
 

 

 دعىة لحضىر إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية
 

ن إلكرإم لحضور ؤجتماعي إلجمعية إلعامة إلعادية وغير إلعادي ن ش.م.ب دعوة إلمساهمير كة إلبحرينية إلكويتية للتأمير كة يرس مجلس ؤدإرة إلرسر ة  للرسر
ة عىل  ة وإلنصف وإلحادية عرسر ي إلساعة إلعاشر

ن
ن إلموإفق وإلمقرر عقدهما ف م، وذلك عن طريق إإلتصال 9292مارس  99إلتوإلي من صباح يوم إإلثنير

ي ؤجتماع ث
ن
، تنعقد إلجمعية إلعامة إلعادية وغير إلعادية ف ن ي إلالزم لعقد هذين إإلجتماعير

ي حالة عدم توإفر إلنصاب إلقانوئن
ن
. وف ي

اٍن لذإت جدول إلمرئ 
ن إل ي نفس إلزمان وإلمكان يوم إإلثنير

ن
، تنعقد إلجمعية 9292أبريل  5موإفق إألعمال وف ي

ي إإلجتماع إلثائن
ن
ي ف

ي حالة عدم توإفر إلنصاب إلقانوئن
ن
م. وكذلك ف

ن إلموإفق  ي نفس إلزمان وإلمكان يوم إإلثنير
ن
ي ؤجتماٍع ثالٍث لذإت جدول إألعمال وف

ن
م، وذلك لمناقشة 9292أبريل  29إلعامة إلعادية وغير إلعادية ف
 : إلقرإرإت إلالزمة جدول إألعمال إلتالي وإتخاذ 

 

 جدول أعمال ؤجتماع إلجمعية إلعامة إلعادية
 م. 9292مارس  95عىل محضن ؤجتماع إلجمعية إلعامة إلمنعقد بتاري    خ إلموإفقة  (1

ي  (2
ن
كة للسنة إلمالية إلمنتهية ف  م وإلمصادقة عليه. 9292ديسمير  12مناقشة تقرير مجلس إإلدإرة عن أعمال إلرسر

ي  (3
ي  إإلستماع ؤل تقرير مدقق 

ن
ن عن إلبيانات إلمالية للسنة إلمالية إلمنتهية ف  م. 9292ديسمير  12إلحسابات إلخارجيير

ي  (4
ن
 م وإلمصادقة عليها. 9292ديسمير  12مناقشة إلبيانات إلمالية للسنة إلمالية إلمنتهية ف

ي  (5
ن
ي أرباح إلسنة إلمالية إلمنتهية ف

ن
: م عىل 9292ديسمير  12ؤعتماد توصية مجلس إإلدإرة بتخصيص صاف  إلنحو إلتالي

.  112,812تحويل مبلغ  -أ  ي
ي ؤل إإلحتياطي إلقانوئن

 دينار بحرينن

ي )بعد  9,216,2,2 فلس للسهم إلوإحد ما مجموعه 25% من رأس إلمال إلمدفوع أي ما يعادل 25توزي    ع أرباح نقدية قدرها  -ب 
دينار بحرينن

كة بتاري    خ إإلست خصم أسهم إلخزينة( ن بسجالت إلرسر ن إلمسجلير : عىل إلمساهمير  حقاق عىل إلنحو إلتالي
 

 إلحدث إلتاري    خ

 م9292مارس  12
 آخر يوم تدإول الستحقاق إألرباح

ي سجل إألسهم يوم إالستحقاق((
 آخر يوم تدإول الستحقاق إألرباح، ليتم تقييد إسم إلمساهم فن

 م9292مارس  12
 تاري    خ تدإول إلسهم بدون إستحقاق 

 )أول يوم تدإول بدون إستحقاق لألرباح(

 م9292أبريل  2
 يوم إالستحقاق 

ي إلحصول عىل إألرباح(
ي هذإ إلتاري    خ لهم إلحق فن

ي سجل إألسهم فن
 )إلمساهمون إلمقيد أسمائهم فن

 م9292أبريل  25
 يوم إلدفع

) ن ن إلمستحقير  )إليوم إلذي سيتم فيه توزي    ع إألرباح عىل إلمساهمير
 

دينار  722,222سهم ما مجموعه  222سهم لكل  8952.,ما يعادل % من رأس إلمال إلمدفوع أي 8952.,توزي    ع أسهم منحة قدرها  -ج 

 . ي
 بحرينن

ي ؤل إألرباح إلمستبقاة 252,1,9تحويل مبلغ  -د 
 .دينار بحرينن

ح توزي    ع مكافأة ألعضاء مجلس إإلدإرة بمبلغ ؤجمالي قدره  (6 ي  252,222إلموإفقة عىل مقي 
ن
ي للسنة إلمالية إلمنتهية ف

ديسمير  12دينار بحرينن

 موإفقة وزإرة إلصناعة وإلتجارة وإلسياحةم بعد 9292

عات وإلهبات 52,222ؤقرإر رصف مبلغ  (7 ي للتير
 .دينار بحرينن

ي  (8
ن
ي جرت مع إألطرإف ذإت إلعالقة خالل إلسنة إلمالية إلمنتهية ف

ن عن إلعمليات إلن  ي 9292ديسمير  12تبليغ إلمساهمير
ن
ن ف م، كما هو مبير

 ( من إلبيانات إلمالية. 99إإليضاح رقم )

كات لسنة منا (9 كة بمتطلبات مضف إلبحرين إلمركزي وإلمصادقة عليه. 9292قشة تقرير حوكمة إلرسر إم إلرسر ن  م وإلي 

ي  (11
ن
 م. 9292ديسمير  12ؤبرإء ذمة إلسادة أعضاء مجلس إإلدإرة عن كل ما يتعلق بتضفاتهم عن إلسنة إلمالية إلمنتهية ف

ن للسنة  (11 ي إلحسابات إلخارجيير
ن مدقق  ن أو ؤعادة تعيير ي تعيير

ن
م وتفويض مجلس إإلدإرة بتحديد أتعابهم، وذلك 9292ديسمير  12إلمالية إلمنتهية ف

 خاضع لموإفقة مضف إلبحرين إلمركزي. 

كات إلتجارية927ما يستجد من أعمال طبقا للمادة ) (12  .( من قانون إلرسر
 

 جدول أعمال ؤجتماع إلجمعية إلعامة غير إلعادية

 م. 9228مارس  99عىل محضن إإلجتماع إلسابق للجمعية إلعامة غير إلعادية إلمنعقد بتاري    خ  إلموإفقة .1

ي ؤل مبلغ  122,222,,2إلموإفقة عىل توصية مجلس إإلدإرة بزيادة رأس إلمال إلصادر وإلمدفوع من مبلغ  .2
دينار  25,222,222دينار بحرينن

ي وذلك لتوزي    ع أسهم منحة بمقدإر 
  7,222,222بحرينن

 
.  722,222وبما يساوي  سهما ي

 دينار بحرينن

"حدد رأس إلمال إلصادر وإلمدفوع بالكامل بمبلغ : ( من إلنظام إألساسي لتقرأ كالتالي 6إلمادة )و ( من عقد إلتأسيس 5إلموإفقة عىل تعديل إلمادة ) .3

ي ) 25,222,222
( موزعا عىل  خمسةدينار بحرينن ي

ة مليون دينار بحرينن   252,222,222عرسر
 
(، إلقيمة إإلسمية خمس)مائة و سهما

 
ن مليون سهما ير

". ي
 للسهم مائة فلس بحرينن

إلنظام عقد إلتأسيس و عىل  أعاله إلمذكورة إلتعديالت لتنفيذ ؤجرإءإت ومتطلبات من يلزم بما تخويل مجلس إإلدإرة أو من يخوله إلمجلس للقيام .4

كة وتمثيل كاتب إلعدل إألساسي وإلتوقيع عليه أمام ن  ذإت إلرقابية هاتإلج أمام إلرسر  .إلصلة نيابة عن إلمساهمير

 

 



 

 بطاقة تىكيل

 
ك -----------------------------------------------------------------أنا إلموقع أدناه  ي إلشر

 
 ف
ً
ي مساهما

د/   ي  ت إلس د وكل  ويتية للتأمير  )ش.م.ب.( ق    ة إلبحرينية إلك  بصفت 

ي  -------------------------------------------------
 
ي ف

ي بالحضور وإلتصويت نيابة عت 
 
كة وإلمقرر عقدهما ف ؤجتماعي إلجمعية إلعامة إلعادية وغير إلعادية  للشر

ة عىل إلتوإلي من صباح يوم إإلثنير  إلموإفق  ة وإلنصف وإلحادية عشر ي ، وذلك عن طريق إ م2121مارس  29إلساعة إلعاشر
 
، أو أي إجتماع مؤجل إلتصال إلمرئ

 .ماعنه

 

 عتماد النقاط التالية :إ

 الجمعية العامة العاديةإجتماع جدول أعمال 

 م. 9292مارس  95عىل محضن ؤجتماع إلجمعية إلعامة إلمنعقد بتاري    خ إلموإفقة  .2

كة للسنة إلمالية  .9 ي مناقشة تقرير مجلس إإلدإرة عن أعمال إلرسر
ن
 م وإلمصادقة عليه. 9292ديسمير  12إلمنتهية ف

ي  .1
ن
ن عن إلبيانات إلمالية للسنة إلمالية إلمنتهية ف ي إلحسابات إلخارجيير

 م. 9292ديسمير  12إإلستماع ؤل تقرير مدقق 

ي  .,
ن
 .م وإلمصادقة عليها9292ديسمير  12مناقشة إلبيانات إلمالية للسنة إلمالية إلمنتهية ف

ي ؤعتماد توصية مجلس  .5
ن
ي أرباح إلسنة إلمالية إلمنتهية ف

ن
 : م عىل إلنحو إلتالي 9292ديسمير  12إإلدإرة بتخصيص صاف

ي  112,812تحويل مبلغ  . أ
ي ؤل إإلحتياطي إلقانوئن

 .دينار بحرينن

ي دينار  9,216,2,2 ما مجموعه فلس للسهم إلوإحد 25% من رأس إلمال إلمدفوع أي ما يعادل 25توزي    ع أرباح نقدية قدرها  . ب
 .بحرينن

دينار  722,222سهم ما مجموعه  222سهم لكل  8952.,أي ما يعادل من رأس إلمال إلمدفوع % 8952.,توزي    ع أسهم منحة قدرها  . ج

ي 
 .بحرينن

ي ؤل إألرباح إلمستبقاة 150,342تحويل مبلغ  . د
 .دينار بحرينن

ح توزي    ع مكافأة ألعضاء مجلس إإلدإرة بمبلغ ؤجمالي قدره   .6 ي  252,222إلموإفقة عىل مقي 
ن
ي للسنة إلمالية إلمنتهية ف

ديسمير  12دينار بحرينن

 .م9292

عات وإلهبات 52,222ؤقرإر رصف مبلغ  .7 ي للتير
 .دينار بحرينن

ي جرت مع إألطرإف ذإت إلعالقة   .8
ن عن إلعمليات إلن  ي تبليغ إلمساهمير

ن
 .م9292ديسمير  12خالل إلسنة إلمالية إلمنتهية ف

كات لسنة  .9 كة بمتطلبات مضف إلبحرين إلمركزي وإلمصادقة عليه9292مناقشة تقرير حوكمة إلرسر إم إلرسر ن  .م وإلي 

ي  .22
ن
  م9292ديسمير  12ؤبرإء ذمة إلسادة أعضاء مجلس إإلدإرة عن كل ما يتعلق بتضفاتهم عن إلسنة إلمالية إلمنتهية ف

ي  .22
ن
ن للسنة إلمالية إلمنتهية ف ي إلحسابات إلخارجيير

ن مدقق  ن أو ؤعادة تعيير  . م وتفويض مجلس إإلدإرة بتحديد أتعابهم9292ديسمير  12تعيير

كات إلتجارية927ما يستجد من أعمال طبقا للمادة ) .29  . ( من قانون إلرسر
 

 جدول أعمال ؤجتماع إلجمعية إلعامة غير إلعادية

 م. 9228مارس  99عىل محضن إإلجتماع إلسابق للجمعية إلعامة غير إلعادية إلمنعقد بتاري    خ  إلموإفقة .2
ي ؤل مبلغ  122,222,,2إلموإفقة عىل توصية مجلس إإلدإرة بزيادة رأس إلمال إلصادر وإلمدفوع من مبلغ  .9

دينار  25,222,222دينار بحرينن
ي وذلك لتوزي    ع أسهم منحة بمقدإر 

 وبما يساوي سه 7,222,222بحرينن
 
.  722,222ما ي

 دينار بحرينن
"حدد رأس إلمال إلصادر وإلمدفوع بالكامل : ( من إلنظام إألساسي لتقرأ كالتالي 6إلمادة )و ( من عقد إلتأسيس 5إلموإفقة عىل تعديل إلمادة ) .1

ي ) 25,222,222بمبلغ 
( موزعا عىل  خمسةدينار بحرينن ي

ة مليون دينار بحرينن   252,222,222عرسر
 
(، إلقيمة خمس)مائة و  سهما

 
ن مليون سهما ير

". ي
 إإلسمية للسهم مائة فلس بحرينن

عقد إلتأسيس عىل  أعاله إلمذكورة إلتعديالت لتنفيذ ؤجرإءإت ومتطلبات من يلزم بما تخويل مجلس إإلدإرة أو من يخوله إلمجلس للقيام .,
كة وتمثيل كاتب إلعدل إلنظام إألساسي وإلتوقيع عليه أمامو  ن  ذإت إلرقابية إلجهات أمام إلرسر  إلصلة نيابة عن إلمساهمير

 

 

 

 كال نعم
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 مالحظة هامة للمساهمير  
ي حضور إإلجتماع (1

ن فن ن إلرإغبير ن إلمسجلير ي عن طريق إإلتصال يرجر من إلمساهمير
ن )إلبحرين( ذ.م.م إلمرئ  ن تكنولوجير ( للسادة كفير ن يد  .ؤرسال طلب إلحضور )إلشخص إلمفوض لألشخاص إإلعتباريير عير إلير

ي 
وئن وإضحة لمستندإت إلهوية أو جوإز إلسفر للمساهم أو من سيمثله. وبعد إلتأكد من ساعة عىل إألقل من إليوم إلمحدد لإلجتماع وإرفاق صورة  24قبل  bahrain.helpdesk@kfintech.comإإللكي 

ي إإلجتماع 
ي عن طريق إإلتصال صحة إلمعلومات سيتم ؤرسال تعليمات إلمشاركة فن

  .إلمرئ 

كة بتاري    خ عقد ؤجتماع (2 ن للرسر ي سجل إلمساهمير
 إلجمعية إلعامة يحق ألي مساهم مسجل ؤسمه فن

 
ن إإلعتبار أن  إلحضور أو أن يوكل خطيا عنه أي شخص لحضور إإلجتماع وإلتصويت نيابة عنه، مع إألخذ بعير

كة ي إلرسر
 .يكون هذإ إلوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس إإلدإرة أو موظقن

ي حال كان إلمساهم (3
 بختم عتباري، ويجب أن يكون إلتوكيل بالتوقيع عن إلمساهم إإل  إلتوكيل موقع من مفوضتقديم  إإلجتماع، يجب عىل إلوكيل إلذي يحضن شخصية ؤعتباريةفن

 
 .إلمساهممختوما

كة يمكنكم إلحصول عىل نسخة من بطاقة إلتوكيل من خالل (4 ي للرسر
وئن ي لبورصة إلبحرين  www.gigbh.comزيارة إلموقع إإللكي 

وئن  . www.bahrainbourse.comوإلموقع إإللكي 

ن ش.م.ب. عىل إلعنوإن: مبنن مبنن ساعة عىل إألقل من موعد إإلجتماع لدى  24يجب ؤيدإع إلتوكيل )بطاقة إلتوكيل( قبل (5 كة إلبحرينية إلكويتية للتأمير  – 428، ضاحية إلسيف 2835، طريق 2775إلرسر

ي عن طريق ويمكن أن تسلم  بطاقة إلتوكيل باليد أو  إلمنامة مملكة إلبحرين.  – 16610صندوق بريد 
وئن يد إإللكي  يد أو إلير مع إلتأكد من ؤستالمها قبل إنتهاء إلموعد إلمحدد.  fardan@gig.com.bhإلير

ي تقدم بعد ؤ
 نتهاء إلموعد إلمحدد تعتير غير صالحة ألغرإض إإلجتماع. إلجدير بالذكر أن بطاقة إلتوكيل إلن 

ي (6
ن
ي  م2020ديسمير   31يمكنكم إلحصول عىل إلبيانات إلمالية إلموحدة إلمدققة للسنة إلمالية إلمنتهية ف

وئن كة إإللكي  ي لبورصة  www.gigbh.comمن خالل موقع إلرسر
وئن   إلبحرينأو إلموقع إإللكي 

www.bahrainbourse.com. 

 (.17119914ألي إستفسارإت يرجر إالتصال بسكرتير مجلس إإلدإرة عىل إلرقم إلتالي )(7
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