
 
 

 

 

 
 

 عادية وغير العادية بشأن إجتماعي الجمعية الإعالن 

 
 بورصة البحرينالسادة /  

 
التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية فيما يتعلق ومن منطلق اإلمتثال ب 19-المتعلقة بفيروس كوفيد الحاليةنظراً للظروف 

يوم  غير العادية عقد إجتماعي الجمعية العامة العادية و عن ، تعلن شركة عقارات السيف ش.م.ب. السالمة والصحة العامةب

من  ، يرجى هوعلي عبر وسائل اإلتصال اإللكترونية.ة الثانية عشرة والنصف ظهراً عالسا  2020مارس  25األربعاء بتاريخ 

 ذكر: جتماعين سالفي الللمشاركة في اإلالمساهمين الكرام إتباع التعليمات الواردة أدناه 
 

قبل أربع وعشرين  لكترونيوالبريد اإل الجوال رقم الهاتفو إستمارة التوكيلعلى المساهمين الكرام التأكد من إيداع  .1

( ساعة على األقل من موعد اإلجتماع  لدى مسجل أسهم الشركة السادة/ شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. 24)

 موجب اآلتي:بباليد أو البريد اإللكتروني أو الفاكس  ذكورةالمعلومات الم)مقفلة( ويمكن أن تسلم 

 

،  3203صندوق بريد  شارع الملك فيصل،  لطابق الرابع(،  العنوان البريدي: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ )ا .أ

 المنامة، مملكة البحرين.
 

 + 973 17108775: الخط الساخن  .ب
 

 +973 33510008: الواتس اب .ت

  

 csd.info@bahrainclear.comالبريد اإللكتروني:  .ث
 

لكتروني المرئي لنظام التواصل اإلالدخول على الرابط اإللكتروني يتوجب على المساهمين الكرام في يوم اإلجتماع  .2

(ZOOM )شركة والذي سينشر في موقع الlounge/downloads/-www.seef.com.bh/media   وموقع

إلثبات هوية المشارك الصادرة من مسجل األسهم  وإتباع التعليماتبورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة 

عن  أو جواز سفر صادرين بطاقة هوية أيضاً اإلستعداد إلبراز على الوكيل المعين جب جتماع.  يتوالدخول إلى اإلو

نظام التواصل اإللكتروني المرئي يفضل من المساهمين تنزيل وتثبيت تطبيق دخوله للرابط.  كما  جهة حكومية عند

(ZOOM مسبقًا على أجهزة مزودة بوصالت الفيديو واتصاالت لتجنب )اإلجتماع يومفي  أي تأخير. 

 

. إنعقاد اإلجتماعوسالسة دة أعاله لضمان صحة رتعليمات الوانرجو من المساهمين الكرام التقيد بالوبناءاً على ما تقدم، 

على أن   2020أبريل  1ثاني في يوم األربعاء حال عدم اكتمال النصاب ألي من اإلجتماعين ، فسيكون االجتماع الفي 

   .بنفس الطريقة المحددة أعالهفي نفس الزمان و  2020أبريل  8يعقد االجتماع الثالث إذا إقتضى األمر في يوم األربعاء 
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ANNOUNCEMENT REGARDING THE UPCOMING ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL 

MEETINGS 
 

To: Bahrain Bourse 

 

In consideration of the ongoing situation pertaining to COVID-19 and in compliance with recent directives from 

the regulatory authorities with regards to public health and safety, Seef Properties B.S.C. would like to 

announce that its Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting scheduled for Wednesday 25 

March 2020 at 12:30 pm will now be convened through electronic communication means.  The shareholders 

are accordingly requested to the follow the instructions below to ensure their participation in the 

aforementioned meetings: 

 

1. Shareholders must ensure that the proxy forms are submitted to the Company’s Share Registrar, Messrs. 

Bahrain Clear B.S.C.(C), in addition to their mobile numbers and email address, at least twenty-four (24) 

hours before the date of the meetings either via hand delivery, e-mail or fax as follows: 

 

a. Address: Bahrain Financial Harbor, Harbor Gate (4th Floor). King Faisal Avenue P.O. Box 3203, 

Manama- Kingdom of Bahrain. 

b. Hotline: +973 17108775 

c. WhatsApp: +973 33510008 

d. Email: csd.info@bahrainclear.com 

 

2. On the day of the meeting, shareholders are requested to access the link for the online conferencing facility 

(ZOOM), which will be posted on the Company’s website under www.seef.com.bh/media-

lounge/downloads/, in addition to Bahrain Bourse website and Bahrain Clear’s website and follow the 

identification process to be undertaken by the Share Registrar and the relevant instructions to join the 

meetings.  Shareholders must have clear and valid identification documents (ID Cards or Passports) ready 

for inspection.  Shareholders are encouraged to download and install the online conferencing facility 

application (ZOOM) in advance on devices equipped with video and telecommunication links to avoid 

delays on the date of the meetings. 

 
Shareholders are kindly requested to abide by the aforementioned instructions to ensure the correct and 

smooth convention of the meetings.  If the required quorum is not met for any of the abovementioned 

meetings, a second meeting will be held on 1 April 2020 or a third meeting, if required, will be held on 8 April 

2020 at the same time and in accordance with the same procedures indicated above. 
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