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٢-  النظر في تخفيض رأس المال الُمصدر والمدفوع لبنك البحرين ا�سالمي واعتماده بهدف شطب الخسائر المتراكمة،حيث
      اقترح مجلس إدارة بنك البحرين ا�سالمي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠١٥، أن يتم شطب خسائر

      متراكمة بقيمة ٢٧,٣٩٧,٣١٠ دينار بحريني كما بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٥، من خالل تسوية مبلغ ١١,٨٠٧,٧٧٨ دينار بحريني مقابل 
      االحتياطي النظامي، ومبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني مقابل االحتياطي العام، ومبلغ ٢٩,٧٥٤ دينار بحريني مقابل عالوة ا�صدار،

      ومبلغ ١٤,٥٥٩,٧٧٨ دينار بحريني مقابل رأس المال المدفوع، مما يخّفض رأسمال البنك المدفوع بنسبة ١٥.٣٤% (أي ما يعادل
      تقليص سهمين لكل ١٣ سهم· تقريب·) ليصبح رأس المال بالتالي ٨٠,٣٤٧,٢٤٥ دينار بحريني بدالً من ٩٤,٩٠٧,٠٢٣ دينار بحريني.

      تجدر ا�شارة إلى أن هذا االقتراح يتطّلب موافقة مصرف البحرين المركزي كذلك.

كاتب

١-  في حالة عدم توفر النصاب القانوني في االجتماع اÁول للجمعية العامة غير العادية، أي لم يحضره مساهمون يمثلون ثلثي
     رأس مال البنك على اÁقل، تكون الجمعية العامة غير العادية مدعوة الجتماع ثاٍن في ٣ نوفمبر ٢٠١٥م في نفس الوقت والمكان

     المشار إليهما أعاله. وفي حالة عدم توفر النصاب في االجتماع الثاني، أي لم يحضره مساهمون يمثلون ثلث رأس مال البنك
     على اÁقل، تكون الجمعية العامة غير العادية مدعوة الجتماع ثالث في ١٠ نوفمبر ٢٠١٥م  وفي نفس الوقت والمكان المشار

     إليهما أعاله، ويكون االجتماع الثالث صحيح· إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال البنك على اÁقل.

٢-  يجوز لكل مساهم تعيين وكيل للحضور بالنيابة عنه، حيث يجب تقديم التوكيالت إلى البنك قبل موعد االجتماع بـ٤٨ ساعة
       على اÁقل على العنوان التالي: برج السالم، الطابق الرابع ، ص ب ٥٢٤٠، المنامة، هاتف ١٧٥١٥١٢٣، فاكس ١٧٥٣٥٦٠٦، بريد

       إلكتروني:                                                . 

١-  قراءة محضري اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية رقم (٣٩) وغير العادية رقم (٢١) لعام ٢٠١٤م والمنعقدتين في
     يوم االثنين ٣ جمادى اÐخرة ١٤٣٦هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٥م، والتصديق عليهما.
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