


 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

م، بدءاً من 1029مارس  25يوم اإلثنين على  الذي تقرر عقده ("االجتماع"ا بعد بـفيم ويشار إليه)العامة العادية 
بمملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في  ،د، منطقة السيففي فندق الرامي جرانظهراً،  1:30الساعة 

أبريل  3 اجاربعاءيوم  جتماع، فسوف يعقد اجاجتماعلالوفي حالة عدم اكتمال النصاب جدول األعمال أدناه. 
 ماع الثاني، فسوف يعقد اجاجتماعالمكان والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في اجاجت، في نفس م1029

 بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرون. ، في نفس المكان والتوقيتم1029أبريل  22الخميس يوم 
 

 جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
 م والتصديق عليه.1028مارس  12لمنعقد بتاريخ محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق ا استالم (2
ديسمبر  12للسنة المالية المنتهية في ومركزها المالي  مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة (1

 م والتصديق عليه.1028
 .م1028ديسمبر  12تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  استالم (1
ديسمبر  12تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في  استالم (4

 م.1028
 م والتصديق عليها. 1028ديسمبر  12مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في  (5
 12السنة المالية المنتهية في  جرت خاللالتي  العمليات على، حسبما يكون منطبقاً، والترخيص المصادقة (2

في إيضاح رقم كما هو مبين  نيذات عالقة أو مع المساهمين الرئيسي أطرافمع أي ، م1028ديسمبر 
 1002لسنة  12من قانون الشركات التجارية رقم  289تماشيا مع المادة من البيانات المالية  (40)

 ."(قانون الشركات التجاريةوتعديالته )"
 فترة الماليةالخالل أو سوف تدفع اجاطالع على مصروفات بعض أعضاء مجلس اإلدارة التي تم دفعها  (7

ً للمادة  م1028ديسمبر  12المنتهية في  من قانون الشركات  288مقابل خدمات استشارية وذلك طبقا
 التوضيحية(. النشرة)التفاصيل في  وزارة الصناعة والتجارة والسياحةلك خاضع لموافقة ذوالتجارية 

م والتزام 1028ديسمبر 12حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في  مجلس اإلدارة عن ناقشة تقريرم (8
 الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

مالية الإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خالل السنة  (9
 م.1028ديسمبر  12المنتهية في 

لك خاضع لموافقة مصرف البحرين ذتعيين/ انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لألعوام الثالثة القادمة و (20
 المركزي.

 للشركة لألعوام الثالثة القادمة. ةجديدشرعية هيئة رقابة  تعيين (22
ديسمبر  12في المنتهية فترة المالية لل الشرعية الرقابة هيئة ألعضاء اإلجمالية توالمكافآ المزايا ةمراجع (21

 .والمصادقة عليها م1029
بشأن اعادة تعيين المدقق الخارجي السادة / برايس ووتر هاوس دارة إللا لموافقة على توصية مجلسا (21

وتخويل مجلس اجادارة بتحديد بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي،  م،1029كوبرز للسنة المالية 
 اتعابهم.

 من قانون الشركات التجارية. 107ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة  (24
 

 المالحظات
 
، ويكون له عدد من األصوات يساوي عدد اجاجتماعحق حضور  –أيا كان عدد أسهمه  –لكل مساهم  (2)

 أسهمه، ويقع باطالً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. 
يجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل  (1)

من غير رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة، وجا يخل ذلك بحق التوكيل لألقارب من الدرجة 



 

 

 

 

 

 

من قانون الشركات  101ة األولى. ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً )الماد
 التجارية(.

 اد/اإلنابةتقديم بطاقة اجاعتم عيين وكيل لتمثيلهم في اجاجتماعيرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون ت (1)
"، وعنوانها: الطابق الرابع، ة البحرين للمقاصة ش.م.ب )مقفلة(للشركة أو لمسجلي األسهم السادة "شرك

بأربع وعشرون ساعة على األقل. وكما  اجاجتماعموعد  البحرين، وذلك قبلالمالي، مملكة مرفأ البحرين 
 من مكاتب شركة البحرين للمقاصة. اجاجتماعيمكن الحصول على نماذج التوكيالت الخاصة بحضور 

ديسمبر  12يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس اإلدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في  (4)
ن وموقع لبوصة البحري قع اجالكترونيوالموعلى الموقع اجالكتروني للبنك  التوضيحية النشرة، وم1028

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

 
 
 
 
 

 الفيصل محمد عمرواألمير  صاحب السمو الملكي
 رئيس مجلس اإلدارة

 
 

 
 

 




