
 جتماع الجمعية العامة العاديةا
 

 بطـــــــــــاقة توكيـــــــــــل
 

    أنا املوقع أدناه:

 في البنك األهلي املتحد ش.م.ب.
ً
 بصفتي مساهما

  قد وكلت السيد: 

 املوافـق الخميسجتماع الجمعية العامــة العادية واملقرر عقــده يوم افي  مبين أدناهعلى البنود الواردة في جدول األعمال كما هو  بالحضور والتصويت نيابة عني

 م، أو أي إجتماع مؤجل عنه.2019 مارس 28

 إعتماد النقاط التالية: 

 كال نعم  

   م.2018مارس   29املصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية املنعقد بتاريخ   (1

   م.2018ديسمبر  31رار تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة املالية املنتهية في مناقشة وإق (2

   م.2018ديسمبر 31عرض تقرير مراقبي الحسابات عن السنة املالية املنتهية في  (3

   ها.م واملصادقة علي 2018ديسمبر  31مناقشة البيانات املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية في  (4

 :م على النحو التالي2018املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح العام  (5

 

 .دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني 69,753,428ترحيل مبلغ أ. 

اد الجمعية العامة والذي يبلغ إجمالي توزيع أرباح نقدية عن كافة األسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، حسب سجل املساهمين في نفس يوم انعقب. 

، بنسبة  7,976,767,529عددها 
ً
 398,838,376سنت أمريكي للسهم العادي الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره  5.0% من القيمة اإلسمية للسهم بواقع  20سهما

   .دوالر أمريكي

 .دوالر أمريكي للتبرعات 1,000,000تحديد مبلغ ج. 

 دوالر أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم. 227,942,473ترحيل مبلغ د. 

  

% بواقع سهم عادى واحد مقابل كل  عشرة أسهم عادية يملكها املساهم في يوم انعقاد الجمعية  10إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة  (6

 سهم منحة(. 797,676,752العامة، )ومجموعها 

  

   دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس االدارة. 2,231,406ية مجلس اإلدارة بتحديد مبلغ املوافقة على توص (7

 للشروط واألحكام الواردة في قانون رقم ) 10املوافقة على قيام البنك بإعادة شراء نسبة التزيد على  (8
ً
م بإصدار  2006( لسنة 64% من أسهمه املصّدرة وفقا

والصادرة عن مصرف البحرين املركزي، وعلى واملؤسسات املالية، والنظام األساس ي للبنك، واألنظمة واللوائح الناظمة لذلك قانون مصرف البحرين املركزي 

% من األسهم املصّدرة عن البنك 10( التداول من خالل معاملة واحدة  أو أكثر من املعامالت ولغاية 1تفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه مجلس اإلدارة لـــــ : 

إلجراءات والخطوات الالزمة مع كافة الجهات املعنية للحصول على موافقتها ( إتخاذ كافة ا2كأسهم خزينة وبحسب السعر السائد في السوق من وقت إلى آخر  

 ( تحّمل املصاريف املناسبة لغرض تنفيذ هذا القرار.5( إنجاز كافة املستندات ذات الصلة 4( القيام باالفصاحات الالزمة للسوق 3وأية موافقات أخرى 

  

   ام بتطبيق مبادىء الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين املركزي.مناقشة تقرير مجلس اإلدارة واإلخطار باإللتز  (9

   م. 2018ديسمبر  31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة املالية املنتهية  في  (10

 بموافقة مصرف 2019إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام  (11
ً
   البحرين املركزي وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم. م رهنا

 بالحصول على موافقة مصرف البحرين املركزي. (12
ً
   اإلشعار بتغيير ممثل أحد املساهمين في مجلس إدارة البنك، رهنا

 لحكم املادة ) (13
ً
   م. 2001( لسنة 21( من قانون الشركات التجارية رقم )207ما يستجد من أعمال طبقا

 

 : التوقيع     رقم املساهم :
 

  إسم املســـاهم :
 

ـــــهم  ـــ   : عدد األسـ
 

 م2019التاريخ  :      /     /
 مالحظة:

 الطابق املرفأ، مجمع املالي، البحرين بمرفأ الكائنة بمكاتبهماو  ، www.bahrainbourse.com املوقع االلكتروني خاللمن األسهم شركة البحرين للمقاصة  مسجلي من التوكيل بطاقة من نسخة على الحصول  يمكنكم.1

 .registry@bahrainclear.com:  االلكتروني البريد ،+ 17228061973 فاكس ،+ 17108833973هاتف   الرابع،

 ألحكام املادة ).2
ً
 م.2001( لسنة 21(  املعّدلة من قانون الشركات التجارية رقم )203ال يجوز التوكيل لحضور هذا االجتماع لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي البنك األهلي املتحد ش.م.ب. طبقأ

 .ساعة من موعد اإلجتماع 24 يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي األسهم قبل .3

 –، املنامة  428، ضاحية السيف  2832،طريق  2495ومن املقر الرئيس ي للبنك، مبنى  www.ahliunited.comاملوقع اإللكتروني للبنك  منالحصول على نسخ من تقرير مجلس االدارة والبيانات املالية يمكن .4

  .www.bahrainbourse.comلبورصة البحرين  مملكة البحرين أو من املوقع اإللكتروني
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