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 المحترم  السيــــد حسن عبدالرحمن السركال

 رئيس تنفيذي العمليات –نائب رئيس تنفيذي 

 رئيس قطاع العمليات

 9700ص.ب  ,سوق دبي المالي

 اإلمارات العربية المتحدة –دبــــــي 

 

 ،ورحمة هللا وبركاته، السالم عليكم

 

 ماع الجمعية العامة لمجموعة جي إف إتش الماليةإجت: الموضوع
 

فق اتود مجموعة جي إف إتش المالية إعالم السادة المساهمين واألسواق بأن إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده اليوم االثنين المو

. وبالتالي، سيتم عقد اإلجتماع الثاني في يوم %16.58، حيث بلغ النصاب المطلوبلم يتمكن من إكمال النصاب  2020مارس  23

صباحاً عبر وسائط اإلتصال اإللكترونية. وعليه نوجه السادة المساهمين إلى  11:00في تمام الساعة  2020مارس  30اإلثنين الموافق 

 -:وسهولة ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم االجتماع بيسر

 

إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في  -1

وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر  agm@gfh.comالتفويض باإلضافة الى بطاقة التفويض على البريد اإللكتروني 

 .ساعة على األقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة ارسال البريد االلكتروني ورقم االتصال لمن يود الحضور 24 وذلك قبل

( ZOOMبعد استالم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي ) -2

ت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال أو الحاسب اآللي، كما يشترط وجود وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليتسنى له تثبي

 .خاصية الصوت والصورة

 

وموافقة المساهمين على توزيع األرباح النقدية، تجدون أدناه التواريخ المهمة في  2020مارس  30في حال إكتمال النصاب يوم اإلثنين 

 :هذا الشأن

 

 الحدث التاريخ

 2020مارس  30
 اجتماع الجمعية العامة تاريخ 

 )تاريخ موافقة المساهمين(

 2020أبريل  2
 تستحاا  ارأراا الآخر يوم تداول 

 في سجل األسهم يوم االستحقاق( مالمساه تم تقييد اسمليستحقاق األرباح، اليوم تداول  رآخ(

 2020أبريل  5
 سهم ادون اتستحاا التداول  تاريخ 

 ألرباح(ل)أول يوم تداول بدون استحقاق 

 2020أبريل  6
 لألتسهم المدرجة في اورصة البحرين وتسو  داي المالييوم االتستحاا  

 )المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

 2020أبريل  7
 الكويتفي اورصة لألتسهم المدرجة يوم االتستحاا  

 )المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

 2020أبريل  20
 يوم الدفع

 رباح على المساهمين المستحقين(األ)اليوم الذي سيتم فيه توزيع 

 

 

 ،،وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 

 

 

 

 مريم جوهري  

 ومكافحة غسل ارأموالرئيس اإللتزام  
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