
 
 
 

 
 وةـــــــــــــــــــدع                       

 

 واجتماع الجمعیة العامة غیــــــر العادیــة ة العامة العادیةیاجتماع الجمعلحضور 
 م2020مارس  24الموافق  الثالثاءیوم  انسیعقد ینذلال  

 
 

م لحضور االجتم�اع الس�نوي ب) دعوة السادة المساھمین الكرا.م.یسر مجلس إدارة بنك البحرین والكویت (ش
ف�ي تم�ام  ما عل�ى الت�واليتق�رر عق�دھ وكذلك اجتماع الجمعیة العامة غیر العادی�ة الل�ذینللجمعیة العامة العادیة 

خلیج البحرین  وذلك بفندق فور سیزونز م،2020مارس  24الموافـــق  الثالثاءمن صباح یوم  العاشرةالساعة 
 :یناألعمال التالی يجدولنظر في ، للمملكة البحرین ،قاعة المنامة –
 

 الجمعیــــة العامـــة العادیـــــةجدول أعمال أوال: 
 

 .م20/6/2019الذي انعقد بتاریخ  الجمعیة العامة العادیة اجتماعاعتماد محضر  .1
وع�رض م�وجز م�ن م 31/12/2019مناقشة وإقرار تقریر مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة المنتھیة ف�ي  .2

 لبنــك خالل العام.التنفیذي ألھم األعمـــال وإنجازات الرئیس ا
 .م31/12/2019لسنة المنتھیة في لاالستماع لتقریر مدققي الحسابات عن أعمال البنك  .3
 .والتصدیق علیھام 31/12/2019اعتماد القوائم المالیة الختامیة كما ھي في   .4
 ة:دارة بإقرار التخصیصات التالیالموافقة على توصیة مجلس اإل .5

فلساً بحرینیاً للسھم الواحد  40 م بواقع2019دینار بحریني أرباحا نقدیة عن عام  51,374,480توزیع مبلغ  •
المدفوع�ة للمس�اھمین  %10(تتضمن األرب�اح النقدی�ة المرحلی�ة  من رأس المال المدفوع %40أي ما یعادل 
 م.12/04/2020 دیــــة بتـــاریخ، وسیتم توزیع األربــاح النق)دینار بحریني 12,839,144بما مجموعھ 

أس�ھم لك�ل  5م�ن رأس الم�ال الم�دفوع أي م�ا یع�ادل  % 5توزیع أسھم منحة مجانیة على المس�اھمین بنس�بة  •
، لیص�بح رأس م�ال البن�ك بع�د الزی�ادة دین�ار بحرین�ي 6,484,459بم�ا مجموع�ھ  من األسھم المملوكة 100

 بالتفصیل اآلتي: سھم. 1,361,736,332دینار بحریني مقسم إلى  136,173,633
 دینار بحریني أسھم منحة على رأس المال المدفوع (غیر متضمنة أسھم الخزینة) 6,422,556مبلغ  -
 دینار بحریني أسھم منحة على أسھم الخزینة 61,903مبلغ  -

 
 فیما یلي التواریخ الرئیسیة التي یجب أخذھا في االعتبار:

 الحدث التاریخ
 ماع الجمعیة العامة اجتتاریخ  2020مارس  24

 (تاریخ موافقة المساھمین)
 آخر یوم تداول الستحقاق األرباح 2020مارس  25

 آخر یوم تداول الستحقاق األرباح، لیتم تقیید اسم المساھم في سجل األسھم یوم االستحقاق)(
 تاریخ تداول السھم بدون استحقاق  2020مارس  26

 )(أول یوم تداول بدون استحقاق لألرباح
 یوم االستحقاق  2020مارس  29

أسمائھم في سجل األسھم في ھذا التاریخ لھم الحق في الحصول على  ة(المساھمون المقید
 األرباح)

 یوم الدفع 2020ابریل  12
 (الیوم الذي سیتم فیھ توزیع األرباح على المساھمین المستحقین)

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 حتیاطي القانونيدینار بحریني إلى اال 7,536,144تحویل مبلغ  •
 دینار بحریني إلى االحتیاطي العام 7,536,144تحویل مبلغ  •
 فیما یخص البنك وشركاتھ التابعةدینار بحریني للتبرعات  2,000,000اعتماد مبلغ  •
 ح مستبقاة ترحل إلى العام القادمدینار بحریني كأربا 430,213تدویر مبلغ  •
 

م�ع أٍي م�ن األط�راف ذات  2019دیس�مبر  31لمالی�ة المنتھی�ة التبلی�غ ع�ن العملی�ات الت�ي ج�رت خ�الل الس�نة ا .6
م�ن ق�انون الش�ركات  189) من البیان�ات المالی�ة تماش�یاً م�ع الم�ادة 25العالقة كما ھو مبین في اإلیضاح رقم (

 .التجاریة
 .حسب متطلبات مصرف البحرین المركزي  م2019اعتماد تقریر حوكمة الشركات للبنك عن عام  .7
دین�ار بحرین�ي مكاف�أة عض�ویة لمجل�س اإلدارة لع�ام   650,000 توص�یة مجل�س اإلدارة ب�إقرارالموافقة عل�ى  .8

 .م2019
موافق�ة مص��رف البح��رین المرك��زي  الحص��ول عل��ىبع�د م 2020تعی�ین م��دققین لحس��ابات البن�ك للس��نة المالی��ة  .9

 وتفویض مجلس اإلدارة بتحدید أتعابھم.
مراقب��ة المع��امالت بغ��رض  اء ھیئ��ة الرقاب��ة الش��رعیةالموافق��ة عل��ى توص��یة مجل��س اإلدارة بتعی��ین أعض��  .10

تف�ویض مجل�س اإلدارة بتحدی�د ، وعلى أن یكون التعیین لمدة ثالث سنوات قابل�ة للتجدی�د ،اإلسالمیة لدى البنك
 .أتعابھم

تعیین خمسة أعضاء في مجلس اإلدارة الموافقة على توصیة لجنة التعیین والمزایا وحوكمة الشركات بالنسبة ل .11
موافق��ة مص��رف ) بع��د الحص��ول عل��ى 2022 – 2020(م��ن قب��ل كب��ار المس��اھمین لل��دورة القادم��ة للمجل��س 

 البحرین المركزي.
) بع��د 2022 – 2020انتخ��اب س��بعة أعض��اء یكمل��ون المعین��ین ف��ي مجل��س اإلدارة لل��دورة القادم��ة للمجل��س ( .12

 المركزي.موافقة مصرف البحرین  الحصول على
 م.31/12/2019براء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما یتعلق بتصرفاتھم عن السنة المنتھیة في إ .13
 ) من قانون الشركات التجاریة.207ما یستجد من أعمال طبقاً للمادة ( .14

 
 ثانیا: جدول أعمال الجمعیة العامة غیر العادیة

 
 م. 2019مارس  20اریخ اعتماد محضر االجتماع السابق الذي انعقد بت .1
دین�ار  129,689,175الموافقة على توص�یة مجل�س اإلدارة بزی�ادة رأس الم�ال الص�ادر والم�دفوع م�ن مبل�غ   .2

مقس����م إل����ى دین����ار بحرین����ي  136,173,633إل����ى مبل����غ  س����ھم  1,296,891,746مقس����م إل����ى بحرین����ي 
 .وذلك لتوزیع أسھم المنحةسھم  1,361,736,332

) م�ن النظ�ام األساس�ي "رأس 7قد التأسیس "رأس المال الصادر والم�دفوع" والم�ادة () من ع7تعدیل المادة (  .3
 .دینار بحریني 136,173,633المال الصادر والمدفوع" وفقا لزیادة رأس المال الصادر والمدفوع إلى مبلغ 

ف�ي مملك�ة تفویض مجلس اإلدارة أو من یعینھ المجلس بالقیام بكافة الخط�وات الالزم�ة م�ع الجھ�ات المختص�ة  .4
 البحرین من أجل الحصول على الموافقات الرسمیة الالزمة.

 ) من قانون الشركات التجاریة.207ما یستجد من أعمال طبقاً للمادة ( .5
 

 ق ، ، ،ــــــالتوفی يــــــــــــــــھ ولــــوالل
 

 مـــــراد عـــــلي مـــــــراد              
 ــــــس اإلدارةـرئیس مجلـ                        
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 مالحظات:

 
حق حضور الجمعیة العامة، ویكون لھ ع�دد م�ن األص�وات یس�اوي  -أیاً كان عدد أسھمھ  -لكل مساھم  )1(

عدد أسھمھ، ویقع باطالً كل شرط أو قرار یخالف ذلك.  ویجوز للمساھم أن یوكل غیره من المساھمین 
كون الوكی�ل م�ن غی�ر رئ�یس وأعض�اء مجل�س اإلدارة أو من غیرھم في الحضور نیابة عنھ، على أن ی

وموظفي بنك البحرین والكویت (ش.م.ب)، وال یخل ذلك بح�ق التوكی�ل لألق�ارب م�ن الدرج�ة األول�ى. 
م�ن ق�انون الش�ركات  203عنھم قانونیاً. (المادة من ینوب ویمثل ناقصي األھلیة وفاقدیھا في الحضور 

 ).2014ي عام بموجب التعدیل الذي أجري ف –التجاریة 
 

المس��اند المس��اھمین الك��رام تق��دیم بطاق�ة االعتم��اد/ اإلناب��ة للبن��ك أو لمس��جلي األس��ھم الس��ادة یرج�ى م��ن  )2(
ش��ارع ، 74ب رق��م مكت��ل��دور الس��ابع ف��ي بنای��ة ب��رج الزام��ل، ذ.م.م بمك��اتبھم با فینت��ك الس��ادة ك��ارفي

ب��ل اجتم��اع الجمعی��ة مملك��ة البح��رین وذل��ك ق، المنام��ة، 17215080ھ��اتف  ،514الحكوم��ة، ص.ب 
مسجلي  موجودة لدى بطاقة االعتماد/ اإلنابةعلما بأن  العامة العادیة بأربع وعشرین ساعة على األقل.

 حسب العنوان أعاله. األسھم المساند
 

أو اجتماع الجمعیة العامة غیر  فر النصاب القانوني في اجتماع الجمعیة العامة العادیةافي حالة عدم تو )3(
 ح�داالم�ن ص�باح ی�وم العاش�رة تنعقد الجمعیة في اجتماع ث�ان لھ�ا ف�ي الس�اعة  رین أعاله،العادیة المقر

فر اي حال�ة ع�دم ت�وك�ذلك ف�الم�ذكور. وفي نفس المك�ان وبج�دول األعم�ال م 2020 مارس 29 الموافق
م�ن العاش�رة النصاب الق�انوني لالجتم�اع الث�اني تنعق�د الجمعی�ة ف�ي اجتم�اع ثال�ث لھ�ا ف�ي تم�ام الس�اعة 

 في نفس المكان وبجدول األعمال المذكور.م 2020بریل أ 1 الموافق االربعاء اح یومصب
 

 إن البیانات المالیة للبنك متوفرة على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرین. )4(
 

 يیمك�نكم االتص�ال بمس�جل األس�ھم المس�اند أو بالبن�ك مباش�رة ع�ن طری�ق البری�د اإللكترون� رلالستفسا )5(
Board.secretariat@bbkonline.com   
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