
 

 

 للبنك األهلي املتحد ش.م.ب والغير عادية الجمعية العامة العادية يجتماعا

    بطاقة توكيل 

   

   أنا املوقع أدناه: 

 في البنك األهلي املتحد ش.م.ب.
ً
 )"البنك"(  بصفتي مساهما

ت السيد: 
ّ
   قد وكل

 11الساعة عقدهما على التوالي في تمام واملقرر  والغير عادية الجمعية العامــة العادية يجتماعل في جدولي األعمال املذكورين أدناه بالحضور والتصويت نيابة عني على البنود الواردة 

 من يوم
ً
 ، أو أي إجتماع مؤجل عنه.م2022مارس  31املوافق  الخميس صباحا

 الجمعية العمومية العادية: 

 إعتماد النقاط التالية:

 أمتنع كال نعم  

 ߛ ߛ ߛ م.2021سبتمبر  30املصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية املنعقد بتاريخ  (1

 ߛ ߛ ߛ واملصادقة عليه.م 2021ديسمبر  31مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة املالية املنتهية في  ( 2

 ߛ ߛ ߛ .م2021ديسمبر   31الستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة املالية املنتهية في  (3

 ߛ ߛ ߛ م واملصادقة عليها.2021ديسمبر  31مناقشة البيانات املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية في  (4

 ߛ ߛ ߛ م على النحو التالي:2021اإلدارة بتخصيص صافي أرباح العام املوافقة على توصية مجلس  ( 5

    دولر أمريكي إلى الحتياطي القانوني. 60,724,441  ترحيل مبلغ أ. 

و بورصة  األسهم العادية، حسب سجل املساهمين املقيدة أسمائهم في سجل األسهم املدرجة في بورصة البحرين توزيع أرباح نقدية عن ب. 

، بنسبة10,134,483,144الكويت، والذي يبلغ إجمالي عددها 
ً
سنت أمريكي للسهم العادي 3 % من القيمة اإلسمية للسهم بواقع 12 سهما

 دولر أمريكي، وذلك على النحو التالي: 304,034,494 الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره

   

     م2022أبريل  3 آخر يوم تداول لستحقاق األرباح  

     م2022أبريل  4 تاريخ تداول السهم بدون استحقاق  

     م2022أبريل  5 يوم الستحقاق بالنسبة لألسهم املقيدة في سجل بورصة البحرين  

     م2022أبريل  6 يوم الستحقاق بالنسبة لألسهم املقيدة في سجل بورصة الكويت   

     م2022أبريل  18 يوم الدفع  

    دولر أمريكي للتبرعات. 2,000,000  تحديد مبلغ  ج. 

    دولر أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم.240,485,471 ترحيل مبلغ د.  

أسهم عادية مقيدة في سجل األسهم 10%بواقع سهم عادي واحد مقابل كل 10اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة  ( 6

 م على التوالي )ومجموعها2022أبريل  6م، و 2022أبريل  5املدرجة في بورصة البحرين و بورصة الكويت في يوم الستحقاق واملقرر في 

م، 2022أبريل  3(، حيث أن آخر يوم تداول لستحقاق األرباح هو كيأمري دولر 253,362,078.5 ) أي ما يعادلسهم منحة(، 1,013,448,314

 م.2022أبريل  4وتاريخ تداول السهم بدون استحقاق هو 

 ߛ ߛ ߛ

 ߛ ߛ ߛ دولر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس الدارة.993,000 املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بتحديد مبلغ  ( 7

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

م بإصدار قانون مصرف البحرين املركزي واملؤسسات املالية، والنظام األساس ي للبنك، واألنظمة واللوائح املنظمة لذلك والصادرة 2006

 بموافقة مصرف البحرين املركزي، وعلى تفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه مجلس اإلدارة لـــــ :  عن مصرف
ً
( 1البحرين املركزي وذلك رهنا

% من األسهم املصّدرة عن البنك كأسهم خزينة وبحسب السعر 10بيع وشراء( من خالل معاملة واحدة أو أكثر من املعامالت ولغاية (التداول 

( إتخاذ كافة اإلجراءات والخطوات الالزمة مع كافة الجهات املعنية للحصول على موافقتها وأية موافقات 2سوق من وقت إلى آخر  السائد في ال

 .( تحّمل املصاريف املناسبة لغرض تنفيذ هذا القرار5( إنجاز كافة املستندات ذات الصلة 4( القيام بالفصاحات الالزمة للسوق 3أخرى 

 ߛ ߛ ߛ

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

 ߛ ߛ ߛ م.2021ديسمبر  31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة املالية املنتهية  في  ( 10

 بموافقة مصرف البحرين2022إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام  (11
ً
املركزي وتفويض مجلس اإلدارة  م، رهنا

 بتحديد أتعابهم.

 ߛ ߛ ߛ

 لحكم املادة ) ( 12
ً
 ߛ ߛ ߛ م.2001( لسنة 21( من قانون الشركات التجارية رقم )207ما يستجد من أعمال طبقا



 

 

 

 الجمعية العامة الغير العادية: 

 إعتماد النقاط التالية:

 أمتنع كال نعم  

 ߛ ߛ ߛ م.2021مارس  31إجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقد بتاريخ املصادقة على محضر  (1

باملوافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات  م2021مارس  31املوافقة على تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ  ( 2

 Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier) املسماةتمويلية أخرى بما فيها ودون حصر األدوات الرأسمالية 

1 capital securities) أية أوراق مالية أخرى ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية، بحد  و

واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس اإلدارة في تحديد التوقيت والسعر دولر أمريكي وذلك من خالل إصدار  4,000,000,000أقص ى 

 بموا
ً
 من تاريخ إصدار هذا القرار  رهنا

ً
فقة والعملة وتاريخ الستحقاق وكافة الشروط األخرى الخاصة بهذه اإلصدارات وذلك لسنتين اعتبارا

 مصرف البحرين املركزي إذا تطلب األمر.

 ߛ ߛ ߛ

 إلى  ،دولر أمريكي  2,533,620,786منعلى زيادة رأس مال البنك الصادر واملدفوع بالكامل  املوافقة (3
ً
 ،سهم عادي 10,134,483,144مقسما

 إلى  دولر 2,786,982,864.5 إلى
ً
  (25) وعشرون خمسة مقدارها إسمية بقيمة عادي سهم 11,147,931,458أمريكي مقسما

ً
  سنتا

ً
 أمريكيا

 . املنحة أسهممن 1,013,448,314 إلصدارنتيجة  الواحد، للسهم

 ߛ ߛ ߛ

 إلصدار عدد املوافقة على  (4
ً
 ߛ ߛ ߛ من أسهم املنحة. 1,013,448,314تعديل عقد التأسيس والنظام األساس ي للبنك إنفاذا

5)  
ً
للتعديالت الالحقة املدخلة على قانون الشركات التجارية املوافقة على التعديالت املقترحة على عقد التأسيس والنظام األساس ي للبنك وفقا

 2020( لسنة 28واملعّدل بموجب القانون رقم ) 2001( لسنة 21الصادر بموجب املرسوم بقانون رقم )
ً
م، وكافة تعديالته الالحقة، و رهنا

 بموافقة مصرف البحرين املركزي.

 ߛ ߛ ߛ

 ساس ي للبنك األ عقد التأسيس والنظام األ  مسودةاملصادقة على  (6
ً
لزيادة رأس املال الصادر واملدفوع بالكامل هلي املتحد ش.م.ب املعّدلين وفقا

 نحة املأسهم من  1,013,448,314 نتيجة إلصدار عدد
ً
( 21لتعديالت قانون الشركات التجارية الصادر بموجب املرسوم بقانون رقم )و وفقا

والتي قد يتم إجراء تعديالت عليها من قبل الجهات  تعديالته الالحقة،و م، 2020( لسنة 28واملعّدل بموجب القانون رقم )، 2001لسنة 

 .التنظيمية والرقابية ذات الصلة و/ أو كاتب العدل

 ߛ ߛ ߛ

تفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه مجلس اإلدارة للتصرف نيابة عنه وتمثيل البنك األهلي املتحد ش.م.ب. أمام أية سلطة حكومية ومن  (7

ضمنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكاتب العدل أو أية سلطات تنظيمية أخرى و إتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتعديل املواد ذات 

( املذكورين أعاله، والتوقيع على عقد تعديل 5و ) (4) و( 3) البنودد التأسيس والنظام األساس ي للبنك نتيجة لألمور الواردة في الصلة من عق

 عقد التأسيس والنظام األساس ي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد املصاريف الالزمة  لذلك. 

 ߛ ߛ ߛ

   التوقيع:   املساهم:رقم 

     اسم املساهم: 

 م 2022.............. / ..............   التاريخ:   عدد األسهم: 

 :اتمالحظ

 املالي، البحرين بمرفأ الكائنة أو من مكاتبهم  www.bahrainbourse.com بورصة البحريناللكتروني لوقع املأو  www.ahliunited.comاملوقع اللكتروني للبنك  خالل من التوكيل بطاقة من نسخة على الحصول  يمكنكم .1

 +. 17228061973 اكسف +، 17108833973هاتف  الرابع، الطابق املرفأ، مجمع

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

3. 

 

في الدور الكائنة بمكاتبهم ، أو تسليمها باليد  bahrain.helpdesk@kfintech.com: كفين تكنولوجيز )البحرين( ذ.م.مساعة على األقل من موعد اإلجتماع عن طريق إرسال بريد الكتروني للسادة/   24يجب إيداع التوكيل قبل 

 +.  17215080973هاتف  مملكة البحرين، املنامة،، 514، ص.ب 74تب رقم السابع، بناية برج الزامل، مك

 تخضع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية ملوافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين املركزي. .4

  www.bahrainbourse.comأو من املوقع اإللكتروني لبورصة البحرين   www.ahliunited.com يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الدارة والبيانات املالية من املوقع اإللكتروني للبنك  .5
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