
شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. )سابقًا بنك اإلثمار ش.م.ب.( )"الشركة"(
دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

ي�رش جمل�ش اإدارة �رشكة الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب. 

دعوة م�ضاهمي ال�رشكة "امل�ضاهمني"( حل�ضور 

اجتماعي اجلمعية العامة العادية وغري العادية 

)"الجتماعان"( الذين تقرر عقدهما على التوايل 
يوم اخلمي�ش املوافق 30 مار�ش 2017م، بدءًا 

من ال�ضاعة الواحدة ظهرًا بقاعة الفنار يف فندق 

الدبلومات رادي�ضون بلو، يف املنطقة الدبلوما�ضية، 

املنامة، مبملكة البحرين، وذلك ملناق�ضة البنود 

املبينة يف جدويل الأعمال اأدناه. ويف حالة عدم 

اكتمال الن�ضاب لأي من الإجتماعني، ف�ضوف 

يعقد الجتماعان يوم اخلمي�ش 6 اأبريل 2017م، 

يف نف�ش املكان والتوقيت. ويف حالة عدم اكتمال 

الن�ضاب يف الجتماع الثاين، ف�ضوف يعقد 

الجتماعان يوم اخلمي�ش 13 اأبريل 2017م، يف 

نف�ش املكان والتوقيت 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

قراءة حم�رش اجتماع اجلمعية العامة العادية   )1

ال�ضابق املنعقد بتاريخ 2٨ مار�ش 2016م 

والت�ضديق عليه.

ا�ضتالم ومناق�ضة تقرير جمل�ش الإدارة عن اأعمال  	)2

ال�رشكة لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 

2016م والت�ضديق عليه.

ال�ضتماع اإىل تقرير هيئة الرقابة ال�رشعية عن  	)3

اأعمال ال�رشكة لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 

2016م.

ال�ضتماع اإىل تقرير مدققي احل�ضابات اخلارجيني  	)4

حول البيانات املالية املوحدة لل�رشكة لل�ضنة املالية 

املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016م.

ا�ضتالم ومناق�ضة البيانات املالية املوحدة لل�رشكة  	)5

لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016م 

والت�ضديق عليها.

اعتماد تو�ضية جمل�ش الإدارة للتخ�ضي�ضات التالية  	)6

بعد اأخذ موافقة اجلهات املخت�ضة:

)اأ( حتويل مبلغ 327،٨60 دولر اأمريكي اإىل 

الحتياطي القانوين.

)ب( حتويل مبلغ 2،950،735 دولر اأمريكي 

اإىل الأرباح امل�ضتبقاة.

مناق�ضة تقرير حوكمة ال�رشكة لل�ضنة املالية  	)7

املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016م واإلتزام 

ال�رشكة مبتطلبات م�رشف البحرين املركزي و 

امل�ضادقة عليه.

اإبراء ذمة اأع�ضاء جمل�ش الإدارة من  	)٨

امل�ضوؤوليات الناجتة عن كل ما يتعلق 

 بت�رشفاتهم خالل ال�ضنة املالية املنتهية يف

31 دي�ضمرب 2016م.

املوافقة على تو�ضية جمل�ش الدارة ب�ضاأن  	)9

اعادة تعيني املدقق اخلارجي ال�ضادة / براي�ش 

ووتر هاو�ش لل�ضنة املالية 2017 وتخويل 

جمل�ش الدارة بتحديد اتعابهم.

ما ي�ضتجد من اأعمال طبقًا للمادة 207 من  	)10

قانون ال�رشكات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

قراءة حم�رش اجتماع اجلمعية العامة غري   )1

العادية ال�ضابق املنعقد يف 2٨ مار�ش 2016م 

والت�ضديق عليه.

املناق�ضة وامل�ضادقة على تعديل بنود عقد   )2

التاأ�ضي�ش والنظام الأ�ضا�ضي لل�رشكة ليتوافق 

مع متطلبات قانون رقم ) 50 ( ل�ضنة 2014 

واخلا�ش بتعديل بع�ش اأحكام قانون ال�رشكات 

التجارية ال�ضادر باملر�ضوم بقانون رقم 

)21( ل�ضنة 2001 ، وذلك باإعادة �ضياغة عقد 

التاأ�ضي�ش والنظام الأ�ضا�ضي لي�ضمل جميع تلك 

التعديالت.

تفوي�ش جمل�ش اإدارة ال�رشكة لإجراء اأية   )3

تعديالت على عقد التاأ�ضي�ش والنظام الأ�ضا�ضي 

لل�رشكة لتعك�ش التغيريات الالزمة الناجتة عن 

البند )2( اأعاله، وتعيني اأي �ضخ�ش من الإدارة 

اأو اأي طرف ثالث اأو غري ذلك، وكيال يقوم 

بالت�رشف نيابة عن ال�رشكة وميثلها اأمام اأية 

جهة حكومية، �ضواء كانت وزارة ال�ضناعة 

والتجارة وال�ضياحة اأو كاتب العدل اأو غري ذلك 

ح�ضب ما يكون �رشوريًا اأو مطلوبًا  لتنفيذ 

وا�ضتكمال الرتتيبات املذكورة اأعاله مبا يف ذلك 

التوقيع على اأي تعديل لعقد التاأ�ضي�ش والنظام 

الأ�ضا�ضي لل�رشكة.

المالحظات

لكل م�ضاهم - اأيا كان عدد اأ�ضهمه - حق   )1

ح�ضور اجلمعية العامة، ويكون له عدد من 

الأ�ضوات ي�ضاوي عدد اأ�ضهمه، ويقع باطاًل كل 

�رشط اأو قرار يخالف ذلك. ويجوز للم�ضاهم 

اأن يوكل غريه من امل�ضاهمني اأو من غريهم يف 

احل�ضور نيابة عنه، على اأن يكون الوكيل من 

غري رئي�ش واأع�ضاء جمل�ش الإدارة وموظفي 

ال�رشكة، ول يخل ذلك بحق التوكيل لالأقارب 

من الدرجة الأوىل. وميثل ناق�ضي الأهلية 

وفاقديها يف احل�ضور النائبون عنهم قانونيًا. 

)املادة 203 من قانون ال�رشكات التجارية - 

مبوجب التعديل الذي اأجرى يف عام 2014(.

يرجى من امل�ضاهمني الكرام تقدمي بطاقة   )2

العتماد/الإنابة لل�رشكة اأو مل�ضجلي الأ�ضهم 

ال�ضادة "�رشكة فخرو كاريف كمبيوتر �ضري 

ذ.م.م"، وعنوانها: الطابق ال�ضابع، برج 

الزامل، �ضارع احلكومة، املنامة، البحرين 

وذلك قبل اجتماع اجلمعية العامة العادية وغري 

العادية باأربع وع�رشون �ضاعة على الأقل. 

وكما ميكن احل�ضول على مناذج التوكيالت 

اخلا�ضة بح�ضور الجتماعني من مكاتب 

�رشكة فخرو كاريف كمبيوتر �ضري.

ميكن احل�ضول على ن�ضخ من تقرير جمل�ش   )3

 الإدارة والبيانات املالية لل�ضنة املنتهية يف

31 دي�ضمرب 2016م على املوقع اللكرتوين 

www.ithmaarholding.com ومن املقر 
الرئي�ضي، برج ال�ضيف، �ضاحية ال�ضيف، 

املنامة، مملكة البحرين اأو من مكاتب م�ضجل 

الأ�ضهم.

 �صاحب ال�صمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�صل

 رئي�س جمل�س الإدارة

14 مار�ش 2017
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