
 
 جتماع الجمعية العامة غير العاديةا

 

 بطـــــــــــاقة توكيـــــــــــل
 

  أنا الموقع أدناه :

 بصفتي مساهماً في البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

  قد وكلت السيد :

 الموافق األربعاءلعامة غير العادية والمقرر عقده يوم في إجتماع الجمعية اعلى البنود الواردة في جدول األعمال كما هو مبين أدناه  بالحضور والتصويت نيابة عني
 ، أو أي إجتماع مؤجل عنه.م2017 ديسمبر 20

 إعتماد النقاط التالية: 

 : التوقيع  رقم المساهم :
 

  إسم المســـاهم :

 

   عدد األســـــــــهم :

 م2017/   /  التاريخ:        
 

 :اتمالحظ
 ال ابن   الطناب  امل فن    مجمن  املنا،  الرين    مب فن    الاكئنن  مباكتنم  للمقاصن  ال سنم  كةن  الرين     أ  مسنلي www.bahrainbourse.com :امللقن  للكنن ي خنال  من  التلكين  بطاقن  من  نسنة  عنى احلصنل  ميكنكم .1

 . registry@bahrainbourse.com.bh للكن ي الربيد   17228061 فاكس   17108833هاتف

دارة أ   ملظفي الرنك ال هي املتحد ش.م.ب. طرق  ً ل حاكم املادة )ال جيلز التلكي  حلضلر هذا لجامتع ل ئيس  أ   .2  م.2001( لس ن  21(  املعّدةل م  قانلن الرشاكت التلاري  رمق )203عضاء جملس االإ

يداع التلكي  دلى مسلي ال سم  قب   .3  .ساع  م  ملعد االإجامتع  24 جيب اإ

 العادي  مللافق   زارة الصناع   التلارة  الس ياح   مرصف الري    امل ةزي.ختض  الق ارات اليت  تتةذها امجلعي  العام  غري  .4

 كال نعم 

   م.2017مارس  29المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  (1

لة تكون تابعة بالكامل للبنك األهلي المتحد ش.م.ب. )على أن يتملك البنك جميع األسهم فيها ما عدا سهم واحد تتملكه الموافقة على إنشاء شركة بحرينية مساهمة مقف (2
لتجارة والسياحة في شركة أخرى ذات غرض محدد مملوكة للبنك( تسمى "البنك األهلي المتحد )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة(" أو أي اسم آخر تقّره وزارة الصناعة وا

محلية التأسيس" أو أي أنشطة أخرى تقّرها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف -كة البحرين، وتزاول األعمال المصرفية كبنك من بنوك "قطاع التجزئة التقليدية ممل
 مة المقفلة الجديدة.البحرين المركزي، وعلى تخويل مجلس اإلدارة باتخاذ كافة االجراءات الالزمة لتأسيس هذه الشركة البحرينية المساه

  

البنك األهلي المتحد ش.م.ب. الموافقة على رسملة البنك األهلي المتحد )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة( سواء نقديًا و/أو عينيا عن طريق تحويل أصول والتزامات قائمة من  (3
الي رأس المال وعملته وطبيعته )من أسهم عادية أو  أدوات مالية أخرى تدرج الى البنك األهلي المتحد )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة( وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد إجم
 ضمن الشريحة األولى أو الثانوية لرأس المال(  وذلك رهنا بموافقة الجهات الرقابية المختصة.

  

ش.م.ب، سواء كانت تقليدية أو متوافقة مع  ك األهلي المتحدالموافقة على تحويل مجموعة من األصول وااللتزامات المحددة )بما فيها الفروع الحالية( العائدة للبن (4
لرقابية المختصة، وتخويل مجلس الشريعة اإلسالمية، الى البنك األهلي المتحد )البحرين( ش.م.ب.)مقفلة(، وذلك وفقا لتقدير قرار مجلس اإلدارة ورهنا بموافقة الجهات ا

 ات وقيمتها وصورة تحويلها نقدا أو عينا على شريحة رأسمالية واحدة أو أكثر.اإلدارة بتقرير توقيت تحويل هذه األصول واإللتزام

  

العائدة للبنك األهلي المتحد  تخويل مجلس اإلدارة القيام أصالة أو تفويضا بكافة اإلجراءات الالزمة لغرض تنفيذ عملية تحويل مجموعة من األصول واإللتزامات المحددة (5
لمتحد )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة(، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: تأسيس فرع جديد ألعمال التجزئة خالل الفترة اإلنتقالية،  ش.م.ب. الى البنك األهلي ا

الة الحقوق وااللتزامات الناجمة وحوّ وإستحصال الموافقات الرقابية الالزمة، وإبرام االتفاقيات )سواء أكانت موثقة أو غير ذلك( لغرض تنفيذ التحويل وتحديد توقيته وقيمته 
 ذا الخصوص.  عنه لصالح البنك األهلي المتحد )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة( وإصدار التوكيالت الالزمة وغيرها بحسب ما يراه مجلس اإلدارة مطلوبًا في ه

  

ن بنوك قطاع الجملة التقليدية )بعد االنتهاء من تحويل مجموعة من األصول الموافقة على تحويل رخصة التجزئة الحالية  للبنك األهلي المتحد ش.م.ب. الى رخصة بنك م (6
)البحرين( ش.م.ب. )مقفلة( وبعد الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية( وتخويل مجلس اإلدارة  وااللتزامات المحددة الى البنك األهلي المتحد
رقابية المختصة، على أن تتم لهذا الغرض المصادقة على مسودة عقد تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك األهلي بإستحصال كافة الموافقات الالزمة من الجهات ال

رارها ذ التعديالت التي جرى إقالمتحد ش.م.ب.، والتي قد يتم إجراء تعديالت عليها من قبل الجهات الرقابية و/أو كاتب العدل، وتخويل مجلس اإلدارة بتقرير توقيت تنفي
للقيام نيابة عنه بتمثيل البنك االهلي المتحد ش.م.ب أمام  الهيئات  و تفويض مجلس اإلدارة لتعيين أي شخص من إدارة البنك االهلي المتحد ش.م.ب أو أي طرف ثالث 

ة اإلجراءات وسداد المصاريف الالزمة  لتعديل عقد التأسيس شاملة وزارة الصناعة والتجارية والسياحة وكاتب العدل وكافة الجهات  المنظمة من أجل إتخاذ كاف   الحكومية
والتأشير بذلك في السجل التجاري من أجل تنفيذ القرار الوارد أمام كاتب العدل  والنظام األساسي للبنك والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك

 (.6في الفقرة رقم )
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