
كة التكافل الدولية ش.م.ب   شر
 عادية الوغي  العادية  وميتي   العم تي   الجمعي دعوة لحضور اجتماع  

 بد  2022مارس  29ا يوم الثالثاء مالمزمع عقده
 
  من ءا

 
ة والنصف صباحا  الساعة العاشر

 

 
كة مرخصة من قبل كة تكافل عام وعائل   شر

  www.gigtakaful.bh                                           مرصف البحرين المركزي كشر
 

كة التكافل الدولية  ن الكرام لحضور اجتماع   (21100)س. ت. رقم  ش.م.بيش مجلس إدارة  شر ن الجمعي دعوة السادة المساهمي  ن العموميتي  ما عقده والمزمع ةعادي الوغي  العادية  تي 
 بدء
 
ة والنصف صباحمن    ا  الساعة العاشر

 
كة    2022مارس    29يوم الثالثاء الموافق    ا   مقر الشر

 
  وذلك ف

 
  وعير وسائط االتصال اال  منطقة السيف  الكائن ف

ون    حالة عدم توفر  لكير
. فن

  الالزم لعقد  
ن االجتماعأي من  النصاب القانونن   الجتماع  اال سوف يعقد  ف  ي 

     ثانن
  نفس الزمان والمكان،  2022إبريل    5يوم الثالثاء الموافق  فن

  الالزم لعقد ، فن
وإذا لم يتوفر النصاب القانونن

  
  نفس الزمان والمكان  2202أبريل  12يوم الثالثاء الموافق  ، سوف يعقد االجتماع الثالث ألي منهما  االجتماع الثانن

   وذلك لمناقشة جدول األعمال التال  واتخاذ القرارات الالزمة. ، فن
 

 أعمال الجمعية العامة العادية: جدول أوال: 
 والمصادقة عليه.  1202مارس  32قراءة محرصن إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاري    خ  .1
2.   

كة للسنة المالية المنتهية فن  والمصادقة عليه.   2021ديسمير  31مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشر
  اإلستماع إل تقرير هيئة  .3

كة للسنة المالية المنتهية فن عية للشر  . 2021ديسمير  31الرقابة الشر
4.   

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

5.   
 والمصادقة عليها.  2021ديسمير   31مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فن

  ا .6
  أرباح السنة المالية المنتهية فن

: 2021ديسمير   31عتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافن  ، عل النحو التال 
.  93,095تحويل مبلغ  ( أ   

  إل االحتياط  القانونن
 دينار بحرينن

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

:  %5يعادل فلس للسهم الواحد أي ما  5دينار بحرينن  من رأس المال المدفوع. وذلك عل النحو التال 
 

 الحدث التاري    خ 

 2022مارس  30
 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح

  سجل األسهم يوم االستحقاق( 
 )آخر يوم تداول الستحقاق االرباح، ليتم تقييد اسم المساهم فن

 2022مارس  31
 تاري    خ تداول السهم بدون استحقاق 

 تداول بدون استحقاق لألرباح()أول يوم 

 2022بريل أ 3
 يوم االستحقاق

  الحصول عل األرباح( 
  هذا التاري    خ لهم الحق فن

  سجل األسهم فن
 )المساهمون المقيدة أسمائهم فن

 2022أبريل  17
 يوم الدفع

 ) ن ن المستحقي   )اليوم الذي يتم فيه توزي    ع األرباح عل المساهمي 
 

  إل األرباح المستبقاة.  352,851مبلغ تحويل  (ت
 دينار بحرينن

ح توزي    ع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمال  قدره   .7   للسنة 60,000الموافقة عل مقي 
   المالية دينار بحرينن

 . 2021ديسمير  31المنتهية فن
  بلغت   .8

ن بتوزي    ع الزكاة المفروضة عليهم والن    بواقع  295.490إعالم المساهمي 
     476.3  دينار بحرينن

  عن كل ألف سهم للسنة المالية المنتهية فن
 . 2021ديسمير    31دينار بحرينن

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

ن عن العمليات الن    اإليضاح رقم )   2021ديسمير  31تبليغ المساهمي 
ن فن  ( من البيانات المالية. 18كما هو مبي 

اء أسهم خز  .10 كةمن  %10ينة بما ال يتجاوز الموافقة عل شر  ، وذلك خاضع لموافقة مرصف البحرين المركزي. أسهم الشر
كات لسنة  .11 كة بمتطلبات مرصف البحرين المركزي والمصادقة عليه.  2021مناقشة تقرير حوكمة الشر ام الشر ن  وإلي 
  إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بترصفاتهم عن السنة المالية ال .12

 . 2021ديسمير   31 منتهية فن
13.   

ن للسنة المالية المنتهية فن   الحسابات الخارجيي 
ن مدقق  ن أو إعادة تعيي  وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مرصف   2022ديسمير  31تعيي 

 البحرين المركزي. 
 للمادة  .14

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

 

: جدول 
 
 عادية: الغي  الجمعية العامة  أعمالثانيا

 ، والمصادقة عليه. 2019مارس  24قراءة محرصن اجتماع الجمعية العامة غي  العادية المنعقد بتاري    خ  .1
كة   .2 كات التجارية الصادر بقانون رقم )تعديالت بعض أحكام  يتوافق مع  لالموافقة عل قرار مجلس اإلدارة بتعديل النظام األساس  للشر وذلك    2001( لسنة  21قانون الشر

 . 2021( لسنة 20والقانون رقم ) 2020( لسنة 28القانون رقم )بموجب 
. تعديالت ااإلدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع أمام كاتب العدل عل  تفويض رئيس مجلس  .3  لنظام األساس 
 

 :  مالحظات هامة للمساهمي  

ن   .1 المساهمي  من  االجتماع عن طريقيرجر    حضور 
فن ن  الراغبي  ن  اال  وسائط  المسجلي    االتصال 

ونن لأل   لكي  المفوض  )الشخص  الحضور    إرسال طلب 
ونن اإللكي  يد  الير ( عير  ن االعتباريي  شخاص 

takaful@gigtakaful.bh    أ  24قبل للمساهم  السفر  أو جواز  الهوية  لمستندات  وإرفاق صورة واضحة  لالجتماع  المحدد  اليوم  من  األقل  التأكد من صحة    و ساعة عل  بعد  من سيمثله. 

  اال  المعلومات سيتم
  االتصال االوسائط تماع عير جإرسال تعليمات المشاركة فن

ونن  . لكي 

 عنه أي شخص لحضور اإلجتماع   .2
 
 أو أن يوكل خطيا

 
كة بتاري    خ عقد اإلجتماع الحضور شخصيا ن للشر   سجل المساهمي 

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

كة. اإلعتبار أن يكون هذا    الشر
 الوكيل من غي  أعضاء مجلس اإلدارة أو موظقن

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

 
، ويجب أن يكون التوكيل مختوما

  . مساهمال

  لليمكنكم الحصول عل نسخة من بطاقة الت .4
ونن كةوكيل من خالل زيارة الموقع اإللكي    لبورصة البحرين www.gigtakaful.bh شر

ونن  .www.bahrainbourse.com والموقع االلكي 

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

يد  عل األقل من      اليوم المحدد لالجتماع. ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق الير
ونن يد االلكي    تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد  .  takaful@gigtakaful.bhأو الير

بطاقة التوكيل الن 

 تعتير غي  صالحة ألغراض اإلجتماع. 

 لحضور أي اجتماع  .6
ا
ن الذين يعينون وكيًل   سواء شخصيا أو عير وسائط االتصال )يجب عل جميع المساهمي 

ونن  وثيقة هوية حامل التوكيل أو جواز السفر باإلضافة إل التوكيل. تقديم ( االلكي 

7.    
فن المنتهية  المالية  للسنة  المالية  البيانات  عل  الحصول  خالل  1202ديسمير    31يمكنكم       من 

ونن االلكي  كة  الشر ال  أو   www.gigtakaful.bhموقع  لبورصة    
ونن اإللكي   بحرين الموقع 

www.bahrainbourse.com. 

8.  :  . 17565603أو  17119914ألي استفسارات يرجر االتصال بسكرتي  مجلس اإلدارة عل الرقم التال 
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