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المكتب الرئيسي
ص.ب. ٥٦٩٨، المنامة، مملكة البحرين )س.ت. ١٠٢٩٩(

بنك ABC )المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.( 
مرخص كبنك جملة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
والجمعية العامة غير العادية

أنا ______________________________________________________________________________________________________

الموقــع أدنــاه، بصفتــي مســاهمًا فــي بنــك ABC  )المؤسســة العربيــة المصرفيــة ش.م.ب.( أعيــن بموجــب هــذا التوكيــل  أيــًا مــن األشــخاص اآلتية 
أسماؤهم منفردين:

السيدة/ نور حسن علي أحمد رضي؛  .١

السيد/ Saifuddin Mahmood Ukil Ahmed Talurder؛  .٢

السيد/ أحمد عباس يوسف أحمد عبدالله؛ أو  .3

السيد/ حسن محمود منصور محمد حسن الكوفي.  .	

لتمثيلــي والتصويــت نيابــة عنــي فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة و اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المزمــع عقدهمــا إلكترونًيــا يــوم 
األحــد الموافــق ٢١ مــارس ٢٠٢١م فــي الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا ونحــو الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرًا تباعــا أو أي اجتمــاع مؤجــل عنهمــا.

امتناعالنعمجدول أعمال الجمعية العامة العادية:

التصديق على محضر االجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠٢٠م.١.

المنتهيــة فــي ٢٠٢٠/١٢/3١م ٢. الماليــة  الســنة  البنــك خــالل  تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط  مناقشــة 
عليــه. والتصديــق 

االســتماع إلــى تقريــر الســادة مراقبــي الحســابات عــن القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة 3.
فــي ٢٠٢٠/١٢/3١م.

مناقشـة البيانات المالية للسنـة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/3١م والمصادقة عليها.	.

مناقشــة وتخويــل مجلــس اإلدارة باالقتــراض عــن طريــق إصــدار ســندات قــرض وتحديــد متطلبات وشــروط ٥.
االقتــراض والشــروط الخاصــة باإلصــدار، بعــد أخــذ موافقــة الســادة مصــرف البحريــن المركزي.

الموافقــة علــى مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ ١.٢١٢.٥٠٠ دوالر أمريكــي عــن عــام ٢٠٢٠م، بعــد أخــذ ٦.
موافقــة الســادة وزارة الصناعــة والتجارة والســياحة.

الموافقــة علــى اعتمــاد سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة البنــك، بعــد أخــذ موافقــة الجمعيــة العامــة 	.
غيــر العاديــة علــى تعديــل أحــكام المــادة ٢٨ مــن النظــام األساســي للبنــك، وموافقــة الســادة وزارة التجــارة 

والصناعــة والســياحة علــى هــذا التعديــل.
المركــزي٨. البحريــن  مصــرف  بمتطلبــات  البنــك  والتــزام   ٢٠٢٠ لســنة  الشــركات  حوكمــة  تقريــر   مناقشــة 

والمصادقة عليه. 

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/3١م.٩.

 النظــر فــي إعــادة تعييــن الســادة )أرنســت ويونــغ( كمدققيــن لحســابات البنــك للســنة المنتهيــة فــي١٠.
اإلدارة مجلــس  وتخويــل  المركــزي  البحريــن  مصــرف  الســادة  موافقــة  أخــذ  بعــد  ٢٠٢١م  ديســمبر   3١ 

بتحديد أتعابهم.
إطــالع الجمعيــة العامــة علــى المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة حســب المــادة ١٨٩)ج( مــن قانــون ١١.

الشــركات التجاريــة وكمــا هــو وارد فــي اإليضــاح رقــم 	٢ مــن القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة 
المنتهيــة فــي ٢٠٢٠/١٢/3١م.

ما يستجد من أعمال طبقًا لنص المادة 	٢٠ من قانون الشركات التجارية.١٢.
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امتناعالنعمجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

الموافقــة علــى تعديــل المــادة ٢٨ مــن النظــام األساســي لبنــك ABC، بعــد أخــذ موافقــة الســادة وزارة ١.
التجــارة والصناعــة والســياحة والســادة مصــرف البحريــن المركــزي علــى النحــو التالــي:

المادة ٢٨

"تحــدد الجمعيــة العامــة المكافــآت المتغيــرة ألعضــاء مجلــس اإلدارة، وال يجــوز تقديــر مجمــوع )أ(
هــذه المكافــآت بأكثــر مــن ١٠% مــن الربــح الصافــي بعــد اســتنزال االســتهالكات واالحتياطــات 
وتوزيــع ربــح ال يقــل عــن ٥% مــن رأس المــال علــى المســاهمين أو أيــة نســبة أعلــى ينــص عليهــا هــذا 

النظــام األساســي.

علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة )أ(، يجــوز تعويــض أعضــاء مجلــس اإلدارة )وفــق سياســة تعتمدهــا )ب(
الجمعيــة العامــة مــن وقــت إلــى آخــر( وذلــك فــي شــكل مبالــغ مقطوعــة تجمــع بيــن أتعــاب، 
وتكاليــف حضــور، وبــدالت علــى النحــو الــذي تحــدده هــذه السياســة، علــى أن يتــم خصــم هــذه 
المبالــغ المقطوعــة ســنوًيا مــن حســاب المصروفــات لتمكيــن المؤسســة مــن اســتقطاب أعضــاء 

مجلــس إدارة بالجــودة المناســبة واالحتفــاظ بهــم وتحفيزهــم إلدارة المؤسســة بنجــاح". 

تفويــض وتخويــل مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتعديــل المــادة ٢٨ مــن النظــام ٢.
.ABC األساســي لبنــك

تفويــض الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة بالتوقيــع نيابــة عــن بنــك ABC أمــام كاتــب العــدل لتوثيــق هــذه 3.
التعديــالت فــي مملكــة البحريــن وكذلــك التقــدم بكافــة الطلبــات للســادة مصــرف البحريــن المركــزي ووزارة 
الصناعــة والتجــارة والســياحة وبورصــة البحريــن وغيرهــا مــن الجهــات الرســمية بمملكــة البحريــن الســتكمال 

التعديــالت أو غيرهــا مــن المتطلبــات ذات العالقــة.

ما يستجد من أعمال طبًقا لنص المادة 	٢٠ من قانون الشركات التجارية.	.

رقم المساهم   ___________________________________________________________________________________________

عدد األسهم   ________________________________________   نسبة األسهم   ___________________________%

التوقيع   ____________________________________________   التاريخ   __________________________________

مالحظات:

يجب إيداع هذا التوكيل لدى مسجلي األسهم السادة كفين تيكنولوجيز )البحرين( ذ.م.م. على ص.ب: 	٥١، المنامة، البحرين،  .١
فاكس رقم ٠٥٥ ٢١٢ 	١ 3	٩+ قبل 	٢ ساعة على األقل من موعد االجتماع.  

الوكيل المعين أعاله ال يجوز أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة البنك أو مستخدمًا فيه.   .٢


