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 ....................................... اسم المساھم : 
 

  

      الثالثاءالثالثاءالمزمع عقده یوم المزمع عقده یوم ، ،   للمساھمینللمساھمینوغیر العادیة  وغیر العادیة  الجمعیة العامة العادیة الجمعیة العامة العادیة   ال ال جدول أعمجدول أعم
          RRooyyaall  AAvveennuuee  HHaallll    --  السابعالسابعالدور الدور   --  بفندق ویستنبفندق ویستن، ، ساًء ساًء مم  ۰۳ ۰۳ ::٦ ٦   ـةـةـ ـ الساعالساع، ،     ۲۲۰۲۲۲۰۲//۳ ۳ //۲۲۲۲  ::  الموافقالموافق

 
 

وغیـر العاد�ـة الجمعیـة العامـة العاد�ـة  لحضـور إجتمـاع، المسـاهمین الكـرام  /) بدعوة السادة التكافلي (ش.م. ق  للتأمین  شر�ة الخلیج  یتشرف مجلس إدارة
ــك فــي ،  ٢٢/٣/٢٠٢٢الموافــق  یــوم الثالثــاء مســاءً والنصــف  ادســةالس�مشــیئة هللا تعــالى فــي تمــام الســاعة  للمســاهمین الــذي ســیعقد      فنــدق و�ســتن وذل

   ٢٩/٣/٢٠٢٢ قالموافــ الثالثــاءوفـي حالــة عـدم إكتمــال النصـاب القــانوني سـوف �عقــد إجتمـاع ثــاني یـوم  ، Royal Avenue Hall  -الـدور الســا�ع 
 ي :في نفس المكان للنظر فیما یلمساًء  والنصف السادسةالساعة 

 

 جدول أعمال اجتماع الجمعیة العامة العاد�ة :* 
 

 . ۱ والخطة المستقبلیة . ۱۲/۲۰۲۱/ ۳۱سماع ومناقشة تقر�ر مجلس اإلدارة عن نشاط الشر�ة ومر�زها المالي عن السنة المالیة المنتهیة في 

 . ۲ . ۲۰۲۱/ ۳۱/۱۲هیة في  سماع ومناقشة تقر�ر مراقب الحسا�ات الخارجي عن میزانیة الشر�ة للسنة المالیة المنت

 . ۳ .  ۲۰۲۱/ ۳۱/۱۲سماع تقر�ر هیئة الفتوى والرقا�ة الشرعیة عن السنة المالیة المنتهیة في 

والمصادقة علیها وعلى توصیة مجلس اإلدارة    ۲۰۲۱/ ۳۱/۱۲مناقشة المیزانیة العمومیة وحساب األر�اح والخسائر للسنة المالیة المنتهیة في  
 لكل سهم .  سبعة دراهم ونصف% من رأسمال الشر�ة على المساهمین بواقع   ۷٫٥بتوز�ع نقدي نسبته  

٤ . 

 . ٥ وتحدید مكافآتهم .  ۲۰۲۱/ ۳۱/۱۲إبــــــراء ذمـــــة أعضــــــاء مجلــــــس اإلدارة مـــــــن المسؤولیــــــة عن السنة المالیة المنتهیة في 

 . ٦   .۲۰۲۱ــر الحو�مــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــام مناقشـــــــــــــة تقر�ـــــــــــــــــــــ 

 وتحدید أتعابهم  . ۲۰۲۲تعیین مراقبي الحسا�ات الخارجیین للسنة المالیة 
 

۷ . 

 العاد�ة :غیر * جدول أعمال اجتماع الجمعیة العامة 
 

علـــــالمصادق .۱ تعدیـــــة  النظـــــــى  األساســـــ ل  �مـــام  یتوافـــــي  مـــــا  تعدیـــــق  قانــــع  الشر�ــــالت  التجار�ـــون  رقم  ـــــات  بها    ۲۰۱٥لسنة    ۱۱ة  الصادر 
 .  ۲۰۲۱لسنة  ۸رقم                             القانون 

 زمة لذلك أي منهما �صفة منفردة . تفو�ض سعادة / رئیس مجلس اإلدارة ، أو نائبه في توقیع �افة الوثائق والمستندات الال  .۲

 ق ،،،،، ــي التوفیــھ ولــوالل
 آل ثاني  أحمد عبدهللاعبدهللا بن            

 رئیس مجلس اإلدارة                 
 

 

  

  ة توكیــل / تفویـــض  ة توكیــل / تفویـــض  ــــــقسیمــقسیمــ
 

 ........................................................................................................................................................................................................................   اسم المساهم :
 ................................................................................................... عدد األسھم :                   .…………………………………………………: رقم المساهم 

 

 نــالمحترمی   ي ش.م.قـالتكافل للتأمیـن جـالخلی شر�ةادة / ـالس
  

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،،،،
 

 ......................................................................... ................................................. ......................   قد و�لنا وفوضنا السید /
 

الجمعیـة العامـة العاد�ـة  ت �اسمي و�النیا�ـة عنـي فـي اجتمـاعوهو من المساهمین في الشر�ة / من موظفینا ، و�یًال عني . وأفوضه في الحضور والتصو�
وذلــك فــي               ،  ٢٢/٣/٢٠٢٢ فــقالموا الثالثــاءیــوم  مســاء والنصــف السادســةتعــالى فــي تمــام الســاعة �مشــیئة هللا  للشــر�ة ، والمزمــع عقــدهوغیــر العاد�ــة 
ــدق و�ســتن                      الثالثــاءوفــي حالــة عــدم إكتمــال النصــاب القــانوني ســوف �عقــد إجتمــاع ثــاني یــوم ، Royal Avenue Hall  -الــدور الســا�ع  -فن

 . في نفس المكان مساءً  والنصف السادسةة الساع ٢٩/٣/٢٠٢٢ الموافق
 

 توقیع المفوض / المو�ل  


