
 
 

 وغير العاديةدعوة لحضور الجمعية العامة العادية 
 

جتماع الجمعية إدعوة المساهمين الكرام لحضور  ش.م.ب.() إدارة بنك البحرين الوطنيمجلس يسر 

 7الموافق  األربعاءمن صباح يوم  في الساعة الحادية عشر ماهعقدر المقرالعادية  وغيرالعادية العامة 

ة وإقرار جدول األعمال وذلك لمناقش، قاعة الرفاع  – انتركونتننتال فندق الريجنسي في  م2108مارس 

مارس  01الموافق  الخميسفي حالة عدم إكتمال النصاب فسيكون موعد اإلجتماع القادم يوم .  التالي

 .  في نفس الزمان والمكان 2108

 

 

 

 العادية العامة جدول أعمال الجمعيةأوالً :  

 .م 1017مارس  8بتاريخ  المنعقد جتماع الجمعية العامة العاديةمحضر إ المصادقة على -1

م 1017ديسمبر  11مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في  -1

 .  والمصادقة عليه

 في  المالية المنتهيةة عن السن اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك -1

 . م1017ديسمبر  11

والمصادقة  م1017ديسمبر  11مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في  -4

 .  عليها

 التالي:على النحو  ربح السنةمجلس اإلدارة بتخصيص  ةإعتماد توصي -5

                   يعادل  ، أي ماللسهم(فلس  15) %15 توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (أ

 .(1018مارس  17يوم ابتداًء من  ) على أن يتم توزيعها  دينار بحريني  11,888,111

 صادرةأسهم  ةعتماد توصية مجلس اإلدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرا (ب

دينار  11,754,484بقيمة أجمالية للسهم وفلس  100 أسميةقيمة بسهم(  117,544,840)

 بحريني.

من رأس المال  %50ليبلغ القانوني  دينار بحريني إلى اإلحتياطي 8.177.141تحويل مبلغ  (ج

 دفوع .مالصادر وال

 . لهبات والتبرعاتبرنامج ادينار بحريني ل  1.050.841مبلغ  تحويل (د

 .دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم 8.244.184تدوير مبلغ  (ه



  إلى دينار بحريني 117,544,841زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من المصادقة على  -8

 .صدار أسهم منحةنتيجة إلدينار بحريني  140,122,118

عرض ومناقشة ما تم تحقيقه من إلتزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي  -7

 كما هو مبين في التقرير السنوي.

 ذات أطرافت التي جرت خالل السنة المالية المنتهية مع اي العمليا علىرخيص المصادقة والت -8

لشركات ة امفقرة حوك في هو مبينبنك البحرين الوطني كما  في المساهمين الرئيسييناو مع  عالقة

 تماشياً مع ةالبيانات المالي من 17ضاح رقم ياالو ةالجمعي علىتقرير مجلس االدارة المعروض  من

 من قانون الشركات البحريني. 182المادة 

 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في  -2

 م . 1017ديسمبر  11

  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة .كدينار بحريني  410.000صرف مبلغ  -10

 11كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في فخرو  .. جيبي. ام إعادة تعيين السادة كي. -11

، وتخويل مجلس اإلدارة لتحديد  ، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي م1018ديسمبر 

 أتعابهم. 

 مارس  لغاية 1018 مارس من ةانتخاب مجلس ادارة بنك البحرين الوطني للسنوات الثالث القادم -11

 .البحرين المركزيبعد أخذ موافقة مصرف  1011

السيرة ه ب اً مين سر مجلس االدارة مرفقأالى  رسميالتقدم بخطاب  أنفسهمالراغبين في ترشيح  *على

 .1018فبراير  15اقصاه  في موعد ةالذاتي

 من قانون الشركات التجارية. 107مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة  -11

 

 غير العادية العامة ثانياً :  جدول أعمال الجمعية

 

 م.1017مارس  8المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  -1

من النظام األساسي للبنك لتقرأ  )ب(8من عقد التأسيس والمادة  )ب(4المصادقة على تعديل المادة   -1

 كل منهما على النحو التالي:

 1,401,221,158موزعاً على دينار بحريني  140,122,118كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ 

 سهماً، القيمة األسمية للسهم الواحد مائة فلس.



 توافقيوالنظام األساسي لبنك البحرين الوطني ل سيبنود عقد التأس ليالمناقشة والمصادقة على تعد -1

 ةيبعض احكام قانون الشركات التجار ليوالخاص بتعد 1018لسنة  (1)مع متطلبات قانون رقم 

الالزمة بشأن ما جاء في جدول  التيالتعد وإضافة 1001لسنة  (11)الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

مل ليش االساسي والنظام التأسيسعقد  اغةيص ةعادإعادية، وذلك بال وغير أعمال الجمعية العادية 

 .تتعديالتلك ال

 النحو التالي:  على 15الماده  ب تحت ةللبنك باضافة فقر األساسينظام قة على تعديل الوافالم -4

يجوز لمجلس االدارة ان يصدر قرارات بالتمرير و بالذات فيما يتعلق بالمسائل "

عضاء الرئيس التنفيذي أو عضوين من ا بحسب تقديرو التي ال تتحمل التأخير المستعجلة 

المجلس و تتم الموافقة بالتوقيع او بأي . و يصدر هذا القرار بأغلبية اعضاء المجلس

 "وسيلة من وسائل التواصل االلكتروني

لى عقد للتوقيع ع مجتمعين أو منفردين المستشار القانوني العام وأ اإلدارة ستفويض أمين سر مجل -5

 العدل.كاتب التأسيس والنظام األساسي المعدلين أمام 

 

 

 

 

 

 

 فاروق يوسف خليل المؤيد 

 اإلدارةرئيس مجلس 

 

 

 

 

فخرو كارفي السادة السنوي من مسجلي األسهم إستالم التقرير بإمكان المساهمين الكرام ة: مالحظ

، 17111055فاكس:  – 17115080، هاتف: 74كتب م، الدور السابع، برج الزامل، كومبيوترشير ذ.م.م

 .فبراير    إعتباراً من 

 

 توكيل لحضور االجتماعرفق: م


