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دعـوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٦م

تمام  في  تعالى  ا�  بمشيئة  عقده  المقرر  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  لحضور  الكرام  المساهمين  السادة  دعوة  ش.م.ب  ا�سالمي  البحرين  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  يسر 

الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٢٤ جمادى ا¢خرة ١٤٣٨هـ الموافق ٢٣ مارس٢٠١٧م بقاعة بورصة البحرين (مرفأ البحرين المالي - مجمع المرفأ، الطابق الرابع). وفي حالة عدم 

توفر النصاب القانوني الالزم لعقد هذا االجتماع سوف يعقد االجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٧م وذلك في نفس المكان، 

أبريل٢٠١٧م في   ٦ الموافق  الخميس  العاشرة من صباح يوم  الساعة  تمام  الحضور في  أي¶ كان عدد  الثالث  االجتماع  الثاني، سوف يعقد  لالجتماع  القانوني  النصاب  يتوفر  لم  وإذا 

نفس المكان، وذلك لمناقشة جدول ا¼عمال المبين أدناه واتخاذ القرارات الالزمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٠) لعام ٢٠١٦م والمنعقد في يوم ا¼ربعاء ١٤ جمادى ا¢خرة الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٦م.  .١

مناقشة تقرير مجلس ا�دارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م، والمصادقة عليه.  .٢

االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين السادة كي بي أم جي فخرو عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.  .٣

االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.  .٤

٢٠١٦/١٢/٣١م والتصديق عليها. المنتهية في  المالية  المالية للسنة  البيانات  مناقشة   .٥

اعتماد توصية مجلس ا�دارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م على النحو التالي:  .٦

تحويل مبلغ وقدره ٨٤٢,١٤٤ دينار بحريني إلى االحتياطي القانوني.  .  

توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٥,٠٥١,٠٠٧ دينار بحريني، أي ما يعادل ٥ % من رأس المال المدفوع بواقع ٥ فلس للسهم الواحد وذلك بعد الحصول    .  

على موافقة مصرف البحرين المركزي.   

تحويل مبلغ  ٢,٣٩١,٦٥٦ دينار بحريني إلى ا¼رباح المستبقاة.  .  

الموافقة على مقترح توزيع مكافأة ¼عضاء مجلس ا�دارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م بمبلغ إجمالي قدره ٢٨٢,٨٢٩ دينار بحريني.  .٧

المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة ٢٠١٦م والتزام البنك بضوابط مصرف البحرين المركزي حسبما هو وارد في التقرير السنوي.  .٨

إبراء ذمة أعضاء مجلس ا�دارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.  .٩

إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية ٢٠١٧م وتفويض مجلس ا�دارة بتحديد أتعابهم.  .١٠

إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠١٧م وتفويض مجلس ا�دارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف    .١١

المركزي. البحرين   

ما يستجد من أعمال طبق¶ للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.  .١٢

                                                                                                                                                                                                                د. عصام عبد ا� فخرو  

                                                                                                                                                                                                                رئيس مجلس ا�دارة

للمساهمين: هامة  مالحظات 

يمكنكــم الحصــول علــى البيانــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٢٠١٦/١٢/٣١م ونســخة مــن بطاقــة التوكيــل مــن خــالل االتصــال بالبنــك، كمــا يمكنكــم زيــارة الموقــع     .١

ا�لكترونــي للبنــك: www.bisb.com لالطــالع علــى كل ا¼وراق والتقاريــر التــي ســتعرض فــي االجتمــاع بمــا في ذلك محضر االجتماع الســابق.  

يحق ¼ي مســاهم مســجل اســمه في ســجل مســاهمي البنك بتاريخ عقد االجتماع الحضور شــخصي¶ أو بواســطة وكيل ينوب عنه لحضور االجتماع والتصويت، بشــرط أن     .٢

يكــون الوكيــل مــن غيــر رئيــس وأعضــاء مجلــس ا�دارة أو موظفــي البنــك، وفــي حالــة الشــركات يجــب على الوكيــل الــذي يحضــر االجتمــاع عــن الشــركة أن يقــدم تفويضــ¶ موقعــ¶    

عليــه مــن قبــل الشــخص المخــول بالتوقيع عن الشــركة ومختوم¶ بختم الشــركة.  

يجــب إيــداع التوكيــل (بطاقــة التوكيــل) قبــل ٢٤ ســاعة علــى ا¼قــل مــن موعــد االجتمــاع علــى العنــوان التالي: برج الســالم، الطابق الرابع- مكتب ســكرتير مجلــس ا�دارة، ص . ب    .٣

٥٢٤٠، المنامــة، مملكــة البحريــن. أو إرســاله علــى الفاكــس رقــم ٠٠٩٧٣١٧٩١٩١٢٣ أو البريــد ا�لكترونــي: (boardsecretary@bisb.com) وال يعتــد بــأي توكيل يســتلم بعــد انتهــاء    

الموعد.   

¼يــة استفســارات يرجــى االتصــال بســكرتير مجلــس ا�دارة على ا¼رقــام التالية: ٠٠٩٧٣١٧٥١٥١٢٣ أو ٠٠٩٧٣١٧٥١٥١٧٤.  .٤


