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 حملة االسھم العادیة 
 حملة االسھم الممتازة 

 
 

)جتماعإلاھم آلخر أو لغیره لحضور ا سبة من مشخص معنوي أو انا ل(شاملة بطاقة اعتماد ممثل   



   

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
 

الجمعیة العامة العادیة جتماع إ  
 انفستكورب القابضة ش.م.ب.

 
الكرام لحضور إجتماع الجمعیة العامة  نمساھمیالدعوة  . ("الشركة")ش.م.ب القابضة دارة انفستكوربإیسر رئیس مجلس 

في بنایة انفستكورب بالمنطقة م 2020سبتمبر  29الموافق  لثالثاءامن صباح یوم  11.00عة السا  امة المقرر إنعقاده في تمالعادی
 ھ:واتخاذ القرارت المناسبة بشأن دناهأالدبلوماسیة، المنامة، مملكة البحرین وذلك لمناقشة جدول األعمال المبین 

 جدول األعمال 

 
  خیارات التصویت 

ت القرارا  
 

ة فقعدم الموا االمتناع  فقة الموا   

السابق عیة العامة العادیة للشركة قراءة محضر إجتماع الجم .1   
 مصادقة علیھ.م وال2019سبتمبر  23 بتاریخ هدا انعق تم الذي

للسنة المالیة  الشركةمناقشة تقریر مجلس اإلدارة عن أعمال  .2   
 م والمصادقة علیھ.2020یونیو  30المنتھیة في 

 
رنست إالسادة  الشركة باتحسا مدققي تقریر  وقراءة استالم .3   

م والمصادقة 2020یونیو  30للسنة المالیة المنتھیة في ویونغ 
 علیھ.

 
لسنة المالیة المنتھیة في عن ا للشركةیة وائم المالمناقشة الق .4   

 م والمصادقة علیھا.2020یونیو  30
 

 إدارة الشركةالموافقة على اإلقتراح المقدم من قبل مجلس  .5   
یونیو  30للسنة المالیة المنتھیة في م ألسھاح اع أربلتوزی

 -على النحو التالي: م2020
 

ة فئ من ةالمتبقی م الممتازةسھاأل توزیع أرباح على حملة )أ(
سھم بموجب شروط وبنود   123,239والبالغ عددھا "ب" 

م إلى 2019یولیو  1اإلصدار لتلك األسھم لفترة األرباح 
  14,950,299قدره  م، بمبلغ اجمالي2020یونیو  30

 دوالر أمریكي.
وفي حالة الموافقة على األرباح فإنھ یتعین توزیعھا في 

م.2020أكتوبر 8 تاریخ ال یتجاوز  
 



   

دوالر أمریكي على حملة  829,226,7توزیع مبلغ ) (ب   
دوالر   .010ستثناء أسھم الخزینة) بمعدل ا األسھم العادیة (ب

ال أس المن ر% م4أمریكي لكل سھم عادي، مما یمثل 
دفوع لألسھم العادیة. الم  

 
ھا على دفعوفي حالة الموافقة على األرباح فإنھ یتعین 

 الجدول التالي:حسب 
 

 التاریخ  الحدث 
ستحقاق  الآخر یوم تداول 

 األرباح 
 ولیوم تدا رآخ (
تم لی ستحقاق األرباح،ال

في  ماھالمس تقیید اسم
سھم یوم  جل األس

 االستحقاق)

 2020سبتمبر  30

سھم بدون  ال اولتد تاریخ 
 استحقاق

أول یوم تداول بدون (
 )ألرباحلاستحقاق 

 2020أكتوبر  1

 ستحقاق  الا یوم
 المقید ون(المساھم
 في سجل األسھم أسمائھم

في ھذا التاریخ لھم الحق 
 ل علىالحصو في
 رباح)األ

 2020 أكتوبر 4

 الدفع  یوم
 الذي سیتم فیھ وملیا(

رباح على األتوزیع 
 )حقینالمستالمساھمین 

 2020أكتوبر  8

 
 

كما ھو   ،ذوي العالقة طرافألاالموافقة على معامالت  .6   
ئم قواال حول احاتیضاإلمن  30 رقم ضاحإیموضح في 

قاً وطب ،م2020یونیو  30 في كما  للشركةة الموحدالمالیة 
 .رینيریة البح تجا ال من قانون الشركات 189 للمادة

 



   

بمبلغ  الشركةارة س إدمجل كافأة أعضاءملموافقة على ا .7   
خدمتھم دوالر أمریكي مقابل  1,630,000إجمالي قدره 

 .  م2020یونیو  30منتھیة في خالل السنة المالیة ال
 

من كل ما یتعلق   الشركة عضاء مجلس إدارةأة ء ذماابر .8   
 م.2020یونیو  30بتصرفاتھم عن السنة المالیة المنتھیة في 

 
 Bespoke Investcorp" جالموافقة على اعتماد برنام .9   

Ownership Programلملكیة  تحفیزي "، وھو برنامج
وافقة  مل خاضع ، مجموعة انفستكوربسیقدم لموظفي  األسھم

 .البحرین المركزي مصرف
 

رنست ویونغ للسنة  إ لحسابات السادةقي ادة تعیین مدقعا إ .10   
م وتخویل مجلس  2021یونیو  30المالیة التي ستنتھي في 

بناًء على  المالیة تعابھم لتلك السنةأتحدید ب الشركةإدارة 
 لس اإلدارة.توصیة لجنة التدقیق والمخاطر التابعة لمج 

 
ات الحوكمة  ادبإرشالشركة  تعلق بإلتزاممناقشة التقریر الم .11   

حوكمة الشركات التابع لوزارة  وبمیثاق، ا ریة الخاصة بھاإلدا
ابط رفیعة المستوى وبقسم الضو ،الصناعة والتجارة والسیاحة

 الصادر عن مصرف البحرین المركزي.
 

من قانون  207دة للما  مناقشة ما یستجد من أعمال طبقاً  .12   
 الشركات التجاریة.

 
 

 
 ى بركة هللا،عل

 
   

 راھیمبإل. یوسف حمد اد
 رئیس مجلس اإلدارة  



   

 
 ب..م.ش القابضة  انفستكورب 

 
 بطاقة اعتماد/إنابة 

 
 رقم المساھم:

 
 ) شركة: 1المساھم: (اسم 

 ) فرد:2(                
 

 بصفتي/ بصفتنا مساھما / مساھمین  في انفستكورب القابضة ش.م.ب.  
 

 أو  و/ھم عادي، س  (_________________________) ) من حملة 1(

 

 سھم ممتاز. (_________________________) ) من حملة 2(

 
___________________________* ادخل نوع الشركة / الشخص ___المعنویة / الشركات: بصفتنا  صا شخ لأل

 ممثأل عنا    __________________________ السیدة  ة السید/، فقد عینّا بموجب ھذه البطاقالمعنوي

سیعقد االجتماع ( ___________________________  وعنوان البرید اإللكتروني لممثلنا ھ .ت المبینة أدناها ایللغ

 .)ل، لذلك نطلب عنوان البرید اإللكتروني للممثًیا لكترونإ

 
ي للغایات ممثل عن         السیدة بطاقة السید/، فقد عینت بموجب ھذه الالفردیة:   صا شخ لأل

، یًالكترونإسیعقد االجتماع (  ___________________________ وعنوان البرید اإللكتروني لممثلنا ھ  مبینة أدناه.ال

 .)للبرید اإللكتروني للممثلذلك نطلب عنوان ا

 
ع الجمعیة العامة ضور الممثل/النائب والتصویت في إجتما كحملة ألسھم عادیة، فإن الغایة من التعیین/التفویض أعاله ھي ح .1

 بنایة انفستكوربفي م 2020سبتمبر  29الموافق  لثالثاءاصباح یوم من  11:00ام الساعة تم يلمقرر إنعقاده فالعادیة ا
 و/ أو  لدبلوماسیة، المنامة، مملكة البحرین، أو أي موعد یؤجل إلیھ اإلجتماع المذكوربالمنطقة ا

 



   

في إجتماع ھ في المناقشات ركتا ممثل/النائب ومشن/التفویض أعاله ھي حضور الألسھم ممتازة، فإن الغایة من التعیی كحملة .2
 لذلك اإلجتماع، دون الحق بالتصویت في اإلجتماع.و أي تأجیل الجمعیة العامة العادیة المشار إلیھ في الفقرة السابقة أ

 
 
 
 
____________________ 

 لمخول بالتوقیع/ ا توقیع المساھم
 بالبیانات المناسبة.* یرجى ملئ الفراغات 

 
 ات: ظمالح

  203المادة ( وموظفي انفستكورب غیر الممثل لشخص معنوي) من غیر رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة ل اإلنابة فقط (حام یجب ان یكون  )1(
 . وتعدیالتھ) 2001لعام  21رقم من قانون الشركات التجاریة  

 
المرفأ المالي،   بالدور الرابع،  بھمتن للمقاصة. بمكایلمسجلي األسھم السادة البحركرام تقدیم بطاقات االعتماد/اإلنابة یرجى من المساھمین ال  )2(

 .+97317228061، الفاكس +97317108833المنامة، مملكة البحرین، ھاتف ، 3203بوابة المرفأ، ص.ب. 
 

 . +97317532000 لى الرقم التالي:ع مع ممثل الحوكمة رشا سبكار  التواصل ي استفسارات یرجى أل )3(
 

على الموقع اإللكتروني للشركة   متاحة م2020یونیو  30في  .م.ب.نفستكورب القابضة ش إلالقوائم المالیة الموحدة  )4(
)www.investcorp.com( رین لبحإللكتروني لبورصة اع ا على الموق و)omwww.bahrainbourse.c(. 
 

 
 

http://www.investcorp.com/
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