
بنك اإلثمار ش.م.ب. )"الشركة"(
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

ي�رس جمل�ش اإدارة بنك الإثمار �ش.م.ب. دعوة امل�ساهمني 

الكرام ح�سور اجتماعي اجلمعية العامة العادية وغري 

العادية للبنك واملقرر عقدهما على التوايل يف متام ال�ساعة 

الواحدة ظهرًا من يوم الثنني املوافق 28 مار�ش 2016، 

بقاعة اأكا�سيا بفندق رامي كراند، �ساحية ال�سيف، 

املنامة مملكة البحرين، و ذلك ملناق�سة البنود الدارجة 

بجدويل العمال املذكورين اأدناه، و يف حال عدم اكتمال 

الن�ساب القانوين لنعقاد اأي من الجتماعني �سيكون 

الجتماع الثاين يف يوم الأثنني املوافق 4 ابريل 2016، 

يف نف�ش املكان والتوقيت املذكورين اأعاله، ويف حالة 

عدم توفر الن�ساب القانوين يف الجتماع الثاين �ستنعقد 

اجلمعية يف اجتماع ثالث لها يف يوم الأثنني املوافق 11 

ابريل 2016، يف نف�ش املكان و التوقيت. 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

ا�ستالم حم�رس اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سابق   )1

املنعقد بتاريخ 31 مار�ش 2015م والت�سديق عليه.

ا�ستالم ومناق�سة تقرير جمل�ش الإدارة عن اأعمال البنك  	)2

لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م والت�سديق 

عليه.

ال�ستماع اإىل تقرير هيئة الرقابة ال�رسعية عن اأعمال  	)3

البنك لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م.

ا�ستالم تقرير مدققي احل�سابات حول البيانات املالية  	)4

املوحدة للبنك لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2015م.

ا�ستالم ومناق�سة البيانات املالية املوحدة للبنك لل�سنة  	)5

املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م والت�سديق 

عليها.

اعتماد تو�سية جمل�ش الإدارة بتحويل اخل�سائر املوحدة  	)6

للعام 2015 البالغة 60،797،000 دولر اإمريكي اإىل 

اخل�سائر املرتاكمة.

مناق�سة تقرير حوكمة البنك لل�سنة املالية املنتهية يف  	)7

31 دي�سمرب 2015م واإلتزام البنك مبتطلبات م�رسف 

البحرين املركزي و امل�سادقة عليه.

اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ش الإدارة من امل�سوؤوليات الناجتة  	)8

عن كل ما يتعلق بت�رسفاتهم خالل ال�سنة املالية املنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2015م.

تعيني / انتخاب جمل�ش اإدارة جديد لل�رسكة لالأعوام  	)9

الثالثة القادمة وذلك خا�سع ملوافقة م�رسف البحرين 

املركزي .

تعيني اأو اإعادة تعيني اأع�ساء هيئة الرقابة ال�رسعية  	)10

لل�رسكة لالأعوام الثالثة القادمة وتخويل جمل�ش الإدارة 

بتحديد اتعابهم.

املوافقة على تو�سية جمل�ش الإدارة ب�ساأن اعادة تعيني  	)11

املدقق اخلارجي ال�سادة / براي�ش ووتر هاو�ش لل�سنة 

املالية 2016 وتخويل جمل�ش الدارة بتحديد اتعابهم.

ما ي�ستجد من اأعمال طبقًا للمادة 207 من قانون  	)12

ال�رسكات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

ا�ستالم حم�رس اجتماع اجلمعية العامة غري العادية   )1

ال�سابق املنعقد يف 21 اأكتوبر 2012م و الت�سديق عليه.

املوافقة على اإعادة تنظيم ال�رسكة كالتايل:  )2

حتويل �رسكة بنك الإثمار �ش.م.ب )البنك  )اأ( 

املرخ�ش له من قبل م�رسف البحرين املركزي 

حتت جملد التوجيهات الثاين اخلا�ش بالبنوك 

ال�سالمية ال�سادر عن امل�رسف، كبنك جتزئة 

ا�سالمي( اإىل �رسكة م�ساهمة عامة قاب�سة وفقًا 

لقانون ال�رسكات التجارية وتعديالته )برتخي�ش 

جديد من قبل م�رسف البحرين املركزي ك�رسكة 

ا�ستثمارية مبوجب جملد التوجيهات الرابع 

اخلا�ش بال�رسكات ال�ستثمارية(، على اأن ي�ستمر 

ادراج وتداول اأ�سهم ال�رسكة القاب�سة اجلديدة 

بكاًل من بور�سة البحرين و�سوق الكويت 

لالأوراق املالية من قبل امل�ساهمني امل�سجلني يف 

�سجالت ال�رسكة بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة. 

اإن�ساء �رسكتني م�ساهمة بحرينية مقفلة جديدتني  )ب( 

)"ال�رشكات امل�ساهمة اجلديدة"( وفقا لقانون 
ال�رسكات، تكون اإحداهما �رسكة تابعة ت�ستمر 

بالعمل كبنك )برخ�سة بنك جتزئة اإ�سالمي، وذلك 

حتت جملد التوجيهات الثاين اخلا�ش بالبنوك 

ال�سالمية مب�رسف البحرين املركزي( )"ال�رشكة 

امل�رشفية اجلديدة"(، وال�رسكة التابعة الأخرى 

لتحوز على وتعمل كمدير لبع�ش ا�ستثمارات 

ال�رسكة )برخ�سة �رسكة ا�ستثمارية، وذلك حتت 

جملد التوجيهات الرابع اخلا�ش بال�رسكات 

ال�ستثمارية مب�رسف البحرين املركزي "�رشكة 

اال�ستثمار اجلديدة"(.

حتويل جميع اأ�سول والتزامات  ال�رسكة -  )ج( 

با�ستثناء مكتب في�سل اخلا�ش يف �سوي�رسا - اإىل 

ال�رسكات امل�ساهمة اجلديدة وفقا خلطة متفق 

عليها والتي �ستوؤدي اإىل )i( احتفاظ ال�رسكة 

امل�رسفية اجلديدة ب�سكل اأ�سا�سي بالأ�سول  

ولأن�سطة اخلا�سة بالأعمال امل�رسفية الأ�سا�سية، 

ومن �سمنها بنك في�سل املحدود )باك�ستان( و 

)ii( احتفاظ �رسكة ال�ستثمار اجلديدة ب�سكل 
اأ�سا�سي بالأ�سول ال�ستثمارية. و�سوف يقوم 

جمل�ش الإدارة بتحديد قيمة  الأ�سول اخلا�سعة 

لعملية التحويل يف تاريخ التحويل، اأو اأي تاريخ 

اآخر يحدده جمل�ش الإدارة عماًل بال�سالحيات 

املخولة له.

تفوي�ش جمل�ش اإدارة ال�رسكة بالقيام بكل ما هو   )3

�رسوري ومطلوب لغر�ش اإعادة تنظيم ال�رسكة املذكور 

يف البند 2 اأعاله، مبا يف ذلك - ولي�ش على �سبيل احل�رس 

-: احل�سول على اأي موافقة مطلوبة اأو �رسورية من 

اأي �سلطة  رقابية ويف اأي ولية ق�سائية لأغرا�ش القيام 

بال�سالحيات املمنوحة له، وحتديد ا�سم ال�رسكات 

امل�ساهمة اجلديدة، وحتديد ن�سبة م�ساهمة ال�رسكة - 

بعد التحويل املذكور - يف راأ�ش مال كل من ال�رسكات 

امل�ساهمة اجلديدة، وتعيني اأع�ساء جمال�ش الإدارات 

واملخولني بالتوقيع يف ال�رسكات امل�ساهمة اجلديدة، 

والتوقيع اأوتعيني اأي طرف ثالث للتوقيع بالنيابة 

عن ال�رسكة على عقد التاأ�سي�ش والنظام الأ�سا�سي 

لل�رسكات امل�ساهمة اجلديدة والقيام باأي عمل اأو 

ت�رسف �رسوري اآخر لتاأ�سي�ش ال�رسكات امل�ساهمة 

اجلديدة. بالإ�سافة اإىل ذلك، تفوي�ش جمل�ش اإدارة 

ال�رسكة لتحديد اأي من اأ�سول ال�رسكة احلالية �سيتم 

حتويلها اإىل اأي �رسكة من ال�رسكات امل�ساهمة اجلديدة 

)مع مراعاة ال�ستثناء الوارد يف البند 2 )ج( اأعاله(، و 

نقل اأو حتويل اأو جتديد حقوق اأو التزامات اأو منح اأو 

تويل اأو تفريغ اأو التخل�ش من اأي اأداة مالية اأو �سمان اأو 

ا�ستثماراأو وديعةاأو  ملكية اأ�سهم اأو عقد مع اأي طرف 

ثالث اأو اأي ترخي�ش من م�رسف البحرين املركزي اأو 

وزارة ال�سناعة والتجارة اأو اأي اإدراج يف البور�سة اأو 

اأي موظف اأو املنا�سب  اأو املراكز  اخلا�سعة للرقابة 

يف ال�رسكة، اأي موظف اأوعمل اأو وظيفة يف ال�رسكة اأو 

املعدات امل�ستاأجرة اأو تكنولوجيا املعلومات اأوال�سجالت 

والعمليات الإدارية و / اأو اأي حق اأو التزام نا�سئ 

مبوجب  اأي قانون عام اأو خا�ش اأيا كان نوعه �سيتم 

حتويلها اإىل ال�رسكات امل�ساهمة اجلديدة اأو اأي �سخ�ش 

اآخر وفقًا ملا يراه جمل�ش اإدارة ال�رسكة منا�سبا.

تفوي�ش جمل�ش اإدارة ال�رسكة لإجراء اأي تعديالت على   )4

عقد التاأ�سي�ش والنظام الأ�سا�سي لل�رسكة �رسورية 

لتعك�ش التغيريات الالزمة الناجتة عن البند )2( اأعاله، 

واأي تعديالت اأخرى يراها �رسورية، وتعيني اأي 

�سخ�ش  من الإدارة اأو اأي طرف ثالث اأو غري ذلك، 

وكيال يقوم بالت�رسف نيابة عن ال�رسكة وميثلها اأمام 

اأي جهة حكومية، �سواء كانت وزارة ال�سناعة والتجارة 

اأو كاتب العدل اأو غري ذلك ح�سب ما يكون �رسوريًا اأو 

مطلوبًا  لتنفيذ وا�ستكمال الرتتيبات املذكورة اأعاله مبا 

يف ذلك التوقيع على اأي تعديل لعقد التاأ�سي�ش والنظام 

الأ�سا�سي لل�رسكة.

المالحظات:

لكل م�ساهم – اأي كان عدد اأ�سهمه – حق ح�سور   )١
اجلمعية العامة، ويكون له عدد من الأ�سوات ي�ساوي 

عدد اأ�سهمه، ويقع باطاًل كل �رسط اأو قرار يخالف ذلك. 

ويجوز للم�ساهم اأن يوكل غريه من امل�ساهمني اأو من 

غريهم يف احل�سور نيابة عنه، على اأن يكون الوكيل 

من غري رئي�ش واأع�ساء جمل�ش الإدارة وموظفي بنك 

الإثمار  )�ش.م.ب(، ول يخل ذلك بحق التوكيل لالأقارب 

من الدرجة الأوىل. وميثل ناق�سي الأهلية وفاقديها يف 

احل�سور النائبون عنهم قانونيًا. )املادة 203 من قانون 

ال�رسكات التجارية – مبوجب التعديل الذي اأجرى يف 

عام 2014(.

يرجى من امل�ساهمني الكرام تقدمي بطاقة العتماد/  )2

الإنابة  للبنك اأو مل�سجلي الأ�سهم ال�سادة "�رسكة فخرو 

كاريف �سري ذ.م.م"، عنوانها: الطابق ال�سابع، برج 

الزامل، �سارع احلكومة، املنامة، البحرين وذلك قبل 

اجتماع اجلمعية العامة العادية وغري العادية باأربع 

وع�رسون �ساعة على الأقل. وكما ميكن احل�سول على 

مناذج التوكيالت اخلا�سة بح�سور الجتماعني من 

مكاتب م�سجل الأ�سهم.

ميكن احل�سول على ن�سخ من تقرير جمل�ش   )٣
الإدارة والبيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2015م على املوقع اللكرتوين للبنك 

www.ithmaarbank.com ومن املقر الرئي�سي 
للبنك، برج ال�سيف، �ساحية ال�سيف، املنامة، مملكة 

البحرين اأو من مكاتب م�سجل الأ�سهم.

تخ�سع القرارات التي تتخذها اجلمعية العامة غري   )٤
العادية ملوافقة وزارة ال�سناعة والتجارة وم�رسف 

البحرين املركزي.

 �ساحب ال�سمو امللكي االأمري عمرو حممد الفي�سل

 رئي�س جمل�س االإدارة

12 مار�ش 2016

مرخ�ش من قبل م�رسف البحرين املركزي كبنك جتزئة اإ�سالمي.

مركز االت�ساالت  ٣٠٣٠٣٠ ١٣

www.ithmaarbank.com


