تـوكـيـل
أنا الموقع أدناه

__________________________________________________________

ً
مساهما في بنك البحرين الوطني (ش.م.ب).
بصفتي

قد وكلت السيد /السيدة __________________________________________________________ بالحضور نيابة عني إجتماع الجمعية العامة العادية
للبنك المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم األربعاء الموافق  13أكتوبر 2021م ،وذلك بالحضور الشخصي
في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا ،المنامة أو عن طريق االتصال المرئي أو أي إجتماع مؤجل عنه ،والمناقشة والتصويت

والمصادقة على قراراته ،وذلك على النحو التالي::
أوال :جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
ً

ال

نعم

1.الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والستون المنعقد بتاريخ  24مارس 2021م.
2.الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة ،أو أي شخص أو أشخاص معينين من قبل مجلس اإلدارة،
واعطائهم السلطة والصالحية للقيام بما يلي:
(أ) االقتراض أو التفويض باالقتراض ،ألي مدة زمنية ،على أن يكون الحد األقصى إلجمالي مبلغ
اإلقتراض  700مليون دوالر أمريكي (أو ما يعادله بأي عملة أخرى) عن طريق أي نوع من التسهيالت
التقليدية و/أو التسهيالت المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية و/أو إصدار أي سندات دين (بما في
ذلك السندات أو الصكوك) في األوقات والشروط التي يراها مجلس اإلدارة مناسبة ،شريطة أن يتم
إصدار أي سندات دين (بما في ذلك السندات أو الصكوك) خالل عامين من تاريخ هذا القرار وذلك
خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي؛
(ب) منح ضمانات على أي من أصول البنك (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الرهون والحواالت
والتنازالت وغيره) وإصدار ضمانات نيابة عن البنك فيما يتعلق باألموال المقترضة؛ و
ً
ً
مناسبا ،على أي من المستندات
ضروريا أو
(ج) التفاوض والموافقة والتوقيع باسم البنك ،متى كان ذلك
المطلوبة لالقتراض أو التفويض باالقتراض ،بما في ذلك التوقيع و/أو التوثيق (عند االقتضاء) ألي
مستندات تمويل و/أو توكيالت رسمية وأية مستندات من أي نوع ،كما لهم القيام بإجراء أي فعل أو
أمر أو شيء مطلوب لتحقيق جميع األغراض المذكورة أعاله في البند رقم .2
3.إنتخاب أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني للدورة الممتدة من أكتوبر  2021إلى مارس *.2024
ً
طبقا للمادة  207من قانون الشركات التجارية.
4.مناقشة ما يستجد من أعمال

رقـم المسـاهم:
أسم المساهم:
عـــدد األسـهـــم:

/
التوقيع

مالحظات هامة للمساهمين:

2021 /م
التاريخ

* يرجــى العلــم بــأن المســاهمين أو الموكليــن الراغبيــن بالحضــور عبــر وســيلة االتصــال المرئــي ال يمكنهــم
التصويــت علــى البنــد رقــم  3مــن جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة العاديــة.
• يجــب إيــداع هــذا التوكيــل (بطاقــة التوكيــل) قبــل  24ســاعة علــى األقــل مــن موعــد االجتمــاع لــدى الســادة مســجلي األســهم شــركة
البحريــن للمقاصــة ش.م.ب ،هاتــف +973 17108833 :ويمكــن أن تســلم بطاقــة التوكيــل باليــد أو مــن خــال البريــد اإللكترونــي
( )registry@bahrainclear.comمــع التأكــد مــن تســليمها قبــل انتهــاء الموعــد المحــدد أعــاه ،الجديــر بالذكــر أن بطاقــة التوكيــل التــي
تقــدم بعــد انتهــاء الموعــد المحــدد تعتبــر غيــر صالحــة ألغــراض االجتمــاع ،وذلــك مــع مراعــاة أحــكام المــادة ( )203مــن قانــون الشــركات
التجاريــة والتــي تنــص علــى مــا يلــي:
• ال يجوز توكيل رئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد موظفي البنك لحضور االجتماع.
nbbonline.com
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