
بيان المركز المالي الموحد
كما  في 3١  ديسمبر ٢٠١٦ / بآالف الدوالرات األمريكية

31 ديسمبر
٢٠١٦

3١ ديسمبر
٢٠١5

 الموجودات
١5٦.448١٢٢.١٦5نقد وأرصدة لدى البنوك

٢١3.898١٢٢.348ودائع لدى مؤسسات مالية
9٦١.49٠859.4٢١موجودات التمويالت

5٢7.٢٠3573.453استثمارات في أوراق مالية 
٢4٦.٢57١79.87٠موجودات مشتراة لغرض التأجير          

488.43٦٢57.93٢عقارات استثمارية
٢8٠.97٢١79.577عقارات للتطوير

79.٠١٠8١.٢74استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
-54.89١موجودات غير ملموسة 

١٦9.١53٢5.٦٠٢ممتلكات وآالت ومعدات
١٢5.٦43٢48.١٦٠موجودات أخرى

3.303.401٢.٦49.8٠٢مجموع الموجودات
المطلوبات

44.5٦5٢7.7٢8أموال المستثمرين
57٠.5١534٠.٠9٠ودائع من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد

١9٢.783١54.٠5٢حسابات جارية للعمالء
١٦8.99٢١53.٦١9مطلوبات التمويالت 

١8٢.٦49١35.977مطلوبات أخرى
1.159.5048١١.4٦٦مجموع المطلوبات

1.022.190944.9١5حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
حقوق الملكية

597.995597.995رأس المال
)4.٠53()34٠(أسهم خزينة

٢4.3٢٠٢٢.4٢٠حساب تسوية رأس المال
93،7٦87٢.٠55احتياطي قانوني

٢٠١،993٦.58١أرباح مستبقاة لالستثمارات
)٢3٠(-احتياطي القيمة العادلة 

9٠٢893احتياطي أسهم منحة
-)١٠.٦١4(احتياطي تحويل العمالت األجنبية 

9٠8.٠٢4٦95.٦٦١مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك
٢١3.٦83١97.7٦٠حصص غير مسيطرة

1.121.707893.4٢١مجموع حقوق الملكية
3.303.401٢.٦49.8٠٢مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية

بيان الدخل الموحد
2016٢٠١5للسنة المنتهية  في 3١  ديسمبر ٢٠١٦ / بآالف الدوالرات األمريكية

العمليات المستمرة
3.3٢٢٢3.8٢٢إيراد الخدمات االستشارية المصرفية

١5.399٦.49١رسوم إدارة ورسوم أخرى
١.8١8١.585إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية   

7٠.١485٦.89٠إيراد من موجودات التمويالت وموجودات مشتراة لغرض التأجير
84٦3.٠٢5الحصة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

3.888١٢.8٢5إيرادات استثمارات في أوراق مالية، صافي
)١4٦()٢.4٢4(خسارة صرف العمالت األجنبية، صافي

4٦.٠8٢8.37٠ربح من بيع عقارات استثمارية وعقارات للتطوير
١7.7٢8١٠.١45إيرادات أخرى، صافي 

١5٦.8٠7١٢3.٠٠7اإليراد التشغيلي قبل عوائد حاملي حسابات االستثمار ومصروفات التمويل
)43.598()43.٢٠٠(عوائد حاملي حسابات االستثمار قبل حصة البنك كمضارب

٢4.٢١9٢5.334حصة البنك كمضارب
)١8.٢٦4()١8.98١(عوائد حاملي حسابات االستثمار

)١٦.758()٢3.437(مطروحًا: مصروفات التمويل
١١4.38987.985اإليراد التشغيلي

-4٦4.5٦7إيراد من تسوية نزاعات قضائية
578.95687.985مجموع اإليرادات
5٦.4٦43٠.4٦4تكلفة الموظفين

١٦.5٠4٦.4٦9مصروفات االستشارات االستثمارية
5١.8٢8٢5.١7٦مصروفات تشغيلية أخرى

124.796٦٢.١٠9مجموع المصروفات 
454.١٦٠٢5.87٦الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة

)١7.٠١٦()٢٢١.١١٢(مطروحًا: مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
233.0488.8٦٠الربح من العمليات المستمرة

العمليات المتوقفة
3.١٦5-ربح من القطاع الصناعي، صافي

233.048١٢.٠٢5ربح السنة
ربح /)خسارة( السنة المنسوب إلى:

)5.5٢٠(217.125مساهمي البنك
١5،9٢3١7.545حصص غير مسيطرة
العائد على السهم

)٠.٢5(9،59العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(
العائد على السهم – العمليات المسترة

)٠.3٠(9،59العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 

مجموع
حقوق

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ / 

المجموعبآالف الدوالرات األمريكية

احتياطي 
تحويل

العمالت
األجنبية

احتياطي 
أسهم 
المنحة

احتياطي
القيمة 
العادلة

لالستثمارات
أرباح

مستبقاة
احتياطي
قانوني

حساب 
تسوية 

رأس 
المال

أسهم
خزينة

رأس
المال

893.4٢١ ١97.7٦٠ ٦95.٦٦١ - 893 )٢3٠( ٦.58١ 7٢.٠55 ٢٢.4٢٠ )4.٠53( 597.995 الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٦
٢33.٠48 ١5،9٢3 ٢١7.١٢5 - - - ٢١7.١٢5 - - - - ربح /)خسارة( السنة

٢3٠ - ٢3٠ - - ٢3٠ - - - - - المحول لبيان الدخل من البيع 
)١٠.٦١4( - )١٠.٦١4( )١٠.٦١4( - - - - - - - فروق تحويل العمالت األجنبية

222.664 15،923 206.741 )10.614( - 230 217.125 - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
)٦.878( - )٦.878( - - - - - - )٦.878( - شراء أسهم خزينة
١٠.59١ - ١٠.59١ - - - - - - ١٠.59١ - بيع أسهم خزينة
١.9٠٠ - ١.9٠٠ - - - - - ١.9٠٠ - - ربح من بيع أسهم خزينة 

- - - - - - )٢١،7١3( ٢١،7١3 - - - المحول إلى االحتياطي القانوني
9 - 9 - 9 - - - - - - تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، صافي االستردادات

1.121.707 213،683 908.024 )10.614( 902 - 201،993 93،768 24.320 )340( 597.995 الرصيد في 31 ديسمبر 2016

مجموع
حقوق

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية  في 3١  ديسمبر ٢٠١٦ )يتبع( /                                                                                                                       

المجموعبآالف الدوالرات األمريكية

احتياطي 
تحويل

العمالت
األجنبية

احتياطي 
أسهم 
المنحة

احتياطي
القيمة 
العادلة

أرباح
مستبقاة/

)خسائر
متراكمة(

احتياطي
قانوني

حساب 
تسوية 

رأس 
المال

أسهم
خزينة

رأس
المال

١.٠١7.٦55 37٦.٠88 ٦4١.5٦7 )78٠( ١.١٢9 )٢.3٦٦( )٢٠3.٦٠8( 7٠.٠٦٠ )475.58٢( )9١٢( ١.٢53.٦٢٦ الرصيد كما في ١ يناير
١٢.٠٢5 ١7.545 )5.5٢٠( - - - )5.5٢٠( - - - - )خسارة( / ربح السنة

)٢٠3( - )٢٠3( - - )٢٠3( - - - - - تغيرات القيمة العادلة 
)4١9( )١١7( )3٠٢( )3٠٢( - - - - - - - فروق تحويل العمالت األجنبية

١١.4٠3 ١7.4٢8 )٦.٠٢5( )3٠٢( - )٢٠3( )5.5٢٠( - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
٦٠.٠٠٠ - ٦٠.٠٠٠ - - - - - )١8١.3٦١( - ٢4١.3٦١ تحويل المرابحة إلى رأس المال

- - - - - - ٢١7.3٢7 - ٦79.٦٦5 - )89٦.99٢( تخفيض رأس المال
)4.594( - )4.594( - - - - - - )4.594( - شراء أسهم خزينة
١.453 - ١.453 - - - - - - ١.453 - بيع أسهم خزينة
)3٠٢( - )3٠٢( - - - - - )3٠٢( - - خسارة من بيع أسهم خزينة
٢.339 - ٢.339 - - ٢.339 - - - - - المحول إلى بيان الدخل من بيع استثمارات

- - - - - - )١.995( ١.995 - - - المحول إلى االحتياطي القانوني
)٢3٦( - )٢3٦( - )٢3٦( - - - - - - تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، صافي االستردادات

)3.979( )3.979( - - - - - - - - - أرباح اسهم لحصص غير مسيطرة
)١9٠.3١8( )١9١.777( ١.459 ١.٠8٢ - - 377 - - - - إلغاء االحتساب عند فقدان السيطرة 
893.4٢١ ١97.7٦٠ ٦95.٦٦١ - 893 )٢3٠( ٦.58١ 7٢.٠55 ٢٢.4٢٠ )4.٠53( 597.995 الرصيد في 3١ ديسمبر٢٠١5

بيان التدفقات النقدية الموحد
2016٢٠١5للسنة المنتهية  في 3١  ديسمبر ٢٠١٦  / بآالف الدوالرات األمريكية

أنشطة التشغيل
٢33.٠48١٢.٠٢5ربح السنة

تعديالت على:
٢٢١.١١٢١7.٠١٦مخصصات انخفاض القيمة

)١٢.8٢5()3.888(إيرادات من استثمارات في أوراق مالية
)3.٠٢5()84٦(حصة المجموعة من أرباح االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية

٢.4٢4١4٦خسارة صرف العمالت األجنبية
-)4٦.٠8٢(أرباح من بيع عقارات استثمارية وعقارات للتطوير

-)4٦4.5٦7(إيراد من تسوية نزاعات قضائية
٢3.437١٦.758مصروفات التمويل

)١8.5١5()١7.7٢8(إيرادات أخرى
3.784٢.995استهالك وإطفاء

)٢3.8٢٢(-إيرادات االستثمارات المصرفية
)49.306()9.٢47(

التغير في:
-)5.١٠8(إيداعات لدى مؤسسات مالية

)7٦.793()١٠٢.٠٦9(موجودات التمويالت
)٦9.٢8١()٦٦.387(موجودات مشتراة لغرض التأجير

9٠.4٠5٢9.58٢ موجودات أخرى
)١3.384(١٦.837أموال المستثمرين

٢3٠.4٢5٦3٢إيداعات من مؤسسات مالية وشركات أخرى وأفراد
38.73١٦٢.7٦٦حسابات جارية للعمالء

)59.٦5١()٦4.457(مطلوبات أخرى
77.٢7549.357حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

)5.٢9٠()٢.٦١3(الحركة في احتياطي مصرف البحرين المركزي
)9١.3٠9(163.733صافي النقد من / )المستخدم في( أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
)٦٦3()١.١١8(مدفوعات لشراء معدات، صافي
)٢٠8.١47()93.54٦(شراء استثمارات في أوراق مالية

9١.53١١44.٢89 مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية
9.4٢٢١١.94٢ أرباح أسهم مستلمة

-7.353مقبوضات من بيع عقارات استثمارية
)١١.٠٠7(-إلغاء احتساب شركة تابعة عند فقدان السيطرة

)٦3.58٦(13.642صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

)3١.٠73()4٢.3١٠(مطلوبات التمويالت، صافي
)8.335()٢٠.٦٦٦(مصروفات تمويل مدفوعة

٦٠.٠٠٠-مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل
)3.١4١(3.7١3  مقبوضات بيع أسهم خزينة، صافي

)١.753(-أرباح أسهم مدفوعة )بما في ذلك حصص غير مسيطرة(
١5.٦98)59.263(صافي )المستخدم في(/ النقد من أنشطة التمويل

)١39.١97(118.112صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه خالل السنة
١94.4٦٠333.٦57النقد وما في حكمه في ١ يناير

312.572١94.4٦٠النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر
يتمثل النقد وما في حكمه من:

١٠3.78٢7٢.١١٢ نقد وأرصدة لدى البنوك
٢٠8.79٠١٢٢.348إيداعات لدى مؤسسات مالية )تستحق خالل 3 أشهر أو أقل(

312.572١94.4٦٠
اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في 5 فبراير ٢٠١7، وتم التوقيع عليها من قبل:

هشام الريسمصبح سيف المطيريأحمد المطوع
الرئيس التنفيذي عضو مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

تم استخالص الميزانية العمومية الموحدة، بيان الدخل، بيان التدفق النقدي والتغيرات في حقوق الملكية المذكورة أعاله، من البيانات المالية الموحدة المختصرة لمجموعة 
جي اف اتش المالية ش.م.ب. للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ والتي تم مراجعتها من قبل السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات. 

دعــــــوة
 الجمعية العمومية غير العادية والجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م
يسر مجلس إدارة مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية 
العمومية غير العادية والجمعية العامة العادية المقرر عقدهما في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء 
البرج  المالي،  البحرين  المجموعة في مرفأ  بمقر  الموافق 22 فبراير 2017   ، من 25 جمادي األول 1438 هـ 
الشرقي – الطابق 28،  وذلك للنظر في جدول األعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، 
فسيكون االجتماع الثاني يوم األربعاء الموافق 1 مارس 2017، على أن ينعقد االجتماع الثالث إذا اقتضى األمر 

يوم األربعاء الموافق 8 مارس 2017 في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:
المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠١5.. ١
 مناقشة توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال المصرح به للمجموعة من مبلغ ١,5٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دوالر أمريكي موزعة على . ٢

5,٦٦٠,377,358 سهم إلى مبلغ ٢,5٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دوالر أمريكي موزعة على 9,433,9٦٢,٢٦4 سهم بقيمة أسمية مقدارها ٠.٢٦5 
دوالر أمريكي للسهم الواحد والمصادقة عليها.  

على . 3 باالستحواذ  والمتعلقة  للمجموعة  الجديدة  االستراتيجية  بخصوص  اإلدارة  توصية مجلس  على  والمصادقة  المناقشة   
مؤسسات مالية واستثمارات في البنية التحتية واصول استراتيجية عن طريق مقايضة أسهم المساهمين والمستثمرين في 
تلك االصول باسهم المجموعة من خالل زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 597,994,٦٠4 دوالر أمريكي إلى ٦٠4,498,994,١ 
دوالر أمريكي بحد أقصى عن طريق اصدار أسهم جديدة، بعد الحصول على الموافقات الالزمة من جميع الجهات الرقابية، 

وذلك النحو التالي:
أقصى  بحد  جديدة  أسهم  إصدار  طريق  عن  وذلك  امريكي،  دوالر   45٠,5٠٠,٠٠٠ يتجاوز  ال  بمقدار  المال  رأس  زيادة  أ(    
١,7٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة أسمية قدرها  ٠.٢٦5دوالر أمريكي فضاًل على عالوة إصدار مقدارها ٠.٦88  دوالر أمريكي     
دينار  أماراتي,  ٠.٢9  بحريني,  3.5 درهم  دينار  تقريبا 3٦.٠  أمريكي ما يعادل  أجمالية للسهم بمبلغ ٠.953 دوالر  )قيمة    

كويتي( تخصص لالستحواذ على عدد من اصول البنية التحتية والصناديق االستثمارية.  
زيادة رأس المال بمقدار ال يتجاوز 45٠,5٠٠,٠٠٠ دوالر امريكي، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى7٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١  ب(    
وفقًا  اإلدارة  قبل مجلس  قيمتها من  تحدد  إصدار  عالوة  على  أمريكي فضاًل  قدرها ٠.٢٦5 دوالر  أسمية  بقيمة  سهم    

ألوضاع السوق، تخصص لالستحواذ على عدد من المؤسسات المالية واصول استثمارية اخرى.  
المناقشة والمصادقة على تنازل المساهمين الحاليين عن حق األولوية في األسهم العادية الجديدة المزمع إصدارها حسب . 4

البند الثالث من جدول األعمال. 
المصادقة على تفويض مجلس اإلدارة للقيام بفرض أية أحكام أو شروط أخرى تتعلق بالعمليات واالسهم المذكورة في البند . 5

الثالث من جدول األعمال.
الموافقة على تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو/والرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ . ٦

ما ورد أعاله، بما فيه تمثيل المجموعة في المفاوضات النهائية إلتمام عمليات االستحواذ سالفة الذكر، واتخاذ كل ما يلزم 
لذلك لدى األفراد ذات الصلة أو الجهات الرقابية ذات العالقة داخل أو خارج مملكة البحرين ولدى كافة األسواق المالية المدرج 
فيها أسهم المجموعة. والتوقيع على كافة األوراق وعقود االستحواذ النهائية ولتنفيذ والتوقيع على أية وثائق أو تعديالت 
على عقد التأسيس والنظام األساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين، بشأن ما جاء في 

جدول األعمال.
المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام األساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم )٠5( . 7

لسنة 4١٠٢ والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )١٢( لسنة ١٠٠٢، وإضافة 
التعديالت الالزمة بشأن ما جاء في جدول األعمال، وذلك بأعاده صياغة عقد التأسيس والنظام األساسي. ليشمل جميع تلك 

التعديالت

جـــــدول أعمال الجمعية العامة العادية:
المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٠5 ابريل ٢٠١٦.. ١
مناقشة  تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦م والمصادقة عليه.. ٢
اإلستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦م.. 3
اإلستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦م. . 4
مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ والمصادقة عليها.. 5
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٦ على النحو التالي:. ٦

ترحيل مبلغ ٢١,7١٢,4٠٠ دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني.  أ(   
اعتماد مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دوالر أمريكي ألعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ ١,5٠9,٦٢٠ دوالر امريكي لصندوق الزكاة. ب(   

توزيع أرباح نقدية عن كافة األسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هومسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية  ج(    
بنسبة ١٠% من القيمة االسمية للسهم بواقع ٠.٠٢٦5 دوالر أمريكي للسهم الواحد بمبلغ أجمالي قدره 59,799,4٦٠ دوالر أمريكي،    

بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.  
ترحيل مبلغ ٦5,7٢7,٠٦٠ دوالر أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم. د(   

اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة ١٠% أي بواقع سهم واحد مقابل كل عشرة أسهم يمتلكها المساهم . 7
حسب سجل المساهمين كما هومسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وعددها ٢٢5,٦58,34٠ سهم، بعد موافقة 

مصرف البحرين المركزي.
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة باعتماد مبلغ ٢,5٠٠,٠٠٠ دوالر أمريكي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.. 8
عن . 9 الصادرة  الحوكمة  بمتطلبات  المجموعة  وإلتزام  ٢٠١٦م  ديسمبر   3١ المنتهية في  المالية  للسنة  الحوكمة  تقرير  مناقشة 

مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
المنتهية  مع . ١٠ المالية  السنة  والترخيص ألي عمليات جرت خالل  والموافقة  القرارات  كافة  اتخاذ  اإلدارة في  تفويض مجلس 

المجموعة والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس اإلدارة  رئيسيين في  أو مع مساهمين  أي أطراف ذات عالقة 
المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشيًا مع المادة )١89( من قانون الشركات البحريني.

تفويض مجلس اإلدارة على اصدار أسهم جديدة بحد اقصي ال يتجاوز 3٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم لصالح برنامج حوافز الموظفين وفق . ١١
إطار المكافأت الداخلي  للموظفين.

مناقشة استمرارية إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت، وتفويض مجلس اإلدارة بكافة الصالحيات التخاذ كافة القرارات . ١٢
الالزمة وفق اإلجراءات القانونية واإلدارية الالزمة. 

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ م. . ١3
وتفويض . ١4 ٢٠١7م،  ديسمبر   3١ المنتهية في  المالية  للسنة  المجموعة  تعيين مدققي حسابات  تعيين/إعادة  على  الموافقة 

مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم )شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي(.
الموافقة على تعيين/اعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١7م.. ١5
انتخاب مجلس إدارة المجموعة للسنوات الثالث القادمة من ٢٠١7 إلى ٢٠١9 شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين . ١٦

المركزي.
ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة )٢٠7( من قانون الشركات التجارية.. ١7

مالحظة هامة للمساهمين:
· يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١5/١٢/3١، ونسخة من بطاقة التوكيل من خالل موقع 	

البنك االلكتروني www.gfh.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 شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر االجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخّوله بأنه الموكل 	
لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطيًا وصادرًا عن الشخص المفوض بالشركة ومختومًا بختم الشركة وأن يقدم قبل 

انتهاء الموعد المحدد إليداع التوكيل.
· من 	 التأكد  مع  ادناه،  اليه  مشار  هو  كما  االجتماع  موعد  من  األقل  على  ٢4 ساعة  قبل  التوكيل(  )بطاقة  التوكيل  إيداع  يجب 

استالمها قبل انتهاء الموعد المحدد، الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة 
ألغراض االجتماع.

o iservices@gfh.com باليد لدى البنك أو البريد او الفاكس رقم 17911380 973+ أو البريد اإللكتروني
o .+965 2469457 للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. 22077 – دولة الكويت – فاكس رقم
o  للمساهمين من الدول األخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. – ص.ب. 514 – المنامة – مملكة البحرين فاكس

.+973 17212055
· على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس اإلدارة للفترة القادمة ملء استمارة الترشح )Form 3( التي 	

)CBB Rulebook-Vol.٢( http://cbb.complinet.com/( يمكن الحصول عليها من الموقع اإللكتروني لمصرف البحرين المركزي
بجميع  تزودينا  على  الحرص  ( مع   net_file_store/new_rulebooks/v/o/Vol_٢_Form_3_Updated_May_١٢Apr_٢٠١٦.pdf
المعلومات المطلوبة والواردة في استمارة الترشح  ومن ثم ارسال االستمارات األصلية الموقعة على جميع الصفحات مع 
الوثائق المطلوبة قبل تاريخ ٢٠١7/٢/١5 إلى سكرتير مجلس اإلدارة في البنك، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل 
على العنوان: مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق 37، ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة وذلك للحصول 

على الموافقات الرسمية قبل يوم االجتماع.

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

د. أحمد المطوع
رئيس مجلس االدارة 


