
 

 

 عقارات السيف ش.م.ب.
 

 الجمعية العامة العادية لحضور إجتماعدعوة 

 
جتماع المساهمين الكرام لحضور ا السادة .ب دعوةيسر مجلس إدارة شركة عقارات السيف ش.م     

 يومظهر   من والنصف الثانية عشرة الساعة تمام فيالجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها 

 في الفندقية الشقق برج من السابع الطابق في اإلجتماعات قاعة في 1024 مارس 17 الموافق ثنيناال

 :التالي األعمال جدول وإقرار لمناقشة وذلك( البحرين السيف سويتس فريزر) السيف مجمع

 

  العادية العامة الجمعية أعمال جدول
 

 .عليه والتصديق  2013 مارس31 بتاريخ المنعقد السابق العادية العامة الجمعية اجتماع محضر قراءة  .2

 1021 ديسمبر 12 في المنتهية المالية السنة عن الشركة أعمال عن اإلدارة مجلس تقرير مناقشة  .1

 .عليه والتصديق

 .1021ديسمبر  12عن السنة المنتهية  الحسابات مدققي تقرير إلى اإلستماع  .1

 .عليها والتصديق 1021ديسمبر 12في المنتهية المالية البيانات مناقشة  .4

 مناقشة تقرير مجلس االدارة حول االلتزام بتطبيق حوكمة الشركات.  .5

 :التالي النحو على 1021 العام أرباح صافي بتخصيص اإلدارة مجلس توصية إعتماد .6

 

 رأس من (%10) ةببنس المساهمين علىدينار بحريني  4,600,000 قدرها  نقدية أرباح توزيع •

 .(الواحد للسهم فلس 10) بواقع المدفوع المال

 .القانوني لإلحتياطي بحريني دينار 1,003,000 مبلغ تحويل •

 . اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة بحريني دينار 198,000 مبلغ تخصيص •

 واإلجتماعية  الخيرية األنشطة ودعم التبرعات لحساب بحريني ينارد160,000  مبلغ تحويل •

 . والرياضية

 .القادم للعام مرحلة مستبقاة كأرباح بحريني دينار  4,063,445 مبلغ تدوير •

 

وتقرير اللجنة الخيرية  1021ديسمبر  12تقرير اإلدارة التنفيذية عن منجزات السنة المالية المنتهية  .7

 .1021 لسنة

 مجلس وتخويل 1024 المالية للسنة الشركة حسابات لتدقيق الحسابات مدققي تعيين إعادة أو تعيين  .8

 .أتعابهم بتحديد اإلدارة

 12 في المنتهية المالية السنة خالل بتصرفاتهم مايتعلق كل من اإلدارة مجلس أعضاء ذمة راءإب .9

 . 1021ديسمبر 

 ما يستجد من أعمال..20
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  للمساهمين:مالحظات هامة 

 ( لسنة 32( من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم )302تنص المادة )م على أنه 3002: 
 ال يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس االدارة أو موظفي الشركة لحضور االجتماع . -
%( من  5يجوز للوكيل أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة عدًدا من األصوات أكثر من خمسة في المائة )ال  -

 رأس المال الصادر ، غير أسهمه الشخصية .
  األسهم فخرو كارفي ساعة من موعد االجتماع لدى مسجلي  42هذا التوكيل قبل  إيداعمن السادة المساهمين يرجى

،  58454155،  فاكس :  58455171، هاتف  سابع ، شارع الحكومةالطابق البرج الزامل ،  ، كومبيوترشير ذ.م.م.
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