
    

اجتماع الجمعية العمومية العادية
لمجموعة جي اف اتش المالية 

يسـر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب دعوة مسـاهمي الشـركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية 
ــ فـي تمـام السـاعة الحاديـة عشـر من صبـاح يـوم األربعاء،  ــ بمشـيئة اللـه تعالـىـ  العموميـة العاديـة المقـرر عقدهـاـ 
6 صفـر 1442 هــجرية، الموافـق  23 سـبتمبر 2020م بمنتجـع وسـبا قصـر العريـن، وذلـك للنظـر فـي جـدول األعمال 
التالـي بيانـه، وفـي حـال عـدم اكتمـال النصـاب القانونـي، فسـيكون االجتماع الثاني بمشـيئة الله يـوم األربعاء، 13 
صفـر 1442 هجريـة الموافـق 30 سـبتمبر 2020م، علـى أن ينعقـد االجتمـاع الثالـث إذا اقتضـى األمـر يـوم األربعـاء، 

ـ 20 صفـر 1442 هجريـة الموافـق 7 أكتوبـر 2020م فـي نفـس الزمـان والمـكان:ـ 

جـــــدول أعمال الجمعية العامة العادية:

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 6 أبريل 2020م  .1  
المصادقة والترخيص على عمليات إعادة هيكلة المصرف الخليجي التجاري )”المصرف”( تماشيًا مع    .2  

المادة )189( من قانون الشركات البحريني، وحسب االتفاقيات التالية:   
قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية تبادل أصول مالية واستثمارية بقيمة 46.4 مليون دينار بحريني    •  

التجاري. الخليجي  المصرف  مع    
قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية مع المصرف لضمان تغطية االكتتاب في صكوك رأس المال من    •  
الفئة األولى التابعة للمصرف بقيمة 60 مليون دينار بحريني بعالوة إصدار قدرها 12 مليون دينار     

بحريني، وحصول المجموعة على رسوم اكتتاب قدرها 12,1 مليون دينار بحريني.   
الموافقة على تعديل رصيد الخسائر المتراكمة من خالل تحويل مبلغ )110,273,000( دوالر أمريكي    .3  

من االحتياطي القانوني، وذلك خاضع ألي موافقات رقابية.   
إضافة   بعد  2019م  ديسـمبر   31 فـي  المنتهيـة  الماليـة  للسـنة  الحوكمـة  تقريـر  على  المصادقــة   .4  

المكافآت. باستراتيجية  المتعلق  البند    
المصادقة على تعيين السيد علي مراد والسيد أحمد األحمدي كأعضاء معينين في مجلس إدارة المجموعة.  .5  

انتخاب مجلس إدارة البنك للسنوات الثالث القادمة والمكون من عدد عشرة مقاعد شريطة    .6  
الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي   

ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة )207( من قانون الشركات التجارية  .7  

جاسم الصديقي          
رئيس مجلس اإلدارة          
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أنا الموقع أدناه

بصفتي مساهمًا في مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.
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كالنعمالجمعية العامة العادية

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 6 أبريل 2020م1
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)»المصرف«(  التجاري  الخليجي  المصرف  هيكلة  إعادة  عمليات  على  والترخيص  المصادقة 
تماشيًا مع المادة )189( من قانون الشركات البحريني، وحسب االتفاقيات التالية:

قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية تبادل أصول مالية واستثمارية بقيمة 46.4 مليون دينار   •
بحريني مع المصرف الخليجي التجاري.

قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية مع المصرف لضمان تغطية االكتتاب في صكوك رأس   •
المال من الفئة األولى التابعة للمصرف بقيمة 60 مليون دينار بحريني بعالوة إصدار 
قدرها 12 مليون دينار بحريني، وحصول المجموعة على رسوم اكتتاب قدرها 12,1 مليون 

دينار بحريني.

الموافقة على تعديل رصيد الخسائر المتراكمة من خالل تحويل مبلغ )110,273,000( 3
دوالر أمريكي من االحتياطي القانوني، وذلك خاضع ألي موافقات رقابية.

ة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2019م 4 ـ نة المالي ة للسـ ر الحوكمـ ـ ـة على تقري المصادقـ
بعد إضافة البند المتعلق باستراتيجية المكافآت.

المصادقة على تعيين السيد علي مراد والسيد أحمد األحمدي كأعضاء معينين في 5
مجلس إدارة المجموعة.

انتخاب مجلس إدارة البنك للسنوات الثالث القادمة والمكون من عدد عشرة مقاعد 6
شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة )207( من قانون الشركات التجارية7

بالحضـــور والتصويـــت نيابـــًة عنـــي فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة العاديـــة المقـــرر عقـــده فـــي تمام الســـاعة الحادية عشـــر 
مـــن صبـــاح يـــوم األربعـــاء، 6 صفـــر 1442 هــــجرية، الموافـــق  23 ســـبتمبر 2020م بمنتجـــع وســـبا قصـــر العريـــن، وذلـــك 
للنظـــر فـــي جـــدول األعمـــال التالـــي بيانـــه، وفـــي حـــال عـــدم اكتمـــال النصـــاب القانونـــي، فســـيكون االجتمـــاع الثانـــي 
بمشـــيئة اللـــه يـــوم األربعـــاء، 13 صفـــر 1442 هجريـــة الموافـــق 30 ســـبتمبر 2020م، علـــى أن ينعقـــد االجتمـــاع الثالـــث 
إذا اقتضـــى األمـــر يـــوم األربعـــاء، 20 صفـــر 1442 هجريـــة الموافـــق 7 أكتوبـــر 2020م فـــي نفـــس الزمـــان والمـــكان: ـــــ

إسم المساهم: عدد األسهم:رقم المساهم:

الختم:                                                           التوقيع:                                   التاريخ:      /      / 2020م

نسخة إلكترونيةبطاقة توكيل



مالحظة هامة للمساهمين:

يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خالل موقع البنك اإللكتروني www.gfh.com، أو موقع بورصة البحرين  • 
www.bahrainbourse.com او طلبها من البنك او مسجلي االسهم.

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

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

انتهاء الموعد المحدد إليداع التوكيل.

يجب إيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل 24 ساعة على األقل من موعد االجتماع كما هو مشار اليه ادناه، مع التأكد من تسليمها قبل   •
انتهاء الموعد المحدد، وننوه بأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة ألغراض االجتماع.

agm@gfh.com باليد لدى البنك أو البريد او الفاكس رقم 17911380 973+ أو البريد اإللكتروني  -
للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة  ص.ب. 22077 – دولة الكويت – فاكس رقم 2469457 965+.  -

للمساهمين من الدول األخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. – ص.ب. 514 – المنامة – مملكة البحرين فاكس 17212055 973+.  -

ألي استفسارات يرجى االتصال بقسم عالقات المستثمرين على الرقم التالي: 17538787 973+.
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