بطاقة توكيل

جدول

دعوة

جدول أعمال الجمعية العامة
غير العادية لعام  2011م

أعمال الجمعية العمومية غير العادية
للسنة المالية  2011م

لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام  2011م

	.1الموافقة على حسم الخسائر المتراكمة والبالغة  43,936مليون دينار بحريني (ثالثة وأربعون
مليون وتسعمائة وستة وثالثون ألف دينار بحريني) من حساب عالوة إصدار األسهم بعد
الحصول على الموافقات الرسمية.
نعم

 14مارس  / 2012برج السالم  -الطابق التاسع

	.1الموافقة على حسم الخسائر المتراكمة والبالغة  43,936مليون دينار بحريني (ثالثة وأربعون
مليون وتسعمائة وستة وثالثون ألف دينار بحريني) من حساب عالوة إصدار األسهم بعد
الحصول على الموافقات الرسمية.

ال

رقم المساهم:
أسهم المساهم:
عدد األسهم:
							
التاريخ:

التوقيع:

خالد عبداهلل البسام
رئيس مجلس االدارة
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة (إسالمي)
Licensed as an Islamic retail bank by the Central Bank of Bahrain
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دعوة

جدول

بطاقة توكيل

لحضور إجتماعي الجمعية العامة
العادية وغير العادية لعام  2011م

أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية  2011م

جدول أعمال الجمعية العامة
العادية لعام  2011م

يسر مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي
الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما على التوالي بدءًا من الساعة العاشرة
من صباح يوم األربعاء  21ربيع الثاني  1433هـ الموافق  14مارس  2012م في برج السالم – الطابق
التاسع – المنطقة الدبلوماسية  -وذلك لمناقشة وإقرار جدولي األعمال التاليين:
مالحظات:
	.1في حالة عدم توفر النصاب القانوني في اإلجتماع األول للجمعية العامة العادية ،أي لم يحضره
مساهمون يمثلون أكثر من نصف رأس المال ،تكون الجمعية العامة العادية مدعوة إلجتماع
ثان في  21مارس  2012م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعاله .وفي حالة عدم توفر
ٍ
النصاب في اإلجتماع الثاني ،أي لم يحضره مساهمون يمثلون أكثر من  %30من رأس مال البنك
على األقل ،تكون الجمعية العمومية العادية مدعوة إلجتماع ثالث في  28مارس  2012م وفي
نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعاله ،ويكون اإلجتماع الثالث صحيحًا أيًا كان عدد الحاضرين.
	.2في حالة عدم توفر النصاب القانوني في اإلجتماع األول للجمعية العامة غير العادية ،أي لم
يحضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال البنك على األقل ،تكون الجمعية العامة غير العادية
ثان في  15مارس  2012م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعاله .وفي حالة
مدعوة
ٍ
إلجتماع ٍ
عدم توفر النصاب في اإلجتماع الثاني ،أي لم يحضره مساهمون يمثلون ثلث رأس مال البنك
على األقل ،تكون الجمعية العمومية غير العادية مدعوة إلجتماع ثالث في  18مارس  2012م وفي
نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعاله ،ويكون اإلجتماع الثالث صحيحًا إذا حضره مساهمون
يمثلون ربع رأس مال البنك على األقل.
	.3يجوز لكل مساهم تعيين وكيل للحضور بالنيابة عنه ،حيث يجب تقديم التوكيالت إلى البنك
قبل موعد اإلجتماع بـ 48ساعة على األقل.
	.4يمكن ألي مساهم تعيين مساهم آخر أو طرف ثالث كوكيل بالنيابة عنه .وال يجوز توكيل
رئيس أو أعضاء مجلس االدارة أو موظفي الشركة ،وذلك دون المساس بالحق في توكيل
األقارب من الدرجة األولى  .وليس من صالحيات هذا التوكيل تمثيل أكثر من  %5من رأس المال
الصادر والمدفوع.
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	.1التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2010م المنعقد في يوم الثالثاء
 5ربيع األول  1432هـ الموافق  8فبراير 2011م.

	.1التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2010م المنعقد في يوم الثالثاء
 5ربيع األول  1432هـ الموافق  8فبراير 2011م.

	.2مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2011م.

	.2مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2011م.

 .3االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2011م.
 .4االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2011م.

 .3االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2011م.
 .4االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2011م.
 .5مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2011م والتصديق عليها.

 .5مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2011م والتصديق عليها.

 .6مناقشة واعتمــاد تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عــام 2011م.

 .6مناقشة واعتمــاد تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عــام 2011م.

	.7اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص مبلغ  200,000/-دينار بحريني(مائتي ألف دينار بحريني)
تبرعات لألعمال الخيرية وتفويض مجلس اإلدارة بتوزيعها.

	.7اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص مبلغ  200,000/-دينار بحريني(مائتي ألف دينار بحريني)
تبرعات لألعمال الخيرية وتفويض مجلس اإلدارة بتوزيعها.

	.8إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2011م.

	.8إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2011م.

	.9تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية لعام 2012م بعد أخذ موافقة مصرف
البحرين المركزي وتفويض مجلس اإلدارة لتحديد أتعابهم.

	.9تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية لعام 2012م بعد أخذ موافقة مصرف
البحرين المركزي وتفويض مجلس اإلدارة لتحديد أتعابهم.

 .10تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتفويض مجلس اإلدارة لتحديد أتعابهم.

 .10تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتفويض مجلس اإلدارة لتحديد أتعابهم.

نعم

ال

إنني الموقع /إننا الموقعون أدناه
بصفتي مساهمًا  /بصفتنا مساهمين  /في بنك البحرين اإلسالمي
قد وكلت  /قد وكلنا السيد
ممث ً
ال  /ممثلة في الحضور وتمثيلي  /تمثيلنا والتصويت نيابة عني  /عنا على القرارات الخاصة بإجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك
والتي سيتم إنعقادهما بمشيئة اهلل تعالى في يوم االربعاء بتاريخ  21ربيع الثاني  1433هـ الموافق  14مارس 2012م أو أي إجتماع مؤجل عن أي منهما.
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