
خاضع ومرخص كمصرف تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

اجتماع الجمعية
العمومية غير العادية

المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2018 يوم األثنين في تمام 
الساعة 10:30 صباحًا في فندق الشيراتون، قاعة التاج
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المحتويات
جدول األعمال

قرائة محضر اجتماع الجمعية 
العمومية غير العادية 

المنعقد في تاريخ 8 أكتوبر 2013

الموافقة على تعديل النظام 
األساسي للمصرف

تخويل رئيس مجلس اإلدارة السيد 
خليفة بطي بن عمير بن يوسف و/

أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد 
رفيق النايض، منفردين بالتوقيع 
على تعديل عقد تعديل النظام 

األساسي للمصرف
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جدول أعمال الجمعية العمومية 
غير العادية

قراءة محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمنعقد بتاريخ 8 أكتوبر 2013 والمصادقة عليه.  .1

الموافقة على تعديل النظام األساسي للمصرف ليتوافق مع تعديالت قانون الشركات التجارية   .2
البحريني رقم )21( لسنة 2001  المنصوص عليها في مرسوم بقانون رقم )50( لسنة 2014 

والمرسوم بقانون رقم )28( لسنة 2015 والمرسوم بقانون رقم )1( لسنة 2018، مع مراعاة أحكام 
قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم )64( لسنة 2006، 

وتعديالته واللوائح الصادرة تنفيذًا ألحكامه، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي حسب ما 
هو موضح في جدول المواد المعدلة للنظام األساسي. 

تخويل رئيس مجلس اإلدارة السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف   .3
السيد / رفيق النايض، منفردين بالتوقيع على تعديل عقد تعديل النظام األساسي للمصرف وأي 

مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية ومباشرة كافة اإلجراءات المطلوبة إلتمام ذلك.

خليفـه بطـي بن عميـر بن يوسف 
رئـيس مجـلس اإلدارة 



قراءة محضر إجتماع الجمعية 
العمومية غير العادية والمنعقد بتاريخ 

8 أكتوبر 2013 والمصادقة عليه. 1
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الموافقة على تعديل النظام األساسي 

للمصرف ليتوافق مع تعديالت قانون 

الشركات التجارية البحريني رقم )21( لسنة 

2001  المنصوص عليها في مرسوم بقانون 

رقم )50( لسنة 2014 والمرسوم بقانون 

رقم )28( لسنة 2015 والمرسوم بقانون 

رقم )1( لسنة 2018، مع مراعاة أحكام 

قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات 

المالية الصادر بالقانون رقم )64( لسنة 

2006، وتعديالته واللوائح الصادرة تنفيذًا 

ألحكامه، وذلك خاضع لموافقة مصرف 

البحرين المركزي حسب ما هو موضح في 

جدول المواد المعدلة للنظام األساسي.

2
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On                of           of the year One Thousand 
Four Hundred and Thirty Nine Hijra year, 
corresponding to             day of         of Two 
Thousand and Eighteen of the Gregorian 
Calendar year.

Before me,                                                    
Notary at the Notary Office, at the Ministry of 
Justice and Islamic Affairs in the Kingdom of 
Bahrain.

Attended before me:
Mr.[•], [•] National, holder of [•] No. [•], 
being the Authorized Signatory on behalf 
of the shareholders of Al Salam Bank-
Bahrain B.S.C., in accordance with the 
resolutions passed by the shareholders at 
the Extraordinary General Meeting held  
on 25 June 2018.         

The attendant declared his legal capacity and 
requested to affirm the following:

WHEREAS, Al Salam Bank- Bahrain B.S.C., 
is a Bahraini Public Joint Stock Company 
incorporated in the Kingdom of Bahrain in 
accordance with the Bahrain Commercial 
Companies Law No. 21 for the year 2001 and 
its amendments, and registered with the 
Ministry of Industry, Commerce and Tourism 
(“MOICT”) under Commercial Registration 
No. 59308, (hereinafter referred to as the 
“Company” or “ Al Salam Bank”);

The Memorandum and Articles of 
Association notarised at the Notary Office 

في يوم                 من شــهر           لعام ألف 
 وأربعمائة وتســعة وثالثين للهجرة 

الموافق      من شــهر           لعام ألفين وثمانية 
عشر للميالد.

لدى أنا،                                      
ة  ر ا ز و فــي  ثيــق  لتو ا مكتــب  فــي  ثــق  لمو ا

ــة  بمملك مية  ــال س إل ا ن  ــئو لش ا و ل  ــد لع ا
. ــن ي لبحر ا

حضر لدي:
الســيد/ ]•[، ]•[ الجنسية، يحمل  ]•[رقم ]•[، 

بصفته المفوض بالتوقيع عن مســاهمي مصرف 
الســالم – البحرين ش.م.ب.، وذلك بموجب 

القرارت الصادرة في إجتمــاع الجمعية العمومية 
الغير عادية لمســاهمي الشركة والمنعقد بتاريخ 

 .2018/06/25

وقــد أقر الحاضر بأهليتــه للتصرف وطلب تثبيت 
اآلتي:

حيــث أن مصــرف الســالم- البحريــن 
ش.م.ب.، هــي شــركة مســاهمة بحرينيــة 

عامــة تأسســت فــي مملكــة البحريــن 
التجاريــة  بمقتضــى أحــكام قانــون الشــركات 

2001 وتعديالتــه،  21 لســنة  البحرينــي رقــم 
وســجلت لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة 

 59308 والســياحة تحــت ســجل تجــاري رقم 
"مصــرف  "الشــركة" أو  )وتســمى فيمــا بعــد  

؛ ) السالم"

وحيث أن عقد التأســيس والنظام األساسي 
للشــركة موثقين لدى مكتب التوثيق في وزارة 

العدل بتاريخ 19 أكتوبر 2010 تحت مسلســل 

تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي 
 لمصرف السالم- البحرين ش.م.ب. 

شركة مساهمة بحرينية عامة

AMENDMENT TO THE MEMORANDUM  
AND ARTICLES OF ASSOCIATION 
AL SALAM BANK – BAHRAIN B.S.C. 
BAHRAIN PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
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at the Ministry of Justice on 19 October 
2010 under serial No. 2010047997, and 
amended on 27 March 2014 under serial No. 
20144022622;

AND WHEREAS the shareholders of the 
Company resolved in their Extraordinary 
General Meeting held on     [•] to amend the 
following articles of the Article of Association 
dated 19 October 2010:

1. To amend Article (26) in relation to the 
Company’s Board of Directors; 

2. To amend Article (27) in relation to the 
Provisions of Board Membership;

3. To amend Article (29) in relation to 
the Termination of Membership in the 
Board of Directors; 

4. To amend Article (31) in relation to the 
Quorum of the Board of Director’s;  

5. To amend Clause (3) of Article (35) in 
relation to the Duties of the Members 
of the Board of Directors;

6. To amend Article (42) in relation to 
the Invitation to Convene the Ordinary 
General Assembly; 

7. To amend Article (43) in relation to the 
Participating and Voting;

8. To amend Article (44) in relation to the 
Method of Voting;  

9. To amend Article (48) in relation to the 
Convening of the Ordinary General 
Assembly; 

10. To amend Clause (3) of Article (52) 
in relation to the powers of the 
Extraordinary General Assembly; and   

The preamble constitutes an integral part of 

رقــم 2010047997، وقد تم تعديلهما 
بتاريخ 27 مارس 2014 تحت مسلســل رقم 

20144022622؛

وحيث مساهمي الشــركة في إجتماع الجمعية 
العامــة غير العاديــة والمنعقد بتاريخ    ]•[ اتفقوا 
على تعديل المواد التالية من النظام األساســي 

المؤرخ 19 أكتوبر 2010: 

تعديل المــادة )26( فيما يتعلق بمجلس . 1
اإلدارة؛ 

تعديل المادة )27( فيما يتعلق بشــروط . 2
العضوية؛ 

تعديل المــادة )29( فيما يتعلق بفقدان . 3
العضوية؛

تعديل المــادة )31( فيما يتعلق بالنصاب . 4
القانونــي إلجتماع مجلس اإلدارة؛

تعديــل البند )3( من المادة )35( فيما . 5
يتعلق بمســئولية أعضاء مجلس االدارة؛

تعديل المــادة )42( فيما يتعلق بالدعوة . 6
إلــى إجتماع الجمعية العامة؛ 

تعديل المــادة )43( فيما يتعلق بالحضو . 7
والتصويت؛

تعديل المــادة )44( فيما يتعلق بطريقة . 8
التصويت؛

تعديل المــادة )48( فيما يتعلق بإنعقاد . 9
الجمعية العامة العادية؛ 

تعديــل البند )3( من المادة )52( فيما . 10
يتعلق بإختصاصــات الجمعية العامة الغير 

عادية؛ و

تعتبــر المقدمــة أعاله جزءًا ال يتجزأ من تعديل 



14اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 2018 مصرف السالم-البحرين

this Amendment to the Memorandum and 
Articles of Association and shall be read with it.

AND WHEREAS, the above parties have the 
legal capacity, therefore they have agreed 
to amend the Memorandum and Articles 
of Association of Association as per the 
following articles.

First: Article (26): Board of Directors 

1. The company shall be administered 
by a Board of Directors consisting of 
not less than five (5) members elected 
by the shareholders by means of 
cumulative voting by secret ballot and 
in accordance with the provisions of 
the law, after obtaining the approval of 
the Central Bank of Bahrain for their 
appointment. Members of the Board of 
Directors shall be appointed or elected 
to serve for a term not exceeding three 
(3) years renewable.

 A cumulative vote shall mean that each 
shareholder shall have a number of 
votes equal to the number of shares he 
owns in the Company, and shall have 
the right to vote for one candidate or 
to distribute them among his chosen 
candidates. 

2.  Each shareholder owning 10% or more 
of the capital may appoint whoever 
represents him on the Board to the 
same percentage of the number of 
the Board members. His right to votes 
shall be forfeited for the percentage 
he has appointed representatives. If a 
percentage is left that does not qualify 
him to appoint another member, he 
may use such percentage to vote. 

عقد التأســيس والنظام األساسي هذا وتقرأ 
معه.

وحيث أن األطراف أعــاله حائزون لألهلية 
القانونيــة الكاملة، فقد اتفقــوا على تعديل 

عقد تأســيس والنظام األساســي للشركة وفقًا 
للمــواد المبينة أدناه.

أواًل: المادة )26( السادســة والعشرون: 
مجلس اإلدارة

يتولى إدارة الشــركة مجلس إدارة ال . 1
يقــل عن خمســة )5( أعضاء على األقل 

ينتخبهم المســاهمون عن طريق 
التصويت التراكمي الســري وبموجب 

أحــكام القانون وذلك بعــد الحصول على 
موافقــة مصرف البحريــن المركزي على 
تعيينهــم، ويعيــن أعضاء مجلس اإلدارة 

أو يتــم إنتخابهم لشــغل مناصبهم 
لمــدة التزيد على ثالث )3( ســنوات قابلة 

للتجديد.

يقصــد بالتصويــت التراكمي أن يكون   
لكل مســاهم عدد من األصوات يســاوي 

عدد األســهم التــي يملكها ويكون له 
الحق فــي التصويت بها لمرشــح واحد 

أو توزيعهــا على مــن يختارهم من 
المرشحين. 

10% أو أكثر من . 2 علــى كل مــن يملــك 
رأس المــال تعييــن مــن يمثله فــي مجلس 

اإلدارة بنفــس تلــك النســبة من عدد 
أعضــاء المجلــس، ويســقط حقه في 

التصويــت فــي النســبة التــي يتــم التعيين 
عنهــا. فــإذا بقي لــه نســبة ال تؤهله 

لتعييــن عضــو آخــر يجــوز له إســتخدام تلك 
النســبة فــي التصويت.
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3.  The Board of Directors shall elect, 
by secret ballot, a Chairman and one 
Vice Chairman or more, three years 
renewable. The Vice Chairman shall act 
for the Chairman during his absence or 
if there is any barrier preventing him. 
The Ministry of the Industry, Commerce 
and Tourism and the Central Bank of 
Bahrain shall be provided with a copy 
of the resolution electing the Chairman 
and the Deputy Chairman.

4.  The Board of Directors shall consist 
of independent and non-executive 
members in accordance with the Central 
Bank of Bahrain’s rules and regulations

5.  No person may be appointed or elected 
as a member of the Board of Directors 
until he has declared his acceptance to 
such nomination in writing, provided that 
the declaration includes the disclosure of 
any work performed that may directly or 
indirectly constitute competition for the 
company, names of the companies and 
entities in which he works in or in which he 
is a member of their board of directors.

Second: Article (27) Provisions of Board 
Membership
The member of the Board of Directors shall 
fulfill the following requirements: 

a. He must be eligible to act.

b. He must no t have been previously 
convicted in a crime involving negligent 
or fraudulent bankruptcy or a crime 
affecting his honor or integrity or in 
an offense as a result of violating the 
provisions of the Law, unless he has 
been rehabilitated.

ينتخــب مجلــس اإلدارة باإلقتراع . 3

الســري رئيســًا ونائبًا أو أكثــر تكون مدة 

عضويتهــم ثالث ســنوات قابلــة للتجديد 

ويقــوم نائــب الرئيس مقــام الرئيس 

عنــد غيابــه أو قيــام مانع به. وتزود وزارة 

الصناعــة والتجــارة والســياحة ومصرف 

البحريــن المركــزي بنســخة عن قــرار انتخاب 

رئيــس مجلس االدارة ونائــب الرئيس.

يجــب ان يتكــون مجلس اإلدارة من . 4

اعضــاء مســتقلين وغيــر تنفيذيين 

وفق شــروط وأحكام مصــرف البحرين 

المركزي.

انتخــاب اي شــخص . 5 او  ال يجــوز تعييــن 
ان  اال بعــد  اإلدارة  عضــوا بمجلــس 

الترشــيح، علــى أن  بقبــول  بــًة  يقــر كتا
ر اإلفصــاح عــن أي عمٍل  اإلقــرا يتضمــن 

أو غير  بــه بصــورة مباشــرة  يقــوم 
ل منافســًة للشــركة،  مباشــرة يشــكِّ

لتــي  ا الشــركات والجهــات  وأســماء 
أو يشــغل عضويــة  العمــل فيهــا  يــزاول 

راتهــا. إدا مجالــس 

ثانيًا: المادة )27( الســابعة والعشرون: شروط 
العضوية:

يجب أن تتوافر في عضو مجلس اإلدارة الشــروط 
التالية:

أن يكــون متمتعا بأهلية التصرف.أ. 

أال يكون قد ســبق الحكم عليه في جريمة ب. 
إفــالس بالتقصير أو بالتدليس، أو في جريمة 

مخلة بالشــرف أو األمانة، أو في جريمة 
بســبب مخالفته ألحكام القانون، ما لم 

يكــن قد رد إليه اعتباره.
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c. The terms specified by a decision 
issued by the Central Bank of Bahrain 
for independent, non-executive and 
executive members of the Board of 
Directors, subject to the provisions 
of Article (65) of the Central Bank of 
Bahrain and Financial Institutions Law.

d. Any other terms approved by the 
Company’s General Assembly.

e. If a member of the Board of Director’s 
no longer fulfills such requirements, 
he shall lose his capacity as a member 
from the date of non-fulfillment of such 
requirements.

Third: Article 29: Termination of 
Membership in the Board of Directors: 

A Director shall lose his office on the Board 
in the event that he: 

a. Fails to attend four consecutives 
meetings of the Board in one year without 
an acceptable excuse and the Board 
of Directors decide to terminate his 
membership;

b. Resigns his office by virtue of a written 
request; 

c. Forfeits any of the provisions set forth in 
Article 26 of this Article of Association; 

d. Is elected or appointed contrary to the 
provisions of the Law; 

e. He has abused his membership by 
performing acts that may constitute 
a competition with the Company or 
caused actual harm to the Company.

f. if he has been convicted before any 
court for theft, embezzlement, fraud, 
forgery or issuing dishonored cheques 
or any crime as provided in the law

الشــروط التي يصــدر بتحديدها قرار من 	. 
مصــرف البحريــن المركزي بالنســبة لألعضاء 

المســتقلين وغيــر التنفيذييــن والتنفيذييــن 
فــي مجلس االدارة، وذلك مع عدم 

اإلخــالل بأحــكام المادة )65( من قانون 
مصــرف البحرين المركزي والمؤسســات 

المالية.

أي شــروط أخرى تقرها الجمعية العامة د. 
للشركة.

وإذا فقــد عضو مجلس اإلدارة أيا من ه. 
الشــروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية 

من تاريخ فقدان ذلك الشــرط.

ثالثــا: المــادة )29(: حاالت إنهاء العضوية في 
مجلس اإلدارة

تنتهــي العضوية في المجلس في األحوال اآلتية: 

إذا تخلف عن حضور أربع جلســات متتالية أ. 
في الســنة بدون عذر مقبول وقرر مجلس 

اإلدارة إنهاء عضويته؛

إذا إســتقال مــن منصيــه بطلب كتابي؛ب. 

إذا فقد أي من اإلشــتراطات المنصوص 	. 
عليهــا في المادة 26 أعاله؛ 

إذا تــم تعيينه أو إنتخابه بخالف أحكام د. 
القانون؛

إذا أســاء إســتعمال عضويتــه للقيام ه. 
بأعمــال منافســة للشــركة أو ألحق ضررًا 

فعليــًا بها؛

إذا اديــن أمــام أي اختصــاص قضائي و. 
بالســرقة أو األختــالس او االحتيــال أو 

التزويــر أو إصــدار شــيك بــدون رصيد 
أو أيــه جريمــة منصــوص عليهــا فــي 

القانــون؛
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g. if he declares bankruptcy;

h. if any of the shareholders have 
terminated his appointment to any of 
their representatives on the Board of 
Directors or if the shareholders of the 
General Assembly vote for his removal 
in accordance with this Article 44 ; or

i. if the Central Bank of Bahrain considers 
him not eligible for the position.

Fourth: Article 31: Quorum of the Board of 
Directors Meeting 

The Board of Directors shall meet at least 
four (4) times in each financial year through 
an invitation from the Chairman of the Board 
or if requested by at least two (2) members 
of the Board. A meeting of the Board of 
Directors shall be held valid if preceded by a 
notice of at least seven (7) days from the date 
of its occurrence or any notice of a shorter 
period if the majority of the members so 
agree. In cases of urgency, decisions of the 
Board of Directors may be passed in writing, 
subject to the approval of all members of 
the Board. Members may also participate in 
meetings of the Board and its committees 
by telephone or video, or any other form of 
communication equipment, providing that 
all members participating in the meeting 
are able to hear and speak to each other 
throughout such meeting. A Director so 
participating in meeting conducted through 
such means shall be considered as attending 
in person in any of these meeting and shall 
be mentioned in the minutes of the Board of 
Directors’ meetings, and accordingly shall be 
counted in the quorum of the meetings and 
entitled to vote.

إذا أعلن افالسه؛ز. 

إذا انهى أي من المســاهمين تعيينه ألي من ح. 
ممثليهــم في مجلس اإلدارة أو اذا صوت 
المســاهمون في الجمعية العامة لعزله 
وفقــًا لنص المادة )44( من هذا النظام 

المعدل؛ أو

إذا رأى مصــرف البحرين المركزي أنه غير ط. 
مؤهل لشغل المنصب. 

رابعــًا: المادة )31( الحادية والثالثون: النصاب 
القانونــي إلجتماع مجلس اإلدارة

4( مرات  يجــب أن يجتمــع مجلــس اإلدارة أربــع )
علــى األقــل في كل ســنة ماليــة، وبدعوة من 

رئيــس المجلــس أو إذا طلــب ذلك عضــوان على 
األقــل من أعضــاء المجلــس. ويعتبــر اجتماع 

مجلــس اإلدارة قــد إنعقــد صحيحا إذا ســبقه 
7( أيــام على  تقديــم إشــعار مدته ســبعة )

األقــل مــن تاريــخ إنعقاده أو أي إشــعار بفترة 
أقــل إذا وافق على ذلــك أغلبيــة األعضاء. 

ويجــوز في حــاالت االســتعجال تمرير قرارات 
مجلــس اإلدارة كتابــة بشــرط الحصــول على 
موافقــة جميــع أعضــاء المجلس علــى تلك 
القــرارات. كما يجــوز مشــاركة األعضاء في 

إجتماعــات المجلــس ولجانــه عبــر الهاتف 
أو الفيديــو، او اي شــكل آخــر من أدوات 

االتصــال، بحيــث يكون جميــع المشــاركين في 
االجتمــاع قادريــن علــى االســتماع والتحدث 

الــى بعضهــم البعــض طوال هــذا االجتماع، 
ويعتبــر العضــو المشــارك فــي االجتماعات 

المنعقــدة بهــذه الوســائل حاضــرًا شــخصيًا في 
اي مــن هــذه االجتماعــات، علــى ان يتم ذكر 

ذلك فــي محصــر اجتماعــات مجلس االدارة، 
وعليــه يحتســب مــن ضمــن النصــاب القانوني 

لالجتماعــات ولــه حــق التصويت.
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No member of the Board of Directors may 
appoint another board member to attend 
any of the Board of Directors meetings on 
his behalf. The absence of a board member 
from a Board of Directors meeting shall not 
exempt him from liability. Each member 
of the Board of Directors shall commit the 
appropriate time and effort to carry out all 
his responsibilities arising therefrom as 
a member of the Board of Directors. All 
members of the Board of Directors must 
actively contribute to the Board of Directors 
to fulfill all their responsibilities as members 
of the Board of Directors, with particular 
reference to their attendance of all meetings 
where important matters are discussed. 

Fifth: Clause 3 of Article 35: Duties of the 
Members of the Board of Directors

3- a- It shall be the right of the company 
to file an action of liability against 
the members of the Board of 
Directors due to wrongdoing causing 
damages to the shareholders. A 
resolution must be passed by the 
General Assembly instituting legal 
action which shall be handled 
by the Chairman of the Board of 
Directors. If the Chairman is among 
those litigated by the Company, the 
General Assembly shall appoint 
another member of the Board of 
Directors to file an action. If the 
legal action was filed against all the 
members of the Board of Directors, 
the General Assembly shall appoint 
a representative other than the 
members to file an action.

b-  Each shareholder has the right to take 

ال يجــوز ألي من اعضاء مجلس اإلدارة ان يوكل 
عضــوًا آخر ينيــب عنه لحضور ايًا من اجتماعات 

مجلــس اإلدارة، حيث ال يترتب على عدم حضور 
اجتماعــات مجلس االدارة إعفاء عضو مجلس 

االدارة الغائب من المســؤولية. وعلية يلتزم كل 
عضو من اعضــاء مجلس االدارة بتخصيص الوقت 

والمجهود المناســبين للقيام بكافة المسؤوليات 
المترتبة عليــه باعتباره عضوًا في مجلس اإلدارة. 

كذلك يجــب على جميع أعضاء مجلس اإلدارة 
المساهمة بشــكل فاعل للعمل مع مجلس 

اإلدارة لتنفيذ كافة المســؤوليات المترتبة عليهم 
باعتبارهــم أعضاء في مجلس اإلدارة وخصوصًا 
الحرص على حضــور كافة االجتماعات التي يتم 

فيها مناقشــة األمور الهامة.

خامســًا: البند )3( من المادة )35( الخامســة 
والثالثون: فيما يتعلق بمســئولة أعضاء 

مجلس االدارة

3-  أ. يكــون رفع دعــوى المســئولية على 
أعضــاء مجلس اإلدارة بســبب األخطاء 
التــي تنشــأ عنها أضرار تلحــق مجموع 

المســاهمين مــن حق الشــركة. ويجب 
أن يصــدر قرار مــن الجمعيــة العامة 

برفــع الدعــوى علــى أن يتوالها رئيس 
مجلــس اإلدارة. وإذا كان رئيس 

مجلــس اإلدارة ممــن تخاصمهم 
الشــركة وجــب أن تعيــن الجمعية 

العامــة عضوًا إخرًا مــن مجلس اإلدارة 
إلقامــة الدعــوى. وإذا كانت الدعوى 
موجهــة إلــى جميع أعضــاء مجلس 

اإلدارة وجــب أن تعيــن الجمعية 
العامــة من ينــوب عنها مــن غير أعضاء 

المجلــس في رفـــع الدعوى.

لكل مســاهم الحق في اتخاذ  ب.   
اإلجــراءات القانونية ضد أعضاء مجلس 
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legal action against the members of 
the Board of Directors or any of them 
in connection with the commission of 
any error that harms his rights in the 
Company. Any decision to take legal 
action shall be approved as stated by 
the General Assembly,

c- Each shareholder may bring a 
liability claim against the Company’s 
Board of Directors separately if 
the Company fails to raise it in 
accordance with the provisions of 
paragraph (2) of this Article, if the 
error would cause damage to him 
as a shareholder after he notified 
the Company by a registered 
letter accompanied with an 
acknowledgement of receipt of his 
intention to bring the case before it is 
filed for thirty (30) days at least.

d- In case of bankruptcy of the 
Company, instituting the said action 
shall be the right of the bankruptcy 
receiver, and if the Company is 
in the process of liquidation, the 
liquidator shall institute the legal 
action without obtaining the General 
Assembly’s resolution.

Sixth: Article 42: Invitation to Convene the 
Ordinary General Assembly

a. The invitation to the shareholders to 
convene the General Assembly shall 
be published in at least 2 daily Arabic 
newspapers; one of them at least must 
be local. The publication shall be made 
at least Twenty One (21) days before the 
meeting and shall include the agenda of 
the meeting. 

اإلدارة أو أي منهــم فيما يتعلق بارتكاب 
أي خطأ يضر بحقوقه في الشــركة. 
وتتــم الموافقة على أي قرار باتخاذ 
إجــراءات قانونية وفقًا لما ذكر من 

قبل الجمعيــة العامة التي يجب عليها 
تعييــن رئيس مجلس اإلدارة للقيام 

القانونية.  باإلجراءات 

لــكل مســاهم أن يرفع دعوى     .	
المســئولية منفــردًا ضــد مجلس 

إدارة الشــركة في حالــة عدم قيام 
الشــركة برفعهــا وفقا ألحكام 

الفقــرة )2( من هــذه المادة، إذا كان 
مــن شــأن الخطأ إلحــاق ضرر خاص به 

كمســاهم، وذلــك بعد قيامــه بإخطار 
الشــركة بموجب كتاب مســجل 

مصحــوب بعلــم الوصــول بعزمه على 
رفــع الدعــوى قبل رفعهــا بثالثين 

)30( يومــًا على األقل. 

فــي حالة إفــالس الشــركة يكون  د.  
رفــع الدعوى من حــق أمين 

التفليســة، وإذا كانــت الشــركة فــي 
دور التصفيــة تولــى المصفــى رفــع 

الدعــوى دون الحاجــة لقرار مـــن 
ــة العامــة. الجمعيـ

سادســا: المادة )42( الثانية واألربعون: 
الدعوة إلــى إجتماع الجمعية العامة

تعلــن دعــوة المســاهمين إلنعقاد أ. 
الجمعيــة العامــة فــي جريدتيــن يوميتيــن 

علــى األقــل تصــدران باللغــة العربية، 
علــى أن تكــون إحداهمــا محلية، وذلك 
قبــل الموعــد المحــدد لإلنعقــاد بواحد 

وعشــرين يومــًا على األقــل، ويجب أن 
يكــون اإلعــالن مشــتماًل على جدول 

األعمال.
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b. Copies of the invitation documents 
shall be sent to the MOICT at least ten 
(10) days before the general assembly 
meeting. 

c. The Board of Directors shall draw 
up the agenda for the Ordinary or 
Extraordinary General Assembly. In 
cases when the General Assembly may 
be convened upon the request of the 
Auditors or the MOICT, the agenda shall 
be drawn up by whoever has requested 
the meeting. The General Assembly 
may not discuss topics not included 
in the agenda except in the following 
cases: 

1. If it is urgent and they have occurred 
after the agenda has been prepared. 

2. If it is occurred during the meeting. 

3. If a written request for including 
such subjects to the agenda was 
submitted to the Board of Directors 
at least five working days before the 
date set for the General Assembly 
by the competent authority to 
supervise the activity of the company 
or a shareholding public entity, the 
auditor or a number of shareholders 
holding at least 5% of the company’s 
capital. The decision taken by the 
General Assembly as a result of the 
discussion of an important matter 
under this Article shall be effective 
only if approved by the Central Bank 
of Bahrain and the MOICT.

d. If in the course of discussion, it becomes 
clear that the information related to 
some agenda items is not adequate, 
the meeting shall be postponed to a 

ترســل صورة من أوراق الدعوة إلى وزارة ب. 
التجارة والصناعة والســياحة قبل موعد 

الجمعية العامة بعشــرة أيام على األقل.

يضــع مجلس اإلدارة جدول أعمال الجمعية 	. 
العامــة المنعقدة بصفة عادية او غير 

عادية. وفــي األحوال التي يجوز فيها عقد 
الجمعيــة العامة بناًء على طلب مدققي 

الحســابات أو وزارة الصناعة والتجارة 
والســياحة، يضع جدول األعمال من طلب 

إنعقاد الجمعيــة العامة.ال يجوز للجمعية 
العامة مناقشــة موضوعات غير مدرجة 

فــي جدول األعمال إال في األحوال التالية: 

إذا كانــت من األمور العاجلة التي طرأت . 1
بعد إعداد هذا الجدول.

إذا تكشفت أثناء اإلجتماع.. 2

إذا قــدم طلب كتابي بإدراجها في . 3
جــدول األعمال إلى مجلس اإلدارة قبل 

خمســة أيام عمل على األقل من الموعد 
المحــدد إلنعقاد الجمعية العامة من 

قبل الجهــة المختصة بالرقابة على 
نشــاط الشركة، أو أحد األشخاص العامة 

المســاهمة في الشركة، أو مدقق 
الحســابات، او عدد من المساهمين 

يملكون %5 على األقل من رأســمال 
الشــركة. إن القرار الذي تتخذه الجمعية 

العمومية نتيجة لمناقشــة أمر مهم 
بموجــب هذه المادة ال يكون نافذًا إال 

إذا وافــق عليه كل من مصرف البحرين 
المركــزي ووزارة التجارة والصناعة 

والسياحة.

إذا تبين أثناء المناقشــة عدم كفاية د. 
المعلومات المتعلقة ببعض المســائل 

المعروضة علــى الجمعية العامة، يتعين 
تأجيل اإلجتماع لمدة عشــرة أيام عمل على 
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maximum of ten working days if so 
requested by a number of shareholders 
representing one fourth of the shares 
present in the meeting. 

e. The Board of Directors shall submit 
the resolutions adopted by the General 
Assembly on the urgent matters for 
approval of the MOICT, and the Central 
Bank of Bahrain for companies licensed 
by it, as the case may be, within five 
working days from the day following the 
date of the meeting  

Seventh: Article 43: Participating and Voting 

Each shareholder, regardless of the number 
of the shares he holds, shall have the right 
to attend the General Assembly, and he shall 
have a number of votes equal to the number of 
shares he holds in the Company. Any provision 
or resolution to the contrary shall be null and 
void. A shareholder may delegate a person 
from among the shareholders or from non-
shareholders to attend the General Assembly 
on his behalf, provided that the proxy shall not 
be the Chairman or from among the members 
of the Board of Directors or from among the 
Company’s employees. However, this shall 
not prejudice the right to appoint a proxy for 
relatives to the first degree of relationship.  
This shall be by virtue of a special power of 
attorney evidenced in writing designated for 
this purpose by the company.  Persons lacking 
capacity or under legal incapacity shall be 
represented by their legal representatives. The 
Company shall prepare special cards for the 
number of shares a shareholder holds and for 
the shares he represents on behalf of other 
shareholders. Proxies and the capacity of the 
delegation with the company must be made 
before at least twenty four (24) hours before the 

األكثر إذا طلب ذلك عدد من المســاهمين 

يملكون ربع األســهم التي إنعقد بها 

اإلجتماع.

يجب على مجلس اإلدارة عرض القرار الصادر ه. 

عن الجمعية العامة في األمور العاجلة التي 

طرأت على وزارة التجارة والصناعة والسياحة 

أو مصرف البحرين المركزي بحسب األحوال، 

وذلك خالل خمسة أيام عمل من اليوم 

التالي لتاريخ إنعقادها.

ســابعا: المادة )43( الثالثة واألربعون: 
الحضور والتصويت

لــكل مســاهم، أيــًا كان عدد أســهمه، حق 

حضــور الجمعيــة العامــة ويكون لــه عدد من 

األصــوات يســاوي عدد أســهمه ويقــع باطاًل كل 

شــرط أو قــرار يخالف ذلــك ويجوز للمســاهم أن 

يــوكل غيــره مــن المســاهمين أو غيرهم في 

الحضــور نيابــًة عنــه علــى أن يكــون الوكيل من 

غيــر رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة، أو موظفي 

الشــركة، وال يخــل ذلك بحــق التوكيــل لألقارب 

مــن الدرجــة األولى وذلــك بمقتضــى توكيل 

خــاص وثابــت بالكتابــة تعده الشــركة لهذا 

الغــرض. ويمثــل ناقصــي األهليـــة وفاقديها 

فــي الحضــور النائبــون عنهــم  قانونــًا وعلى 

الشــركة أن تعــد بطاقات خاصــة بعدد 

األســهم التــي يملكها المســاهم واألســهم 

التــي يحضــر فيهــا نيابًة عــن مســاهمين آخرين، 

ويجــب إجــراء التوكيالت وإبــراز صفــة النيابة لدى 

 )24 الشــركة قبــل اجتمــاع الجمعيــة العامة )

بأربــع وعشــرين ســاعة على األقــل، وال يجوز ألي 

عضــو أن يشــترك فــي التصويت عن نفســه أو 

عمــن يمثلــه فــي المســائل التــي تتعلــق بمنفعة 
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meeting.   No member may vote for himself or 
on behalf of whoever he represents on issues in 
which he has personal interest or on a dispute 
existing between him and the Company.

Eighth: Article 44: Method of Voting 

Voting at the General Assembly shall be 
conducted by the raising of hands or in the 
manner specified by the Company’s General 
Assembly. Voting shall be by a cumulative 
secret ballot if the resolution is related to 
election of members of the Board.

If the resolution related to their dismissal 
or to instituting liability action against them, 
or if this is requested by the Chairman 
of the Board of Directors or a number of 
shareholders representing at least one tenth 
(10%) of the votes thereat, voting shall be by 
a secret ballot.

Ninth: Article 48: Convening of the Ordinary 
General Assembly

a. The Ordinary General Meeting of 
Shareholders shall be convened upon 
the invitation of the Chairman of the 
Board of Directors in the time and place 
designated by the Company’s Articles of 
Association. The General Assembly shall 
be convened at least once a year, during 
the three months following the end of 
the financial year of the Company. 

b. The Board of Directors shall invite the 
Ordinary General Assembly to convene 
upon a request by the auditor or by a 
number of shareholders representing 
10% of the company’s capital, provided 
the said requisition is issued share on a 
legitimate reason. 

خاصــة مباشــرة لــه أو بخــالف قائم بينــه وبين 

. كة لشر ا

ثامنــا: المادة )44( الرابعة واألربعون: طريقة 
التصويت

يكــون التصويت في الجمعيــات العامة برفع 
األيــدي أو أية طريقة أخرى تقرهــا الجمعية 
العامــة، ويجب أن يكــون التصويت بطريقة 

التصويت التراكمي الســري إذا كان القــرار متعلقًا 
بإنتخــاب أعضاء مجلس اإلدارة. 

أمــا إذا كان القرار متعلقــًا بعزلهم أو إقامة 
دعوى المســئولية عليهــم أو إذا طلب ذلك رئيس 

مجلــس اإلدارة أو عدد من المســاهمين يمثلون 
)%10( عشــر األصوات الحاضرة في اإلجتماع 

علــى األقل فيكون التصويــت بطريقة اإلقتراع 
السري.

تاســعا: )48( المادة الثامنة واألربعون : 
إنعقادها 

تعقــد الجمعيــة العاديــة للمســاهمين أ. 
بدعــوة مــن رئيــس مجلس اإلدارة في 

الزمــان والمــكان اللذيــن يعينهمــا نظام 
الشــركة، ويجــب أن تعقــد الجمعيــة 
العامــة مــرة واحدة علــى األقل في 

الســنة، علــى أن يكــون ذلك خالل الشــهور 
الثالثــة التاليــة لنهايــة الســنة الماليــة 

للشــركة.

علــى مجلس اإلدارة دعــوة الجمعية ب. 
العامــة العادية إلــى اإلنعقاد إذا طلب 

ذلــك مدقق الحســابات أو عدد من 
المســاهمين يمثل %10 من رأســمال 

الشــركة، بشــرط أن تكون لديهم أسباب 
جديــة تبرر الطلب.
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c. The MOICT may invite the Ordinary 
General Assembly to convene in any of 
the following cases: 

1. If one month has elapsed from the date 
set for the convening of the General 
Assembly without being convened. 

2. If the number of members of the Board 
of Directors is less than the minimum 
required for the meeting to be valid. 

3. If the Board of Directors does not invite 
the General Assembly to convene within 
one month from the day following the 
date of the request submitted to it in 
accordance with paragraph (b) of this 
Article. 

4. If the Minister of the MOICT considers 
that it is necessary to call the General 
Assembly to convene and to issue a 
reasoned resolution in this regard. 

5. If the Central Bank of Bahrain requests 
to monitor the Company’s activities in 
instances where the MOICT is not the 
competent authority to do so.

Tenth:  Clause (3) of Article (52) in relation 
to the powers of the Extraordinary General 
Assembly

3.Selling or disposing of all of the project 
carried out by the Company in any other way 
except for cases of mortgage and cases in 
which the disposition is in the hands of a 
subsidiary company

Eleventh: The remaining Clauses of the 
Memorandum of Association and Article 
of Association along with their subsequent 
amendments shall remain valid without any 
change.

يجوز لوزارة التجارة والصناعة والســياحة 	. 
أن تدعــو الجمعية العامة العادية إلى 

اإلنعقــاد، في أي من الحاالت التالية: 

إذا إنقضى شــهر على الموعد المحدد . 1
إلنعقــاد الجمعية العامة دون أن تدعى 

إلى اإلنعقاد. 

إذا نقــص عدد أعضاد مجلس اإلدارة عن . 2
الحــد األدنى الالزم لصحة إنعقاده.

إذا لــم يقــم مجلس اإلدارة بدعوة . 3
الجمعيــة العامة إلــى اإلنعقاد خالل 
شــهر مــن اليوم التالــي لتاريخ الطلب 

المقــدم إليه وفــق الفقرة )ب( من هذه 
المادة.

إذا إرتأى وزير التجارة والصناعة والســياحة . 4
ما يســتوجب دعوة الجمعية العامة 

لإلنعقاد، وأصدر قرارًا مســببًا بذلك.

إذا طلب مصــرف البحرين المركزي بالرقابة . 5
على نشــاط الشركة في األحوال التي 

التكون وزارة التجارة والصناعة والســياحة 
الجهة المختصة بذلك.

عاشــرا: البند الثالث )3( من المادة 52 فيما 
يتعلق بإختصاصــات الجمعية العامة الغير 

عادية

3.  بيع كل المشــروع الذي قامت به الشــركة أو 
التصــرف فيه بأي وجه آخر بإســثناء حاالت الرهن 

والحــاالت التي يكون فيها التصرف لشــركة 
تابعة.

إحــدى عشــر: تبقى مواد عقد التأســيس 
والنظام األساســي المعــدل والتعديالت 

الالحقــة عليهــا دون تغيير.
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Twelfth: This amendment contract is made 
pursuant to the consent of Central Bank 
of Bahrain vide their letter referenced [●] 
dated [●] and the consent of Ministry of 
Industry, Commerce and Tourism issued on 
[….] under No. […]. 

Thirteenth: The provisions of the 
Commercial Companies Law, issued by 
Legislative Decree No. 21 of 2001, its 
amendments, its Implementing Regulations 
issued by Ministerial Order No. 6 of 2002, 
its amendments and orders issued by virtue 
thereof, shall apply in respect of anything not 
provided for in these Articles of Association. 

In accordance with forgoing, this Amendment 
to the Memorandum and Articles of 
Association has been issued in five original 
copies, which were signed after having been 
read by all the Parties and by myself. The 
Parties concerned were given four copies to 
act in accordance therewith, and an original 
set was filed with the Ministry of Justice’s 
Notarisation Records in the Kingdom of 
Bahrain.

اثنى عشــرا: حرر هذا العقد إســتنادًا إلى موافقة 
مصرف البحريــن المركزي بموجب خطابهم 

الصــادر بتاريخ ]...[ تحت رقم ]●[ وموافقة وزارة 
الصناعة والتجارة والســياحة الصادرة بتاريخ تاريخ 

]●[ تحت رقم ]....[.

ثالثة عشــرا: تسري أحكام قانون الشركات 
التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لسنة 

2001 وتعديالتــه والئحته التنفيذية الصادرة 
بالقرار رقم )6( لســنة 2002 وتعديالتها 

والقــرارات الصادرة بموجبه وقانون مصرف 
البحرين المركزي لســنة 1973 وتعديالته واللوائح 

والقرارات الصادرة بموجبه فيما لم يرد بشــأنه 
نــص خاص في هذا النظام المعدل.

وبما ذكر تم تحرير تعديل عقد التأســيس 
والنظام األساســي هذا من خمس نسخ أصلية 

تــم التوقيع عليها بعــد قراءتها من قبل الجميع 
ومني، وقد تســلم أصحاب الشــأن أربع نسخ منه 

للعمل بموجبه. وتم إيداع نســخة أصلية منها 
لدى ســجالت التوثيق لدى وزارة العدل في مملكة 

البحرين.



 تخويل رئيس مجلس اإلدارة 

 السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف 

 و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف 

السيد / رفيق النايض، منفردين بالتوقيع 

على تعديل عقد تعديل النظام األساسي 

للمصرف وأي مستندات ذات صلة لدى 

الجهات الرسمية ومباشرة كافة اإلجراءات 

المطلوبة إلتمام ذلك.
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