
 

 العادية دعوة اجتماع الجمعية العمومية

ي ضرر مجةسحل اجةيسلةيبجةيةل ليبجةية ريبجةيسررم  جةيلمةاججيسررمجلس إجارةمشجكررملبجةين ميصجيح رر ينجةيسرردصج ةي.مرسرربجوة ا مسجرم شجةيلسرر  ليص

يرن  ل تجةدمرقجنجةيط نقجةألمضرررررريلس إج ذيكجفيجج2021ل مإجج30جةيل ةفقجةيثالث ء ررررررن    جي اجج10:00فيجةيسرررررر مبجج ةيلقممجمقرهي كررررررملبج

جةين ميصسررررررر صيةرم جلل لررررب جج.، ج   ا، جو جةييلحم ميررررب جةيح رررررررررر ر ج سرررررررررر اررررر جمنم جةييلحم ميجZOOMة  جةينميررررر جنرررر يحسرررررررسيرررررجم و س

Bahrain.helpdesk@kfintech.comليصجةيمةغنيصجن ي ض مجةأليلحم ميجن يمةنطجح  يرجةيلس مرجةألسحل اج جس فجيحاجس مبجلصجل ج24قنرجج 

جةيلنيصجأرم ه:جسر رجةألمل رج اقمةميلم قكبجج ذيك نةرجةيحألرجلصجةيني م ت

 :العادية العمومية الجمعية اجتماع أعمال جدول

ج.م يهج ةيل  رقب 2020 جل مإج24جفيجةيلمةقرجةيس نقجةية ريبجةيةل ليبجةيسلةيبجةسحل اجل ضمجقمةءش .1

ج.م يهج ةيل  رقبج2020جريسلنمج31جفيجةيلمح.يبجةيل ييبجي سمبجةيكملبجةمل رجمصجةإلرةمشجلس إجحقميمجلم قكب .2

ج.2020جريسلنمج31جفيجةيلمح.يبجةيل ييبجي سمبجةيل ييبجةيني م تةيخ مسييصجمصججةي س ن تجلرققيجحقميمجةيسحل اجةيو .3

ج. ةيل  رقبجم ي. ج2020جريسلنمج31ي سمبجةيل ييبجةيلمح.يبجفيججةيل ييبجةيني م تجلم قكب .4

ج-ةيح يي:جم وجةيم  جج2020جريسلنمج31ح  يبجلس إجةإلرةمشجنحخ يصج  فيجأمن حجةيسمبجةيل ييبجةيلمح.يبجفيججةمحل ر .5

ج ن ميميجريم مج990,000جنلن غسجةي ة رجي س.اجف إج50وجةيلرف اجةيل رجمأإجلصج٪50جقرم  جةيلس  ليصجم وجمقريبجأمن حجح  يعج أ

ج

ج

 

ج ةيخيميبجي س مجةيمل رجن ميميجريم مج35,000جلن غجحخ يصج م

ج.ةيلسحنق شجةألمن حجايوجن ميميجريم م375,033 جلن غجح  ير جت

خ ضة  ججج.2020جريسلنمج31ي سمبجةيل ييبجةيلمح.يبجفيججن ميميجريم م156,600 لقحمحجح  يعجلل فأشجألمض ءجلس إجةإلرةمشجقرمهججم وجيل ةفقبةج.6

جةيحس مشج ةيسي  ب  جةي م مبجمشةيل ةفقبج  

ج.2020جيسمبج ةيسي  بج ةيحس مشجةي م مبج   ةمشجةيلمل  جةين ميصجل مفجحط ن تةيكملبجنلجةيح ةاةيكمل تج لرىجج  للبجحقميمجلم قكبج.7

سمبجخالرحلتجةيحيججةيلة لالتجاخط مج اقمةم ج.8 سلنمج31جفيجةيلمح.يبجةيل ييبجةي جايض حجفيجل ضنج  جلل مالقبججذةتجأطمةفجأ جلعج2020ري

ج.ةيحس ميبجةيكمل تجق م صجلصج189جةيل رشجلعجنل جيحل كوجةيل ييبجةيق ةااجلصج25مقاج

ج.2020جريسلنمج31جفيجةيلمح.يبجةيل ييبجةيسمبجمصجلرجل جيحة قجنح مف ح.اجمصجرةمشةإلجلس إانمةءجذلبجأمض ءج ج.9

ج.أحة ن.اجنح ريرجةإلرةمشجلس إج حد يضج2021جحةييصجلرققيجةي س ن تجةيخ مسييصج ةيرةخ ييصجي سمبجةيل ييبجام رشجأ جحةييص ج.10

ج.ةيق رلبجةيثالثجي سم ةتجةإلرةمشجيلس إ ةمحخ مجمض يصجسررججأمض ءجخلسبجحةييصج.11

ج.ةيحس ميبجةيكمل تجق م صجلصسج207وجلم قكبجل جيسحسرجلصجأمل رجطنق جي ل رشج.12

 

وـكان أحمد وزيـف      
  مجلس اإلدارة يسئر

 :للمساهمين هامة مالحظات

 Kfin Technologies  مسخبجلصجنط قبجةيح ليرجلصجخالرجةين ميصجن م بي سمبجةيل ييبجلصجخالرجل قعججةيل ييبجةيني م تجم وجي   ريللملاجة ج1

(Bahrain) W.L.Lج514:جمجصج،17212055 973+ف لإ:جج17215080 973+:ج  حفجةيسررررررر نع،جةيط نقج،74جلحمننمججةي ةلر،جلجةيل اص،ج

ج. Bahrain.helpdesk@karvy.com :ايلحم ميجنميرجةين ميص،جلل لبجةيلم لب،

ج.Kfin Technologies (Bahrain) W.L.L .يجللحمفجةيسحل ال مرججلصجس مبج24جقنرجيسحل اجةيسلةيبجةيةل ليب  ليرحةيجحس ياجنط قبجيسم ج2

ممهجأ جكخصجي ض مجمقرجةيسحل اجةي ض مجكخ ي جأ جةصجي لرجخطي ججح ميخي كملبجنجصلس  ليةيجسسرجفيجلسسرجةسلهجلس  اجأل جي ق ج3

جةيسحل اج ةيح  يتجمي نبجممهجلعجةألخذجنةيصجةيمحن مجأصجيل صج ذةجةي ليرجلصجغيمجمايإج أمض ءجلس إجةإلرةمشجأ جل ظديجةيكملب 

ج mainoffice@basrec.com.bhةينميرجةييلحم مي:جة جج17725300 جيالسحدس مةتجيمسوجةيح ة رجم وج  حفجمقا:ج4

ج2021ل مإجج31جةخمجي اجحرة رجيسح ق قجةيمن ح

ج2021أنميرجج1جحرة رجةيس.اجنر صجةسح ق قجح ميخ

ج2021جأنميرج4جةيسح ق قجح ميخ

ج2021أنميرجج11جي اجةيرفع
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