
 

 دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية 
 

كة والمق  ن الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للرسر ن ش.م.ب دعوة المساهمي  كة البحرينية الكويتية للتأمي  ي  يرس مجلس إدارة الرسر
رر عقدها فن

ة والنصف   ن الموافق  الساعة العاشر   وذلك عن طريق اإلتصال  م،  2022مارس    21من صباح يوم اإلثني 
ي حالة عدم توافر النصابالمرئ 

ي الالزم   . وفن
القانونن

ن الموافق   ي نفس الزمان والمكان يوم اإلثني 
ي إجتماع ثاٍن لذات جدول األعمال وفن

م.  2022مارس    28لعقد هذا اإلجتماع، تنعقد الجمعية العامة العادية فن
ي إجتماٍع  

، تنعقد الجمعية العامة العادية فن ي
ي اإلجتماع الثانن

ي فن
ي حالة عدم توافر النصاب القانونن

ي نفس الزمان  وكذلك فن
ثالٍث لذات جدول األعمال وفن

ن الموافق   م، وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي وإتخاذ القرارات الالزمة:  2022أبريل  4والمكان يوم اإلثني 
 

 جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية 
 م. 2021مارس  29الموافقة عىل محضن إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاري    خ  (1
ي  (2

كة للسنة المالية المنتهية فن  م والمصادقة عليه. 2021ديسمبر  31مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الرسر
ي  (3

ن عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فن ي الحسابات الخارجيي 
 م. 2021ديسمبر  31اإلستماع إل تقرير مدقق 

ي مناقشة البيانات المالية للسنة  (4
 م والمصادقة عليها. 2021ديسمبر  31المالية المنتهية فن

ي  (5
ي أرباح السنة المالية المنتهية فن

: 2021ديسمبر  31إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافن  م عىل النحو التالي
.  370,293تحويل مبلغ  - أ ي

ي إل اإلحتياطي القانونن
 دينار بحرينن

ي )بعد    2,987,569 فلس للسهم الواحد ما مجموعه  20مدفوع أي ما يعادل  % من رأس المال ال20توزي    ع أرباح نقدية قدرها   -ب
دينار بحرينن

:  خصم أسهم الخزينة( كة بتاري    خ اإلستحقاق عىل النحو التالي
ن بسجالت الرسر ن المسجلي   عىل المساهمي 

 الحدث التاري    خ 

 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح م2022مارس  22
ي سجل األسهم يوم االستحقاق(  آخر (

 يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم فن

 تاري    خ تداول السهم بدون استحقاق   م2022مارس  23
 )أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

 يوم االستحقاق  م2022مارس  24
ي هذا التاري    خ لهم 

ي سجل األسهم فن
ي الحصول عىل األرباح( )المساهمون المقيد أسمائهم فن

 الحق فن

 يوم الدفع م2022أبريل  6
 ) ن ن المستحقي   )اليوم الذي سيتم فيه توزي    ع األرباح عىل المساهمي 

ي إل األرباح المستبقاة.  345,064تحويل مبلغ  - ج
 دينار بحرينن

ح توزي    ع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي قدره   (6 ي    175,000الموافقة عىل مقب 
ي للسنة المالية المنتهية فن

م 2021ديسمبر    31دينار بحرينن
 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 

عات والهبات.  50,000إقرار رصف مبلغ  (7 ي للتبر
 دينار بحرينن

ي  (8
ي جرت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية فن

ن عن العمليات الن  ي اإليضاح  2021ديسمبر    31تبليغ المساهمي 
ن فن م، كما هو مبي 

 ( من البيانات المالية. 30رقم )
كات لسنة  (9 كة بمتطلبات مضف البحرين المركزي والمصادقة عليه. 2021مناقشة تقرير حوكمة الرسر ام الرسر ن  م وإلب 

ي  (10
 م. 2021ديسمبر  31إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتضفاتهم عن السنة المالية المنتهية فن

ي   (11
ن للسنة المالية المنتهية فن ي الحسابات الخارجيي 

ن مدقق  ن أو إعادة تعيي  م وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم، وذلك  2022ديسمبر    31تعيي 
 خاضع لموافقة مضف البحرين المركزي. 

كات التجارية 207ما يستجد من أعمال طبقا للمادة ) (12  .( من قانون الرسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 توكيل بطاقة 
 

ك  -----------------------------------------------------------------أنا الموقع أدناه     الشر
 
 ف
ً
  مساهما

- د/    ي   ت الس د وكل  ويتية للتأمي   )ش.م.ب.( ق    ة البحرينية الك  بصفت 

------------------------------------------------   
 
  ف

كة والمقرر عقدهبالحضور والتصويت نيابة عت  ة والنصف   ا إجتماع الجمعية العامة العادية للشر   الساعة العاشر
 
 ف

   م2022مارس   21من صباح يوم اإلثني   الموافق 
 . ا، أو أي اجتماع مؤجل عنه، وذلك عن طريق اإلتصال المرئ 

 

 إعتماد النقاط التالية : 

 جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

 م. 2021مارس  29الموافقة عىل محضن إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاري    خ  .1

ي  .2
كة للسنة المالية المنتهية فن  م والمصادقة عليه. 2021ديسمبر  31مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الرسر

ي  .3
ن عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فن ي الحسابات الخارجيي 

 م. 2021ديسمبر  31اإلستماع إل تقرير مدقق 

ي مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنت  .4
 .م والمصادقة عليها2021ديسمبر  31هية فن

ي أرباح السنة  .5
ي إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافن

 : م عىل النحو التالي 2021ديسمبر  31المالية المنتهية فن

ي  370,293تحويل مبلغ  -أ
ي إل اإلحتياطي القانونن

 .دينار بحرينن

ي   2,987,569 ما مجموعه  فلس للسهم الواحد   20% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل  20توزي    ع أرباح نقدية قدرها   -ب
 . دينار بحرينن

ي إل األرباح المستبقاة.  345,064تحويل مبلغ  -ج
 دينار بحرينن

ح توزي    ع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي قدره    .6 ي    175,000الموافقة عىل مقب 
ي للسنة المالية المنتهية فن

ديسمبر   31دينار بحرينن

 .م2021

عات والهبات 50,000إقرار رصف مبلغ  .7 ي للتبر
 . دينار بحرينن

ي   .8
ي جرت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية فن

ن عن العمليات الن   . م2021ديسمبر  31تبليغ المساهمي 

كات لسنة  .9 كة بمتطلبات مضف البحرين المركزي والمصادقة عليه2021مناقشة تقرير حوكمة الرسر ام الرسر ن  . م وإلب 

ي إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل م .10
 . م2021ديسمبر  31ا يتعلق بتضفاتهم عن السنة المالية المنتهية فن

ي  .11
ن للسنة المالية المنتهية فن ي الحسابات الخارجيي 

ن مدقق  ن أو إعادة تعيي   . م وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم2022ديسمبر  31تعيي 

كات 207ما يستجد من أعمال طبقا للمادة ) .12  . التجارية( من قانون الرسر
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 المساهم :  رقم

 اسم المساهم : 

 :  عدد األسه م

 

 م. 2022/    3التاري    خ :    /  

 

 

 التوقيع : 

 

 

 

 

 مالحظة هامة للمساهمي   

ي حضور اإلجتماع   (1
ن فن ن الراغبي  ن المسجلي    عن طريق اإلتصال  يرجر من المساهمي 

ن    المرئ  ن تكنولوجب  ( للسادة كفي  ن إرسال طلب الحضور )الشخص المفوض لألشخاص اإلعتباريي 
ي    .)البحرين( ذ.م.م

ونن يد اإللكب  واضحة لمستندات الهوية أو  ساعة عىل األقل من اليوم المحدد لإلجتماع وإرفاق صورة    24قبل    bahrain.helpdesk@kfintech.comعبر البر
ي اإلجتماع 

  عن طريق اإلتصال جواز السفر للمساهم أو من سيمثله. وبعد التأكد من صحة المعلومات سيتم إرسال تعليمات المشاركة فن
  . المرئ 

كة بتاري    خ عقد إجتماع  (2 ن للرسر ي سجل المساهمي 
 الجمعية العامة يحق ألي مساهم مسجل إسمه فن

 
عنه أي شخص لحضور اإلجتماع والتصويت نيابة عنه،   الحضور أو أن يوكل خطيا

كة ي الرسر
ن اإلعتبار أن يكون هذا الوكيل من غب  رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظقن  .مع األخذ بعي 

ي حال كان المساهم   (3
 بالتوقيع عن المساهم اإلعتباري، ويجب أن يكون التوكيل    التوكيل موقع من مفوضتقديم    اإلجتماع، يجب عىل الوكيل الذي يحضن  شخصية إعتباريةفن

 
مختوما

 . المساهمبختم 
كة  يمكنكم الحصول عىل نسخة من بطاقة التوكيل من خالل   (4 ي للرسر

ونن ي لبورصة البحرين    www.gigbh.comزيارة الموقع اإللكب 
ونن  .  www.bahrainbourse.comوالموقع اإللكب 

ن ش.م.ب. عىل العنوان: مبنن مبنن  ساعة عىل األقل من موعد اإلجتماع لدى    24يجب إيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل   (5 كة البحرينية الكويتية للتأمي  ،  2835، طريق  2775الرسر
ي  عن طريق  ويمكن أن تسلم  بطاقة التوكيل باليد أو    لكة البحرين. المنامة مم  –   10166صندوق بريد    –  428ضاحية السيف 

ونن يد اإللكب  يد أو البر مع   fardan@gig.com.bhالبر
ي تقدم بعد إنتهاء الموعد الم

 حدد تعتبر غب  صالحة ألغراض اإلجتماع. التأكد من إستالمها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل الن 
ي  (6

ي   م2021ديسمبر    31يمكنكم الحصول عىل البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية فن
ونن كة اإللكب  ي   www.gigbh.comمن خالل موقع الرسر

ونن أو الموقع اإللكب 
 . www.bahrainbourse.comلبورصة البحرين 

 (. 17119914ألي استفسارات يرجر االتصال بسكرتب  مجلس اإلدارة عىل الرقم التالي ) (7

 

 ممتنع 
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