
 

 �طاقة تو�یل
 اعتماد النقاط التالیة :  

 امتنع                 جدول أعمال الجمعیة العامة العاد�ة:

املنعقد بتاريخ    قراءة .1 العامة العادية          واملصادقة عليه.  2021ابريل   14حمضر اجتماع اجلمعية 

املنتهية يف   مناقشة .2 الشركة خالل السنة املالية  عن نشاط        واملصادقة عليه.م  31/12/2021تقرير جملس اإلدارة 

    م31/12/2021للسنة املالية املنتهية يف   البيا�ت املالية عن  اخلارجيني االستماع إىل تقرير مدققي احلساابت .3
املدققة للشركة عن ا   .4 املنتهية يف   مناقشة البيا�ت املالية    .واملصادقة عليها   م31/12/2021لسنة املالية 
 والبالغ وحتويل املتبقي   ٪ من صايف االرابح العائدة ملسامهي الشركة وذلك لتلبيةمتطلبات قانون التجارة البحريين للشركات10الذي يشكل د�نري   280,823حتويل مبلغ  .5

 .ديناراىل االرابح املستبقاة  2,527,407
الصناعة والتجارة والسياحة الشركة مبتطلبات مصرف البحرين املركزي  موالتزا   م2021مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة   .6  . و املصادقة عليه  ووزارة 
املنتهيةن التبليغ ع .7 اليت جرت خالل السنة املالية   ن  م  )32(يضاح رقم  األطراف ذات العالقة كما هو مبني يف اإلمع أٍي من  م  31/12/2021 يف العمليات 

مع املا         يةمن قانون الشركات التجار   189دة  البيا�ت املالية متاشياً 
عن   .8 املنتهيةإبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة   م31/12/2021يف  كل مايتعلق بتصرفاهتم عن السنة املالية 

بتحديد أتعاهبم  م2022تعيني أو إعادة تعيني مدققي احلساابت للسنة املالية   .9  وختويل جملس اإلدارة 
اإلدارة ل( مخسة اعضاء) لفرتة الثالث سنوات القادمة .10      انتخاب اعضاء جملس 

 .من قانون الشركات التجارية  207مايستجد من أعمال طبقا للمادة   .11

   العاد�ة:غیر جدول أعمال الجمعیة العامة  
    
   

 

 

 

املتحدة لالستثماربصفيت مسامهاً يف                                             أ� املوقع أد�ه                           / ( ش م ب) قد وكلت السيد  الشركة اخلليجية 

 .أو يف أي اجتماع مؤجل عنها   -  2022 مارس  29املوافق   الساعة الواحدة ظهرا  ثالاثءاليوم    ا واملقرر عقدهالعادية العمومية   ةابحلضـور والتصويـت نيابـة عنـي يف اجتمـاع اجلمعيـ
 النسبة % ...............                         رقم املساهم : 

 التوقيع             اسم املساهم :

   عدد األسهم : 

هص ب ككصحئ ل ة هئ  ك:نلإلحطئ
 ذ.م.م بمكاتبھم الكائنة بالطابق السابع    تكنولوجيكیفنو نسخة من بطاقة التوكیل من خالل السادة شركة  31/12/2021نة المالیة المنتھیة في  یمكنكم الحصول على البیانات المالیة للس

،    17212055، فاكس:  17215080، ھاتف:    514المنامة مملكة البحرین ص.ب.    -  305مجمع    383طریق    31في برج الزامل بنایة رقم 
bahrain.helpdesk@kfintech.com   

   و التصویت یحق ألي مساھم مسجل أسمھ في سجل المساھمین للشركة بتاریخ عقد اإلجتماع الحضور شخصیاً أو أن یوكل خطیاً عنھ أي شخص لحضور اإلجتماع
 أو موظفي الشركة.  نیابة عنھ مع األخذ بعین اإلعتبار أن یكون ھذا الوكیل من غیر رئیس و أعضاء مجلس اإلدارة

   ،ویجب أن یكون في حال إذا كان المساھم شركة ، یجب على الوكیل الذي یحضر اإلجتماع تقدیم خطاب تفویض من المساھم یخّولھ بأنھ الموكل لذلك المساھم
سیكون االجتماع من خالل برنامج "   الموعد المحدد إلیداع التوكیل.التفویض خطیاً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن یقدم قبل انتھاء  

سیكون االجتماع من خالل برنامج  ساعة.  24للحصول على وصلة االجتماع قبل االجتماع ب   vkrish@ugiccorp.comزووم" وعلیھ یرجى ارسال ایمیل الى الشركة  
الكتروني) بالحضور" زووم" وتق  الھویة او جواز السفرونسخة من التوكیل للحاضرین من غیر المساھمین (وبیانات االتصال: عنوان ،تلفون برید   .دیم صورة 

   أن تسلم  بطاقة التوكیل بالید أو   ). و یمكن32المنامة طابق    -ساعة على األقل  من موعد اإلجتماع  (في مقر الشركة في برج المؤید  24یجب إیداع التوكیل (بطاقة التوكیل) قبل
) مع التأكد من استالمھا قبل انتھاء الموعد المحدد. الجدیر بالذكر أن بطاقة التوكیل التي تقدم  vkrish@ugiccorp.com) أو البرید اإللكتروني ( 17581644البرید أو الفاكس (

 بعد انتھاء الموعد المحدد تعتبر غیر صالحة ألغراض اإلجتماع.
  17581654استفسارات یرجى االتصال بقسم  العالقات العامة و عالقات المستثمرین على الرقم التالي: (ألي(  . 

 ال نعم

املنعقد يف  .1 العامة غري العادية  حمضر اجتماع اجلمعية   .2018أبريل   4قراءة واعتماد 
األساسي .2 النظام  تعديل  على  التأسيس املوافقة  مع متطلبات وعقد  ليتوافق  رقم ( للشركة  ) و 63و ( )20رقم ( والقانون 2020 ) لسنة28القانون 

الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( 2021 لسنة )64( البحريين  الشركات التجارية  قانون  )  3رقم (  . والقرار الوزاري2001) لسنة 21بتعديل بعض أحكام 
الرمسية  2022 لسنة  .بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، وذلك بعد احلصول على املوافقات 

الت .3 األساسي والتوقيع عليهما وتصديقهما لدى اجلهات املختصة وتنفيذ مجيع  تفويض الرئيس  نفيذي او من يفوضه ابستكمال تعديل عقد التأسيس والنظام 
العمومية العادية وغري العادية.  القرارات اليت تصدر من اجلمعية 
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