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يســر مجلــس إدارة بنــك البحريــن الوطنــي ش.م.ب«( .البنــك») دعوة
المســاهمين الكــرام لحضــور إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة
وغيــر العاديــة المقــرر عقدهمــا فــي تمــام الســاعة الحاديــة عشــرة
مــن صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق  6مــارس 2019م فــي قاعــة الرفــاع
بفنــدق الريجنســي انتركونتيننتــال ،وذلــك لمناقشــة وإقــرار بنــود
جــدول األعمــال اآلتــي .و فــي حالــة عــدم إكتمــال النصــاب فســيكون
موعــد اإلجتمــاع التالــي يــوم الخميــس الموافــق  14مــارس 2019م فــي
نفــس الزمــان والمــكان.

The Board of Directors of National Bank of Bahrain B.S.C.
(the “Bank”) is honored to invite its shareholders to attend
the Annual and Extraordinary General Meeting to be held at
11:00 am on Wednesday 6 March 2019 at Al Rifaa Ballroom
in the Regency Intercontinental Hotel to discuss and resolve
the agenda items below. If the quorum is not met a second
meeting will be held on Thursday 14 March 2019.

أو ًال :جدول أعمال الجمعية العامة العادية
 .1قــراءة محضــر إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــد بتاريــخ  7مــارس
2018م و المصادقــة عليــه.

First: The agenda of the Annual General Meeting
1-To read and approve the minutes of the Annual General
Meeting held on 7 March 2018.

 .2مناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن أعمــال البنــك للســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م والمصادقــة عليــه.

2-To discuss and approve the Board of Directors' report on the
Bank's activities for the financial year ended 31 December 2018.

 .3االســتماع إلــى تقريــر مدققــي الحســابات حــول البيانــات الماليــة للبنــك
عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م.

3-To listen to the auditors' report on the financial statements of
the Bank for the financial year ended 31 December 2018.

 .4مناقشــة البيانــات الماليــة المدققــة للبنــك عــن الســنة الماليــة المنتهية
فــي  31ديســمبر 2018م والمصادقــة عليها.

4- To discuss and approve the audited financial statements of the
Bank for the financial year ended 31 December 2018.

 .5إعتمــاد توصيــة مجلــس اإلدارة بتخصيــص ربــح الســنة الماليــة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر 2018م علــى النحــو التالــي:

5- To Accept the recommendation of the Board of Directors to
allocate the profit for the financial year ended 31 December 2018
as follows:

أ .توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بواقع  25( %25فلس للســهم
الواحــد) ،أي مــا يعــادل ( 35،074،831/-خمســة وثالثــون مليونــً وأربعــة
وســبعون ألفــً وثمانمائــة وواحــد وثالثــون) دينــار بحرينــي علــى أن
يتــم توزيعهــا إبتــداءًا مــن يــوم  17مــارس  2019وذلــك خاضــع لموافقــة
مصــرف البحريــن المركــزي.

)A. Distribute cash dividends of 25% (25 fils per share
equivalent to BD 35,074,831/- (thirty-five million seventyfour thousand eight hundred and thirty-one) to be distributed
from 17 March 2019 subject to the approval of the Central
Bank of Bahrain.

ب .إعتمــاد توصيــة مجلــس اإلدارة بإصــدار أســهم منحــة بواقــع
ســهم واحــد لــكل عشــرة أســهم صــادرة بقيمــة أســمية  100/-فلــس
للســهم الواحــد وبقيمــة أجماليــة قدرهــا ( 14،029،933/-أربعــة عشــر
مليونــً وتســعة وعشــرون ألفــً وتســعمائة وثالثــة وثالثــون) دينــار
بحرينــي مقســمة إلــى ( 140،299،326/-مائــة وأربعــون مليونــا ومائتــان
وتســعة وتســعون ألفــا وثالثمائــة وســتة وعشــرين) ســهم بعــد
الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة الغيــر العاديــة وموافقــة
مصــرف البحريــن المركــزي.

B. Accept the recommendation of the Board of Directors
to issue bonus shares equivalent to one share for every ten
shares issued with a nominal value of 100/- fils per share
and the total amount of BD 14,029,933/- (fourteen million
)twenty-nine thousand nine hundred and thirty-three
divided into 140,299,326 (one hundred forty million two
hundred ninety-nine thousand three hundred and twentysix) shares after obtaining the approval of the Extraordinary
General Assembly and the Central Bank of Bahrain.

ج .تحويــل مبلــغ ( 7،014،967/-ســبع مالييــن وأربعــة عشــر ألفــً
وتســعمائة وســبعة وســتون) دينــار بحرينــي إلــى اإلحتياطــي
القانونــي ليبلــغ  %50مــن رأس المــال الصــادر والمدفــوع.

C. Transfer the amount of BD 7,014,967/- (seven million
fourteen thousand nine hundred and sixty-seven) to the
statutory reserve to reach 50% of the issued and paid up
share capital.

د .تحويــل مبلــغ ( 3،501،835/-ثــاث مالييــن وخمســمائة وواحــد
ألفــً وثمانمائــة وخمســة وثالثــون) دينــار بحرينــي لبرنامــج الهبــات
والتبرعــات.

D. Transfer the amount of BD 3,501,835/- (three million five
hundred one thousand eight hundred and thirty-five) for the
endowment and donations program.

هـــ .االحتفــاظ بمبلــغ ( 10،414،734/-عشــرة مالييــن وأربعمائــة وأربعــة
عشــر ألفــً وســبعمائة وأربعــة وثالثــون) دينــار بحرينــي كأربــاح
مســتبقاة للعــام القــادم.

E. Retain the amount of BD 10,414,734/- (ten million four
)hundred fourteen thousand seven hundred and thirty-four
as retained profit for the upcoming year.

 .6عــرض تقريــر حوكمــة الشــركات لســنة  2018ومناقشــة مــا تــم تحقيقــه
مــن إلتــزام بنظــام حوكمــة الشــركات ومتطلبــات مصــرف البحريــن
المركــزي كمــا هــو مبيــن فــي التقريــر الســنوي.

6- To present the Corporate Governance report of 2018 and
discuss the achievements in terms of compliance with the
Corporate Governance Code and the requirements of the Central
Bank of Bahrain as set out in the annual report.

 .7المصادقــة والترخيــص علــى العمليــات التــي جــرت خــال الســنة الماليــة
المنتهيــة  31ديســمبر  2018مــع اي أطــراف ذات عالقــة او مــع المســاهمين
الرئيســيين فــي بنــك البحريــن الوطنــي كمــا هــو مبيــن فــي فقــرة حوكمــة
الشــركات مــن تقريــر مجلــس االدارة المعــروض علــى الجمعيــة العامــة
العاديــة وااليضــاح رقــم  27مــن البيانــات الماليــة تماشــيًا مــع المــادة  189مــن
قانــون الشــركات التجاريــة.

7- To approve and authorize the transactions carried out during
the financial year ended 31 December 2018 with any related
parties or major shareholders of the National Bank of Bahrain
as described in the Corporate Governance Code section on the
Board of Directors› Report presented to the Annual General
Meeting and footnote 27 of the financial statements in line with
Article 189 of the Commercial Companies Law.

 .8إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن كل مــا يتعلــق بتصرفاتهــم عــن
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م.

8- To absolve the members of the Board of Directors from legal
liability arising from all of their actions for the financial year
ended 31 December 2018.

 .9صــرف مبلــغ ( 460،000/-اربعمائــة وســتون ألــف) دينــار بحرينــي كمكافــأة
ألعضــاء مجلــس اإلدارة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م.
 .10إعــادة تعييــن الســادة كــي .بــي .ام .جــي .فخــرو كمدققيــن لحســابات
البنــك عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م  ،بعــد أخــذ
موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي ،وتخويــل مجلــس اإلدارة لتحديــد
أتعابهــم.
 .11تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك.
 .12مناقشــة مــا يســتجد مــن أعمــال طبقــً للمــادة  207مــن قانون الشــركات
التجارية.
ثانيًا :جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
 .1المصادقــة علــى محضــر إجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــد
بتاريــخ  7مــارس 2018م.
 .2المصادقــة علــى زيــادة رأس المــال المصــرح بــه مــن مبلــغ 150،000،000/-
(مائــة وخمســين مليــون) دينــار بحرينــي مقســمة إلــى ( 1،500،000،000مليــار
و خمســمائة مليــون) ســهم إلــى مبلــغ ( 250،000،000/-مائتيــن وخمســين
مليــون) دينــار بحرينــي ،مقســمة إلــى ( 2،500،000،000مليــاري وخمــس مئــة
مليــون) ســهم بعــد موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.
 .3المصادقــة علــى زيــادة رأس المــال الصــادر والمدفــوع مــن 140،299،326/-
(مائــة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وتســعة وتســعون ألفــً وثالثمائــة وســتة
وعشــرين) دينــار بحرينــي مقســمة إلــى ( 1،402،993،257مليــار واحــد و
أربعمائــة و اثنيــن مليــون وتســعمائة وثالثــة وتســعين ألــف ومائتيــن
وســبعة وخمســون) ســهم إلــى ( 154،329،258مائــة وأربعــة وخمســون
مليونــً وثالثمائــة وتســعة وعشــرون ألفــً ومئتــان وثمانيــة وخمســون)
دينــار بحرينــي مقســمة إلــى ( 1،543،292،583واحــد مليــار وخمســمائة
وثالثــة وأربعيــن مليونــا ومائتيــن واثنيــن وتســعين ألــف وخمســمائة
وثالثــة و ثمانــون) ســهم.
 .4المصادقــة علــى تعديــل المــادة  5مــن عقــد التأســيس والمــادة  5مــن
النظــام األساســي للبنــك وذلــك خاضــع لموافقــة مصــرف البحريــن المركــزي
لتقــرأ كل منهمــا علــى النحــو التالــي:
أ .حــدد رأســمال الشــركة المصــرح بــه بمبلــغ ( 250،000،000/-مائتيــن
وخمســين مليــون) دينــار بحرينــي ،مــوزع علــى ( 2،500،000،000ملـيــــاري
وخمســمائة مليــون) ســهم ،والقيمــة اإلســمية للســهم الواحــد 100
(مائــة) فلــس بحرينــي.
ب .كمــا حــدد رأس المــال الصــادر والمدفــوع بمبلــغ ( 154،329،258مائــة
وأربعــة وخمســون مليونــً وثالثمائــة وتســعة وعشــرون ألفــً ومئتــان
وثمانيــة وخمســون) دينــار بحرينــي ،مــوزع علــى 1،543،292،583
(مليــار وخمســمائة وثالثــة وأربعــون مليونــً ومئتــان واثنــان وتســعون
ألفــً وخمســمائة وثالثــة ثمانــون) ســهم ،والقيمــة األســمية للســهم
الواحــد ( 100مائــة) فلــس بحرينــي.
.5المناقشــة والمصادقــة علــى تعديــل بنــود عقــد التأســيس والنظــام
األساســي لبنــك البحريــن الوطنــي إلضافــة التعديــات الالزمــة بشــأن مــا
صــدر مــن قــرارات عــن الجمعيــة العاديــة وغيــر العاديــة ،وذلــك بتعديــل أو
بإعــادة صياغــة عقــد التأســيس والنظــام األساســي تنفيــذًا لتلــك القرارات.

 .6تفويــض كابــي ســمير الحكيــم ،المستشــار القانونــي العــام وســكرتير
الشــركة ،وزيــد يوســف خنجــي ،المستشــار القانونــي ،مجتمعيــن أو
منفرديــن التوقيــع علــى عقــد التأســيس والنظــام األساســي المعدليــن
أمــام كاتــب العــدل.
فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة

9- To approve the disbursement of remuneration to the members
of the Board of Directors in the sum of BD 460,000/- (four
hundred and sixty thousand Bahraini Dinars) for the financial
year ended 31 December 2018.
10- To approve the re-appointment of KPMG Fakhro as auditors
of the Bank for the financial year ended 31 December 2019
subject to the approval of the Central Bank of Bahrain and to
authorize the Board of Directors to determine their fees.
11- To appoint or reappoint the Bank’s Share Registrars.
12-To discuss any other matters in accordance with Article 207 of
the Commercial Companies Law.
Second: The Agenda of the Extraordinary General Assembly
1- Approve the minutes of the Extraordinary General Meeting
held on 7 March 2018.
2- Approve the increase of the authorized capital from BD
150,000,000/- (one hundred and fifty million) divided into
1,500,000,000 (one billion and five hundred million) shares
to BD 250,000,000/- (two hundred fifty million) divided into
2,500,000,000 (two billion and five hundred million) shares
subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
3- Approve the increase in issued and paid-up capital from BD
140,299,326/- (one hundred and forty million two hundred and
ninety-nine thousand three hundred and twenty six) divided
into 1,402,993,257 (one billion four hundred two million nine
)hundred ninety-three thousand two hundred and fifty-seven
shares to BD 154,329,258/- (one hundred and fifty four million
three hundred and twenty-nine thousand two hundred and fifty
eight) divided into 1,543,292,583 (one billion five hundred fortythree million two hundred ninety-two thousand five hundred and
eighty three) shares.
4-Approving the amendment of Article 5 of the Bank’s
Memorandum of Association and Article 5 of the Bank›s Articles
of Association subject to the approval of the Central Bank of
Bahrain to read as follows:
A. The authorized capital of the Company shall be 250,000,000/(two hundred fifty million) Bahraini Dinars divided into
2,500,000,000/- (two billion five hundred million) shares of a
nominal value of 100/- (one hundred) fils per share.
B. The value of the issued and paid-up capital is 154,329,258/(one hundred and fifty-four million three hundred and twentynine thousand two hundred and fifty-eight) Bahraini Dinars
divided into 1,543,292,583/- (one billion five hundred fortythree million two hundred ninety-two thousand five hundred and
)eighty-three) shares of a nominal value of 100/- (one hundred
fils per share.
5- To discuss and approve the amendments of the Memorandum of
Associations and the Articles of Association of the National Bank of
Bahrain to add the changes necessary in pursuance to the resolutions
passed by the Ordinary and Extraordinary General Assembly by
amending or restating the Memorandum of Association and the
Articles of Association to implement such resolutions.
6-Authorize Gaby Sameer Elhakim General Counsel and
Corporate Secretary and Zaid Yousif Khonji Legal Counsel to
jointly or individually sign the amended Articles of Association
and the Memorandum of Association to the Notary Public.

Farouk Yousif Khalil Al-Moaayed
Chairman

Note:

:مالحظة

The shareholders can receive the annual report from the share
registrar Karvy Computer Share W.L.L, Zamil Tower, 7th Floor,
Office 74, Tel: 17215080 - Fax: 17212055, from 26 February
2019.

 بإمــكان المســاهمين الكــرام إســتالم التقريــر الســنوي مــن:مالحظــة
، بــرج الزامــل،.م.م.مســجلي األســهم الســادة كارفــي كومبيوتــر شــير ذ
 إعتبــارًا مــن،17212055 : فاكــس17215080 : هاتــف،74  مكتــب،الــدور الســابع
.م2019  فبرايــر26

The shareholders may obtain the financial statements of the
Bank for the financial year ended 31 December 2018 from the
Bahrain Bourse website.

يمكــن للمســاهمين الحصــول علــى البيانــات الماليــة للســنة الماليــة
. علــى موقــع بورصــة البحريــن2018 المنتهيــة فــي

Any shareholders may obtain a copy of the proxy card from Karvy
Computer Share W.L.L.

يمكــن للمســاهمين الحصــول علــى نســخة مــن بطاقــة التوكيــل مــن
.م.م.خــال كارفــي كومبيوترشــير ذ

Any shareholder who is registered on the day of the meeting in
the shareholders’ register of the Bank may attend the meeting
personally, or otherwise authorize in writing a person to attend
the meeting and vote on his behalf, provided that the authorized
representative shall not be the chairman, a members of the
Bank’s board of directors, nor an employee of the Bank.

يحــق ألي مســاهم مســجل أســمه فــي ســجل المســاهمين للبنــك بتاريــخ
عقــد اإلجتمــاع الحضــور شــخصيًا أو أن يــوكل خطيــً عنــه أي شــخص
لحضــور اإلجتمــاع و التصويــت نيابــة عنــه مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار أن يكــون
.هــذا الوكيــل مــن غيــر رئيــس أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفــي البنــك

In the event that a shareholder is a corporate entity, the
authorized representative who shall attend the meeting on
its behalf must provide an authorization letter issued by the
corporate shareholder authorizing him to act as an authorized
representative of that corporate shareholder. The authorization
letter shall be in writing and stamped with the corporate entity’s
stamp. It shall be deposited before the end of the time specified
to deposit the authorization letter.

 يجــب علــى الوكيــل الــذي يحضــر،فــي حــال إذا كان المســاهم شــركة
يخولــه بأنــه المــوكل
اإلجتمــاع تقديــم خطــاب تفويــض مــن المســاهم
ّ
 ويجــب أن يكــون التفويــض خطيــً وصــادرًا عــن الشــخص،لذلــك المســاهم
المفــوض بالشــركة و مختومــً بختــم الشــركة و أن يقــدم قبــل انتهــاء
.الموعــد المحــدد إليــداع التوكيــل

In the event that a shareholder is an individual, the proxy card
which authorizes a representative to attend the meeting and
vote on his behalf must be deposited at least 24 hours prior to
the date of the scheduled meeting at the address mentioned
above. The proxy card may be delivered by hand, by mail, by fax
mentioned above or by email to hani.alshaikh@karvy.com and
must be delivered before the end of the time specified above. It
should be noted that in the event that a proxy card is deposited
after the end of the time specified above, it shall be considered
invalid for the meeting purposes.

 ســاعة علــى األقــل مــن24 يجــب إيــداع التوكيــل (بطاقــة التوكيــل) قبــل
 و يمكــن أن تســلم بطاقــة.موعــد اإلجتمــاع فــي العنــوان المذكــور أعــاه
التوكيــل باليــد أو البريــد أو الفاكــس المذكوريــن أعــاه أو مــن خــال البريــد
 مــع التأكــد مــن اســتالمهاhani.alshaikh@karvy.com اإللكترونــي
 الجديــر بالذكــر أن بطاقــة التوكيــل التــي.قبــل انتهــاء الموعــد المحــدد
.تقــدم بعــد انتهــاء الموعــد المحــدد تعتبــر غيــر صالحــة ألغــراض اإلجتمــاع

توكيل
أنــا الموقــع أدنــاه _______________________________ بصفتــي مســاهمًا فــي بنــك البحريــن الوطنــي (ش.م.ب ).قــد وكلــت الســيد ____________________________
بالحضــور نيابــة عنــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة للبنــك المقــرر عقــده يــوم األربعــاء الموافــق  6مــارس 2019م أو أي إجتمــاع مؤجــل عنــه،
والمناقشــة والتصويــت والمصادقــة علــى قراراتهمــا ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
أو ًال :جدول أعمال الجمعية العامة العادية

نعم

ال

 .1قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ  7مارس 2018م و المصادقة عليه.
 .2مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
 .3االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
 .4مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م والمصادقة عليها.
 .5إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص ربح السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م على النحو التالي:
أ .توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بواقــع  25( %25فلــس للســهم الواحــد) ،أي مــا يعــادل ( 35،074،831/-خمســة وثالثــون مليونــً
وأربعــة وســبعون ألفــً وثمانمائــة وواحــد وثالثــون) دينــار بحرينــي علــى أن يتــم توزيعهــا إبتــداءًا مــن يــوم  17مــارس  2019وذلــك خاضــع
لموافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.
ب .إعتمــاد توصيــة مجلــس اإلدارة بإصــدار أســهم منحــة بواقــع ســهم واحــد لــكل عشــرة أســهم صــادرة بقيمــة أســمية  100/-فلــس
للســهم الواحــد وبقيمــة أجماليــة قدرهــا ( 14،029،933/-أربعــة عشــر مليونــً وتســعة وعشــرون ألفــً وتســعمائة وثالثــة وثالثــون) دينــار
بحرينــي مقســمة إلــى ( 140،299،326/-مائــة وأربعــون مليونــا ومائتــان وتســعة وتســعون ألفــا وثالثمائــة وســتة وعشــرين) ســهم بعــد
الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة الغيــر العاديــة وموافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.
ج .تحويــل مبلــغ ( 7،014،967/-ســبع مالييــن وأربعــة عشــر ألفــً وتســعمائة وســبعة وســتون) دينــار بحرينــي إلــى اإلحتياطــي القانونــي
ليبلــغ  %50مــن رأس المــال الصــادر والمدفــوع.
د .تحويل مبلغ ( 3،501،835/-ثالث ماليين وخمسمائة وواحد ألفًا وثمانمائة وخمسة وثالثون) دينار بحريني لبرنامج الهبات والتبرعات.
هـــ .االحتفــاظ بمبلــغ ( 10،414،734/-عشــرة مالييــن وأربعمائــة وأربعــة عشــر ألفــً وســبعمائة وأربعــة وثالثــون) دينــار بحرينــي كأربــاح مســتبقاة
للعــام القادم.
 .6عــرض تقريــر حوكمــة الشــركات لســنة  2018ومناقشــة مــا تــم تحقيقــه مــن إلتــزام بنظــام حوكمــة الشــركات ومتطلبــات مصــرف البحريــن
المركــزي كمــا هــو مبيــن فــي التقريــر الســنوي.
 .7المصادقــة والترخيــص علــى العمليــات التــي جــرت خــال الســنة الماليــة المنتهية  31ديســمبر  2018مع اي أطراف ذات عالقة او مع المســاهمين
الرئيســيين فــي بنــك البحريــن الوطنــي كمــا هــو مبيــن فــي فقــرة حوكمــة الشــركات مــن تقريــر مجلــس االدارة المعــروض علــى الجمعيــة العامــة
العاديــة وااليضــاح رقــم  27مــن البيانــات الماليــة تماشــيًا مــع المــادة  189مــن قانون الشــركات التجارية.
 .8إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
 .9صــرف مبلــغ ( 460،000/-اربعمائــة وســتون ألــف) دينــار بحرينــي كمكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
2018م.
 .10إعــادة تعييــن الســادة كــي .بــي .ام .جــي .فخــرو كمدققيــن لحســابات البنــك عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م  ،بعــد أخــذ
موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي ،وتخويــل مجلــس اإلدارة لتحديــد أتعابهــم.
 .11تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك.
 .12مناقشة ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة  207من قانون الشركات التجارية.
ثانيًا :جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
 .1المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  7مارس 2018م.
 .2المصادقــة علــى زيــادة رأس المــال المصــرح بــه مــن مبلــغ ( 150،000،000/-مائــة وخمســين مليــون) دينــار بحرينــي مقســمة إلــى ( 1،500،000،000مليــار
و خمســمائة مليــون) ســهم إلــى مبلــغ ( 250،000،000/-مائتيــن وخمســين مليــون) دينــار بحرينــي ،مقســمة إلــى ( 2،500،000،000مليــاري وخمــس مئــة
مليــون) ســهم بعــد موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.
 .3المصادقــة علــى زيــادة رأس المــال الصــادر والمدفــوع مــن ( 140،299،326/-مائــة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وتســعة وتســعون ألفــً وثالثمائــة
وســتة وعشــرين) دينــار بحرينــي مقســمة إلــى ( 1،402،993،257مليــار واحــد و أربعمائــة و اثنيــن مليــون وتســعمائة وثالثــة وتســعين ألــف
ومائتيــن وســبعة وخمســون) ســهم إلــى ( 154،329،258مائــة وأربعــة وخمســون مليونــً وثالثمائــة وتســعة وعشــرون ألفــً ومئتــان وثمانيــة
وخمســون) دينــار بحرينــي مقســمة إلــى ( 1،543،292،583واحــد مليــار وخمســمائة وثالثــة وأربعيــن مليونــا ومائتيــن واثنيــن وتســعين ألــف
وخمســمائة وثالثــة و ثمانــون) ســهم.

نعم

ال

 .4المصادقــة علــى تعديــل المــادة  5مــن عقــد التأســيس والمــادة  5مــن النظــام األساســي للبنــك وذلــك خاضــع لموافقــة مصــرف البحريــن
المركــزي لتقــرأ كل منهمــا علــى النحــو التالــي:

نعم

أ .حــدد رأســمال الشــركة المصــرح بــه بمبلــغ ( 250،000،000/-مائتيــن وخمســين مليــون) دينــار بحرينــي ،مــوزع علــى ( 2،500،000،000ملـيــــاري
وخمســمائة مليــون) ســهم ،والقيمــة اإلســمية للســهم الواحــد ( 100مائــة) فلــس بحرينــي.
ب .كمــا حــدد رأس المــال الصــادر والمدفــوع بمبلــغ ( 154،329،258مائــة وأربعــة وخمســون مليونــً وثالثمائــة وتســعة وعشــرون ألفــً ومئتــان
وثمانيــة وخمســون) دينــار بحرينــي ،مــوزع علــى ( 1،543،292،583مليــار وخمســمائة وثالثــة وأربعــون مليونــً ومئتــان واثنــان وتســعون ألفــً
وخمســمائة وثالثــة ثمانــون) ســهم ،والقيمــة األســمية للســهم الواحــد ( 100مائــة) فلــس بحرينــي.
.5المناقشــة والمصادقــة علــى تعديــل بنــود عقــد التأســيس والنظــام األساســي لبنــك البحريــن الوطنــي إلضافــة التعديــات الالزمــة بشــأن مــا
صــدر مــن قــرارات عــن الجمعيــة العاديــة وغيــر العاديــة ،وذلــك بتعديــل أو بإعــادة صياغــة عقــد التأســيس والنظــام األساســي تنفيــذًا لتلــك
القــرارات.
 .6تفويــض كابــي ســمير الحكيــم ،المستشــار القانونــي العــام وســكرتير الشــركة ،وزيــد يوســف خنجــي ،المستشــار القانونــي ،مجتمعيــن أو
منفرديــن التوقيــع علــى عقــد التأســيس والنظــام األساســي المعدليــن أمــام كاتــب العــدل.

رقم المساهم
إسم المساهم
عدد األسهــم

مالحظات هامة للمساهمين:
يجــب إيــداع هــذا التوكيــل قبــل  24ســاعة مــن موعــد اإلجتمــاع لــدى مســجلي األســهم الســادة كارفــي كومبيوترشــير ذ.م.م ،.بــرج الزامــل ،الــدور
الســابع ،مكتــب  ،74هاتــف -17215080 :فاكــس .17212055 :وذلــك مــع مراعــاة احــكام المــادة ( )203مــن قانــون الشــركات التجاريــة والتــي تنــص
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