
 

 بطـــــــــــاقة توكيـــــــــــل
 

   أنا املوقع أدناه:

 في البنك األهلي املتحد ش.م.ب.
ً
 بصفتي مساهما

  قد وكلت السيد: 

 املوافـق الخميسالعادية واملقرر عقــده يوم  غير  جتماع الجمعية العامــةافي  هو مبين أدناهعلى البنود الواردة في جدول األعمال كما  بالحضور والتصويت نيابة عني

 م، أو أي إجتماع مؤجل عنه.2019 مارس 28

 إعتماد النقاط التالية: 
 كال نعم  

   م. 2018مارس  29املصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقد بتاريخ   (1

م باملوافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها  2018مارس  29املوافقة على تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ  (2

و أية أوراق مالية  (Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier 1 capital securities) ودون حصر األدوات الرأسمالية املسماة

دوالر أمريكي وذلك من خالل إصدار  4,000,000,000أخرى ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية، بحد أقص ى 

قاق وكافة الشروط األخرى الخاصة بهذه اإلصدارات وذلك واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس اإلدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ االستح

 من تاريخ إصدار هذا القرار.
ً
 لسنتين اعتبارا

  

   من أسهم املنحة.797,676,752املوافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساس ي للبنك نتيجة إلصدار   (3

نيابة عنه وتمثيل البنك االهلي املتحد ش.م.ب أمام أية سلطة حكومية ومن ضمنها وزارة تفويض مجلس اإلدارة أو من يفوضه مجلس اإلدارة  للتصرف  (4

ساس ي للبنك نتيجة الصناعة والتجارة والسياحة وكاتب العدل أو أية سلطات تنظيمية أخرى و إتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتعديل عقد التأسيس والنظام األ 

(   أعاله والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام األساس ي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد 3لواردة في البند )لألمور ا

 املصاريف الالزمة  لذلك.

  

 

 : التوقيع    رقم املساهم :
 

   إسم املســـاهم :
 

ـــــهم عدد  ـــ   : األسـ
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