
 

Ahli United Bank B.S.C 

Shareholder’s Rights  and Obligations 

 

 البنك األهلي املتحد ش.م.ب

 والتزاماتهم  حقوق املساهمين

 
Pursuant to the Memorandum & Articles of 

Association of Ahli United Bank B.S.C. and in 

accordance with the Commercial Companies 

Law No. 21 of 2001  and its amendments, the 

shareholders shall enjoy the following rights: 

 

بموجب عقد التأسيس والنظام االساس ي للبنك االهلي 

املتحد ش.م.ب  وإستنادا لقانون الشركات التجارية البحريني 

وتعديالته يتمتع مساهمو البنك االهلي 2001( لسنة 21رقم )

 اآلتية : املتحد بالحقوق 

 
First : Shareholders Rights :  حقوق املساهمين : أ :

ً
 وال

 
1) Promoters who signed the company’s 

Memorandum of Association, together with the 

shareholders who have subscribed for its shares, 

shall be considered members of the company, 

and they shall all enjoy equal rights and shall be 

subject to the same liabilities, with due 

observance of the provisions of this Law. 

 

 تأسيس    األعضاء  املؤسسون املوقعون على عقد يعتبر( 1

، أعضاء   الشركة ، وكذلك املساهمون  الذين اكتتبوا بأسهمها 

 بحقوق متساوية ويخضعون في الشركة  ويتمتعو 
ً
ن  جميعا

 مراعاة أحكام القانون. اللتزامات واحدة ، مع

2) Shares shall confer equal rights and liabilities.  

The member shall, in particular, enjoy the 

following rights: 

 والتزامات متسـاوية، ويتمـتع العضو  ( ترتب األسـهم2
ً
حقوقا

 بالحقوق اآلتية:بوجه خاص 

 
a) To receive the profits paid out to shareholders. 

 
  على املساهمين. قبض األرباح التي يتقرر توزيعها -أ 

b) To receive a share in all the company’s 

property on liquidation. When dividends are 

distributed to shareholders, the company shall 

distribute dividends to the last shareholder 

registered as the latest owner of shares 

registered in the company’s books at the time 

of approval by the general assembly of the 

financial statement and the distribution of 

profit.    As regards the company’s assets, the 

last owner of shares registered in the 

company’s registers shall have the sole right to 

receive the amounts due as his share in these 

assets. 

 

استيفاء حصة من جميع أموال الشركة عند التصفية ،  -ب 

 أية أرباح على األسهم تقوم الشركة بتوزيع وعند توزيع

لألسهم مقيد في  األرباح على املساهم املسجل كآخر مالك

سجالت الشركة عند مصادقة الجمعية العامة على 

وتوزيع األرباح. أما بالنسبة ملوجودات  البيانات املالية

الشركة  الشركة فإن آخر مالك لألسهم مقيد في سجالت

هو وحده الذي له الحق في قبض املبالغ املستحقة عن 

 هذه املوجودات.نصيبه في 

c) To participate in the management of the 

company, whether at the meetings of general 

assemblies or the board of directors, in 

accordance with the company’s Articles of 

Association. 

 

املسـاهمة في إدارة أعمال الشـركة، سواء في الجمعيات  -ج 

 للنظام االساس ي  لعامة أو في مجلسا
ً
اإلدارة، طبقا

 .للشركة

d) To receive a printed pamphlet containing the 

balance sheet of the financial year ended, the 

profit and loss accounts, the board of 

directors’ report and the auditor’s report. 

ميزانية السنة  مطـبوع يشـتمل علــىالحصـول على كراس  -د 

املالية املنقضية وحسـاب األرباح والخسـائر وتقريــري 

 ومدققي الحسابات.  مجلــس اإلدارة



e) To file a legal action to invalidate every 

resolution passed by the general assembly or 

the board of directors in contravention of the 

Law, the public order, Memorandum of 

Association or Articles of Association. 

 

 إقامة دعوى ببطالن كل قرار صدر من الجمعية العامة أو -هـ

 للقانون أو النظام العام أو عقد 
ً
مجلس اإلدارة مخالفا

 . التأسيس أو النظام األساس ي

 

f) To dispose of the shares owned by him and 

have the priority right to subscribe for new 

shares in accordance with the provisions of the 

Law. 

 

التصرف في األسهم اململوكة له، واألولوية في االكتتاب  -و 

 ألحكام القانون. باألسهم الجديدة ،
ً
 وذلك وفقا

g) The right of access to the company’s registers 

and obtain copies or extracts of the particulars 

thereof in accordance with the conditions and 

requirements specified in the Articles of 

Association, provided that the use thereof shall 

not entail any prejudice to the company’s 

interest or to its financial status or third 

parties. 

 

أو  حق اإلطالع على سجالت الشركة والحصول على صور  -ز 

 للشروط واألوضاع التي 
ً
مستخرجات من بياناتها وفقا

أال يترتب على استخدامها  يحددها النظام األساس ي ، على

 إضرار بمصالح الشركة أو مركزها املالي أو الغير.

h) The right to attend General Meetings, and at 

voting he shall have a number of votes 

equivalent to the number of shares held by 

him. Minors and distrained persons shall be 

represented by their legal representatives. 

 

الحق في حضور الجمعيات العامة ويكون له عند  -ح

االصوات يعادل عدد األسهم التي التصويت عدد من 

يملكها  ، وينوب عن القّصر واملحجور عليهم من يمثلهم 

.
ً
 قانونا

 
i) Attendance of General Meetings may take place 

by proxy provided that the proxy instrument 

shall be Specific and confirmed in writing 

designated for this purpose by the company. 

No member shall Participate In voting for 

himself or on behalf of the persons he 

represents in respect of matters related to a 

personal benefit or where his interest conflicts 

with that of the Company. 

 

العامة بشرط أن يجوز التوكيل في حضور الجمعية  -ط 

وال  تعده الشركة يكون التوكيل خاصا وثابتا بالكتابة

يجوز ألي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن 

من يمثله في املسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة أو إذا 

 تعارضت مصلحته مع مصلحة الشركة.

Second: Shareholders Obligations :   
 

 : واجبات املساهمين : 
ً
 ثانيا

 
A Shareholder shall, in particular, have the 

following obligations: 

 

  بوجه خاص بااللتزامات اآلتية: املساهميلتزم 

 

a) To refrain from doing any act intended to harm 

the company. 

 

   االمتناع عن أي عمل بقصد اإلضرار بالشركة. -أ 

b) To implement any resolution lawfully adopted 

by the general assembly. 

 

 الجمعية العامة على وجه قانوني. تنفيذ أي قرار تصدره -ب 

c) Holders of proxies may not be the Chairman, 

Directors or the employees of Ahli United Bank 

B.S.C. (Article 203 of the Commercial Companies 

law No.21 of the Year 2001, as amended). 

 

 اجتماعات الجمعية العامةال يجوز التوكيل لحضور  -ج

لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي البنك األهلي 

 ألحكام املادة )
ً
(  املعّدلة من 203املتحد ش.م.ب. طبقأ

 م. 2001( لسنة 21قانون الشركات التجارية رقم )

 


