
 

 استمارة القبول
 

("الشركة") عرًضا نقدًیا إلعادة شراء األسھم العادیة  م.بتقدم إنفستكورب القابضة ش.
من تاریخ إغالق العرض المحدد أدناه والذین یرغبون في الخروج بلمساھمیھا المسجلین 

 العرض")."الموضحة أدناه (لشروط لبنود واوفقًا لو ذلك ، الشركة

 

 التواریخ الرئیسیة .1
 

 2021مایو  13 العرض: بدایةتاریخ 

 2021مایو  27تاریخ إغالق العرض: 

 2021یونیو  2: غیر العادیةالجمعیة العامة  عقدتاریخ 
 

إذا رغب  أما. هالقبول ھذ استمارة ملءالمساھمون غیر ملزمین بقبول العرض أو : مھمّ 
 ملءنیتھ من خالل  /انیتھ یھ اإلفصاح عنفیجب عل ،ساھمین في قبول العرضأحد الم
 بالكامل. هالقبول ھذ استمارة

 

 وااللتزام بالموعد النھائي للطلبات ةال تقدیمات جزئی

الموافقة تم تما یتعلق بكامل ملكیة المساھم في الشركة. لن  ال یمكن قبول العرض إال في
 .أي قبول جزئي على

بعد تاریخ إقفال العرض أو التي  تسلّمھاالقبول التي یتم  استماراتالموافقة على تم تقد ال 
تكون بخالف ذلك غیر مكتملة أو غیر دقیقة أو تقدم مستندات داعمة غیر كافیة أو غیر  

 صحیحة.
 

 ) ملء البیانات وفقا لما ھو منطبقبیانات التعریف (یرجى  .  2

 
 أ. األفراد 



 
مساھمون 

l إن ( مشتركون
)ُوجد  

رئیسي مساھم    مساھم 

 اإلسم:   
 الجنسیة:   
 رقم السجل السكاني/الھویة الوطنیة:  
 :لھویة الوطنیةللبطاقة السكانیة/ا الدولة المصدرة   
تاریخ انتھاء صالحیة البطاقة السكانیة/بطاقة    

 الھویة: 
 :نوع الھویة الثانیة  
 :الھویة الثانیة رقم  
 :الثانیة لھویة ل الدولة المصدرة   
 تاریخ انتھاء صالحیة بطاقة الھویة الثانیة:   
 : لدى شركة البحرین للمقاصةرقم المستثمر   

 
 

 ب.المؤسسات 
 

 :لمسجّ السم اال 
 : نوع المؤسسة  
 : ض بالتوقیعالمفوَّ  
 :ض بالتوقیعنوع ھویة المفوّ  
 رقم السجل السكاني/الھویة الوطنیة للمفّوض بالتوقیع:  
 :السجل التجاريرقم  
 :دولة التسجیل 
 : للمقاصة  البحرین  شركة   لدىرقم المستثمر  
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والذي یجب أن  ،العنوان (عنوان السكن األساسي لألفراد والعنوان المسجل للمؤسسات

 :عنوان)للإثبات وثیقة یتطابق مع 
 

 المبنى:                      الشارع:رقم المكتب/الشقة/                           
 المنزل:

 المدینة:                                      الدولة                        صندوق البرید/
 الرمز البریدي                                                                             

 الھاتف                                     رقم الجّوال:                   رقم الفاكس:
 البرید اإللكتروني
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عدد األسھم العادیة التي  مجموعأن  نصّرح/ح، أصرّ هالقبول ھذ استمارةتاریخ تقدیم ب 
 ھو ________. أن یتم استردادھافي  نرغب/نمتلكھا مباشرة في الشركة وأرغب/أمتلكھا

بین عدد األسھم العادیة المذكورة في ھذا  اختالفأیًضا أنھ في حالة وجود  نصّرح/حأصرّ 
، للمقاصة رینالبح  مسجل الشركة شركةملكیتي لدى بیانات في  الواردةالمستند وعدد األسھم 

 .یسريفإن الرقم المذكور في سجل المساھمین ھو الذي 

 

 شروط وأحكام العرض. 5

السوق ألسھم الشركة إغالق سعر  من بینعلى ھو القیمة األ: یكون سعر العرض السعر •
 وأحدث قیمة دفتریة مدققة في آخر یوم تداول قبل اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة

 سعر، كان الجمعیة العامة غیر العادیة الدعوة لحضورالسابق لنشر  الیومفي  .لألسھم
 كما ھي( للسھم مدققةدفتریة  وأحدث قیمة كًیا،یردوالًرا أم 11.50 السوق للسھم الواحد

 دوالرات؛ 10.07 ھي )2020یونیو  30في 
 2021مایو    13یوًما تقویمًیا تبدأ من تاریخ    15لمدة    ساریا: یكون العرض  العرض  مدة •

 ؛2021مایو  27وتنتھي في 
سیكو إلى  اوتسلیم نسخة موقعة منھ ھذهالقبول  ملء استمارة: من خالل طبیعة القبول •

 اإلجراءات التالیة:  مع  (مقفلة) ب.م.ش
 

 القبول للمساھمین المقیمین حالًیا في مملكة البحرین استمارةإجراءات تقدیم 
 

ملء على المساھمین المقیمین في مملكة البحرین والذین یختارون قبول العرض 
القبول (مع جمیع المستندات الداعمة الموضحة ھنا) وتسلیم نسخة موقعة  استمارة

قبول في قاعة التداول في بورصة الفي مكتب (مقفلة)  ب.م.ش إلى سیكو بالید  امنھ
، في موعد أقصاه الساعة  مرفأ البحرین الماليبوابة المرفأ،    ،الطابق الرابع  البحرین،

 جانبلن یتم قبول أي طلبات مرسلة من و العرض.  إغالقمن تاریخ  بعد الظھر 2
 .بالبرید المساھمین المقیمین في مملكة البحرین

 



 

 مملكة البحرین خارجالقبول للمساھمین المقیمین حالًیا  استمارةإجراءات تقدیم 
 

لكن في دول مجلس التعاون الخلیجي ن المقیمین خارج مملكة البحرین (المساھمی   على
) والذین یختارون قبول  FATFاألعضاء في مجموعة العمل الماليأو الدول 

 ،القبول (مع جمیع المستندات الداعمة الموضحة ھنا) ملء استمارة ،العرض
 :على نسخ من المستندات الداعمة من خالل اآللیة التالیة والمصادقة

 والمستندات الداعمة إلى:  ةعالموقّ  ةالقبول األصلی  استمارةتقدیم 
 

 ؛(أ) محاٍم مسجل
 ؛(ب) كاتب عدل مسجل

 ؛معتمد /(ج) محاسب قانوني
 ؛(د) مسؤول في وزارة حكومیة

 أو ؛(ھـ) مسؤول في سفارة أو قنصلیة
 خاضع للرقابة (و) مسؤول في بنك 

 
تّم االّطالع على بكتابة عبارة " الذي یجري المصادقةأن یقوم ھذا الشخص على 

  المصادقة  یجري" مع التاریخ وتوقیعھ. یجب أن یقدم الشخص الذي النسخة األصلیة
تفاصیل اتصال واضحة ومباشرة (عن طریق إرفاق بطاقة عمل وختم الشركة ورقم 

 . المصادقةالھاتف المباشر والموقع اإللكتروني والعنوان) وأن یكون متاًحا لتأكید ھذه  
یجب إرسال نسخ واضحة ممسوحة  ،حرینللمساھمین المقیمین خارج مملكة الب

 المصادق علیھاوالنسخ األصلیة  علیھا  دق  االقبول الموقعة والمص  استمارةضوئًیا من  
من المستندات الداعمة عبر البرید اإللكتروني إلى سیكو على 

agent@sicobank.com تأكید االستالم إلى ب . سیتم إرسال برید إلكتروني
 م.غیر مستلَ  الطلبھذا  أندونھ یمكن اعتبارمن والذي  االستمارةیسلم الذي المساھم 

من  المصادق علیھاوالنسخ األصلیة  المصادق علیھاالقبول  استمارةیجب إرسال 
الرئیسي في مملكة البحرین:   افي مقرھ  سیكو إلى    المحمولالمستندات الداعمة بالبرید  

مركز  ،الطابق األول ،سیكو ش.م.ب ،الخدمات المصرفیة اإلستثماریةرئیس   عنایةل
على  ،مملكة البحرین ،المنامة ،منطقة الدبلوماسیةال ،بنك البحرین والشرق األوسط

 إغالقفي تاریخ    بعد الظھر  2في موعد ال یتجاوز الساعة    أن یتم استالمھا في سیكو 
 العرض.

 
ً العرض مشروط  :  بخصوص السعر والحجم  االشتراطات • قرار  صدار  إلویخضع    كلیا

 تحوللموافقة على بان في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة ی المساھم من قبل
إذا قرر المساھمون عدم المضي قدًما في في البورصة. و  الشركة وإلغاء إدراجھا



 

. كأن لم یكن  و اعتبارهالعرض تلقائًیا    الرجوع عنسیتم  فإنھ  والشطب،    قرار التحول
یرى مجلس اإلدارة أنھ من أجل ضمان استمراریة الشركة وحمایة مصالح جمیع  و 

یجب أن تقتصر عملیات إعادة الشراء المقترحة بموجب العرض   ،أصحاب المصلحة
ضمن نطاق ضیق مقبول یدور بسعر  القائمة٪ من األسھم 15ما یقرب من  على

إذا   ،في ھذا الصدد دوالًرا. 11.50وھو حول سعر السوق الحالي للسھم الواحد 
٪ من أسھم الشركة عن نیتھم قبول 15أعرب المساھمون الذین یمتلكون أكثر من 

دعوة ستقوم ب الشركة  فإن ، تجاوز سعر السھم النطاق المقبولإذا أو  /العرض و 
المساھمین في الجمعیة العامة غیر العادیة التخاذ اإلجراء المناسب من أجل ضمان 

مما قد یؤدي إلى  ،أصحاب المصلحة استمراریة الشركة وحمایة مصالح جمیع
 ؛ وینوالشطب المقترحَ  التحولتصویت المساھمین ضد 

 
في   الشركة  تحول: یصبح العرض ملزًما عند موافقة المساھمین على  والسداد  التسویة •

 وستكمل الشركة استرداد األسھم وتدفع ،اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة
لمدة ض التي تستمر للمساھمین الذین اختاروا قبول العرض بعد انتھاء فترة االعترا

("فترة االعتراض")  قرار التحول) یوم عمل تبدأ من تاریخ نشر 15خمسة عشر (
 للمساھمین الذین یحق لھم ویختارون االعتراض على والسدادبالتزامن مع التسویة 

 .التحول
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 ض شركةیعو نضمن ت  /ضمننحن بموجب ھذا أ /أنا ،القبول ھذه استمارة ملءمن خالل  
عن أي مسؤولیة أو مطالبة أو خسارة أو تكلفة أو رسوم أو مصروفات تنشأ عن  سیكو

(بما في ذلك أي تكلفة یتم تكبدھا في إنفاذ ھذا  ناجمة عما یأتي صالحیةممارسة أي 
 .التعویض)
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اجتماع والشطب في  التحولوموافقة المساھمین على  االستحقاقمتطلبات  بشرط تحقق
ھ الشركة نوجّ  /نحن أوّجھ /أنا ،عند انتھاء فترة االعتراضو  ،الجمعیة العامة غیر العادیة

إلى  ة عن طریق اإلیداع المباشر أو التحویل البنكيدّ إلى دفع قیمة األسھم المسترَ  ھبموجب 
 :الحساب التالي

 : اسم صاحب الحساب

 رقم الحساب: 



 

 : دوالر أمیركيعملة الحساب

 :swiftرمز سویفت 

 :IBANرقم الحساب بصیغة 

 :اسم البنك

 عنوان البنك:

 رقم/أرقام الھاتف
 :)ألغراض رد االتصال(

 

 :اتمالحظ
وإال فقد ال تتم  ،یجب أن یتطابق اسم صاحب الحساب مع اسم المساھم المسجل -1

رالدفع    إجراءات وفقًا لتقدیرھا   سیكو على النحو الذي تحدده    التباین  یعالَج  إلى أن  وتؤخَّ
 الخاص.

كي إلى معدالت یرالمقدمة بعملة غیر الدوالر األمالبنكّي ستؤدي تفاصیل الحساب  -2
جمیع الرسوم المتعلقة  المالمستلم المطبقة من قبل البنوك. یتحمل  صرف العملة

 .رسوم الصرفو  رسوم التحویلبما في ذلك  ،بالبنك
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العرض وفقًا للشروط الواردة في  علىبموجبھ  نوافق /وأوافق ،فھمنا /لقد فھمت )أ(
 ھذه الوثیقة.

سترداد النیتنا  /القبول ھو تعبیر عن نیتي الستمارةتقدیمنا  /أن تقدیمي نقرّ  /أقرّ  )ب(
لإللغاء وال  وغیر قابل اً صبح ملزمی س وھو ما ،في الشركة أسھمنا /أسھميكامل 
في  الشركة وإلغاء إدراجھا تحولعلى موافقة المساھمین  لدى التراجع عنھیمكن 

أنھ في حالة عدم الموافقة على  نقرّ  /أقرّ  .الجمعیة العامة غیر العادیةفي  البورصة



 

فإن  ،في الجمعیة العامة غیر العادیة ،ألي سبب من األسباب ،والشطب التحول
 .لھا أثر وال كأن لم تكنعتبر تُ سه القبول ھذ استمارة

المالكین القانونیین  تعود إلىنؤكد أن أسماء المساھمین الواردة أعاله  /أؤكد )ت(
 .هالقبول ھذ استمارةألسھم موضوع ا والمستفیدین من 

المتطلبات  وكافة الحصول علیھا تم الحصول على جمیع الموافقات المطلوب )ث(
 هالقبول ھذ استمارةكون ت من أجل أنلھا أو االلتزام بھا  االمتثالالقانونیة الالزم 

 .خضع لھان /أخضعبموجب قوانین أي والیة قضائیة  ةوصالح  ةقانونی 
ي رھون أو أل وغیر خاضعةأسھمنا المعلنة أعاله خالیة  /أن أسھمي نؤكد /أؤكد )ج(

حقنا في الحصول على  /أو حقوق أخرى تمنع أو تؤثر على حقي حجوزات
 االسترداد بعد فترة االعتراض.

ما یتعلق  أنھ في حالة وجود حقوق أطراف ثالثة في نقبل /أیًضا وأقبل نقرّ  /أقر )ح(
یخضع لمتطلبات  و أ ،حقنا في استرداد األسھم /فقد یتأثر حقي ،أسھمنا /بأسھمي

خطاب  /طلب خطاب إبراء ذمة ،المثال ال الحصر  على سبیل  ،أخرى (بما في ذلك
 .لإلنفاذغیر قابل ھذا الحق صبح أوی  ،عدم ممانعة)

 صحیحة وكاملة ودقیقة. في ھذه االستمارةقدمناھا  /ھاتجمیع المعلومات التي قدم )خ(
 

مع الفھم الكامل للعرض  هالقبول ھذ استمارةفي الشركة نقدم المساھمون  /نحن المساھم /أنا
تصرف وفقًا للصالحیات الممنوحة الفي لشركة وشركة سیكو ا ھاونفوض بموجب ،وشروطھ

 أعاله. 

 :التاریخ

 :التوقیع

 اإلسم:

 بالنیابة عن:

 
 



 
 :الداعمة المستندات 

والذین یرغبون في قبول ن) و ركتن المشوفي ذلك المساھم نیجب على المساھمین األفراد (بم -1
 العرض تقدیم المستندات التالیة: 

 الثالثة التالیة لتحدید الھویة:   المستندات النسخة األصلیة أو نسخة مصدقة ونسخة من أي نوعین من   )1
 ؛للفرد المعني صالحةأو وثیقة سفر دولیة  صالحجواز سفر  )أ

  ؛یعادلھاما أو  المعنيّ  لفرد الخاصة بابطاقة الھویة الوطنیة الصالحة  )ب 
 . المعنيّ  رخصة قیادة ساریة للفرد  )ت 

حدیثة لمرفق خدمات نسخة من فاتورة  المستند  یكونیمكن أن و عنوان اإلقامة الدائم.  مستند یثبت  )2
،  المعنیةأو كشف حساب بنكي أو بیان مشابھ من بنك آخر أو مؤسسة مالیة مرخصة في الدولة    عامة

صادرة  ،مثل البطاقة الذكیة ،أو وثائق رسمیة ،تقدیمھاتاریخ في غضون ثالثة أشھر قبل  صادرة
 ؛ إیجار عقد أو  ،حكومیة /من سلطة عامة

 كشف حساب من بورصة البحرین في  ) ونسخة من شھادات األسھم أوت جد (إن وُ   لیةصالنسخة األ )3
 ؛ القبول استمارةظ بھا في شكل إلكتروني في تاریخ تقدیم ما یتعلق بأسھمھم المحتفَ 

شطب التفاصیل المالیة بخالف    یمكنباسم المساھم في شكل كشف حساب (  البنكيّ تفاصیل الحساب   )4
 .واسم صاحب الحساب) IBANالحساب المصرفي الدولي  ورقم الحساب ورقم البنكتفاصیل 

أو خطاب بنكي یشیر إلى رقم الحساب ، على شبكة االنترنت  بنكي  نظام  شاشة    نسخة مطبوعة من
) أو تفاصیل الحساب األخرى واسم البنك. سیتم استخدام تفاصیل حساب  IBANالمصرفي الدولي ( 

 و ؛عتراض بعد فترة اال وسداد  تسویة ألغراض أيھذه  البنك
یجب أن تكون مصحوبة بخطاب  في الشركة  مرھونة ة عن أسھمقبول مقدمة نیاب استمارات أي  )5

 الدائن  /الراھنأصلي موقع بعدم ممانعة من 
 
 

یجب  في حالة تسلیم الطلب والمستندات المذكورة أعاله بالید من قبل شخص آخر نیابة عن المساھم، 
تسلیم المستندات نیابة عن   یتولّى خطاب تفویض أصلي موقع من المساھم یسمي الشخص الذي   إبراز

  واإلعادة لتحقق  بما في ذلك الھویة األصلیة من المساھم ل ، المساھم (مع جمیع المستندات المذكورة أعاله
 . الشخص الذي یتولّى التسلیم جانب الھویة األصلیة الخاصة بالفوریة) إلى 

(شخص   عندما یقوم شخص بالتوقیع نیابة عن مساھم فرديالمستندات اإلضافیة التالیة مطلوبة  •
 : بموجب توكیل رسمي  طبیعي)

وثیقة سفر دولیة صالحة  نسخة أصلیة أو مصادق علیھا ونسخة أخرى من جواز سفر صالح أو  )أ
 ؛للشخص الذي یتقدم بالطلب ویوقع نیابة عن المساھم الفرد 

نسخة أصلیة أو مصادق علیھا ونسخة أخرى من بطاقة الھویة الوطنیة الصالحة أو وثیقة معاِدلة    )ب 
 و  ؛للشخص الذي یتقدم بالطلب ویوقع نیابة عن المساھم الفرد 

 عدل.   ب توكیل الموثق لدى كاتنسخة أصلیة أو مصادق علیھا ونسخة من ال )ت 
 
  :نیابة عن القّصرالقبول المقدمة الستمارات المستندات اإلضافیة التالیة مطلوبة  •

نسخة أصلیة أو مصادق علیھا ونسخة أخرى من جواز سفر صالح أو وثیقة سفر دولیة صالحة   )أ
 ؛للوصّي القانوني الذي یقدم الطلب ویوقع نیابة عن القاصر



 
نسخة أصلیة أو مصادق علیھا ونسخة أخرى من بطاقة الھویة الوطنیة الصالحة الصادرة عن    )ب 

 و  ؛ الحكومة أو وثیقة معاِدلة للوصي القانوني الذي یقدم الطلب ویوقع نیابة عن القاصر
یجب تقدیم النسخة   ، ما لم یكن الوصي القانوني الذي یوقع نیابة عن القاصر ھو والد القاصر   )ت 

أو نسخة مصادق علیھا ونسخة أخرى من وثیقة إثبات الوصایة على القاصر المتقدم  األصلیة 
 بالطلب. 

 

 یجب على جمیع المؤسسات تقدیم الوثائق التالیة:  -2
 ؛ نسخة صالحة من شھادة السجل التجاري للمؤسسة )1
 ؛نسخة من عقد التأسیس والنظام األساسي للمؤسسة أو ما یعادلھما )2
دق علیھا ونسخة أخرى من اثنتین من الوثائق الثالث التالیة لتحدید  النسخة األصلیة أو نسخة مصا )3

 الھویة في ما یخص الفرد الموقّع نیابة عن المؤسسة: 
 ؛ جواز سفر صالح أو وثیقة سفر دولیة صالحة )أ

 و   ؛بطاقة ھویة وطنیة صالحة أو وثیقة معاِدلة  )ب 
 رخصة قیادة صالحة.   )ت 

شھادات األسھم أو كشف حساب من بورصة البحرین  النسخة األصلیة (إن ُوجدت) ونسخة من  )4
 في تاریخ تقدیم استمارة القبول.  ،في ما یتعلق باألسھم المحتفظ بھا في شكل إلكتروني

الذي یظھر توقیعھ   ،للشخص (األشخاص) یجیز ونسخة من المستند الذي  یةالنسخة األصل )5
یمكن أن تكون ھذه  و لتوقیع على ھذه الوثیقة نیابة عن المؤسسة. ا ،القبول استمارة) في م(تواقیعھ 

 و  ؛الوثیقة إما توكیًال رسمیًا أو قراًرا من مجلس إدارة المؤسسة
یمكن شطب  ) باسم المساھم في شكل كشف حساب من بنك المساھم تفاصیل الحساب البنكّي  )6

 IBAN المصرفي الدولي  التفاصیل المالیة بخالف تفاصیل البنك ورقم الحساب ورقم الحساب 
، أو خطاب  نسخة مطبوعة من شاشة نظام بنكي على شبكة االنترنت  .(واسم صاحب الحساب 

أو تفاصیل الحساب األخرى واسم البنك.   (IBAN) بنكي یشیر إلى رقم الحساب المصرفي الدولي
 و  ؛أي تسویة وسداد بعد فترة االعتراض ألغراض سیتم استخدام تفاصیل حساب البنك ھذه  

في الشركة یجب أن تكون مصحوبة بخطاب  مرھونة أي استمارات قبول مقدمة نیابة عن أسھم  )7
 الدائن  /أصلي موقع بعدم ممانعة من الراھن 

 
 : أسئلة

، مدیر  ألمینا بالسید فراس یرجى االتصال   ،إذا كانت لدیك أسئلة بخصوص استمارة القبول ھذه
 17532000 973+على الرقم:  التواصل واإلعالم في الشركة،



 
 

 أ الملحق 
 استمارة االعتراض واالسترداد

 

 استمارة االعتراض واالسترداد
 

("الشركة") قراًرا في اجتماع الجمعیة  م.بشركة إنفستكورب القابضة ش. و مساھمأصدر 
من الشركة  إدراج بالموافقة على شطب 2021یونیو  2العامة غیر العادیة المنعقد في 
لمتطلبات قانون الشركات وفقًا  التحول    قرار  عالنتم نشر إو.  البورصة تحول شكلھا القانوني

 .2021_______في  التجاریة

تبدأ فترة االعتراض من تاریخ  ،ون الشركات التجاریةمن قان  307و  306تطبیقاً للمادتین 
) یوم عمل ("فترة االعتراض"). 15وتستمر لمدة خمسة عشر ( إعالن قرار التحولنشر 

في اجتماع الجمعیة  التحولیحق للمساھمین الذین صوتوا ضد قرار  ،خالل فترة االعتراض
) إلى الشركة هواالسترداد" ھذ االعتراض استمارة(" مكتوبالعامة غیر العادیة تقدیم طلب 

ً أسھمھم والخروج  قیمة واسترداد كامل التحوللالعتراض على   شركة.المن  كلیا

 

 تواریخ رئیسیة  .1
 

 2021: ________ فترة االعتراض بدایةتاریخ 

 2021: ________ فترة االعتراض نھایةتاریخ 

 

في اجتماع الجمعیة العامة  تحول الشركةیحق للمساھمین الذین صوتوا ضد قرار : مھمّ 
وطلب الخروج من الشركة.  التحولملزمین، االعتراض على  دون أن یكونواغیر العادیة، 

في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة،  التغییرت ضد قرار إذا كنت مساھماً صوّ  لكنْ 
ملء طلبك للقیام بذلك من خالل  اإلفصاح عنعلیك وترغب في الخروج من الشركة، 

 االعتراض واالسترداد بالكامل. استمارة



 

 

 االلتزام بالموعد النھائي:
 نھایةاالعتراض واالسترداد التي یتم استالمھا بعد تاریخ    استمارات  تتم الموافقة علىقد ال  

فترة االعتراض أو التي تكون غیر مكتملة أو غیر دقیقة أو تقدم مستندات داعمة غیر كافیة 
 أو غیر صحیحة.

 

 ) یرجى ملء البیانات وفقاً لما ھو منطبقبیانات التعریف ( .2
 
 أ. األفراد 

  (ون)مساھم
إن ( مشتركون 
)ُوجد  

 مساھم مساھم رئیسي 

 اإلسم:   
 الجنسیة:   
 السكاني/الھویة الوطنیة:رقم السجل   
 :لھویة الوطنیةللبطاقة السكانیة/ا الدولة المصدرة   
تاریخ انتھاء صالحیة البطاقة السكانیة/بطاقة    

 الھویة: 
 :نوع الھویة الثانیة  
 :الھویة الثانیة رقم  
 :لھویة الثانیة ل الدولة المصدرة   
 الثانیة: تاریخ انتھاء صالحیة بطاقة الھویة   
 رقم المستثمر لدى شركة البحرین للمقاصة:   

 
 

 ب.المؤسسات 
 

 :لمسجّ السم اال 
 : نوع المؤسسة  
 : ض بالتوقیعالمفوَّ  
 :ض بالتوقیعنوع ھویة المفوّ  
 رقم السجل السكاني/الھویة الوطنیة للمفّوض بالتوقیع:  
 :رقم السجل التجاري 
 :دولة التسجیل 
 لدى شركة البحرین للمقاصة: رقم المستثمر  

 

 
 
 



 

 لتواصل بیانات ا .3
 

والذي یجب أن  ،العنوان (عنوان السكن األساسي لألفراد والعنوان المسجل للمؤسسات
 :عنوان)للإثبات وثیقة یتطابق مع 

 
 الشارع:رقم المكتب/الشقة/                           المبنى:                      

 المنزل:
 المدینة:                                      الدولة                        صندوق البرید/

 الرمز البریدي                                                                             
 الھاتف                                     رقم الجّوال:                   رقم الفاكس:

 البرید اإللكتروني
 

 

 االستمارة إجراءات تقدیم  .4
 
 

للمساھمین المقیمین حالًیا في مملكة االعتراض واالسترداد  استمارةإجراءات تقدیم 
 البحرین

في اجتماع  التحولوالذین صوتوا ضد قرار  على المساھمین المقیمین في مملكة البحرین
 تعبئة استمارة ،الخروج من الشركة الذین یرغبون فيو  ،الجمعیة العامة غیر العادیة

الداعمة الموضحة ھنا) وتسلیم نسخة موقعة  االعتراض واالسترداد (مع جمیع المستندات
قاعة التداول في بورصة ، سیكوفي قبول المكتب (مقفلة)،  إلى سیكو ش.م.ب ا بالیدمنھ

  2، في موعد أقصاه الساعة مرفأ البحرین المالي -بوابة المرفأ  ،البحرین في الطابق الرابع
 جانبلن یتم قبول أي طلبات مرسلة من و . نھایة فترة االعتراضمن تاریخ  بعد الظھر

 .بالبرید المساھمین المقیمین في مملكة البحرین
 

مملكة  خارجللمساھمین المقیمین حالًیا االعتراض واالسترداد  استمارةإجراءات تقدیم 
 البحرین

 
لكن في دول مجلس التعاون الخلیجي أو ن المقیمین خارج مملكة البحرین (المساھمی  على

صّوتوا ضد تحول الشركة ) والذین FATF الدول األعضاء في مجموعة العمل المالي
(مع جمیع المستندات  االعتراض واالستردادویرغبون في الخروج منھا، تعبئة استمارة 

 :على نسخ من المستندات الداعمة من خالل اآللیة التالیة والمصادقة الداعمة الموضحة ھنا)



 

 والمستندات الداعمة إلى: ةعالموقّ  ةاألصلی  واالسترداداالعتراض  استمارةتقدیم 
 

 ؛(أ) محاٍم مسجل
 ؛(ب) كاتب عدل مسجل

 ؛معتمد /(ج) محاسب قانوني
 ؛(د) مسؤول في وزارة حكومیة

 أو ؛(ھـ) مسؤول في سفارة أو قنصلیة
 خاضع للرقابة. (و) مسؤول في بنك 

 
تّم االّطالع على النسخة بكتابة عبارة " الذي یجري المصادقةأن یقوم ھذا الشخص على 

تفاصیل اتصال   المصادقة  یجري" مع التاریخ وتوقیعھ. یجب أن یقدم الشخص الذي  األصلیة
واضحة ومباشرة (عن طریق إرفاق بطاقة عمل وختم الشركة ورقم الھاتف المباشر والموقع 

 . المصادقةاإللكتروني والعنوان) وأن یكون متاًحا لتأكید ھذه 
یجب إرسال نسخ واضحة ممسوحة ضوئًیا من  ،لمساھمین المقیمین خارج مملكة البحرینل

 المصادق علیھاوالنسخ األصلیة علیھا دق االموقعة والمص االعتراض واالسترداد استمارة
من المستندات الداعمة عبر البرید اإللكتروني إلى سیكو على 

agent@sicobank.com تأكید االستالم إلى المساھم ب. سیتم إرسال برید إلكتروني
 م.غیر مستلَ  الطلبدونھ یمكن اعتبار ھذا من والذي  الذي یسلم االستمارة

 
 المصادق علیھاوالنسخ األصلیة  المصادق علیھا االعتراض واالسترداد استمارةیجب إرسال 

  عنایةالرئیسي في مملكة البحرین:    ارھفي مق  سیكوإلى    المحمولمن المستندات الداعمة بالبرید  
بنك البحرین مركز  ،الطابق األول ،سیكو ش.م.ب ،الخدمات المصرفیة اإلستثماریةمسؤول 

 على أن یتم استالمھا في سیكو ،مملكة البحرینمنطقة الدبلوماسیة، المنامة، ال ،والشرق األوسط
 فترة االعتراض. إغالقفي تاریخ  بعد الظھر 2في موعد ال یتجاوز الساعة 

 

 تفاصیل األسھم المملوكة في الشركة:  .5
 

الي لألسھم أن العدد اإلجمنصّرح ، أصرح/هاالعتراض واالسترداد ھذ استمارةتاریخ تقدیم ب  
 استردادھا ھو  نطلب/نملكھا مباشرة في الشركة وأطلبالعادیة التي أملكھا/

____________. 



 

بین عدد األسھم العادیة المذكورة في ھذا المستند   اختالفأیًضا أنھ في حالة وجود    نصّرح/حأصرّ 
، شركة البحرین للمقاصة مسجل الشركة لدىالمسجلة ملكیتي بیانات في  الواردةوعدد األسھم 

 .یسريفإن الرقم المذكور في سجل المساھمین ھو الذي 

 

 والسداد طریقة التسویة  .6
إلى دفع قیمة األسھم  ھھ الشركة بموجب نوجّ نحن أوّجھ/  /أنا ،عند انتھاء فترة االعتراض

 :إلى الحساب التالي ة عن طریق اإلیداع المباشر أو التحویل البنكيدّ المسترَ 

 : اسم صاحب الحساب

 الحساب: رقم 

 : دوالر أمیركيعملة الحساب

 :swiftرمز سویفت 

 :IBANرقم الحساب بصیغة 

 :اسم البنك

 عنوان البنك:

 رقم/أرقام الھاتف
 ):ألغراض رد االتصال(

 
 :مالحظات

وإال فقد ال تتم  ،یجب أن یتطابق اسم صاحب الحساب مع اسم المساھم المسجل -3
رالدفع    إجراءات وفقًا لتقدیرھا   سیكو على النحو الذي تحدده    التباین  یعالَج  إلى أن  وتؤخَّ
 الخاص.

تطبیق كي إلى یرالمقدمة بعملة غیر الدوالر األمالبنكّي ستؤدي تفاصیل الحساب  -4
جمیع الرسوم  مستلم المالالبنوك. یتحمل  جانبمن  المعتَمدة صرف العملةمعدالت 

 .الصرفرسوم و  رسوم التحویلبما في ذلك  ،المتعلقة بالبنك
 

 

 إقرارات  .7



 

 
من الشركة استرداد كامل  نطلب بموجبھ/وأطلبلقد فھمت/ فھمنا،  )أ(

 وفقًا للشروط الواردة في ھذه الوثیقة.  أسھمي/أسھمنا والخروج كلیاً من الشركة
ملزم وغیر   المعّبأةاالعتراض واالسترداد    الستمارةتقدیمنا    /أن تقدیمي  أقّر/نقرّ  )ب(

 .التراجع عنھیمكن قابل لإللغاء وال یمكن 
المالكین القانونیین  تعود إلىنؤكد أن أسماء المساھمین الواردة أعاله /أؤكد )ت(

 ھذه. االعتراض واالسترداداستمارة ألسھم موضوع والمستفیدین من ا
المتطلبات  الحصول علیھا وكافة  تم الحصول على جمیع الموافقات المطلوب )ث(

االعتراض   استمارةكون  ت  من أجل أنأو االلتزام بھا    االمتثال لھا  ونیة الالزمالقان 
 /أخضعبموجب قوانین أي والیة قضائیة  ةوصالح  ةقانونی  هھذ واالسترداد

 .خضع لھان 
ي رھون أل وغیر خاضعةأسھمنا المعلنة أعاله خالیة  /أن أسھمي نؤكد /أؤكد )ج(

حقنا في الحصول على  /على حقيأو حقوق أخرى تمنع أو تؤثر حجوزات أو 
 االسترداد بعد فترة االعتراض.

أنھ في حالة وجود حقوق أطراف ثالثة فیما یتعلق  نقبل /أیًضا وأقبل نقرّ  /أقر )ح(
یخضع لمتطلبات   و أ  ،حقنا في استرداد األسھم  /فقد یتأثر حقي  ،أسھمنا  /بأسھمي

 /براء ذمةطلب خطاب إ ،على سبیل المثال ال الحصر ،أخرى (بما في ذلك
 .لإلنفاذغیر قابل ھذا الحق صبح أو أ ،خطاب عدم ممانعة)

صحیحة وكاملة  في ھذه االستمارةقدمناھا  /ھاتجمیع المعلومات التي قدم )خ(
 ودقیقة.

 
 

مع الفھم  هھذاالعتراض واالسترداد  استمارةفي الشركة نقدم المساھمون  /نحن المساھم /أنا
القانونیة والمالیة بمجرد قیام سیكو أو الشركة بتنفیذ الصالحیات الممنوحة لھا لتبعاتھا  الكامل  

 . أعاله
 

 :التاریخ

 :التوقیع

 اإلسم:

 بالنیابة عن:
  



 
 :الداعمةالمستندات 

 
طلب ن) والذین یرغبون في وركتن المشو في ذلك المساھم نیجب على المساھمین األفراد (بم -1

 تقدیم المستندات التالیة:  استمارة االعتراض واالسترداد الخروج من الشركة وإنفاذ 
 الثالثة التالیة لتحدید الھویة:   المستندات النسخة األصلیة أو نسخة مصدقة ونسخة من أي نوعین من   )1

 ؛صالحة للفرد المعنيأو وثیقة سفر دولیة  صالحجواز سفر  )ث 
 ؛ ما یعادلھاأو  المعنيّ  لفرد خاصة باالبطاقة الھویة الوطنیة الصالحة  )ج
 . المعنيّ  للفرد  ساریةرخصة قیادة  )ح

حدیثة لمرفق خدمات نسخة من فاتورة  المستند  یكونیمكن أن و عنوان اإلقامة الدائم.  مستند یثبت  )2
،  المعنیةأو كشف حساب بنكي أو بیان مشابھ من بنك آخر أو مؤسسة مالیة مرخصة في الدولة    عامة

صادرة  ،مثل البطاقة الذكیة ،أو وثائق رسمیة ،تقدیمھا تاریخ في غضون ثالثة أشھر قبل صادرة
 ؛ إیجار عقد أو  ،حكومیة /من سلطة عامة

كشف حساب من بورصة البحرین فیما    ) ونسخة من شھادات األسھم أوت جد (إن وُ   لیةصالنسخة األ )3
 ؛ظ بھا في شكل إلكترونيیتعلق بأسھمھم المحتفَ 

شطب التفاصیل المالیة بخالف    یمكنباسم المساھم في شكل كشف حساب (  البنكيّ تفاصیل الحساب   )4
 .واسم صاحب الحساب) IBANالحساب المصرفي الدولي  ورقم الحساب ورقم البنكتفاصیل 

أو خطاب بنكي یشیر إلى رقم الحساب نسخة مطبوعة من شاشة نظام بنكي على شبكة االنترنت ، 
) أو تفاصیل الحساب األخرى واسم البنك. سیتم استخدام تفاصیل حساب  IBANالمصرفي الدولي ( 

 و  ؛بعد فترة االعتراض  وسداد   ھذه في أي تسویة البنك 
یجب أن تكون في الشركة مرھونة عن أسھم ة مقدمة نیاب استرداد اعتراض و استمارات أي  )5

 .الدائن  /الراھنمصحوبة بخطاب أصلي موقع بعدم ممانعة من 
 

یجب  في حالة تسلیم الطلب والمستندات المذكورة أعاله بالید من قبل شخص آخر نیابة عن المساھم، 
تسلیم المستندات نیابة عن   یتولّى خطاب تفویض أصلي موقع من المساھم یسمي الشخص الذي   إبراز

  واإلعادة المساھم (مع جمیع المستندات المذكورة أعاله، بما في ذلك الھویة األصلیة من المساھم للتحقق  
 . الشخص الذي یتولّى التسلیم الفوریة) إلى جانب الھویة األصلیة الخاصة ب

 

(شخص   ن مساھم فرديعندما یقوم شخص بالتوقیع نیابة علمستندات اإلضافیة التالیة مطلوبة ا •
 : توكیل رسمي بموجب  طبیعي)

صالحة  أو وثیقة سفر دولیة  صالحمن جواز سفر أخرى ونسخة  علیھا دقانسخة أصلیة أو مص )أ
 طلب ویوقع نیابة عن المساھم الفرد؛الللشخص الذي یتقدم ب 

لة  عادِ أو وثیقة م الصالحةمن بطاقة الھویة الوطنیة أخرى ونسخة  علیھا دقانسخة أصلیة أو مص  )ب 
 طلب ویوقع نیابة عن المساھم الفرد؛ والللشخص الذي یتقدم ب 

 .لدى كاتب عدل ونسخة من التوكیل الموثق علیھا دقانسخة أصلیة أو مص )ت 
 



 
المقدمة نیابة عن   الستمارات االعتراض واالسترداد المستندات اإلضافیة التالیة مطلوبة  •

  :رالقصّ 
  صالحة أو وثیقة سفر دولیة  صالح من جواز سفر أخرى ونسخة  علیھا دقانسخة أصلیة أو مص )أ

 ویوقع نیابة عن القاصر؛الطلب القانوني الذي یقدم  للوصيّ 
من بطاقة الھویة الوطنیة الصالحة الصادرة عن  أخرى ونسخة  علیھا دقانسخة أصلیة أو مص  )ب 

 ة عن القاصر؛ و ویوقع نیابالطلب لة للوصي القانوني الذي یقدم الحكومة أو وثیقة معادِ 
ما لم یكن الوصي القانوني الذي یوقع نیابة عن القاصر ھو والد القاصر، یجب تقدیم النسخة     )ت 

  لقاصر المتقدم على اإثبات الوصایة  وثیقة  من أخرى ونسخة  علیھا  دق ااألصلیة أو نسخة مص
 . بالطلب 

 

 یجب على جمیع المؤسسات تقدیم الوثائق التالیة:  -2
 شھادة السجل التجاري للمؤسسة؛نسخة صالحة من  )1
 ا؛منسخة من عقد التأسیس والنظام األساسي للمؤسسة أو ما یعادلھ )2
الثالث التالیة لتحدید  الوثائقمن  ینت اثنمن أخرى ونسخة  علیھا دقاالنسخة األصلیة أو نسخة مص )3

 الفرد الموقّع نیابة عن المؤسسة:  یخص الھویة فیما  
 ؛صالحةیة أو وثیقة سفر دول صالحجواز سفر  )ث 
 لة؛ و بطاقة ھویة وطنیة صالحة أو وثیقة معادِ   )ج
 صالحة. رخصة قیادة   )ح

 ) ونسخة من شھادات األسھم أو كشف حساب من بورصة البحرین فيت جد (إن وُ   یةصلالنسخة األ )4
 المحتفظ بھا في شكل إلكتروني. باألسھمما یتعلق 

یظھر توقیعھ    (الذین)   (األشخاص)، الذيالنسخة األصلیة ونسخة من المستند الذي یجیز للشخص   )5
، التوقیع على ھذه الوثیقة نیابة عن المؤسسة. ویمكن  ض واالسترداد استمارة االعترا(تواقیعھم) في  

 أن تكون ھذه الوثیقة إما توكیًال رسمیًا أو قراًرا من مجلس إدارة المؤسسة؛ و 
یمكن شطب  (  باسم المساھم في شكل كشف حساب  من بنك المساھم  تفاصیل الحساب البنكيّ  )6

 IBAN التفاصیل المالیة بخالف تفاصیل البنك ورقم الحساب ورقم الحساب المصرفي الدولي 
، أو خطاب  نسخة مطبوعة من شاشة نظام بنكي على شبكة االنترنت  ب). واسم صاحب الحسا

ساب األخرى واسم البنك.  أو تفاصیل الح (IBAN) بنكي یشیر إلى رقم الحساب المصرفي الدولي
 أي تسویة وسداد بعد فترة االعتراض؛ و  ألغراض سیتم استخدام تفاصیل الحساب البنك 

في الشركة یجب أن تكون   مرھونة  مقدمة نیابة عن أسھماسترداد اعتراض وأي استمارات  )7
 مصحوبة بخطاب أصلي بعدم ممانعة موقع من الراھن/ الدائن 

 
 : أسئلة

، مدیر  ألمینا بالسید فراس إذا كانت لدیك أسئلة بخصوص استمارة القبول ھذه، یرجى االتصال  
 17532000 973+على الرقم:  التواصل واإلعالم في الشركة،


