
 
 دعــــــوة

 لجمعیة العمومیة غیر العادیة والجمعیة العامة العادیة
 م2016دیسمبر  31للسنة المالیة المنتھیة في 

 
غیر العمومیة ع الجمعیة الكرام لحضور اجتما مساھمي الشركةدعوة  ش.م.ب مجموعة جي أف اتش المالیةمجلس إدارة / یسر 

جمادي  25 مناألربعاء من صباح یوم  العاشرةفي تمام الساعة  بمشیئة هللا ــما ــ عقدھ المقررالعامة العادیة والجمعیة  عادیةال
وذلك  ، 28الطابق  –بمقر المجموعة في مرفأ البحرین المالي، البرج الشرقي  2017 فبرایر 22الموافق  ، ھـ 1438 األول

 األربعاء یومبمشیئة هللا  ، فسیكون االجتماع الثانيالقانوني عدم اكتمال النصابوفي حال  بیانھ، جدول األعمال التالي للنظر في
في نفس  2017 مارس 8الموافق  األربعاءاقتضى األمر یوم  إذااالجتماع الثالث ، على أن ینعقد 2017مارس  1الموافق 

 : ــالزمان والمكان
 

 :ادیةع العمومیة الغیرجدول أعمال الجمعیة 
 

 .2015أبریل  12المنعقد بتاریخ وغیر العادیة السابق  العمومیةمحضر اجتماع الجمعیة  على المصادقة .1

 أمریكي والرد 1,500,000,000من مبلغ  للمجموعةمناقشة توصیة مجلس اإلدارة بزیادة رأس المال المصرح بھ   .2
 9,433,962,264موزعة على أمریكي  والرد 2,500,000,000إلى مبلغ  سھم 5,660,377,358موزعة على 

   .دوالر أمریكي للسھم الواحد والمصادقة علیھا 0.265بقیمة أسمیة مقدارھا سھم 

االستحواذ الجدیدة للمجموعة والمتعلقة ب ةاالستراتیجیبخصوص مناقشة والمصادقة على توصیة مجلس اإلدارة ال  .3
أسھم المساھمین  مقایضةطریق عن  تراتیجیةاسات في البنیة التحتیة واصول استثماروعلى مؤسسات مالیة 

 597,994,604زیادة رأس المال الصادر والمدفوع من خالل  المجموعة من االصول باسھم والمستثمرین في تلك
بعد الحصول على  أسھم جدیدة، اصدار بحد أقصى عن طریق دوالر أمریكي 1,498,994,604إلى  دوالر أمریكي

 ذلك النحو التالي: ـ الرقابیة، ومن جمیع الجھات  الموافقات الالزمة

إصدار أسھم جدیدة  وذلك عن طریقدوالر امریكي،  450,500,000زیادة رأس المال بمقدار ال یتجاوز  )أ
أمریكي فضالً على عالوة إصدار  دوالر0.265 بقیمة أسمیة قدرھا  سھم 1,700,000,000 بحد أقصى

 0.36تقریبا  ما یعادل دوالر أمریكي    0.953(قیمة أجمالیة للسھم بمبلغ دوالر أمریكي   0.688مقدارھا 
البنیة  اصول) تخصص لالستحواذ على عدد من دینار كویتي 0.29 \ درھم أماراتي 3.5 \دینار بحریني  

 التحتیة والصنادیق االستثماریة.

أسھم جدیدة إصدار  وذلك عن طریق دوالر امریكي، 450,500,000زیادة رأس المال بمقدار ال یتجاوز  )ب
على عالوة إصدار  أمریكي فضالً  دوالر 0.265 قدرھابقیمة أسمیة  سھم 1,700,000,000بحد أقصى

المؤسسات لالستحواذ على عدد من  تحدد قیمتھا من قبل مجلس اإلدارة وفقاً ألوضاع السوق، تخصص
 اصول استثماریة اخرى.المالیة و

إصدارھا  المزمعالجدیدة في األسھم العادیة  على تنازل المساھمین الحالیین عن حق األولویة المصادقةولمناقشة ا .4
  حسب البند الثالث من جدول األعمال.



 
في  واالسھم المذكورة عملیاتالب تتعلق ىشروط أخر وأأحكام  ةأیاإلدارة للقیام بفرض مجلس  تفویضالمصادقة على  .5

 من جدول األعمال. البند الثالث

تخاذ كافة اإلجراءات الالزمة في ا س التنفیذي أو من ینوب عنھالرئیالموافقة على تفویض رئیس مجلس اإلدارة أو/و .6
إلتمام عملیات االستحواذ سالفة الذكر، واتخاذ  مجموعة في المفاوضات النھائیةال فیھ تمثیللتنفیذ ما ورد أعاله، بما 

البحرین ولدى كافة كل ما یلزم لذلك لدى األفراد ذات الصلة أو الجھات الرقابیة ذات العالقة داخل أو خارج مملكة 
والتوقیع  والتوقیع على كافة األوراق وعقود االستحواذ النھائیة ولتنفیذاألسواق المالیة المدرج فیھا أسھم المجموعة. 

أمام كاتب العدل  نمساھمیالبالنیابة عن األساسي للمجموعة أیة وثائق أو تعدیالت على عقد التأسیس والنظام  على
 جاء في جدول األعمال. ، بشأن مابمملكة البحرین

) 50عقد التأسیس والنظام األساسي للمجموعة لیتوافق مع متطلبات قانون رقم (على تعدیل بنود  والمصادقةمناقشة ال .7
، 2001) لسنة 21والخاص بتعدیل بعض احكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 2014لسنة 

 .صیاغة عقد التأسیس والنظام األساسي بأعاده، وذلك ما جاء في جدول األعمال وإضافة التعدیالت الالزمة بشأن
  .لیشمل جمیع تلك التعدیالت

  

 دول أعمال الجمعیة العامة العادیة:ـــــج
 
 .2016ابریل  05المنعقد بتاریخ وعلى محضر اجتماع الجمعیة العامة العادیة السابق المصادقة  .1

 علیھ.والمصادقة م 2016دیسمبر  31للسنة المالیة المنتھیة في  المجموعةن أعمال مجلس اإلدارة عقریر ت  قشةامن .2

 م.2016دیسمبر  31للسنة المالیة المنتھیة في  المجموعةتقریر ھیئة الرقابة الشرعیة عن التدقیق في أعمال  اإلستماع إلى .3

  .م2016دیسمبر  31ة في السنة المالیة المنتھی عنالخارجیین تقریر مراقبي الحسابات  اإلستماع إلى .4

 والمصادقة علیھا. 2016دیسمبر  31للسنة المالیة المنتھیة في  الموحدة مناقشة البیانات المالیة .5

 على النحو التالي: 2016الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة بتخصیص صافي أرباح العام  .6

 إلى االحتیاطي القانوني. دوالر أمریكي 21,712,400ترحیل مبلغ  )أ

دوالر امریكي  1,509,620ومبلغ  دوالر أمریكي ألعمال الخیر ومؤسسات المجتمع المدني 2,000,000مبلغ  داعتما )ب
 .لصندوق الزكاة

الجمعیة العامة العادیة  انعقادفي یوم  ھومسجل توزیع أرباح نقدیة عن كافة األسھم العادیة حسب سجل المساھمین كما )ت
 59,799,460قدره دوالر أمریكي للسھم الواحد بمبلغ أجمالي  0.0265من القیمة االسمیة للسھم بواقع  %10بنسبة 

 .، بعد موافقة مصرف البحرین المركزيدوالر أمریكي

 مستبقاه للعام القادم. كأرباحأمریكي  دوالر 65,727,060 ترحیل مبلغ )ث

 بواقع سھم واحد مقابل كل عشرة أسھم یمتلكھا المساھمأي  %10دارة بتوزیع أسھم منحة بنسبة توصیة مجلس اإل اعتماد .7
، بعد موافقة سھم 225,658,340وعددھا العادیة یوم انعقاد الجمعیة العامة حسب سجل المساھمین كما ھومسجل في 

 .مصرف البحرین المركزي



 
 مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.كدوالر أمریكي  2,500,000مبلغ  باعتمادالموافقة على توصیة مجلس اإلدارة  .8

وإلتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن  م2016دیسمبر  31للسنة المالیة المنتھیة في  الحوكمةتقریر  مناقشة .9
 .والمصادقة علیھ مصرف البحرین المركزي

 نمع أي أطراف ذات عالقة أو مع مساھمین رئیسیی لمنتھیةجرت خالل السنة المالیة ا التي عملیاتال علىوالترخیص المصادقة   .10
) 189تماشیاً مع المادة (وایضاحات البیانات المالیة  تقریر مجلس اإلدارة المعروض على الجمعیةكما ھو مبین في  في المجموعةا

 من قانون الشركات البحریني.

ح برنامج حوافز للصا الصادرسھم  300,000,000بحد اقصي ال یتجاوز صدار أسھم جدیدة اتفویض مجلس اإلدارة على  .11
 .للموظفین ت الداخلي إطار المكافأوفق الموظفین 

بكافة الصالحیات التخاذ كافة مجلس اإلدارة  وتفویضبورصة الكویت،  فيمجموعة الإدراج أسھم  استمراریةمناقشة  .12
  واإلداریة الالزمة. اإلجراءات القانونیةالقرارات الالزمة وفق 

 م.  2016دیسمبر  31كل ما یتعلق بتصرفاتھم عن السنة المالیة المنتھیة في ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولیة عن إبراء  .13

مجلس اإلدارة  وتفویض ،م2017دیسمبر  31في  ةالمنتھیللسنة المالیة  المجموعةمدققي حسابات تعیین  إعادةتعیین/الموافقة على  .14
 .)ى موافقة مصرف البحرین المركزيشریطة الحصول عل( بتحدید أتعابھم

 .م2017ھیئة الرقابة الشرعیة لعام اعادة تعیین تعیین/ ىالموافقة عل .15

شریطة الحصول على موافقة مصرف البحرین  2019إلى  2017للسنوات الثالث القادمة من  المجموعةمجلس إدارة  انتخاب .16
 المركزي.

 لشركات التجاریة.) من قانون ا207ما یستجد من أعمال طبقاً للمادة ( .17

 



 
 مالحظة ھامة للمساھمین:

 
، ونسخة من بطاقة التوكیل من خالل 31/12/2016یمكنكم الحصول على البیانات المالیة للسنة المالیة المنتھیة في  •

 ، او طلبھا من البنك او مسجلي االسھم.www.gfh.comموقع البنك االلكتروني 
 

ألي مساھم مسجل أسمھ في سجل المساھمین للشركة بتاریخ عقد االجتماع الحضور شخصیاً أو أن یوكل خطیاً  یحق •
ن یكون ھذا الوكیل من غیر رئیس التصویت نیابة عنھ مع األخذ بعین االعتبار أنھ أي شخص لحضور االجتماع وع
 أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي المجموعة.و
 

م شركة، یجب على الوكیل الذي یحضر االجتماع تقدیم خطاب تفویض من المساھم یخّولھ بأنھ في حال إذا كان المساھ •
مختوماً بختم الشركة ادراً عن الشخص المفوض بالشركة والموكل لذلك المساھم، ویجب أن یكون التفویض خطیاً وص

 قبل انتھاء الموعد المحدد إلیداع التوكیل. وأن یقدم
 

ساعة على األقل من موعد االجتماع كما ھو مشار الیھ ادناه، مع التأكد  24قة التوكیل) قبل یجب إیداع التوكیل (بطا •
الجدیر بالذكر أن بطاقة التوكیل التي تقدم بعد انتھاء الموعد المحدد تعتبر غیر  ،من استالمھا قبل انتھاء الموعد المحدد

 صالحة ألغراض االجتماع.
o أو البرید اإللكتروني  17911380 973+س رقم بالید لدى البنك أو البرید او الفاكiservice@gfh.com 
o  :فاكس رقم  –دولة الكویت  – 22077الشركة الكویتیة للمقاصة ص.ب. للمساھمین من دولة الكویت

+965 2469457. 
o  :مملكة  –المنامة  – 514ص.ب.  – السادة كارفي كمبیوتر شیر ذ.م.م.للمساھمین من الدول األخرى

 .17212055 973+البحرین فاكس 
 

) Form 3(على المساھمین الراغبین في ترشیح أنفسھم لعضویة مجلس اإلدارة للفترة القادمة ملء استمارة الترشح  •
 (CBB Rulebook-Vol.2)لمصرف البحرین المركزي ( يالموقع اإللكترونالتي یمكن الحصول علیھا من 

http://cbb.complinet.com/net_file_store/new_rulebooks/v/o/Vol_2_Form_3_Updated_May_12
Apr_2016.pdf  (ومن ثم ارسال   دینا بجمیع المعلومات المطلوبة والواردة في استمارة الترشحمع الحرص على تزو

إلى سكرتیر مجلس  15/2/2017مع الوثائق المطلوبة قبل تاریخ على جمیع الصفحات االستمارات األصلیة الموقعة 
اإلدارة في البنك، إما بتسلیمھا بالید أو بواسطة شركة توصیل على العنوان: مرفأ البحرین المالي، البرج الشرقي، 

 ذلك للحصول على الموافقات الرسمیة قبل یوم االجتماع.ا إلى الجھات الرقابیة المختصة و، لیتسنى تقدیمھ37الطابق 

 .17538787 973+التصال بقسم عالقات المستثمرین على الرقم التالي: ألي استفسارات یرجى ا
 

  

 د. أحمد المطوع              
 رئیس مجلس االدارة                                                                                                          

http://www.gfh.com/
mailto:iservice@gfh.com

