
 
 
 
 

 

 

 
 ")ABC) ("بنك .إعالن إلى مساھمي المؤسسة العربیة المصرفیة (ش.م.ب

  ABCالسنوي لبنك  لكترونیا الجتماع الجمعیة العامة العادیةإجراءات الحضور إ
 م۲۰۲۰أبریل  ۱۹المقرر عقده في 

 
المتجددة التي حددتھا حكومة البحرین عالمیاً وتقیداً باإلرشادات االحترازیة  ۱۹ -في ظل تفشي فیروس كوفید 

ً (كما تم إعقد اجتماع الجمعیة العامة ("اجتماع الجمعیة")  ABC الحتوائھ، قرر مجلس إدارة بنك لكترونیا

یوم األحد بتوقیت البحرین  ظھراً  ۱۲م) في تمام الساعة ۲۰۲۰مارس  ۲٥خطار المساھمین الكرام بذلك في إ

  م.۲۰۲۰أبریل  ۱۹الموافق 

، حیث یتوجب علیھم ممارسة حقھم في یتمكن المساھمون من حضور اجتماع الجمعیة بشكل شخصيلن 

 .الجمعیة وفقاً للتعلیمات الموضحة أدناه باجتماعالخاصة  تعبئة استمارة التوكیلالتصویت من خالل 

اه، من المشاركة على الرغم من أن المساھمین سیتمكنون، رھنا بتسجیل رغبتھم وفقاً لإلجراءات المذكورة أدن

لكترونیا عبر منصة االجتماعات االفتراضیة زوم، بما في ذلك طرح األسئلة، من إ اجتماع الجمعیة أعمال في

المھم التنویھ بأن نتائج قرارات أعمال الجمعیة سیتم تحدیدھا عن طریق تصویت المساھمین بناء على استمارة 

ماع الجمعیة، وعلى وجھ الخصوص، لن یكون بإمكان قبل اجت ABC التوكیل والتي یجب أن یتسلمھا بنك

 المساھمین التصویت على أي أسھم إلكترونیًا خالل اجتماع الجمعیة.  

 

 خدمة توكیل مكتب حسن رضي

وبالنسبة للمساھمین الذین لن یتمكنوا من الحضور بصفتھم الشخصیة أو من یتعذر علیھم تعیین وكیل مناسب 

بالتنسیق مع مكتب حسن رضي وشركائھ للمحاماة ("مكتب حسن رضي")، وھو  ABCمن اختیارھم، قام بنك 

من  األربعةتعیین أي من المحامین  أحد مكاتب المحاماة المستقلة الرائدة في البحرین، بتوفیر خدمة یتم بموجبھا

والتصویت عنھ في اجتماع الجمعیة بحسب استمارة التوكیل  ABCلتمثیل أي مساھم في بنك  مكتب حسن رضي

 ("خدمة توكیل مكتب حسن رضي ").

لتعیین أي من المحامین  المساھمین على استخدام خدمة توكیل مكتب حسن رضي ABCعلیھ، یحث بنك 

  بدالً من تعیین أي شخص آخر لن یسمح لھ بحضور اجتماع الجمعیة.تب لتمثیلھ كوكیل من المك األربعة

 للمساھمین. توكیل مكتب حسن رضيأي تكالیف مرتبطة بتقدیم خدمة  ABCسیغطي بنك 

 



 
 
 
 

 

 

توكیل مكتب خدمة المساھم لوكیل من اختیاره أو باستخدام  باختیاركیفیة التصویت باستخدام التوكیل (سواء 

 حسن رضي):

وھري استمارة التوكیل الذي تم ارسالھا والتي تطابق بشكل ج استمارة التوكیل یجب على المساھم تعبئة )۱(

اسم الوكیل من اختیاره، أو بإدراج  بإدراجاإللكتروني، وذلك  ABCبالبرید ونشرھا على موقع بنك 

اجتماع  تمثیل المساھم فياألربعة، وذلك لتمكین أي محام منھم من  أسماء وكالء مكتب حسن رضي

 الجمعیة العامة العادیة؛

المساھم فرداً، فیجب إرفاق نسخة من وثیقة إثبات الھویة ساریة المفعول، مثل جواز السفر أو إذا كان  )۲(

 البطاقة الشخصیة.

في حال إذا كان المساھم كیان قانوني، یجب على الوكیل الذي یحضر االجتماع تقدیم خطاب تفویض  )۳(

 لشركة.مختوماً بختم ا من المساھم یخّولھ بأنھ الموكل للحضور من قبل المساھم

تحدید الكیفیة التي ینبغي أن یصوت بھا الوكیل على بنود االجتماع عن طریق تحدید التصویت كتابةً  )٤(

 في المربعات المقابلة لكل بند في استمارة التوكیل؛

 استكمال جمیع األقسام األخرى في استمارة التوكیل لحضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة؛ و )٥(

لدى مسجلي األسھم السادة كارفي فینتك  (مع المستندات المطلوبة)تعبئتھ  یجب إیداع التوكیــل بعد )٦(

أو البریــد    17212055 973+، المنامة البحرین، فاكس رقم ٥۱٤(البحرین) ذ.م.م على ص.ب.: 

ســاعة علــى األقــل مــن  ۲٤قبــل ) mabc.co-ShareholderRelations@bankاإللكترونــي (

التوكیــل التــي تقــدم بعــد انتھــاء الموعــد المحــدد  استمارةالجدیــر بالذكر أن   .موعــد االجتمــاع

 تعتبــر غیــر صالحة ألغــراض االجتمــاع.

 

ً إكیفیة حضور اجتماع الجمعیة   عبر منصة االجتماعات االفتراضیة زوم لكترونیا

یجب فإنھ بصفتھ الشخصیة أو من خالل تعیین وكیل،  اإللكتروني بحضور اجتماع الجمعیةسواء رغب المساھم 

 .ســاعة علــى األقــل مــن موعــد االجتمــاع ۲٤قبل الھا وإرس استمارة التسجیل على المساھم تعبئة

  
 

 
 الصدیق عمر الكبیر
 رئیس مجلس اإلدارة
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