
 

 

  

 دعـوة الجمعـیـة العـامـة العـادیـة لالنعـقـاد

المؤسسة العربیة المصرفیة ش.م.ب) دع66وتكم لحض66ور اجتم66اع الجمعی66ة ( ABCیسر مجلس إدارة بنك 
، الساعة الثانیة عشرة ظھرًا ف66ي مق66ر البن66ك م2018مارس  25األحد الموافق  العامة العادیة المقرر عقده یوم

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني یؤجل االجتماع بالمنطقة الدبلوماسیة بمدینـة المنامة، مملكة البحرین، 
، وف66ي في نفس الموعد والمك66ان المح66ددین لعق66د االجتم66اع األولم 2018 أبریل 1األحد الموافق لیعقد في یوم 

ف66ي نف66س  2018إبریBBل  8األحBBد الموافBBق عدم اكتم66ال النص66اب الق66انوني یؤج66ل االجتم66اع لیعق66د ف66ي ی66وم حالة 
  .الموعد والمكان المحددین لعقد االجتماع األول

 
 جدول األعمال:

  
  .م2017مارس  26محضر االجتماع السابق للجمعیة العامة العادیة الذي عقد بتاریخ التصدیق على  -1
 م 31/12/2017تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالیة المنتھیة في مناقشة  -2

  والتصدیق علیھ.
المالیة المنتھیة في لسنة القوائم المالیة الموحدة لعن االستماع إلى تقریر السادة مراقبي الحسابات  -3

  م.31/12/2017
  والمصادقة علیھا.م 31/12/2017مناقشـة البیانات المالیة للسنـة المنتھیة في  -4
 توصیة مجلس اإلدارة بتخصیص صافي أرباح السنة المالیة المنتھیة في المصادقة على -5

  م على النحو التالي:31/12/2017
 دوالر أمریكي لالحتیاطي القانوني.  19.339.000تحویل مبلغ  5-1
سنت أمریكي للسھم الواحد،  3قدرھا % عن كل سھم 3لمساھمین بواقع توزیع أرباح نقدیة على ا 5-2

 .2018إبریل  4ابتداء من تاریخ  دوالر أمریكي 93.300.000 اً إجمالی البالغة
 دوالر أمریكي إلى حساب األرباح المبقاة. 80.751.000 تحویل الرصید المتبقي وھو 5-3

 
من أسھمھ الصادرة وإعادة بیعھا، عبر تعیین  %3الموافقة على قیام البنك بشراء نسبة ال تزید على  -6

، وذلك خاضع لموافقة مصرف شھراً  12لمدة  صانع سوق لتعزیز سیولة تداول األسھم في السوق
البحرین المركزي، وتفویض مجلس اإلدارة أو من یفوضھ باتخاذ كافة اإلجراءات بما فیھا شروط 

عنیة للحصول على الموافقات الالزمة وإجراء تعیین صانع السوق والخطوات الالزمة مع الجھات الم
 كل ما یلزم لتنفیذ القرار المذكور أعاله.

 
والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرین المركزي  2017لسنة  تقریر حوكمة الشركاتمناقشة  -7

  والمصادقة علیھ.
 .م31/12/2017إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتھم خالل السنة المالیة المنتھیة في  -8



 

 

دیسمبر  31النظر في إعادة تعیین السادة (ارنست ویونغ) كمدققین لحسابات البنك للسنة المنتھیة في  -9
 موافقة السادة مصرف البحرین المركزي وتخویل مجلس اإلدارة بتحدید أتعابھم. م بعد أخذ2018

 من قانون الشركات التجاریة. 207ما یستجد من أعمال طبقًا لنص المادة  -10
  

 ھامة للمساھمین: مالحظات
  
یمكن الحصول على نسخ من تقریر مجلس اإلدارة والبیانات المالیة الموحدة وحساب األرباح والخسائر  •

األسبوع الثاني من شھر مارس م باللغتین العربیة واإلنجلیزیة خالل 2017وتقریر مراقبي الحسابات لعام 
من مقر البنك الكائن في المنطقة الدبلوماسیة بمدینـة المنامة بمملكة البحرین أو من خالل موقع  م2018

  .)www.bank-abc.com( البنك اإللكتروني
ر االجتماع أو بتاریخ انعقاد الجمعیة العامة أن یحضمساھم مسجل في سجل مساھمي البنك  یحق ألي •

ن یكون ھذا الوكیل من غیر رئیس أ االعتبارمع األخذ بعین  تعیین وكیل للحضور والتصویت نیابة عنھ
، على أن (ومرفق مع ھذه الدعوة االستمارة الخاصة بالتوكیل) أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركةو

 .ساعة من موعد االجتماع 24یتم تسلیم التوكیل قبل 
تقدیم خطاب تفویض من  االجتماع، یجب على الوكیل الذي یحضر في حال إذا كان المساھم شركة •

ادرًا عن الشخص المفوض المساھم یخّولھ بأنھ الموكل لذلك المساھم، ویجب أن یكون التفویض خطیاً وص
 قبل انتھاء الموعد المحدد إلیداع التوكیل. وأن یقدممختومًا بختم الشركة بالشركة و

 ، ABCفي مقر بنك( االجتماعموعد  األقل منساعة على  24یجب إیداع التوكیل (بطاقة التوكیل) قبل  •
تسلم  یمكن أن. المنامة، مملكة البحرین)، المنطقة الدبلوماسیة، 317، مجمع 1703طریق  ،152المبنى 
أو البرید اإللكتروني  )+97317531311التوكیل بالید أو البرید أو الفاكس (رقم  بطاقة

)ShareholderRelations@bank-abc.com .مع التأكد من استالمھا قبل انتھاء الموعد المحدد (
الجدیر بالذكر أن بطاقة التوكیل التي تقدم بعد انتھاء الموعد المحدد تعتبر غیر صالحة ألغراض 

 .االجتماع
 على الرقم التالي وعالقات المستثمرینالعامة  بقسم العالقاتألي استفسارات یرجى االتصال  •

)97317543222+(. 
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 الصدیق عمر الكبیر
  رئیس مجلس اإلدارة
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