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 بطاقة توكيل

 
بصففي م اهففا ما  رم  ففتكة ا فف يتاد اة فف مما  ة  وكلك   قي  ك   الهففيي     _________________________________________أنا الموقع أدناه  

رم  بالحضففو   ال صففو   نيابة فيم رم اع ماج الةماية الامواية الاااة الااد ة   المعت  فعي ا ________________________________________

 كأ  رم أي اع ماج اؤعل فيه -قافة المؤتمتات بالميااة  –بيييق كتا ن بالزا   ل5252اا س  52الموارق  األ بااء ول  ان الواحية ظهتا  الهافة تمال 

 

 الاااة الااد ة:عي ل أفمال الةماية الامواية 

 

 والمصادقة عليه.   9191مارس  91قراءة محضر إجتماع الجمعية  العمومية العامة المنعقد بتاريخ  ك1

 والمصادقة عليه.  9191ديسمبر  19مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  ك5

 . 9191ديسمبر 19اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في  ك3

 والمصادقة عليها.  9191ديسمبر  19مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  ك4

 إعتماد توصية مجلس اإلدارة على النحو التالي: ك2
 

 دينار بحريني الى حساب الالحتياطي القانوني. 597تحويل مبلغ  -أ

دينار بحريني للسنة المـالية المنتـهية                       1,395,042فلس للسهم الواحد والبالغة 91توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها  - 

 ، وذلك على النحو التالي:9191ديسمبر  19في

 9191 مارس 92 األرباح حقاقالست تداول يوم آخر

 9191 مارس 91 استحقاق بدون السهم تداول تاريخ

 9191 مارس 11 االستحقاق يوم

 9191 أبريل 7 الدفع يوم

 دينار بحريني لألعمال الخيرية. 50,000تخصيص مبلغ  -ج

دينار بحريني إلى األرباح المستبقاة، وذلك بعد خصم توزيعات األرباح والتخصيصات   1,254,420ترحيل المتبقي من صافي األرباح -د

 المقترحة من قبل مجلس األدارة.
 

 دينار بحريني مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 175,000صرف مبلغ   ك6

وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ومصرف البحرين المركزي  9191مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة  ك7

 والمصادقة عليه. 

 مع أي من األطراف ذات العالقة كما هو مبين 9191ديسمبر  19التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية  ك8

 من قانون الشركات التجارية. 981( من البيانات المالية تماشياً مع المادة 95في اإليضاح رقم )

 .9191ديسمبر  19إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في  ك9

( 95و 92( وفقا للمادتين )9199-9199-9191دتها ثالث سنوات )فتح باب اإلنتخاب لعضوية مجلس اإلدارة لشغل سبعة مقاعد لدورة م ك12

 ( من قانون الشركات التجارية.957من النظام األساسي للشركة، ووفقا للمادة رقم )

 م  وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.9191تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية  ك11

 من قانون الشركات التجارية. 915مال طبقاً للمادة مناقشة ما يستجد من أع ك15

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل 0220     3    25ال ا  خ:  

 _____________ : قم المها م 

 _______________________________  م المها م :إ

 _____________ فيد األ هم  :

 ال وقيع: 
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 االحظات:

 نهخة ان بطاقة ال وكيل ان خالل اوقع الشتكة األلك ت نم  5219د همبت  31 مكيكم الحصول ف ى البيانات المالية ل هية المالية المي هية رم  ك1

www.esterad.net  كذلك ف ى اوقع بو صة البحت نك  

، )، بتج الزاال  الميااة 7، الطابق  74ي ك ذكلكل ام كة البحت ن )اك ب ري افة ان اوفي اإلع ماج ، لشتكة كا رم  54 ةب إ ياج ال وكيل ) بطاقة ال وكيل ( قبل  ك5

 كbahrain.helpdesk@karvy.com( أ  البت ي األلك ت نم 17212055 973+  مكن أن ته م بطاقة ال وكيل باليي أ  البت ي أ  الياكس )

ة  ال صو   نياب حق ألي اها م اهةل أ مه رم  ةل المها مين ل شتكة ب ا  خ فعي اإلع ماج الحضو   خصيا  أ  أن  وكل خطيا  فيه أي  خص لحضو  اإلع ماج  ك3

 ئيس  أفضاء اة س اإلدا ة أ  اوظيم الشتكةك   فيه اع األخذ باين اإلف با  أن  كون  ذا الوكيل ان غيت  

 ا  فن الشخص رم حال إذا كان المها م  تكة ،  ةب ف ى الوكيل الذي  حضت اةع ماج تعي م خطا  تيو ض ان المها م ،   ةب أن  كون ال يو ض خطيا   صاد ك4

 اج ال وكيلكالميوض بالشتكة  اخ واا  بخ م الشتكة  أن  عيل قبل ان هاء الموفي المحيد إل ي

 ك  17832154   17832122لمز ي ان اة  يها ات ،  تعى األتصال بعهم فالقات المه ممت ن ف ى األ قال :  ك2

 

http://www.esterad.net/
mailto:bahrain.helpdesk@karvy.com

