
دعـــوة
 لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر عقده يوم الثالثاء ١٤ مارس ٢٠١٧



دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية 

يســر رئيــس مجلــس إدارة شــركة عقــارات الســيف دعــوة المســاهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة والمقــرر عقــده بمشــيئة اهلل 
تعالــى فــي تمــام الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف مــن ظهــر يــوم الثالثــاء الموافــق ١٤ مــارس ٢٠١٧ وذلــك فــي قاعــة االجتماعــات فــي الطابــق الســابع مــن بــرج 

الشــقق الفندقيــة فــي مجمــع الســيف بضاحيــة الســيف )فريــزر ســويتس الســيف البحريــن(. 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١6 مارس ٢٠١6 والمصادقة عليه.. ١
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١6 والمصادقة عليه.. ٢
االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١6.. ٣
مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١6 والمصادقة عليها.. ٤
اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١6 على النحو التالي:. 5

الموافقة على مقترح توزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي قدره ٢٣٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١6.. 6
مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١6 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.. ٧
عرض تقرير اإلدارة التنفيذية بشأن أعمال الشركة.. ٨
عرض تقرير لجنة الشراكة المجتمعية لسنة ٢٠١6.. ٩
إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١6.. ١٠
تعيين / أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة ٢٠١٧ وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.. ١١

ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية. . ١٢

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس اإلدارة

تحويل مبلغ ١,١٠٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى االحتياط القانوني.
توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين قدرهــا ٠.٠١٤ دينــار بحرينــي للســهم الواحــد أو١٤ % مــن رأس المــال المدفــوع، والبالغــة 6,٤٤٠,٠٠٠ دينــار بحرينــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي٣١ 

ديســمبر ٢٠١6 وســيتم البــدء بدفــع األربــاح النقديــة خــالل تاريــخ ٢٣ مــارس ٢٠١٧.
تحويل مبلغ ١65,٠٠٠ دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم األنشطة الخيرية واالجتماعية والرياضية.

ترحيل مبلغ ٣,٠٢١,٩١٧ دينار بحريني إلى األرباح المبقاة.
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بطاقة توكيل

أنــا الموقــع أدنــاه: ----------------- بصفتــي مســاهمًا فــي شــركة عقــارات الســيف )ش.م.ب( قــد وكلــت بموجــب هــذا الســيد/ --------------------- بالحضــور والتصويــت نيابــة 
عنــي فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المقــرر عقدهــا فــي تمــام الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف مــن ظهــر يــوم الثالثــاء الموافــق ١٤ مــارس ٢٠١٧ فــي قاعــة االجتماعــات بالطابــق الســابع مــن 

بــرج الشــقق الفندقيــة فــي مجمــع الســيف ضاحيــة الســيف )فريــزر ســويتس الســيف البحريــن( أو أي اجتمــاع آخــر مؤجــل عنــه.

كال نعم    اعتماد النقاط التالية: )الجمعية العامة العادية(        
التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ – ٣/١6/٢٠١6 

التصديق على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١6 
التصديق على تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١6     
التصديق على البيانات المالية لعام ٢٠١6      
تخصيص أرباح العام ٢٠١6      

تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٧  
التصديق على الحوكمة التابعة لمجلس اإلدارة لعام ٢٠١6   

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة لعام ٢٠١6    

التاريخ: ٢٠١٧/٣/١٤            
النسبة%: رقم المساهم:           

اسم المساهم:
التوقيع: عدد األسهم:           

مالحظة هامة للمساهمين:

ــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١6 مــن خــالل موقــع بورصــة البحريــن /http://www.bahrainbourse.com و موقــع الشــركة   . ١ يمكنكــم الحصــول علــى البيان
 www.seef.com.bh

يمكنكــم الحصــول علــى نســخة مــن بطاقــة التوكيــل مــن خــالل مســجلي األســهم )كارفــي كمبيوتــر شــير ذ.م.م ( بمكتبهــم الكائــن ببــرج الزامــل، مكتــب رقــم ٧٤ بالطابــق الســابع ص.ب . ٢
5١٤، المنامــة، مملكــة البحريــن.

يحــق ألي مســاهم مســجل أســمه فــي ســجل المســاهمين للشــركة بتاريــخ عقــد االجتمــاع الحضــور شــخصيًا أو أن يــوكل خطيــًا عنــه أي شــخص لحضــور االجتمــاع والتصويــت نيابــة عنــه مــع . ٣
األخــذ بعيــن االعتبــار أن يكــون هــذا الوكيــل مــن غيــر رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفــي الشــركة.

فــي حــال إذا كان المســاهم شــركة، يجــب علــى الوكيــل الــذي يحضــر االجتمــاع تقديــم خطــاب تفويــض مــن المســاهم يخّولــه بأنــه المــوكل لذلــك المســاهم، ويجــب أن يكــون التفويــض . ٤
خطيــًا وصــادرًا عــن الشــخص المفــوض بالشــركة ومختومــًا بختــم الشــركة وأن يقــدم قبــل انتهــاء الموعــد المحــدد إليــداع التوكيــل.

يجــب إيــداع التوكيــل )بطاقــة التوكيــل( قبــل ٢٤ ســاعة علــى األقل مــن موعــد االجتماع لــدى مســجلي األســهم كارفــي كمبيوتــر شــير ذ. م.م(. ويمكــن أن تســلم بطاقة التوكيــل باليــد . 5
أو البريــد أو الفاكــس )١٧٢١٢٠55( أو البريــد اإللكترونــي )mohammed.amir@karvy.com( مــع التأكــد مــن اســتالمها قبــل انتهــاء الموعــد المحــدد. الجديــر بالذكــر أن بطاقــة التوكيــل 

التــي تقــدم بعــد انتهــاء الموعــد المحــدد تعتبــر غيــر صالحــة ألغــراض االجتمــاع.
ألي استفسارات يرجى االتصال على ٧٧٩١١١٢٠ أو ٧٧٩١١١٣٠.. 6
فــي حالــة عــدم توفــر النصــاب القانونــي فــي االجتمــاع األول للجمعيــة العامــة العاديــة، تكــون الجمعيــة العامــة العاديــة  مدعــوة الجتمــاع ثــان فــي يــوم ٢٨ مــارس ٢٠١٧ فــي نفــس الوقــت . ٧

والمــكان المشــار إليهمــا أعــاله، وفــي حالــة عــدم توفــر النصــاب القانونــي فــي االجتمــاع الثانــي، تكــون الجمعيــة العامــة العاديــة مدعــوة الجتمــاع ثالــث فــي يــوم ١١ أبريــل ٢٠١٧ فــي نفــس 
الوقــت والمــكان المشــار إليهمــا أعــاله.



+٧٧٩١ ٩٧٣  ١ ١ ١ ١ هاتف     
+٧٧٩١ ٩٧٣  ١ ١ ١٢ فاكس   

info@seef.com.bh   البريد ا لكتروني
ص.ب ٢٠٠٨٤، المنامة، مملكة البحرين

T +973 7791 1111
F +973 7791 1112
E info@seef.com.bh
P.O. Box 20084, Manama, Kingdom of Bahrain


