
يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب )»المجموعة«( دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية 
العمومية العادية وغير العادية المقرر عقدهما ــ بمشيئة الله تعالى ــ في تمام الساعة الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس، 1 
ربيع األول 1443 هـجرية، الموافق 7 أكتوبر 2021م عبر وسائل االتصال المرئية الحديثة )تجدون التفاصيل أدناه( وذلك للنظر في جدول 

األعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون االجتماع الثاني بمشيئة الله يوم  الخميس، 8 ربيع األول 
1443 هجرية الموافق 14  أكتوبر 2021م، على أن ينعقد االجتماع الثالث إذا اقتضى األمر يوم  الخميس، 15 ربيع األول 1443 هجرية 

الموافق 21  أكتوبر 2021م في نفس الزمان: 

جـــــدول أعمال الجمعية العامة العادية:

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق والمنعقد بتاريخ 06 أبريل 2021م  .1
الموافقة على استمرارية ادراج أسهم مجموعة جي إف إتش المالية في بورصة الكويت لألوراق المالية.  .2

الموافقة على إعادة شراء أسهم المجموعة )أسهم خزينة( بما ال يتجاوز 10% من إجمالي األسهم الصادرة لألغراض التالية، وذلك   .3
خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:

اإلستحواذ على أسهم المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب بموجب عرض استحواذ، باستخدام اسهم خزينة بما ال يتجاوز    •  
171,416,377 سهما عاديا بمايعادل 4,5% من اسهم المجموعة.    

التوسع اإلستراتيجي في مؤسسات مالية وإستثمارية  •  
برامج حوافز الموظفين.   •  

تفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه للقيام باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ما ورد أعاله، بما في ذلك على سبيل المثال وليس   .4
الحصر تمثيل المجموعة في المفاوضات النهائية لعملية اإلستحواذ واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة مع أي أطراف ذات صلة و الجهات 

الرقابية واألسواق والتوقيع على جميع األوراق والعقود النهائية و أي وثائق أخرى.  
مايستجد من أعمال طبقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.  .5

جـــــدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 06 أبريل 2021م  .1
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة على اصدار صكوك تصل قيمتها إلى 300 مليون دوالر امريكي على هيئة رأس مال إضافي   .2

دائم من الفئة األولى )Additional Perpetual Tier 1 Capital( وتخويل المجلس التخاذ القرارات المتعلقة بشأن الفائدة وغيرها من 
التفاصيل والتعديالت، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

تفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه للقيام باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ما ورد أعاله، بما في ذلك على سبيل المثال   .3
وليس الحصر تمثيل المجموعة في مايتعلق بإصدار الصكوك المذكورة أعاله واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة مع أي أطراف ذات صلة و 
الجهات الرقابية واألسواق والتوقيع على جميع األوراق والعقود النهائية و أي وثائق أخرى وتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي 

للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

جاسم محمد الصديقي
رئيس مجلس االدارة
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اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية
لمجموعة جي اف اتش المالية 

دعوة



ا الموقع أدناه أن
بصفتي مساهمًا في مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.

قد وكلت السيد

بطـــاقـــــــة تــوكـيـــــــل
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أمتنعكالنعمالجمعية العمومية العادية

1
المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق والمنعقد بتاريخ 06 أبريل 2021م

2
الموافقة على استمرارية ادراج أسهم مجموعة جي إف إتش المالية في بورصة الكويت لألوراق المالية.

3

الموافقة على إعادة شراء أسهم المجموعة )أسهم خزينة( بما ال يتجاوز 10% من إجمالي األسهم الصادرة 
لألغراض التالية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:

اإلستحواذ على أسهم المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب بموجب عرض استحواذ، باستخدام   •  
             اسهم خزينة بما ال يتجاوز 171,416,377 سهما عاديا بمايعادل 4,5% من اسهم المجموعة. 

التوسع اإلستراتيجي في مؤسسات مالية وإستثمارية  •  
برامج حوافز الموظفين.   •  

4

تفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه للقيام باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ما ورد أعاله، بما في ذلك 
على سبيل المثال وليس الحصر تمثيل المجموعة في المفاوضات النهائية لعملية اإلستحواذ واتخاذ جميع 

اإلجراءات الالزمة مع أي أطراف ذات صلة و الجهات الرقابية واألسواق والتوقيع على جميع األوراق والعقود 
النهائية و أي وثائق أخرى.  

 

مايستجد من أعمال طبقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.5

بالحضـــور والتصويـــت نيابـــًة عنـــي فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة العاديـــة وغيـــر العاديـــة المقـــرر عقدهمـــا ـــــ بمشـــيئة اللـــه تعالـــى ـــــ فـــي 
ــائل  ــر 2021م عبـــر وسـ ــاح يـــوم الخميـــس، 1 ربيـــع األول 1443 هــــجرية، الموافـــق 7 أكتوبـ ــر مـــن صبـ ــاعة الحاديـــة عشـ ــاعة السـ تمـــام السـ
ـــاه( وذلـــك للنظـــر فـــي جـــدول األعمـــال التالـــي بيانـــه، وفـــي حـــال عـــدم اكتمـــال النصـــاب  االتصـــال المرئيـــة الحديثـــة )تجـــدون التفاصيـــل أدن
ـــى أن  ـــر 2021م، عل ـــة الموافـــق 14  أكتوب ـــع األول 1443 هجري ـــس، 8 ربي ـــوم  الخمي ـــه ي ـــي بمشـــيئة الل ـــي، فســـيكون االجتمـــاع الثان القانون
ـــر 2021م فـــي نفـــس الزمـــان. ـــة الموافـــق 21  أكتوب ـــع األول 1443 هجري ـــوم  الخميـــس، 15 ربي ـــث إذا اقتضـــى األمـــر ي ينعقـــد االجتمـــاع الثال
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أمتنعكالنعمالجمعية العامة غير العادية

1
المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 06 أبريل 2021م

2

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة على اصدار صكوك تصل قيمتها إلى 300 مليون دوالر امريكي 
على هيئة رأس مال إضافي دائم من الفئة األولى )Additional Perpetual Tier 1 Capital( وتخويل 

المجلس التخاذ القرارات المتعلقة بشأن الفائدة وغيرها من التفاصيل والتعديالت، وذلك خاضع لموافقة 
مصرف البحرين المركزي.

3

تفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه للقيام باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ما ورد أعاله، بما في 
ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تمثيل المجموعة في مايتعلق بإصدار الصكوك المذكورة أعاله 

واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة مع أي أطراف ذات صلة و الجهات الرقابية واألسواق والتوقيع على جميع 
األوراق والعقود النهائية و أي وثائق أخرى وتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للمجموعة بالنيابة 

عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

إسم المساهم: عدد األسهم:رقم المساهم:

الختم:                                                           التوقيع:                                   التاريخ:     /     /2021م

مالحظة هامة للمساهمين:

نوجه  عناية السادة المساهمين الكرام إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية وذلك لضمان دخولهم االجتماع عبر وسائل االتصال المرئية 
الحديثة بكل يسر وسهولة: -

إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض   o
باإلضافة الى بطاقة التفويض على البريد اإللكتروني agm@gfh.com وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل 24 ساعة على 

األقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة ارسال عنوان البريد االلكتروني ورقم االتصال لمن يود الحضور.
بعد استالم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي  )ZOOM( وذلك قبل   o
موعد انعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال أو الحاسب اآللي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة

يحق ألي مساهم مسجل إسمه 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.

iservice@gfh.com باليد لدى البنك أو البريد او الفاكس رقم 17911380 973+ أو البريد اإللكتروني  o
للمساهمين من الدول األخرى: السادة كفين تكنولوجيز )البحرين( ذ.م.م. – ص.ب. 514 – المنامة – مملكة البحرين فاكس 17212055 973+  o

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


