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 بطاقة توكيل   
 

 

كة التكافل الدولية ش.  ي شر
ن فن / مساهمي 

ً
/ بصفتنا مساهما ي

م.ب. قد وكلت/ وكلنا بموجب هذا  أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه ___________________________________ بصفت 
ي اجتماع ال

/ عنا فن ي
 عتن

ً
  23جمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الثالثاء الموافق  التوكيل السيد/ السيدة _________________________________ بالحضور والتصويت نيابة

ي  2021مارس 
 وذلك فن

ً
ة والنصف صباحا ي الساعة العاشر

ي فن
ونن ن )منطقة السيف( وعبر وسائط االتصال االلكب  كة البحرينية الكويتية للتأمي  ي الالزم  . مقر الشر

ي حالة عدم توفر النصاب القانونن
فن

 لال سوف يفلعقد االجتماع  
ً
ي الجتماع  كون هذا التوكيل صالحا

ي يوم الثالثاء الموافق    ثانن
ي نفس الزمان والمكان2021مارس    30فن

،    . م، فن ي
ي لالجتماع الثانن

وكذلك إذا لم يتوفر النصاب القانونن
 لالجتماع التوكيلهذا    سوف يكون  

ً
ي يوم الثالثاء الموافق      صالحا

ي نفس الزمان والمك، 2021أبريل   6الثالث فن
ي التصويت عىل البنود التالية من جدول األعمال. يمنح هذا التوكيل  انفن

 : الحق فن
 

 ال نعم  بنود جدول األعمال  الرقم 

   والمصادقة عليه.  2020مارس  24قراءة محضن إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاري    خ  1

كة  2 ي مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشر
   و المصادقة عليه.  2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية فن

ي  3
كة للسنة المالية المنتهية فن عية للشر    . 2020ديسمبر  31اإلستماع إىل تقرير هيئة الرقابة الشر

ي  4
ن عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فن ي الحسابات الخارجيي 

   . 2020ديسمبر  31اإلستماع إىل تقرير مدقق 

ي  5
   و المصادقة عليها.  2020ديسمبر   31مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فن

ي  6
ي أرباح السنة المالية المنتهية فن

: 2020ديسمبر   31اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافن  ، عىل النحو التاىلي
ي إىل  114,410تحويل مبلغ  (أ 

. دينار بحريتن ي
 االحتياطي القانونن

ن بواقع  425,000توزي    ع مبلغ  (ب  نقدية عىل المساهمي 
ً
ي أرباحا

 . من رأس المال المدفوع %5فلس للسهم الواحد أي ما يعادل  5دينار بحريتن
ي إىل األرباح المستبقاة.  544,695تحويل مبلغ  (ت

 دينار بحريتن

  

ح توزي    ع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بم 7 ي  60,000بلغ إجماىلي قدره الموافقة عىل مقب 
ي للسنة المنتهية فن

   . 2020ديسمبر  31دينار بحريتن

ي بلغت   8
ن بتوزي    ع الزكاة المفروضة عليهم والت  ي بواقع     283,707إعالم المساهمي 

ي    3,338دينار بحريتن
ي عن كل ألف سهم للسنة المالية المنتهية فن

  31دينار بحريتن
 . 2020ديسمبر 

  

ي   9
ي جرت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية فن

ن عن العمليات الت  ي اإليضاح رقم )   2020ديسمبر    31تبليغ المساهمي 
ن فن ( من 18كما هو مبي 

 البيانات المالية. 
  

كات لسنة مناقشة تقرير حو  10 كة بمتطلبات مضف البحرين المركزي و المصادقة عليه.  2020كمة الشر ام الشر ن    و إلب 

ي  11
   . 2020ديسمبر  31إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتضفاتهم عن السنة المالية المنتهية فن

ن أعضاء هيئة الرقابة   12 ن أو إعادة تعيي  ة الثالث سنواتتعيي  عية  لفب  وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لعدم ممانعة مضف البحرين   القادمة  الشر
 المركزي. 

  

ي   13
ن للسنة المالية المنتهية فن ي الحسابات الخارجيي 

ن مدقق  ن أو إعادة تعيي  موافقة وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع ل  2021ديسمبر    31تعيي 
 مضف البحرين المركزي. 

  

ة الثالث السنوات القادمة، بعد موافقة مضف البحرين المركزي.   14    ** انتخاب أعضاء لمجلس اإلدارة لفب 

 للمادة  15
ً
كات التجارية.  207ما يستجد من أعمال طبقا    من قانون الشر

 

 : ن  مالحظات هامة للمساهمي 

لألشخاص   .1 المفوض  )الشخص  الحضور  طلب  إرسال  ي 
ونن االلكب  االتصال  وسائط  طريق  عن  االجتماع  حضور  ي 

فن ن  الراغبي  ن  المسجلي  ن  المساهمي  من  ي  يرجر 
ونن اإللكب  يد  البر عبر   ) ن االعتباريي 

 takaful@gigtakaful.bh  وم المحدد لالجتماع وإرفاق صورة واضحة لمستندات الهوية أو جواز السفر للمساهم أو من سيمثله. بعد التأكد من صحة المعلومات سيتم  ساعة عىل األقل من الي  24قبل

 . ي
ونن ي االجتماع عبر وسائط االتصال االلكب 

 إرسال تعليمات المشاركة فن

ي الحضور عبر وسائط  **
ن فن ن الراغبي  ن أو الموكلي  ي ال يمكنهم التصويت عىل البند يرجر مالحظة أن المساهمي 

ونن  من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.   14االتصال االلكب 

 عنه أي شخص لحضور اإلجتماع   .2
ً
 أو أن يوكل خطيا

ً
كة بتاري    خ عقد اإلجتماع الحضور شخصيا ن للشر ي سجل المساهمي 

ن اإلعتبار أيحق ألي مساهم مسجل اسمه فن ن  والتصويت نيابة عنه مع األخذ بعي 

كة.  ي الشر
 يكون هذا الوكيل من غب  أعضاء مجلس اإلدارة أو موظقن

ي حال كان المساهم شخصية اعتبارية، يجب عىل الوكيل الذي يحضن االجتماع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن المساهم االعتباري  .3
 بختم المساهم.  فن

ً
 ، ويجب أن يكون التوكيل مختوما

كة يمكنكم الحصول عىل نسخة م .4 ي للشر
ونن ي لبورصة  www.gigtakaful.bh ن بطاقة التوكيل من خالل زيارة الموقع اإللكب 

ونن  .mwww.bahrainbourse.co البحرينوالموقع االلكب 

كة التكافل الدولية ش.م.ب. عىل العنوان: مبتن   .5 ساعة عىل األقل    24مملكة البحرين ، قبل    - المنامة    -3230ضاحية السيف، صندوق بريد    –  428، مجمع  2811، طريق  680يجب إيداع التوكيل لدى شر

يد ا يد أو البر ي  من اليوم المحدد لالجتماع. ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق البر
ونن ي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غب  صالحة ألغراض   takaful@gigtakaful.bh اللكب 

بطاقة التوكيل الت 

 اإلجتماع. 

 لحضور أي اجتماع )سواء شخصيا أو عبر وسائط االتصال االل .6
ً
ن الذين يعينون وكيًل ( تقديم وثيقة هوية حامل التوكيل أو جواز السفر باإلضافة إىل التوكيل. يجب عىل جميع المساهمي  ي

ونن  كب 

ي   .7
فن المنتهية  المالية  للسنة  المالية  البيانات  عىل  الحصول  ي    2020ديسمبر    31يمكنكم 

ونن االلكب  كة  الشر موقع  خالل  اإللكب    www.gigtakaful.bhمن  الموقع  البحرين  أو  لبورصة  ي 
ونن

www.bahrainbourse.com. 

ن بتاري    خ  .8 ن المستحقي    25رباح هو  ، واليوم األول للتداول بدون استحقاق لأل 2021مارس  24، مع اعتبار أن آخر يوم للتداول مع استحقاق األرباح هو  2021ابريل  11سيتم توزي    ع األرباح عىل المساهمي 

 2021مارس 

9.  :  . 17565603أو   17119914ألي استفسارات يرجر االتصال بسكرتب  مجلس اإلدارة عىل الرقم التاىلي

 

 اسم المساهم:    

 عدد األسهم:   النسبة:  

 المضح بالتوقيع:    

 التاري    خ:  2021___/___/ 
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