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العادیة  غیر دعوة لحضور اجتماع الجمعیة العامة  
 

ً  المقرر عقده     2020  نوفمبر 24الثالثاء تاریخ ) صباحا من یوم 00:11في تمام الساعة ( الكترونیا
 

المنامة، مملكة البحرین - انفستكورب بالمنطقة الدبلوماسیة  مبنىفي   
 
 

 الى
 

 حملة االسھم العادیة
 حملة االسھم الممتازة 

 
 

شخص معنوي أو انابة من مساھم آلخر أو لغیره لحضور االجتماع) ل(شاملة بطاقة اعتماد ممثل   
 
 
 
 

 
  



 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
 

العادیةغیر اجتماع الجمعیة العامة   
 انفستكورب القابضة ش.م.ب. 

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

ً  المقرر عقدهالعادیة غیر  في    2020 نوفمبر  24الثالثاء تاریخ ) صباحا من یوم 00:11في تمام الساعة ( الكترونیا
واتخاذ  دناهأانفستكورب بالمنطقة الدبلوماسیة، المنامة، مملكة البحرین وذلك لمناقشة جدول األعمال المبین  مبنى  

 القرارت المناسبة بشأنھ: 
 

 
 

  خیارات التصویت
 القرارات

 
 الموافقة عدم الموافقة االمتناع

أربعة  ( 4,000إصدار عدد قد یصل الى الموافقة على  1-   
سھما ممتاز من الفئة ھـ بقیمة إسمیة لكل سھم مقدارھا    )آالف

) (مائة وخمسة وعشرون ألف  دوالر أمریكي)  125,000(
من خالل شریحة واحدة او اكثر وذلك بموجب األحكام و  

(بما في ذلك حقوق التصویت وحقوق توزیع األرباح  الشروط 
التي یتم تقریرھا من قبل مجلس إدارة  خرى)األحقوق الو

شریطة الحصول على موافقة مصرف البحرین   الشركة و
. یتم استخدام العائد من ىالتنظیمیة األخر والجھاتالمركزي  

إصدار األسھم الممتازة من الفئة ھـ ألغراض الشركة العامة  
والتي قد تشمل بناء على قرار الشركة وبعد أخذ عائدات 

في اإلعتبار، إسترداد كل أو بعض من األسھم الممتازة  الطرح 
التراكمیة وغیر المشاركة والمسجلة تحت   غیرالموجودة و

والتي تم إصدارھا في الفترة من بین   3و 2و1الفئة ب شریحة  
والتي یوجد منھا حالیا   2009شھر یونیو الى شھر أغسطس 

  دوالر 123,239,000أسھما قائمة بقیمة إسمیة مقدارھا 
 أمریكي تقریبا. 

، إذا قرروا، ما یصل   سترداد ال تفویض مجلس اإلدارة 2-   
یحمل كل منھا قیمة   "ب"سھما ممتاز من الفئة  123,239إلى 

وفقًا للشروط واألحكام دوالر أمریكي  1,000إسمیة مقدارھا 
من النظام األساسي  )ب(المنصوص علیھا في الملحق 

من   )ب(للشركة و قانون الشركات التجاریة وإزالة الملحق 
الممتازة   األسھمالنظام األساسي للشركة بمجرد استرداد جمیع 

 ".  ب"من الفئة 
زیادة رأسمال الشركة الصادر والمدفوع من  على الموافقة -3   

وعشرون  دوالر أمریكي (ثالثمائة وثالثة  323,239,000
مبلغ قد   ملیون ومئتان وتسعة وثالثون ألف دوالر أمریكي) إلى

دوالر أمریكي (ثمانمائة وثالثة   823,239,000 یصل الى 
 ، دوالر أمریكي)  ألف ثونوعشرون ملیون ومائتین وتسعة وثال



 

ریطة الحصول على موافقة مصرف البحرین المركزي   ش
سیعتمد المبلغ الدقیق لرأس المال  ى.التنظیمیة األخر والجھات

التي تم   من الفئة ھـ الممتازة األسھمالصادر والمدفوع على عدد 
 .المستردة" ب"من الفئة الممتازة   األسھمإصدارھا وعدد 

تفویض مجلس إدارة الشركة بكل حقوق وصالحیات  4-   
(ب)  6(ب) من عقد التأسیس والمادة 5المساھمین بموجب المادة 

من النظام األساسي للشركة لتحدید كافة الحقوق واألحكام  
والشروط بما في ذلك حقوق التصویت والحقوق في أرباح األسھم   

ة ھـ  وغیرھا من الحقوق الخاصة باألسھم الممتازة من الفئ
(ب) من عقد  5المذكورة ، المقرر إصدارھا وفقا ألحكام المادة 

شریطة  (ب) من النظام األساسي للشركة، 6التأسیس والمادة 
  والجھاتالحصول على موافقة مصرف البحرین المركزي  

 ى. التنظیمیة األخر

(ب) من عقد التأسیس  والمادة 5تعدیل المادة الموافقة على  -5   
الزیادة   (i) النظام األساسي للشركة بما یعكس(ب) من 6

المذكورة أعاله في رأسمال الشركة الصادر والمدفوع عن  
  اسھم (أربعة آالف)  4,000 عدد قد یصل الى طریق إصدار

ممتاز من الفئة ھـ بقیمة إسمیة لكل سھم مقدارھا 
  ) (مائة وخمسة وعشرون ألف  دوالر أمریكي)125,000(

والموافقة  التي یتم تقریرھا م و الشروطبموجب األحكاوذلك 
االسترداد المذكور  (ii)و  من قبل مجلس إدارة الشركة علیھا

"  ب"سھما ممتاز من الفئة  123,239أعاله لما یصل إلى 
، شریطة ما یلي:   دوالر أمریكي 1,000إسمیة مقدارھا  بقیمة

(أ) أن ال یتجاوز مجموع القیمة (القیم) اإلسمیة لكافة األسھم  
دوالر أمریكي   1,000,000,000العادیة الصادرة عن 

(بلیون دوالر امریكي)، و(ب) أن ال یتجاوز مجموع القیمة  
(القیم) اإلسمیة لكافة األسھم الصادرة األخرى عن 

و(ج) أن ال  (بلیون دوالر أمریكي)  1,000,000,000
یتجاوز مجموع القیمة (القیم) اإلسمیة لكافة األسھم الصادرة 

مجموع قیمة رأس المال المصرح بھ، و(د) وفي كل حالة من  
الحاالت المذكورة یتم إصدار األسھم اإلضافیة المذكورة وفقا  

ً مصرف البحرین المركزي  وقواعد وأنظمة لقوانین   ووفقا
وعقد  المعدل 2001لسنة  21لقانون الشركات التجاریة رقم 

 تأسیس الشركة ونظامھا االساسي. 



 

التي یتم  ( التعدیالت التالیة على النظام األساسي الموافقة على -6   
ً  إجراؤھا  21لتعدیالت األخیرة لقانون الشركات التجاریة رقم ل وفقا

 : )المعدل 2001لسنة 

من النظام األساسي للشركة لتضمین فقرة   47أ) تعدیل المادة  
) على النحو التالي:7( تحت رقم جدیدة   

) یجوز أیضا عقد إجتماعات المساھمین عن طریق وسائل 7" (
اإلتصال اإللكترونیة أو الھاتفیة وفقا ألحكام قانون الشركات  

 التجاریة."

) على النحو 2رة (فق 46) والمادة 2فقرة ( 44تعدیل المادة ب) 
:التالي  

ن یومیتین على األقل تصدران یدتی رتستبدل كافة اإلشارات إلى"ج
" إلى "على األقل   على ان تكون احداھما محلیة باللغة العربیة

صحیفتین محلیتین تصدران یومیا إحداھما باللغة العربیة واألخرى  
 باللغة اإلنجلیزیة".

) على النحو التالي:1فقرة ( 47ج) تعدیل المادة   

االشارة الى "جریدتان یومیتین على األقل تصدران باللغة  تستبدل
یومیا إحداھما "على األقل صحیفتین محلیتین تصدران  العربیة" الى

.باللغة العربیة واألخرى باللغة اإلنجلیزیة"      

على النحو التالي: 55تعدیل وإعادة صیاغة المادة  )د     

"مع مراعاة األحكام والقواعد الصادرة عن مصرف البحرین   
طي القانوني (اإللزامي) ألجل زیادة المركزي، یستخدم اإلحتیا

لتي تتسبب في إنخفاض رأس رأسمال الشركة أو لتغطیة خسائرھا ا
% من رأس المال 50المال. وإذا زاد اإلحتیاطي المذكور عن 

الصادر یجوز أن تقرر الجمعیة العامة توزیع مبلغ الزیادة على 
المساھمین في السنوات التي ال تحقق فیھا الشركة ربحا صافیا یكفي  

. "لتوزیع أرباح لألسھم على المساھمین  

المفوضین بالتوقیع المدرجین في السجل تفویض أیا من  -7   
التجاري المسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة 

("المفوضون بالتوقیع") باإلنفراد أو أي شخص یفوضھ المفوضون 
بالتوقیع بھذه الصالحیة التخاذ الخطوات الالزمة لتنفیذ األجندة  

الجھات  سابقة الذكر ویشمل ذلك الحصول على كافة الموافقات من 
األحكام و الشروط الخاصة باألسھم الممتازة من  الرقابیة وتوقیع

تعدیالت عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة   الفئة ھـ المذكورة و



 

أمام كاتب العدل وأیة أستمارات أو مستندات (وتشمل على سبیل  
المثال ولیس الحصر، إجراء التعدیالت المحدودة وغیر الجوھریة 

حسبما یكون مطلوبا لتعدیالت عقد التأسیس والنظام األساسي) التي  
 كام و الشروط الموثقةاألح إیداع، وتطلبھا السلطات الرقابیة

وتعدیالت عقد التأسیس والنظام األساسي الموثقة لدى الجھات 
 كما ھو مطلوب. المخصة

 
 

 على بركة هللا، 
 
 

 
 
   

 براھیم إلد. یوسف حمد ا 
 رئیس مجلس اإلدارة

  



 

 ب. .م.ش القابضة انفستكورب
 

 بطاقة اعتماد/إنابة
 

 رقم المساھم: 
 

 ) شركة: 1اسم المساھم: ( 
 ) فرد: 2(                 

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

 

 أو و/سھم عادي،  (_________________________) ) من حملة 1(

 سھم ممتاز.  (_________________________) ) من حملة 2(

 
______________________________* ادخل نوع الشركة /  المعنویة / الشركات: بصفتنا  صاشخلأل

   __________________________ السیدة  ، فقد عینّا بموجب ھذه البطاقة السید/الشخص المعنوي

 .للغایات المبینة أدناه ممثأل عنا

 
ممثل        السیدة ، فقد عینت بموجب ھذه البطاقة السید/الفردیة:   صاشخلأل

 مبینة أدناه.عني للغایات ال

 
كحملة ألسھم عادیة، فإن الغایة من التعیین/التفویض أعاله ھي حضور الممثل/النائب والتصویت في إجتماع   .1

 24الثالثاء تاریخ  ) صباحا من یوم  11:00تمام الساعة (في  الكترونیاً  العادیة المقرر إنعقاده    غیر  الجمعیة العامة
انفستكورب بالمنطقة الدبلوماسیة، المنامة، مملكة البحرین، أو أي موعد یؤجل إلیھ  مبنى في  2020نوفمبر 

 و/ أو اإلجتماع المذكور
 
كحملة ألسھم ممتازة، فإن الغایة من التعیین/التفویض أعاله ھي حضور الممثل/النائب ومشاركتھ في المناقشات   .2

فقرة السابقة أو أي تأجیل لذلك اإلجتماع، دون الحق العادیة المشار إلیھ في ال غیر في إجتماع الجمعیة العامة
 بالتصویت في اإلجتماع. 

 
 
____________________ 

 / المخول بالتوقیع توقیع المساھم
 * یرجى ملئ الفراغات بالبیانات المناسبة. 

 
 مالحظات: 

 
یجب ان یكون حامل اإلنابة فقط (غیر الممثل لشخص معنوي) من غیر رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة  )1(

 ). وتعدیالتھ 2001لعام   21من قانون الشركات التجاریة رقم  203(المادة   انفستكوربوموظفي 



 

في  یجب على أي مساھم یرغب في الحضور اإلشارة إلى عنوان بریده اإللكتروني وتفاصیل االتصال بھ  )2(
ساعة على   24وإرسالھا إلى شركة البحرین للمقاصة ، كما ھو موضح أدناه ، قبل  بطاقات االعتماد/اإلنابة

األقل من الموعد المحدد الجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة. ستقوم شركة البحرین للمقاصة بإرسال رابط 
ت الالزمة لالنضمام إلى الجلسة لجمیع المساھمین الذین سیحضرون لتمكین الحضور من اتخاذ الخطوا

إلكترونیًا. یجب أن یكون الجھاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر اإلنترنت متوافقًا مع خدمات الفیدیو 
 واالتصاالت

بمكاتبھم   البحرین للمقاصة.یرجى من المساھمین الكرام تقدیم بطاقات االعتماد/اإلنابة لمسجلي األسھم السادة  )3(
، المنامة، مملكة البحرین، ھاتف  3203المرفأ المالي، بوابة المرفأ، ص.ب. الرابع، بالدور 

أو إلكترونیًا عن طریق البرید اإللكتروني   1722806100973، الفاكس 1710883300973
csd.info@bahrainclear.com   ساعة على األقل من االجتماع . 24قبل 

سارات إضافیة، الرجاء اإلتصال بمسؤول الحوكمة في الشركة السیدة/ رشا سبكار  ففي حالة لدیكم أیة إست  )4(
 .0097317532000على رقم ھاتف  
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