
  
 

  بطاقة توكيل
  

ة  ------------------------------------------------نني بصفتي/ بصفتنا/ مساهم / مساهمون  إ ادق الوطني (ش.م.ب.)،  في شركة الفن
يد يدة /قد وكلت / وكلنا بموجب هذا التوكيل الس ة عني ------------------------------------- الس ا/بالحضور والتصويت نياب ي ف عنن

  .م، أو أي إجتماع مؤجل٢٠٢١ سبتمبر ٢٣الموافق لخميس ا والمقرر عقده يوم للشركةالعادية اجتماع الجمعية العامة 
  

   عتماد النقاط التالية:إ
    

 

  ال      عن  
      م والمصادقة عليه٢٥/٣/٢٠٢١قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ   ١
      ) **٢٠٢٤ – ٢٠٢١اء لمجلس اإلدارة لفترة الثالث سنوات القادمة (انتخاب / تعيين أعض  ٢

  
  

   ----------- ------------- ------------ ------- : التوقيع  --------------------- ------------------------------------سم  المساهم : إ
  --- ---------- - ----------- ---التاريخ :   -------------------------- -عدد األسهم :    ------ ---------------- -------رقم  المساهم : 

  
  : حظات هامة للمساهمينمال

  
  ** يقتصر التصويت في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة على الحضور الشخصي فقط.

  
 ل ياً أو أن يوك ه  يحق ألي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد اإلجتماع الحضور شخص اً عن خطي

اء  يس وأعض أي شخص لحضور اإلجتماع والتصويت نيابة عنه، مع األخذ بعين اإلعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئ
 . مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة

 
  ه ه بأن اهم يخول ن المس ويض م اب تف ديم خط راإلجتماع تق ذي يحض ل ال ى الوكي ركة، يجب عل في حال إذا كان المساهم ش

الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن 
 يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد إليداع التوكيل.

 
 للتكنلوجيا"  ساعة على األقل  من موعد اإلجتماع لدى  شركة "كي فين ٢٤إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل  يجب

مملكة البحرين. و يمكن أن  –المنامة  - ٥١٤، برج الزامل، المنامة) ص. ب.  ٧، الطابق ٧٤(البحرين) ذ.م.م (مكتب 
) أو البريد اإللكتروني  ١٧٢١٢٠٥٥تسلم  بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (

)Bahrain.helpdesk@Kfintech.com.مع التأكد من استالمها قبل انتهاء الموعد المحدد ( 
  
 تماع.الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة ألغراض اإلج 

  
  ارإألي الي:  ستفس رقم الت ى ال تثمرين عل ات المس ة و عالق ات العام م  العالق ال بقس ى االتص  - ١٧٥٣٠٨٣٨يرج

١٧٥٣٠٨٣٩  


