
 
 

 

 م2021سبتمبر 30جتماع الجمعية العامة العادية  الدعوة ل 

 

 البنك األهلي املتحد ش.م.ب.

 دعوة الجمعية العامة العادية لإلنعقاد
 

جتماع الجمعية العامة العادية للبنك واملقرر عقده ا"( دعوة املساهمين الكرام لحضور البنكيسر مجلس إدارة البنك األهلي املتحد ش.م.ب. )"

 السيف ضاحية، 2832 طريق، 2495  رقم للبنك  الرئيس ي املقر بمبنىم، 2021سبتمبر  30املوافق  من يوم الخميسا صباح   11في تمام الساعة 

ا  ،البحرين مملكة املنامة،، 428 ا للظروف االستثنائية . هأدنا املذكور  األعمال جدول  في الواردة األمور  ملناقشة وذلك، (Zoom)وإلكتروني  نظر 

، سوف يتم حضور الكرامعلى سالمة وصحة املساهمين وموظفي البنك وال احرص  و ( COVID-19الراهنة املتعلقة بانتشار فيروس كورونا )

ا للمتطلبات  ،خرى السالمة األ  وتدابير جراءات التباعد االجتماعي،إ تطبيق ا بأن. البحرين مملكة في بها املعمول وذلك وفق  ال يمكن  ه علم 

ا  (* من جدول أعمال 2التصويت على البند ) (Zoom)للمساهمين أو املوكلين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية إلكتروني 

أكتوبر  7املوافق  الخميس يومالثاني  جتماعاال سيعقد  ،جتماعاال نعقاد القانوني الكتمال النصاب اعدم  حالي وف الجمعية العامة العادية.

 .أعاله  يناملذكور بنفس الكيفية  و في نفس الساعة ،م2021
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :العادية العامة الجمعية أعمال جدول 
 

 

 

 

 م.2021مارس  31املصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية املنعقد بتاريخ    -1

م، 2024مارس  31( أعضاء، لدورة مدتها سنتين ونصف تنتهي في موعد أقصاه  9إنتخاب مجلس اإلدارة املكّون من تسعة )تعيين/  -2

ا بموافقة مصرف البحرين املركزي   . *رهن 

 م.2001( لسنة 21( من قانون الشركات التجارية رقم )207لحكم املادة ) اما يستجد من أعمال طبق    -3

 
 

 

 

 

 وهللا ولي التوفيق،،،

 مشعل عبدالعزيز العثمان

 رئيس مجلس اإلدارة 

 

 :اتمالحظ
ا يجب على  -1 اتباع التعليمات الخاصة بكيفية التسجيل املسبق لحضور اجتماع من خالل  (Zoom)املساهمين أو املوكلين  الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية إلكتروني 

 .  AUB (ahliunited.com)بيانات املساهمين  هذا الرابط
 

 او بمكاتبهم ، www.bahrainbourse.com االلكترونياملوقع  من خاللش.م.ب. )مقفلة( األسهم شركة البحرين للمقاصة  مسجلي من التوكيل بطاقة من نسخة على الحصول  يمكنكم -2

 .ainclear.comregistry@bahrااللكتروني :  البريد +، 973 17228061فاكس +، 17108833973هاتف   الرابع، الطابق املرفأ، مجمع املالي، البحرين بمرفأ الكائنة

ا ال يجوز التوكيل لحضور هذا االجتماع لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي البنك األهلي املتحد ش.م.ب. طب -3 ( 21(  املعّدلة من قانون الشركات التجارية رقم )203ألحكام املادة )ق 

 م.2001لسنة 

 .جتماع ساعة من موعد اال  24 يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي األسهم قبل  -4

أو من املوقع اإللكتروني لبورصة البحرين  www.ahliunited.com من املوقع اإللكتروني للبنكذات الصلة باالجتماع املستندات  من يمكن الحصول على نسخ -5

www.bahrainbourse.com  . 
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