
 

 توكيل للتصويت في اجتماعي

 الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك اإلثمار ش.م.ب.

 

. ب.م.ش اإلثمار بنك في مساهما   بصفتي _____________________________________________ أدناه الموقع أنا

 حضور في عني ونائبا   وكيل   _________________________________/  السيد التوكيل هذا بموجب أعين ،"(الشركة)"

 ةالواحد الساعة من بدءا   م2016 مارس 28 الموافق اإلثنين يوم عقدهما المقرر للشركة العادية وغير العادية العامة الجمعية اجتماعي

 المذكور الوكيل أفوض كما. إليه يؤجلن يوم أي في أو البحـرين، بمملكة ،المنامة بضاحية السيف، رامي غراند بفندقأكاسيا  بقاعة ظهرا  

 :التالية النقاط اعتماد في عني نيابة   التصويت في

 

      ل       نعم      العادية العامة الجمعية قرارات: أولا 

   م.2015 مارس 31 بتاريخ المنعقد السابق العادية العامة الجمعية اجتماع محضر على التصديق (1

   .عليها والتصديق 2015 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة للشركة الموحدة المالية البيانات مناقشة (2

 والتصديق م2015 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة البنك أعمال عن اإلدارة مجلس مناقشة تقرير (3
 .عليه

 

  

 دوالر 60,797,000البالغة  2015 الشاملة للعام الخسائر بتحويل اإلدارة مجلس توصية اعتماد (4

 الخسائر المتراكمة. إلى أمريكي
 

  

م وإلتزام البنك بمتطلبات 2015 ديسمبر 31مناقشة تقرير حوكمة البنك للسنة المالية المنتهية في  (5

 .مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه
 

  

 بها قاموا التي بتصرفاتهم يتعلق ما كل عن الناتجة المسؤوليات من اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء (6

 م.2015 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة خلل البنك عن نيابة   نية بحـسن
 

  

موافقة مصرف لألعوام الثلثة القادمة وذلك خاضع لتعيين / انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة  (7

 .البحرين المركزي
 

  

وتخويل مجلس  الثلثة القادمة تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة لألعوام (8

 .االدارة بتحديد اتعابهم
 

  

 البحرين مصرف موافقة أخذ بعد 2016 المالية للسنة الحسابات مدققي تعيين إعادة أو تعيين (9

 .أتعابهم بتحديد اإلدارة مجلس وتخويل المركزي،
 

  

 .من قانون الشركات التجارية 207للمادة  ما يستجد من أعمال طبقا   (10
 

  

 ل      نعم     غير العادية العامة الجمعية قرارات: ثانياا 

 م.2012 رأكتوب 21 بتاريخ المنعقد السابق العادية غير العامة الجمعية اجتماع محضر على التصديق (1
 

 ال           نعم         

مع  التجاريةوفقا لقانون الشركات  بتحويلها إلى شركة قابضة إعادة تنظيم الشركة على الموافقة (2

وسوق بورصة البحرين على إدراج الشركة في  ةفظاحم، والالحالية ةالمحافظة على نسبة المساهم

من مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية، وذلك جديد وبترخيص  الكويت لألوراق المالية

عكس ت ،مصرف البحرين المركزيب تحت مجلد التوجيهات الرابع الخاص بالشركات االستثمارية

 .هيكل الشركة الجديد كشركة قابضة
 

  

وفقا  "(شركات المساهمة الجديدةال)" يدتينجد مقفلةمساهمة بحرينية  ينإنشاء شركتالموافقة على  (3

 بنك تجزئةالعمل كبنك )برخصة ب شركة تابعة تستمر إحداهما تكون ،التجارية لقانون الشركات

مصرف البحرين المركزي( ب الخاص بالبنوك االسلميةوذلك تحت مجلد التوجيهات الثاني  ،إسلمي

كمدير لبعض التابعة األخرى لتحوز على وتعمل الشركة و ،"(ةالشركة المصرفية الجديد)"

وذلك تحت مجلد التوجيهات الرابع الخاص  شركة استثمارية،استثمارات الشركة )برخصة 

 .("ةالجديد الستثمارشركة مصرف البحرين المركزي "بالشركات االستثمارية ب

  



 -باستثناء مكتب فيصل الخاص في سويسرا -تحويل جميع أصول والتزامات  الشركة الموافقة غلى  (4

 الشركةاحتفاظ ( iؤدي إلى )تسوالتي شركات المساهمة الجديدة وفقا لخطة متفق عليها اللى إ

ومن ، المصرفية األساسيةألنشطة الخاصة باألعمال او صولاألب بشكل أساسيالمصرفية الجديدة 

صول باأل بشكل أساسيالجديدة  راستثماالشركة احتفاظ ( iiبنك فيصل المحدود )باكستان( و ) ضمنها

 ية. االستثمار
 

  

غرض إعادة تنظيم ل هو ضروري ومطلوبقيام بكل ما بالتفويض مجلس إدارة الشركة الموافقة على  (5

الحصول على أي  :-وليس على سبيل الحصر  - ذلك ، بما فيأعله (2) في البند الشركة المذكور

رقابية وفي أي والية قضائية ألغراض القيام بالصلحيات  فقة مطلوبة أو ضرورية من أي سلطةموا

 بعد التحويل - وتحديد نسبة مساهمة الشركة ،شركات المساهمة الجديدةال اءتحديد اسمو الممنوحة له،

 اتداراإللس اوتعيين أعضاء مج ،ت المساهمة الجديدةشركاال كل من مال رأس في -المذكور 

لتوقيع بالنيابة لتعيين أي طرف ثالث التوقيع أوو ،شركات المساهمة الجديدةوالمخولين بالتوقيع في ال

عمل أو  شركات المساهمة الجديدة والقيام بأيلعن الشركة على عقد التأسيس والنظام األساسي ل

ت المساهمة الجديدة. باإلضافة إلى ذلك، تفويض مجلس إدارة شركاالتصرف ضروري آخر لتأسيس 

شركات المساهمة أي شركة من الإلى  تحويلهاالشركة لتحديد أي من أصول الشركة الحالية سيتم 

حقوق أو  أو تجديد حويلنقل أو تو )ج( أعله(،  2الجديدة )مع مراعاة االستثناء الوارد في البند 

 أو  وديعة استثمارأو أو ضمان أو تفريغ أو التخلص من أي أداة مالية وأ توليأو منح أو  التزامات

وزارة أو  من مصرف البحرين المركزي أي ترخيص أو طرف ثالثمع أي عقد  أو سهمأملكية 

 ةخاضعأو المراكز  ال أي موظف أو المناصب  أو إدراج في البورصةأي  أوالصناعة والتجارة 

تكنولوجيا  أو جرةستأمالمعدات ال ة في الشركة أوفيظو وأوعمل أ موظفأي للرقابة في الشركة، 

قانون عام أو أي  أو التزام ناشئ بموجبوالسجلت والعمليات اإلدارية و / أو أي حق أالمعلومات 

 يراه وفقا  لما شركات المساهمة الجديدة أو أي شخص آخرالإلى سيتم تحويلها خاص أيا كان نوعه 

 .مناسبا  دارة الشركة إمجلس 
 

  

أي تعديلت على عقد التأسيس والنظام األساسي  إلجراء تفويض مجلس إدارة الشركةالموافقة على  (6

، وأي تعديلت أخرى يراها ( أعله2عكس التغييرات اللزمة الناتجة عن البند )تلضرورية للشركة 

 يقوم بالتصرف طرف ثالث أو غير ذلك، وكيلأو أي  من اإلدارة  شخص تعيين أيو ضرورية،

نيابة عن الشركة ويمثلها أمام أي جهة حكومية، سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة أو كاتب العدل 

أعله بما في المذكورة لتنفيذ واستكمال الترتيبات  ا يكون ضروريا  أو مطلوبا  أو غير ذلك حسب م

 .تأسيس والنظام األساسي للشركةالعقد ل يلذلك التوقيع على أي تعد
 

  

 

 ____________________________________________________________________________________________________  رقم المساهم:

 ____________________________________________________________________________________________________  اسم المساهم:

 ____________________________________________________________________________________________________  عدد األسهـــم:

 ____________________________________________________________________________________________________  التوقيع:

 :ملحظات
كارفي شير  فخروشركة /  السادة األسهم مسجلي من أو (www.ithmaarbank.com) اإللكتروني موقعنا من االجتماعين بحضور الخاصة التوكيلت نموذج على الحصول يمكن (1

 السادة وعلى+(. 965 1841111: هاتف) للمقاصة الكويتية الشركة من أو+( 973 17212055) فاكس البحرين، مملكة الحكومة، شارع ،برج الزامل الطابق السابع ، عنوانها: ،ذ.م.م

 .ذ.م. كارفي شير فخروشركة  / السادة األسهم مسجلي لدى االجتماع موعد من ساعة ٢٤ قبل التوكيل إيداع المساهمين
 .البنك موظفي أو اإلدارة مجلس وأعضاء لرئيس االجتماعين لحضور التوكيل يجوز ال (2
 الخاصة 3 رقم باالستمارة مشفوعة أسهم، من يملكونه ما ومقدار العلمية مؤهلتهم من ونسخة الذاتية وسيرتهم بياناتهم تقديم اإلدارة لمجلس أنفسهم ترشيح في الراغبين المساهمين على (7

( 26) المادة مراعاة مع ،2016 مارس 18 أقصاه موعد في اإلدارة مجلس سكرتير إلى ،http://www.cbb.gov.bhاإللكتروني  الموقع على والمنشورة المركزي البحرين بمصرف

 .لبنكل األساسي النظام من
 علقات بقسم االتصال أو ،(www.ithmaarbank.com) اإللكتروني موقعنا على المساهمين علقات قسم في المنشورة البيانات تحديث استمارة تحميل يرجى بياناتكم لتحديث (8

 IR@ithmaarbank.com: اإللكتروني البريد عبر أو ،+973 17584023: رقم هاتف على المستثمرين

 

 

 
 

 +973 17584017+، فاكس: 973 17584000، برج أداكس، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: 2820، ص.ب: 15210بنك اإلثمار ش.م.ب. السجل التجاري: 

 www.ithmaarbank.comالموقع اإللكتروني: 
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