
 
 
 

 
 وةـــــــــــــــــــدع                       

 

 واجتماع الجمعیة العامة غیــــــر العادیــة ة العامة العادیةیلحضور اجتماع الجمع
 م2021مارس  24الموافق  األربعاءیوم ان سیعقد ینذلال  

 

 شاملة بطاقة اعتماد ممثل لشركة أو مؤسسة عامة (شخص معنوي)
 االجتماع ھم آلخر أو لغیره لحضورأو إنابة من مسا

 
 

ب) دع�وة الس�ادة المس�اھمین الك�رام لحض�ور االجتم�اع الس�نوي للجمعی�ة العام�ة .م.یسر مجلس إدارة بنك البح�رین والكوی�ت (ش
 ف�ي تم�ام الس�اعة العاش�رة م�ن ص�باح ی�وم ما عل�ى الت�واليتق�رر عق�دھ وكذلك اجتماع الجمعی�ة العام�ة غی�ر العادی�ة الل�ذینالعادیة 
) 4حس�ب التعلیم�ات الم�ذكورة ف�ي المالحظ�ة رق�م ( المرئ�ياالتص�ال ع�ن طری�ق وذل�ك م، 2021م�ارس  24الموافـــق  األربعاء

 للنظر في جدولي األعمال التالیین: ،تحت بند المالحظات
 

 أوال: جدول أعمال الجمعیــــة العامـــة العادیـــــة
 

 م.24/03/2020لذي انعقد بتاریخ الجمعیة العامة العادیة ا اجتماعاعتماد محضر  .1
م وع�رض م�وجز م�ن ال�رئیس التنفی�ذي 31/12/2020مناقشة وإقرار تقریر مجلس اإلدارة عن أعم�ال البن�ك للس�نة المنتھی�ة ف�ي  .2

 لبنــك خالل العام.األھم األعمـــال وإنجازات للمجموعة 
 م.31/12/2020االستماع لتقریر مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتھیة في  .3
 علیھا. والمصادقةم 31/12/2020 مناقشة البیانات المالیة بنھایة .4
 الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة بإقرار التخصیصات التالیة: .5

فلس�اً بحرینی�اً للس�ھم الواح�د أي م�ا یع�ادل  20م بواقع 2020دینار بحریني أرباحا نقدیة عن عام  26,986,949.3توزیع مبلغ  •
 م.12/04/2021وسیتم توزیع األربــاح النقدیــــة بتـــاریخ  ال،الممن رأس  20%
م�ن األس�ھم  10لك�ل س�ھم واح�د من رأس المال المدفوع أي ما یعادل  % 10توزیع أسھم منحة مجانیة على المساھمین بنسبة  •

دین�ار بحرین�ي  149,790,996.5دینار بحریني، لیصبح رأس مال البنك بعد الزی�ادة  13,617,363.3بما مجموعھ  المملوكة
 .سھم 1,497,909,965مقسم إلى 

 
 فیما یلي التواریخ الرئیسیة التي یجب أخذھا في االعتبار:

 
 الحدث التاریخ

 اجتماع الجمعیة العامة تاریخ  2021مارس  24
 (تاریخ موافقة المساھمین)

 آخر یوم تداول الستحقاق األرباح 2021مارس  25
 رباح، لیتم تقیید اسم المساھم في سجل األسھم یوم االستحقاق)آخر یوم تداول الستحقاق األ(

 تاریخ تداول السھم بدون استحقاق  2021مارس  28
 (أول یوم تداول بدون استحقاق لألرباح)

 یوم االستحقاق  2021مارس  29
 ح)أسمائھم في سجل األسھم في ھذا التاریخ لھم الحق في الحصول على األربا ة(المساھمون المقید

 یوم الدفع 2021ابریل  12
 (الیوم الذي سیتم فیھ توزیع األرباح على المساھمین المستحقین)

 
 .دینار بحریني إلى االحتیاطي القانوني 5,203,343.3تحویل مبلغ  •
 .دینار بحریني إلى االحتیاطي العام 2,601,671.6تحویل مبلغ •
 .خص البنك وشركاتھ التابعةفیما یدینار بحریني للتبرعات  2,200,000اعتماد مبلغ  •
 .دینار بحریني كأرباح مستبقاة ترحل إلى العام القادم 1,424,105.4تدویر مبلغ  •
 

م�ع أيٍ م�ن األط�راف ذات العالق�ة كم�ا ھ�و  2020 دیس�مبر 31 ف�ي لس�نة المالی�ة المنتھی�ةالتبلیغ عن العملیات التي جرت خ�الل ا .6
 من قانون الشركات التجاریة. 189ة تماشیاً مع المادة ) من البیانات المالی26مبین في اإلیضاح رقم (

 



 
 

 .في شأنھ متطلبات مصرف البحرین المركزيب و مدى التزام البنك م2020تقریر حوكمة الشركات للبنك عن عام  مناقشة .7
 م.2020دینار بحریني مكافأة عضویة لمجلس اإلدارة لعام  552,500مبلغ  الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة بإقرار .8
وتف��ویض مجل��س بع��د الحص��ول عل��ى موافق��ة مص��رف البح��رین المرك��زي م 2021تعی��ین م��دققین لحس��ابات البن��ك للس��نة المالی��ة  .9

 اإلدارة بتحدید أتعابھم.
 م.31/12/2020براء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما یتعلق بتصرفاتھم عن السنة المنتھیة في إ .10
 ) من قانون الشركات التجاریة.207ة (ما یستجد من أعمال طبقاً للماد .11

 
 ثانیا: جدول أعمال الجمعیة العامة غیر العادیة

 
 م.24/03/2020اعتماد محضر االجتماع السابق الذي انعقد بتاریخ  .1
دین�ار بحرین�ي مقس�م إل�ى  136,173,633.2الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة بزیادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ   .2

س��ھم وذل��ك لتوزی��ع أس��ھم  1,497,909,965دین��ار بحرین��ي مقس��م إل��ى  149,790,996.5س��ھم إل��ى مبل��غ  1,361,736,332
 المنحة.

) م��ن النظ��ام األساس��ي "رأس الم��ال الص��ادر 7) م��ن عق��د التأس��یس "رأس الم��ال الص��ادر والم��دفوع" والم��ادة (7تع��دیل الم��ادة (  .3
 دینار بحریني. 149,790,996.5ع إلى مبلغ والمدفوع" وفقا لزیادة رأس المال الصادر والمدفو

تفویض مجلس اإلدارة أو من یعینھ المجلس بالقیام بكافة الخط�وات الالزم�ة م�ع الجھ�ات المختص�ة ف�ي مملك�ة البح�رین م�ن أج�ل  .4
 الحصول على الموافقات الرسمیة الالزمة.

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

 التوفیــــــق ، ، ، يــــھ ولــــــــــــــــوالل
 
 

 مـــــراد عـــــلي مـــــــراد              
 ــــــس اإلدارةرئیس مجلــ                         
 

 مالحظات:
 

 موقعن���ا االلكترون���يو البیان���ات المالی���ة للبن���ك ع���ن طری���ق زی���ارة  االعتم���اد/ اإلناب���ة بطاق���ة یمك���نكم الحص���ول عل���ى )1(
www.bbkonline.com  وكذلك موقع بورصة البحرین  www.bahrainbourse.com. 

 
 م.14/03/2021التقریر السنوي على الموقع اإللكتروني للبنك بتاریخ سوف یتوفر  )2(

 
حق حضور الجمعیة العامة، ویكون لھ عدد من األصوات یساوي عدد أسھمھ، ویقع  -مھ أیاً كان عدد أسھ -لكل مساھم  )3(

باطالً كل شرط أو قرار یخالف ذلك.  ویجوز للمساھم أن یوكل غیره من المس�اھمین أو م�ن غی�رھم ف�ي الحض�ور نیاب�ة 
والكوی�ت (ش.م.ب)، وال موظفي بن�ك البح�رین  وأأعضاء مجلس اإلدارة  وأعنھ، على أن یكون الوكیل من غیر رئیس 

یخل ذلك بحق التوكیل لألقارب من الدرجة األولى. ویمثل ناقصي األھلیة وفاقدیھا في الحضور من ینوب عنھم قانونی�اً. 
 ).2014بموجب التعدیل الذي أجري في عام  –من قانون الشركات التجاریة  203(المادة 

 
لیمات التالیة، وذلك لض�مان دخ�ولھم االجتم�اع بیس�ر وس�ھولة م�ع یرجي من السادة المساھمین الكرام ضرورة اتباع التع )4(

 الحفاظ على السریة التامة: 
 

 ذ.م.م  زادة ك فینت���ك تكنول���وجیــ���ـلسلة ــ��ـاد/ اإلنابـ���ـاالعتم ال بطاق���ةــ���ـطل��ب حض���ور االجتم���اع ع���ن طری��ق ارس -1
“KFin Technologies(Bahrain)W.L.L.” البری�د االلكترون�ي:  مع ذك�ر رق�م المس�تثمر / رق�م المس�اھم عل�ى

AGM2021@bbkonline.com  ونس���خة واض���حة م���ن ج���واز س���فر س���اري المفع���ول أو بطاق���ة ھوی���ة س���اریة
س�اعة عل�ى األق�ل  24قبل  المفعول للمساھم أو الشخص الذي یمثلھم كوكیل وكذلك رقم االتصال لمن یود الحضور

 د لالجتماع.من الوقت المحد
 

بع��د اس��تالم المس��تندات والمعلوم��ات المطلوب��ة، س��یتم ت��وفیر راب��ط لتمك��ین الحض��ور واتخ��اذ الخط��وات الالزم��ة   -2
 ).Zoom(زوم لالنضمام إلى الجلسة إلكترونیًا عن طریق تطبیق 

 
 .تصاالتیجب أن یكون الجھاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر اإلنترنت متوافقًا مع خدمات الفیدیو واال -3

 
 .ننصح المساھمین بااللتزام بالتعلیمات لضمان إجراء سریع وسلس لالجتماع بما یتماشى مع القوانین واللوائح -4

http://www.bbkonline.com/
http://www.bahrainbourse.com/
mailto:AGM2021@bbkonline.com


 
في حالة عدم توافر النصاب القانوني في اجتماع الجمعیة العامة العادیة أو اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المق�ررین  )5(

ع�ن م 2021م�ارس  31المواف�ق  االربع�اءأعاله، تنعقد الجمعیة في اجتماع ثان لھا في الس�اعة العاش�رة م�ن ص�باح ی�وم 
توافر النصاب القانوني لالجتماع الثاني تنعقد الجمعیة في اجتماع ثالث لھ�ا  ي حالة عدم. وكذلك فطریق المكالمة المرئیة

 طریق المكالمة المرئیة.عن م 2021أبریل  9الموافق  االحدفي تمام الساعة العاشرة من صباح یوم 
 

ذ.م.م  زــــ�����ـیــــــوجـــــــولـــــــنـــك تكـ�����ـتــنــــــك فییمكنكــــــــ�����ـم االتصــــــــ�����ـال بالســــ�����ـادة  رلالســـــــتفســـــ�����ـا )6(
“KFin Technologies(Bahrain)W.L.L.”   74بمك��اتبھم بال��دور الس��ابع ف��ي بنای��ة ب��رج الزام��ل، مكت��ب رق��م ،

أو بالبن��ك مباش��رة ع��ن طری��ق البری��د ، المنام��ة، مملك��ة البح��رین 50801721، ھ��اتف 514ش��ارع الحكوم��ة، ص.ب 
 corporate.secretariat@bbkonline.com ياإللكترون

 
 
 
 
 
 
 

mailto:corporate.secretariat@bbkonline.com


 
 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

 .............................. ممثال عنا للغایات المبینة أدناه.ة السید/ ..............ـــبطاقبموجب ھذه ال
................... 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.
 

ة حسبما ورد أعاله ھ�ي حض�ور الممث�ل أو الوكی�ل والتص�ویت عن�ي عل�ى الق�رارات والغایة من االعتماد أو اإلناب
ف�ي ان عل�ى الت�والي سیعقــ�ـد غی�ر العادی�ة الل�ذیناجتماع الجمعیة العام�ة والجمعیة العامة العادیة  الخاصة باجتماع

 المرئ�يالتص�ال اطری�ق ع�ن وذل�ك م، 2021م�ارس  24الموافــ�ـق  االربع�اءصباح ی�وم من  العاشرةتمام الساعة 
أي م��ن أو أي اجتم��اع یؤج��ل إلی��ھ  ،) تح��ت بن��د المالحظ��ات 4حس��ب التعلیم��ات الم��ذكورة ف��ي المالحظ��ة رق��م (

 .ینالمذكورین االجتماع
 

 النقاط التالیة: اعتماد
 

 االمتناع     نعم         ال                                                              أوال: الجمعیة العامة العادیة
 
 م24/03/2020محضر اجتماع الجمعیة العامة العادیة بتاریخ .1
 
 م31/12/2020للسنة المنتھیة في تقریر مجلس اإلدارة عن أعمال البنك  .2
 
 م2020تقریر مدققي الحسابات عن أعمال البنك لعام .3
 
  م2020المالیة الختامیة لعام البیانات .4
 
 إقرار التخصیصات.5
 
مع  م2020دیسمبر  31 في التبلیغ عن العملیات التي جرت خالل السنة المالیة المنتھیة.6

 أیٍن األطراف ذات العالقة
 

 م2020تقریر حوكمة الشركات للبنك عن عام .7
 

 م2020مكافأة عضویة مجلس اإلدارة لعام .8
 
 عابھمم وتفویض مجلس اإلدارة بتحدید أت2021تعیین مدققي الحسابات لعام .9

 
 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة .10

 
 ) من قانون الشركات التجاریة207ما یستجد من أعمال طبقاَ للمادة ( .11
 

 االمتناع   نعم         ال                                                                            یا:  الجمعیة العامة غیر العادیةثان
 
 م 2020مارس  24 العادیة بتاریخغیر ضر اجتماع الجمعیة العامة مح.1
 
 زیادة رأس المال الصادر والمدفوع  .2

 
 ) من 7المادة ( عقد التأسیس (رأس المال الصادر والمدفوع) وتعدیل) من 7المادة (تعدیل .3

 لالنظام األساسي (رأس المال الصادر والمدفوع) وفقا لزیادة رأس الما
 

 أجل الحصول على ض مجلس اإلدارة أو من یعینھ المجلس بالقیام بكافة الخطوات منتفوی.4
 ت من الجھات الرسمیةالموافقا

 



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

 
 

 التوقیــــــع     
 
 

                  ____________ 
 2021/    التاریخ:     /                  
 

 رقم المساھم:
 

 اسم المساھم:
 

 عدد األسھـم:
 

 مالحظات:
 

 موقعنا االلكترونيو البیانات المالیة للبنك عن طریق زیارة  االعتماد/ اإلنابة بطاقة یمكنكم الحصول على )1(
www.bbkonline.com  وكذلك موقع بورصة البحرین  www.bahrainbourse.com. 

 
 م.14/03/2021تاریخ بالتقریر السنوي على الموقع اإللكتروني للبنك سوف یتوفر  )2(
 
ً كان عدد أسھمھ  -لكل مساھم  )3( حق حضور الجمعیة العامة، ویكون لھ عدد من األصوات یساوي عدد أسھمھ، ویقع  -أیا

رار یخالف ذلك.  ویجوز للمساھم أن یوكل غیره من المساھمین أو من غیرھم في الحضور نیابة باطالً كل شرط أو ق
موظفي بنك البحرین والكویت (ش.م.ب)، وال  وأأعضاء مجلس اإلدارة  وأعنھ، على أن یكون الوكیل من غیر رئیس 

ھا في الحضور من ینوب عنھم قانونیاً. یخل ذلك بحق التوكیل لألقارب من الدرجة األولى. ویمثل ناقصي األھلیة وفاقدی
 ).2014بموجب التعدیل الذي أجري في عام  –من قانون الشركات التجاریة  203(المادة 

 
یرجي من السادة المساھمین الكرام ضرورة اتباع التعلیمات التالیة، وذلك لضمان دخولھم االجتماع بیسر وسھولة مع  )4(

 الحفاظ على السریة التامة: 
 

 ذ.م.م  زادة ك فینت���ك تكنول���وجیــ���ـلسلة ــ��ـاد/ اإلنابـ���ـاالعتم ال بطاق���ةــ���ـاالجتم���اع ع���ن طری��ق ارس طل��ب حض���ور -1
“KFin Technologies(Bahrain)W.L.L.”  :مع ذكر رقم المستثمر / رقم المساھم على البری�د االلكترون�ي

AGM2021@bbkonline.com  واض��حة م��ن ج��واز س��فر س��اري المفع��ول أو بطاق��ة ھوی��ة س��اریة ونس��خة
س�اعة عل�ى  24قب�ل  المفعول للمساھم أو الشخص الذي یم�ثلھم كوكی�ل وك�ذلك رق�م االتص�ال لم�ن ی�ود الحض�ور

 األقل من الوقت المحدد لالجتماع.
 
الخط��وات الالزم��ة بع��د اس��تالم المس��تندات والمعلوم��ات المطلوب��ة، س��یتم ت��وفیر راب��ط لتمك��ین الحض��ور واتخ��اذ   -2

 ).Zoom(زوم لالنضمام إلى الجلسة إلكترونیًا عن طریق تطبیق 
 
 .یجب أن یكون الجھاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر اإلنترنت متوافقًا مع خدمات الفیدیو واالتصاالت -3
 
 .قوانین واللوائحننصح المساھمین بااللتزام بالتعلیمات لضمان إجراء سریع وسلس لالجتماع بما یتماشى مع ال -4

 
في حالة عدم توافر النصاب القانوني في اجتماع الجمعیة العامة العادیة أو اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المقررین  )5(

عن م 2021مارس  31الموافق  االربعاءأعاله، تنعقد الجمعیة في اجتماع ثان لھا في الساعة العاشرة من صباح یوم 
وكذلك في حالة عدم توافر النصاب القانوني لالجتماع الثاني تنعقد الجمعیة في اجتماع ثالث لھا  طریق المكالمة المرئیة.

 طریق المكالمة المرئیة.عن م 2021أبریل  9الموافق  االحدفي تمام الساعة العاشرة من صباح یوم 
 

 KFin“ذ.م.م  ـــــزیــــــوجـــــــولـــــــنـــك تكــتــنــــــك فی بالســـــادةــال ــــــــم االتصـــــــیمكنكـ رـــاــتفســــــلالســ )6(
Technologies(Bahrain)W.L.L.”   شارع الحكومة، 74بمكاتبھم بالدور السابع في بنایة برج الزامل، مكتب رقم ،

 يأو بالبنك مباشرة عن طریق البرید اإللكترون، المنامة، مملكة البحرین 17215080، ھاتف 514ص.ب 
corporate.secretariat@bbkonline.com  
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