بطاقة توكيل جدول أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2019م

أول :جدولًأعمالًالجمعيةًالعامةًالعادية:
اً
نعم

البند
1

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ( )43والذي عقد في  21مارس .2019

2

مناقشة واعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر .2019

3

االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2019

4

االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2019

5

مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2019

6

إبالغ الجمعية العامة بالمعامالت التي تمت خالل السننة المالينة المنتهينة فني  31ديسنمبر 2019
بين البنك واألطراف ذوي العالقة به بما في ذلك المساهمين الرئيسيين وذلك حسب ماهو مبين
ً
طبقا لنص المادة  189من قانون الشنركات
في المالحظة رقم ( )26من القوائم المالية المدققة،
التجارية البحريني.

7

اعتمنناد توةننية مجلننس اإلدارة بتوفيننع ةننافي رب ن قنندره  6,213,594دينننار بحريننني للسنننة الماليننة
المنتهية في  31ديسمبر  ،2019على النحو التالي:
أ .تحويل مبلغ  621,359دينار بحريني إلى االحتياطي القانوني.
ب .تخصيص مبلغ  328,423دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس اإلدارة بتوفيعه.
ج .تخصيص مبلغ  250,000دينار بحريني للتبرع لألعمال الخيرية وتفويض مجلس اإلدارة بتوفيعه.
د .تحويل مبلغ  5,013,812دينار بحريني إلى األرباح المستبقاه.

8

الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره  282,285دينار بحريني كمكافنةة إلنى مجلنس اإلدارة للسننة
الماليننة المنتهيننة فنني  31ديسننمبر  ،2019بشننرا الحصننول علننى موافقننة وفارة الصننناعة والتجننارة
والسياحة.

9

مناقشننة تقريننر حوكمننة البنننك للسنننة المنتهيننة فنني  31ديسننمبر  2019حسننب متطلبننات مصننرف
البحرين المركزي.

10
11
12
13
14

ال

أمتنع

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كنل منا يتعلنت بتصنرفاتهم عنن السننة المالينة المنتهينة فني 31
ديسمبر .2019
إبالغ الجمعية العامة بتعيين السيد /جان كريستوف دوراند والسيد /ياسر الشريفي والسنيدة /داننة
بنوحجي أعضنناء جنندد فنني مجلنس إدارة البنننك بسننبب اسننتحواذ بننك البحننرين الننوطني علننى أسننهم
إضافية تعادل  %49.75من أسهم البنك.
بناء علنى الطلنب المقند
الموافقة على فيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك من  9إلى  10أعضاء ً
مننن قبننل بنننك البحننرين الننوطني لتعيننين عضننو مجلننس إدارة إضننافي وذلننك بشننرا الحصننول علننى
موافقة مصرف البحرين المركزي بشةن تعيين العضو الجديد.
إعادة تعيين شركة  KPMGكمدققين خارجيين لعا  2020وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعنابهم،
بشرا الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
ً
طبقا لنص المادة ( )207من قانون الشركات التجارية البحريني.
أي موضوع قد يطرأ

ثانيا :جدولًأعمالًالجمعيةًالعامةًغيرًالعادية:
اً
البند
1

2

3

نعم

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادينة السنابت رقنم ( )24لسننة  2017المنعقند
في  28مارس .2018
الموافقة على تعديل عقد التةسيس والنظا األساسي للبنك وفت التعديالت التي أدخلنت علنى
قننانون الشننركات التجاريننة لعننا  2001فنني السنننوات  2015،2014و 2018ووفننت قواعنند مصننرف
البحرين المركزي (مجلد رقم  )2والقرارات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية للبنك في العا 2019
وذلك لدمج عقد التةسيس والنظنا األساسني الصنادر فني عنا  2004منع جمينع التعنديالت التني
أدخلت عليه منذ عا  2004حتى تاريخه ،بشرا الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
تخويننل رئننيس مجلننس اإلدارة أو مننن يفوضننه ةننالحية اتخنناذ جميننع اإلجننراءات القانونيننة والرسننمية
الالفمة لتنفيذ قرار تعديل عقد التةسيس والنظا األساسي للبنك.

إنني الموقع  /إننا الموقعون أدناه:

رقم المساهم:

---------------------------------------------------------------------بصفتي مساهماً  /بصفتنا مساهمين  /في بنك البحرين
اإلسالمي قد وكلت  /قد وكلنا السيد  /السيدة:

اسم المساهم:

---------------------------------------------------------------------ممثلة في الحضور وتمثيلي  /تمثيلنا والتصويت
ً
ممثال /
ً
نيابة عني  /عنا على القرارات الخاةة باجتماع الجمعية العامة
العادية وغير العادية لعا  2019والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى
في يو الخميس  26مارس  2020أو أي اجتماع مؤجل عنه.

عدد األسهم:
التاريخ:
التوقيع:

ال

أمتنع

