
خاضع ومرخص  كمصرف تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

النعمجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

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

الموافقــة علــى تعديــل المــادة 5 )رأس مــال الشــركة( مــن عقــد التأســيس والنظــام األساســي للمصــرف ليعكــس الزيــادة فــي   .2
رأس المــال مــن مبلــغ 221,586,332 دينــار بحرينــي الــى 230,449,785 دينــار بحريني واألســهم الصــادرة مــن 2,215,863,320 
ــى  ــاًءا عل ــك بن ــهما وذل ــة 88,634,533 س ــة البالغ ــهم المنح ــة أس ــن إضاف ــج ع ــهم ، والنات ــى 2,304,497,853 س ــهم ال س

قــرارات الجمعيــة العموميــة العاديــة الســنوية للمصــرف بتاريــخ 19 مــارس 2020م.

الموافقــة علــى اعتمــاد عقــد تأســيس ونظــام أساســي معدليــن للمصــرف ليحــا محــل عقــد التأســيس والنظــام األساســي عند   .3
التأســيس وكافــة التعديــات الاحقــة لهمــا، بمــا يتوافــق وتعديــل المــادة 5 )رأس مــال الشــركة( كمــا جــاء فــي البنــد رقــم )2( 
أعــاه، ومــا يتوافــق مــع قانــون الشــركات البحرينــي وكافــة التعديــات الاحقــة لــه، وبمــا يتماشــى مــع قانــون مصــرف البحريــن 

المركــزي و اللوائــح الصــادرة تنفيــذًا ألحكامــه، شــريطة الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.

ــن يوســف المهيــري و/أو الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة لــدى  ــر ب ــن عمي تخويــل رئيــس مجلــس اإلدارة الســيد / خليفــة بطــي ب  .4
المصــرف الســيد/ رفيــق النايــض و/أو ممثــل عــن شــركة كيبوينــت إلدارة االعمــال ذ.م.م. منفرديــن، بمــا فــي ذلــك بالتوقيــع علــى 
عقــد التأســيس والنظــام األساســي المعدليــن للمصــرف أمــام كاتــب العــدل فــي مملكــة البحريــن، وتقديــم أي مســتندات ذات 

صلــة لــدى الجهــات الرســمية فيمــا يتعلــق بالقــرارات المذكــورة اعــاه. 
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أنــا/ نحــن الموقـــع/الموقعون أدنــــاه: ..........................................................................................................................................  بصـفــــتي/بصفتنا مســـــاهمًا فــي مصرف 
الســـــالم-البحرين ش.م.ب. قـد وكــلــت/وكلنا بموجــب هــذا السيـــد/ السيدة  ..........................................................................................................................................   
بالحضــور والتصويــت نيابــة عني/عنــا فــي إجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة المقــرر عقدهــا بمشــيئة اهلل تعالــى يــوم الخميــس الموافــق 
19 مــارس 2020م فــي تمــام الســاعة 11:00 صباحــا وذلــك فــي قاعــة المرجــان فــي فنــدق موفنبيــك البحريــن الكائــن فــي مملكــة البحريــن. 
حســب متطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة، وفــي حالــة عــدم توافــر النصــاب القانونــي الــازم 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 الثاني 
ــع  ــة  المواضي ــم مناقش ــوف يت ــكان وس ــان والم ــس الزم ــي نف ــل 2020م ف ــي يــوم األحــد الموافــق 5 أبري ــث ف ــاع الثال ــد االجتم ــوف يعق س

المدرجــة فــي جــدول األعمــال علــى النحــو التالــي: 

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

)2020/1(

مالحظات هامة للمساهمين:
ــاع  ــور االجتم ــخص لحض ــه أي ش ــا عن ــوكل خطي ــخصيا 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 الســام )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 الســام–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 مختومــا بختــم الشــخصية االعتباريــة.
يمكنكــم الحصــول علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمصــرف للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 ونســخة مــن بطاقــة التوكيــل مــن خــال 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 عاقات المستثمرين على األرقام التالية: 17133399 )973+( أو 17133426 )973+(.  .5
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