
 

 
 
 
 
 

 
 عقارات السيف ش.م.ب

( ي تأسست 
 
 ( 44344السجل التجاري رقم  بموجب وتزاول أنشطتها  مملكة البحرينف

االجتماع السنوي العاملحضور  استمارة توكيل  
ي  نعقادهاقرر الم

 
ي تمام الساعة  2019مارس  31ف

 
ي الطابق السابع بفندق  ظهًرا  30:12ف

 
السيف ضاحية فريزر سويتسف  

 

ي الموق
ي .………………………………………………………  :ع/ إننا الموقعون أدناهإنن 

ي م ،  بصفن 
 
كة ساهًما ف كة( أعي   بموجب هذا  عقارات السيفشر ش.م.ب )الشر

 التوكيل
 

كة الم   َ عدد األسهم للشر   وكلالم   اسم  موكل لها عي ّ

  

 
ا للتوجيهات عنا  والتصويت نا مثيلــيقوم بتل

ً
ي حالة عدم وجود توجيهات وحن   وفق

 
 عنا بناًء عىل اإلرشادات ، والمكتوبةف

ً
السنوي  االجتماعفــي الشفهية تصويت نيابة

ي يوم األحد  فريزر سويتسبفندق  هالمزمــع عقــد العام
 
ي الطابق السابع ف

 
ي الساعة  2019مارس  31الموافق  ف

 
ي أي اجتماع مؤجل عنه 12:30ف

 
 . ظهًرا أو ف

ي 
 : تخاد القرارات الالزمة بشأنهاالتصويت و عمال المبي   أدناه و لمناقشة جدول األ  الموكل نوجه إننا /  إنن 

 
 جدول األعمال  مؤيد معارض ممتنع

 السابق  االجتماع السنوي للعامالتصديق عىل محض       (1   

التصديق عىل تقرير مجلس اإلدارة     (2     

ي الحسابات  استالم     (3     الخارجيي   تقرير مراقن 
 ديق عىل البيانات المالية الموحدة التص     ( 4   

ي من أرباح العام 1.100.000 المصادقة عىل تحويل مبلغ     .أ( 5   
ي  2018دينار بحرين 

 لالحتياطي القانون 

ي ) 6,900,000( الموافقة عىل توزيــــع ب. 5   
  ( كأرباح نقدية عىل المساهمي   عن كل سهم BD 0.015دينار بحرين 

 
ي  170,000تخصيص مبلغ  الموافقة عىل .ج( 5   

الخاص المسؤولية االجتماعية  برنامج لرعاية أنشطةدينار بحرين 

كة ي اىل 2.513.963 يل مبلغ فقه عىل ترحواالم  ه(5    بالشر
 المستبقاهاالرباح  دينار بحرين 

ي كمكافأة إىل مجلس اإلدارة 230,000الموافقة عىل دفع مبلغ      ( 6   
 دينار بحرين 

كات مصادقةلا     (7     عىل تقرير حوكمة الشر

كا تعليماتعىل  الموافقة    ( 8     تحوكمة الشر

 لعالقة بالمؤسسة ذات ا الجهاتمعامالت     ( 9   

 خالل السنة المالية المنتهية  كل ما يتعلق بتضفاتهمإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن    ( 10   

 وتفويض مجلس االداره بتحديد  2019ارجيي   لسنه الموافقه عىل اعاده تعيي   ارنست ويونغ مدقق الحسابات الخ  ( 11   
 اتعابهم

 

 اتعابهم 

ة لانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ل  ( 12     ( 2022-2019)من  جديدةالفت 

 

   التاريــــخ:                                                                                           ………………………………………  توقيع المساهم:                         

    

كة مع بورصة البحرين بتاريــــخ عقد االجتماع، الحضور شخصيً يح     .1 ي سجل مساهمي الشر
 
 ينوب  عنه  لحضور  االجتماع   موكلأو  بواسطة   ا ق ألي مساهم مسجل اسمه ف

ط   ي  البنك،    الموكلأن  يكون والتصويت،  بشر
، وال يلزم من الد الموكلما لم يكن من  غت   رئيس  وأعضاء  مجلس  اإلدارة  أو  موظف  ي

أن يكون  الموكلرجة األوىل للمساهم المعن 

كة ي الشر
 
 .أحد المساهمي   ف

ي      .2
 
، ويجب ف ي

ي حالة كان  يجب ملء االستمارة وتوقعيها من ِقبل المساِهم أو من ِقَبل ممثله القانون 
 
ق مع هذه االستمارة. ف

ّ
ي الرسمي المصد

هذه الحالة إرفاق التوكيل القانون 
كة، يج كة المعنّية عىل االستمارة. الُمساهم شر كة، كما يجب وضع ختم الشر  ب إصدار استمارة التوكيل من قبل ممثل مخول من قبل الشر

ي موعد أقصاه اب الخاصيجب تقديم نموذج التوكيل إىل مسجل األسهم     . 3
 
كة ف كةو موعد االجتماع.  قبلساعة  48لشر مسجل ، وهي  Bahrain Clearفيما يىلي تفاصيل االتصال بشر

كة: ب الخاصاألسهم   17108833، المنامة ، مملكة البحرين ، هاتف:  3203مرفأ البحرين الماىلي ، بوابة الميناء ، الطابق الرابع ، ص.ب:   الشر
ي االجتماع العام السنوي، كدليل عىل الهويةالمعي    الموكلعىل     . 4

 
 .أعاله أن يحمل بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية ف

ي أن يقوم   إذا    . 5
 
ي أن يقوم  "X" لقرار ، فيمكنك إدخالل" المعارض" أو "المؤيدالخاص بك باإلدالء بصوتك " الموكلكنت ترغب ف

 
ي المربــع المناسب. إذا كنت ال ترغب ف

 
 الموكلف

ي مربــع " "X" بك بالتصويت عىل أي قرار معي   ، فيمكنك إدراجالخاص 
 
ا ولن يتم اممتنعف

ً
ي حساب األصوات". "االمتناع" ليس تصويت

 
 .حتسابه ف


