
 

 

 بطاقة توكيل
 

)ش.م.ب.(،  في شركة الفنااق  الوننةاة  ------------------------------------------------نني بصفتي/ بصفتنا/ مساهم / مساهمون  إ

فاي   نناا/بالحضاو  والتصاو ت نةاباة  ني ------------------------------------- الساةد  /قد وكلت / وكلنا بموجب هذا التوكةل الساةد

 .مؤجلم، أو أي إجتماع 2021ما س  25الموافق لخمةس ا والمقر   قده  وم للشركةالعاق ة اجتماع الجمعةة العامة 
 

  عتماد النقاط التالية:إ
  

 

 الجمعية العامة العادية 

 ال    م  عن  
   م والمصادقة عليه26/3/2020قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ  1
   م والمصادقة عليه2020ديسمبر  31مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في  2
   م2020ديسمبر  31عن البيانات الماليه  للسنة المنتهية في  اإلستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي 3
   م و المصادقة عليها31/12/2020البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في مناقشة  4
   م31/12/2020ية في السنة الماليه المنته ة مجلس اإلدارة بشأن تخصيص صافي الخسارةإعتماد توصي 5
   دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 40.000/-إعتماد مبلغ  6
ووزارة الصناعة  م و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي2020تقرير حوكمة الشركات لسنة مناقشة  7

 دقة عليهو المصاوالتجارة والسياحة 
  

8 
 مع أيٍ من 2020ديسمبر  31التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية 

 من قانون 189من البيانات المالية تماشياً مع المادة  (26)األطراف ذات العالقة كما هو مبين في االيضاح رقم 

 الشركات التجارية
  

   م2020ديسمبر  31جلس اإلدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في إبراء ذمة السادة أعضاء م 9
   م وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم2021للسنة المالية  تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي 10

 

  -------------------------------------------: التوقةع  ---------------------------------------------------------سم  المساهم : إ

 ----------------------------التا  خ :   --------------------------- دق األسهم :    ----------------------------- قم  المساهم : 

 
 : حظات هامة للمساهمةنمال

 اهمةن إلى ضرو   إتباع التعلةمات التالةة:للمشا كة في اإلجتماع فإننا نوجه الساق  المس 

 رجى ا سال نلب حضو  اإلجتماع مع بطاقة الهو ة أو صو   من جواز السفر واضحة للمساهم أو من  مثله في التفو ض باإلضافة لبطاقة   .أ

سا ة  لى األقل من مو د  24ذلك للتحقق من هو ة و صفة الحاضر، وذلك قبل و info@nhcbahrain.comالتفو ض إلى البر د اإللكتروني 

 إنعقاق اإلجتماع.

" وذلك قبل مو د إنعقاق االجتماع Zoomبعد إستالم جمةع المستندات سةتم تزو د من  وق الحضو  برابط  بر برنامج التواصل المرئي " .ب

 المذكو  أ اله لةتسنى له الدخول إلى اإلجتماع.
 

 ل إذا كان المساهم شركة،  جب  لى الوكةل الذي  حضراإلجتماع تقد م خطاب تفو ض من المساهم  خوله بأنه الموكل لاذلك المسااهم، و جاب في حا

 أن  كون التفو ض خطةاً وصاق اً  ن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن  قدم قبل إنتهاء المو د المحدق إل داع التوكةل.
 

 74)البحار ن( ذ.م.م )مكتاب للتكنلوجةاا"  سا ة  لى األقل  من مو د اإلجتماع لدى  شركة "كاي فاةن 24ع التوكةل )بطاقة التوكةل( قبل  جب إ دا ،

مملكاااة البحااار ن. و  مكااان أن تسااالم  بطاقاااة التوكةااال بالةاااد أو البر اااد أو الفااااكس  –المناماااة  - 514، بااارل الزامااال، المناماااة(  . ب.  7الطاااابق 

 ( مع التأكد من استالمها قبل انتهاء المو د المحدق.Bahrain.helpdesk@Kfintech.com( أو البر د اإللكتروني ) 17212055)
 

  نتهاء المو د المحدق تعتبر غةر صالحة ألغراض اإلجتماع.إالجد ر بالذكر أن بطاقة التوكةل التي تقدم بعد 
 

   نه أي شخص لحضو  ً ً أو أن  وكل خطةا  حق ألي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمةن للشركة بتا  خ  قد اإلجتماع الحضو  شخصةا

 اإلجتماع والتصو ت نةابة  نه، مع األخذ بعةن اإل تبا  أن  كون هذا الوكةل من غةر  ئةس وأ ضاء مجلس اإلقا   أو موظفي الشركة.
 

 17530839 - 17530838ى االتصال بقسم  العالقات العامة و  القات المستثمر ن  لى الرقم التالي: ألي استفسا ات  رج 
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