
 يسر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين ا�سالمي ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة
11 رجب 1439هـ  العادية وغير العادية المقرر عقدهما بمشيئة ا� تعالى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم ا�ربعاء 

الموافق 28 مارس 2018م بمقر بنك البحرين ا�سالمي بالمنطقة الدبلوماسية – الطابق التاسع
 وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني الالزم لعقد أي من االجتماعين، سوف يعقد اجتماعان آخران للمرة الثانية في تمام الساعة
 العاشرة من صباح يوم ا�ربعاء الموافق 4 أبريل 2018م وذلك في نفس المكان، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني لالجتماعين
 السابقين سوف يعقد اجتماعان آخران للمرة الثالثة أي® كان عدد الحضور في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم ا�ربعاء

الموافق 11 أبريل 2018م في نفس المكان، وذلك لمناقشة جدولي ا�عمال التاليين واتخاذ القرارات الالزمة بشأنهما
أوالً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

      د. عصام عبدا	 فخرو 
 رئيس مجلس ا�دارة 

ثاني�: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

مالحظات هامة للمساهمين
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دعـوة لحضور اجتماعي الجمعية  العامة العادية وغير العادية لعام 2017 م

 المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العادية رقم (41) لعام 2016م والمنعقد في يوم الخميس 24 جمادى اµخرة 1438 هـ
الموافق 23 مارس2017م

مناقشة تقرير مجلس ا�دارة عن أعمال البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/31 م، والمصادقة عليه
االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين السادة كي بي أم جي فخرو عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/31م

االستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2017/١٢/٣١م
مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/١٢/31م والتصديق عليها

اعتماد توصية مجلس ا�دارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/12/٣١ م على النحو التالي

 توزيع أسهم منحة على المساهمين قيمتها 5,039,067 دينار بحريني، أي ما يعادل %5 من رأس المال المدفوع بواقع 5
أسهم لكل 100 سهم  وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

 الموافقة على مقترح توزيع مكافأة �عضاء مجلس ا�دارة عن السنة المالية المنتهية في٢٠١٧/12/٣١م بمبلغ إجمالي قدره
283 ألف دينار بحريني

 المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة 2017م والتزام البنك بضوابط مصرف البحرين المركزي حسبما هو وارد في
التقرير السنوي

إبراء ذمة أعضاء مجلس ا�دارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/12/٣١م
إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2018م وتفويض مجلس ا�دارة بتحديد أتعابهم

 إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2018م وتفويض مجلس ا�دارة
بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

ما يستجد من أعمال طبق® للمادة 207 من قانون الشركات التجارية
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 المصادقة على محضر اجتماع الجمعية غير  العادية رقم (23) لعام 2015 م والمنعقد في يوم ا�ربعاء ١٤ جمادى اµخرة ١٤٣٧هـ
 الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٦

 اعتماد زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم مملوكة في البنك أي ما مجموعه 50,390,673 سهم®
 نتيجة إصدار أسهم منحة ليصل رأس المال الصادر والمدفوع إلى  106,378,067 دينار بحريني موزعة على عدد 3,78,,6701,06

 سهم® بقيمة 100 فلس لكل سهم واحد وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي
 الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام ا�ساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (1) لسنة 2018 والخاص 

بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
 تفويض رئيس مجلس ا�دارة أو من يفوضه باتخاذ ا�جراءات الالزمة �دخال التعديالت أعاله على عقد التأسيس والنظام

ا�ساسي للبنك بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل

 يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/12/٣١ م ونسخة من بطاقة التوكيل، من خالل
 االتصال بالبنك على هاتف رقم 17515123، كما يمكنكم زيارة الموقع ا�لكتروني للبنك:                                لالطالع على

المستندات والتقارير التي ستعرض في االجتماع بما في ذلك محضر االجتماع السابق
 يحق �ي مساهم مسجل اسمه في سجل مساهمي البنك بتاريخ عقد االجتماع الحضور شخصي® أو بواسطة وكيل ينوب
 عنه لحضور االجتماع والتصويت، بشرط أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس ا�دارة أو موظفي البنك، وفي حالة
 الشركات يجب على الوكيل الذي يحضر االجتماع عن الشركة أن يقدم تفويض® موقع® عليه من قبل الشخص المخول

بالتوقيع عن الشركة ومختوم® بختم الشركة
 يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على ا�قل من موعد االجتماع على العنوان التالي: مقر بنك البحرين
 ا�سالمي بالمنطقة الدبلوماسية، الطابق الرابع – مكتب سكرتير مجلس ا�دارة، ص. ب رقم 5240، المنامة، مملكة البحرين.
 أو إرساله على الفاكس رقم                      + أو البريد االلكتروني                                                              ولن يقبل أي توكيل

يستلم بعد انتهاء الموعد
 �ية استفسارات يرجى االتصال بسكرتير مجلس ا�دارة على ا�رقام التالية:                       + أو

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

(boardsecretary@bisb.com)   ١٧٩١٩١٢٣ ٩٧٣

  ١٧٥١٥١٧٤ ٩٧٣  ١٧٥١٥١٢٣ ٩٧٣

تحويل مبلغ قدره 1,014 ألف دينار بحريني إلى االحتياطي القانوني
تخصيص مبلغ قدره 200 ألف دينار بحريني تبرعات لÔعمال الخيرية و تفويض مجلس ا�دارة بتوزيعها

تحويل مبلغ 4,186 ألف دينار بحريني إلى ا�رباح المستبقاة

www.bisb.com
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Licensed as an Islamic bank by the Central Bank of Bahrain

Invitation to the Ordinary & Extra-Ordinary General Meeting for the Year 2017
The Chairman of the Board of Directors of Bahrain Islamic Bank B.S.C. (BisB) cordially invites the shareholders to 
attend the Ordinary  & Extra-Ordinary  General  Meetings  that  will  be  convened on Wednesday 11/  Rajb  /1439 H 
corresponding to 28/03/2018 at 10:00 am at Bahrain Islamic Bank’s Head Quarter - Diplomatic Area - 9th Floor. In case 
the quorum was not achieved on this first meeting, the second meeting will be held on Wednesday 04/04/2018 at 
10:00 am at the same venue, and if the quorum was not achieved in the second meeting, the third meeting will be 
held on Wednesday 11/04/2018 at 10:00 am at the same venue regardless of the number of the shareholders who will 
attend. 
First: AGM Agenda:

 

Important Notice to the Shareholders:
 

Transfer of BD 1,014 thousand to statutory reserves.
Allocation of BD 200,000 for charitable donations and authorize the Board of Directors' to distribute.
Transfer of BD 4,186 thousand to the retained earnings. 

a.
b.
c.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Confirmation  of  the  minutes  of  the  previous  AGM  meeting  no  (41)  held  on  14  Jumada  Al  Akhira  1438H 
corresponding to 23/03/2017.
Discussion and approval of the Board of Directors’ report on the Bank’s activities and its financial position for the 
year ended on 31/12/2017. 
Presentation of the External Auditor’s report for the year ended on 31/12/2017.
Presentation of the Shari’a Supervisory Board’s report for the year ended on 31/12/2017. 
Review and approval of the financial statements for the year ended on 31/12/2017.
Confirmation of the Board of Director’s recommendation to distribute the net profit for the year ended on 
31/12/2017 as follows:

Distribution of BD 5,039,067 to the shareholders as bonus share dividends (5 shares against every 100 existing 
shares) which is equal to 5% of paid-up capital subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
Confirmation of payment of a total amount of BD 283 thousand as remuneration to the Board of Directors for the 
year ended on 31/12/2017.
Presentation of a report on the Bank’s compliance with the Corporate Governance Guidelines and the Central 
Bank of Bahrain’s regulations as presented in the Annual Report.
Absolving the members of the Board of Directors from liability for their actions during the year ended 31/12/2017.
Re-appointment of members of the Shari’a Supervisory Board for the year 2018 and to authorize the Board of 
Directors to determine their remuneration.
Re-appointment of KPMG Fakhro as external auditors for the year ending on 31/12/2018 and authorize the Board 
of Directors to determine their fees, subject to the approval of the Central bank of Bahrain.
New matters that may arise as per Article 207 of the Commercial Companies’ Law.

Confirmation of the minutes of the previous EGM meeting no (23) for the year 2015 held on Wednesday23 /03/2016 
corresponding to 14 Jumada Al Akhira 1437H.
To confirm the increase in issued and paid-up capital by 5 shares against every 100 existing shares in the Bank by 
issuing 50,390,673 new bonus shares so that the issued and paid up capital will become BD 106,378,067 distributed 
into 1,063,780,670 shares with a value of 100 fils per each share.
Approval to amend the Memorandum and Articles of Association of the company to comply with the provisions 
of the Law no. (1) for the year 2018 relating to the amendments of the Commercial Companies Law no. (21) for 
the year 2001.
To authorize the Chairman or whom he may delegate to take all the necessary and required actions to include 
these changes and amendments in the Bank’s Memorandum and Articles of Association.

Dr. Esam Abdulla Fakhro
Chairman of the Board of Directors 

Second: EGM Agenda:

Financials for the year ending on 31/12/2017 together with the proxy forms could be received from the Bank. The 
Bank financials for the year ended 31/12/2017 and all other reports and documents that shall be presented in the 
meeting including the previous meeting minutes may be viewed by visiting the following website: www.bisb.com.

Any shareholder who is registered in the Bank’s books as of the date of the AGM meeting could attend the 
meeting in person or by authorizing another person in writing to attend and vote on his/her behalf, provided that 
the proxy should not be the Chairman, Board Member or any of BisB’s staff. If the shareholder is a company, the 
proxy who is attending the meeting has to present a written power of attorney duly stamped and signed by the 
authorized person in the company. 

Proxy could be handed personally at least 24 hours before the time of the meeting to the Board Secretary at 
Bahrain Islamic Bank’s head quarter Diplomatic Area, Fourth Floor, by post (P.O. Box 5240) Manama – Kingdom of 
Bahrain, Fax no17919123 or by email on the following address:boardsecretary@bisb.com. Otherwise, it will be 
considered invalid for attending the meeting.

For any enquiry please contact the Board Secretary on: 17515123/17515174.


