
 يـوم الـثـالثـاء الموافق 27 مارس 2018 في تمام الساعة العاشرة صباحا
 في قاعة المها - بفندق داون تاون روتانا 

دعـــوة لـحـضـور
  إجـتـمـاع الـجـمـعـيـة الـعـاديـة وغـيـر الـعـاديـة
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فـاروق يـوسـف الـمـؤيـد
رئــيــس مـجـلـس اإلدارة

جـدول األعـمـال
شـركـة مـجـمـع الـبحـريـن لألسـواق الـحـرة )ش.م.ب.(

دعـــوة لـحـضـور إجـتـمـاع الـجـمـعـيـة الـعـاديـة وغـيـر الـعـاديـة

يســر مجلــس إدارة شــركة البحريــن لألســواق الحــرة )ش.م.ب.( دعوة الســادة المســاهمين الكــرام لحضور 
إجتماعــي الجمعيــة العامــة العاديــة والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة، والمقــرر عقدهمــا فــي الســاعة 
العاشــرة صبــاح يــوم الثالثــاء 27 مــارس 2018 فــي قاعــة المهــا بفنــدق داون تــاون روتانــا، لمناقشــة 

وإقــرار األعمــال المفصــل أدنــاه:

أوالً: جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:

ــارس 2017  ــخ 28 م ــد بتاري ــابق المنعق ــة الس ــة العادي ــة العام ــاع الجمعي ــراءة محضــر إجتم 1 ( ق
ــه. ــة علي والمصادق

ــي 31 ديســمبر 2017  ــة ف ــال الشــركة للســنة المنتهي ــس اإلدارة عــن أعم ــر مجل 2 ( مناقشــة تقري
ــه. ــق علي والتصدي

3 ( اإلســتماع إلــى تقريــر مدققــي الحســابات عــن حســابات الشــركة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
.2017

4( مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتصديق عليها

5 ( إعتماد توصية مجلس اإلدارة بشأن التخصيصات التالية لعام 2017:

أ -  ترحيل مبلغ 646,691 دينار بحريني إلى االحتياطي القانوني.

ب - توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة 50% مــن رأس المــال، أي مــا يعــادل 
ــا منــه )أي  7,113,597  دينــار بحرينــي، علمــاً بأنــه قــد تــم توزيــع 2,845,439 دينــاًرا بحرينّيً
20% مــن رأس المــال( فــي أغســطس 2017، كأربــاح نصــف ســنوية لغايــة 30 يونيــو 2017. 

وســيتم دفــع باقــي األربــاح فــي موعــد أقصــاه 5 أبريــل 2018.

ج -  تخصيص مبلغ 141,826 ديناًرا بحرينّيًا لألعمال الخيرية.  

6 ( تخصيــص مبلــغ 100,302 دينــار بحرينــي لمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة، وذلــك بعــد موافقــة 
وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة.

7 ( مناقشــة تقريــر حوكمــة الشــركات لعــام 2017 والتــزام الشــركة بمتطلبــات مصــرف البحريــن 
المركــزي والمصادقــة عليــه.

8 ( إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي مــا يتعلــق بتصرفاتهــم عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2017.

9 (تعييــن مدققــي الحســابات لمراقبــة حســابات الشــركة لعــام 2018 وتخويــل مجلــس اإلدارة بتحديــد 
أتعابهم.

10 ( ما يستجد من أعمال طبًقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانًيا: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية: 

1(  قــراءة محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الســابق المنعقــد فــي 28 مــارس 2017 
والمصادقــة عليــه.

2(  تعديــل بنــود عقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا األساســي ليتوافــق مــع متطلبــات القانــون رقــم )1( 
لســنة 2018 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 
)21( لســنة 2001، باإلضافــة إلــى متطلبــات الجهــات الرســمية المختصــة، وباألخــص مــا يلــي مــن 

نقاط: 

أ - تعديــل طريقــة انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة ليكــون بأســلوب التصويــت التراكمــي، وفقــا 
للمــادة رقــم )176( مــن القانــون.

ب -  تعديــل المــدة الالزمــة إلنعقــاد الجمعيــة العامــة للمســاهمين ليكــون 3 أشــهر بــدال مــن 6 
أشــهر، وفقــا للمــادة رقــم )198( مــن القانــون.

ج -  تعديــل المــدة الالزمــة إلعــالن دعــوة المســاهمين إلنعقــاد الجمعيــة العامــة وجــدول األعمــال 
لتكــون 21 يومــا بــدال مــن 15 يومــا، وفقــا للمــادة )199( مــن القانــون.

ــر مدرجــة فــي جــدول  ــب مناقشــة موضوعــات غي ــل نســبة المســاهمين الالزمــة لطل د -  تعدي
ــب  ــن 10%  حس ــدال م ــركة ب ــمال الش ــن رأس ــون 5% م ــة ليك ــة العام ــاع الجمعي ــال إجتم أعم

ــون. ــن القان ــادة )207( م ــا للم ــا، وفق ــا قانون ــروط المنصــوص عليه الش

3( الموافقــة علــى إعــادة صياغــة عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة ليشــمل جميــع التعديــالت 
الســابقة، وبمــا يتوافــق مــع التعديــالت فــي قانــون الشــركات ومتطلبــات الجهــات الرقابيــة.

4(  تفويــض رئيــس مجلــس اإلدارة أو مــن يقــوم الرئيــس بــدوره بتفويضــه للتوقيــع لــدى كاتــب العــدل 
علــى عقــد التأســيس والنظــام األساســي المعّدليــن وفًقــا لمــا ذكــر فــي البنديــن الســابقين أعــاله.
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ــاع . ــه باإلجم ــة علي ــت الموافق ــمبر 2016م  وتم ــي 31 ديس ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــابات للس الحس

2016م ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  للســنة  المدققــة  الماليــة  البيانــات  مناقشــة   )4 
 والتصديق عليها:

تمــت مناقشــة البيانــات الماليــة المدققــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م مــن 
قبــل الســادة الحضــور، وتــم التصديــق عليهــا باإلجمــاع، بعــد رد الســيد فــاروق المؤيــد علــى جميــع 

استفســارات الســادة المشــاركين .

5( إعتماد توصية مجلس اإلدارة بشأن التخصيصات التالية لعام 2016 ، على النحو التالي:

أ - ترحيل مبلغ 575.900 دينار بحرينّي إلى االحتياطي القانوني .

ــا  ــع 50 فلًس ــال )بواق ــن رأس الم ــبة 50% م ــاهمين بنس ــى المس ــة عل ــاح نقدي ــع أرب ب - توزي
ــع  ــم توزي ــد ت ــه ق ــا بأن ــة ، علًم ــر بحرينّي ــادل 6.466.906 دناني ــا يع ــد( ، أي م ــهم الواح للس
ــا للســهم  ــع 20 فلًس ــال )بواق ــن رأس الم ــادل 20% م ــا يع ــا أي م ــاًرا بحرينًي 2.586.762 دين
الواحــد( فــي أغســطس 2016 كأربــاح مرحليــة نصــف ســنوية لغايــة 30 يونيــو 2016 . وســيتم 

ــل 2017 . ــي موعــد أقصــاه 6 أبري ــاح ف ــي األرب ــع باق دف

ج-  تخصيص مبلغ 166.566 ديناًرا بحرينّيًا لألعمال الخيرّية . 

وافقــت الجمعيــة العامــة باإلجمــاع علــى اعتمــاد التوصيــات المقدمــة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة 
بتوزيــع صافــي أربــاح الشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م ، كمــا هــي مذكــورة 

أعــاله .

6( إعتمــاد توصيــة مجلــس اإلدارة بإصــدار أســهم منحــة بواقــع ســهم واحــد لــكل عشــرة أســهم مملوكة 
، أي بنســبة 10% مــن رأس المــال المدفــوع :

وافقــت الجمعيــة العامــة باإلجمــاع علــى اعتمــاد توصيــة مجلــس اإلدارة بإصــدار أســهم منحــة بواقــع 
ــا  ــوع( ، وقدره ــال المدف ــن رأس الم ــبة 10% م ــة )أي بنس ــهم مملوك ــرة أس ــكل عش ــد ل ــهم واح س

ــا . ــاًرا بحرينّيً ــادل 1.293.381 دين ــا يع ــهًما ، أي م 12.933.813 س

7( تخصيص مبلغ 212.200 دينار بحرينّي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  :

وافقــت الجمعيــة العامــة باإلجمــاع علــى اعتمــاد التوصية المقدمة مــن مجلس إدارة الشــركة بتخصيص 
مبلــغ المكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة ، بعــد أن أشــار منــدوب وزارة الصناعــة والتجــارة إلــى أن 
المبلــغ الــذي تــم تخصيصــه لمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة ال يتوافــق مــع المــادة )188( مــن قانــون 

محضـر إجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرين
 )الثالثاء 28 مارس 2017(

تــم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســادس والعشــرين لشــركة مجمــع البحرين لألســواق الحرة 
ش.م.ب. يــوم الثالثــاء الموافــق 28 مــارس 2017م بقاعــة المهــا بفنــدق روتانــا داون تــاون بالمنامــة 
، فــي تمــام الســاعة العاشــرة صباًحــا ، حيــث تــرأس االجتمــاع الســيد فــاروق يوســف المؤيــد رئيــس 
مجلــس اإلدارة وبحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة الســادة عبــد هللا حســن بوهنــدي ، وجــالل محمــد 
جــالل ، وجاســم محمــد الشــيخ ، وجــواد يوســف الحــواج ، ومحمــد عبــد الرحمــن الخــان ، ونبيــل عبــد 
هللا حســن الزيــن ، وغســان إبراهيــم الصبــاغ ، وجهــاد يوســف أميــن ، وعبــد الرحمــن محمــد ســيف 

جمشــير .

كمـــا حضــر االجتمــاع ممثلــون عــن كل مــن وزارة الصناعــة والتجــارة )الســيد إبراهيــم العواجــي( 
ومــن مصــرف البحريــن المركــزي )الســيدة عليــاء عمــران( ومــن بورصــة البحريــن )الســيد حســن 

علــي حســن ثامــر( باإلضافــة إلــى ممثــل شــركة كــي بــي إم جــي فخــرو الســيد جليــل العالــي .

افتتــح الســيد فــاروق المؤيــد جلســة االجتمــاع بالترحيــب بالحضــور وشــكرهم علــى حضورهــم ، ثــم 
أعلــن عــن توفــر النصـــاب القانونــي ، حيــث بلــغ عــدد األســهم الممثلــة مــن قبــل الســادة الحاضرين من 
المســاهمين أصالــة ووكالــة 100.298.595 ســهًما ، أي بنســبة 77.55% مــن مجمــوع أســهم رأس 
مــال الشــركة ، ثــم قــام الســيد فــاروق المؤيــد بقــراءة جــدول أعمــال الجلســة علــى الســادة الحاضريــن 
وتــم إقــراره . وبعــد ذلــك تــم اســتعراض ومناقشــة البنــود المدرجــة علــى جــدول األعمــال علــى النحــو 

التالي:

1( التصديــق علــى محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســابق )رقــم 25( المنعقــد بتاريــخ 8 
مــارس 2016م:

ــم  ــارس 2016 وت ــخ 8 م ــد بتاري ــابق المنعق ــاع الس ــى محضــر االجتم ــاع عل ــق باإلجم ــم التصدي ت
ــاده . اعتم

ــمبر  ــي 31 ديس ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــركة للس ــال الش ــن أعم ــس اإلدارة ع ــر مجل ــة تقري 2( مناقش
2016م والتصديــق عليــه :

تمت الموافقة باإلجماع على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .

3( األســتماع إلــى تقريــر مدققــي الحســابات عــن حســابات الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2016م :

ــي  ــر مدقق ــراءة تقري ــق بق ــرو للتدقي ــي فخ ــي إم ج ــي ب ــركة ك ــل ش ــي ، ممث ــل العال ــيد جلي ــام الس ق
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الشــركات التجاريــة التــي تنــص علــى عــدم جــواز تقديــر مكافــأت رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
بأكثــر مــن 10% مــن صافــي الربـــح بعـــد خصــم االحتياطــات القانونيــة وتوزيــع ربــح ال يقــل عــن %5 
مــن رأســمال الشــركة المدفــوع . وقــد قــام الســيد فــاروق المؤيــد بالــرد علــى هــذه المالحظــة بــأن نــص 
المــادة )188( »توزيــع ربــح ال يقــل عــن 5% مــن رأســمال الشــركة« فــي المــادة المذكــورة ال يــؤدي 
بالضــرورة إلــى وجــوب خصــم جميــع مــا يتــم توزيعــه مــن أربــاح مهمــا كان مقــداره ، وإنمــا يقيــد 

مقــدار الخصــم مــن األربــاح الموزعــة بــأن ال يكــون أقــل مــن 5% مــن رأســمال الشــركة. 

8( الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة بشأن تطبيق نظام حوكمة الشركات : 

قــدم الســيد فــاروق يوســف المؤيــد ، رئيــس مجلــس اإلدارة ، تقريــر مجلــس اإلدارة بشــأن تطبيــق نظام 
حوكمــة الشــركات والتــزام الشــركة بمتطلبــات مصــرف البحريــن المركــزي خــالل الســنة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2016م ، حيــث تمــت مناقشــته مــن قبــل الســادة الحاضريــن وتمــت المصادقــة عليــه 

باإلجمــاع . 

9( إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي كل مــا يتعلــق بتصرفاتهــم عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2016م : 

ــق  ــا يتعل ــي كل م ــس اإلدارة ف ــة أعضــاء مجال ــراء ذم ــى إب ــاع عل ــة باإلجم ــة العام ــت الجمعي وافق
ــمبر 2016م .   ــي 31 ديس ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــن الس ــم ع بتصرفاته

ــس  ــل مجل ــادم 2017 ، وتخوي ــام الق ــابات الشــركة للع ــة حس ــابات لمراقب ــي الحس ــن مدقق 10( تعيي
ــم : ــد أتعابه اإلدارة بتحدي

وافقــت الجمعيــة العامــة باإلجمــاع علــى إعــادة تعييــن شــركة كــي بــي إم جــي فخــرو للتدقيــق المالــي 
، للقيــام بأعمــال المراقبــة والتدقيــق لحســابات الشــركة لعــام 2017م ، كمــا وافقــت باإلجمــاع علــى 

تخويــل مجلــس اإلدارة بتحديــد أتعابهــا . 

11( وحيــث لــم تكــن هنــاك أعمــال مســتجدة ، أعلــن الســيد فــاروق المؤيــد ختــام الجلســة فــي حوالــي 
الســاعة العاشــرة وخمــٍس وأربعيــن دقيقــة ، بعــد أن شــكر الســادة الحاضريــن علــى حضورهــم وحســن 

. إستماعهم 

فـاروق يـوسـف الـمـؤيـد
رئــيــس مـجـلـس اإلدارة

صادق إسماعيل عبدالعزيز                                     
 سكرتير مجلس اإلدارة

محضـر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
 )الثالثاء 28 مارس 2017(

تم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الســادس والعشــرين لشــركة مجمــع البحرين لألســواق 
الحــرة ش.م.ب. يــوم الثالثــاء الموافــق 28 مــارس 2017م بقاعــة المهــا بفنــدق روتانــا داون تــاون 
بالمنامــة ، فــي حوالــي الســاعة العاشــرة وخمســين دقيقــة صباًحــا ، بعــد االنتهــاء مــن اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة العاديــة ، وتــرأس االجتمــاع الســيد فــاروق يوســف المؤيــد رئيــس مجلــس اإلدارة وبحضــور 
أعضــاء مجلــس اإلدارة الســادة عبــد هللا حســن بوهنــدي ، وجــالل محمــد جــالل ، وجاســم محمد الشــيخ 
، وجــواد يوســف الحــواج ، ومحمــد عبــد الرحمــن الخــان ، ونبيــل عبــد هللا حســن الزيــن ، وغســان 

إبراهيــم الصبــاغ ، وجهــاد يوســف أميــن ، وعبــد الرحمــن محمــد ســيف جمشــير .

كمـــا حضــر االجتمــاع ممثلــون عــن كل مــن وزارة الصناعــة والتجــارة )الســيد إبراهيــم العواجــي( 
ومــن مصــرف البحريــن المركــزي )الســيدة عليــاء عمــران( ومــن بورصــة البحريــن )الســيد حســن 

علــي حســن ثامــر( باإلضافــة إلــى ممثــل شــركة كــي بــي إم جــي فخــرو الســيد جليــل العالــي .

افتتــح الســيد فــاروق المؤيــد جلســة االجتمــاع بالترحيــب بالحضــور وشــكرهم علــى حضورهــم ، ثــم 
أعلــن عــن توفــر النصـــاب القانونــي حيــث بلــغ عــدد األســهم الممثلــة مــن قبــل الســادة الحاضريــن مــن 
المســاهمين أصالــة ووكالــة 100.298.595 ســهًما ، أي بنســبة 77.55% مــن مجمــوع أســهم رأس 
مــال الشــركة ، ثــم قــام الســيد فــاروق المؤيــد بقــراءة جــدول أعمــال الجلســة علــى الســادة الحاضريــن 
وتــم إقــراره . وبعــد ذلــك تــم اســتعراض ومناقشــة البنــود المدرجــة علــى جــدول األعمــال علــى النحــو 

التالي:

1( إعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 8 مارس 2016م.

تمت الموافقة باإلجماع على اعتماد محضر االجتماع السابق المنعقد بتاريخ 8 مارس 2016.

2( الموافقــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة المصــرح بــه والصــادر والمدفــوع بالكامــل مــن 
ــا نتيجــة إصــدار أســم منحة بنســبة  ــا إلــى 14.227.194 دينــاًرا بحرينّيً 12.933.813 دينــاًرا بحرينّيً

ــه : ــال المصــرح ب 10% مــن رأس الم

تمــت الموافقــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة المصــرح بــه والصــادر والمدفــوع بالكامــل مــن مبلــغ 
ــا ، نتيجــة إصــدار أســم منحــة  ــاًرا بحرينّيً ــى 14.227.194 دين ــا إل ــاًرا بحرينّيً 12.933.813 دين

بنســبة 10% مــن رأس المــال المصــرح بــه .
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ــات  ــع متطلب ــق م ــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة ليتواف ــود عق ــل بن ــى تعدي ــة عل 3( الموافق
قانــون رقــم )50( لســنة 2014 والخــاص بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لســنة 2001، وذلــك بإعــادة صياغــة عقــد التأســيس والنظــام األساســي 

ليشــمل جميــع تلــك التعديــالت ، وبمــا يتوافــق مــع متطلبــات الجهــات الرقابيــة.

تمــت الموافقــة علــى تعديــل بنــود عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة ليتوافــق مــع متطلبــات 
قانــون رقــم )50( لســنة 2014 والخــاص بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لســنة 2001، وذلــك بإعــادة صياغــة عقــد التأســيس والنظــام األساســي 

ليشــمل جميــع تلــك التعديــالت ، وبمــا يتوافــق مــع متطلبــات الجهــات الرقابيــة.

ــد  ــى عق ــدل عل ــب الع ــدى كات ــع ل ــدوره للتوقي ــن يفّوضــه ب ــس اإلدارة أو م ــس مجل 4( تفويــض رئي
ــن الســابقين أعــاله : ــي البندي ــا لمــا ذكــر ف ــن وفًق التأســيس والنظــام األساســي المعدلي

تمــت الموافقــة باإلجمــاع علــى تفويــض رئيــس مجلــس اإلدارة أو مــن يفّوضــه بــدوره للتوقيــع لــدى 
كاتــب العــدل علــى عقــد التأســيس والنظــام األساســي المعدليــن وفًقــا لمــا ذكــر فــي البنديــن الســابقين 

أعــاله .

5( ورفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس عشرة دقيقة صباًحا .

إعتماد النقاط التالية:

• التصديــق علــى محضــر إجتماعــي الجمعيــة العامــة العاديــة و غيــر 
العاديــة المنعقديــن فــي 28 مــارس 2017

ــر مجلــس اإلدارة عــن أعمــال الشــركة لعــام  ــى تقري • التصديــق عل
2017م

• التصديق على البيانات المالية لعام 2017م

• تخصيص أرباح عام 2017م

ــركات  ــة الش ــأن حوكم ــس اإلدارة بش ــر مجل ــى تقري ــق عل • التصدي
لعــام 2017م

• إبراء ذّمة مجلس اإلدارة

• تعيين مدققي الحسابات لعام 2017م

• الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي

• تفويــض رئيــس مجلــس اإلدارة بإجــراء عمليــة التوقيــع لــدى كاتــب 
العــدل علــى عقــد التأســيس والنظــام األساســي

مالحظات هامة:
- تنص المادة )203( من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2001م على أنه: * ال يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة 

أو موظفي الشركة لحضور االجتماع.  يرجى من السادة المساهمين إيداع هذا التوكيل قبل 24 ساعة من موعد األجتماع لدى مسجلي األسهم كارفي 
كومبيوترشير ذ.م.م.، برج الزامل، الطابق السابع، شارع الحكومة، هاتف 17215080 ،فاكس : 17212055 

    Bahrain.helpdesk@karvy.com :البريد اإللكتروني

بـطـاقـة تـوكـيـل

النعم

رقم المساهم:

أسم المساهم:                                                                                                التوقيع:

عدد األسهم:                                                                                                التاريخ:  

فـاروق يـوسـف الـمـؤيـد
رئــيــس مـجـلـس اإلدارة

صادق إسماعيل عبدالعزيز                                     
 سكرتير مجلس اإلدارة

دعـوة لـحـضـور إجـتـمـاعـي الـجـمـعـيـة الـعـامـة الـعـاديـة وغـيـر الـعـاديـة لـعـام 2018

أنا الموقع أدناه/                                             بصفتي مســاهًما في شــركة مجمع البحرين لألســواق 
الحــرة )ش.م.ب.( قــد وكلــت الســيد/                                             بالحضــور والتصويــت نيابــة عنــي 
فــي إجتماعــي الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة المقــرر عقدهمــا يــوم الثالثــاء 27 مــارس 2018م عند 

الســاعة العاشــرة صباحــاً فــي قاعــة المهــا بفنــدق داون تــاون روتانــا، أو أي إجتمــاع مؤجل عنه.




