
 
 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 مارس 29

 إعتماد النقاط التالية: 

 : التوقيع  رقم المساهم :
 

  إسم المســـاهم :

 

   عدد األســـــــــهم :

 م2017/   /  التاريخ:        
 

 مالحظة:
 املنامة ، مملكة البحرين. –شارع احلكومة  –الطابق السابع   - 74مكتب رمق  –برج الزامل   –خلاصة حبضور الاجامتعني من ماكتب مسجل الأسهم  ، اكريف كومبيوتر شري ذ.م.م.  ميكن احلصول عىل منوذج التوكيالت ا .1

دارة أأو موظفي البنك طبقأأً لأحاكم امل .2  م.2001( لس نة 21( من قانون الرشاكت التجارية رمق )203ادة )ال جيوز التوكيل حلضور هذا الاجامتع لرئيس وأأعضاء جملس االإ

لكرتوين للبنك  منم 2016ديسمرب  31ميكن احلصول عىل نسخ من تقرير جملس الادارة والبياانت املالية للس نة املنهتية  يف  .3 ، ضااحةة  2832 ،طريق 2495 ئييس للبنك، مبىنومن املقر الر  www.ahliunited.comاملوقع االإ

 أأو من ماكتب مسجل الأسهم .أأو من موقع بورصة البحرين مملكة البحرين  –، املنامة  428 الس يف

 ومرصف البحرين املركزي.والس ياحة ختضع القرارات اليت  تتخذها امجلعية العامة غري العادية ملوافقة وزارة الصناعة والتجارة  .4

 

 كال نعم 

   .م 2016 مارس 29 بتاريخ المنعقد العادية غير العامة الجمعية اجتماع محضر على المصادقة (1

م بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها األدوات  2016مارس  29الصادر بتاريخ  تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية (2
 Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible  Tier 1 preferenceالرأسمالية المسماة )

securities4،000،000،000ة وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية بحد أقصى ( او أية اوراق مالية اخرى ذات طبيعة رأسمالي 
ألخرى الخاصة بهذه دوالر أمريكي من خالل إصدار واحد أو عدة إصدارات وتفويض مجلس اإلدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ االستحقاق والشروط ا

 من تاريخ إصدار هذا القرار .اإلصدارات وذلك لسنتين اعتباراً 

  

)مليارين وخمسمائة مليون( دوالر  2،500،000،000/-)مليارين( دوالر أمريكي الى  2،000،000،000/-الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به من  (3
 .سنتاً أمريكياً للسهم الواحد ()خمسة وعشرون 25)عشرة مليار( سهم بقيمة إسمية مقدارها 10،000،000،000 أمريكي مقسماً إلى

  

   .أسهم منحة 686،986،627صدار عدد إلنتيجة و  سهم عادي 7،556،852،904الى  6،869،866،277الموافقة على زيادة رأس مال البنك الصادر من  (4

على عقد تعديل عقد  تفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه مجلس اإلدارة في إتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك والتوقيع (5
تنفيذ القرارين المتعلقين بزيادة رأس مال لنتيجة وذلك التأسيس والنظام األساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف الالزمة 

 ( أعاله.4( و )3البنك المصرح به والصادر الواردين في البندين )
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