
The Extraordinary General Assembly Meeting shall discuss the following Agenda: Yes No

1. To approve the previous minutes of Extraordinary General Meeting held on 20 March 2019.

2.

To approve the amendment to Article 5 (Company’s Capital) of the Memorandum and Articles of Association of the Bank 
to reflect the increase in the Bank’s paid up share capital from BD 221,586,332 to BD 230,449,785 and issued shares 
from 2,215,863,320 shares to 2,304,497,853, resulted from the bonus shares of 88,634,533 shares as per the resolutions 
of the Annual General Meeting of the Bank on 19 March 2020.

3.

 To adopt an Amended and Restated Memorandum and Articles of Association for the Bank and to replace the 
Memorandum and Articles of Association of the Bank on incorporation and all amendments thereafter, to reflect items 
No. (2) above for  amendment to Article 5 (Company’s Capital), and to reflect the previsions of the Bahraini Commercial 
Companies Law and its amendments, and the Central Bank of Bahrain Law and its Implementation Regulations, 
subject to the approval of  the Central Bank of Bahrain.

4.

 To authorize the Chairman of the Board of Directors, His Excellency Khaleefa Butti Bin Omair Bin Yousif Al Muhairi 
and/ or the Bank’s Group Chief Executive Officer, Rafik Nayed and/ or Keypoint Business Services W.L.L. individually to 
sign the Amended and Restated  Memorandum and Articles of Association of the Bank before the Notary Public in the 
Kingdom of Bahrain and submit the relevant documents related to the above mentioned resolutions to the concerned 
authorities.

I/We ……………………………………………………………................................................. the undersigned as a shareholder of Al Salam 
Bank - Bahrain B.S.C. authorize Mr./Miss, ……………………………………………………………................................................. to attend 
and vote on my/our behalf at the Bank’s Extraordinary General Assembly Meeting, to be held on Thursday, 19 March 2020, at 
11:00 a.m. at Al Murjan Ballroom in Movenpick Hotel Bahrain, Kingdom of Bahrain. As per the requirements of the Commercial 
Companies Law, in the absence of a quorum on the first scheduled date, a second meeting will be scheduled on Thursday, 26 
March 2020 at the same venue and time; and in the absence of quorum on such second date a third meeting will be scheduled 
on Sunday, 5 April 2020 at the same venue and time. This proxy grants the right to vote on the following items of the agenda:

Al Salam Bank - Bahrain B.S.C.
Invitation to the Extraordinary General Assembly Meeting 
(1/2020)

Licensed and Regulated as an Islamic Retail Bank by the Central Bank of Bahrain

Date:                               2020

Shareholder No.: Percentage:                     %

Shareholder Name:

Number of Shares: Signature:

Important notes to the shareholders: 
1. Shareholders whose names are registered in the share register of the Bank on the date of the meeting are entitled to attend in person, or appoint in 

writing a proxy to attend the meeting and vote on behalf of such shareholder, provided such proxy is not a director or employee of the Bank (unless the 
proxy is a first degree relative of that shareholder).

2. For submission of proxy (“Appointment Documents”), the “Submission Deadline” shall mean receipt of the relevant documents by Al Salam 
Bank, 17th Floor, East Tower, World Trade Center, P.O. Box 18282, Manama, Kingdom of Bahrain, no later than 24 hours before the scheduled 
meeting date. Appointment Documents may be provided by hand delivery, post, or facsimile transmission (fax no.: +973 17131073) or by E-mail: 
investors@alsalambahrain.com provided the same are received prior to the Submission Deadline. Appointment Documents received after the Submission 
Deadline shall be invalid for the purposes of the meeting.

3. In the case of an institutional shareholder, the representative attending the meeting must submit the proxy signed by an authorized signatory of  the 
relevant institutional shareholder. The proxy must be sealed by the institutional shareholder’s stamp. 

4. You can download the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019 and a copy of the proxy form from the Bank’s website: 
www.alsalambahrain.com and Bahrain Bourse website:  www.bahrainbourse.com

5. For any inquiry please contact the Investor Relations Department on: (+973) 17133399.



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. 

التاريخ:                                                              2020

النسبة:                                                                ٪  رقم المساهم:                                                                                                                                                                             

أسم المساهم: 

التوقيع: عدد األسهم: 

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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