
م2018مارس  29  العامة العادية وغير العادية الجمعية عيجتماالدعوة لإ  1 

 

إالبنك األهلي املتحد ش.م.ب.

إلإلنعقاد غير العاديةالعادية وإ الجمعية العامة دعوة

إ

غير العادية و العادية الجمعية العامة  ييسر مجلس إدارة البنك األهلي املتحد ش.م.ب. دعوة املساهمين الكرام لحضور إجتماع

 صباح الحادية عشر  في تمام الساعةعلى التوالي  هماللبنك واملقرر عقد
 
بمبنى املقر  م،2018مارس  29 املوافق الخميسمن يوم  ا

 ي، وذلك ملناقشة األمور الواردة في جدول، املنامة، مملكة البحرين428، ضاحية السيف 2832، طريق 2495 رقم  للبنكي  الرئيس 

جتماع الثاني في يوم ون ال سيك أي من اإلجتماعين،إلنعقاد  . وفي حال عدم إكتمال النصاب القانونيأدناه يناملذكور األعمال 

 .املذكورين أعاله واملكان ساعةفي نفس الم 2018أبريل  5 املوافق الخميس

 

: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:أ
ً
إوال

 

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

 

 .واقراره م2017ديسمبر  31ة املالية املنتهية في دارة عن أعمال البنك للسنتقرير مجلس اإل  مناقشة -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

 

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

 

 دولر أمريكي إلى الحتياطي القانوني. 61,871,538 /- ترحيل مبلغ .أ 

يوم نفس حسب سجل املساهمين في  ، باستثناء أسهم الخزينة،ية عن كافة األسهم العاديةتوزيع أرباح نقد .ب 

  7,590,630,778لي عددها يبلغ إجما والذينعقاد الجمعية العامة ا
 
% من القيمة اإلسمية 18 ة، بنسبسهما

   دولر أمريكي. 341,578,385وبمبلغ إجمالي قدره  ،الواحدالعادي هم سنت أمريكي للس 4,5 للسهم بواقع

 دولر أمريكي للتبرعات. 1,000,000تحديد مبلغ  .ج 

 قادم.دولر أمريكي كأرباح مستبقاة للعام ال 214,265,459 ترحيل مبلغ .د 

 

 سهم ينعشر   سهم عادى واحد مقابل كلبواقع  %5 إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة -6
 
 عادي ا

 
 ا

 سهم منحة(. 379,531,538يملكها املساهم في يوم انعقاد الجمعية العامة، )ومجموعها 

 

 ة ألعضاء مجلس الدارة.مكافأدولر أمريكي  2,057,484 دارة بتحديد مبلغتوصية مجلس اإل  املوافقة على -7

 

 للشروط وا 10ى شراء نسبة لتزيد علإعادة املوافقة على قيام البنك ب -8
 
ألحكام الواردة في % من أسهمه املصدرة وفقا

، والنظام األساس ي للبنك، بحرين املركزي واملؤسسات املاليةصدار قانون مصرف الإم ب 2006 ( لسنة64قانون رقم )

مجلس اإلدارة أو من يفوضه  وعلى تفويض ،املركزي الصادرة عن مصرف البحرين و ظمة لذلك واألنظمة واللوائح النا

مجلس اإلدارة بإتخاذ كافة اإلجراءات والخطوات الالزمة مع الجهات املعنية للحصول على املوافقات الالزمة وإجراء 

 كل ما يلزم لتنفيذ القرار املذكور أعاله. 
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 .واقراره اإللتزام بتطبيق مبادىء الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين املركزي  مناقشة تقرير مجلس اإلدارة حول  -9

 

 م. 2017ديسمبر  31دارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة املالية املنتهية  في براء ذمة أعضاء مجلس اإل إ -10

 

 م  2018إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام  -11
 
البحرين املركزي موافقة مصرف ب رهنا

 مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم. تفويضو 

 

 بموافقة مصرف البحرين املركزي. نتخاب أعضاءا -12
 
 مجلس اإلدارة للدورة القادمة رهنا

 

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

 

إ :غير العاديةالجمعية العامة جدول أعمال  :ًثانيا

إ

 .م 2017ديسمبر  20 املصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقد بتاريخ  -1

 

على إصدار سندات م باملوافقة  2017 مارس 29تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ املوافقة على  -2

 األدوات الرأسمالية املسماةودون حصر وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها 

(Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier 1 capital securities ) 

بحد ، ذات مرتبة أولى أو ثانوية سماليخرى ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأأوراق مالية أأية  و

وتفويض مجلس اإلدارة في  ،من خالل إصدار واحد أو عدة إصداراتك وذلدولر أمريكي  4,000,000,000 أقص ى

الشروط األخرى الخاصة بهذه اإلصدارات وذلك لسنتين كافة تحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ الستحقاق و 

 من تاريخ إصدار هذا القرار .
 
 اعتبارا

 

 للسهم الواحد بغرض  25رها بقيمة إسمية قد إضافي مليون سهم عادي 150صدار إ املوافقة على -3
 
 أمريكيا

 
سنتا

 
 
 تخصيصها لنظام شراء األسهم اإلجباري ولنظام شراء األسهم اإلختياري حسبما يقرره مجلس اإلدارة ورهنا

 و الالزمة باملوافقات الرقابية 
 
 وللنظام األساس ي للبنك. لبحرينيحكام قانون الشركات التجارية األ  وفقا

 

رها من وغيتوقيت تسعير وحجم و تحديد من أجل ، مع سلطة تفويض الغير، تفويض مجلس اإلدارةاملوافقة على  -4

لغرض تخصيصها لنظام شراء األسهم اإلجباري  املقرر إصدارها شرائح األسهم العاديةب الشروط واألحكام الخاصة

 للشروط ذلك و و  عادي مليون سهم 150عددها  البالغو  ( أعاله3املذكورة في البند ) ولنظام شراء األسهم
 
فقا

  .واألحكام املعتمدة لهذين النظامين

 

كافة املوافقات  جلس اإلدارة في إتخاذ كافة الخطوات الالزمة والحصول علىتفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه م -5

د من مليون سهم عادي جدي 150صدار إل  املطلوبةوتحّمل كافة املصاريف من مستندات الالزمة وتوقيع كل مايلزم 

لنظام شراء األسهم اإلجباري  تخصصمن خالل شريحة واحدة أو أكثر كحد اقص ى حد أسهم البنك الهلي املت

 .ء األسهم اإلختياري ولنظام شرا
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 :ساس ي للبنك نتيجة لألمور التاليةتعديل عقد التأسيس والنظام األ املوافقة على  -6

 

  .أ 
 
شراء األسهم املتحد لغرض تخصيصها لنظام صدار كل شريحة إضافية من أسهم البنك الهلي إل  وفقا

 . ( أعاله3اإلجباري ولنظام شراء األسهم اإلختياري املصّرح به بموجب البند )

 إل  .ب 
 
 .أسهم منحة 379,531,538 عدد صدار إنفاذا

 التعديالت املقترحة على عقد الت .ج 
 
للتعديالت املدخلة على قانون  أسيس والنظام الساس ي للبنك وفقا

( 1( بموجب القانون رقم )2001لسنة  (21)قانون رقم رسوم ب)الصادر بموجب امل اريةالشركات التج

 م.2018 لسنة 

 

7-  
 
املصادقة على املسودة املرفقة من عقد التأسيس والنظام الساس ي للبنك الهلي املتحد ش.م.ب املعّدلين وفقا

، واملعّدل بموجب القانون 2001( لسنة 21)لتعديالت قانون الشركات التجارية الصادر بموجب املرسوم بقانون رقم 

والتي قد يتم إجراء تعديالت عليها من قبل الجهات التنظيمية والرقابية ذات الصلة و/ أو كاتب  2018( لسنة 1رقم )

العدل، وذلك ألغراض تحويل رخصة البنك الهلي املتحد ش.م.ب من رخصة مصرف قطاع التجزئة إلى رخصة 

 ملا تم إقراره من قبل الجمعية العامة غير مصرف قطاع جملة تقليد
 
 .م2017ديسمبر  20العادية بتاريخ ي وفقا

 

تمثيل البنك الهلي املتحد ش.م.ب أمام للتصرف نيابة عنه و  رة أو من يفوضه مجلس اإلدارة تفويض مجلس اإلدا -8

ة سلطات تنظيمية أخرى و ضمنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكاتب العدل أو أيومن أية سلطة حكومية 

و  (6) ينتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتعديل عقد التأسيس والنظام األساس ي للبنك نتيجة لألمور الواردة في البندإ

أعاله والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام األساس ي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في ( 7)

  ريف الالزمة  لذلك.وسداد املصاالسجل التجاري 

 

 وهللا ولي التوفيق،،،

 

إالحميض ي  حمد مشاريإ

إ رئيس مجلس الدارة                                                                                                                             

إ

إ

إمالحظة:
األسهم شركة البحرين  أومسجلي www.bahrainbourse.com : املوقع اللكتروني خالل من التوكيل بطاقة من نسخة على الحصول  يمكنكم -1

 : اللكتروني البريد ، 17228061 فاكس ، 17108833هاتف الرابع، الطابق املرفأ، مجمع املالي، البحرين بمرفأ الكائنة بمكاتبهم للمقاصة،

registry@bahrainbourse.com.bh   

 ألحكام املادة ) -2
 
(  203ل يجوز التوكيل لحضور هذا الجتماع لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي البنك األهلي املتحد ش.م.ب. طبقأ

 م.2001( لسنة 21املعّدلة من قانون الشركات التجارية رقم )

 .ساعة من موعد اإلجتماع  24 يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي األسهم قبل  -3

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

املوقع اإللكتروني للبنك  منم 2017ديسمبر  31نتهية  في يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الدارة والبيانات املالية للسنة امل -5

www.ahliunited.com    مملكة البحرين أو من  –، املنامة  428، ضاحية السيف  2832،طريق  2495ومن املقر الرئيس ي للبنك، مبنى

  .  bourse.comwww.bahrainلبورصة البحرين  املوقع اإللكتروني
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