
 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  بين أدناهعلى البنود الواردة في جدول األعمال كما هو م بالحضور والتصويت نيابة عني

 م، أو أي إجتماع مؤجل عنه.2018 مارس 29

 إعتماد النقاط التالية: 

 كال نعم  

   م.                2017مارس   29املصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية املنعقد بتاريخ   (1

   م واقراره.2017ديسمبر  31مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة املالية املنتهية في  (2

   م.2017ديسمبر 31عرض تقرير مراقبي الحسابات عن السنة املالية املنتهية في  (3

   م واملصادقة عليها. 2017ديسمبر  31مناقشة البيانات املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية في  (4

 م على النحو التالي:2017املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح العام  (5

 دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني. 61,871,538 /-ترحيل مبلغ   أ(

مين في نفس يوم انعقاد الجمعية العامة والذي يبلغ إجمالي توزيع أرباح نقدية عن كافة األسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، حسب سجل املساه ب(

، بنسبة 7,590,630,778عددها 
ً
 341,578,385سنت أمريكي للسهم العادي الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره  4,5% من القيمة اإلسمية للسهم بواقع 18 سهما

 دوالر أمريكي.

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

 دوالر أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم. 214,265,459رحيل مبلغ ت  د(

  

 يملكها املساهم في يوم انعقاد الجمعية   % بواقع سهم عادى واحد مقابل كل5إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة  (6
ً
 عاديا

ً
عشرين سهما

 سهم منحة(. 379,531,538العامة، )ومجموعها 

  

   دوالر أمريكي مكافأة ألعضاء مجلس االدارة. 2,057,484املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بتحديد مبلغ  (7

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

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

إجراء كل مجلس اإلدارة أو من يفوضه مجلس اإلدارة بإتخاذ كافة اإلجراءات والخطوات الالزمة مع الجهات املعنية للحصول على املوافقات الالزمة و  تفويض

 ما يلزم لتنفيذ القرار املذكور أعاله. 

  

   ف البحرين املركزي واقراره.مناقشة تقرير مجلس اإلدارة حول اإللتزام بتطبيق مبادىء الحوكمة الصادرة عن مصر  (9

   م. 2017ديسمبر  31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة املالية املنتهية  في  (10

 بموافقة مصرف البحرين املركزي وتفويض مجلس اإل  2018إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام  (11
ً
   دارة بتحديد أتعاههم.م رهنا

 بموافقة مصرف البحرين املركزي. (12
ً
   انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة رهنا

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

 

 : التوقيع    رقم املساهم :
 

   م :إسم املســـاه
 

ـــــهم  ـــ   : عدد األسـ
 

 م2018التاريخ  :      /     /
 مالحظة:

 الطناب  املكفن   مجمن  املناي   الحرنك   بمكفن  الكائننة بمكنابهمم هم شنككة الحرنك   لقمقا،نة األسن أنمسنجل  www.bahrainbourse.com  :امللقن  اللكروننن  خنال  من  التلكين  بطاقنة من  نسنةة علن  الحصنل   . يمكننكم1

     .registry@bahrainbourse.com.bh اللكرونن : البويد    17228061فاكس   17108833هابف الكاب  

 ألحكام املادة ). ل يجلز التلكي  لحضلر ه2
ً
 م.2001( لسنة 21(  املعّدلة م  قانلن الشككات التجار ة رقم )203ذا الجتماع لكئيس نأعضاء مجقس اإلدارة أن ملظف  الحنك األهل  املترد ش.م.ب. طحق 

 .ساعة م  ملعد اإلجتماع  24 يجب إيداع التلكي  لدى مسجل  األسهم قح  . 3

 الجمعية العامة غيو العادية مللافقة نزارة الصناعة نالتجارة نالسياحة نمصكف الحرك   املككزي. بخض  القكارات التي  بتخذها. 4

  2832 طك ن   2495يس ي لقحننك  محىن  نم  املقك الكئ www.ahliunited.comم م  امللق  اإللكرونن  لقحنك 2017ديسمبو  31يمك  الحصل  عل  نسخ م  بقك ك مجقس الدارة نالحيانات املالية لقسنة املنتمية  ف  . 5

 .   www.bahrainbourse.comممقكة الحرك   أن م  امللق  اإللكرونن  لحلر،ة الحرك    –  املنامة  428ضاحية السيف 
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