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 إعالن اىل السادة المساهمي   

 
 للجهود وال 

ا
ي تتخذها نظًرا للظروف الراهنة، واستكماًل

ازية التر نتشار د من اللوقاية والح البحرين مملكةجراءات االحتر
وس كورونا   من (19 –)كوفيد  فتر

ً
 بتوجيهات مرصف البحرين المركزي بهذا الشأن، وحرصا

ً
اما ز ي إف، والتر  مجموعة ج 

ز عت  وسائط االتص ( عىل السالمة العامة، فقد تقرر توفتر خيار المجموعةش.م.ب ) إتش المالية ال مشاركة المساهمير
ي 
ز
ي ف

ي تمام ال -بمشيئة هللا تعاىل  –ا والمقرر عقده جموعةالعادية للم مومية إجتما  الجمعية العالمرئ 
ز
الحادية ساعة ف

 م، بمنتجع وسبا العرين. 2020سبتمت   23هجرية، الموافق  1442صفر  6عشر من صباح يوم األربعاء، 
 

ز من خالل الحضور الشخصي  ز المشاركير ، فإنه سيتاح فقط للمساهمير
ً
ونيا ا  الشي إلكتر  لتعذر تطبيق القتر

ً
ونظرا

ي التصويت عىل البند 
ز
أعضاء  10إنتخاب عامة العادية، والمتعلق  بمن جدول أعمال الجمعية ال السادسالمشاركة ف

ة  يطة الحصالثالث سنوات القادمة لمجلس الدارة لفتر  موافقة مرصف البحرين المركزي. ول عىل شر
 

ي أعمال إجتما  الجمعية العامة العادية المذكو 
ز
ي المشاركة ف

ز
ز ف ز الراغبير ، من ر وعليه، نوجه عناية السادة المساهمير

ي 
ورة إتبا  التعليمات التالية: خالل وسائط االتصال المرئ   ، إىل ضز

 
صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من  إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من بطاقة الهوية أو  -1

ي 
وئز يد اللكتر ي التفويض بالضافة اىل بطاقة التفويض إىل الت 

ز
، وذلك للتحقق  agm@gfh.com يمثله ف

يد ساعة عىل األقل من موعد إنعقاد الجمعية مع مراعاة إرسال  24فة الحاضز وذلك قبل ص   من هوية و  الت 
ي ورقم التصال. 

وئز ي هذا الشأن الرجاء التواصل عىل هاتف رقم  اللكتر
ز
ي حال وجود اي إستفسار ف

ز
وف

+97317538787 . 
 

بعد إستالم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل  -2
ي )
نامج سواء كان عىل الهاتف  ( وذلك قبل موعد النعقاد المذكور أعالهZOOMالمرئ  ليتستز له تثبيت الت 

ط وجود خاصية الصوت والصورة.  ، كما يشتر  النقال أو الحاسب اآلىلي
 

ي لالجتما  المقرر أعاله، 
ي حال عدم اكتمال النصاب القانوئز

ز
ي بمشيئة هللا يوم األربعاء،ف

 13 فسيكون االجتما  الثائز
 20م، عىل أن ينعقد االجتما  الثالث إذا اقتصز األمر يوم األربعاء،  2020سبتمت   30الموافق ، هجرية 1442صفر 
ي نفس الزمان والمكان 2020أكتوبر  7الموافق  هجرية 1442صفر 

ز
 . م ف
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Announcement to Shareholders 
 
Given the ongoing circumstances, in accordance with the efforts and precautionary measures 
taken by the Kingdom of Bahrain to prevent and limit the spread of Coronavirus (Covid-19), in line 
with the Central Bank of Bahrain’s (“CBB”) directives in this regard, and in GFH Financial Group’s 
interest for protecting public health, we have decided to provide virtual conferencing option to 
the shareholders to participate on the coming Ordinary General Meeting  (“OGM”) scheduled to 
take place at 11:00 am on Wednesday, 23rd September 2020 at Al Areen Palace and Spa.  
 
It shall be noted that due to the inability to hold a secret ballot online, only shareholders with 
physical attendance will be allowed to vote on item 6 of the OGM agenda regarding the election 
of 10 members of the Board of Directors for the coming three years, subject to CBB’s approval. 
 
To participate in the OGM Meeting with ease, we direct our esteemed shareholders to the 
following instructions: 
 
1) Please send your request to participate in the meeting and attach a clear copy of your ID or 

Passport (Either of the shareholder or their representative) as well as the Proxy Form to 
agm@gfh.com to verify the identity of the participator at least 24 hours before the 
commencement of the meetings. Kindly mention in the same email your email address and 
phone number. In case of any inquiries regarding this matter, please contact us on 
+97317538787. 

 
2) After receiving all the required documents and information, applicants will receive a link for 

a Visual Communication system called “ZOOM” prior to the above mentioned meeting date, 
in order to enable him/her to install the program on either the mobile phone or PC. It is also 
required to have both audio and video features on. 

 
In the event that the quorum is not reached at the above-scheduled meeting, the second meeting 
will be held on Wednesday, 30th September 2020, or a third meeting, if required, will be held on 
Wednesday, 7th October 2020 at the same time and place. 
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