
 
 

 
 

 وةـــــــــــــــــــدع                     
 

  ة العامة العادیةیلحضور اجتماع الجمع
 م2019 یونیو 20الموافق  الخمیسیوم  سیعقد يذلال  

 

 شاملة بطاقة اعتماد ممثل لشركة أو مؤسسة عامة (شخص معنوي)
 االجتماع أو إنابة من مساھم آلخر أو لغیره لحضور

 
 
 

 ل�ذيالجمعیة العام�ة العادی�ة ا جتماعلسادة المساھمین الكرام لحضور اب) دعوة ا.م.ارة بنك البحرین والكویت (شیسر مجلس إد
 مبن�ى المق�ر الرئیس�ي للبن�ك،بوذل�ك  م،2019یونی�و 20الموافــ�ـق  الخم�یسم�ن ص�باح ی�وم  العاش�رةالس�اعة في تم�ام  دهتقرر عق
 :لتاليل ااألعما جدولمملكة البحرین، للنظر في  -المنامة

 
 جدول أعمال الجمعیــــة العامـــة العادیـــــة

 
 م.20/3/2019اعتماد محضر االجتماع السنوي السابق الذي انعقد بتاریخ  .1

 
لشرح توصیة مجلس اإلدارة بخصوص اصدار البنك للسندات  للسادة المساھمین من الرئیس التنفیذي عرض توضیحي .2

 متوسطة االجل.
 

ملی�ون دوالر أمریك�ي ض�من البرن�امج  700إصدار سندات متوسطة االجل بمبلغ ال یتعدى جلس اإلدارة بتوصیة مالموافقة على  .3
 .بلیون دوالر امریكي 2بمبلغ اجمالي وھو  2010مارس  7الذي اقرتھ الجمعیة العامة العادیة بتاریخ 

 
ھ�ات المختص�ة ف�ي مملك�ة البح�رین م�ن أج�ل تفویض مجلس اإلدارة أو من یعینھ المجلس بالقیام بكافة الخطوات الالزم�ة م�ع الج .4

، وك�ذلك القی�ام بكاف�ة أع�اله 3من الجھات الرقابیة لتنفی�ذ االص�دار الم�ذكور تح�ت بن�د  الحصول على الموافقات الرسمیة الالزمة
اتخ�اذ خ�ر وتوقی�ع االتفاقی�ات وص�دار الس�ندات م�ن وق�ت آلاو الخطوات الالزمة لتنفیذ وتحدیث برنامج إصدار السندات المذكور

تف�ویض وكافة الخطوات واالجراءات التي یراھا  المجل�س الزم�ة وف�ق مض�مون مس�تندات واتفاقی�ات برن�امج إص�دار الس�ندات، 
ذل�ك ع�رض بم�ا ف�ي ا ضمن برنامج ادارة مطلوبات البنك بكافة أنواعھ یتصل بعروض استرداد السنداتالمجلس اتخاذ أي قرار 

   .و/ أو عرض المبادلة 2015ي عام ف إعادة شراء السندات التي تم اصدارھا
 

  
 ) من قانون الشركات التجاریة.207ما یستجد من أعمال طبقاً للمادة ( .5

 
 

 ق ، ، ،ــــــالتوفی يــــــــــــــــھ ولــــوالل
 
 
 
 

 مـــــراد عـــــلي مـــــــراد              
 ــــــس اإلدارة رئیس مجلــ                        
 
 
 
 
 



 
 

 بطاقة اعتماد/إنابة
 

 ب.م.أنا المساھم في بنك البحرین والكویت ش
 

ة عادی��ة/ مؤسس��ة عام��ة، فق��د اعتم��دنا ــ��ـدودة/ شركــــ��ـة محـــ��ـة ذات مسئولیـــ��ـة/ شركــ��ـبص��فتنا ش��ركة مساھم
 المبینة أدناه. .............................. ممثال عنا للغایاتة السید/ ..............ـــبموجب ھذه البطاق

 
................... لیك��ون وك��یال مناب��ا عن��ي اق��ة الس��ید / ..................أو بص��فتي ف��ردا فق��د أنب��ت بموج��ب ھ��ذه البط

 للغایات المبینة أدناه.
 

والغایة من االعتماد أو اإلنابة حسبما ورد أعاله ھي حض�ور الممث�ل أو الوكی�ل والتص�ویت عن�ي عل�ى الق�رارات 
 الخم���یسم���ن ص���باح ی���وم  العاش���رةف���ي تم���ام الس���اعة  دیعقس��� ال���ذيالجمعی���ة العام���ة العادی���ة  الخاص���ة باجتم���اع

أو أي اجتم��اع  مملك��ة البح��رین،  -نام��ةالم مبن��ى المق��ر الرئیس��ي للبن��ك،بوذل��ك  .م2019 یونی��و 20ـ��ـق ــالموافــــ
 .المذكور االجتماع یؤجل إلیھ

 
 النقاط التالیة: اعتماد

 
 نعم         ال                                                               :الجمعیة العامة العادیة

 
 م20/3/2019محضر اجتماع الجمعیة العامة العادیة بتاریخ .1
 
 .من الرئیس التنفیذي یحيعرض توض .2

 
 .الموافقة على اصدار سندات متوسطة االجل.3
 
تفویض مجلس اإلدارة أو من یعینھ المجلس بالقیام بكافة الخطوات الالزمة مع الجھات .4

من الجھات  المختصة في مملكة البحرین من أجل الحصول على الموافقات الرسمیة الالزمة
 .رالرقابیة لتنفیذ االصدار المذكو

 
 ) من قانون الشركات التجاریة207ما یستجد من أعمال طبقاَ للمادة (.5
 
 

 التوقیــــــع     
 
 

                  ____________ 
 2019/  التاریخ:     /                    
 

 رقم المساھم:
 

 اسم المساھم:
 

 عدد األسھـم:



 
 

 مالحظات:
 

حضور الجمعیة العامة، ویكون لھ عدد من األصوات یساوي حق  -أیاً كان عدد أسھمھ  -لكل مساھم  )1(
ع��دد أس��ھمھ، ویق��ع ب��اطالً ك��ل ش��رط أو ق��رار یخ��الف ذل��ك.  ویج��وز للمس��اھم أن یوك��ل غی��ره م��ن 
المساھمین أو من غیرھم في الحض�ور نیاب�ة عن�ھ، عل�ى أن یك�ون الوكی�ل م�ن غی�ر رئ�یس وأعض�اء 

.ب)، وال یخل ذل�ك بح�ق التوكی�ل لألق�ارب م�ن مجلس اإلدارة وموظفي بنك البحرین والكویت (ش.م
م�ن  203عنھم قانونیاً. (المادة من ینوب الدرجة األولى. ویمثل ناقصي األھلیة وفاقدیھا في الحضور 

 ).2014بموجب التعدیل الذي أجري في عام  –قانون الشركات التجاریة 
 

المس�اند ة للبن�ك أو لمس�جلي األس�ھم المساھمین الك�رام تق�دیم بطاق�ة االعتم�اد/ اإلناب�السادة یرجى من  )2(
ش��ارع ، 74ب رق��م مكت��ل��دور الس��ابع ف��ي بنای��ة ب��رج الزام��ل، ذ.م.م بمك��اتبھم با فینت��ك الس��ادة ك��ارفي

مملك��ة البح��رین وذل��ك قب��ل اجتم��اع الجمعی��ة ، المنام��ة، 17215080ھ��اتف  ،514الحكوم��ة، ص.ب 
 العامة العادیة بأربع وعشرین ساعة على األقل.

 
أعاله، تنعقد الجمعی�ة  رالمقر فر النصاب القانوني في اجتماع الجمعیة العامة العادیةاتو في حالة عدم )3(

ف�ي نف�س  م2019 یونی�و 27 المواف�ق الخم�یسمن صباح ی�وم العاشرة في اجتماع ثان لھا في الساعة 
فر النص�اب الق�انوني لالجتم�اع الث��اني اي حال�ة ع�دم ت��وك��ذلك ف�الم�ذكور. والمك�ان وبج�دول األعم�ال 

 یولی�و 4 المواف�ق الخم�یس من صباح ی�ومالعاشرة تنعقد الجمعیة في اجتماع ثالث لھا في تمام الساعة 
 في نفس المكان وبجدول األعمال المذكور. م2019


	دعـــــــــــــــــــوة

