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دبــــــي – اإلمارات العربية المتحدة

المحترم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
الموضوع :إعالن إلى الســادة مساهمي مجموعة جي إف إتش المالية
نظرا للظروف الراهنة ،وحرصآ من مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب"( .المجموعة") على السالمة العامة،
ً
فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة للمجموعة في موعده يوم األثنين الموافق  23مارس  2020ميالدية الساعة
الحادية عشر صباحا ً بتوقيت البحرين عبر وسائط االتصال اإللكترونية ،وتعديل جدول اعمال الجمعية العامة العادية
للمجموعة بحذف البند  12والمتعلق "بإعاده تشكيل مجلس إدارة المجموعة المكون من عدد عشرة مقاعد للسنوات
الثالث القادمة من  2020إلى  "2022لتعذر تطبيق اإلقتراع السري الكترونيا ً وتأجيله لمدة ستة أشهر لتعذر القيام
به ،وعليه نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية ،وذلك لضمان دخولهم االجتماع بيسر
وسهولة-:
 -1إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم
أو من يمثله في التفويض باإلضافة الى بطاقة التفويض على البريد اإللكتروني  agm@gfh.comوذلك
للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل  24ساعة ع لى األقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة
ارسال البريد االلكتروني ورقم االتصال لمن يود الحضور.
 -2بعد استالم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة ،سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل
المرئي ( )ZOOMوذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال
أو الحاسب اآللي ،كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة.
بناء على ما ذكر ،نرجو من السادة المساهمين ضرورة التقيد بالتعليمات الواردة أعاله وذلك لضمان سالسة انعقاد
الجمعية العمومية بما يتوافق مع األنظمة واللوائح .كما تجدر اإلشارة الي انه تم الحصول على موافقة مصرف
البحرين المركزي لتمديد فترة أعمال مجلس اإلدارة الحالي لمدة ستة شهور.
مرفق لكم جدول أعمال الجمعية العامة المحدث.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،

مريم جوهري
رئيس اإللتزام ومكافحة غسل األموال

إعالن

إلى الســادة مساهمي مجموعة جي اف اتش المالية

نظرا للظروف الراهنة ،وحرصآ من مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب«( .المجموعة») على السالمة
ً
العامة ،فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة للمجموعة في موعده يوم األثنين الموافق  23مارس 2020
ً
صباحا بتوقيت البحرين عبر وسائط االتصال اإللكترونية ،وتعديل جدول اعمال
ميالدية الساعة الحادية عشر
الجمعية العامة العادية للمجموعة بحذف البند  12والمتعلق «بإعاده تشكيل مجلس إدارة المجموعة المكون
ً
الكترونيا
من عدد عشرة مقاعد للسنوات الثالث القادمة من  2020إلى  »2022لتعذر تطبيق اإلقتراع السري
وتأجيله لمدة ستة أشهر لتعذر القيام به ،وعليه نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية،

وذلك لضمان دخولهم االجتماع بيسر وسهولة-:
-1

إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم
أو من يمثله في التفويض باإلضافة الى بطاقة التفويض على البريد اإللكتروني agm@gfh.com
وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل  24ساعة على األقل من موعد انعقاد الجمعية مع
مراعاة ارسال البريد االلكتروني ورقم االتصال لمن يود الحضور.

-2

بعد استالم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة ،سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام
التواصل المرئي ( )ZOOMوذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على
الهاتف النقال أو الحاسب اآللي ،كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة.

بناء على ما ذكر ،نرجو من السادة المساهمين ضرورة التقيد بالتعليمات الواردة أعاله وذلك لضمان سالسة
انعقاد الجمعية العمومية بما يتوافق مع األنظمة واللوائح .كما تجدر اإلشارة الي انه تم الحصول على موافقة
مصرف البحرين المركزي لتمديد فترة أعمال مجلس اإلدارة الحالي لمدة ستة شهور.
في حال عدم اكتمال النصاب القانوني ،فسيكون االجتماع الثاني بمشيئة الله يوم األثنين  6من شعبان 1441
هجرية الموافق  30مارس  2020م ،على أن ينعقد االجتماع الثالث إذا اقتضى األمر يوم األثنين  3من شعبان
 1441هجرية الموافق  6أبريل  2020م في نفس الزمان ومن خالل نفس الترتيب اعاله .تجدون أدناه جدول أعمال
الجمعية العامة المحدث-:

.7
.8
.9

.10
.11
.12

ث.

ترحيل مبلغ  21،029،200دوالر أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة باعتماد مبلغ  .مليون دوالر أمريكي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.
مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2019م والتزام المجموعة بمتطلبات
الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
تفويض مجلس اإلدارة في اتخاذ كافة القرارات والموافقة والترخيص ألي عمليات جرت خالل السنة
المالية المنتهية مع أي أطراف ذات عالقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في
توضيح رقم  26من البيانات المالية والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس اإلدارة المعروض
ً
تماشيا مع المادة ( )8من قانون الشركات البحريني.
على الجمعية وايضاحات البيانات المالية
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر  2019م.
الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2020م ،وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
ً
طبقا للمادة ( )20من قانون الشركات التجارية.
ما يستجد من أعمال

جاسم محمد الصديقي
رئيس مجلس اإلدارة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ  29ديسمبر 2019م.
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
والمصادقة عليه.
اإلستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2019م.
اإلستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2019م والمصادقة عليها.
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح العام  2019م على النحو التالي:
أ.

ب.
ت.

ترحيل مبلغ  ،110،000دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني.
اعتماد مبلغ  500،000دوالر أمريكي ألعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ 568،000
دوالر امريكي لصندوق الزكاة.
توزيع أرباح نقدية عن كافة األسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مبين في الجدول
أدناه بنسبة  % 5,57من القيمة االسمية للسهم بواقع  0.0148دوالر أمريكي للسهم الواحد (ما عدا
أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي وقدره حوالي  50مليون دوالر أمريكي:

