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 بنك البحرين والشرق األوسط ش.م.ب
 

  دعوة الجمعية العموميه العادية
 

دعوة   12266 -1يسر مجلس إدارة بنك البحرين  والشرق األوسط ش.م.ب.، سجل تجاري رقم
العموميه العادية التي تقرر عقدها  الساعة العاشرة من لحضور اجتماع الجمعية  السادة المساهمين

فندق كراون   – في مركز البحرين للمؤتمرات  7201 فبراير 16الموافق  الخميس صباح  يوم

 بالزا مملكة البحرين وذلك لمناقشة وإقرار جدول االعمال التالي:
 

 جدول اعمال الجمعية العموميه العادية:

 

والمصادقة  6201مارس 27قراءة محضر اجتماع الجمعية العموميه العادية المنعقدة بتاريخ  -1
 عليه.

 

  6201ديسمبر  31مناقشــة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في  –2
والمصادقة عليه.       

 

  6201ديسمبر 31االستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن حسابات السنة المالية المنتهية في  –3
.والمصادقة عليه                

 

.اعليه والمصادقة  6201ديسمبر  31مناقشة البيانات الختامية  للبنك  للسنة  المالية المنتهية في  –4  
 

مصرف   ومتطلبات حوكمة الشركاتتقرير مجلس اإلدارة حول اإللتزام بتطبيق مبادىء  مناقشة -5
. 6201للعام  البحرين المركزي  

 

دوالر أمريكي لالعمال   000,5توصية  مجلس االدارة  بتخصيص مبلغ  المصادقة على -6
. 7201المالية  خالل السنة األجتماعية  المسئولية نشطةأورعاية  الخيرية  

 

إبراء ذمة أعضاء  مجلس اإلدارة  في كل ما  يتعلق بتصرفاتهم عن  السنة  المالية  المنتهية في -7  
.6201ديسمبر  31      

 

المسبقة من  موافقة المع مراعاة الحصول على مجلس ادارة البنك لمدة ثالث سنوات أنتخاب  -8
 .المركزيمصرف البحرين 

 
 مع مراعاة الحصول   وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم م 2017تعيين مدققي الحسابات لعام –9

 .المركزيعلى موافقة مصرف البحرين 

 
 من قانون الشركات التجارية لمملكة البحرين. 207ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة  -10

 
 

 

 رئيس مجلس اإلدارة        
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 مالحظات:
 
 

في حال عدم توفر النصاب القانوني في االجتماع االول تكون الجمعية العمومية مدعوة الجتماع ثان  (1)
في نفس الوقت والمكان المشار اليه اعاله. وفي حالة عدم توفر النصاب في  2017 فبراير 23في 

لوقت في نفس ا 2017 مارس 2االجتماع الثاني تكون الجمعية العمومية مدعوة الجتماع ثالث في 
 والمكان المشار اليه اعاله.

 

يحق للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم للحضور نيابة عنه على أن يكون من غير  (2)
 رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي البنك. 

 
على السادة المساهمين أو موكليهم الراغبين في حضور االجتماع مراجعة مكتب مسجلي األسهم  (3)

برج الزامل مبنى   -74كارفي كمبيوتر شير)ذ.م.م( الكائن في الطابق السابع مكتب رقم  السادة شركة
العنوان االكتروني   – 17212055فاكس رقم:  – 17215080هاتف:   –شارع الحكومة  – 31رقم 

@karvy.combahrain.helpdesk   ساعة.  24قبل موعد االجتماع بـ 
 

إلستخراج البيانات   www.bmb.com.bh  الخاص بالبنكيرجى الرجوع الى الموقع االلكتروني  (4)
   وأي معلومات اخرى . 2016ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في 

     
      
 


