
 
 

 

 

 
 

 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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