
 
 
 
 
 

 
 ("الشركة") (مقفلة) ش.م.ب. شركة آي بي كابیتال

 دعوة لحضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة للشركة
 

") المساھمیندعوة مساھمي الشركة (" (مقفلة) ش.م.ب. شركة آي بي كابیتالیسر مجلس إدارة 
م، ۲۰۱۸مارس  ۲٦ ثنینیوم اإل الذي تقرر عقده") االجتماع("لحضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة 

، بمملكة البحرین المنامة، ،، برج السیف، ضاحیة السیف۱٥الطابق باً حصبا ةتاسعالساعة البدءاً من 
وذلك لمناقشة البنود المبینة في جدول األعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسوف یعقد 

 .المحدد صحیحاً بعدد المساھمین الحاضرین بعد نصف ساعة من الموعداالجتماع 
 

 :عمالاألجدول 
 

 م والتصدیق علیھ.۲۰۱٦ نوفمبر ۲٤المنعقد بتاریخ  التأسیسیةاستالم محضر اجتماع الجمعیة  )۱
 

إلى م ۲۰۱٦ مایو ۱۲ منمالیة ال للفترة شركةقریر مجلس اإلدارة عن أعمال الاستالم ومناقشة ت )۲
 والتصدیق علیھ. م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 
م ۲۰۱٦ مایو ۱۲ منمالیة ال للفترة شركةالاالستماع إلى تقریر ھیئة الرقابة الشرعیة عن أعمال  )۳

 .م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱إلى 
 

 مایو ۱۲ منمالیة ال للفترة شركةللاستالم تقریر مدققي الحسابات حول البیانات المالیة الموحدة  )٤
 .م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱إلى م ۲۰۱٦

 
 ۳۱إلى م ۲۰۱٦ مایو ۱۲ منمالیة ال للفترة شركةللاستالم ومناقشة البیانات المالیة الموحدة  )٥

 والتصدیق علیھا. م۲۰۱۷دیسمبر 
 

 ٦٦,۱۰٦,۸۳۳تحویل مبلغ أخذ موافقة الجھات المختصة، ل بعد، رةاعتماد توصیة مجلس اإلدا )٦
 دوالر أمریكي إلى الخسائر المتراكمة.

 
(إن وجدت) في المعامالت والعقود  ألعضاء مجلس اإلدارةاإلفصاح عن المصلحة الشخصیة  )۷

 .م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱إلى م ۲۰۱٦ مایو ۱۲ منمالیة ال للفترةالمبرمة مع الشركة خالل 
 

وإلتزام  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱إلى م ۲۰۱٦ مایو ۱۲ منمالیة ال للفترة شركةالمناقشة تقریر حوكمة  )۸
 المصادقة علیھ.مصرف البحرین المركزي و بمتطلبات شركةال
 

 ة عن كل ما یتعلق بتصرفاتھم خاللإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولیات الناتج )۹
 .م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱إلى م ۲۰۱٦ مایو ۱۲ منمالیة ال الفترة

 
 .المصادقة على وتعیین عضوین في مجلس اإلدارة بعد أخذ موافقة الجھات المختصة )۱۰

 
برایس ووتر السادة / الخارجي الموافقة على توصیة مجلس االدارة بشأن اعادة تعیین المدقق  )۱۱

وتخویل مجلس موافقة مصرف البحرین المركزي،  ذبعد أخ م،۲۰۱۸ یةللسنة المال كوبرز ھاوس
 االدارة بتحدید اتعابھم.

 



 ۲۰۰۱لسنة  ۲۱رقم  من قانون الشركات التجاریة ۲۰۷ما یستجد من أعمال طبقاً للمادة  )۱۲
 .")قانون الشركات التجاریةوتعدیالتھ ("

 المالحظات

حق حضور الجمعیة العامة، ویكون لھ عدد من األصوات یساوي  –كان عدد أسھمھ  اأی –لكل مساھم  )۱(
عدد أسھمھ، ویقع باطالً كل شرط أو قرار یخالف ذلك. ویجوز للمساھم أن یوكل غیره من المساھمین 

عضاء مجلس اإلدارة أو من غیرھم في الحضور نیابة عنھ، على أن یكون الوكیل من غیر رئیس وأ
، وال یخل ذلك بحق التوكیل لألقارب من الدرجة األولى. ویمثل ناقصي األھلیة ةالشركوموظفي 

 ).التجاریة من قانون الشركات ۲۰۳وفاقدیھا في الحضور النائبون عنھم قانونیاً (المادة 

وذلك قبل اجتماع الجمعیة العامة شركة، لل یرجى من المساھمین الكرام تقدیم بطاقة االعتماد/اإلنابة )۲(
 .بأربع وعشرون ساعة على األقل العادیة

دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في یمكن الحصول على نسخ من تقریر مجلس اإلدارة والبیانات المالیة  )۳(
 مملكة برج السیف، ضاحیة السیف،، للشركةم على الموقع االلكتروني ومن المقر الرئیسي ۲۰۱۷

 .البحرین

 نكو یعقوب خیرةتو / السید
 اإلدارةرئیس مجلس 


