
 نفستكوربإ
 الثالثونو الثانياجتماع الجمعية العامة العادية 

 دعوة
 

الجمعية العامة جتماع إيسر رئيس مجلس ادارة بنك انفستكورب ش.م.ب دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور 
مقر  في م2015 سبتمبر 29الموافق  الثالثاءمن صباح  يوم  11.00المقرر إنعقاده في تمام الساعة العادية 

المبين ادناه عمال األبالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول  ببناية انفستكورب نكالب
 واتخاذ القرارت المناسبة بشأنه:

 
 والمصادقة عليه. م2015يونيو  30للسنة المنتهية في  الشركةمناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال  .1
 
 والمصادقة عليه. م2015يونيو  30يونغ للسنة المنتهية في  السادة أرنست والحسابات  مدققيمناقشة تقرير  .2
 
والمصادقة  م2015يونيو  30للسنة المالية المنتهية في والميزانية العامة حساب االرباح والخسائر  مناقشة .3

 .امعليه
 
 -لى النحو التالي:الموافقة على اإلقتراح المقدم من قبل مجلس اإلدارة لتخصيص األرباح الصافية للسنة ع .4
 

لفترة  بموجب شروط وبنود اإلصدار لتلك األسهمفئة "ب" حملة األسهم الممتازة  علىتوزيع أرباح )أ(  
بمبلغ اجمالي قدره ، م2015يونيو  30إلى وشاملة  م2014يوليو  1 وشاملةمن  اعتبارا   األرباح

 دوالر أمريكي.   29,393,548.63
 

 .م2015أكتوبر  9يتجاوز اح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ ال وفي حالة الموافقة على األرب
 
والتي تم استردادها من قبل الشركة    B-3و B-2, B-1توزيع أرباح على حملة االسهم الممتازة فئة   )ب(

 صدار لتلك االسهم، على النحو التالي:اال، بموجب شروط وبنود م2015يوليو  15في تاريخ 
 

 األسهم الممتازة
 الفئة

 للفترة مبلغ األرباح اإلجمالي

B-1 75,580.85 م2015يوليو  14الى  م2015يوليو  1 دوالر أمريكي 

B-2 104,906.45 م2015 يوليو 14الى  م2015يوليو  1 دوالر أمريكي 

B-3 40,768.35 م2015 يوليو 14الى  م2015يوليو  1 دوالر أمريكي 

 
 .م2015أكتوبر  9 يتجاوزين توزيعها في تاريخ ال وفي حالة الموافقة على األرباح فإنه يتع  

 
 دوالر أمريكي على حملة األسهم العادية )بإستثناء أسهم الخزينة( 10,394,390.00 وزيع مبلغت)ج(  
وفي . % من رأس المال المدفوع لألسهم العادية6دوالر أمريكي لكل سهم عادي، مما يمثل  15.00بمعدل 

 .م2015أكتوبر  9يتجاوز ال فإنه يتعين توزيعها في تاريخ على األرباح  حالة الموافقة
 

 .دوالر أمريكي 2,500,000التبرعات الخيرية بمبلغ  )د(  
 

 بقاة للسنة التالية.ستكأرباح م أمريكيدوالر  68,336,274.24مبلغ  تحويل)هـ( 
 
 .أمريكي دوالر 1,420,000 قدره إجماليبمبلغ  اإلدارةمجلس  أتعابالموافقة على  .5



 
 .م2015يونيو  30من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في  اإلدارةابراء ذمة اعضاء مجلس  .6
 
عضو كواحد  عضو، و كذلك خدمة عضاء مجلس االدارةلعضوين من أالموافقة على اإلنتماءات التنافسية  .7

 ألكثر من ثالث شركات بحرينية عامة. ادارةالس مج
 
وذلك  م2016يونيو  30في  التي ستنتهي سادة ارنست و يونغ للسنة الماليةت الاعادة تعيين مدققي الحسابا .8

بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس االدارة لتحديد اتعابهم لتلك السنة 
 المالية بناء  على توصيات لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة.

 
التقرير المتعلق بإلتزام الشركة بإرشادات الحوكمة اإلدارية الخاصة بها وبقسم الضوابط رفيعة مناقشة  .9

عن مصرف البحرين المركزي و إفصاح األمور المتعلقة بالحوكمة اإلدارية المنصوص  ةالمستوى الصادر
 عليها في قسم اإلفصاح العام الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

 
 .من قانون الشركات التجارية 207أعمال طبقا للمادة  مناقشة ما يستجد من .10
 
 

*** 
 

 ( من جدول االعمال7توضيحات فيما يتعلق بالفقرة )
 

بدهللا محمد المزروعي والسيد عبدالرحمن علي التركي،  ا السيد عمن أعضاء مجلس اإلدارة، وهم لعضوينأن 
 Theلتوالي : ذي ناشيونال انفستر )انتماءات مع مؤسسات مالية أخرى. أن تلك المؤسسات هي على ا

National Investor )و( أبراج كابيتالAbraaj Capital)تدير  تين المالييتينالمؤسس هاتين . أن كال
 ة، فأن مجلس اإلدارة ال يعلم بأية حالة تنافس مباشروعلى الرغم من ذلكأعماال  قد تتنافس مع أعمال الشركة. 
أن مجلس اإلدارة يطلب موافقة ومع ذلك ف، يتينالمالي هاتين المؤسستينمن قد حصلت بالفعل بين الشركة وأي 

   المساهمين على العالقات االنتمائية المذكورة.
 

مجموعة شركات البحرين لألسواق الحرة  في السيد فاروق يوسف خليل المؤيد هو عضو ضافة، فان باال
شركة مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب وهذه شركات وشركة البحرين الوطنية القابضة و بنك البحرين الوطني و

مساهمة عامة بحرينية وذلك باإلضافة إلى توليه عضوية مجلس إدارة الشركة. إالّ أن مجلس اإلدارة ال يعتقد 
بأن هنالك أي تضارب في المصالح نتيجة عضوية السيد فاروق المؤيد في مجلس إدارة الشركة وفي الوقت ذاته 

ان مجلس االدارة يطلب موافقة المساهمين على العضويات ومع ذلك ف، العامة األخرىعضويته في الشركات 
 .المذكورة

 
 

 على بركة هللا،،،
 

  
   
   

 نمير أمين قيردار
 رئيس مجلس اإلدارة  

 
 



 :مالحظات
 
ة باإلضافة إلى توجيه هذه الدعوة إلى حملة األسهم العادية فإنها موجهة كذلك إلى حملة األسهم الممتاز (1)

 دون أن يكون لهم الحق في التصويت. للمساهمينالذين لهم الحق في حضور اجتماعات الجمعيات العامة 
يجب ان يكون حامل اإلنابة فقط )غير الممثل لشخص معنوي( من غير رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  (2)

ك لبن % من رأس المال الصادر5جاوز توان ال يمثل عددا من األصوات يانفستكورب وموظفي 
 (.النظام االساسي للشركةمن  (2)ج()24)المادة   انفستكورب

( الموقع 2األسهم في العنوان المبين أدناه، و ) مكتب مسجلي( 1بطاقات االعتماد/اإلنابة متوفرة في: ) إن (3)
 (.www.investcorp.comاأللكتروني للشركة )

كارفي كمبيوترشير األسهم السادة  يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات االعتماد/اإلنابة لمسجلي (4)
، مجمع 383شارع الحكومة، طريق ، 31، مبنى 74السابع، بناية الزامل، مكتب بمكاتبهم بالدور  ذ.م.م.
 .17215080، المنامة، مملكة البحرين، هاتف 514ص.ب: ، 305

 


