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دعــــوة

لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية لعام 2012م

يســر مجلــس إدارة بنــك البحريــن اإلســامي ش.م.ب دعــوة الســادة المســاهمين الكــرام لحضــور اجتماعــي
الجمعيــة العامــة العاديــة المقــرر عقــده بــدءًا مــن الســاعة العاشــرة مــن صبــاح يــوم الثالثــاء  14جمــادى األولــى
1434هـــ الموافــق  26مــارس 2013م فــي بــرج الســام  -الطابــق التاســع  -المنطقــة الدبلوماســية  -وذلــك لمناقشــة وإقــرار
جــدول األعمــال التالــي:
مالحظات:
 -1في حالة عدم توفر النصاب القانوني في االجتماع األول للجمعية العامة العادية ،أي لم يحضره مساهمون يمثلون
ثان في  2أبريل 2013م في نفس الوقت
أكثر من نصف رأس المال ،تكون الجمعية العامة العادية مدعوة الجتماع ٍ
والمكـان المشـار إليهمـا سـابقًا .وفي حـالـة عـدم توفر النصـاب في االجتمــاع الثاني ،أي لم يحضره مساهمون يمثلون
أكثر من  %30من رأس مال البنك على األقل ،تكون الجمعية العمومية العادية مدعوة الجتماع ثالث في  9أبريل 2013م
وفي نفس الوقت والمكان المشار إليهما سابقًا ،ويكون االجتماع الثالث صحيحًا أيًا كان عدد الحاضرين.
 -٢يجوز لكل مساهم تعيين وكيل للحضور بالنيابة عنه ،حيث يجب تقديم التوكيالت إلى البنك قبل موعد االجتماع
بـ  48ساعة على األقل.
 -٣يمكن ألي مساهم تعيين مساهم آخر أو طرف ثالث كوكيل بالنيابة عنه .وال يجوز توكيل رئيس أو أعضاء مجلس
اإلدارة 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.

جــــــدول

أعمال الجمعية العامة العادية لعام 2012م

 -1التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2011م المنعقد في يوم األربعاء  21ربيع اآلخر 1433هـ الموافق
 14مارس 2012م.
 -2مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2012م.
 -3االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2012م.
 -4االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2012م.
 -5مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2012م والتصديق عليها.
 -6اعتماد تعيين السيد إسماعيل محمد أمين كعضو مجلس إدارة مستقل.
 -7مناقشة تقرير مجلس اإلدارة حول اإللتزام بتطبيق حوكمة الشركات.
 -8اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص مبلغ  150٫000/-دينار بحريني (فقط مائة وخمسون ألف دينار بحريني) للتبرعات
وتفويض مجلس اإلدارة بتوزيعها.
 -9إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2012م.
 -10تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2013م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض
مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
 -11تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2013م وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

بطاقة توكيل

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام 2012م

نعم

ال

 -1التصديــق علــى محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة لعــام 2011م المنعقــد فــي يــوم األربعــاء
 21ربيع اآلخر ١٤٣٣هـ الموافق  14مارس 2012م.
 -2مناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن أنشــطة البنــك ومركــزه المالــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي
 31ديسمبر 2012م.
 -3االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2012م.
 -4االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2012م.
 -5مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2012م والتصديق عليها.
 -6اعتماد تعيين السيد إسماعيل محمد أمين كعضو مجلس إدارة مستقل.
 -7مناقشة تقرير مجلس اإلدارة حول اإللتزام بتطبيق حوكمة الشركات.
 -8اعتمــاد توصيــة مجلــس اإلدارة بتخصيــص مبلــغ  150,000/-دينــار بحرينــي (فقــط مائــة وخمســون ألــف
دينــار بحرينــي) للتبرعــات وتفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيعهــا.
 -9إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن كل مــا يتعلــق بتصرفاتهــم عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي
 31ديسمبر2012م.
 -10تعييــن أو إعــادة تعييــن مدققــي الحســابات للســنة الماليــة 2013م بعــد أخــذ موافقــة مصــرف
البحريــن المركــزي وتفويــض مجلــس اإلدارة بتحديــد أتعابهــم.
 -11تعييــن أو إعــادة تعييــن أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية للســنة الماليــة 2013م وتفويــض مجلــس
اإلدارة بتحديــد أتعابهــم.

خالد عبداهلل البسام
رئيس مجلس اإلدارة

إنني الموقع /إننا الموقعون أدناه :/
بصفتي مساهمًا  /بصفتنا مساهمين  /في بنك البحرين اإلسالمي
قد وكلت  /قد وكلنا السيد:
ممثال/ممثلة في الحضور وتمثيلي  /تمثيلنا والتصويت نيابة عني  /عنا على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة
العادية للبنك والتي سيتم انعقاده بمشيئة اهلل تعالى في يوم الثالثاء بتاريخ  14جمادى األولى 1434هـ الموافق  26مارس
2013م أو أي اجتماع مؤجل.
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