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ي�سار هنا اإىل اأن اجلمعية العامة العادية ال�سنوية ال�سابعة والثالثني واجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني يف بنك 

طيب �ستعقد يف جناح جراند اأمبا�سادور 3 ، فندق الدبلومات رادي�سون بلو ، مملكة البحرين ، يف 27 �سبتمرب 2018 يف 

متام ال�ساعة العا�سرة �سباحاً. و 10:45 �سباحا على التوايل ، لغر�ض اإجراء املعامالت التجارية التالية

جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية 
1 - مراجعة واعتماد حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني املنعقد يف البحرين بتاريخ 30 مار�ض 2017.
2 - مناق�سة تقرير جمل�ض الإدارة عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل لل�سنة املالية املنتهية يف 2017 وامل�سادقة عليه.

3 - �سماع ومناق�سة تقرير مدققي احل�سابات عن البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017
4 - مناق�سة القوائم املالية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 وامل�سادقة عليها

5 - تعيني مدققي احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية يف 2018 وتخويل جمل�ض الإدارة بتحديد اأتعابهم.
6 - اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ض الإدارة من امل�سئولية عن اأفعالهم فيما يتعلق بال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017.

7 - عر�ض تقرير حوكمة ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 2017. 

جدول اأعمال اجلمعية العامة غري العادية 
 1 -  املوافقة على حم�سر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني الذي عقد يف البحرين يف 3 نوفمرب 2016.

البحرين  �سريطة احل�سول على موافقة م�سرف  البحرين  بور�سة  البنك من  اأ�سهم  اإدراج  �سطب  2 -  املوافقة على 
املركزي على ذلك. 

3 -  املناق�سة واملوافقة على حل البنك وت�سفيته، �سريطة احل�سول على املوافقات الرقابية الالزمة من اجلهات املعنية، 
وت�سفية البنك طبقاً للباب 12 من قانون ال�سركات التجارية. 

من  الالزمة  الرقابية  املوافقات  على  احل�سول  �سريطة  للبنك،  كم�سفي  تو�ض  اند  ديلويت  تعيني  على  4 -  املوافقة 
اجلهات املعنية، وتفوي�ض جمل�ض الإدارة بتفا�سيل التعاقد معهم وحتديد اأتعابهم.

ال�سناعة  ووزارة  املركزي  البحرين  م�سرف  اإىل  الالزمة  وامل�ستندات  الطلبات  جميع  لتقدمی  امل�سفي  5 -  تفوي�ض 
التوقف عن مزاولة  و  الإدراج  باإلغاء  املتعلقة  الإجراءات  كافة  وا�ستكمال  البحرين  وبور�سة  وال�سياحة  والتجارة 

اأو  الر�سمية  اجلريدة  تن�سر يف  اإعالنات  اأية  احل�سر،  املثال ل  �سبيل  على  ذلك،  البنك، مبا يف  وت�سفية  الن�ساط 

اجلرائد اليومية.

مالحظات هامة للم�ساهمني
24 �ساعة على الأقل  من موعد الإجتماع من مكتب م�سجلي الأ�سهم �سركة   اإيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل  1 -  يجب 
74 ،الطابق ال�سابع، بناية الزامل ، �سارع احلكومة ، �سندوق بريد  )karvy computershare W.L.L ( مكتب رقم 

514 - املنامة - مملكة البحرين. و ميكن اأن ت�سلم  بطاقة التوكيل باليد اأو الربيد اأو الفاك�ض ) 212055-17 973+ ( اأو 
الربيد الإلكرتوين )Bahrain.helpdesk@karvy.com( مع التاأكد من ا�ستالمها قبل انتهاء املوعد املحدد. اجلدير 

بالذكر اأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء املوعد املحدد تعترب غري �ساحلة لأغرا�ض الإجتماع.

2 -  يحق لأي م�ساهم م�سجل اأ�سمه يف �سجل امل�ساهمني لل�سركة بتاريخ عقد الإجتماع احل�سور �سخ�سياً اأو اأن يوكل خطياً 
عنه اأي �سخ�ض حل�سور الإجتماع و الت�سويت نيابة عنه مع الأخذ بعني الإعتبار اأن يكون هذا الوكيل من غري رئي�ض 

و اأع�ساء جمل�ض الإدارة اأو موظفي ال�سركة.

3 -  يف حال اإذا كان امل�ساهم �سركة ، يجب على الوكيل الذي يح�سر الإجتماع تقدمی خطاب تفوي�ض من امل�ساهم يخّوله 
باأنه املوكل لذلك امل�ساهم، ويجب اأن يكون التفوي�ض خطياً و�سادراً عن ال�سخ�ض املفو�ض بال�سركة و خمتوماً بختم 

ال�سركة و اأن يقدم قبل انتهاء املوعد املحدد لإيداع التوكيل.


