
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 ٢٤ 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  -

للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة  ص.ب. ٢٢077 – دولة الكويت – فاكس رقم ٢٤69٤57   -
.+965

للمساهمين من الدول األخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. – ص.ب. 51٤ – المنامة – مملكة البحرين   -
فاكس 17٢1٢055 973+.

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

     دعوة
يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع 
الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها ــ بمشيئة الله تعالى ــ في تمام الساعة الحادية عشر من صباح 
يوم األربعاء، 6 صفر 1442 هـجرية، الموافق  23 سبتمبر 2020م بمنتجع وسبا قصر العرين، وذلك للنظر 
الثاني  القانوني، فسيكون االجتماع  النصاب  اكتمال  بيانه، وفي حال عدم  التالي  في جدول األعمال 
بمشيئة الله يوم األربعاء، 13 صفر 1442 هجرية الموافق 30 سبتمبر 2020م، على أن ينعقد االجتماع 
الثالث إذا اقتضى األمر يوم األربعاء، 20 صفر 1442 هجرية الموافق 7 أكتوبر 2020م في نفس الزمان 

والمكان: ــ

جـــــدول أعمال الجمعية العامة العادية:

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 6 أبريل ٢0٢0م  .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 ٤6.٤ 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    

1٢ مليون دينار بحريني، وحصول المجموعة على رسوم اكتتاب قدرها 1٢,1 مليون دينار بحريني.  
الموافقة على تعديل رصيد الخسائر المتراكمة من خالل تحويل مبلغ )110,٢73,000( دوالر أمريكي من   .3

االحتياطي القانوني، وذلك خاضع ألي موافقات رقابية.
المصادقــة على تقريـر الحوكمـة للسـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر ٢019م بعد إضافة البند   .4

المتعلق باستراتيجية المكافآت. 
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 الحصول   .6

على موافقة مصرف البحرين المركزي
ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة )٢07( من قانون الشركات التجارية  .7

جاسم محمد الصديقي 
رئيس مجلس اإلدارة
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