
 

 غير العاديةو دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية

 

 ديةوغير العا جتماع الجمعية العامة العاديةإدعوة المساهمين الكرام لحضور  شركة عقارات السيفيسر رئيس مجلس إدارة 

 16ق المواي األربعاء()من ظهر يوم  ف ععال  ي  عمام الساعة الاايية عشرة والص شيئة هللامب هماو المقرر عقد شركةلل

)يريزر ف بضاحية السيجتماعات ي  الطابق السابع من برج الشقق الفصدقية ي  مجمع السيف وذلك ي  قاعة اإل 2016مارس 

  .سويتس السيف البحرين(

 

 العادية:جدول أعمال الجمعية العمومية 

 و الم ادقة عليه. 2015مارس  17قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المصعقدة بتاريخ  .1

 و الم ادقة عليه. 2015ديسمبر  31مصاقشة عقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسصة المالية المصتهية ي   .2

 . 2015ديسمبر  31ة المالية المصتهية ي  اإلستماع إل  عقرير مدقق  الحسابات الخارجيين عن البيايات المالية للسص .3

 و الم ادقة عليها. 2015ديسمبر  31مصاقشة البيايات المالية للسصة المالية المصتهية ي   .4

 عل  الصحو التال : 2015ديسمبر  31إعتماد عوصية مجلس اإلدارة بتخ يص صاي  أرباح السصة المالية  المصتهية  .5

 

I.  ديصار بحريص  إل  اإلحتياط القايوي . 985,000عحويل مبلغ 

II.  من رأس المال المديوع،  % 12للسهم الواحد أو ديصار بحريص  0.012عوزيع أرباح يقديةعل  المساهمين قدرها

بعد موافقة مصرف البحرين  5201ديسمبر  31ديصار بحريص  للسصة المالية المصتهية ي  5,520,000و البالغة 

 . المركزي

III.  ديصار بحريص  للسصة  210,500الموايقة عل  مقترح  عوزيع مكايأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمال  قدره

 .2015ديسمبر 31 المالية المصتهية ي  

IV. والرياضية واإلجتماعية  الخيرية األيشطة ودعم التبرعات لحساب بحريص  يصارد 165,000  مبلغ عحويل . 

V.  المبقاة.ديصار بحريص  إل  األرباح  2,958,610عرحيل مبلغ 

 

 .والم ادقة عليه و إلتزام الشركة بمتطلبات م رف البحرين المركزي 5201مصاقشة عقرير حوكمة الشركات لسصة  .6

 .2015عقرير لجصة الشراكة المجتمعية لسصة عقرير اإلدارة التصفيذية و  .7

 .2015ديسمبر  31إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بت رياعهم عن السصة المالية المصتهية ي   .8

 .و عفويض مجلس اإلدارة بتحديد أععابهم 2016ععيين / أو إعادة ععيين مدقق  الحسابات الخارجيين لسصة  .9

  2018 -2016أعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة  10 ايتخاب .10

 من قايون الشركات التجارية.  207ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة  .11

 

 

 



 جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

( 50قايون رقم ) حكامساس  جديدين للشركة ليعكسا التعديالت السابقة للشركة وليكويا مطابقين ألأاعتماد عقد عأسيس ويظام  -1

 حكام قايون الشركات التجارية.أ( ييما يتعلق بتعديل بعض 3174المصشور ي  الجريدة الرسمية عدد رقم ) 2014لسصة 

لخدمات االعمال ذ.م.م. ويمالها كل من السيد/ وجدي يوسف الجالد، بحريص  الجصسية، يحمل بطاقة  ك  بويصتعفويض شركة  -2

،  للقيام 810323680و السيد/ محمد سجاد أشرف، بريطاي  الجصسية، يحمل بطاقة هوية رقم ، أ720615780هوية رقم 

 عاله.أجل عسجيل التعديالت أبكاية االعمال الالزمة لدى جميع الجهات الرسمية من 

  كاية جل التوقيع علأ، و ذلك من 690012462، يحمل بطاقة هوية رقم  بحريص  الجصسية، أحمد يوسف عفويض السيد/  -3

جل عسجيل أالمستصدات الالزمة بما ي  ذلك عقد التأسيس والصظام األساس  المعدلين لدى كاعب العدل ي  مملكة البحرين من 

 ه.عالأالتعديالت المذكوره 

 هامة للمساهمين:مالحظة 

من بطاقة التوكيل من و يسخة  2015ديسمبر  31يمكصكم الح ول عل  البيايات المالية للسصة المالية المصتهية ي    . 1

بالطابق السابع  74بمكتبهم الكائن ببرج الزامل، مكتب رقم  ( خالل مسجل  األسهم )كاري  كمبيوعر شير ذ.م.م

 . ، المصامة، مملكة البحرين514ص.ب 

للشركة بتاريخ عقد اإلجتماع الحضور شخ ياً أو أن يوكل  نيحق ألي مساهم مسجل أسمه ي  سجل المساهمي     .2

خطياً عصه أي شخص لحضور اإلجتماع و الت ويت ييابة عصه مع األخذ بعين اإلعتبار أن يكون هذا الوكيل من 

 غير رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة أو موظف  الشركة.

يحضر اإلجتماع عقديم خطاب عفويض من المساهم يخّوله ي  حال إذا كان المساهم شركة ، يجب عل  الوكيل الذي      .3

بأيه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم 

 الشركة و أن يقدم قبل ايتهاء الموعد المحدد إليداع التوكيل.

لدى مسجل  األسهم كاري   من موعد اإلجتماع  اعة عل  األقلس 24يجب إيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل      .4

( أو البريد اإللكتروي  17212055بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس )  كمبيوعر شير ذ. م.م(. و يمكن أن عسلم

(huda@karvy.comمع التأكد من استالمها قبل ايتهاء المو )  عد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل الت

 عقدم بعد ايتهاء الموعد المحدد ععتبر غير صالحة ألغراض اإلجتماع.

ركة الحرص عل  عزويد مكتب شعل  المساهمين الراغبين ي  عرشيح أيفسهم لعضوية مجلس اإلدارة للفترة القادمة      .5

عسليمها باليد ، ليتسص  عقديمها إل  الجهات الرقابية المخت ة و ذلك و،  الزمةبجميع المعلومات ال عقارات السيف

 للح ول عل  الموايقات الرسمية قبل يوم اإلجتماع.

 .77911130أو   77911120عل  ألي استفسارات يرج  االع ال      .6

العامة  ،  عكون الجمعيةعاديةوغير الي  حالة عدم عوير الص اب القايوي  ي  االجتماع األول للجمعية العامة العادية   .7

ي  يفس الوقت والمكان المشار إليهما أعاله،  2016مارس  30جتماع ثان ي  يوم العادية وغير العادية مدعوة إل

جتماع وة إلمدعوالغير عادية جتماع الااي ، عكون الجمعية العامة العادية عدم عوير الص اب القايوي  ي  اإل وي  حالة

 ي  يفس الوقت والمكان المشار إليهما أعاله. 2016أبريل  13ثالث ي  يوم 
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