
 

كة البحريني ن ش.م.ب. الشر  ة الكويتية للتأمي 
 الجمعية العامة العادية  إجتماع   ر لحضو دعوة  

ي  عقده قرر الم
ن
ة والنصف  ة ساعال ا ف ن ثال يوم  صباح  من  العاشر   م2022مارس  21 لموافقا  ني 

كة كةمرخصة من قبل مرصف البحر   شر  www.gigbh.com                                                                                                        ات العامةللتأمين ين المركزي كشر

 

ن   للتأمي  الكويتية  البحرينية  كة  الرسر إدارة  إجتماع   ش.م.بيرس مجلس  الكرام لحضور  ن  المساهمي  العادية   دعوة  العامة  كة والمقرر عقده  الجمعية      ا للرسر
ة  الساعة    فن العاشر

ال من    والنصف يوم  ن صباح  ي التصال    قعن طريوذلك  ،  م2022مارس    21الموافق    ثني 
النصاالمرئ  توافر  حالة عدم    

وفن لعقد هذ .  الالزم    
القانونن تنعقد  الجتماعا  ب   ،

  نفس الزمان والمكان يوم ا  الجمعية العامة العادية
  إجتماع ثاٍن لذات جدول األعمال وفن

ن ل فن   حالة عوكذلك    . م2022  مارس  28الموافق    ثني 
    دم توافر النصابفن

    القانونن
  فن

  
  إجتماع    عقد الجمعية العامة العاديةتن  ،الجتماع الثانن

  نفس الزمان والمكان يوم ال ثالٍث لذا  فن
ن ت جدول األعمال وفن جدول  م، وذلك لمناقشة  2022أبريل    4الموافق    ثني 

 :  ةالقرارات الالزم خاذ وإت ل  األعمال التا 
 

 الجمعية العامة العادية إجتماع جدول أعمال 
 . م2021مارس  29عامة المنعقد بتاري    خ ل محضن إجتماع الجمعية اعىلموافقة لا (1
كة اقمن (2   شة تقرير مجلس الدارة عن أعمال الرسر

 م والمصادقة عليه. 2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية فن
ن عن البيانات المالية ع إلستما ل ا (3   الحسابات الخارجيي 

   للسنة المالية المنتهية تقرير مدقق 
 م. 2021 ديسمبر  31فن

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

  إعتماد توصية مجلس الدارة بتخصيص  (5
  لسنة المالية المنتهية ارباح أصافن

: 2021 ديسمبر  31فن  م عىل النحو التال 
  بحر دينار  370,293تحويل مبلغ  -أ

  ا قإل الحتياط  ال ينن
 . نونن

قدرها   -ب نقدية  أرباح  يعادل    %20توزي    ع  ما  أي  المدفوع  المال  رأس  الواحد    20من  للسهم  مجموعهفلس  أسهم   2,987,569 ما  خصم  )بعد    
بحرينن دينار 

ن بسج الخزينة( ن المسجلي  كةالت العىل المساهمي  :  الستحقاقبتاري    خ  رسر  عىل النحو التال 

 الحدث التاري    خ 

 األرباحستحقاق ل ل و اآخر يوم تد م2022مارس  22
  سجل األسهم يوم الستحقاق(   مساهالم تم تقييد اسملي ستحقاق األرباح،ل  يوم تداول ر آخ (

 فن

 سهم بدون استحقاق التداول  تاري    خ  م2022س مار  23
 (ألرباحلقاق ن استح أول يوم تداول بدو )

 ستحقاق ل ا يوم م2022 مارس 24
  سجل األ  أسمائهم المقيد  ون)المساهم

   مهسفن
  هذا التاري    خ لهم الحق فن

 رباح( األ الحصول عىل فن

 دفعال يوم م2022أبريل  6
ن األليوم الذي سيتم فيه توزي    ع ا) ن رباح عىل المساهمي   ( المستحقي 

  إل األ 345,064ويل مبلغ حت -ج
 رباح المستبقاة. دينار بحرينن

ح توزي    ع مكافأة ألعضاء مج (6   للسنة المالية المن  173,750غ إجمال  قدره  لس الدارة بمبلالموافقة عىل مقب 
  دينار بحرينن

قة وزارة مواف  م بعد 2021مبر  سدي  31  تهية فن
 . الصناعة والتجارة والسياحة 

عات والهبات. ان دي 50,000ار رصف مبلغ إقر  (7   للتبر
 ر بحرينن

ال  تبليغ (8 العالقة خالل    جرت مع األطراف ذات 
الن  العمليات  ن عن     المالية  سنة  المساهمي 

  ال 2021ديسمبر    31المنتهية فن
ن فن  ( من 30يضاح رقم )م، كما هو مبي 

 ية. ت المالناياالب
كات لسنة نم (9 كة بمتطلبات مض 2021اقشة تقرير حوكمة الرسر ام الرسر ن  مصادقة عليه. لبحرين المركزي والا فم وإلب 

   ارة عن كل ما يتعلق بتضفاتهمإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الد (10
 م. 2021مبر ديس 31عن السنة المالية المنتهية فن

  الحس  (11
ن مدقق  ن أو إعادة تعيي  اتعيي  الماليةلخارجيابات  ن للسنة     ال  ي 

ابهم، وذلك خاضع لموافقة  عتأ   ويض مجلس الدارة بتحديد م وتف2022ديسمبر    31منتهية فن
 ف البحرين المركزي. مض 

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

ن   مالحظة هامة للمساهمي 
ن من اليرجر   (1   حضور ال   مساهمي 

ن فن ن الراغبي  ي التصال    عن طريق  جتماعالمسجلي 
(  لشخص المفو ضور )اإرسال طلب الح  المرئ  ن ن )البحرين( ذ.م. للسادة  ض لألشخاص العتباريي  ن تكنولوجب  يد   .مكفي  عبر البر

   
ونن وبعد التأكد من السفر للمساهم أو من سيمثله.  ق صورة واضحة لمستندات الهوية أو جواز  دد لإلجتماع وإرفا المحعىل األقل من اليوم  ساعة    24ل  قب  bahrain.helpdesk@kfintech.comاللكب 
  الجتماع مات سيتم إمعلو صحة ال

ي لتصال ا  عن طريقرسال تعليمات المشاركة فن
  . المرئ 

كةي مساهم مسجيحق أل (2 ن للرسر   سجل المساهمي 
 عنه أي شخص لحضور الجتماع و  الحضور عامة الجمعية الإجتماع بتاري    خ عقد  ل إسمه فن

ً
ن العتبار أن  أو أن يوكل خطيا التصويت نيابة عنه، مع األخذ بعي 

   سئيلوكيل من غب  ر يكون هذا ا
 .كة الرسر وأعضاء مجلس الدارة أو موظقن

  حال   (3
 بختم ل يجب أن يكون التوكي، و باريبالتوقيع عن المساهم العت مفوض التوكيل موقع منتقديم  لجتماعا الوكيل الذي يحضن ، يجب عىل شخصية إعتباريةكان المساهم فن

ً
 . المساهممختوما

كة زيا  التوكيل من خالل يمكنكم الحصول عىل نسخة من بطاقة (4   للرسر
ونن   والموقع اللكب    www.gigbh.comرة الموقع اللكب 

 . www.bahrainbourse.comالبحرين  لبورصة ونن
كة البحرينية الكويتية للاع لدى  ل من موعد الجتمساعة عىل األق  24توكيل( قبل  يجب إيداع التوكيل )بطاقة ال (5 ن ش.مالرسر صندوق   –  428ف  ضاحية السي،  2835، طريق  2775مبنن   : .ب. عىل العنوان تأمي 

يد  عن طريق    ويمكن أن تسلم  بطاقة التوكيل باليد أو   . نملكة البحريمامة  المن  –  10166بريد      البر
ونن يد اللكب  الموعد المحدد. الجدير  من إستالمها قبل انتهاء  تأكد  مع ال  .bhfardan@gig.comأو البر

  تقدم بعد إنتهاء المو و تة البالذكر أن بطاق
 محدد تعتبر غب  صالحة ألغراض الجتماع. عد الكيل الن 

الحصول (6 ال  يمكنكم  المالية  البيانات  الم  موحدةعىل  المالية  للسنة    نتالمدققة 
فن اللكب    م2021بر  ديسم  31هية  كة  الرسر موقع  خالل     من 

المو   h.comwww.gigbونن البحرين   قع أو  لبورصة    
ونن   اللكب 

www.bahrainbourse.com . 
 (. 17119914مجلس الدارة عىل الرقم التال  )ألي استفسارات يرجر التصال بسكرتب   (7
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