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

ي�رش جمل�ش اإدارة �رشكة الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب. دعوة 

م�ضاهمي ال�رشكة )"امل�ضاهمني"( حل�ضور اجتماع اجلمعية 

العامة العادية )"الجتماع"( الذي تقرر عقده يوم الإثنني 26 

مار�ش 2018م، بدءًا من ال�ضاعة الواحدة والن�ضف ظهرًا، بقاعة 

اأكا�ضيا بالطابق الثاين بفندق رامي غراند ب�ضاحية ال�ضيف، 

مبملكة البحرين، وذلك ملناق�ضة البنود املبينة يف جدول الأعمال 

اأدناه. ويف حالة عدم اكتمال الن�ضاب، ف�ضوف يعقد الجتماع 

الثاين يوم الأربعاء 4 اأبريل 2018م، يف نف�ش املكان والتوقيت. 

ويف حالة عدم اكتمال الن�ضاب يف الجتماع الثاين، ف�ضوف يعقد 

الجتماع الثالث يوم اخلمي�ش 12 اأبريل 2018م، يف نف�ش املكان 

والتوقيت وبنف�ش عدد امل�ضاهمني احلا�رشين.

جدول األعمال:

قراءة حم�رش اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�ضابق   )1

املنعقد بتاريخ 30 مار�ش 2017م والت�ضديق عليه.

مناق�ضة تقرير جمل�ش الإدارة عن اأعمال ال�رشكة ومركزها املايل  	)2

لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017م والت�ضديق عليه.

ال�ضتماع اإىل تقرير هيئة الرقابة ال�رشعية عن اأعمال  	)3

ال�رشكة لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017م.

ال�ضتماع اىل تقرير مدققي  احل�ضابات حول البيانات املالية  	)4

املوحدة لل�رشكة لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017م.

مناق�ضة البيانات املالية املوحدة لل�رشكة لل�ضنة املالية  	)5

املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017م والت�ضديق عليها.

امل�ضادقة والرتخي�ش على العمليات التي جرت   1-6 	)6

خالل ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017م، مع 

اأي اأطراف ذات عالقة اأو مع امل�ضاهمني الرئي�ضيني كما هو 

مبني يف اإي�ضاح رقم )39( من البيانات املالية متا�ضيا مع 

املادة 189 من قانون ال�رشكات التجارية.

6-2 الطالع على م�رشوفات بع�ش اأع�ضاء جمل�ش الإدارة   

التي مت اأو �ضيتم دفعها من عام 2013 اإىل عام 2017 مقابل 

خدمات ا�ضت�ضارية وذلك طبقًا للمادة 188 من قانون 

ال�رشكات التجارية )التفا�ضيل يف الن�رشة التو�ضيحية(.

مناق�ضة تقرير حوكمة ال�رشكة لل�ضنة املالية املنتهية يف  	)7

31 دي�ضمرب 2017م واإلتزام ال�رشكة مبتطلبات م�رشف 

البحرين املركزي وامل�ضادقة عليه.

اإبراء ذمة اأع�ضاء جمل�ش الإدارة من امل�ضوؤوليات الناجتة  	)8

عن كل ما يتعلق بت�رشفاتهم خالل ال�ضنة املالية املنتهية يف 

31 دي�ضمرب 2017م.

املوافقة على تو�ضية جمل�ش الدارة ب�ضاأن اعادة تعيني  	)9

املدقق اخلارجي ال�ضادة / براي�ش ووتر هاو�ش كوبرز 

لل�ضنة املالية 2018م، بعد اأخذ موافقة م�رشف البحرين 

املركزي، وتخويل جمل�ش الدارة بتحديد اتعابهم.

10(	ما ي�ضتجد من اأعمال طبقًا للمادة 207 من قانون ال�رشكات 

التجارية. 

المالحظات

لكل م�ضاهم - اأيا كان عدد اأ�ضهمه - حق ح�ضور اجلمعية   )1

العامة، ويكون له عدد من الأ�ضوات ي�ضاوي عدد اأ�ضهمه، 

ويقع باطاًل كل �رشط اأو قرار يخالف ذلك. ويجوز 

للم�ضاهم اأن يوكل غريه من امل�ضاهمني اأو من غريهم يف 

احل�ضور نيابة عنه، على اأن يكون الوكيل من غري رئي�ش 

واأع�ضاء جمل�ش الإدارة وموظفي ال�رشكة، ول يخل ذلك 

بحق التوكيل لالأقارب من الدرجة الأوىل. وميثل ناق�ضي 

الأهلية وفاقديها يف احل�ضور النائبون عنهم قانونيًا )املادة 

203 من قانون ال�رشكات التجارية(.

يرجى من امل�ضاهمني الكرام تقدمي بطاقة العتماد/  )2

الإنابة لل�رشكة اأو مل�ضجلي الأ�ضهم ال�ضادة "�رشكة 

البحرين للمقا�ضة �ش.م.ب )مقفلة( "، وعنوانها: 

الطابق الرابع، مرفاأ البحرين املايل، مملكة البحرين، 

وذلك قبل اجتماع اجلمعية العامة العادية باأربع 

وع�رشون �ضاعة على الأقل. وكما ميكن احل�ضول 

على مناذج التوكيالت اخلا�ضة بح�ضور الجتماع من 

مكاتب �رشكة البحرين للمقا�ضة.

ميكن احل�ضول على ن�ضخ من تقرير جمل�ش الإدارة   )3

والبيانات املالية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017م، 

والن�رشة التو�ضيحية على املوقع اللكرتوين لل�رشكة 

واملوقع اللكرتوين لبو�ضة البحرين وموقع بور�ضة 

الكويت وموقع �ضوق دبي املايل ومن املقر الرئي�ضي 

لل�رشكة، برج ال�ضيف، �ضاحية ال�ضيف، املنامة، مملكة 

البحرين اأو من مكاتب م�ضجل الأ�ضهم.

 �صاحب ال�صمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�صل

 رئي�س جمل�س الإدارة
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�رشكة الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب.

�ضجل جتاري: 15210-20، �ش.ب: 2820، برج ال�ضيف، �ضاحية ال�ضيف، مملكة البحرين.
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مرخ�ش من قبل م�رشف البحرين املركزي ك�رشكة ا�ضتثمارية فئة 1.


