


 

 

 

 

 

 

 
 

 شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. )"الشركة"(
 دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

 

"( لحضور المساهمينيسر مجلس إدارة شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة )"

م، بدءاً من 2018مارس  26 ثنينيوم اإل عقده تقرر الذي"( االجتماع)"اجتماع الجمعية العامة العادية 

، بمملكة بفندق رامي غراند بضاحية السيفبالطابق الثاني  بقاعة أكاسيا، الواحدة والنصف ظهراً الساعة 
البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول األعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسوف 

المكان والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال م، في نفس 2018 أبريل 4 ربعاءاأليوم  الثاني يعقد االجتماع

، في نفس م2018 أبريل 12 خميساليوم  االجتماع الثالثالنصاب في االجتماع الثاني، فسوف يعقد 

 .يت وبنفس عدد المساهمين الحاضرينالمكان والتوق

 
 :عمالاألجدول 

 
م والتصديق 2017مارس  30العادية السابق المنعقد بتاريخ محضر اجتماع الجمعية العامة قراءة  (1

 عليه.

 
 31مالية المنتهية في للسنة الومركزها المالي  شركةقرير مجلس اإلدارة عن أعمال المناقشة ت (2

 م والتصديق عليه.2017ديسمبر 

 
ديسمبر  31مالية المنتهية في للسنة ال شركةالاالستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال  (3

 م.2017

 
للسنة المالية المنتهية  شركةللتقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة االستماع الى   (4

 م.2017 ديسمبر 31في 

 
م والتصديق 2017ديسمبر  31مالية المنتهية في للسنة ال شركةللمناقشة البيانات المالية الموحدة  (5

  عليها.

 
ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في  جرت خاللالعمليات التي  على والترخيص المصادقة  6-1 (6

كما هو مبين في إيضاح رقم  نيذات عالقة أو مع المساهمين الرئيسي أطرافمع أي ، م2017

 قانون الشركات التجارية.من  189تماشيا مع المادة من البيانات المالية  (39)

 
 2013دفعها من عام أو سيتم االطالع على مصروفات بعض أعضاء مجلس اإلدارة التي تم  6-2

ً للمادة  2017إلى عام  من قانون الشركات التجارية  188مقابل خدمات استشارية وذلك طبقا

 )التفاصيل في النشرة التوضيحية(

 
 شركةالم وإلتزام 2017ديسمبر  31مالية المنتهية في للسنة ال شركةالمناقشة تقرير حوكمة  (7

 المصادقة عليه.بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و

 
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خالل السنة  (8

 م.2017ديسمبر  31مالية المنتهية في ال



 

 

 

 

 

 

السيدة / إلهام إبراهيم عبد هللا حسن و المصادقة على تعيين الشيخ / محمد عبد هللا الخريجي، (9

 بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. في مجلس اإلدارة ينكعضو

 
 برايس ووتر هاوسالسادة / الموافقة على توصية مجلس االدارة بشأن اعادة تعيين المدقق الخارجي  (10

وتخويل مجلس االدارة موافقة مصرف البحرين المركزي،  ذ، بعد أخم2018للسنة المالية  كوبرز

 بتحديد اتعابهم.

 
 من قانون الشركات التجارية. 207ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة  (11

 
 المالحظات

 
حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من األصوات يساوي  –كان عدد أسهمه  اأي –لكل مساهم  (1)

ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو . عدد أسهمه، ويقع باطالً كل شرط أو قرار يخالف ذلك
عضاء مجلس اإلدارة وموظفي من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأ

ي ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها ف. ، وال يخل ذلك بحق التوكيل لألقارب من الدرجة األولىةالشرك
 .(من قانون الشركات التجارية 203المادة ) الحضور النائبون عنهم قانونياً 

 
شركة البحرين أو لمسجلي األسهم السادة " شركةلل اإلنابة/يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقة االعتماد (2)

وذلك قبل مملكة البحرين، ، مرفأ البحرين المالي، الرابععنوانها: الطابق وللمقاصة ش.م.ب )مقفلة( "، 
اجتماع الجمعية العامة العادية بأربع وعشرون ساعة على األقل. وكما يمكن الحصول على نماذج 

 .شركة البحرين للمقاصةمن مكاتب  ور االجتماعالتوكيالت الخاصة بحض
 

ديسمبر  31للسنة المنتهية في يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس اإلدارة والبيانات المالية  (3)
لبوصة البحرين وموقع  قع االلكترونيوالموعلى الموقع االلكتروني للبنك  ، والنشرة التوضيحيةم2017

ضاحية السيف، المنامة، ومن المقر الرئيسي للبنك، برج السيف، بورصة الكويت وموقع سوق دبي المالي 
 .مملكة البحرين أو من مكاتب مسجل األسهم

 
 
 

 الفيصل محمد عمرواألمير  صاحب السمو الملكي
 رئيس مجلس اإلدارة
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ITHMAAR HOLDING B.S.C. (THE "COMPANY") 

INVITATION FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY 

 
Ithmaar Holding B.S.C. Board of Directors cordially invites the shareholders of the Company 
("Shareholders") to attend the Ordinary General Meeting of the Company (the “Meeting”). The 
Meeting will be held on Monday 26 March 2018 commencing at 1:30 pm at Acacia Ballroom, 2nd floor, 
Ramee Grand Hotel, Seef District, Kingdom of Bahrain, to discuss items set forth in the agenda below. 
If the quorum is not available for the Meeting, the second Meeting will be held on Wednesday 4 April 
2018 at the same time and venue. If the quorum is not available for the second Meeting, the third 
Meeting will be held on Thursday 12 April 2018 at the same time and venue regardless of the number 
of the shareholders who will attend.  
 
THE AGENDA: 

1. To read and approve the minutes of the previous Ordinary General Meeting of the Company 
held on 30 March 2017. 

 
2. To discuss and approve the Directors’ Report on the Company’s business and financial 

position for the financial year ended 31 December 2017. 
 

3. To read the Sharia’a Supervisory Board’s Report on the Company’s business for the financial 
year ended 31 December 2017. 

 
4. To listen to the External Auditors’ Report on the Company’s Consolidated Financial 

Statements for the financial year ended 31 December 2017. 
 

5. To discuss and approve the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial 
year ended 31 December 2017. 

 
6. 6-1. To ratify and authorize the transactions that took place during the financial year ended 

31 December 2017, with any related parties or major shareholders, as mentioned in Note No. 
(39) of the financial statements in line with Article 189 of the Bahrain Commercial Companies 
Law. 
 
6-2. To review the expenses paid or will be paid to some of the Directors during the period 
from 2013 to 2017 against advisory services, in line with Article 188 of the Bahrain Commercial 
Companies Law (details in the explanatory memorandum) 

 
7. To discuss and approve the report on the Company’s Corporate Governance for the financial 

year ended 31 December 2017 and the Company’s compliance with the requirements of the 
Central Bank of Bahrain (“CBB”). 

 
8. To absolve the members of the Board of Directors of the Company from any liability resulting 

from all actions taken during the financial year ended 31 December 2017. 



 

 

 

 

 

 

 
9. To ratify the appointment of Sheikh / Mohamed Abdulla El Kheriji and Mrs Elham Ebrahim 

Abdulla Hassan as directors on the Board of Directors. 
 
10. To approve the Board of Directors’ recommendation on re-appointment of the External 

Auditors, PricewaterhouseCoopers for the year 2018, subject to CBB approval, and to 
authorize the Board of Directors to determine their remuneration. 

 
11. Any business matters arising in accordance with Article 207 of the BCCL. 
 

NOTES: 

1. Each Shareholder, regardless of the number of the shares he owns, shall have the right to attend 
the Meeting, and shall have a number of votes equal to the number of shares he owns in the 
Company. Any provision or decision to the contrary shall be null and void. Any Shareholder may 
delegate a person from among the Shareholders or others to attend the Meeting on his behalf, 
provided that this person shall not be the Chairman of the Board of Directors or from among the 
members of the Board of Directors or from among the members of the Company’s staff. However, 
this shall not prejudice the right to delegate a first-degree relative. Legal representatives of the 
members lacking capacity or under legal incapacity shall represent them in the Meeting (Article 
203 of the BCCL). 
 

2. Shareholders are requested to present the proxy form to the Company or Bahrain Clear B.S.C. 
(Closed), Bahrain Financial Harbour, Harbour Gate, Level 4 | P.O. Box 3203, Manama, Bahrain, no 
later than 24 hours prior to the time of the Meeting. Proxy forms may be obtained from the offices 
of Bahrain Clear. 

 
3. Copies of the Board of Directors report and financial statements of the year ended on 31 December 

2017 and the explanatory memorandum may be obtained from the Company's website, Bahrain 
Bourse website, Boursa Kuwait website, Dubai Financial Market website and from the Company's 
head office, Al Seef Tower, Al Seef District, Manama, Kingdom of Bahrain or from the share 
registrar. 

 
 
HRH Prince Amr Mohammed Al Faisal 

Chairman of the Board of Directors 

4 March 2018 

 


