
دعوة اإىل اجتماعي اجلمعية العامة العادية وغري العادية

ي�شر جمل�ش اإدارة ال�شركة البحرينية الكويتية للتاأمني )�ش م ب( دعوة امل�شاهمني الكرام حل�شور اجتماعي اجلمعية العامة العادية وغري العادية لل�شركة واملقرر عقدهما يف 

متام ال�شاعة 10:30 و 11:00 على التوايل �شباح يوم اخلمي�ش املوافق 22 مار�ش 2018م بقاعة االجتماعات مببنى ال�شركة الرئي�شي بالطابق العا�شر ب�شاحية ال�شيف مبملكة 

البحرين. ويف حالة عدم توافر الن�شاب القانوين الالزم لعقد هذين االجتماعني، تنعقد اجلمعية العامة العادية وغري العادية يف اإجتماع ثاٍن لذات جدول االأعمال ويف نف�ش 

الزمان واملكان يوم اخلمي�ش املوافق 29 مار�ش 2018م، وكذلك يف حالة عدم توافر الن�شاب يف االجتماع الثاين تنعقد اجلمعية العامة العادية وغري العادية يف اجتماٍع ثالٍث 

لذات جدول االأعمال ويف نف�ش الزمان واملكان يوم اخلمي�ش املوافق 5 اأبريل 2018م، وذلك ملناق�شة واإقرار جدويل االأعمال التاليني: 

جدول اأعمال اجتماع اجلمعية العامة العادية

1 ( االطالع على حم�شر اجتماع اجلمعية العامة املنعقد بتاريخ 23 مار�ش 2017م وامل�شادقة عليه.

2 ( مناق�شة تقرير جمل�ش االإدارة عن اأعمال ال�شركة والو�شع املايل لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017م وامل�شادقة عليه.

3 ( اال�شتماع اإىل تقرير مدققي احل�شابات اخلارجيني عن البيانات املالية لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017م.

4 ( مناق�شة البيانات املالية لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017م وامل�شادقة عليها.

5 ( اعتماد تو�شية جمل�ش االإدارة بتخ�شي�ش �شايف اأرباح ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017م على النحو التايل:

اأ  -  توزيع اأرباح نقدية قدرها 25 فل�شاً لل�شهم الواحد اأو 25% من راأ�ش املال املدفوع اأي ما يعادل 1.786.539 دينار بحريني )بعد خ�شم اأ�شهم اخلزينة( على امل�شاهمني 

امل�شجلني ب�شجالت ال�شركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة، و�شيتم دفع االأرباح النقدية بتاريخ 1 اأبريل 2018م.

ب -  حتويل مبلغ 845.211 دينار بحريني اإىل االأرباح امل�شتبقاة.

6 ( توزيع اأ�شهم منحة بواقع �شهم لكل �شهم مملوك على امل�شاهمني امل�شجلني ب�شجالت ال�شركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة عن طريق ر�شملة االحتياطي العام. 

7 (  املوافقة على مقرتح توزيع مكافاأة الأع�شاء جمل�ش االإدارة مببلغ اإجمايل قدره 150.000 دينار بحريني لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017م بعد موافقة وزارة 

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

8 ( اإقرار �شرف مبلغ 50.000 دينار بحريني للتربعات.

9 ( مناق�شة تقرير حوكمة ال�شركات ل�شنة 2017م والتزام ال�شركة مبتطلبات م�شرف البحرين املركزي وامل�شادقة عليه.

10( اإبراء ذمة ال�شادة اأع�شاء جمل�ش االإدارة عن كل ما يتعلق بت�شرفاتهم عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017م.

11(  تعيني اأو اإعادة تعيني مدققي احل�شابات اخلارجيني لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018م وتفوي�ش جمل�ش االإدارة بتحديد اأتعابهم، وذلك خا�شع ملوافقة م�شرف 

البحرين املركزي.

12( ما ي�شتجد من اأعمال طبقا للمادة )207( من قانون ال�شركات التجارية.

جدول اأعمال اجتماع اجلمعية العامة غري العادية
1 ( االطالع على حم�شر االجتماع ال�شابق للجمعية العامة غري العادية املنعقد بتاريخ 1 مار�ش 2012م، وامل�شادقة عليه.

2 ( املوافقة على تو�شية جمل�ش االإدارة بزيادة راأ�ش املال امل�شرح به من مبلغ 10 ماليني دينار بحريني اإىل مبلغ 20 مليون دينار بحريني.   

3 (  املوافقة على تو�شية جمل�ش االإدارة بزيادة راأ�ش املال ال�شادر واملدفوع من مبلغ 7.150.000 دينار بحريني اإىل مبلغ 14.300.000 دينار بحريني وذلك لتوزيع اأ�شهم منحة 

مبقدار 71.500.000 �شهماً ومبا ي�شاوي 7.150.000 دينار بحريني.

4 ( املوافقة على تعديل عقد التاأ�شي�ش والنظام االأ�شا�شي لل�شركة لكي يتما�شى مع زيادة راأ�ش املال امل�شرح به، وكذلك زيادة راأ�ش املال املدفوع.

5(  تعديل مواد عقد التاأ�شي�ش والنظام االأ�شا�شي لل�شركة ليتوافق مع متطلبات القانون رقم )1( ل�شنة 2018م واخلا�ش بتعديل بع�ش اأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001م واإ�شافة جميع  التعديالت الالزمة يف النظام االأ�شا�شي املعدل، �شريطة ح�شول ال�شركة على موافقة اجلهات الرقابية ذات ال�شلة.

6(  تخويل جمل�ش االإدارة اأو من يخوله املجل�ش للقيام مبا يلزم من اإجراءات ومتطلبات لتنفيذ التعديالت املذكورة اأعاله على النظام االأ�شا�شي والتوقيع عليه اأمام كاتب 

العدل ومتثيل ال�شركة اأمام اجلهات الرقابية ذات ال�شلة نيابة عن امل�شاهمني.

مراد علي مراد
رئي�ش جمل�ش االإدارة

مالحظة هامة للم�ساهمني:
1 (  ميكنكم احل�شول على البيانات املالية لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017م من مكتب ال�شركة وموقع بور�شة البحرين. كما ميكنكم احل�شول على ن�شخة من 

بطاقة التوكيل من خالل م�شجلي االأ�شهم ال�شادة كاريف كمبيوتر �شري ذ.م.م. مبكتبهم رقم 74 بالدور ال�شابع من برج الزامل مبنى 31 طريق 383 جممع 305 �ش ب رقم 

514 – هاتف رقم )17215080( املنامة – مملكة البحرين.

2 (  يحق الأي م�شاهم م�شجل ا�شمه يف �شجل امل�شاهمني لل�شركة بتاريخ عقد االجتماعني احل�شور �شخ�شياً اأو اأن يوكل خطياً عنه اأي �شخ�ش حل�شور االجتماعني والت�شويت 

نيابة عنه، مع االأخذ بعني االعتبار اأن يكون هذا الوكيل من غري رئي�ش واأع�شاء جمل�ش االإدارة اأو موظفي ال�شركة.

3 (  يف حال اإذا كان امل�شاهم �شركة، يجب على الوكيل الذي يح�شر االإجتماعني تقدمي خطاب تفوي�ش من امل�شاهم يخّوله باأنه املوكل لذلك امل�شاهم، ويجب اأن يكون التفوي�ش 

خطياً و�شادراً عن ال�شخ�ش املفو�ش بال�شركة و خمتوماً بختم ال�شركة واأن يقدم قبل انتهاء املوعد املحدد الإيداع التوكيل.

4 (  يجب اإيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل 24 �شاعة على االأقل من موعد االجتماعني لدى م�شجلي االأ�شهم املذكورين اأعاله. وميكن اأن ت�شلم  بطاقة التوكيل باليد 

اأو الربيد اأو رقم الفاك�ش )17921111( اأو الربيد االإلكرتوين )fardan@gig.com.bh( مع التاأكد من ا�شتالمها قبل انتهاء املوعد املحدد. اجلدير بالذكر اأن بطاقة 

التوكيل التي تقدم بعد انتهاء املوعد املحدد تعترب غري �شاحلة الأغرا�ش االجتماع.

5 ( الأي ا�شتف�شارات يرجى االت�شال ب�شكرتري جمل�ش االإدارة على الرقم التايل )17119914(.


