
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية 

يســر مجلــس إدارة الشــركة البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن )ش.م.ب( دعــوة المســاهمين الكــرام لحضــور إجتمــاع الجمعيــة العامــة 
العاديــة للشــركة والمقــرر عقــده فــي تمــام الســاعة 10:30 صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق 25 مــارس 2020م بقاعــة اإلجتماعــات 
بمبنــى الشــركة الرئيســي بالطابــق العاشــر بضاحيــة الســيف بمملكــة البحريــن. وفــي حالــة عــدم توافــر النصــاب القانونــي الــازم 
لعقــد هــذا اإلجتمــاع، تنعقــد الجمعيــة العامــة العاديــة فــي إجتمــاع ثــاٍن لــذات جــدول األعمــال وفــي نفــس الزمــان والمــكان يــوم 
األربعــاء الموافــق 1 أبريــل 2020م، وكذلــك فــي حالــة عــدم توافــر النصــاب فــي اإلجتمــاع الثانــي تنعقــد الجمعيــة العامــة العاديــة 
فــي إجتمــاٍع ثالــٍث لــذات جــدول األعمــال وفــي نفــس الزمــان والمــكان يــوم األربعــاء الموافــق 8 أبريــل 2020م، وذلــك لمناقشــة 

وإقــرار جــدول األعمــال التالــي: 

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية
اإلطاع على محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 25 مارس 2019م والمصادقة عليه.( 1
ــة فــي 31 ديســمبر 2019م ( 2 ــة المنتهي ــي للســنة المالي مناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن أعمــال الشــركة والوضــع المال

ــه. والمصادقــة علي
اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.( 3
مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.( 4
إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص األرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م على النحو التالي:( 5

          أ- تحويل مبلغ 213,636 دينار بحريني إلى اإلحتياطي القانوني.
           ب- توزيع أرباح نقدية قدرها 15 فلس للسهم الواحد أو %15 من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 2,140,349     

                دينار بحريني )بعد خصم أسهم الخزينة( على المساهمين المسجلين بسجات الشركة بتاريخ اإلستحقاق 
                على النحو التالي:

التاريخ الحدث

26 مارس 2020 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق(

29 مارس 2020  تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

30 مارس 2020 يوم االستحقاق 
)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

9 أبريل 2020 يوم الدفع
)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(

ــي للســنة ( 6 ــار بحرين ــدره 150,000 دين ــي ق ــغ إجمال ــس اإلدارة بمبل ــأة ألعضــاء مجل ــع مكاف ــرح توزي ــى مقت ــة عل الموافق
ــة وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة. ــد موافق ــي 31 ديســمبر 2019م بع ــة ف ــة المنتهي المالي

إقرار صرف مبلغ 50,000 دينار بحريني للتبرعات والهبات.( 7
مناقشــة تقريــر حوكمــة الشــركات لســنة 2019م وإلتــزام الشــركة بمتطلبــات مصــرف البحريــن المركــزي والمصادقــة ( 8

عليــه.
تبليــغ المســاهمين عــن العمليــات التــي جــرت مــع األطــراف ذات العاقــة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ( 9

2019م، كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم )28( مــن البيانــات الماليــة.
إبــراء ذمــة الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن كل مــا يتعلــق بتصرفاتهــم عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ( 10

2019م.
تعييــن أو إعــادة تعييــن مدققــي الحســابات الخارجييــن للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م وتفويــض مجلــس ( 11

اإلدارة بتحديــد أتعابهــم، وذلــك خاضــع لموافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.
ــة مصــرف ( 12 ــد موافق ــة، بع ــاث ســنوات القادم ــرة الث ــس اإلدارة لفت ــة أعضــاء لمجل ــن ســتة أعضــاء وإنتخــاب أربع تعيي

ــزي. ــن المرك البحري
ما يستجد من أعمال طبقا للمادة )207( من قانون الشركات التجارية.( 13

مالحظة هامة للمساهمين:
يمكنكــم الحصــول علــى البيانــات الماليــة الموحــدة المدققــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م مــن مكتــب الشــركة الرئيســي بمنطقــة الســيف ( 1

وموقــع بورصــة البحريــن. كمــا يمكنكــم الحصــول علــى نســخة مــن بطاقــة التوكيــل مــن خــال الســادة كارفــي فينتــك ذ.م.م. بمكتبهــم رقــم 74 بالــدور 
الســابع مــن بــرج الزامــل مبنــى 31 طريــق 383 مجمــع 305 ص ب رقــم 514 – هاتــف رقــم )17215080( المنامــة – مملكــة البحريــن.

يحــق ألي مســاهم مســجل إســمه فــي ســجل المســاهمين للشــركة بتاريــخ عقــد اإلجتمــاع الحضــور شــخصياً أو أن يــوكل خطيــاً عنــه أي شــخص لحضــور ( 2
اإلجتمــاع والتصويــت نيابــة عنــه، مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار أن يكــون هــذا الوكيــل مــن غيــر رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفــي الشــركة.

فــي حــال إذا كان المســاهم شــركة، يجــب علــى الوكيــل الــذي يحضــر اإلجتمــاع تقديــم خطــاب تفويــض مــن المســاهم يخّولــه بأنــه المــوكل لذلــك المســاهم، ( 3
ويجــب أن يكــون التفويــض خطيــاً وصــادراً عــن الشــخص المفــوض بالشــركة و مختومــاً بختــم الشــركة وأن يقــدم قبــل انتهــاء الموعــد المحــدد إليــداع 

التوكيل.
يجــب إيــداع التوكيــل )بطاقــة التوكيــل( قبــل 24 ســاعة علــى األقــل مــن موعــد اإلجتمــاع لــدى الســادة كارفــي فينتــك ذ.م.م. ويمكــن أن تســلم  بطاقــة ( 4

التوكيــل باليــد أو البريــد أو رقــم الفاكــس )17921111( أو البريــد اإللكترونــي )fardan@gig.com.bh( مــع التأكــد مــن إســتامها قبــل انتهــاء الموعــد 
المحــدد. الجديــر بالذكــر أن بطاقــة التوكيــل التــي تقــدم بعــد إنتهــاء الموعــد المحــدد تعتبــر غيــر صالحــة ألغــراض اإلجتمــاع.

ألي استفسارات يرجى االتصال بسكرتير مجلس اإلدارة على الرقم التالي )17119914(.( 5

مراد علي مراد
رئيس مجلس اإلدارة

www.gigbh.comالبحرينية الكويتية للتأمين )ش.م.ب.( هي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة للتأمينات العامة


