أعاله

 

 العامة العادية:جدول أعمال الجمعية 
 

    المصادقر علتهو 2020 نورمبت 5المنعقد ب ا  خ العاد ر قتاء  احضت إج ماع الجمعتر العاار  .1

  والمصادقر علته 2020د همبت  31اناقشر فقت ت اجلس اإلدا   عن أعمائ الشتير للهنر المالتر المن هتر رم  .2

   2020د همبت 31اإل  ماع إلم فقت ت ادققم الحهابات الخا جتتن حوئ البتانات المالتر للشتير عن الهنر المالتر المن هتر رم  .3

  والمصادقر علتها 2020د همبت  31اناقشر البتانات المالتر للهنر المالتر المن هتر رم  .4

 :علم النحو ال الم لمصادقر علتهاوا 2020لالع مادات ال التر لعا   فوصتر اجلس اإلدا  اتاجعر  .5
 

د نا  بحت نم للهنر المـالتر 697,521 بمبلغ اجمالم رلس للههم الواحد  5 بمقدا فوز ع أ باح نقد ر علم المها متن  -أ

 :، وذلك علم النحو ال الم2020د همبت  31المن ـهتر رم

 الحدث التاريخ

 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح 2021مارس  18

 يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق(آخر (

 تاريخ تداول السهم بدون استحقاق   2021مارس  21

 )أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

 يوم االستحقاق  2021مارس  22

 في الحصول على األرباح( )المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق

 يوم الدفع 2021أبريل  5

 (المستحقين المساهمين على األرباح توزيع فيه سيتم الذي)اليوم 

 

  األ باح فوز عات خصم بعد وذلك المه بقا ، األ باح إلم بحت نم د نا  56,306 األ باح صارم ان الم بقم فتحتل -ب

 

 

 



 

  

 

  ألعضاء اجلس اإلدا  ، وذلك بعد اوارقر وزا   الصناعر وال جا   والهتاحرماارأ  يد نا  بحت نم   24,000صتف ابلغ   .6

وإل زا  الشتير بم طلبات وزا   الصناعر وال جا   والهتاحر واصتف البحت ن  2020اناقشر فقت ت حويمر الشتيات لهنر  .7

   المتيزي والمصادقر علته

اع أي ان األطتاف ذات العالقر يما  2020د همبت  31ال بلتغ والموارقر علم العملتات ال م جتت خالئ الهنر المالتر المن هتر  .8

  ان قانوث الشتيات ال جا  ر 189ان البتانات المالتر فما تا  اع الماد   (20) و ابتن رم اإل ضاح  قم 

  2020د همبت  31ا   علق ب صترافهم عن الهنر المالتر المن هتر رم إبتاء ذار الهاد  أعضاء اجلس اإلدا   عن يل ا .9

  وفيو ض اجلس اإلدا   ب حد د أفعابهم,  2021فعتتن أو إعاد  فعتتن ادققم الحهابات الخا جتتن للهنر المالتر   .10

  ان قانوث الشتيات ال جا  ر 207اناقشر اا  ه جد ان أعمائ طبقا  للماد    .11

 
 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 مالحظات:

ونهخر ان بطاقر ال ويتل ان خالئ اوقع الشتير األلا تونم  2020د همبت  31 مانام الحصوئ علم البتانات المالتر للهنر المالتر المن هتر رم  .1

twww.esterad.ne  .وكذلك على موقع بورصة البحرين 

، بتج 7، الطابق 74ذ     املار البحت ن )اا ب  يتيتن فانولوجتز اعر ان اوعد اإلج ماع ، لشتير  24 جب إ داع ال ويتل ) بطاقر ال ويتل ( قبل  .2

( أو البت د األلا تونم 17212055 973+أو اليايس )و مان أث فهلم بطاقر ال ويتل بالتد أو البت د  )المناار -الزاال 

bahrain.helpdesk@kfintech.com 

 حق ألي اها م اهجل أ مه رم  جل المها متن للشتير ب ا  خ عقد اإلج ماع الحضو   خصتا  أو أث  ويل خطتا  عنه أي  خص لحضو  اإلج ماع  .3

 وال صو ت نتابر عنه اع األخذ بعتن اإلع با  أث  اوث  ذا الويتل ان غتت   تس وأعضاء اجلس اإلدا   أو اوظيم الشتير    

، و جب أث  اوث ال يو ض خطتا  وصاد ا  عن ماع فقد م خطا  فيو ض ان المها م،  جب علم الويتل الذي  حضت اةج ها م  تيررم حائ إذا ياث الم .4

 الشخص الميوض بالشتير واخ واا  بخ م الشتير وأث  قد  قبل ان هاء الموعد المحدد إل داع ال ويتل 

   973+ 17585400لمز د ان اة  يها ات ،  تجم األفصائ علم التقم :  .5

 

 
 
 

 

 : _______________________________عدد األ هم          __________________________المها م : _____ ا م

 

 

 

 ال وقتع: _______________________________     ____________________: ___________   قم المها م

 
  2120/     /         ال ا  خ:   

 

http://www.esterad.net/

