اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

يسر مجلس إدارة /مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر
عقدهما ــ بمشيئة الله تعالى ــ في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثالثاء  10شعبان  1442هـجرية ،الموافق  23مارس 2021م عبر وسائل
االتصال المرئية الحديثة (تجدون التفاصيل أدناه)وذلك للنظر في جدول األعمال التالي بيانه ،وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني ،فسيكون
االجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الثالثاء  17شعبان  1442هجرية الموافق  30مارس 2021م ،على أن ينعقد االجتماع الثالث إذا اقتضى األمر يوم
الثالثاء  24من شعبان  1442هجرية الموافق  6أبريل 2021م في نفس الزمان :ــ
جـــــدول أعمال الجمعية العامة العادية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ  30سبتمبر 2020م.
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والمصادقة عليه.
اإلستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
اإلستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والمصادقة عليها.
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2020م على النحو التالي:
• ترحيل مبلغ  4,509,500دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني.
• اعتماد مبلغ  1,104,000دوالر أمريكي ألعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق الزكاة.
• توزيع أرباح نقدية عن كافة األسهم العادية ،بإستثناء أسهم الخزينة ،بنسبة  % 1.86من القيمة األسمية للسهم أي ما يعادل 0.0049
دوالر أمريكي  0.001859دينار بحريني  0.0181 /درهم إماراتي ( ما مجموعه  17مليون دوالر أمريكي).
• توزيع أسهم منحة عن كافة األسهم العادية ،بنسبة  % 2.56من القيمة اإلسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل  39.03سهم يمتلكه
المساهم من أسهم المجموعة أي  94,339,623سهم ما يعادل  25مليون دوالر أمريكي.

التاريخ

الحدث
آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
آخر يوم تداول الستحقاق األرباح ،ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق

 28مارس 2021

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح

 29مارس 2021

يوم االستحقاق لألسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي
المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح

 30مارس 2021

يوم االستحقاق في بورصة الكويت
المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح

 31مارس 2021

يوم الدفع
اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين

 13أبريل 2021

 .7الموافقة على توصية مجلس اإلدارة باعتماد مبلغ  1,050,000مليون دوالر أمريكي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.
 .8مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م شاملة المكافآت والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
 .9تفويض 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  27من البيانات المالية والمصادقة عليها كما هو مبين في
ً
تماشيا مع المادة ( )189من قانون الشركات البحريني.
تقرير مجلس اإلدارة المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية
 .10إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
.11الموافقة على توصية مجلس اإلدارة على اإلنسحاب اإلختياري من بورصة الكويت لألوراق المالية ،وعلى أسباب اإلنسحاب والتي تلخصت
في التالي:
ً
مؤخرا في بورصة الكويت لألوراق المالية من السوق األول إلى السوق الرئيسي.
• تعديل تصنيف المجموعة
• كمية األسهم المتداولة في بورصة الكويت ليست بكبيرة
• تخفيض تكاليف اإلدراج
.12الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،وتفويض مجلس اإلدارة
بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
.13المصادقة على تعيين السيد إدريس الرفيع كعضو مستقل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية.
ً
طبقا للمادة ( )207من قانون الشركات التجارية.
.14ما يستجد من أعمال
جـــــدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

.1
.2
.3
.4

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ  28مارس 2019م.
الموافقة على تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء أسهم خزينة تصل كحد اقصى الى  141,335,000سهم بقيمة مايصل إلى 37,453,775
مليون دوالر أمريكي نتيجة إلغاء اتفاقية صانع السوق ،شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.
الموافقة على زيادة رأس المال من مبلغ  975,637,367دوالر أمريكي إلى  1,000,637,367دوالر أمريكي ،أي من  3,681,650,441سهم
ً
خاضعا
إلى  3,775,990,064سهم ،والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة  94,339,623سهما وذلك بناءا على قرارات الجمعية العمومية،
لموافقة مصرف البحرين المركزي.
الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ما ورد أعاله ،والتوقيع على تعديل عقد
التأسيس والنظام األساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

جاسم محمد الصديقي
رئيس مجلس اإلدارة
مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.
مرفأ البحرين المالي ــ ص .ب ،10006 .المنامة ،مملكة البحرين ـ
هاتف +973 17 538 538 :ــ فاكس+973 17 540 006 :

بطاقة توكيل
أنا الموقع أدناه
ً
مساهما في مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.
بصفتي
قد وكلت السيد
بالحض ــور والتصوي ــت نياب ـ ًـة عن ــي ف ــي اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة العادي ــة وغي ــر العادي ــة المق ــرر عقدهم ــا ــــ بمش ــيئة الل ــه
تعال ــى ــــ ف ــي تم ــام الس ــاعة الحادي ــة عش ــر م ــن صب ــاح ي ــوم الثالث ــاء  10ش ــعبان  1442هـ ــجرية ،المواف ــق  23م ــارس 2021م
عب ــر وس ــائل االتص ــال المرئي ــة الحديث ــة (تج ــدون التفاصي ــل أدناه)وذل ــك للنظ ــر ف ــي ج ــدول األعم ــال التال ــي بيان ــه ،وف ــي
ح ــال ع ــدم اكتم ــال النص ــاب القانون ــي ،فس ــيكون االجتم ــاع الثان ــي بمش ــيئة الل ــه ي ــوم الثالث ــاء  17ش ــعبان  1442هجري ــة
الموافــق  30مــارس 2021م ،علــى أن ينعقــد االجتمــاع الثالــث إذا اقتضــى األمــر يــوم الثالثــاء  24مــن شــعبان  1442هجريــة
المواف ــق  6أبري ــل 2021م ف ــي نف ــس الزم ــان.

الجمعية العامة العادية
1
2
3
4
5

6

7
٨

نعم

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد
بتاريخ  30سبتمبر 2020م.
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2020م والمصادقة عليه.
اإلستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
اإلستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2020م.
مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م
والمصادقة عليها.
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2020م على النحو التالي:
ترحيل مبلغ  4,509,500دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني.
ترحيل مبلغ  4,509,500دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني.
•
اعتماد مبلغ  1,104,000دوالر أمريكي ألعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني
•
وصندوق الزكاة.
توزيع أرباح نقدية عن كافة األسهم العادية ،بإستثناء أسهم الخزينة ،بنسبة % 1.86
•
من القيمة األسمية للسهم أي ما يعادل  0.0049دوالر أمريكي  0.001859دينار بحريني /
 0.0181درهم إماراتي ( ما مجموعه  17مليون دوالر أمريكي).
توزيع أسهم منحة عن كافة األسهم العادية ،بنسبة  % 2.56من القيمة اإلسمية
•
للسهم بواقع سهم واحد عن كل  39.03سهم يمتلكه المساهم من أسهم المجموعة
أي  94,339,623سهم ما يعادل  25مليون دوالر أمريكي.
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة باعتماد مبلغ  1,050,000مليون دوالر أمريكي كمكافأة
ألعضاء مجلس اإلدارة.
مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م شاملة المكافآت
والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف
البحرين المركزي والمصادقة عليه.

مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.
مرفأ البحرين المالي ــ ص .ب ،10006 .المنامة ،مملكة البحرين ـ
هاتف +973 17 538 538 :ــ فاكس+973 17 540 006 :

كال

أمتنع

تفويض مجلس اإلدارة في اتخاذ كافة القرارات والموافقة والترخيص ألي عمليات جرت
٩

خالل السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات عالقة أو مع مساهمين رئيسيين في
المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم  27من البيانات المالية والمصادقة عليها كما هو
ً
تماشيا
مبين في تقرير مجلس اإلدارة المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية
مع المادة ( )189من قانون الشركات البحريني.

١٠

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
.الموافقة على توصية مجلس اإلدارة على اإلنسحاب اإلختياري من بورصة الكويت لألوراق

11

المالية ،وعلى أسباب اإلنسحاب والتي تلخصت في التالي:
ً
مؤخرا في بورصة الكويت لألوراق المالية من السوق
	•تعديل تصنيف المجموعة
األول إلى السوق الرئيسي.
	•كمية األسهم المتداولة في بورصة الكويت ليست بكبيرة
	•تخفيض تكاليف اإلدراج

١٢
١٣
14

.الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2021م ،وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على
موافقة مصرف البحرين المركزي).
المصادقة على تعيين السيد إدريس الرفيع كعضو مستقل في مجلس إدارة المجموعة
في دورته الحالية.
ً
طبقا للمادة ( )207من قانون الشركات التجارية.
.ما يستجد من أعمال

الجمعية العامة الغير عادية
1
2

نعم

أمتنع

كال

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد
بتاريخ  28مارس 2019م.
الموافقة على تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء أسهم خزينة تصل كحد اقصى الى
 141,335,000سهم بقيمة مايصل إلى  37,453,775مليون دوالر أمريكي نتيجة إلغاء اتفاقية
صانع السوق ،شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.
الموافقة على زيادة رأس المال من مبلغ  975,637,367دوالر أمريكي إلى 1,000,637,367

3

4

دوالر أمريكي ،أي من

 3,681,650,441سهم إلى  3,775,990,064سهم ،والناتج عن إضافة

أسهم المنحة البالغة  94,339,623سهما وذلك بناءا على قرارات الجمعية العمومية،
ً
خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزي.
الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة
لتنفيذ ما ورد أعاله ،والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للمجموعة
بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

إسم المساهم:

رقم المساهم:

الختم:

عدد األسهم:

التوقيع:
مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.
مرفأ البحرين المالي ــ ص .ب ،10006 .المنامة ،مملكة البحرين ـ
هاتف +973 17 538 538 :ــ فاكس+973 17 540 006 :

التاريخ:

/

2021 /م

مالحظة هامة للمساهمين:
• نوجــه الســادة المســاهمين إلــى ضــرورة اتبــاع التعليمــات التاليــة ،وذلــك لضمــان دخولهــم االجتمــاع عبــر وســائل االتصــال المرئيــة
بيســر وســهولة- :
 oإرســال طلــب حضــور الجمعيــة مــع صــورة مــن البطاقــة الشــخصية أو صــورة مــن جــواز الســفر واضحــة للمســاهم أو مــن يمثلــه
فــي التفويــض باإلضافــة الــى بطاقــة التفويــض علــى البريــد اإللكترونــي  agm@gfh.comوذلــك للتحقــق مــن هويــة وصفــة
الحاضــر وذلــك قبــل  24ســاعة علــى األقــل مــن موعــد انعقــاد الجمعيــة مــع مراعــاة ارســال البريــد االلكترونــي ورقم االتصــال لمن
يــود الحضور.
 oبعــد اســتالم كافــة المســتندات والمعلومــات المطلوبــة ،ســوف يتــم تزويــد مــن يــود الحضــور برابــط نظــام التواصــل المرئــي
( )ZOOMوذلــك قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة ليتســنى لــه تثبيــت البرنامــج ســواء كان علــى الهاتــف النقــال أو الحاســب اآللــي ،كمــا
يشــترط وجــود خاصيــة الصــوت والصورة
• يمكنكــم الحصــول علــى البيانــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31م ونســخة مــن بطاقــة التوكيــل مــن خــال موقــع
البنــك االلكترونــي  ،www.gfh.comأو موقــع بورصــة البحريــن www.bahrainbourse.comاو طلبهــا مــن البنــك او مســجلي
االسهم.
ً
ـخصيا أو أن يــوكل خطيـ ًـا عنــه
• يحــق ألي مســاهم مســجل أســمه فــي ســجل المســاهمين للشــركة بتاريــخ عقــد االجتمــاع الحضــور شـ
أي شــخص لحضــور االجتمــاع والتصويــت نيابــة عنــه مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن يكــون هــذا الوكيــل مــن غيــر رئيــس وأعضــاء مجلس
اإلدارة أو موظفــي المجموعــة.
• فــي حــال إذا كان المســاهم شــخص معنــوي (شــركة) ،يجــب علــى الوكيــل الــذي يحضــر االجتمــاع تقديــم خطــاب تفويــض من
يخو لــه بالحضــور والتصويــت عنــه ،ويجــب أن يكــون التفويــض خطيـ ًـا وصـ ً
ـادرا عــن الشــخص المفــوض بالشــركة ومختومـ ًـا
المســاهم
ّ
بختــم الشــركة وأن يقــدم قبــل انتهــاء الموعــد المحــدد إليــداع التوكيــل.
• يجــب إيــداع التوكيــل (بطاقــة التوكيــل) قبــل  24ســاعة علــى األقــل مــن موعــد االجتمــاع كمــا هــو مشــار اليــه ادناه ،مــع التأكد من
تســليمها قبــل انتهــاء الموعــد المحــدد ،وننــوه بــأن بطاقــة التوكيــل التــي تقــدم بعــد انتهــاء الموعــد المحــدد تعتبــر غيــر صالحــة
ألغــراض االجتماع.
 oباليــد لــدى البنــك أو البريــد او الفاكــس رقــم  + 97317911380أو البريــد اإللكترونــي iservice@gfh.com
للمســاهمين مــن دولــة الكويــت :الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ص.ب – 22077 .دولــة الكويــت – فاكــس رقــم +9652469457
o
للمســاهمين مــن الــدول األخــرى :الســادة كارفــي كمبيوتــر شــير ذ.م.م – .ص.ب – 514 .المنامــة – مملكــة البحريــن فاكــس
o
+97317212055
ألي استفســارات يرجــى االتصــال بقســم عالقــات المســتثمرين علــى الرقــم التالــي+97317538787 :

مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.
مرفأ البحرين المالي ــ ص .ب ،10006 .المنامة ،مملكة البحرين ـ
هاتف +973 17 538 538 :ــ فاكس+973 17 540 006 :

