اجتماع الجمعية العامة العادية
بط ـ ـ ـ ـ ــاقة توكي ـ ـ ـ ـ ــل
أنا الموقع أدناه:
بصفتي مساهماً في البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
قد وكلت السيد:

بالحضور والتصويت نيابة عني على البنود الواردة في جدول األعمال كما هو مبين أدناه في اجتماع الجمعية العامــة العادية والمقرر عقــده يوم األربعاء الموافـق  29مارس 2017م ،أو

أي إجتماع مؤجل عنه.
إعتماد النقاط التالية:

نعم

كال

)1

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ  29مارس  2016م.





)2

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م وإقراره.





)3

عرض تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2016م.





)4

مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2016م والمصادقة عليها.





)5

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2016م على النحو التالي:





أ)

ترحيل مبلغ  57،064،041/-دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني.

ب)

توزيع أرباح نقدية عن كافة األسهم العادية غير شاملة ألسهم الخزينة حسب سجل المساهمين كما في يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية وذلك لغاية إجمالي

 6،869،866،277سهم و بنسبة  %18من القيمة اإلسمية للسهم بواقع  4.5سنت أمريكي للسهم الواحد و بمبلغ إجمالي قدره  309،143،983دوالر
أمريكي .

)6

ج)

تحديد مبلغ 1،000،000دوالر أمريكي للتبرعات.

د)

ترحيل مبلغ 203،432،388دوالر أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم.

إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة  %10بواقع سهم عادي واحد مقابل كل عشرة أسهم عادية يملكها المساهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وعددها





 686،986،627سهم عادي.
)7

الموافقة على توصية مجلس االدارة بتحديد مبلغ 2،068،876دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس االدارة.





)8

الموافقة على قيام البنك بشراء نسبة التزيد على  % 10من أسهمه المصدرة وإعادة بيعها وفقاً للشروط واألحكام الواردة في قانون رقم ( )64لسنة  2006م باصدار قانون
مصرف البحرين ال مركزي والمؤسسات المالية واألنظمة واللوائح الناظمة لذلك الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والنظام األساسي للبنك  ،وعلى تفويض مجلس اإلدارة أو





من يفوضه مجلس اإلدارة بإتخاذ كافة اإلجراءات والخطوات الالزمة مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات الالزمة وإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرار المذكور أعاله.
)9

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة حول اإللتزام بتطبيق مبادىء الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.





)10

إبراء ذمة أعضاء مجلس االدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2016م.





)11

إعادة تعيين السادة  /ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام 2017م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.





)12

الموافقة على تعيين عضو في مجلس اإلدارة من ذوي الخبرة واإلختصاص.





)13

ما يستجد من أعمال طبقاً لحكم المادة ( )207من قانون الشركات التجارية رقم ( )21لسنة  2001م.





رقم المساهم :

التوقيع:

إسم المس ــاهم :
عدد األس ـ ـ ـ ــهم :
التاريخ :

/

2017/م

مالحظة:
 .1ميكن احلصول عىل منوذج التوكيالت اخلاصة حبضور الاجامتعني من ماكتب مسجل ا ألسهم  ،اكريف كومبيوتر شري ذ.م.م – .برج الزامل – مكتب رمق  - 74الطابق السابع – شارع احلكومة – املنامة  ،مملكة البحرين.
 .2ال جيوز التوكيل حلضور هذا الاجامتع لرئيس وأأعضاء جملس االإدارة أأو موظفي البنك طبقأأً ألحاكم املادة ( )203من قانون الرشاكت التجارية رمق ( )21لس نة 2001م.
 .3ميكن احلصول عىل نسخ من تقرير جملس الادارة والبياانت املالية للس نة املنهتية يف  31ديسمرب 2016م من املوقع االإلكرتوين للبنك  www.ahliunited.comومن املقر الرئييس للبنك ،مبىن ، 2495طريقق 2832
 ،ضاحية الس يف  ، 428املنامة – مملكة البحرين أأو من موقع بورصة البحرين أأو من ماكتب مسجل ا ألسهم .
 .4ختضع القرارات اليت تتخذها امجلعية العامة غري العادية ملوافقة وزارة الصناعة والتجارة والس ياحة ومرصف البحرين املركزي.

