
 
 ش.م.ب القابضةإنفستكورب 

 ش.م.ب القابضةإنفستكورب  مساھميإلى  مجلس اإلدارة تعمیم
 (إنفستكورب أو "الشركة")

 
 حول 

 

 للمساھمین غیر العادیةالجمعیة العامة 
 2021یونیو  2تُعقد في سالتي 

 
األسھم العادیة للشركة من بورصة البحرین وتحول إدراج یتعلق بشطب  مافی 

باإلضافة إلى عرض الخروج المقدم للمساھمین  ،مقفلةالشركة إلى شركة مساھمة 
 إنفستكوربالعادیین في 

 

 :للمساھمین مھمإشعار 
مسؤوالً عن الحصول على مشورة  التعمیملھذا  ، یكون كل متلقٍ قبل اتخاذ القرار

 وحاجاتھ ھھدافألمستقلة من مستشاریھ المحترفین للنظر في مدى مالءمة العرض 
  االستثماریة.

 

 

 

 

 

 بیان إخالء المسؤولیة 
 

مملكة البحرین أي  في ال یتحمل مصرف البحرین المركزي وبورصة البحرین، ووزارة الصناعة والتجارة والسیاحة 
، وتخلي نفسھا صراحة من  دارةاإل ولیة بخصوص دقة وشمولیة البیانات والمعلومات الواردة في تعمیم مجلس ؤمس

ماد الكلي أو الجزئي على محتویات تعمیم مجلس  ولیة مھما كانت بشأن أي خسارة مھما كانت ناتجة عن االعت ؤأي مس 
 .دارة ھذا اإل
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 2021مایو  5
 
 

 المساھمین األعزاء، 

 
ساھمي شركة إنفستكورب جمعیة العامة غیر العادیة لمالتحدد موعد انعقاد اجتماع 

تمام الساعة  ، في 2021 یونیو 2 تاریخ فيلیكون إلكترونیاً ("الشركة")  م.القابضة ش.
 ً ملحق الجدول األعمال المرفق ك علىللنظر في األمور المدرجة  الحادیة عشر صباحا

 لتعمیم مجلس اإلدارة ھذا. "أ"
یتعلق  مافی المعلومات ب  إمدادھمالمساھمین ھو  ھذا التعمیم الموجھ إلىالغرض من إن 

 .جدول األعمال علىبالمسائل المدرجة 
طویلة المدى الستراتیجیة ألنشطة الشركة وأھدافھا اإلستراتیجیة كجزء من المراجعة اال

أسھم الشركة من إدراج  إلغاءمجلس اإلدارة ("المجلس") أن  یرى، واحتیاجات أعمالھا
 انسوف یخدم، مقفلةشركة مساھمة  إلى ھابورصة البحرین ("البورصة") وتحول

لم یؤّدِ اإلدراج ) 1في المستقبل، ذلك أن ( بشكل أفضل جمیع أصحاب المصلحةمصالح 
، وھو ما یتضح من من اإلدراج للمساھمینالسیولة المتوقعة  مكاسبتولید قیمة أو  إلى

) التحول إلى 2(و  ،سھم الشركة في البورصةتسییل ألالغیاب الفعلي ألي تداول أو 
 لھاسمح ا ت الشركة ألنھ مسیرةفي ھذه المرحلة من  ھیكل للملكیةھو أنسب  مقفلةشركة 

االنشغال  أعباءتكالیف و  تزیل  و  ارتباك أيزیل ت و وتركیز مرونة أكثرأن تكون ب 
 .مدرجة الشركة بكون

عن  2019عام الفي  تنازلت یشیر إلى كون الشركة المجلس إضافة إلى ذلك فإن  
اآلن ترخیصھا المصرفي وتحولت إلى شركة قابضة. إن طبیعة نموذج أعمال الشركة 

ى یمكن في الشركات الخاصة واألصول غیر السائلة األخر الحالیة ومحفظة استثماراتھا
ركة شبشكل جید مع  تتناسبوبالتالي ال  ،إیراداتھا توقّع یةأن تؤثر سلًبا على إمكان

 البورصة.مدرجة في 
استناداً  2021أبریل  28في  ینوالشطب المقترحَ  التحولعلى  اإلدارة مجلسق وافوقد 

 بإیجاز أعاله. ةالمذكور لألسباب
المفصح عنھ توجھھا االستراتیجي  بمواصلة سعیھا نحو الشركة ملتزمة تماًما  تبقى

مواصلة دفع تعتزم و  ،وتواصل التركیز على السعي لتحقیق الربحیةومرامیھا. وأھدافھا 
 .، بناًء على أدائھاتوزیعات األرباح للمساھمین على أساس سنوي
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 عرض الخروج
 

ومن أجل ، إدارة مراقبة األسواق المالیة بمصرف البحرین المركزيلمتطلبات  امتثاالً 
عرًضا نقدًیا   ھذا التعمیم  ة للمساھمین، تقدم الشركة بموجبتعزیز خیارات السیولة المتاح 

راغب في التخارج الكامل من أي مساھم  شراء أسھملمساھمیھا إلعادة ("العرض") 
 :لشروط واألحكام التالیةوفقاً لالعادیة إجمالي أسھمھ 

السوق ألسھم إغالق سعر بین على من األالقیمة ھو : یكون سعر العرض السعر •
وأحدث قیمة  العامة غیر العادیةالشركة في آخر یوم تداول قبل اجتماع الجمعیة 

الجمعیة العامة غیر  الدعوة لحضورالسابق لنشر  الیومفي  .لألسھم دفتریة مدققة
أحدث قیمة و  كًیا،یردوالًرا أم 11.50 السوق للسھم الواحد سعر، كان العادیة

 دوالرات؛ 10.07 ھي )2020یونیو  30(في دفتریة مدققة للسھم 
مایو  13یوًما تقویمًیا تبدأ من تاریخ  15لمدة  ساریا: یكون العرض العرض مدة •

ن التعبیر ی لمساھمل، یجوز المدة. خالل ھذه 2021مایو  27وتنتھي في  2021
أسھمھم والخروج من الشركة عن طریق (ولیس بعض)  عن نیتھم استرداد جمیع 

یعمل الذي س  بنك سیكو إلى    ا)، وتسلیمھ1(الملحق    ةالقبول المرفق  استمارةاستكمال  
 یومظھر بعد ال 2في موعد أقصاه الساعة  العنوان المحدد علىكوكیل للشركة 

التي . تحتفظ الشركة بالحق في عدم االعتراف باستمارات القبول  2021مایو    27
 ؛بعد ھذا الموعد النھائي أو التي تكون غیر مكتملة أو غیر دقیقة تتلقاھا

 تعلیقسیتم    ،: في حالة عدم وجود نشاط تداول مشبوه أو غیر معتادتعلیق التداول •
) أیام عمل بعد 5(أي خمسة ( 2021مایو   13تداول أسھم إنفستكورب اعتباًرا 

لن یتم استئناف  ،لتجنب الشك. العادیة)الجمعیة العامة غیر  الجتماعالدعوة نشر 
إذا أصدر المساھمون قراًرا في اجتماع الجمعیة العامة   مجدداً   تداول أسھم الشركة

 ؛من البورصة إدراجھا الشركة وشطب تحوللموافقة على باغیر العادیة 
 

ً العرض مشروط : بخصوص السعر والحجم االشتراطات • إلصدار  ویخضع كلیا
لموافقة على بافي اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة  المساھمینمن قبل  قرار
إذا قرر المساھمون عدم المضي و في البورصة.  الشركة وإلغاء إدراجھا تحول

واعتباره العرض تلقائًیا  الرجوع عنسیتم فإنھ والشطب،  التحولقرار قدًما في 
ضمان استمراریة الشركة وحمایة یرى مجلس اإلدارة أنھ من أجل    و .  كأن لم یكن

یجب أن تقتصر عملیات إعادة الشراء المقترحة   ،مصالح جمیع أصحاب المصلحة
ضمن یدور بسعر ٪ من األسھم القائمة 15رب من ابموجب العرض على ما یق

 دوالًرا.  11.50  وھو   نطاق ضیق مقبول حول سعر السوق الحالي للسھم الواحد
٪ من أسھم 15اھمون الذین یمتلكون أكثر من إذا أعرب المس ،في ھذا الصدد
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فإن   ،تجاوز سعر السھم النطاق المقبولإذا  و / أو  الشركة عن نیتھم قبول العرض  
دعوة المساھمین في الجمعیة العامة غیر العادیة التخاذ اإلجراء ب  الشركة ستقوم

المناسب من أجل ضمان استمراریة الشركة وحمایة مصالح جمیع أصحاب 
؛ ینوالشطب المقترحَ   التحولمما قد یؤدي إلى تصویت المساھمین ضد    ،المصلحة

 و
 الشركة   تحول: یصبح العرض ملزًما عند موافقة المساھمین على  والسداد  التسویة •

وستكمل الشركة استرداد األسھم  ،في اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة
فترة االعتراض (كما   انقضاءالعرض بعد    للمساھمین الذین اختاروا قبول  تدفعسو 

 ویختارون  للمساھمین الذین یحق لھم  والسداد  ھو محدد أدناه) بالتزامن مع التسویة
 .التحولاالعتراض على 

  
 ما یتعلق بعرض الخروج رشادي فيستالجدول الزمني اإل

 
 رشادیة ست التواریخ اإل

 )ری للتغی  ة قابل(
  الخطوات 

 1 تاریخ نشر دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة  2021مایو  5
 2 تاریخ آخر تداول 2021مایو  12
 3 بدایة تعلیق التداول 2021مایو  13
 4 بدایة فترة العرض 2021مایو  13
 5 نھایة فترة العرض (بحلول الثانیة ظھراً)  2021مایو  27
 6 العمومیة غیر العادیةتاریخ الجمعیة  2021یونیو  2

 7 نشر إشعار تحول الشركة 2021یونیو  10
 8 بدایة فترة االعتراض 2021یونیو  11
 9 نھایة فترة االعتراض ) الثانیة ظھراً  بحلول ( 2021یو لیو 1
 10 تاریخ التسویة 2021یولیو  5
 11 تاریخ شطب اإلدراج من البورصة  2021یولیو  5
 12 تاریخ تحول الشركة  2021یولیو  7

 
 
 

 على التغییر واسترداد األسھم االعتراض
في اجتماع الشركة    تحولاریة البحریني، وبعد صدور قرار  وفقًا لقانون الشركات التج 

یوم عمل من تاریخ نشر  15الجمعیة العامة غیر العادیة، ستبدأ فترة اعتراض مدتھا  
في الجریدة الرسمیة وفي صحیفة واحدة على األقل من الصحف الیومیة   التحول  قرار

 التحولضد  صوتوا  خاللھا للمساھمین الذین    یكونالمحلیة ("فترة االعتراض")، والتي  
 نموذج االعتراض واالسترداد ملءأسھمھم عن طریق إعادة شراء  یتم أن في الحق
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لشركة على لكوكیل عمل ت ي ست سیكو الشركة وتسلیمھ إلى  2المرفق في الملحق 
 . العتراضا  فترة  منالیوم األخیر    ظھر  بعد  2في موعد أقصاه الساعة  ،  العنوان المحدد

 
 :ن الذینی المساھمإن  ،ألغراض التوضیح

عن نیتھم في استرداد جمیع (ولیس بعض) أسھمھم   ، خالل فترة العرض،یعبرون)  أ(
 في الملحق ةالقبول المرفق استمارة وذلك عن طریق ملءن الشركة م خروجوال

مایو  27ظھًرا في تاریخ  2في موعد أقصاه الساعة  إلى سیكو  اوتسلیمھ 1 الفرعي
 ؛ن الشركةم للخروجیعتبر أنھم قد قاموا بتقدیم طلب ، س2021

االعتراض على   م، یحق لھةغیر العادی   ةالعام  الجمعیةفي    التحولضد  یصوتون  )  ب(
 ؛خالل فترة االعتراض وطلب الخروج من الشركة التحول

االعتراض   مال یحق لھة،  غیر العادی   ةالعام  الجمعیةفي    لصالح التحول  یصوتون)  ج(
 .خالل فترة االعتراض الشركةوطلب الخروج من  التحولعلى 

 
 طلب موافقة المساھمین

 
الشركة من  إدراج ) شطب1تطلب الشركة موافقة المساھمین على األمور التالیة: (

) 3(  ،مساھمة مقفلةالشركة من شركة مساھمة عامة إلى شركة    حولت )  2(  ،البورصة
) تعدیل وإعادة 4"، و ((م)تغییر اسم الشركة إلى "إنفستكورب القابضة ش.م.ب.

مع منح مجلس اإلدارة صالحیة إتمام ذلك   ،صیاغة عقد التأسیس والنظام األساسي
الحالي على تشكیلھ مجلس اإلدارة  ابقاء) 5و ( ،فترة االعتراض انقضاء بعد

 باستمراریتھ حتى انتھاء مدتھ.والتفویض 
 

الحصول على جمیع الموافقات ذات الصلة في الوقت المناسب، تتوقع الشركة   بفرض
 .2021خالل الربع الثالث من عام  اإلدراج وشطب التحولإكمال 

 
ً وفي  وفقا للوضع القائم حالیا ستظل كیانات مجموعة إنفستكورب األخرى عالمیا

منطقة الخلیج خاضعة للرقابة التنظیمیة المحلیة في البلدان التي تمارس فیھا أنشطة 
 .خاضعة للرقابة

 
 

 ا بالكامل موالمعاد صیاغتھ نالعقد التأسیس والنظام األساسي المعدّ 
 

تطلب الشركة من المساھمین ، مقفلةكجزء من عملیة التحول إلى شركة مساھمة 
وقد .  بالكامل  ماوالمعاد صیاغتھ  ینلَ الموافقة على عقد التأسیس والنظام األساسي المعدّ 
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تفق مع الوثائق التأسیسیة لشركات تالتي  و   على المساھمین  تم توزیع مسودة ھذه الوثیقة
صناعة تظل ھذه المسودة خاضعة لموافقة وزارة ال وأخرى في البحرین.    مقفلةمساھمة  

 .ومتطلباتھا مالحظاتھاوالتجارة والسیاحة ویمكن تعدیلھا لتعكس 
ال یھدف ما یلي إلى تلخیص الشروط الجوھریة لعقد التأسیس والنظام األساسي 

، لكن یود مجلس اإلدارة تسلیط الضوء على بالكامل ماوالمعاد صیاغتھ لَینالمعدّ 
 :إدراجھااألحكام التالیة التي تم 

 
 األفضلیة:حقوق  •

للمساھمین   أفضلیةعلى حقوق  بالكامل  ینص النظام األساسي المعدل والمعاد صیاغتھ  
األسھم من حق األفضلیة المذكور  و تستثنى ؛في االكتتاب في األسھم الجدیدة فقط
الموظفین (بما في ذلك في إطار برامج خاصة ب الجدیدة أو أي أسھم خزینة صادرة 

االستثمار أو خطط االستثمار المشترك وما شابھ ذلك) سواء بشكل خطط الحوافز أو 
مباشر أو من خالل شركة تابعة أو كیانات مملوكة أو مسیطر علیھا أو مدارة من قبل 

 ھؤالء األشخاص.
 

 :صالحیات إضافیة لمجلس اإلدارة •
معاد فإن النظام األساسي المعدل وال  ،باإلضافة إلى الصالحیات العادیة لمجلس اإلدارة

یمنح المجلس سلطة اتخاذ قرار بتعدیل عقد التأسیس والنظام األساسي بالكامل  صیاغتھ  
للشركة وتنفیذ ما یلزم أمام الكاتب العدل ووزارة الصناعة والتجارة والسیاحة لیعكس 

) نقل ملكیة األسھم بین مساھمین حالیین أو إلى مساھمین 1التغییر في المساھمین بعد (
أحد المساھمین ونقل ملكیة األسھم   حلل ملكیة األسھم في حالة وفاة /  ) نق2أو (  ،جدد

) تخصیص و / أو نقل أسھم جدیدة وقائمة وأسھم 3أو (  ،للورثة أو الخلفاء وفقًا للقانون
الخزانة ضمن برامج خاصة بالموظفین (بما في ذلك خطط الحوافز أو خطط االستثمار 

) سواء بشكل مباشر أو من خالل شركة تابعة أو وما شابھأو االستثمار المشترك 
 كیانات مملوكة أو مسیطر علیھا أو ُمدارة من قبل ھؤالء األشخاص.

 
لمجلس اإلدارة صالحیة تقریر تعدیل عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة والقیام 

یتعلق   فیمالھذه الغایة بما یلزم أمام الكاتب العدل ووزارة الصناعة والتجارة والسیاحة  
 بما ورد أعاله.

 
 اإلجراءات

 
یصبح س  موافقة المساھمین في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة،  على فرض صدور

فترة االعتراض، وأیًضا بعد االنتھاء من  انقضاءساري المفعول بعد  التحول



 

7 
 

الشركة بشكل  ستسددوزارة الصناعة والتجارة والسیاحة.  لدى اإلجراءات الالزمة 
متزامن وتستكمل إعادة شراء أسھم المساھمین الذین اختاروا قبول العرض وأولئك 

وفقًا لـ (وكما ھو موضح  فترة االعتراض انقضاءالذین اعترضوا على التغییر بعد 
) ونموذج االعتراض واالسترداد (الملحق 1أیًضا في) نموذج القبول المرفق (الملحق  

2.( 
 

كان یحق لھم اھمین المستمرین الذین لم یقبلوا العرض أو الذین سیصبح جمیع المس
مساھمین  ،خالل فترة االعتراض التحوللم یعترضوا كما یقتضي على االعتراض و 

عقد التأسیس في شركة المساھمة المقفلة وستكون حقوقھم والتزاماتھم محكومة ب
 .ما بالكاملوالمعاد صیاغتھ ینالنظام األساسي المعدلو 
 

 انقضاء في الشركة بعدتحدید ھیكل المساھمة النھائي لمجلس اإلدارة صالحیة  یكون
 للمساھمین المعترضین والمساھمین الذین قبلوا العرض. والسداد فترة االعتراض 

 
 
 

 من مجلس اإلدارة دعوة 
 

القرارات ومواصلة دعم الشركة  لمصلحةیدعو مجلس اإلدارة المساھمین للتصویت 
أي لتجنب و النمو والتطور.  وتعزیزفي سعیھا المستمر لتنفیذ خطتھا االستراتیجیة 

 بقّوة ویشجع المساھمین  ،یتعلق بالعرض مافی ال یقدم مجلس اإلدارة أي توصیة  ،شك
على الحصول على مشورة مستقلة من مستشاریھم المحترفین للنظر في مدى مالءمة 

 االستثماریة. وحاجاتھمھدافھم ألالعرض 
 

، اھذاإلدارة مجلس  تعمیمإنفستكورب الذین یصدرون  أعضاء مجلس إدارة یتحمل 
ق علیت مافی المسؤولیة الكاملة  ،فر أسماؤھم على موقع الشركة اإللكترونياوالذین تتو 

 والمالحقاألساسي ، بما في ذلك الملحق ا التعمیمبدقة المعلومات الواردة في ھذ
عقولة للتأكد من أن بعد أن اتخذوا كل العنایة الم  ،على حد علمھم واعتقادھمو .  الفرعیة

 تتضمنوال  الوقائعتتوافق مع ا التعمیم ھذا ھو الحال، فإن المعلومات الواردة في ھذ
 .ھذا التعمیم وشمولھأي حذف یحتمل أن یؤثر على أھمیة 

 
 وهللا ولّي التوفیق
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 الدكتور یوسف حمد اإلبراھیم

 رئیس مجلس اإلدارة
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 الملحق أ
 
 ش.م.ب القابضةإنفستكورب 

 عادیة للمساھمینالعامة غیر الجمعیة ال
 لحملة األسھم في إنفستكورب القابضة ش.م.ب. (إنفستكورب)

 2021یونیو  2 یوم صباحاً یوم األربعاء 11 عُقد إلكترونیاً في الساعةالتي ست
 

 جدول األعمال
 

 24بتاریخ    ة المنعقدغیر العادی الجمعیة العامة  المصادقة على محضر اجتماع   -1
  .2020نوفمبر 

 .من بورصة البحرین  ش.م.ب  القابضةإنفستكورب  إدراج  الموافقة على شطب   -2
 القابضة المقترح للشكل القانوني لشركة إنفستكورب  التحولالموافقة على  -3

(ش.م.ب) وفقًا  مقفلةمن شركة مساھمة عامة إلى شركة مساھمة  ش.م.ب
المساھمین وأحكام قانون  التعمیم الموجھ إلىلشروط العرض الواردة في 

 الشركات التجاریة وموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة.
 ش.م.ب  القابضةتغییر االسم التجاري من إنفستكورب  مقتَرح الموافقة على -4

 )م( ش.م.ب القابضةإلى إنفستكورب 
لعقد التأسیس والنظام األساسي   الكاملَینالموافقة على التعدیل وإعادة الصیاغة   -5

أنھ  ، مع مراعاة(في شكل المسودة التي تم توزیعھا على المساھمین) للشركة
االعتراض وفقًا لمتطلبات انقضاء  بعد فترة    يالنھائ   المساھمة  سیتم تحدید ھیكل  

، والسیاحةقانون الشركات التجاریة وموافقة وزارة التجارة والصناعة 
 وتضمینھاعقد التأسیس والنظام األساسي    إلتمام بنودوتفویض مجلس اإلدارة 

بعد صدور قرار  والسیاحةأي تغییرات تطلبھا وزارة التجارة والصناعة 
 ر العادیة.الجمعیة العامة غی 

تشكیل مجلس اإلدارة الحالي وتفویضھ باالستمرار حتى  إبقاءالموافقة على  -6
 انتھاء مدتھ.

التي سیعاد ) تخصیص أو إعادة توجیھ األسھم 1تفویض مجلس اإلدارة بـ ( -7
من المساھمین الذین یقبلون العرض النقدي ومن المساھمین الذین شراؤھا 

خطط تحفیز تتصل بإلى أطراف تابعة ألغراض  التغییریعترضون على 
في النھائي المساھمة  تحدید ھیكل) 2( ؛مناسًباالمجلس الموظفین حسبما یراه 
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یل بعد فترة االعتراض واتخاذ الخطوات الالزمة (بما في ذلك، على سب الشركة  
أي مستندات ضروریة   وتنفیذ أو توقیعالمثال ال الحصر، امتالك أسھم خزینة)  

توقیع ، بما في ذلك أعالهجدول األعمال بنود لتنفیذ القرارات الصادرة وفقًا ل
ا بالكامل أمام مصیاغتھ ةوالمعاد ینالتأسیس والنظام األساسي المعدل عقد

الجھات أو مستندات تطلبھا  استماراتكاتب العدل (العام أو الخاص) وأي ال
  مجلس اإلدارة  ) تفویض كل أو أي من صالحیات3و ( ؛ذات الصلة الرقابیة

راه  یما  حسب من شخص ألي شخص أو أكثرالمتَّخذة القرارات  المتأتیة عن
 ً  .مناسبا

 أي أعمال أخرى. -8
 

 وهللا ولّي التوفیق

 
 الدكتور یوسف حمد اإلبراھیم

 رئیس مجلس اإلدارة
 
 
 

 :مالحظات
 
یتم تقدیم ھذه الدعوة إلى حاملي  ،باإلضافة إلى حاملي األسھم العادیة -1

العامة  الجمعیاتحق حضور الذین لدیھم  ،"ب" الفئةزة من األسھم الممتا
 للمساھمین دون أن یكون لھم حق التصویت.

(بخالف ممثلي األشخاص  التوكیالتاإلنابات/أن یكون أصحاب ال یجوز  -2
في إنفستكورب موظفین  و أ رئیس أو أعضاء مجلس اإلدارة) یناالعتباری 
 المعدلة). ابصیغتھ ،21/2001قانون الشركات التجاریة  ،203(المادة 

التعیین / التوكیل متاحة على الموقع التالي  خطابات -3
)omwww.investcorp.c.( 

عنوان بریده اإللكتروني  إدراجیجب على أي مساھم یرغب في الحضور  -4
وتفاصیل االتصال بھ في خطابات التعیین / التوكیل وإرسالھا إلى شركة 

ساعة على األقل من الموعد   24قبل    ،أدناه  مبّینكما ھو    ،البحرین للمقاصة

http://www.investcorp.com/
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شركة البحرین  وتتولىالمحدد الجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة. 
من ھم المساھمین الذین سیحضرون لتمكین إرسال رابط لجمیعللمقاصة 

اتخاذ الخطوات الالزمة لالنضمام إلى الجلسة إلكترونًیا. یجب أن یكون 
ً الجھاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر اإلنترنت متوافقًا   مع تقنیا

 خدمات الفیدیو واالتصاالت.
 فياألسھم  إلى سجلّ  التوكیلخطابات التعیین / التقدم بالمساھمین على  -5

مرفأ البحرین  ،في الطابق الرابع في مكاتبھ ،ركة البحرین للمقاصةش
 ھاتفرقم ال  ،مملكة البحرین  ،المنامة  ،3203  بص.  ،بوابة المرفأ  ،المالي

أو إلكترونًیا عبر البرید   ، 17228061 973+   فاكس  ،17108786 973+
ساعة على  24قبل  registry@bahrainclear.comاإللكتروني 

 .الجمعیة العامة انعقاد األقل من
ومالحقھ على الموقع اإللكتروني التالي  التعمیمفر نسخ من اتتو  -6

)www.investcorp.com یجب على المساھمین الذین یرغبون في .(
یرغبون بخالف ذلك في استرداد أسھمھم اإلشارة   قبول العرض النقدي أو 

أو نموذج االعتراض   خالل فترة العرض  إلى رغبتھم إما في نموذج القبول
وإرسال المستند ذي الصلة إلى سیكو خالل فترة االعتراض واالسترداد 

 .فیھاكما ھو موضح 
التواصل  ، مدیر ألمینابالسید فراس  مزید من المعلومات یرجى االتصالل -7

 17532000 973+على الرقم:  واإلعالم في الشركة، 
 

 
 



 

 

   استمارة القبول –  1الملحق الفرعي 
 

 ستمارة القبولا
 

("الشركة") عرًضا نقدًیا إلعادة شراء األسھم العادیة  م.بتقدم إنفستكورب القابضة ش.
من تاریخ إغالق العرض المحدد أدناه والذین یرغبون في الخروج بلمساھمیھا المسجلین 

 العرض")."لشروط الموضحة أدناه (لبنود واوفقًا لو ذلك ، الشركة

 

 التواریخ الرئیسیة .1
 

 2021مایو  13 العرض: بدایةتاریخ 

 2021مایو  27إغالق العرض: تاریخ 

 2021یونیو  2الجمعیة العامة غیر العادیة:  عقدتاریخ 
 

إذا رغب  أما. هالقبول ھذ استمارة ملءالمساھمون غیر ملزمین بقبول العرض أو : مھمّ 
 ملءنیتھ من خالل  /انیتھ یھ اإلفصاح عنأحد المساھمین في قبول العرض، فیجب عل

 بالكامل. هالقبول ھذ استمارة

 

 وااللتزام بالموعد النھائي للطلبات ةال تقدیمات جزئی

الموافقة تم تما یتعلق بكامل ملكیة المساھم في الشركة. لن  ال یمكن قبول العرض إال في
 .أي قبول جزئي على

بعد تاریخ إقفال العرض أو التي  تسلّمھاالقبول التي یتم  الموافقة على استماراتتم تقد ال 
تكون بخالف ذلك غیر مكتملة أو غیر دقیقة أو تقدم مستندات داعمة غیر كافیة أو غیر  

 صحیحة.
 



 

 

 ) ملء البیانات وفقا لما ھو منطبقبیانات التعریف (یرجى  .  2

 
 أ. األفراد 

مساھمون 
l (إن  مشتركون

 ُوجد)

 مساھم مساھم رئیسي 

 اإلسم:   
 الجنسیة:   
 رقم السجل السكاني/الھویة الوطنیة:  
 :الدولة المصدرة للبطاقة السكانیة/الھویة الوطنیة  
تاریخ انتھاء صالحیة البطاقة السكانیة/بطاقة    

 الھویة: 
 :نوع الھویة الثانیة  
 :الھویة الثانیة رقم  
 :لھویة الثانیة ل الدولة المصدرة   
 صالحیة بطاقة الھویة الثانیة: تاریخ انتھاء    
 رقم المستثمر لدى شركة البحرین للمقاصة:   

 
 

 ب.المؤسسات 
 

 :لمسجّ السم اال 
 : نوع المؤسسة  
ض بالتوقیع:    المفوَّ
 :ض بالتوقیعنوع ھویة المفوّ  
 رقم السجل السكاني/الھویة الوطنیة للمفّوض بالتوقیع:  
 :رقم السجل التجاري 
 :التسجیلدولة  
 للمقاصة:   البحرین  شركة   لدىرقم المستثمر  

 

 
 
 



 

 

 
 لتواصل ا  بیانات.  3

 
العنوان (عنوان السكن األساسي لألفراد والعنوان المسجل للمؤسسات، والذي یجب أن 

 :عنوان)للإثبات وثیقة یتطابق مع 
 

 الشارع:      رقم المكتب/الشقة/                           المبنى:                
 المنزل:

 المدینة:                                      الدولة                        صندوق البرید/
 الرمز البریدي                                                                             

 الھاتف                                     رقم الجّوال:                   رقم الفاكس:
 البرید اإللكتروني

 
 
 

 تفاصیل األسھم المملوكة في الشركة .  4
 

عدد األسھم العادیة التي  مجموعأن  نصّرحح/، أصرّ هالقبول ھذ استمارةتاریخ تقدیم ب 
 ھو ________. أن یتم استردادھافي  نرغب/أمتلكھا/نمتلكھا مباشرة في الشركة وأرغب

بین عدد األسھم العادیة المذكورة في ھذا  اختالفأیًضا أنھ في حالة وجود  نصّرحح/أصرّ 
، مسجل الشركة شركة البحرین للمقاصةملكیتي لدى بیانات في  لواردةاالمستند وعدد األسھم 

 .یسريفإن الرقم المذكور في سجل المساھمین ھو الذي 

 

 شروط وأحكام العرض. 5

السوق ألسھم الشركة إغالق سعر  من بینعلى ھو القیمة األ: یكون سعر العرض السعر •
 وأحدث قیمة دفتریة مدققة غیر العادیةفي آخر یوم تداول قبل اجتماع الجمعیة العامة 

 الجمعیة العامة غیر العادیة، كان سعر الدعوة لحضورالسابق لنشر  الیومفي  لألسھم.
للسھم (كما ھي  دفتریة مدققة وأحدث قیمةكًیا، یردوالًرا أم 11.50 السوق للسھم الواحد

 دوالرات؛ 10.07 ) ھي2020یونیو  30في 



 

 

 2021مایو    13یوًما تقویمًیا تبدأ من تاریخ    15لمدة    یاسار: یكون العرض  العرض  مدة •
 ؛2021مایو  27وتنتھي في 

إلى سیكو  اوتسلیم نسخة موقعة منھ ھذهالقبول  ملء استمارة: من خالل طبیعة القبول •
 اإلجراءات التالیة:  مع  (مقفلة) ب.م.ش

 

 القبول للمساھمین المقیمین حالًیا في مملكة البحرین استمارةإجراءات تقدیم 
 

ملء على المساھمین المقیمین في مملكة البحرین والذین یختارون قبول العرض 
القبول (مع جمیع المستندات الداعمة الموضحة ھنا) وتسلیم نسخة موقعة  استمارة

قبول في قاعة التداول في بورصة الفي مكتب (مقفلة)  ب.م.ش إلى سیكو بالید  امنھ
، في موعد أقصاه الساعة  بوابة المرفأ، مرفأ البحرین الماليالطابق الرابع،    البحرین،

 جانبن یتم قبول أي طلبات مرسلة من لو العرض.  إغالقمن تاریخ  بعد الظھر 2
 المساھمین المقیمین في مملكة البحرین بالبرید.

 
 مملكة البحرین خارجالقبول للمساھمین المقیمین حالًیا  استمارةإجراءات تقدیم 

 
المساھمین المقیمین خارج مملكة البحرین (لكن في دول مجلس التعاون الخلیجي   على

) والذین یختارون قبول  FATFأو الدول األعضاء في مجموعة العمل المالي
 ،القبول (مع جمیع المستندات الداعمة الموضحة ھنا) ملء استمارة ،العرض

 :یة التالیةعلى نسخ من المستندات الداعمة من خالل اآلل والمصادقة
 والمستندات الداعمة إلى:  ةعالموقّ  ةالقبول األصلی  استمارةتقدیم 

 
 (أ) محاٍم مسجل؛

 (ب) كاتب عدل مسجل؛
 (ج) محاسب قانوني/ معتمد؛

 (د) مسؤول في وزارة حكومیة؛
 (ھـ) مسؤول في سفارة أو قنصلیة؛ أو

 خاضع للرقابة (و) مسؤول في بنك 
 

تّم االّطالع على بكتابة عبارة " الذي یجري المصادقةأن یقوم ھذا الشخص على 
  المصادقة  یجري" مع التاریخ وتوقیعھ. یجب أن یقدم الشخص الذي النسخة األصلیة



 

 

تفاصیل اتصال واضحة ومباشرة (عن طریق إرفاق بطاقة عمل وختم الشركة ورقم 
 . المصادقةن یكون متاًحا لتأكید ھذه  الھاتف المباشر والموقع اإللكتروني والعنوان) وأ

للمساھمین المقیمین خارج مملكة البحرین، یجب إرسال نسخ واضحة ممسوحة 
 المصادق علیھاوالنسخ األصلیة  علیھا  دق  االقبول الموقعة والمص  استمارةضوئًیا من  

من المستندات الداعمة عبر البرید اإللكتروني إلى سیكو على 
agent@sicobank.com تأكید االستالم إلى ب . سیتم إرسال برید إلكتروني

 م.غیر مستلَ  الطلبھذا  أندونھ یمكن اعتبارمن والذي  الذي یسلم االستمارةالمساھم 
من  مصادق علیھاالوالنسخ األصلیة  المصادق علیھاالقبول  استمارةیجب إرسال 

الرئیسي في مملكة البحرین:   افي مقرھ  سیكو إلى    المحمولالمستندات الداعمة بالبرید  
الخدمات المصرفیة اإلستثماریة، سیكو ش.م.ب، الطابق األول، مركز رئیس   عنایةل

على  ،، المنطقة الدبلوماسیة، المنامة، مملكة البحرینبنك البحرین والشرق األوسط
 إغالقفي تاریخ    بعد الظھر  2في موعد ال یتجاوز الساعة    استالمھا في سیكو أن یتم  

 العرض.
 

ً العرض مشروط  :  بخصوص السعر والحجم  االشتراطات • إلصدار قرار  ویخضع    كلیا
 تحوللموافقة على بان في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة ی المساھم من قبل

إذا قرر المساھمون عدم المضي قدًما في في البورصة. و  الشركة وإلغاء إدراجھا
كأن لم یكن.   و اعتبارهالعرض تلقائًیا    الرجوع عنسیتم  فإنھ  والشطب،    قرار التحول

یرى مجلس اإلدارة أنھ من أجل ضمان استمراریة الشركة وحمایة مصالح جمیع  و 
عادة الشراء المقترحة بموجب العرض أصحاب المصلحة، یجب أن تقتصر عملیات إ

ضمن نطاق ضیق مقبول یدور ٪ من األسھم القائمة بسعر 15على ما یقرب من 
في ھذا الصدد، إذا   دوالًرا. 11.50وھو حول سعر السوق الحالي للسھم الواحد 

٪ من أسھم الشركة عن نیتھم قبول 15أعرب المساھمون الذین یمتلكون أكثر من 
دعوة ستقوم ب الشركة  فإن تجاوز سعر السھم النطاق المقبول، إذا العرض و/ أو 

المساھمین في الجمعیة العامة غیر العادیة التخاذ اإلجراء المناسب من أجل ضمان 
استمراریة الشركة وحمایة مصالح جمیع أصحاب المصلحة، مما قد یؤدي إلى 

 ؛ وینوالشطب المقترحَ  التحولتصویت المساھمین ضد 
 
في   تحول الشركة: یصبح العرض ملزًما عند موافقة المساھمین على  سدادالتسویة وال •

اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة، وستكمل الشركة استرداد األسھم وتدفع 
لمدة ض التي تستمر للمساھمین الذین اختاروا قبول العرض بعد انتھاء فترة االعترا

("فترة االعتراض")  قرار التحول) یوم عمل تبدأ من تاریخ نشر 15خمسة عشر (



 

 

مین الذین یحق لھم ویختارون االعتراض على للمساھ والسدادبالتزامن مع التسویة 
 .التحول
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 ض شركةیعو ضمن/ نضمن ت ، أنا/ نحن بموجب ھذا أالقبول ھذه استمارة ملءمن خالل  

عن أي مسؤولیة أو مطالبة أو خسارة أو تكلفة أو رسوم أو مصروفات تنشأ عن  سیكو
(بما في ذلك أي تكلفة یتم تكبدھا في إنفاذ ھذا  ناجمة عما یأتي صالحیةممارسة أي 

 .التعویض)
 

 طریقة التسویة والسداد  . 7

والشطب في اجتماع  التحولوموافقة المساھمین على  االستحقاقمتطلبات  بشرط تحقق
ھ الشركة نوجّ نحن أوّجھ/ عند انتھاء فترة االعتراض، أنا/ و الجمعیة العامة غیر العادیة، 

ة عن طریق اإلیداع المباشر أو التحویل البنكي إلى دّ إلى دفع قیمة األسھم المسترَ  ھبموجب 
 :الحساب التالي

 : اسم صاحب الحساب

 رقم الحساب: 

 أمیركي: دوالر عملة الحساب

 :swiftرمز سویفت 

 :IBANرقم الحساب بصیغة 

 :اسم البنك

 عنوان البنك:

 رقم/أرقام الھاتف
 :)ألغراض رد االتصال(

 



 

 

 مالحظات:
یجب أن یتطابق اسم صاحب الحساب مع اسم المساھم المسجل، وإال فقد ال تتم  -1

رالدفع    إجراءات وفقًا لتقدیرھا   سیكو على النحو الذي تحدده    التباین  یعالَج  إلى أن  وتؤخَّ
 الخاص.

كي إلى معدالت یرالمقدمة بعملة غیر الدوالر األمالبنكّي ستؤدي تفاصیل الحساب  -2
جمیع الرسوم المتعلقة  مستلم المالقبل البنوك. یتحمل  المطبقة من صرف العملة

 .رسوم الصرفو  رسوم التحویلبالبنك، بما في ذلك 
 
 

 إقرارات. 8
 

العرض وفقًا للشروط الواردة في  بموجبھ على نوافق /لقد فھمت/ فھمنا، وأوافق )أ(
 ھذه الوثیقة.

سترداد الالقبول ھو تعبیر عن نیتي/ نیتنا  الستمارةأن تقدیمي/ تقدیمنا  نقرّ  /أقرّ  )ب(
وغیر قابل لإللغاء وال  اً صبح ملزمی س وھو ما ،في الشركة أسھمنا /أسھميكامل 
في  الشركة وإلغاء إدراجھا على تحولموافقة المساھمین  لدى التراجع عنھیمكن 

أنھ في حالة عدم الموافقة على  نقرّ  /أقرّ  .في الجمعیة العامة غیر العادیة البورصة
والشطب، ألي سبب من األسباب، في الجمعیة العامة غیر العادیة، فإن  التحول

 .لھا أثر وال كأن لم تكنعتبر تُ سه القبول ھذ استمارة
المالكین القانونیین  تعود إلىأؤكد/ نؤكد أن أسماء المساھمین الواردة أعاله  )ت(

 .هالقبول ھذ مارةاستألسھم موضوع ا والمستفیدین من 
المتطلبات  وكافة الحصول علیھا تم الحصول على جمیع الموافقات المطلوب )ث(

 هالقبول ھذ استمارةكون ت من أجل أنلھا أو االلتزام بھا  االمتثالالقانونیة الالزم 
 .خضع لھان /أخضعبموجب قوانین أي والیة قضائیة  ةوصالح  ةقانونی 

ي رھون أو أل وغیر خاضعةنة أعاله خالیة أن أسھمي/ أسھمنا المعل نؤكد /أؤكد )ج(
أو حقوق أخرى تمنع أو تؤثر على حقي/ حقنا في الحصول على  حجوزات

 االسترداد بعد فترة االعتراض.
ما یتعلق  أنھ في حالة وجود حقوق أطراف ثالثة في نقبل /أیًضا وأقبل نقرّ أقر/  )ح(

یخضع لمتطلبات  و أبأسھمي/ أسھمنا، فقد یتأثر حقي/ حقنا في استرداد األسھم، 



 

 

أخرى (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، طلب خطاب إبراء ذمة/ خطاب 
 .لإلنفاذغیر قابل ھذا الحق صبح أوی عدم ممانعة)، 

 وكاملة ودقیقة.صحیحة  في ھذه االستمارةھا/ قدمناھا تجمیع المعلومات التي قدم )خ(
 

مع الفھم الكامل للعرض  هالقبول ھذ استمارةفي الشركة نقدم المساھمون  أنا/ نحن المساھم/
تصرف وفقًا للصالحیات الممنوحة في اللشركة وشركة سیكو ا ھاونفوض بموجب ،وشروطھ

 أعاله. 

 :التاریخ

 :التوقیع

 اإلسم:

 بالنیابة عن:

 
 



 

 

 :الداعمة المستندات 

ن) والذین یرغبون في قبول و ركتن المشوفي ذلك المساھم نیجب على المساھمین األفراد (بم -1
 العرض تقدیم المستندات التالیة: 

 الثالثة التالیة لتحدید الھویة:   المستندات النسخة األصلیة أو نسخة مصدقة ونسخة من أي نوعین من   )1

 ؛صالحة للفرد المعنيأو وثیقة سفر دولیة  صالحجواز سفر  )أ

 ؛ ما یعادلھاأو  المعنيّ  لفرد الخاصة بابطاقة الھویة الوطنیة الصالحة  )ب 

 . المعنيّ  رخصة قیادة ساریة للفرد  )ت 

حدیثة لمرفق خدمات نسخة من فاتورة  المستند  یكونیمكن أن و عنوان اإلقامة الدائم.  مستند یثبت  )2
،  المعنیةمشابھ من بنك آخر أو مؤسسة مالیة مرخصة في الدولة    أو كشف حساب بنكي أو بیان  عامة

صادرة تقدیمھا، أو وثائق رسمیة، مثل البطاقة الذكیة، تاریخ في غضون ثالثة أشھر قبل  صادرة
 إیجار؛  عقد من سلطة عامة/ حكومیة، أو 

 ن في) ونسخة من شھادات األسھم أو كشف حساب من بورصة البحریت جد (إن وُ   لیةصالنسخة األ )3
 القبول؛  استمارةظ بھا في شكل إلكتروني في تاریخ تقدیم ما یتعلق بأسھمھم المحتفَ 

شطب التفاصیل المالیة بخالف    یمكنباسم المساھم في شكل كشف حساب (  البنكيّ تفاصیل الحساب   )4
 .واسم صاحب الحساب) IBANالحساب المصرفي الدولي  ورقم الحساب ورقم البنكتفاصیل 

أو خطاب بنكي یشیر إلى رقم الحساب نسخة مطبوعة من شاشة نظام بنكي على شبكة االنترنت ، 
) أو تفاصیل الحساب األخرى واسم البنك. سیتم استخدام تفاصیل حساب  IBANالمصرفي الدولي ( 

 بعد فترة االعتراض؛ و وسداد  تسویة ألغراض أيھذه  البنك

في الشركة یجب أن تكون مصحوبة بخطاب   مرھونة قبول مقدمة نیابة عن أسھم استمارات أي  )5
 الدائن  /الراھنأصلي موقع بعدم ممانعة من 

 
 

یجب  في حالة تسلیم الطلب والمستندات المذكورة أعاله بالید من قبل شخص آخر نیابة عن المساھم، 
تسلیم المستندات نیابة عن   یتولّى خطاب تفویض أصلي موقع من المساھم یسمي الشخص الذي   إبراز

  واإلعادة المساھم (مع جمیع المستندات المذكورة أعاله، بما في ذلك الھویة األصلیة من المساھم للتحقق  
 . الشخص الذي یتولّى التسلیم الفوریة) إلى جانب الھویة األصلیة الخاصة ب

عندما یقوم شخص بالتوقیع نیابة عن مساھم فردي (شخص  المستندات اإلضافیة التالیة مطلوبة  •
 : طبیعي) بموجب توكیل رسمي

نسخة أصلیة أو مصادق علیھا ونسخة أخرى من جواز سفر صالح أو وثیقة سفر دولیة صالحة   )أ
 للشخص الذي یتقدم بالطلب ویوقع نیابة عن المساھم الفرد؛

مصادق علیھا ونسخة أخرى من بطاقة الھویة الوطنیة الصالحة أو وثیقة معاِدلة  نسخة أصلیة أو    )ب 
 للشخص الذي یتقدم بالطلب ویوقع نیابة عن المساھم الفرد؛ و 



 

 

 نسخة أصلیة أو مصادق علیھا ونسخة من التوكیل الموثق لدى كاتب عدل.  )ت 

 
  :ة عن القّصرنیابالمستندات اإلضافیة التالیة مطلوبة الستمارات القبول المقدمة  •

نسخة أصلیة أو مصادق علیھا ونسخة أخرى من جواز سفر صالح أو وثیقة سفر دولیة صالحة   )أ
 للوصّي القانوني الذي یقدم الطلب ویوقع نیابة عن القاصر؛

نسخة أصلیة أو مصادق علیھا ونسخة أخرى من بطاقة الھویة الوطنیة الصالحة الصادرة عن    )ب 
 الحكومة أو وثیقة معاِدلة للوصي القانوني الذي یقدم الطلب ویوقع نیابة عن القاصر؛ و 

ما لم یكن الوصي القانوني الذي یوقع نیابة عن القاصر ھو والد القاصر، یجب تقدیم النسخة     )ت 
أو نسخة مصادق علیھا ونسخة أخرى من وثیقة إثبات الوصایة على القاصر المتقدم  األصلیة 
 بالطلب. 

 
 یجب على جمیع المؤسسات تقدیم الوثائق التالیة:  -2
 نسخة صالحة من شھادة السجل التجاري للمؤسسة؛  )1
 نسخة من عقد التأسیس والنظام األساسي للمؤسسة أو ما یعادلھما؛ )2
مصادق علیھا ونسخة أخرى من اثنتین من الوثائق الثالث التالیة لتحدید  النسخة األصلیة أو نسخة   )3

 الھویة في ما یخص الفرد الموقّع نیابة عن المؤسسة: 
 جواز سفر صالح أو وثیقة سفر دولیة صالحة؛  )أ

 بطاقة ھویة وطنیة صالحة أو وثیقة معاِدلة؛ و   )ب 
 رخصة قیادة صالحة.   )ت 

دات األسھم أو كشف حساب من بورصة البحرین  النسخة األصلیة (إن ُوجدت) ونسخة من شھا )4
 في ما یتعلق باألسھم المحتفظ بھا في شكل إلكتروني، في تاریخ تقدیم استمارة القبول. 

النسخة األصلیة ونسخة من المستند الذي یجیز للشخص (األشخاص)، الذي یظھر توقیعھ   )5
عن المؤسسة. ویمكن أن تكون ھذه  (تواقیعھم) في استمارة القبول، التوقیع على ھذه الوثیقة نیابة  

 الوثیقة إما توكیًال رسمیًا أو قراًرا من مجلس إدارة المؤسسة؛ و 
یمكن شطب  ) تفاصیل الحساب البنكّي من بنك المساھم باسم المساھم في شكل كشف حساب  )6

 IBAN التفاصیل المالیة بخالف تفاصیل البنك ورقم الحساب ورقم الحساب المصرفي الدولي 
، أو خطاب  نسخة مطبوعة من شاشة نظام بنكي على شبكة االنترنت  .(ب الحساب واسم صاح

أو تفاصیل الحساب األخرى واسم البنك.   (IBAN) بنكي یشیر إلى رقم الحساب المصرفي الدولي
 سیتم استخدام تفاصیل حساب البنك ھذه ألغراض أي تسویة وسداد بعد فترة االعتراض؛ و 

مقدمة نیابة عن أسھم مرھونة في الشركة یجب أن تكون مصحوبة بخطاب  أي استمارات قبول  )7
 أصلي موقع بعدم ممانعة من الراھن/ الدائن 

 
 : أسئلة



 

 

، مدیر التواصل  ألمینا بالسید فراس  إذا كانت لدیك أسئلة بخصوص استمارة القبول ھذه، یرجى االتصال  
 17532000 973+على الرقم:  واإلعالم في الشركة، 



 

 

 الملحق أ 
 استمارة االعتراض واالسترداد

 (مرفقة) 
 
 



 

 

 واالسترداد  استمارة االعتراض –  2الملحق الفرعي 
 

 استمارة االعتراض واالسترداد
 

("الشركة") قراًرا في اجتماع  م.بشركة إنفستكورب القابضة ش. و مساھمأصدر 
 إدراج بالموافقة على شطب 2021یونیو  2الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقد في 

وفقًا التحول  قرار عالنتم نشر إو . من البورصة تحول شكلھا القانونيالشركة 
 .2021_______لمتطلبات قانون الشركات التجاریة في 

من قانون الشركات التجاریة، تبدأ فترة االعتراض من   307و   306تطبیقاً للمادتین  
) یوم عمل ("فترة 15وتستمر لمدة خمسة عشر ( إعالن قرار التحولتاریخ نشر 

 التحولاالعتراض"). خالل فترة االعتراض، یحق للمساھمین الذین صوتوا ضد قرار  
االعتراض  استمارة(" مكتوبقدیم طلب في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة ت 

أسھمھم  قیمة واسترداد كامل التحول) إلى الشركة لالعتراض على هواالسترداد" ھذ
ً والخروج   شركة.المن  كلیا
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 2021: ________ فترة االعتراض بدایةتاریخ 

 2021: ________ فترة االعتراض نھایةتاریخ 

 

في اجتماع الجمعیة  تحول الشركةیحق للمساھمین الذین صوتوا ضد قرار : مھمّ 
وطلب الخروج   التحولملزمین، االعتراض على    دون أن یكونواالعامة غیر العادیة،  

في اجتماع الجمعیة العامة   التغییرت ضد قرار  إذا كنت مساھماً صوّ   لكنْ من الشركة.  
طلبك للقیام بذلك   اإلفصاح عنعلیك  غیر العادیة، وترغب في الخروج من الشركة،  

 االعتراض واالسترداد بالكامل. ملء استمارةمن خالل 
 



 

 

 االلتزام بالموعد النھائي:
االعتراض واالسترداد التي یتم استالمھا بعد تاریخ   استمارات  تتم الموافقة علىقد ال  
فترة االعتراض أو التي تكون غیر مكتملة أو غیر دقیقة أو تقدم مستندات  نھایة

 داعمة غیر كافیة أو غیر صحیحة.
 

 ) یرجى ملء البیانات وفقاً لما ھو منطبقبیانات التعریف ( .2
 
 أ. األفراد 

مساھم(ون)  
مشتركون  (إن 

 ُوجد)

 مساھم مساھم رئیسي 

 اإلسم:   
 الجنسیة:   
 السكاني/الھویة الوطنیة:رقم السجل   
الدولة المصدرة للبطاقة السكانیة/الھویة    

 :الوطنیة
تاریخ انتھاء صالحیة البطاقة    

 السكانیة/بطاقة الھویة: 
 :نوع الھویة الثانیة  
 :الھویة الثانیة رقم  
 :لھویة الثانیة ل الدولة المصدرة   
تاریخ انتھاء صالحیة بطاقة الھویة    

 الثانیة: 
رقم المستثمر لدى شركة البحرین    

 للمقاصة: 
 
 

 ب.المؤسسات 
 

 :لمسجّ السم اال 
 : نوع المؤسسة  
ض بالتوقیع:    المفوَّ
 :ض بالتوقیعنوع ھویة المفوّ  
 رقم السجل السكاني/الھویة الوطنیة للمفّوض بالتوقیع:  
 :رقم السجل التجاري 
 :دولة التسجیل 
 لدى شركة البحرین للمقاصة: رقم المستثمر  
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العنوان (عنوان السكن األساسي لألفراد والعنوان المسجل للمؤسسات، والذي 
 :عنوان)للإثبات وثیقة یجب أن یتطابق مع 

 
 الشارع:رقم المكتب/الشقة/                           المبنى:                      

 المنزل:
المدینة:                                      الدولة                        صندوق 

 البرید/
الرمز                                                                              

 البریدي
 رقم الفاكس:                الھاتف                                     رقم الجّوال:     

 البرید اإللكتروني
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االعتراض واالسترداد للمساھمین المقیمین حالًیا في مملكة   استمارةإجراءات تقدیم  
 البحرین

في  التحولوالذین صوتوا ضد قرار  على المساھمین المقیمین في مملكة البحرین
تعبئة الخروج من الشركة،  الذین یرغبون فياجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة، و 

االعتراض واالسترداد (مع جمیع المستندات الداعمة الموضحة ھنا) وتسلیم  استمارة
قاعة ، سیكو في قبول المكتب (مقفلة)،  إلى سیكو ش.م.ب ا بالیدنسخة موقعة منھ

، مرفأ البحرین المالي -بوابة المرفأ التداول في بورصة البحرین في الطابق الرابع، 
لن یتم قبول و .  نھایة فترة االعتراضمن تاریخ    بعد الظھر  2في موعد أقصاه الساعة  

 .بالبرید المساھمین المقیمین في مملكة البحرین جانبأي طلبات مرسلة من 
 

 خارجراض واالسترداد للمساھمین المقیمین حالًیا االعت استمارةإجراءات تقدیم 
 مملكة البحرین

 



 

 

المساھمین المقیمین خارج مملكة البحرین (لكن في دول مجلس التعاون الخلیجي   على
صّوتوا ضد تحول ) والذین FATF أو الدول األعضاء في مجموعة العمل المالي

(مع جمیع   االعتراض واالستردادالشركة ویرغبون في الخروج منھا، تعبئة استمارة  
لى نسخ من المستندات الداعمة من ع والمصادقة المستندات الداعمة الموضحة ھنا)

 :خالل اآللیة التالیة
 والمستندات الداعمة إلى: ةعالموقّ  ةاألصلی  االعتراض واالسترداد استمارةتقدیم 

 
 (أ) محاٍم مسجل؛

 (ب) كاتب عدل مسجل؛
 (ج) محاسب قانوني/ معتمد؛

 (د) مسؤول في وزارة حكومیة؛
 أو (ھـ) مسؤول في سفارة أو قنصلیة؛

 خاضع للرقابة. (و) مسؤول في بنك 
 

تّم االّطالع على بكتابة عبارة " الذي یجري المصادقةأن یقوم ھذا الشخص على 
  المصادقة  یجري" مع التاریخ وتوقیعھ. یجب أن یقدم الشخص الذي النسخة األصلیة

تفاصیل اتصال واضحة ومباشرة (عن طریق إرفاق بطاقة عمل وختم الشركة ورقم 
 . المصادقةباشر والموقع اإللكتروني والعنوان) وأن یكون متاًحا لتأكید ھذه  الھاتف الم

للمساھمین المقیمین خارج مملكة البحرین، یجب إرسال نسخ واضحة ممسوحة 
والنسخ األصلیة علیھا  دق  االموقعة والمص  االعتراض واالسترداد  استمارةضوئًیا من  

ید اإللكتروني إلى سیكو على من المستندات الداعمة عبر البر المصادق علیھا
agent@sicobank.com تأكید االستالم إلى ب . سیتم إرسال برید إلكتروني

 م.غیر مستلَ  الطلبدونھ یمكن اعتبار ھذا من والذي  الذي یسلم االستمارةالمساھم 
 

المصادق والنسخ األصلیة  المصادق علیھا االعتراض واالسترداد استمارةیجب إرسال 
الرئیسي في مملكة  افي مقرھ سیكو إلى  المحمولمن المستندات الداعمة بالبرید  علیھا

الخدمات المصرفیة اإلستثماریة، سیكو ش.م.ب، الطابق األول، مسؤول     عنایةالبحرین:  
على   ،، المنطقة الدبلوماسیة، المنامة، مملكة البحرینبنك البحرین والشرق األوسطمركز  

 إغالقفي تاریخ  بعد الظھر 2في موعد ال یتجاوز الساعة  سیكو أن یتم استالمھا في 
 فترة االعتراض.
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أن العدد اإلجمالي نصّرح ، أصرح/هاالعتراض واالسترداد ھذ استمارةتاریخ تقدیم ب  
 استردادھا ھو  نطلب/لألسھم العادیة التي أملكھا/نملكھا مباشرة في الشركة وأطلب

____________. 

بین عدد األسھم العادیة المذكورة في  اختالفأیًضا أنھ في حالة وجود  نصّرحح/أصرّ 
شركة   مسجل الشركة لدىالمسجلة ملكیتي بیانات في  الواردةھذا المستند وعدد األسھم 

 .یسري، فإن الرقم المذكور في سجل المساھمین ھو الذي البحرین للمقاصة

 

 والسداد طریقة التسویة  .6
إلى دفع قیمة  ھھ الشركة بموجب نوجّ نحن أوّجھ/ عند انتھاء فترة االعتراض، أنا/ 

 :ة عن طریق اإلیداع المباشر أو التحویل البنكي إلى الحساب التاليدّ األسھم المسترَ 

 : اسم صاحب الحساب

 الحساب: رقم 

 : دوالر أمیركيعملة الحساب

 :swiftرمز سویفت 

 :IBANرقم الحساب بصیغة 

 :اسم البنك

 عنوان البنك:

 رقم/أرقام الھاتف
 ):ألغراض رد االتصال(



 

 

 
 :مالحظات

یجب أن یتطابق اسم صاحب الحساب مع اسم المساھم المسجل، وإال فقد ال  -1
رالدفع  إجراءاتتتم   سیكوعلى النحو الذي تحدده  التباین یعالَج إلى أن وتؤخَّ

 وفقًا لتقدیرھا الخاص.
كي إلى  یرالمقدمة بعملة غیر الدوالر األمالبنكّي ستؤدي تفاصیل الحساب  -2

 مستلم المالالبنوك. یتحمل  جانبمن  تَمدةالمع صرف العملةمعدالت تطبیق 
 .رسوم الصرفو  رسوم التحویلجمیع الرسوم المتعلقة بالبنك، بما في ذلك 
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وأطلب/نطلب بموجبھ من الشركة استرداد كامل لقد فھمت/ فھمنا،  )أ(

وفقًا للشروط الواردة في ھذه  أسھمي/أسھمنا والخروج كلیاً من الشركة
 الوثیقة.

 المعّبأةاالعتراض واالسترداد  الستمارةأن تقدیمي/ تقدیمنا  أقّر/نقرّ  )ب(
 .التراجع عنھملزم وغیر قابل لإللغاء وال یمكن یمكن 

المالكین  تعود إلىأؤكد/نؤكد أن أسماء المساھمین الواردة أعاله  )ت(
االعتراض ستمارة األسھم موضوع والمستفیدین من االقانونیین 
 ھذه. واالسترداد

 الحصول علیھا وكافة  تم الحصول على جمیع الموافقات المطلوب )ث(
كون ت  من أجل أنأو االلتزام بھا  االمتثال لھا المتطلبات القانونیة الالزم

بموجب قوانین أي   ةوصالح   ةقانونی   هھذ  االعتراض واالسترداد  استمارة
 .خضع لھان  /أخضعوالیة قضائیة 

ي أل وغیر خاضعةأن أسھمي/ أسھمنا المعلنة أعاله خالیة  نؤكد /أؤكد )ج(
أو حقوق أخرى تمنع أو تؤثر على حقي/ حقنا في حجوزات رھون أو 

 الحصول على االسترداد بعد فترة االعتراض.
أنھ في حالة وجود حقوق أطراف ثالثة فیما  نقبل /أیًضا وأقبل نقرّ أقر/  )ح(

 وأحقي/ حقنا في استرداد األسھم، یتعلق بأسھمي/ أسھمنا، فقد یتأثر 



 

 

یخضع لمتطلبات أخرى (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، 
غیر ھذا الحق صبح أو أطلب خطاب إبراء ذمة/ خطاب عدم ممانعة)، 

 .لإلنفاذقابل 
صحیحة وكاملة   في ھذه االستمارةھا/ قدمناھا  ت جمیع المعلومات التي قدم )خ(

 ودقیقة.
 

 

 ه ھذاالعتراض واالسترداد  استمارةفي الشركة نقدم المساھمون  المساھم/أنا/ نحن 
لتبعاتھا القانونیة والمالیة بمجرد قیام سیكو أو الشركة بتنفیذ مع الفھم الكامل 

 . الصالحیات الممنوحة لھا أعاله
 

 

 :التاریخ

 :التوقیع

 اإلسم:

 بالنیابة عن:

 
  



 

 

 :الداعمةالمستندات 

 
ن) والذین یرغبون في و ركتن المشوفي ذلك المساھم نالمساھمین األفراد (بمیجب على  -1

 استمارة االعتراض واالسترداد تقدیم المستندات التالیة: طلب الخروج من الشركة وإنفاذ 

الثالثة التالیة لتحدید   المستندات النسخة األصلیة أو نسخة مصدقة ونسخة من أي نوعین من   )1
 الھویة: 

 ؛صالحة للفرد المعنيأو وثیقة سفر دولیة  صالحجواز سفر  )ث 

 ؛ ما یعادلھاأو  المعنيّ  لفرد الخاصة بابطاقة الھویة الوطنیة الصالحة  )ج

 . المعنيّ  للفرد  ساریةرخصة قیادة  )ح

یثة لمرفق حد نسخة من فاتورة  المستند  یكونیمكن أن وعنوان اإلقامة الدائم.  مستند یثبت  )2
أو كشف حساب بنكي أو بیان مشابھ من بنك آخر أو مؤسسة مالیة مرخصة    خدمات عامة

تقدیمھا، أو وثائق رسمیة،  تاریخ في غضون ثالثة أشھر قبل صادرة، المعنیةفي الدولة 
 إیجار؛  عقد من سلطة عامة/ حكومیة، أو صادرة مثل البطاقة الذكیة، 

من شھادات األسھم أو كشف حساب من بورصة  ) ونسخةت جد (إن وُ  لیةصالنسخة األ )3
 ظ بھا في شكل إلكتروني؛ البحرین فیما یتعلق بأسھمھم المحتفَ 

شطب التفاصیل المالیة    یمكنباسم المساھم في شكل كشف حساب (  البنكيّ تفاصیل الحساب   )4
واسم صاحب   IBANالحساب المصرفي الدولي    ورقم الحساب ورقم  البنكبخالف تفاصیل  

أو خطاب بنكي  نسخة مطبوعة من شاشة نظام بنكي على شبكة االنترنت ،  .الحساب)
) أو تفاصیل الحساب األخرى واسم  IBANیشیر إلى رقم الحساب المصرفي الدولي (

بعد فترة االعتراض؛   وسداد   ھذه في أي تسویة  البنك  البنك. سیتم استخدام تفاصیل حساب  
 و 

في الشركة یجب أن تكون  مرھونة  عن أسھم    اعتراض واسترداد مقدمة نیابة  استمارات أي   )5
 .الدائن  /الراھنمصحوبة بخطاب أصلي موقع بعدم ممانعة من 

 
في حالة تسلیم الطلب والمستندات المذكورة أعاله بالید من قبل شخص آخر نیابة عن المساھم،  

تسلیم    یتولّىخطاب تفویض أصلي موقع من المساھم یسمي الشخص الذي  یجب إبراز 
ات نیابة عن المساھم (مع جمیع المستندات المذكورة أعاله، بما في ذلك الھویة األصلیة  المستند 

الشخص الذي یتولّى  الفوریة) إلى جانب الھویة األصلیة الخاصة ب واإلعادة من المساھم للتحقق  
 . التسلیم 

 



 

 

 فرديعندما یقوم شخص بالتوقیع نیابة عن مساھم لمستندات اإلضافیة التالیة مطلوبة ا •
 : توكیل رسمي بموجب  (شخص طبیعي)

أو وثیقة سفر دولیة   صالح من جواز سفر أخرى ونسخة  علیھا دقانسخة أصلیة أو مص )أ
 طلب ویوقع نیابة عن المساھم الفرد؛ الللشخص الذي یتقدم بصالحة 

أو وثیقة    الصالحةمن بطاقة الھویة الوطنیة  أخرى  ونسخة    علیھا  دقانسخة أصلیة أو مص   )ب 
 طلب ویوقع نیابة عن المساھم الفرد؛ و اللة للشخص الذي یتقدم ب معادِ 

 .لدى كاتب عدل ونسخة من التوكیل الموثق علیھا دقانسخة أصلیة أو مص )ت 

 

نیابة  المقدمة   الستمارات االعتراض واالسترداد المستندات اإلضافیة التالیة مطلوبة  •
  :ر عن القصّ 

أو وثیقة سفر دولیة   صالح من جواز سفر أخرى ونسخة  علیھا دق انسخة أصلیة أو مص )أ
 ویوقع نیابة عن القاصر؛ الطلب القانوني الذي یقدم  للوصيّ  صالحة

من بطاقة الھویة الوطنیة الصالحة الصادرة أخرى  ونسخة    علیھا  دق انسخة أصلیة أو مص  )ب 
ویوقع نیابة عن القاصر؛  الطلب  لة للوصي القانوني الذي یقدم  عن الحكومة أو وثیقة معادِ 

 و 
ما لم یكن الوصي القانوني الذي یوقع نیابة عن القاصر ھو والد القاصر، یجب تقدیم     )ت 

على  إثبات الوصایة  وثیقة  من أخرى ونسخة  علیھا  دقاالنسخة األصلیة أو نسخة مص
 . بالطلب   لقاصر المتقدما

 
 

 ت تقدیم الوثائق التالیة: یجب على جمیع المؤسسا -2
 شھادة السجل التجاري للمؤسسة؛نسخة صالحة من  )1
 ا؛منسخة من عقد التأسیس والنظام األساسي للمؤسسة أو ما یعادلھ )2
الثالث  الوثائقمن  ینتاثن من أخرى  ونسخة   علیھا دقاالنسخة األصلیة أو نسخة مص )3

 الفرد الموقّع نیابة عن المؤسسة:  یخص التالیة لتحدید الھویة فیما  
 ؛صالحةأو وثیقة سفر دولیة  صالحجواز سفر  )ث 
 لة؛ و بطاقة ھویة وطنیة صالحة أو وثیقة معادِ   )ج
 صالحة. رخصة قیادة   )ح

) ونسخة من شھادات األسھم أو كشف حساب من بورصة ت جد (إن وُ  یةصل النسخة األ )4
 المحتفظ بھا في شكل إلكتروني.  باألسھما یتعلق  م البحرین في

  (الذین) النسخة األصلیة ونسخة من المستند الذي یجیز للشخص (األشخاص)، الذي  )5
، التوقیع على ھذه الوثیقة  استمارة االعتراض واالسترداد یظھر توقیعھ (تواقیعھم) في 



 

 

توكیًال رسمیًا أو قراًرا من مجلس  نیابة عن المؤسسة. ویمكن أن تكون ھذه الوثیقة إما  
 إدارة المؤسسة؛ و 

یمكن  ( باسم المساھم في شكل كشف حساب  من بنك المساھم  تفاصیل الحساب البنكيّ  )6
شطب التفاصیل المالیة بخالف تفاصیل البنك ورقم الحساب ورقم الحساب المصرفي  

لى شبكة  نسخة مطبوعة من شاشة نظام بنكي ع ب).واسم صاحب الحسا IBAN الدولي
أو تفاصیل   (IBAN) ، أو خطاب بنكي یشیر إلى رقم الحساب المصرفي الدولياالنترنت 

أي تسویة   ألغراض الحساب األخرى واسم البنك. سیتم استخدام تفاصیل الحساب البنك 
 وسداد بعد فترة االعتراض؛ و 

  في الشركة یجب أن  مرھونة مقدمة نیابة عن أسھماعتراض واسترداد أي استمارات  )7
 تكون مصحوبة بخطاب أصلي بعدم ممانعة موقع من الراھن/ الدائن 

 
 : أسئلة

، مدیر  ألمینا بالسید فراس إذا كانت لدیك أسئلة بخصوص استمارة القبول ھذه، یرجى االتصال  
 17532000 973+على الرقم:  التواصل واإلعالم في الشركة،

 
 

 

 


