
االجتماع السنوي للجمعية العامة العادية

لمساهمي شركة عقارات السيف (ش. م. ب)
يسر مجلس إدارة شركة عقارات السيف ش. م. ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 

المقرر عقده عند الساعة ١٢٫٣٠ من بعد ظهر يوم ا�حد ٣١ مارس ٢٠١٩ في أجنحة فريزر سويتس البحرين، ضاحية السيف، الطابق 
السابع، وذلك لمناقشة وإقرار جدول ا�عمال المفصل أدناه.

هذه دعوة للمساهمين الكرام للحضور شخصي¯ أو تفويض شخص من بين المساهمين أو من غير المساهمين لحضور اجتماع 
الجمعية العامة نيابة عنه، مع ا�خذ في االعتبار أال يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس ا±دارة أو موظفي الشركة، 
.Media Lounge/Downloads/AGM 31 March 2019/Proxy form :علم¯ بأن استمارات التوكيل متاحة على موقع الشركة ا±لكتروني

جدول أعمال 

قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٨ والمصادقة عليه.  .١

مناقشة تقرير مجلس ا�دارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه.  .٢

االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.  .٣

مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليها.  .٤

اعتماد توصية مجلس ا�دارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ على النحو التالي:  .٥

تحويل مبلغ  ١,١٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى االحتياط القانوني.  .I

توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٠٫٠١٥ دينار بحريني للسهم الواحد أو ١٥% من رأس المال المدفوع، و البالغة٦,٩٠٠,٠٠٠ دينار   .II

بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠١٨.وذلك بعد ١٠ أيام من الموافقه من قبل الجمعيه العموميه . 

تحويل مبلغ ١٧٠,٠٠٠  دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم ا±نشطة الخيرية واالجتماعية والرياضية.  .III

ترحيل مبلغ  ٢,٥١٣,٩٦٣ دينار بحريني إلى ا±رباح المستبقاة.  .IV

الموافقة على مقترح توزيع مكافأة ±عضاء مجلس ا�دارة بمبلغ إجمالي قدره  ٢٣٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في   .٦
٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

الموافقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٨ والتزام الشركه بمتطلبات مصرف البحرين المركزي  و وزاره الصناعه و التجاره و   .٧
السياحه.

الموافقه على المبادىء التوجيهيه لحوكمه الشركه.  .٨

التبليغ عن العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١  مع أٍي من ا±طراف ذات العالقة كما هو مبين في ا�يضاح   .٩
رقم (٢٥) من البيانات المالية تماشيÀ مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية .

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس ا�دارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.  .١٠

الموافقة على إعادة تعيين ارنست يونغ مدققي الحسابات الخارجيين لسنة ٢٠١٩ وتفويض مجلس ا�دارة بتحديد أتعابهم.  .١١

انتخاب  اعضاء جدد لمجلس اداره الشركه للدوره القادمه (٢٠١٩-٢٠٢٢).  .١٢

مايستجد به من أعمال طبقا للماده ٢٠٧ من قانون الشركات..  .١٣

التاريخ: 

______________________
نيابة عن عقارات السيف

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس ا�دارة

وفي حال عدم اكتمال النصاب فسيكون موعد االجتماع التالي يوم االثنين الموافق ١٥ ابريل ٢٠١٩ في 
نفس الزمان و المكان



Annual General Assembly 
of the shareholders of SEEF Properties B.S.C. 

Notice is hereby given that the Annual General Assembly of the shareholders of SEEF Properties B.S.C.  for the financial year 
ended 31 December 2018 shall be held on Sunday 31 March 2019 at 12.30 hrs. at 7th floor at Fraser Suites – SEEF District 
Bahrain, to discuss the following business.

The shareholders are hereby invited to attend in person or delegate a person from among the shareholders or from 
non-shareholders to attend the General Assembly on his behalf, provided that the proxy shall not be the Chairman, the members 
of the Board of Directors or the Company’s employees. The proxy form shall be available on the Company’s website under 
Media Lounge/Downloads/AGM 31 March 2019/Proxy form.

AGENDA
1. To present and approve the Minutes of the previous Annual General Assembly of the shareholders of the Company held on 

25 March 2018.

2. To discuss and approve the Report of the Board of Directors on the activities of the Company for the financial year ended 
31 December 2018.

3. To receive the report of the External Auditor on the consolidated audited financial statements of the Company for the 
financial year ended 31 December 2018.

4. To approve the consolidated audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2018.

5. To approve the following recommendations of the Board of Directors of the Company regarding the appropriation of profit 
for the financial year ended 31 December 2018:

a) Transfer of 1,100,000 Bahraini Dinars to the statutory reserve.

b) Distribution of cash dividends of BD 6,900,000 representing 15% of the paid-up capital of the Company at BD 0.015 per 
share to the shareholders. The distribution of dividends will start within 10 days from the date of approval of the item at 
the Annual General Meeting.

c) Allocation of BD 170,000 in support of charitable and community causes under the Corporate Social Responsibility 
Program of the Company;

d) Transfer of BD 2,513,963 to Retained Earnings.

6. To approve the payment of BD 230,000 as remuneration for the Members of the Board of Directors of the Company for the 
financial year ended 31 December 2018.

7. To approve the Corporate Governance report of the Company for the financial year ended 31 December 2018.

8. To approve the Corporate Governance Guidelines of the Company.

9. To present the related parties’ transactions carried out by the Company in 2018, as described in note (25) of the audited 
financial statements of the Company of the financial year ended 31 December 2018, in line with the amended Article (189) 
of Bahrain Commercial Companies Law Decree no (21) of 2001.

10.  To discharge the members of the Board of Directors from any liability in conducting the operations of the Company during 
the financial year ended 31 December 2018.

11. To approve the reappointment of Ernst & Young as the External auditor of the Company for the financial year ending 
31 December 2019 and to authorise the Board of Directors of the Company to determine their fees. 

12. Election of the members of the Board of Directors for a - new term of three years (2019-2022).

13. Any other business, in accordance with Article (207) of Bahrain Commercial Companies Law.

Date:

______________________
For and on behalf of SEEF Properties B.S.C.
Essa Mohamed Najibi
Chairman of the Board

If there will be no sufficient quorum for convening the meeting on the above-mentioned date, 
the Annual General Meeting will be held on 15 April 2019 same venue and time on second call.
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SEEF PROPERTIES B.S.C. 

(incorporated and registered in the Kingdom of Bahrain under Commercial Registration no. 44344) 
FORM OF PROXY FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING 

To be held on 31 March 2019 at 12:30 PM at the 7th floor of Fraser Suites – Seef District 
 

I/We, ………………………………………………………………..., being a shareholder of Seef Properties B.S.C. (the “Company”), hereby appoint 
 

Name of proxy Number of Ordinary Shares of the Company proxy is appointed for 

  

 
to act as my/our proxy and to attend, speak and vote as directed, or in the event that no written direction is given, to vote in 
accordance with verbal instructions on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held at 12:30 PM on 
31 March 2019 at the 7th Floor of Fraser Suites – Seef District, Kingdom of Bahrain, or at any adjournment thereof. 
 

I/we direct the proxy to vote on the resolutions set out in the notice of the Annual General Meeting of the Company as follows: 
 
 
Resolutions For Against Abstain 

1)    To approve the minutes of the previous Annual General Meeting    

2)    To approve the Report of the Board of Directors    

3)    To receive the Report of the External Auditor    

4)    To approve the consolidated audited financial statements    

5.a) To approve the transfer of BD 1,100,000 from profit of 2018 to Statutory Reserve    

5.b)To approve the distribution of BD 6,900,000 (BD 0.015 per share) as cash dividends to the 
shareholders  

   

5.c) To approve the allocation of BD 170,000 to the Corporate Social Responsibility program of the 
Company 

 

   

5.d) To approve the transfer of BD 2,513,963 from the profit to Retained Earnings    

6)    To approve the payment of BD 230,000 as remuneration to the Board of Directors    

7)    To approve the Corporate Governance Report 

 

   

8)    To approve the Corporate Governance Guidelines    

9)    Related parties’ transactions    

10)  To discharge the members of the Board of Directors from liability     

11)  To approve the re-appointment of Ernst & Young as External Auditor    

12)  Election of the members of Board of Directors for a new term (2019-2022)    

 

     Shareholder’s Signature ………………………………………                  Date   

 

1.  Shareholders whose names are registered in the shareholders’ list of the Company with Bahrain Bourse on the date of the Annual General 
Meeting are entitled to attend in person or appoint a proxy to attend the meeting and vote on behalf of such shareholder, provided that 
the proxy may not be a director or employee of the Company, unless the proxy is a first degree relative of the concerned shareholder, and 
the proxy does not have to be a shareholder of the Company. 

2. The proxy form must be filled and signed by the shareholder or the shareholder’s legal representative, in which case the notarised/legalised 
Power of Attorney must be attached to the proxy form, or, if the shareholder is a corporation, the proxy form must be executed by a duly 
authorised representative of the corporation and the stamp of the respective corporate shareholder must be affixed on the form. 

3.  The proxy form must be submitted to the Share Registrar of the Company no later than 48 hours before the date of the Annual General 
Meeting. Below are the contact details of Bahrain Clear, which is the Share Registrar of the Company: 

      Bahrain Financial Harbour, Harbour Gate, Level 4, P O Box 3203, Manama, Kingdom of Bahrain, Tel: 17108833 
4.  The proxy as appointed above shall carry a photo identity card issued by a governmental authority at the Annual General Meeting, as proof 

of identity.  
5.  If you wish your proxy to cast your votes “For” or “Against” a resolution you may insert an ‘X’ in the appropriate box. If you do not wish 

your proxy to vote on any particular resolution, you may insert an ‘X’ in the ‘Abstain’ box. An ‘Abstain’ is not a vote and will not be counted 
in the calculation of the votes “For” or “Against” a resolution.  

 


