
دعوة الجتماعي الجمعيــة العامــة العادية وغير العادية لعام 2021
يســر رئيــس مجلــس إدارة بنــك البحريــن اإلســامي ش.م.ب )رقــم القيــد 1 – ٩٩00( مبنــى 7٢٢، طريــق 1708، مجمــع 317 المنامــة – المنطقــة الدبلوماســية، دعــوة المســاهمين الكــرام لحضــور اجتماعــي الجمعيــة العامــة العاديــة 
وغيــر العاديــة اللذيــن ســيتم عقدهمــا بالحضــور الشــخصي مــع مراعــاة كافــة اإلجــراءات الوقائيــة التــي تتخذهــا حكومــة مملكــة البحريــن لمكافحــة تفشــي فيــروس الكورونــا. وســيعقد االجتماعــان فــي تمــام العاشــرة مــن صبــاح 
يــوم االثنيــن الموافــق ٢8 مــارس ٢0٢٢م، بقاعــة الدانــة )3( بفنــدق الخليــج – البحريــن بالمنامــة، وذلــك لمناقشــة وإقــرار جدولــي األعمــال التالييــن. فــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب فــي التاريــخ المذكــور أعــاه، فسيـــكون موعــد 
االجتمــاع الثانــي يــوم االثنيـــن الموافــق 4 أبريــل ٢0٢٢م الســاعة العاشــرة صباحــًا، وفــي حــال عـــدم تحقــــق النصــاب، فســيتم عقــد االجتمـــاع الثالــث يـــوم االثـنـيـــن الــموافـــق 11 أبريــل ٢0٢٢ الســاعة العاشــرة صباحــًا فــي نفــس 

الزمــان والمــكان.

أواًل: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

النسبة المطلوبة البندالرقم
للتصويت

مسودة القرار لموافقة المساهمين

تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم )45( لعام ٢0٢0م -المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم )45( المنعقد في ٢3 مارس ٢0٢1م.1
والمنعقد في يوم الثاثاء ٢3 مارس ٢0٢1م الموافق 10 شعبان 144٢هـ.

 مناقشة واعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية ٢
في 31 ديسمبر٢0٢1م.

األغلبية المطلقة 
لألسهم الممثلة في 

اإلجتماع.

صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة 
المالية المنتهية في ٢0٢1/1٢/31م. 

االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في                        3
--31 ديسمبر٢0٢1م.

-- االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢0٢1م.4

األغلبية المطلقة مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢0٢1م.5
لألسهم الممثلة في 

اإلجتماع.

اعتمدت الجمعية العامة العادية البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 
٢0٢1/1٢/31م.

بيان المعامات التي تمت خال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام ٢0٢1م بين 6
البنك واألطراف ذات العاقة بما في ذلك مساهمي البنك الرئيسيين على النحو الوارد في 
اإليضاح المقيد بالرقم )٢٩( من البيانات المالية الموحدة وفقًا ألحكام المادة )18٩( من قانون 

الشركات التجارية البحريني.
-

-

اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي ربح قدره 6,131,678 دينار بحريني للسنة المالية 7
المنتهية في 31 ديسمبر ٢0٢1 على النحو التالي:

أ. تخصيص مبلغ 137,8٩3 دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس اإلدارة بتوزيعه.

ب. تخصيص مبلغ 350,000 دينار بحريني للتبرع لألعمال الخيرية وتفويض مجلس اإلدارة 
بتوزيعه.

ج. تحويل مبلغ 613,168 دينار بحريني إلى االحتياطي القانوني.

د. تحويل مبلغ 5,030,617 دينار بحريني إلى األرباح المستبقاة.

األغلبية المطلقة 
لألسهم الممثلة في 

اإلجتماع.

صادقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي 
أرباح السنة المالية المنتهية في ٢0٢1/1٢/31م على النحو المبين أعاه.

الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره ٢8٢,000 دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس اإلدارة للسنة 8
المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢0٢1م، مع شرط الحصول على موافقة، وزارة الصناعة، 

والتجارة والسياحة.

األغلبية المطلقة 
لألسهم الممثلة في 

اإلجتماع.

وافقت الجمعية العامة على دفع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 
المنتهية في ٢0٢1/1٢/31م بمبلغ إجمالي قدره ٢8٢,000 ألف دينار بحريني، طبقًا 

لما ورد في التوصية أعاه.

مناقشة تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية 31 ديسمبر ٢0٢1م حسب متطلبات مصرف ٩
-البحرين المركزي.

تمت المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة ٢0٢1م الذي يتضمن التزام 
البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي حسب ما هو وارد في التقرير السنوي 

الموجود في موقع البنك اإللكتروني. 

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 10
ديسمبر ٢0٢1م.

األغلبية المطلقة 
لألسهم الممثلة في 

اإلجتماع.

وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق 
بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢0٢1م.

إعادة تعيين شركة KPMG كمدققين خارجيين لعام ٢0٢٢م وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد 11
األغلبية المطلقة أتعابهم، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

لألسهم الممثلة في 
اإلجتماع.

تمت المصادقة على إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو 
كمدققي الحسابات للسنة المالية 2022م وتفويض مجلس اإلدارة 
بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين 

المركزي.

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثاث سنوات للدورة الممتدة من مارس ٢0٢٢ إلى مارس 1٢
المرشحين األربعة ٢0٢5م. بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. *

الحاصلين على أعلى 
األصوات.

انتخبت الجمعية العمومية العادية أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم: )ذكر 
أسماء الفائزين( وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

مناقشة اقتراح مجلس اإلدارة والموافقة عليه فيما يتعلق ببرنامج تحفيز موظفي مبيعات 13
التجزئة العاملين في الخطوط األمامية )FLIP( وتفويض مجلس اإلدارة بشكل كامل إلصدار 

اللوائح الازمة للبرنامج لتنفيذها وتعديلها من وقت آلخر، بشرط الحصول على موافقة  
مصرف البحرين المركزي.

األغلبية المطلقة 
لألسهم الممثلة في 

اإلجتماع.

وافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس اإلدارة فيما يتعلق ببرنامج تحفيز 
موظفي مبيعات التجزئة العاملين في الخطوط األمامية )FLIP( وتفويض مجلس 

اإلدارة بشكل كامل إلصدار اللوائح الازمة للبرنامج لتنفيذها وتعديلها من وقت 
آلخر.

األغلبية المطلقة أي موضوع قد يطرأ طبقًا لنص المادة )٢07( من قانون الشركات التجارية البحريني.14
لألسهم الممثلة في 

اإلجتماع.

-

ثانيًا: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

النسبة المطلوبة البندالرقم
للتصويت

مسودة القرار لموافقة المساهمين

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق رقم )٢6( المنعقد في 1
أغلبية ثلثي األسهم  ٢3 مارس ٢0٢1.

الممثلة في اإلجتماع 

تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق رقم )٢6( 
لعام ٢0٢1م والمنعقد في يوم الثاثاء ٢3 مارس ٢0٢1م الموافق 10 شعبان 

144٢هـ.

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك وإعادة صياغته إلدراج ٢
التعديات الواردة في قانون الشركات التجارية لعام ٢001 واللوائح التنفيذية ذات الصلة 

في السنوات ٢0٢1,٢0٢0 و٢0٢٢ ) قانون رقم ٢8 لسنة ٢0٢0،قانون رقم ٢0 لسنة ٢0٢1, 
القرار الوزاري رقم 63 لسنة، ٢0٢1 والقرار الوزاري رقم 64 لسنة ٢0٢1 والقرار الوزاري رقم 

3 لسنة ٢0٢٢( بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

أغلبية ثلثي األسهم  
الممثلة في اإلجتماع 

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي 
للبنك وإعادة صياغته إلدراج التعديات الواردة في قانون الشركات التجارية لعام 
٢001 )واللوائح التنفيذية ذات الصلة( في السنوات ٢0٢1،٢0٢0 و٢0٢٢ ) قانون 

رقم ٢8 لسنة ٢0٢0،قانون رقم ٢0 لسنة ٢0٢1, القرار الوزاري رقم 63 لسنة 
٢0٢1، القرار الوزاري رقم 64 لسنة ٢0٢1، والقرار الوزاري رقم 3 لسنة ٢0٢٢( 

بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

تخويل رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه صاحية اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية 3
أغلبية ثلثي األسهم  والرسمية الازمة لتنفيذ قرار تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك.

الممثلة في اإلجتماع 

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخويل رئيس مجلس اإلدارة أو من 
يفوضه صاحية اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية والرسمية الازمة لتنفيذ قرار 

تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك.

Licensed as an Islamic Retail Bank by the Central Bank of Bahrainمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

الدكتور عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

مالحظات هامة للمساهمين: 
1. حرًصا على صحة وسامة الجميع، يشترط للحضور الشخصي استيفاء الشروط المعلنة من قبل الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا المطبقة في حينه.

٢. يمكن للمساهمين الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خال مسجلي األسهم شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.
3. سوف يتم توفير البيانات المالية المدققة الموحدة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢0٢1 وجميع التقارير والوثائق األخرى التي سيتم تقديمها في االجتماع بما في ذلك محضر

 www.bahrainbourse.com :وموقع بورصة البحرين www.bisb.com :االجتماع السابق على موقع بنك البحرين اإلسامي على شبكة اإلنترنت
4. يحق ألي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ عقد االجتماع الحضور شخصيًا أو أن يوكل خطيًا عنه أي شخص لحضور االجتماع والتصويت نيابة عنه مع األخذ بعين

االعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد موظفي البنك. 
5. في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر االجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخّوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطيًا وصادرًا عن 

الشخص المفوض بالشركة و مختومًا بختم الشركة و أن يقدم قبل ٢4 ساعة على األقل من موعد االجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. 
6. يجب إيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل ٢4 ساعة على األقل من موعد االجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو من خال البريد اإللكتروني 
registry@bahrainclear.com مع التأكد من تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد أعاه. جدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة ألغراض االجتماع.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع أمين سر مجلس اإلدارة في بنك البحرين اإلسامي على هاتف رقم: 175151٢3 / 17515174  )٩73+(.


