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 البنك األهلي املتحد ش.م.ب. 

 دعوة الجمعية العامة العادية لإلنعقاد

 

"( دعوة املساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية  البنك)"( 46348سجل تجاري رقم ) يسر مجلس إدارة البنك األهلي املتحد ش.م.ب. 

للبنك واملقرر عقده العادية  وذلك  ،م2023  مارس  22املوافق   ،األربعاء  من يوم    اصباًح   11تمام الساعة    من  ابتداءً إلكترونًيا    االعامة 

في حال  سيتم تقديم تفاصيل كيفية حضور االجتماع إلكترونًيا إلى مساهمي البنك.   ملناقشة األمور الواردة في جدول األعمال املذكور أدناه.

 في نفس الساعةم  2023  مارس  29  املوافق  األربعاء  يوم   ا إلكترونيً  جتماع الثاني عدم إكتمال النصاب القانوني إلنعقاد اإلجتماع، سيعقد اإل 

  األربعاء يوم    اإلكترونيً  لث، سيعقد اإلجتماع الثاالثاني  النصاب القانوني إلنعقاد اإلجتماعفي حال عدم إكتمال    والكيفية املذكورين أعاله. 

 والكيفية املذكورين أعاله.  م في نفس الساعة2023أبريل  5املوافق 

 

 

 جدول أعمال الجمعية العامة العادية: 

 

 م.2022ابريل  7املصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية املنعقد بتاريخ  -1

 م واملصادقة عليه. 2022ديسمبر  31مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة املالية املنتهية في  -2

 م. 2022ديسمبر  31تقرير مراقبي الحسابات عن السنة املالية املنتهية في االستماع إلى  -3

 واملصادقة عليها.  م 2022ديسمبر  31مناقشة البيانات املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية في  -4

( من البيانات املالية املوحدة 25)  البندالتبليغ عن إفصاح البنك بخصوص املعامالت مع األطراف ذات العالقة، كما هو مذكور في   -5

( لسنة 21م )( من قانون الشركات التجارية رق189م وذلك تماشًيا مع متطلبات املادة )2022ديسمبر    31للسنة املالية املنتهية في  

 . الالحقة تعديالتهكافة م و 2001

 على النحو التالي:م 2022املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح العام  -6

 دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني.  54,610,233 ترحيل مبلغ -أ 

عن -ب  نقدية  أرباح  املساهمين  توزيع  سجل  حسب  العادية،  في   األسهم  العاديةكما  العامة  الجمعية  إنعقاد  ،  يوم 

، بنسب   11,147,931,458  والذي يبلغ إجمالي عددها
ً
سنت   2.5 من القيمة اإلسمية للسهم بواقع   %10  ةسهما

)إلى البحرين الدفع  يوم    بتاريخ  دوالر أمريكي 278,698,286 وبمبلغ إجمالي قدره  الواحد،العادي  أمريكي للسهم  

 .  م2023مارس  29  وهوللمقاصة( 

 دوالر أمريكي للتبرعات.   2,000,000تحديد مبلغ  -ج 

 دوالر أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم.210,793,811 ترحيل مبلغ   -د 

 مجلس االدارة. دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء  805,942  غاملوافقة على توصية مجلس اإلدارة بتحديد مبل -7

 

 مناقشة تقرير مجلس اإلدارة واإلخطار باإللتزام بتطبيق مبادىء الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين املركزي.  -8

  .م2022ديسمبر  31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة املالية املنتهية  في  -9
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 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.  م2023إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام  -10

( سنوات، رهًنا بموافقة مصرف البحرين 3أعضاء لدورة مدتها ثالث )(  9تسعة )من  إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك املكّون   -11

 . املركزي 

املصادقة على تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للخدمات املصرفية اإلسالمية التي يقدمها البنك، لدورة مدتها ثالث   -12

مكافآتهم و كذلك بإتخاذ كافة   م، واملوافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتحديد 2026مارس    31موعد أقصاه    سنوات تنتهي في

 لتنفيذ هذا القرار. اإلجراءات والقيام بكافة التصرفات الالزمة

 لحكم املادة ) -13
ً
 .ته الالحقةوكافة تعديال  م2001( لسنة 21( من قانون الشركات التجارية رقم )207ما يستجد من أعمال طبقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهللا ولي التوفيق،،، 

 

 

 

 الغانم  فؤاد محمد          

 مجلس اإلدارة نائب رئيس 

 
 

 :اتمالحظ

 

 ألحكام املادة )ال يجوز التوكيل لحضور هذا اإل  -1
ً
،  م 2001( لسنة  21قانون الشركات التجارية رقم )(  من  203جتماع لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي البنك األهلي املتحد ش.م.ب. طبقأ

 .وكافة تعديالته الالحقة

 موعد االجتماع.ساعة من  24قبل   Corporate.Secretary@ahliunited.comإلى البريد اإللكتروني  نماذج التوكيل رسال يجب إ -2

من   -3 نسخ  على  الحصول  باالجتماع  الذات  املستندات  يمكن  للبنك   صلة  اإللكتروني  املوقع  البحرين    www.ahliunited.com من  لبورصة  اإللكتروني  املوقع  من  أو 

www.bahrainbourse.com   
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