
 

  

   .ش.م.بالقابضة انفستكورب 
الجمعیة العامة العادیة جتماع إدعوة لحضور   

مجلس   رئیس  انفستكوربإیسر  لحضور    نمساھمیالدعوة    ("الشركة")  .ش.م.ب  القابضة  دارة  العامة إجتماع  الكرام  الجمعیة 
إنعقاده  العادیة   الساعة  الكترونیاً  المقرر  تمام  یوم    11.00في  لمناقشة  م  2021  مبرسبت  22  قفالموا  االربعاءمن صباح  وذلك 
 واتخاذ القرارت المناسبة بشأنھ: دناهأالمبین األعمال جدول 

 
 

 والمصادقة علیھ.   2020 سبتمبر 29والمنعقد في  السابقالعادیة للشركة الجمعیة العامة محضر اجتماع  قراءة .1
 

 والمصادقة علیھ.  2021یونیو  30 يفللسنة المالیة المنتھیة الشركة  عن أعمالمناقشة تقریر مجلس اإلدارة  .2
 

السادة/  .3 الشركة  حسابات  مدققي  تقریر  وقراءة  الإاستالم  المالیة  للسنة  ویونغ    2021یونیو    30في  منتھیة  رنست 
 والمصادقة علیھ. 

 
 والمصادقة علیھا.  2021یونیو  30في للسنة المالیة المنتھیة الموحدة للشركة القوائم المالیة   مناقشة .4

 
  2021یونیو    30بشأن توزیع صافي أرباح السنة المنتھیة في     إدارة الشركةمجلس    اإلقتراح المقدم من  ىلع الموافقة    .5

 على النحو التالي:  
 

ً   123,239والبالغ عددھا     من فئة "ب"   المتبقیة  األسھم الممتازةتوزیع أرباح على حاملي    )أ( بمقتضى شروط    سھما
األرب لفترة  المذكورة  األسھم  اصدار  وقدره  بمب  2021یونیو    30الى    2020یولیو    1من    حاوأحكام  اجمالي  لغ 

 دوالر أمریكي.  12,891,803.28
 

 .  2021اكتوبر  6خالل فترة ال تتجاوز  على األرباح فإنھ یتعین توزیعھا  في حالة الموافقة    
 

 
بمقتضى شروط وأحكام   اً مسھ  2018والبالغ عددھا  من فئة "ھـ"    المتبقیة  األسھم الممتازةتوزیع أرباح على حاملي   ) ب(

من   األرباح  لفترة  المذكورة  األسھم  وقدره    2021یونیو    30الى    2021  ینایر  28اصدار  اجمالي  بمبلغ 
 دوالر أمریكي.    8,780,373.29

 
 .  2021اكتوبر  6في حالة الموافقة على األرباح فإنھ یتعین توزیعھا خالل فترة ال تتجاوز 

 
 

  دوالر    21,959,730.69ة) بمبلغ اجمالي وقدره  ین ادیة (باستثناء أسھم الخزالع  مھي األستوزیع أرباح على حامل   ) ج(
 % من رأس المال المدفوع لألسھم العادیة.    12یمثل  ممادوالر أمریكي لكل سھم عادي،  0.30 معدلبأمریكي   

 
 .  2021اكتوبر  6في حالة الموافقة على األرباح فإنھ یتعین توزیعھا خالل فترة ال تتجاوز 

 
األرباح المستبقاة للسنة المالیة " دوالر أمریكي كأرباح مستبقاة للسنة المالیة القادمة (  81,515,785.34مبلغ    ترحیل  )د(

2021(". 
 

حاملي   .6 على  أرباح  توزیع  على  الممتازةالموافقة  من    األسھم  "ھـ" المتبقیة  عددھا    فئة  بمقتضى سھماً    2018والبالغ 
بمبلغ اجمالي وقدره    2021اكتوبر    5الى    2021  ولیوی  1رة لفترة األرباح من  وكذشروط وأحكام اصدار األسھم الم

 . 2021دوالر أمریكي من األرباح المستبقاة للسنة المالیة   5,530,494.86
 



   

.  2021اكتوبر  6في حالة الموافقة على األرباح فإنھ یتعین توزیعھا خالل فترة ال تتجاوز        
 

العالقة   فارمعامالت األط  الموافقة على  .7 المالیة   من اإلیضاحات حول  25ایضاح رقم    في   كما ھو موضح   ذوي    القوائم 
 البحریني.  من قانون الشركات التجاریة  189لمادة رقم  ل اً طبقو 2021یونیو  30كما في  للشركة الموحدة 

 
تونسند .8 فراجوس  فرانسیس  السیدة  تعیین  على  للورد    الموافقة  خلفا  اإلدارة  بمجلس  منصب  الذي  ریجلشغل  جریمستون  ي 

العادیة بنھایة السنة المالیة المنتھیة  الجمعیة العامةحتى انعقاد اجتماع  2021ینایر  13اعتبارا من وذلك   استقال من منصبھ 
 .  2022یونیو  30في 

 
سنة الخالل    مقابل خدمتھمدوالر أمریكي    1,620,000مجلس إدارة الشركة بمبلغ اجمالي وقدره    أةالموافقة على دفع مكاف .9

 . 2021یونیو  30المالیة المنتھیة في 
 

 . 2021یونیو  30السنة المالیة المنتھیة في  عن كل ما یتعلق بتصرفاتھمابراء ذمة مجلس إدارة الشركة من  .10
 

مجلس اإلدارة   خویلوت،  2022یونیو    30في    التي ستنتھيلسنة المالیة  ل  ویونغست  ارنالسادة/  مدققي الحسابات  إعادة تعیین .11
 السنة المالیة وذلك بناء على توصیة لجنة التدقیق والمخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.   تلك عن أتعابھم بتحدید

 
ال .12 التقریر  وزارة  ل    تابعال  حوكمة الشركاتمیثاق  با الخاصة بھا و  اإلداریة  حوكمةال  رشاداتإبالشركة    لتزامبإ  متعلقمناقشة 

 مصرف البحرین المركزي.  الصادر من المستوىرفیعة  ابط الضو بقسموالصناعة والتجارة والسیاحة 
 

 من قانون الشركات التجاریة.   207مناقشة ما یستجد من أعمال بمقتضى المادة رقم  .13
 

 
 
 

 ى بركة هللا، عل
 

 
 ھیمبراإل. یوسف حمد اد
 ئیس مجلس اإلدارةر

 :مالحظات

 
ر  ضوالذین لھم الحق في ح من الفئة "ب"  سھم الممتازة األ ھا موجھة كذلك إلى حملة إلى توجیھ ھذه الدعوة إلى حملة األسھم العادیة فإنباإلضافة  )1(

 ت الجمعیات العامة للمساھمین دون أن یكون لھم الحق في التصویت. اجتماعا
من  203(المادة   انفستكوربإلدارة وموظفي شخص معنوي) من غیر رئیس وأعضاء مجلس ا مثل لیجب ان یكون حامل اإلنابة فقط (غیر الم )2(

 ).وتعدیالتھ 2001  عامل 21رقم  قانون الشركات التجاریة
 ). www.investcorp.comالموقع األلكتروني للشركة (  ة متوفرة فياد/اإلنابتمإن بطاقات االع )3(
المساھمین   )4( تقدیم  یرجى من  اإلعتماد/اإلنابةالكرام  مكا    شركة  السادة/  األسھم  يسجلمالى    بطاقات  للمقاصة على عنوان  الطابق  البحرین  تبھم في 

رقم    المرفأالرابع،   ص.ب  المرفأ،  بوابة  رقم  3203المالي،  ھاتف  البحرین،  مملكة  المنامةـ  الفاكس  17108833 973+،  رقم   ،+973 
 ساعة من االجتماع.   24یقل عن   قبل ما ال  registry@bahrainclear.comأو بواسطة البرید اإللكتروني الى:  17228061

  شركةلوارسالھا    بطاقات اإلعتماد/اإلنابةیجب على أي مساھم یرغب في الحضور أن یذكر/تذكر بریده/بریدھا االلكتروني وتفاصیل اإلتصال في   )5(
عن  مقاصة لل  البحرین یقل  ال  ما  قبل  أعاله،  مذكور  ھو  حسبما  لالجتماع.    24،  المحدد  الوقت  قبل  تقوساعة  مقاصة   لل  البحرین  شركة  موسوف 

الكترونیا،   الى االجتماع  لتمكینھم من اإلنضمام  المساھمین  الرابط الى جمیع  الجلسة  الرجاء  بإرسال  للمشاركة في  المستخدم  الجھاز  التأكد من أن 
 اإلفتراضیة متوافق مع خدمات الفیدیو واالتصاالت.  

 . Ifiel@investcorp.comعلى على  فیلبورالین  مع ممثل الحوكمة   التواصلي استفسارات یرجى أل )6(
   .)www.investcorp.com(على الموقع اإللكتروني للشركة  متاحة م1220یونیو   30في  .م.ب. القابضة ش كورب  نفستإل القوائم المالیة الموحدة  )7(
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