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مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كرشكة استثمارية فئة 1.

يرس مجلس إدارة رشكة اإلثمار القابضة ش.م.ب. دعوة مساهمي الرشكة )"املساهمني"( لحضور اجتماع الجمعية العامة 
العادية )ويشار إليه فيما بعد بـ"االجتماع"( الذي تقرر عقده يوم اإلثنني 30 مارس 2020م، بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً، 
يف فندق رامي جراند، ضاحية السيف، بمملكة البحرين، وذلك ملناقشة البنود املبينة يف جدول األعمال أدناه. ويف حالة عدم 
اكتمال النصاب لالجتماع، فسوف يعقد االجتماع الثاني يوم االربعاء 8 أبريل 2020م، يف نفس املكان والتوقيت. ويف حالة عدم 
اكتمال النصاب يف االجتماع الثاني، فسوف يعقد االجتماع يوم الخميس 16 أبريل 2020م، يف نفس املكان والتوقيت بغض 

النظر عن عدد املساهمني الحارضون.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
استالم محرض اجتماع الجمعية العامة العادية السابق املنعقد بتاريخ 29 أغسطس 2019م والتصديق عليه.  )1

مناقشـة تقـرير مجلـس اإلدارة عـن أعمال الشـركة ومركـزها املايل للسـنة املاليـة املنتهـية يف 31 ديسـمرب 2019م   )2 
والتصـديق عليـه.

استالم تقرير هيئة الرقابة الرشعية عن أعمال الرشكة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م.  )3
استالم تقرير مدققي الحسابات حول البيانات املالية املوحدة للرشكة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م.  )4

مناقشة البيانات املالية املوحدة للرشكة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م والتصديق عليها.   )5
املصادقة والرتخيص، حسبما يكون منطبقاً، عىل العمليات التي جرت خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م،   )6
مع أي أطراف ذات عالقة أو مع املساهمني الرئيسيني كما هو مبني يف إيضاح رقم 38 من البيانات املالية تماشيا مع 

املادة 189 من قانون الرشكات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديالته )"قانون الرشكات التجارية"(.
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن حوكمة الرشكة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب2019م والتزام الرشكة بمتطلبات   )7

مرصف البحرين املركزي وقانون الرشكات التجارية واملصادقة عليه.
املنتهية يف  املالية  السنة  يتعلق بترصفاتهم خالل  ما  الناتجة عن كل  املسؤوليات  اإلدارة من  أعضاء مجلس  إبراء ذمة   )8 

31 ديسمرب 2019م.
2020م  ديسمرب   31 يف  املنتهية  املالية  للفرتة  الرشعية  الرقابة  هيئة  ألعضاء  اإلجمالية  واملكافآت  املزايا  عىل  االطالع   )9

واملصادقة عليها.
املوافقة عىل توصية مجلس اإلدارة بشأن تعيني املدقق الخارجي للسنة املالية 2020م، بعد أخذ موافقة مرصف البحرين   )10

املركزي، وتخويل مجلس االدارة بتحديد اتعابهم.
ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الرشكات التجارية.  )11

املالحظات
لكل مساهم ـ أيا كان عدد أسهمه ـ حق حضور االجتماع، ويكون له عدد من األصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطالً   )1(

كل رشط أو قرار يخالف ذلك. 

يجوز للمساهم أن يوكل غريه من املساهمني أو من غريهم يف الحضور نيابة عنه، عىل أن يكون الوكيل من غري رئيس   )2(
وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الرشكة، وال يخل ذلك بحق التوكيل لألقارب من الدرجة األوىل. ويمثل ناقيص األهلية 

وفاقديها يف الحضور النائبون عنهم قانونياً )املادة 203 من قانون الرشكات التجارية(.

االعتماد/اإلنابة للرشكة  تقديم بطاقة  االجتماع  لتمثيلهم يف  الذين يعتزمون تعيني وكيل  الكرام  املساهمني  يرجى من   )3(
أو ملسجيل األسهم السادة "رشكة البحرين للمقاصة ش.م.ب )مقفلة("، وعنوانها: الطابق الرابع، مرفأ البحرين املايل، 
مملكة البحرين، وذلك قبل موعد االجتماع بأربع وعرشون ساعة عىل األقل. وكما يمكن الحصول عىل نماذج التوكيالت 

الخاصة بحضور االجتماع من مكاتب رشكة البحرين للمقاصة.

املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م، والنرشة  للسنة  املالية  اإلدارة والبيانات  يمكن الحصول عىل نسخ من تقرير مجلس   )4(
التوضيحية عىل املوقع االلكرتوني للرشكة واملوقع االلكرتوني لبورصة البحرين وموقع بورصة الكويت وموقع سوق دبي 

املايل ومن املقر الرئييس للرشكة، برج السيف، ضاحية السيف، املنامة، مملكة البحرين أو من مكاتب مسجل األسهم.
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