
يســر مجلــس إدارة الشــركة الخليجيــة المتحــدة لالســتثمار ش.م.ب. ســجل تجــاري رقــم 24377 دعــوة المســاهمين الكــرام لحضــور 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة والمقــرر عقدهــا يــوم الثالثــاء  الموافــق 29 مــارس  2022م الســاعة  1ظهــرا بمقــر الشــركة 
بضاحيــة الســيف- بــرج المؤيــد- طابــق 32 - المنامــة - مملكــة البحريــن ، واذا لــم يكتمــل النصــاب فســوف يتــم تأجيــل االجتمــاع 
الــي يــوم الثالثــاء 5 ابريــل 2022م فــي نفــس المــكان و الزمــان، وفــي حــال لــم يكتمــل النصــاب فســوف يتــم تأجيــل االجتمــاع الــى 

يــوم الثالثــاء 12 ابريــل 2022 م وذلــك لمناقشــة واقــرار جــدول األعمــال المبيــن ادنــاه واتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنه.

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 14 ابريل 2021 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليه.
3. االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

4. مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليها.
5. تحويــل مبلــغ 280٫823 دنانيــر منــه لالحتياطــي القانونــي الــذي يشــكل ٪10 مــن صافــي االربــاح العائــدة لمســاهمي الشــركة 
وذلك لتلبيةمتطلبات قانون التجارة البحريني للشــركات  وتحويل المتبقي والبالغ  2٫527٫407 دينارالى االرباح المســتبقاة.

الصناعــة  ووزارة  المركــزي  البحريــن  مصــرف  بمتطلبــات  الشــركة  والتــزام  2021م  لســنة  الشــركات  حوكمــة  تقريــر  مناقشــة   .6
عليــه.  المصادقــة  و  والســياحة  والتجــارة 

7. التبليــغ عــن العمليــات التــي جــرت خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م  مــع أٍي مــن األطــراف ذات العالقــة كمــا 
هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم )32( مــن البيانــات الماليــة تماشــيًا مــع المــادة 189 مــن قانــون الشــركات التجاريــة. 
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

9. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022م وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
10. انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة لـ )خمسة أعضاء( لفترة الثالث سنوات القادمة

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

1. قراءة واعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 4 أبريل 2018.
2. تعديــل اتفاقيــة االندمــاج واالتفــاق بشــأن الزراعــة بمــا يتوافــق مــع المرســوم االشــتراعي رقــم. قانــون رقــم )3( لســنة 2022 عــدد. 
)20( و )63( و )64( لسنة 2021 و ال. المرسوم بقانون رقم )28( لسنة 2020 بشأن تعديالت المرسوم االشتراعي رقم. القانون 

رقم )21( لســنة 2001 بإصدار قانون الشــركات التجارية وتعديالته الســابقة.
عليهمــا  والتوقيــع  األساســي  والنظــام  التأســيس  عقــد  تعديــل  باســتكمال  يفوضــه  مــن  او  التنفيــذي  الرئيــس  تفويــض   .3
وتصديقهمــا لــدى الجهــات المختصــة وتنفيــذ جميــع القــرارات التــي تصــدر مــن الجمعيــة العموميــة العاديــة وغيــر العاديــة.

الشـركـة الخـلـيـجيـة المـتـحـدة لإلسـتثـمـار ش.م.ب

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لالنعقاد

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:  

 يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م و نسخة من بطاقة التوكيل من خالل السادة 
شـركة كيفنتكنولوجـي ذ.م.م بمكاتبهـم الكائنـة بالطابـق السـابع فـي بـرج الزامـل بنايـة رقـم 31  طريـق 383 مجمـع 305 - المنامـة 
مملكـة البحريـن ص.ب. 514 ، هاتـف: 17215080، فاكـس: bahrain.helpdesk@kfintech.com ، 17212055 ابتـداء مـن يـوم 

االحـد13  مـارس 2022
 يحــق ألي مســاهم مســجل أســمه فــي ســجل المســاهمين للشــركة بتاريــخ عقــد اإلجتمــاع الحضــور شــخصيًا أو أن يــوكل خطيــًا 
عنــه أي شــخص لحضــور اإلجتمــاع و التصويــت نيابــة عنــه مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار أن يكــون هــذا الوكيــل مــن غيــر رئيــس و أعضــاء 

مجلــس اإلدارة أو موظفــي الشــركة.
vkrish@ugiccorp.com للحصـول  الشـركة   إلـى  ايميـل  ارسـال  »زووم« وعليـه يرجـى  برنامـج   سـيكون االجتمـاع مـن خـالل 
علـى وصلـة االجتمـاع قبـل االجتمـاع ب 24 سـاعة وتقديـم صـورة الهويـة او جـواز السفرونسـخة مـن التوكيـل للحاضريـن مـن غيـر 

الكترونـي( بالحضـور. ،تلفـون بريـد  المسـاهمين )وبيانـات االتصـال: عنـوان 
 فــي حــال إذا كان المســاهم شــركة ، يجــب علــى الوكيــل الــذي يحضــر اإلجتمــاع تقديــم خطــاب تفويــض مــن المســاهم يخّولــه بأنــه 
المــوكل لذلــك المســاهم، ويجــب أن يكــون التفويــض خطيــًا وصــادرًا عــن الشــخص المفــوض بالشــركة و مختومــًا بختــم الشــركة و أن 

يقــدم قبــل انتهــاء الموعــد المحــدد إليــداع التوكيــل.
بــرج  فــي  الشــركة  مقــر  )فــي  اإلجتمــاع   موعــد  مــن  األقــل   علــى  ســاعة   24 قبــل  التوكيــل(  )بطاقــة  التوكيــل  إيــداع  يجــب   
المؤيــد- المنامــة طابــق 32(.  يمكــن أن تســلم  بطاقــة التوكيــل باليــد أو البريــد أو الفاكــس )17581644 ( أو البريــد اإللكترونــي

)vkrish@ugiccorp.com( مع التأكد من استالمها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم 
بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة ألغراض اإلجتماع.

 ألي استفسارات يرجى االتصال بقسم  العالقات العامة و عالقات المستثمرين على الرقم التالي: )17581654(

جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية:

جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية:


