
مالحظات هامة للمساهمين:

لالطالع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021 والحصول على بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني للشركة على 	 
 www.inovest.bh

يحق ألي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد االجتماع الحضور شخصيًا أو أن يوكل خطيًا عنه أي شخص لحضور االجتماع عبر 	 
والتصويت نيابة عنه مع األخذ بعين االعتبار أن يكون هذا التوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.

في حال إذا كان المساهم شخص معنوي )شركة(، يجب على الوكيل الذي يحضر االجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم الذي يخٌوله بالحضور والتصويت 	 
عنه، ويجب أن يكون التفويض خطيًا وصادرًا عن الشخص المفوض بالشركة ومختومًا بختم الشركة.

يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل 24 ساعة على األقل من موعد االجتماع، ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد اإللكتروني أو الفاكس إلى شركة البحرين 	 
للمقاصة على:

العنوان البريدي: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ )الطابق الرابع(، صندوق البريد: 3203، المنامة - مملكة البحرين.	 

 	registry@bahrainclear.com :البريد اإللكتروني
فاكس: 17228061 973+	 

ألي استفسارات يرجى االتصال بمدير شئون المساهمين على الرقم 17155705 973 +

بطاقة توكيل 

ممتنعالنعم

  www.inovest.bhمرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية إسالمية 

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 28 مارس 2022م.. 1

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.. 2

االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.. 3

االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.. 4

مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليها.. 5

اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على النحو التالي:. 6

ترحيل مبلغ 92,000 دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني.  أ - 

ب - ترحيل مبلغ 831,000 دوالر أمريكي إلى األرباح المستبقاة.

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة باعتماد مبلغ 79,576 دوالر أمريكي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة, خاضع لموافقة وزارة . 7
الصناعة و التجارة.

المركزي . 8 البحرين  ومصرف  والتجارة  الصناعة  وزارة  بمتطلبات  الشركة  والتزام   ،2022 لعام  الشركات  حوكمة  تقرير  مناقشة 
والمصادقة عليه.

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022. . 9

التبليغ عن المعامالت مع األطراف ذوي العالقة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022، كما هو مبين في اإليضاح . 10
رقم )28( من البيانات المالية تماشيًا مع المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية.

الموافقة على شراء أسهم خزينة بنسبة 10% من رأس المال الصادر والمدفوع لدعم سعر السهم، خاضع لموافقة مصرف . 11
البحرين المركزي.

اإلدارة . 12 2023، وتفويض مجلس  31 ديسمبر  المنتهية في  المالية  للسنة  الشرعية  الرقابة  أعضاء هيئة  تعيين  إعادة  أو  تعيين 
أتعابهم. لتحـديد 

المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس اإلدارة . 13 المالية  الخارجيين للسنة  الحسابات  إعادة تعيين مدققي  أو  تعيين 
لتحـديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي. 

مناقشة ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.. 14

إنوفست ش.م.ب قد  أدناه:.......................................................................................................................... بصفتي مساهمًا في شركة  الموقع  أنا 
وكلت السيد/السيدة  ........................................... حامل رقم الهوية  .............................. بالحضور نيابًة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده 
البحرين، الطابق الرابع، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين، يكون  2023، في قاعة بورصة  29 مارس  الموافق  األربعاء  الحادية عشرة من صباح يوم  الساعة  تمام  في 
هذا التوكيل صالحًا لهذا االجتماع أو أي اجتماع مؤجل عنه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد االجتماع فسيكون موعد االجتماع الثاني يوم االربعاء الموافق 5 أبريل 

2023، على أن يعقد االجتماع الثالث إذا لزم األمر، يوم االربعاء الموافق 12 أبريل 2023 في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

أسم المساهم : .........................................رقم الشخصي / السجل التجاري:  .................................... رقم المساهم : ......................................                     

عدد األسهم :..................................التوقيع:  ..............................................التاريخ:  ............/ ............/ 2023م




