
خاضع ومرخص  كمصرف تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

النعمجدول أعمال الجمعية العامة العادية:

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 20 مارس 2019.  .1

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.  .2

االستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.  .3

االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.  .4

مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.  .5
المصادقة على وترخيص العمليات التي أجرها المصرف خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع أي أطراف ذات عالقة أو مع مساهمين   .6

رئيسيين في المصرف كما هو مبين في ايضاحات البيانات المالية )رقم 30( من القوائم المالية الموحدة.

اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 )والبالغة  21.1 مليون دينار بحريني( بالتوزيعات التالية:  .7

تحويل مبلغ 2.109 مليون دينار بحريني إلى االحتياطي القانوني. أ . 
توزيع أرباح تعادل 17.727 مليون دينار بحريني بواقع ٪8 من إجمالي رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على  ب. 

أن تدفع األرباح مناصفًة بصورة نقدية وأسهم منحة، للمساهمين الذين تتواجد اسمائهم في سجل المساهمين بتاريخ 24 مارس 2020، على 
النحو التالي:

)1(   %4 نقدًا أي ما يعادل 8.863 مليون دينار بحريني باستثناء أسهم الخزينة؛ و
)2(  %4 أسهم منحة أي ما يعادل 88.634 مليون سهم )سهم واحد )1( لكل 25 سهم مملوك(.

وسيتم توزيع األرباح للمساهمين المستحقين بتاريخ 7 أبريل 2020، وآخر يوم للتداول مع استحقاق األرباح هو 22 مارس 2020، واليوم األول   
للتداول بدون استحقاق األرباح هو 23 مارس 2020.

تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 1.258 مليون دينار بحريني الى حساب األرباح المستبقاة. ج. 

الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي وقدره 787 ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر   .8
2019، شريطة الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 

االطالع ومناقشة تقرير حوكمة الشركات )Corporate Governance Report(، كما هو مطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي  .9

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.  .10

تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة الالزمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020  وتفويض مجلس   .11
اإلدارة بتحديد أتعابهم.

تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة   .12
مصرف البحرين المركزي.

مناقشة ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.  .13

التاريخ:                                                              2020
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أسم المساهم: 

التوقيع: عدد األسهم: 

مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.
دعـوة إلى حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية 

)2020/1(

أنــا/ نحــن الموقـــع/الموقعون أدنــــاه: ..........................................................................................................................................  بصـفــــتي/بصفتنا مســـــاهمًا فــي مصــرف الســـــالم-البحرين ش.م.ب. قـــد 
ــة  ــاع الجمعي ــي إجتم ــا ف ــة عني/عن ــت نياب ــور والتصوي ــيدة  ..........................................................................................................................................   بالحض ــد/ الس ــذا السيـــ ــب هــ ــت/وكلنا بموجــ وكــلــ
ــة المقــرر عقدهــا بمشــيئة اهلل تعالــى يــوم الخميــس الموافــق 19 مــارس 2020م فــي تمــام الســاعة 10:00 صباحــًا وذلــك فــي قاعــة المرجــان فــي فنــدق  العموميــة العادي
موفنبيــك البحريــن الكائــن فــي مملكــة البحريــن. حســب متطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة، وفــي حالــة عــدم توافــر النصــاب القانونــي الــالزم لعقــد االجتمــاع األول فســوف يعقــد 
االجتمــاع الثانــي فــي يــوم الخميــس الموافــق 26 مــارس 2020م فــي نفــس الزمــان والمــكان، وإذا لــم يتوافــر النصــاب القانونــي لعقــد االجتمــاع الثانــي ســوف يعقــد االجتمــاع 

الثالــث فــي يــوم األحــد الموافــق 5 أبريــل 2020م فــي نفــس الزمــان والمــكان وســوف يتــم مناقشــة المواضيــع المدرجــة فــي جــدول األعمــال علــى النحــو التالــي: 

مالحظات هامة للمساهمين:
ــاع  ــور االجتم ــخص لحض ــه أي ش ــًا عن ــوكل خطي ــخصيًا أو أن ي ــور ش ــاع، الحض ــد االجتم ــخ عق ــرف بتاري ــاهمين للمص ــجل المس ــي س ــمه ف ــجل اس ــاهم مس ــق ألي مس يح  .1
والتصويــت نيابــة عنــه، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن يكــون هــذا الوكيــل مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفــي المصــرف الســالم )إال إذا كان هــذا الوكيــل مــن أقربــاء 

ــى(. ــة األول ــن الدرج ــاهم م المس
يجــب إيــداع التوكيــل )“مســتندات التعييــن”( قبــل “الموعــد النهائــي” وهــو 24 ســاعة قبيــل اليــوم المحــدد لالجتمــاع وترســل لــدى مصــرف الســالم–البحرين، الطابــق   .2
17، البــرج الشــرقي، مركــز البحريــن التجــاري العالمــي، ص.ب. 18282 المنامــة، مملكــة البحريــن. ويمكــن أن تســلم مســتندات التعييــن باليـــد أو البريــد أو الفاكــس علــى رقــم: 
17131073 )973+( أو البريــد اإللكترونــي: investors@alsalambahrain.com شــريطة تســليمها قبــل الموعــد النهائــي.  مســتندات التعييــن التــي تســتلم بعــد انتهــاء 

الموعــد النهائــي لــن يعتــد بهــا ألغــراض االجتمــاع.
فــي حــال كان المســاهم شــخصية اعتباريــة ، يجــب علــى الوكيــل الــذي يحضــر االجتمــاع تقديــم التوكيــل موقــع مــن مفــوض بالتوقيــع عــن المســاهم االعتبــاري، ويجــب   .3

أن يكــون التوكيــل مختومــًا بختــم الشــخصية االعتباريــة.
يمكنكــم الحصــول علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمصــرف للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 ونســخة مــن بطاقــة التوكيــل مــن خــالل زيــارة الموقــع اإللكترونــي   .4

www.bahrainbourse.com ــن ــة البحري ــي لبورص ــع اإللكترون ــى www.alsalambahrain.com والموق ــرف عل ــمي للمص الرس
ألي استفسارات يرجى االتصال بقسم عالقات المستثمرين على األرقام التالية: 17133399 )973+(.  .5
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