
 
 

 ذٛوًٍ ٌٍرظٌٛد فً اجرّاع اٌجّؼٍح اٌؼاِح غٍش اٌؼادٌح
 (أٚ أي ٌَٛ ٌؤجً اٌٍٗ 2009ٔٛفّثش  4)

 
 .ب.َ.ػفً تٕـــه اإلثـــّــاس  ِغاّ٘اًا  تظفرً.. .......................................................أٔا اٌّٛلغ أدٔاٖ 

ٚوٍالًا ٚٔائثاًا ػًٕ فً ..................... ..................../ ...............، أػٍٓ تّٛجة ٘زا اٌرٛوًٍ اٌغٍذ "(اٌششوح)"

   -لاػح اٌشفاع  -سٌجٍٕغً إٔرشوٛٔرٕرايايتفٕذق  اٌؼادٌح ٌٍششوح اٌّمشس ػمذٖ غٍش دضٛس اجرّاع اٌجّؼٍح اٌؼاِح

 وّا .ٚ فً أي ٌَٛ ٌؤجً إٌٍٗأ 2009ٔٛفّثش  4َ األستؼاء ٌٛ طثاح ِٓاٌذادٌح ػششج  جاٌغاع فً ذّاَ ٍِّىح اٌثذشٌٓ،

      :فً اػرّاد إٌماط اٌراٌٍح اٌٛوًٍ اٌّزوٛس فً اٌرظٌٛد ٍٔاتحًا ػًٕ أفٛع
    

 كال نعم اٌمــــشاساخ

 ِاسط 24اٌرظذٌك ػٍى ِذضشي اجرّاػً اٌجّؼٍح اٌؼاِح اٌؼادٌح ٚغٍش اٌؼادٌح اٌغاتمٍٓ إٌّؼمذٌٓ تراسٌخ  (1)

2009َ 
  

اٌخ فً أػّاي ٚأٔشطح ِظشف ..اٌرظذٌك ػٍى اِرالن وافح اٌّٛجٛداخ ٚاٌّطٍٛتاخ ٚاٌذمٛق ٚاٌّظاٌخ  (2)

 (َ.)ب.َ.ػ اٌثذشٌٓ اٌشاًِ

 

 

 

 (َ.)ب.َ.ػ ٌّظشف اٌثذشٌٓ اٌشاًِ( عالًِإ) جاٌرجضئاٌرظذٌك ػٍى اِرالن ذشخٍض لطاع  (3)
 

 

 

، تؼذ ٍٍِْٛ دٚالس أِشٌىً ٚفماًا ٌذمٛق اإلطذاس 200اٌرظذٌك ػٍى إطذاس أعُٙ ػادٌح جذٌذج تّثٍغ ٌظً إٌى  (4)

 اٌذظٛي ػٍى أٌح ِٛافماخ سلاتٍح ِطٍٛتح

 

 

 

ٌضاٍِح إٌى أعُٙ ػادٌح جذٌذج فً إٚن ٚاٌرً عررذٛي ِغرمثالًا تظٛسج اٌرظذٌك ػٍى إطذاس اٌششوح ٌظه (5)

ٍٍِْٛ دٚالس أِشٌىً  200اٌششوح تّثٍغ ٌظً إٌى 

  

اٌرظذٌك ػٍى لٍاَ اٌششوح، ٚفماًا الشرشاطاخ لأٍٛٔح ِمثٌٛح ٚاٌذظٛي ػٍى أٌح ِٛافماخ سلاتٍح ِطٍٛتح،  (6)

. وحٍٍِْٛ دٚالس أِشٌىً ٌالعرثّاس فً أعُٙ اٌشش 125ٌى إع عمف ِاًٌ ٌطشف ثاٌث تّثٍغ ٌظً تٛع

 ٌظاٌخ اٌطشف اٌثاٌث ججذٌذ جطذاس أعُٙ ػاديإٚعٍٕرج ػٓ رٌه 

  

 اٌرظذٌك ػٍى صٌادج سأعّاي اٌششوح اٌّظشح تٗ إٌى ٍٍِاسي دٚالس أِشٌىً (7)

 ذّثً ثّأٍح ٍٍِاس عُٙ تمٍّح اعٍّح ٌٍغُٙ اٌؼادي لذس٘ا( دٚالس أِشٌىً 2,000,000,000)

 (أِشٌىٍاًا  خّغح ٚػششْٚ عٕراًا )أِشٌىٍاًا عٕراًا  25

  

   اٌّٛافمح ػٍى ذؼذًٌ ػمذ اٌرأعٍظ ٚإٌظاَ األعاعً ٌٍششوح ٌرٕفٍز اٌرؼذٌالخ اٌّزوٛسج أػالٖ (8)

ذخًٌٛ ِجٍظ اإلداسج ٌرفٌٛغ شخض أٚ أشخاص ٌٍرٛلٍغ ػٍى وً اٌّغرٕذاخ ٚاٌمٍاَ تىافح اإلجشاءاخ  (9)

 اٌّطٍٛتح إلوّاي اٌرؼذٌالخ اٌّزوٛسج أػالٖ

  

  :سلُ اٌّغاُ٘

 

  :اعُ اٌّغاُ٘

 

  :ػذد األعُٙ
 

 ............................. :التوقيـــــع

 م2009                  :التاريــــــخ

 

: مالحظة

أو من مسجلي األسهم  www.ithmaarbank.com))يمكن الحصول على نموذج التوكيل الخاص بحضور االجتماع من موقعنا اإللكتروني ( 1

ساعة من موعد االجتماع لدى مسجلي األسهم  24يجب إيداع هذا التوكيل قبل . ، الطابق الخامس، شارع الحكومة2السادة كي بي أم جي، بناية الهداية 

، البحرينمملكة   -المنامة، 710 :ب. ص، +973 17212055: فاكس، +973 17215080: هاتف، دائرة تسجيل األسهم، م جيأكي بي 

bh-dlsharesusers@kpmg.com.bh 

من  اًا كيل أن يمثل في هذا االجتماع عددأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة، وال يجوز للو ال يجوز التوكيل لحضور هذا االجتماع لرئيس أو( 2

. الصادرس المال أمن ر% 5األصوات يتجاوز 

http://www.ithmaarbank.com/
mailto:bh-dlsharesusers@kpmg.com.bh

