
�إعــالن

ُعمانالإماراتالبحرين ليبياالعراقم�صر اململكة املتحدة الكويت

اإعــالن
دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالإنعقاد

ي�سر جمل�ش اإدارة البنك الأهلي املتحد �ش.م.ب. دعوة امل�ساهمني الكرام حل�سور اإجتماع اجلمعية العامة غري العادية للبنك واملقرر عقده يف متام ال�ساعة احلادية 

ع�سرة �سباحًا من يوم الأربعاء املوافق 20 دي�سمرب 2017م،  مببنى املقر الرئي�سي  للبنك رقم 2495، طريق 2832، �ساحية ال�سيف 428، املنامة ، مملكة البحرين، 

وذلك ملناق�سة الأمور الواردة يف جدول الأعمال املذكور اأدناه.  ويف حال عدم اإكتمال الن�ساب القانوين لإنعقاد الإجتماع، �سيكون الإجتماع الثاين يف يوم الأربعاء 

املوافق 27 دي�سمرب 2017م يف نف�ش الزمان واملكان املذكورين اأعاله.

جدول اأعمال اجلمعية العامة غري العادية:

امل�سادقة على حم�سر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املنعقد بتاريخ 29 مار�ش 2017م.  -1

فيها  الأ�سهم  جميع  البنك  يتملك  اأن  )على  �ش.م.ب.  املتحد  الأهلي  للبنك  بالكامل  تابعة  تكون  مقفلة  م�ساهمة  بحرينية  �سركة  اإن�ساء  على  املوافقة   -2 

اأي ا�سم اآخر  اأو  ما عدا �سهم واحد تتملكه �سركة اأخرى ذات غر�ش حمدد مملوكة للبنك( ت�سمى »البنك الأهلي املتحد )البحرين( �ش.م.ب. )مقفلة(« 

تقّره وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة يف مملكة البحرين، وتزاول الأعمال امل�سرفية كبنك من بنوك »قطاع التجزئة التقليدية -حملية التاأ�سي�ش« اأو اأي 

 اأن�سطة اأخرى تقّرها وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة وم�سرف البحرين املركزي، وعلى تخويل جمل�ش الإدارة باتخاذ كافة الجراءات الالزمة لتاأ�سي�ش 

هذه ال�سركة البحرينية امل�ساهمة املقفلة اجلديدة.

املوافقة على ر�سملة البنك الأهلي املتحد )البحرين( �ش.م.ب. )مقفلة( �سواء نقديًا و/اأو عينيًا عن طريق حتويل اأ�سول والتزامات قائمة من البنك الأهلي   -3

املتحد �ش.م.ب. اىل البنك الأهلي املتحد )البحرين( �ش.م.ب. )مقفلة( وتخويل جمل�ش الإدارة بتحديد اإجمايل راأ�ش املال وعملته وطبيعته )من اأ�سهم عادية 

اأو اأدوات مالية اأخرى تدرج �سمن ال�سريحة الأوىل اأو الثانوية لراأ�ش املال(  وذلك رهنا مبوافقة اجلهات الرقابية املخت�سة.

تقليدية  كانت  �سواء  املتحد �ش.م.ب،  الأهلي  للبنك  العائدة  احلالية(  الفروع  فيها  )مبا  املحددة  واللتزامات  الأ�سول  من  جمموعة  حتويل  على  املوافقة   -4 

اأو متوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية، اىل البنك الأهلي املتحد )البحرين( �ش.م.ب.)مقفلة(، وذلك وفقًا لتقدير قرار جمل�ش الإدارة ورهنا مبوافقة اجلهات 

الرقابية املخت�سة، وتخويل جمل�ش الإدارة بتقرير توقيت حتويل هذه الأ�سول والإلتزامات وقيمتها و�سورة حتويلها نقدًا اأو عينًا على �سريحة راأ�سمالية واحدة 

اأو اأكرث.

العائدة  املحددة  والإلتزامات  الأ�سول  من  عملية حتويل جمموعة  تنفيذ  لغر�ش  الالزمة  الإجراءات  بكافة  تفوي�سًا  اأو  اأ�سالة  القيام  الإدارة  تخويل جمل�ش   -5

للبنك الأهلي املتحد �ش.م.ب. اىل البنك الأهلي املتحد )البحرين( �ش.م.ب. )مقفلة(، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر: تاأ�سي�ش فرع جديد لأعمال 

التجزئة خالل الفرتة الإنتقالية،  واإ�ستح�سال املوافقات الرقابية الالزمة، واإبرام التفاقيات )�سواء اأكانت موثقة اأو غري ذلك( لغر�ش تنفيذ التحويل وحتديد 

 توقيته وقيمته وحّوالة احلقوق واللتزامات الناجمة عنه ل�سالح البنك الأهلي املتحد )البحرين( �ش.م.ب. )مقفلة( واإ�سدار التوكيالت الالزمة وغريها 

بح�سب ما يراه جمل�ش الإدارة مطلوبًا يف هذا اخل�سو�ش.  

التقليدية )بعد النتهاء من حتويل  للبنك الأهلي املتحد �ش.م.ب. اىل رخ�سة بنك من بنوك قطاع اجلملة  املوافقة على حتويل رخ�سة التجزئة احلالية    -6

اجلهات  من  الالزمة  املوافقات  على  وبعد احل�سول  )مقفلة(  �ش.م.ب.  )البحرين(  املتحد  الأهلي  البنك  اىل  املحددة  واللتزامات  الأ�سول  من  جمموعة 

الرقابية( وتخويل جمل�ش الإدارة باإ�ستح�سال كافة املوافقات الالزمة من اجلهات الرقابية املخت�سة، على اأن تتم لهذا الغر�ش امل�سادقة على م�سودة عقد 

تعديل عقد التاأ�سي�ش والنظام الأ�سا�سي للبنك الأهلي املتحد �ش.م.ب.، والتي قد يتم اإجراء تعديالت عليها من قبل اجلهات الرقابية و/اأو كاتب العدل، 

وتخويل جمل�ش الإدارة بتقرير توقيت تنفيذ التعديالت التي جرى اإقرارها و تفوي�ش جمل�ش الإدارة لتعيني اأي �سخ�ش من اإدارة البنك الهلي املتحد �ش.م.ب 

اأو اأي طرف ثالث  للقيام نيابة عنه بتمثيل البنك الهلي املتحد �ش.م.ب اأمام  الهيئات احلكومية   �ساملة وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة وكاتب العدل 

وكافة اجلهات  املنظمة من اأجل اإتخاذ كافة الإجراءات و�سداد امل�ساريف الالزمة  لتعديل عقد التاأ�سي�ش والنظام الأ�سا�سي للبنك والتوقيع على عقد تعديل 

عقد التاأ�سي�ش والنظام الأ�سا�سي للبنك اأمام كاتب العدل والتاأ�سري بذلك يف ال�سجل التجاري من اأجل تنفيذ القرار الوارد يف الفقرة رقم )6(.

واهلل ويل التوفيق،،،

حمد م�صاري احلمي�صي

 رئي�ش جمل�ش الإدارة

مالحظات:

ميكنكم احل�سول على ن�سخة من بطاقة التوكيل من خالل املوقع اللكرتوين: www.bahrainbourse.com اأو م�سجلي الأ�سهم �سركة البحرين للمقا�سة، مبكاتبهم   .1

. registry@bahrainbourse.com.bh الكائنة مبرفاأ البحرين املايل، جممع املرفاأ، الطابق الرابع، هاتف 17108833 ، فاك�ش 17228061 ، الربيد اللكرتوين

قانون  املعّدلة من  املادة )203(   لأحكام   
ً
�ش.م.ب. طبقاأ املتحد  الأهلي  البنك  اأو موظفي  الإدارة  واأع�ساء جمل�ش  لرئي�ش  الإجتماع  التوكيل حل�سور هذا  يجوز  ل   .2

ال�سركات التجارية رقم )21( ل�سنة 2001م.

يجب اإيداع التوكيل لدى م�سجلي الأ�سهم قبل  24 �ساعة من موعد الإجتماع .  .3

تخ�سع القرارات التي  تتخذها اجلمعية العامة غري العادية ملوافقة وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة وم�سرف البحرين املركزي.  .4


