
 
                                                       

                                                              

 

 

 

 

 تفويض( / )توكيل

 العادية حضور الجمعية العامة

  عدد األسهم:                               :اسم المساهم

  رقم المساهم:

 

 .. المساهمون في بنك بروة..................................................................................نحن .................................

 .............................بطاقة شخصية رقم:.................. .............................قد فوضنا ........................................

عشر صباحا  ةحاديالالساعة المقرر انعقادها بمشيئة هللا تعالى في تمام لبنك بروة  العاديةنا في اجتماع الجمعية العامة علينوب  تفويضاً كاملً 

كما أن له الحق في الحضور والتصويت واتخاذ القرار على جدول  ،عن طريق االتصال المرئي 2020 يونيو 24الموافق  األربعاءوم ـــي

 .األعمال للجتماع المشار إليه وكل ذلك وفقاً لإلجراءات القانونية المتبعة

 

 ..............................................التوقيع         

  مالحظة:

 BARWABANK.COM@AGM2020 :بريد إلكترونيلعلى ا  ةالمستندات التاليبإرسال ، العامة يةالمساهمين الراغبين في حضور الجمعيرجى من  -1

 ةثبات الشخصيإمن  صورة. 

 .رقم الجوال 

 ة.فراد والجهات االعتباريلممثلي األ ةمن التفويض والمستندات الداعم ةصور 

ً إلللجتماع  ةالمشاركرسال رابط يتم تسجيل المساهمين وإس  .بهمة الخاصالذين تم استلم تفاصيل االتصال للمساهمين  كترونيا

و سئلتهم أأرسال إو المدقق الخارجي عن طريق أداره لى مجلس اإلإ ةسئلاأل هوتوجي األعمال،جدول  ةيمكن للمساهمين الحاضرين افتراضيا مناقش -2

على المساهم الذي لديه اعتراض رفع يده وقت التصويت  ،جتماععمال األأوفيما يتعلق بالتصويت على جدول . جتماعأثناء اال ةتعليقاتهم في مربع المناقش

 .على البند محل التصويت ةمصادقة المساهم برفع يده سيتم اعتبار ذلك بمثابقيام وفي حال عدم  ،على البند البدء اعتراضه

ً  ةدارضاء مجلس األأعخرين من غير توكيل من ينوب عنه من المساهمين اآليحق للمساهم  -3 سر مجلس أمانة للنموذج لدى  لحضور االجتماع وذلك وفقا

 .www.barwabank.comك لكتروني للبنوالمتوفر على الموقع اإلة داراأل

، ومختوماً  موقعا ً ة سسؤسأو المة تفويض خطي من الشرك إرسالفعلى ممثل المساهم ( سة ؤس، م ة) شرك ةاعتباري ةفي حال كان المساهم شخصي -4

 .لكترونيرساله على البريد اإلإو

 .إلى البريد اإللكترونيرسال من الوقت المحدد من خلل اإلة قبل ساع عالمساهمين تسجيل الحضور للجتماة يرجى من الساد -5

ً  ممثلةتعتبر  هذه الدعوة -6  2015( لسنه 11( من قانون رقم )  121) ة رسال دعوات خاصه بالبريد وفقا للمادإل ةلجميع المساهمين دون الحاج قانونا

 ساسي للبنك.من النظام األ 47 ةوكذلك المادوتعديلته 

ت آوالمكافة كذلك المزايا العينيعتمادات وواأل ةعاب والعموالت والقروض النقديتجور واألمن األالمساهمين االطلع على كشف يتضة يمكن للساد -7

المستثمرين علقات المساهمين  ةدارإوالتبرعات وذلك بمكتب  ةنفقت في سبيل الدعايأوكذلك المبالغ التي  ،ةدارضاء مجلس األأعالتي حصل عليها رئيس و

 .ةالعام ةيام من انعقاد الجمعيأبالطابق الثاني في المبنى الرئيسي للبنك قبل ثلثة 


