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لمجموعة البركة  إعالن مهم للمساهمين بخصوص حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
 ش.م.بالمصرفية 
 

ً بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في مملكة البحرين لمكافحة انتشار فيروس كورونا  ، 19 –التزاما

وتطبيقاً إلجراءات التباعد االجتماعي بهدف الحفاظ على سالمة الجميع، يسر مجلس إدارة مجموعة البركة 

ة العادية عبر تقنية االتصال المرئي المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامش.م.ب. دعوة المصرفية 

مارس  25بورصة البحرين وذلك يوم الخميس الموافق  –والمسموع )زووم( تحت إدارة البحرين للمقاصة 

 المعلن.صباحاً وذلك لمناقشة وإقرار جدول األعمال  11:00م في تمام الساعة 2021

على كل من يرغب حضور االجتماع من السادة المساهمين أو من الموكلين التكرم بالتسجيل مسبقاً من خالل اتباع 

 الخطوات التالية: 

إرسال نسخة واضحة من بطاقة الهوية أو جواز السفر إلى البريد اإللكتروني   -1

registry@bahrainclear.com   باإلضافة إلى رقم الجوال، رقم هوية المستثمر وعدد األسهم ،

)يرجى إبقاء بطاقة الهوية أو الجواز األصلي متوفراً التي يمتلكها المساهم لغايات التحقق من البيانات 

 .  لغايات العرض على الكاميرا للتحقق(

تصويت على بنوده، فإن على الشخص في حال رغبة المساهم توكيل من ينوب عنه لحضور االجتماع وال -2

الذي تم توكيله/الموكل إرسال البيانات المطلوبة أعاله مع نسخة من بطاقة التوكيل حسب األصول 

 .  )يرجى إبقاء بطاقة التوكيل متوفرة لغايات العرض على الكاميرا للتحقق(

 

 :مالحظات
 

البيانات أعاله قبل موعد االجتماع واألشخاص الذين تم توكيلهم إرسال أعلى السادة المساهمين  يجب -１
 بأربع وعشرين ساعة على األقل.

ال يجوز أن يكون المفوضون )باستثناء ممثلي األشخاص االعتباريين( رئيس مجلس إدارة المجموعة  -２
ً للمادة   21/2001من قانون الشركات التجارية رقم  203وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها )طبقا

 .وتعديالته(
م إلكترونياً 2021مارس  25للمساهمين أو األشخاص الذين تم توكيلهم بتاريخ  الحضور تسجيلسيبدأ  -３

 صباحاً.    10:45صباحاً وينتهي الساعة  09:00الساعة 
الوثائق الخاصة باالجتماع ستكون متوفرة يوم االجتماع وعلى موقع المجموعة اإللكتروني:  -４

www.albaraka.com . 
  لي:لمزيد من االستفسار بخصوص طريقة التسجيل إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط التا -５

 agm-https://www.bahrainbourse.com/virtual  
دية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  العا العامة  ألي استفسارات أخرى تتعلق باجتماع الجمعية -６

registry@bahrainclear.com  مع نسخة من 00973 17108775أو االتصال على الرقم ،
 aghaffar@albaraka.comنفس البريد اإللكتروني إلى قسم عالقات المستثمرين في المجموعة 

عناية السيد/ أحمد  00973 17541122 – 00973 17520701أو االتصال على األرقام التالية 
 قسم عالقات المستثمرين في مجموعة البركة المصرفية.  –عبدالغفار 

 سيتم تسجيل االجتماع إلكترونياً بالصوت والصورة لغايات حفظ السجالت.   -７
يمكن الدخول لغرفة االجتماع االفتراضية من خالل الكمبيوتر الشخصي الثابت، أو الالبتوب المحمول  -８

 )زووم(أو الجهاز اللوحي/التابلت أو الهاتف الذكي، مع ضرورة تحميل برنامج االجتماعات اإللكتروني 
 من متجر األندرويد أو متجر األبل. 

صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية   -９
م في نفس الزمان 2021أبريل  01رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم عقد اجتماع ثاني بتاريخ 

والمكان، وال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إال إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر 
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األقل، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في االجتماع الثاني ينعقد  % من رأس المال على30من 
م، ويكون االجتماع الثالث صحيحاً 2021أبريل  08االجتماع الثالث في نفس الزمان والمكان بتاريخ 

 أياً كان عدد الحاضرين. 
 


