
م2018بطاقة توكيل جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 

ال نعم البند

والذي عقد في( 42)المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 

.2018مارس 28
1

الياة مناقشة واعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن أنشطة البنك ومركزه الماالي للنانة الم

.2018دينمبر 31المنتهية في 
2

االستماع إلى تقرير مدققي الحنابات الخارجيين للننة المالية المنتهية في

.2018دينمبر 31
3

االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للننة المالية المنتهية في

.2018دينمبر 31
4

.2018دينمبر 31مناقشة واعتماد البيانات المالية للننة المالية المنتهية في  5

31إباغ  الجمعيااة العامااة بالمعااامغت التااي تماا  لااغي الناانة الماليااة المنتهيااة فااي 

بااين البنااك واف ااراا عات العغقااة بالمناااهمين الركيناايين وعلااك 2018ديناامبر 

من القواكم المالية المدققة،  بقاا  لان  ( 26)حنب ما هو مبين في المغحظة رقم 

.من قانون الشركات التجارية البحريني189المادة 

6

دينااار بحرينااي 11,381,516اعتماااد توةااية مجلااس اإلدارة بتوفيااب ةااافي رباا  قاادره 

:، على النحو التالي2018دينمبر 31للننة المالية المنتهية في 

 بحريني إلى االحتيا ي القانونيدينار 1,138,152تحويل مبلغ.

 وتفويض مجلسالزكاة دينار بحريني لصندوق 179,335تخصي  مبلغ وقدره

.اإلدارة بتوفيعه

 لس دينار بحريني للتبرع لألعماي الخيرية وتفويض مج250,000تخصي  مبلغ

.اإلدارة بتوفيعه

 دينار بحريني إلى افرباح المنتبقاه9,814,029تحويل مبلغ.

7

المصادقة على تخصي  أسهم منحة فسهم الخزينة افمر الاذي اساتوجب فياادة عادد

.2017دينمبر 31أسهم المنحة المقررة للننة المالية المنتهية في 
8

ديناار بحريناي كمفافاإة إلاى مجلاس 282,285الموافقة على دفب مبلغ إجماالي قادره 

، بشار  الحصاوي علاى موافقاة 2018دينمبر 31اإلدارة للننة المالية المنتهية في 

.وفارة الصناعة والتجارة والنياحة

9

.2018مناقشة تقرير حوكمة البنك للعام  10

.تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له 11

إبااراء عمااة أعضاااء مجلااس اإلدارة عاان كاال مااا يتعلاال بتصاارفاتهم عاان الناانة الماليااة 

.2018دينمبر 31المنتهية في 
12

ة تعيين وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثغث سنوات، بعاد الحصاوي علاى موافقا

.مصرا البحرين المركزي
13

وتفاويض مجلاس اإلدارة بتحدياد 2019إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعاام 

.مفافآتهم
14

وتفااويض مجلااس اإلدارة 2019كماادققين لااارجيين لعااام KPMGإعااادة تعيااين  ااركة 

.بتحديد أتعابهم، بعد الحصوي على موافقة مصرا البحرين المركزي
15

.من قانون الشركات التجارية البحريني207مناقشة ما ينتجد من أعماي وفقا  للمادة  16

:أدناهالموقعونإننا/الموقبإنني

----------------------------------------------------------------------
البحرينبنكفي/مناهمينبصفتنا/مناهما  بصفتي

:النيدة/النيدوكلناقد/وكل قداإلسغمي

----------------------------------------------------------------------
والتصوي تمثيلنا/وتمثيليالحضورفيممثلة  /ممثغ  
العامةالجمعيةباجتماعالخاةةالقراراتعلىعنا/عنينيابة

تعالىاللهبمشيئةعقدهسيتموالذيم2018لعامالعادية
.عنهمؤجلاجتماعأيأو2019مارس21الخميسيومفي
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