
 

 

 بطاقة توكيل                                                        

  لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

بصااا مسمهماااليعللمـاااسموقبحاااحنيةموقترحاااحنالعةمقيمنـحاااحع موق ااال يسمم --------------------------------أنااالموقع أاااهمأ نااال مم

إجمعاالاموقعع عااةموق لهااةمبلقرضاا  ممنعلبااةمفلااسمـااسمم----------------------------------)ش.م.ب(مأااومـيححااحيسموقمااعو

م.2019هل سمم13وقع وـقممووال ب لءـوقعقن مفقو ما مموق ل اةمقيبنيةم

 إعتماد النقاط التالية :

 عم             الن                                                                                           الجمعية العمومية العادية:

 )وقعنـقمطع (مـموقعصل أةمفيع .مم2018هل سمم15أنوءةمهرضنمإجمعلاموقعع عةموق لهةموقعل قوةمبمل اخم .1

 ـموقعصل أةمفيع .م2018 امعتنمم31هللأبةمتقنانمهعيسموإل و ةمفنمأفعللموقبنيةمقيملةموقعلقعةموقعلمهعةمـسمم .2

 .م2018 امعتنمم31عةمقيملةموقعلقعةموقعلمهعةمـسمسموقرملبلتموقخل جععنمفنموقتعلنلتموقعلقوإلسمعلامإقىمتقنانمهوأق .3

 ـموقعصل أةمفيعهل.م2018 امعتنمم31هللأبةموقتعلنلتموقعلقعةمقيملةموقعلقعةموقعلمهعةمـسم .4

 و ةــز عمطيتلتمهصنفموقترنانموقعنيزيبـإقمزومموقبنيةمم2018هللأبةمتقنانمح يعةموقبنيلتمقملةم .5

 ـوقعصل أةمفيع .موقصللفةمـوقمعل ةمـوقمعلحةم

مذوتموق الأاةميعالميا مهتاعنمـاسموإلاضال مطنوفههمويمهنموالم2018 امعتنمم31قعةموقعلمهعةملوقمتيعغمـوقع وـقةمفيىموق عيعلتموقمىمجنتمخاللموقملةموقع .6

 م اةلهنمألن نموقبنيلتموقمعم189نلتموقعلقعةمتعلشعلمههموقعوةملهنموقتعم22 أمم

 .2018 امعتنمم31إبنوءمذهةموقمل ةمأفضلءمهعيسموإل و ةمفنميلمهلمام يقمبمصنـلتهممفنموقملةموقعلقعةموقعلمهعةمـسم .7

 م،ـمت  اضمهعيسموإل و ةمبمرواومأت لبهمم2019ت ععنمأـمإفل ةمت ععنمهوأقسموقرملبلتموقخل جععنمقيملةموقعلقعةم .8

مـذقكمخلضهمقع وـقةمهصنفموقترنانموقعنيزي.

 ونمخلبمأـمت ععنمأفضلءمقععيسمإ و ةموقبنيةمقيثالثمسل وتموققل هة. .9

 هنمألن نموقبنيلتموقمعل اة.مم207هلماممعومهنمأفعللمطتقللمقيعل ةم .10

م
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 مممممممممممممممممممممم----------------------ممممممممممممممممممم                                                                                          

 وقم أعهممممممممممممم                                                                                          

مممم                                                                                                                 

 هامة للمساهمين:  مالحظة
 

 مم خالل هن وقم يعل بطلأة هن نمخة فيى وقرص ل اعكلكم وقترنان ب  صة ه أه فيى 2018  امعتن 31 ـس وقعلمهعة وقعلقعة قيملة وقعلقعة وقتعلنلت فيى وقرص ل اعكلكم(

www.bflc.com.bh) 

 

 وألخذ هه فل  نعلبة وقمص اس ـ وإلجمعلا قرض   شخص  أي فل  خطعل ا يل أن أـ شخصعل وقرض   وإلجمعلا فقو بمل اخ قيبنية وقعمليععن سعل ـس أسع  همعل همليم ألي ارق 

 .وقبنية ه ظ س أـ وإل و ة هعيس أفضلء ـ   عس غعن هن وق يعل يذو اك ن أن وإلفمتل  ب عن

 

 ـصل  و خطعل وقم  اض اك ن أن ـاعب وقعمليم، قذقك وقع يل بأن  اخّ ق  وقعمليم هن ت  اض خطلب تقوام وإلجمعلا ارضن وقذي وق يعل فيى اعب ، شنية وقعمليم يلن إذو حلل ـس 

 .وقم يعل إلاووا وقعرو  وقع فو ونمهلء أتل اقوم أن ـ بنيةوق بخمم هخم هل ـ بلقبنية وقع  ض وقبخص فن

 

 هعيكةمم–وقعللهةمم-م3203ص.مب.مم-م4برنانمييعنم,مب وبةمم-وقترنانموقعلقسمممسلف مفيىموالألمهنمه فوموالجمعلاممـسممبنجموقعنـأم24اعبمواوواموقم يعلم)بطلأةموقم يعلم(مأتلم

 .17256362ـليسمم-مم17261260يلتفم:مم-وقترنانممم

  قموإل سللمبلقعوفيىميلمهنشح/مهنشرةمانغبمـسمتنشعحمن م مأـمهعثلموخنتزـاوموقبنيةمبعععهموقعمملووتموقعطي بةموقعبل مإقعهلمـسميذوموإلفالنمإهلمفنمطنا 

،مم10 ل يسم،مهتلىموقعكلتبموقمل عذاةم،وقطلبقمأـمفنمطناقمخوهةموقتناوموقمناهموقوـقعةموقع نــةمموقمسمسعمممتميععهلمإقىمفل ونموقبنيةم)شنيةموقترنانمقيمنـع موق

.مـماعبمتقوامميذ موق ثل قموقىموقبنيةمـسمه فوموأصل ممfinance@bflc.com.bhوقعللهة(مأـمفنمطناقموقتناوموإلقكمنـنسمإقىمم11612,مص.مبم1006هكمبم

 جنوءوتموقبكيعةممأتلمون قل موالجمعلا.هنموجلموسمع لءمموالم2019ـتنوانمم28

 

 (17215080أليموسم مل وتمانجىموالتصللمبقمممموق الألتموق لهةمـمفالألتموقعممثعنانمفيىموقنأمموقملقس:م)م
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