
 
 

 إستمارة توك�ل
 اجتما�ي الجمع�ة العامة العاد�ة وغ�ي العاد�ة

 
ي  أنا  كة عقارات الس�ف ش.م.ب (  بصفتنا  / الموقع/ إننا الموقعون أدناە بصفيت ي �ش

ا �ف كة"مساهم� ف "ال�ش ف / ) أعني الوك�ل   هذە اإلستمارةبموجب  نعني
/ ل�قوم محدد أدناە ال ي بتمث�لــنا بتمث��ي ا للتوجيهات / عنا والتص��ت عيف   الصادرة  وفق�

ً
/ ، والتص��ت ن�ابة ي اجتما�ي الجمع�ة العامة العاد�ة  عنا فــي عيف

ي الطابق السابع    ما المزمــع عقــده  وغ�ي العاد�ة
ي منطقة الس�فف��زر  ة  أجنحمن  �ف

ي يوم    �ف
ي الساعة    ٢٠٢٠مارس    ٢٥الموافق    األر�عاء�ف

ا    ٣٠: ١٢�ف ظهر�
ي أي اجتماع مؤجل عنه

 . ما أو �ف
 

 إسم المساهم رقم المساهم
  

 
  إسم الوك�ل عدد األسهم

  

 
ي 
ف أدناە والتص��ت واتخاد القرارات الالزمة �شأنه  الوك�ل/ إننا نوجه  إيف :   لمناقشة جدول األعمال المبني ي

 ع� النحو اآليت
 

 إجتماع الجمع�ة العاد�ة  مع ضد أمتنع

 .١ . ٢٠١٩مارس  ٣١المصادقة ع� مح�ف إجتماع الجمع�ة العامة العاد�ة المنعقد بتار�ــــخ  ☐ ☐ ☐

ي مناقشة و�قرار  ☐ ☐ ☐
كة للسنة المال�ة المنته�ة �ف  .٢ .  ٢٠١٩د�سم�ب  ٣١تق��ر مجلس اإلدارة عن أعمال ال�ش

ي  ☐ ☐ ☐
ي الحسابات عن السنة المال�ة المنته�ة �ف

 .٣ . ٢٠١٩د�سم�ب  ٣١اإلستماع إ� تق��ر مدق�ت

ي  ☐ ☐ ☐
 .٤ والموافقة عليها.   ٢٠١٩د�سم�ب  ٣١مناقشة الب�انات المال�ة الموحدة للسنة المال�ة المنته�ة �ف

ي  ☐ ☐ ☐
ي أر�اح السنة المال�ة المنته�ة �ف

:  ٢٠١٩د�سم�ب  ٣١الموافقة ع� توص�ة مجلس اإلدارة بتخص�ص صا�ف  .٥ ع� النحو التا�ي

.  ١٫١٠٠٫٠٠٠ترح�ل مبلغ  . أ  ☐ ☐ ☐ ي
ي  إ� اإلحت�ا�ي القانويف  دينار بح��يف

ف بواقع توز�ــــع  . ب ☐ ☐ ☐  للسهم الواحد) أي ما �عادل مجموعها  ١٥( ٪١٥أر�اح نقد�ة ع� المساهمني
�
دينار  ٦٫٩٠٠٫٠٠٠فلسا

 : ي ع� أن يتم دفعها ع� النحو التا�ي  بح��يف
 التار�ــــخ الحدث

 ٢٠٢٠مارس  ٢٦ آخر يوم تداول الستحقاق األر�اح
 ٢٠٢٠مارس  ٢٩ تار�ــــخ تداول السهم بدون استحقاق

 ٢٠٢٠مارس  ٣٠ االستحقاقيوم 
 ٢٠٢٠أب��ل  ١٣ يوم الدفع

 

ي إطار برنامج المسئول�ة اإلجتماع�ة  ١٧٠٫٠٠٠تخص�ص مبلغ  . ت ☐ ☐ ☐
�ة والمجتمع�ة �ف عات الخ�ي ي لدعم الت�ب دينار بح��يف

كة.   لل�ش

ي كأر�اح مستبقاة للعام القادم.  ٢٫٥٢٥٫٩٥٨ترح�ل  . ث ☐ ☐ ☐  دينار بح��يف

ي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المال�ة المنته�ة  ٢٣٠٫٠٠٠الموافقة ع� توص�ة مجلس اإلدارة بتحد�د مبلغ  ☐ ☐ ☐ دينار بح��يف
ي 

 . ٢٠١٩د�سم�ب  ٣١�ف
٦. 

ي  ☐ ☐ ☐
كات للسنة المال�ة المنته�ة �ف كة  ٢٠١٩د�سم�ب  ٣١مناقشة تق��ر حوكمة ال�ش ام ال�ش ف بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة و�ل�ت

 م�ف البح��ن المركزي والمصادقة عل�ه. و والس�احة 
٧. 

ي جرت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المال�ة  ☐ ☐ ☐ ي التبليغ عن العمل�ات اليت
ي   ٢٠١٩د�سم�ب  ٣١المنته�ة �ف

ف �ف كما هو مبني
 مع المادة رقم (٢٩اإل�ضاح رقم (

�
كات التجار�ة الصادر بمرسوم رقم ١٨٩) من الب�انات المال�ة الموحدة تماش�ا ) من قانون ال�ش

 . ٢٠٠١) لسنة ٢١(

٨. 

ي إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بت�فاتهم عن  ☐ ☐ ☐
 .٩ . ٢٠١٩د�سم�ب  ٣١السنة المال�ة المنته�ة �ف

ي الحسابات لعام  ☐ ☐ ☐
ف السادة/ ار�ست و�ونغ كمدق�ت بعد الحصول ع� موافقات الجهات الرقاب�ة المختصة  ٢٠٢٠إعادة تعيني

 وتف��ض مجلس اإلدارة بتحد�د أتعابهم. 
١٠. 

كات التجار�ة الصادر بمرسوم رقم (٢٠٧(ما �ستجد من أعمال طبقا  للمادة رقم  ☐ ☐ ☐  .١١ . ٢٠٠١) لسنة ٢١)  من قانون ال�ش
 
 



 
 

 إجتماع الجمع�ة غ�ي العاد�ة  مع ضد أمتنع

 .١ . ٢٠١٦مارس  ٣٠المصادقة ع� مح�ف إجتماع الجمع�ة العامة غ�ي العاد�ة المنعقد بتار�ــــخ  ☐ ☐ ☐

كة إلضافة �شاط "األ�شطة ٥) من عقد التأس�س والمادة رقم (٤(الموافقة ع� تعد�ل المادة رقم  ☐ ☐ ☐ ) من النظام األسا�ي لل�ش
 إدارة العقارات" بموجب متطلبات مؤسسة التنظ�م العقاري.  –العقار�ة ع� أساس رسوم أو عقود 

٢. 

 ألحدث   ☐ ☐ ☐
�
كة وفقا كات التجار�ة الصادر الموافقة ع� تعد�ل عقد التأس�س والنظام األسا�ي لل�ش التعد�الت الواردة ع� قانون ال�ش

 . ٢٠١٨) لسنة ٥٣ومرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨) لسنة ١بموجب قانون رقم ( ٢٠٠١) لسنة ٢١بمرسوم رقم (
٣. 

كة ب�تخاذ   ☐ ☐ ☐ كة أو من �فوضهم بذلك للق�ام بالن�ابة عن ال�ش كافة اإلجراءات الالزمة الموافقة ع� تف��ض الرئ�س التنف�ذي لل�ش
ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح�، التوقيع أمام كاتب العدل ع� عقد 

و�سل�م المستندات لغرض تنف�ذ القرارات السابقة ، بما �ف
ف وتقد�م الطلبات الالزمة للجهات التنظ�م�ة المختصة و�ستكمالها.   التأس�س والنظام األسا�ي المعدلني

٤. 

 
 

كة  توقيع المساهم التار�ــــخ (إذا ينطبق) ختم ال�ش
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 : ن  مالحظات هامة للمساهمني
  

ف تحم�ل ي  �مكن للمساهمني
كات  ٢٠١٩د�سم�ب  ٣١الب�انات المال�ة للسنة المنته�ة �ف عن ط��ق موقع بورصة البح��ن و�ستمارة التوك�ل وتق��ر حوكمة ال�ش

www.bahrainbourse.com  كة و  lounge/downloads/-www.seef.com.bh/mediaموقع ال�ش
۱. 

  

ف أو   عنه أي شخص من المساهمني
�
 أو أن يوكل خط�ا

�
كة بتار�ــــخ عقد اإلجتماع الحضور شخص�ا ف لل�ش ي سجل المساهمني

هم لحضور  �حق ألي مساهم مسجل إسمه �ف من غ�ي
ي ال�ش 

ف اإلعتبار أن �كون هذا الوك�ل من غ�ي رئ�س وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظ�ف من أقارب المساهم من  الوك�لكة، ما لم �كن اإلجتماع والتص��ت ن�ابة عنه مع األخذ بعني
 الدرجة األو�.  

۲. 

  

ي الرس�ي 
ي هذە الحالة إرفاق التوك�ل القانويف

، و�جب �ف ي
ي الموثق أو �جب ملء االستمارة وتوقعيها من ِقبل المساِهم أو من ِقَبل ممثله القانويف

المصّدق مع هذە االستمارة. �ف
كة، �جب إصدا كة المعنّ�ة ع� االستمارة. حالة كان الُمساهم �ش كة، كما �جب وضع ختم ال�ش  ر استمارة التوك�ل من قبل ممثل مخول من قبل ال�ش

۳. 

  

�ن ( كة البح��ن للمقاصة و�مكن أن �سلم بطاقة  ٢٤�جب إ�داع إستمارة التوك�ل قبل أر�ــع وع�ش كة السادة/ �ش ) ساعة ع� األقل من موعد اإلجتماع  لدى مسجل أسهم ال�ش
: ال ي

ي أو الفا�س موجب اآليت
ويف �د اإلل��ت  توك�ل بال�د أو ال�ب

 

، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)،  . أ  �دي: مرفأ البح��ن الما�ي  ، المنامة، ممل�ة البح��ن.  ٣٢٠٣صندوق ب��د شارع الملك ف�صل، العنوان ال�ب
 +٩٧٣ ١٧١٠٨٨٣٦+ / ٩٧٣ ١٧١٠٨٨٣٣أرقام اإلتصال:  . ب
 +٩٧٣ ١٧٢٢٨٠٦١فا�س:  . ت
:  . ث ي

ويف �د اإلل��ت  registry@bahrainclear.comال�ب

٤. 

  

ف  الوك�لع�  ز بطاقة ه��ة صادرة عن جهة حكوم�ة عند حضورە االجتماع كدل�ل ع� ه��ته. بموجب ما ورد المعني  .٥ أعالە أن ي�ب
  

ف ع� هاتف رقم : للم��د من المعلومات، الرجاء  كة اآل�سة م��م حسني ي ٩٧٣  ٧٧٩١١١٦٥اإلتصال �سكرت�ي ال�ش
ويف �د إل��ت  investors@seef.com.bh +  و ال�ب

 
 

٦. 

 

http://www.bahrainbourse.com/
http://www.seef.com.bh/media-lounge/downloads/
mailto:registry@bahrainclear.com
mailto:investors@seef.com.bh

