
لحضــور الكــرام  المســاهمين  دعــوة  ("البنــك")   (٤٦٣٤٨ رقــم  التجــاري  (الســجل  ش.م.ب.  المتحــد  األهلــي  البنــك  إدارة  مجلــس  يســر 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للبنــك المقــرر عقدهــا الكترونًيــا ابتــداًء مــن الســاعة ١١ صباحــًا مــن يــوم الثالثــاء الموافــق ١٤ فبرايــر ٢٠٢٣م، 
وذلــك لمناقشــة البنــود الــواردة فــي جــدول األعمــال أدنــاه، ومــن أهمهــا األمــور المتعلقــة باســتحواذ بيــت التمويــل الكويتــي عــلى ١٠٠٪ من 
األســهم الصــادرة للبنــك عــن طريــق مبادلــة األســهم. ســيتم تقديــم تفاصيــل كيفيــة حضــور االجتمــاع إلكترونًيــا إلــى مســاهمي البنــك. وفي 
حــال عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي النعقــاد االجتمــاع، ســوف يكــون موعــد االجتمــاع الثانــي فــي يــوم الثالثــاء المــوافق ٢١ فبــراير ٢٠٢٣م في 
نفــس الســاعة والكيفيــة المذكوريــن أعــاله. وفــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي النعقــاد االجتمــاع الثانــي، ســوف يكــون موعــد االجــتماع 

الثالث في يوم الثالثاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣م في نفس الساعة والكيفية المذكورين أعاله.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٧ أبريل ٢٠٢٢م.   .١

المســماة الرأســمالية  األدوات  حصــر  ودون  فيهــا  بمــا  أخــرى  تمويليــة  أدوات  وأيــة  وقــروض  ســندات  اصــدار  علــى  الموافقــة   .٢
(Basel III compliant Additional Tier 1 capital securities) و أيــة أوراق ماليــة أخــرى ذات طبيعــة رأســمالية وذلــك علــى أســاس 
ــدة  ــد أو ع ــك مــن خــالل إصــدار واح ــة، بحــد أقصــى ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دوالر أمريكــي وذل ــى أو ثانوي ــة أول ــي أو رأســمالي ذات مرتب تفضيل
إصــدارات، وتفويــض مجلــس اإلدارة فــي تحديــد التوقيــت والســعر والعملــة وتاريــخ االســتحقاق وكافــة الشــروط األخــرى الخاصــة بــهذه 

اإلصدارات وذلك لسنتين اعتبارًا من تاريخ إصدار هذا القرار رهنًا بموافقة مصرف البحرين المركزي إذا تطلب األمر.
الموافقــة علــى تحــول البنــك مــن شــركة مســاهمة بحرينيــة عامــة إلــى شــركة مســاهمة بحرينيــة مقفلــة، ومــا يتبعــه مــن إلغــاء إلدراج   .٣
ــك أمــام أي جهــة  ــل البن ــك أو أي شــخص يفوضــه بتمثي ــس إدارة البن ــت، وتفويــض مجل ــن وبورصــة الكوي ــك فــي بورصــة البحري البن
مختصــة، بتحديــد تاريــخ التحــول و رهًنــا بتســلم كافــة الموافقــات الرقابيــة واتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ هــذا القــرار، بمــا يتــوافق 

مع القانون واللوائح التنظيمية المعمول بها.
ــر النشــاط  ــى شــركات متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية و(ب) تغيي ــه إل ــى: (أ) تحــول البنــك والشــركات التابعــة ل الموافقــة عل  .٤
التجــاري للبنــك مــن نشــاط "بنــوك التجزئــة التقليديــة – محلــي" إلــى "بنــوك التجزئــة االســالمية – محلــي" و(ج) تعديــل الرخصــة الحالــية 
للبنــك الصــادرة مــن المصــرف المركــزي مــن رخصــة مصــرف تجزئــة تقليــدي إلــى رخصــة مصــرف تجزئــة إســالمي محلــي، و/أو إصــدار 
ترخيــص جديــد للبنــك مــن المصــرف المركــزي، حســب االقتضــاء. وذلــك بعــد اســتكمال االجــراءات المطلوبــة لتوفيــق األوضــاع وفــًقا 
ــك أو أي  ــس إدارة البن ــزي. تفويــض مجل ــن المرك ــا بموافقــة مصــرف البحري ــة اإلســالمية. و رهًن ــى المصرفي ــك للتحــول إل لخطــة البن

شخص يفوضه بتحديد تاريخ تنفيذ القرارات الواردة أعاله والقيام بكافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذها. 
الموافقــة علــى تعديــل وإعــادة صياغــة عقــد التأســيس والنظــام األساســي للبنــك علــى النحــو الــالزم لتنفيــذ القــرارات الــواردة أعــاله،  .٥
و رهًنــا بموافقــة مصــرف البحريــن المركــزي. تفويــض مـجـلـــس إدارة البنــك أو أي شــخص يفوضــه بـــالقيام بالتالــي: (أ) تقريــر التعديــالت 
الالزمــة لعقــد التأســيس والنظــام األساســي ووضــع الصيغــة النهائيــة لهمــا وتوقيعهمــا أمــام كاتــب عــدل خــاص أو عــام فــي مملــكة 

البحرين و(ب) تمثيل البنك أمام أي جهة مختصة واتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ هذا القرار. 

والله ولي التوفيق،،،

المالحظات:

يمكنكــم الحصــول علــى نمــاذج التوكيــل مــن خــالل الموقــع االلكترونــي للبــنك www.ahliunited.com أو الموقــع االلكترونــي لبــورصة   -١
البحريــن www.bahrainbourse.com، او بمكاتــب بورصــة البحريــن الكائنــة فــي مرفــأ البحريــن المالــي، مجمــع المرفــأ، الطابــق الرابــع، 

الهاتف رقم: ١٧١٠٨٨٣٣-٩٧٣+، فاكس: ١٧٢٢٨٠٦١-٩٧٣+
ال يجــوز توكيــل رئيــس مجلــس إدارة البنــك أو أعضــاء مجلــس إدارة البنــك أو موظفــي البنــك لحضــور هــذا االجتمــاع وذلــك وفقــًا ألحــكام   -٢

المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م وتعديالته.
يجب إرسال نماذج التوكيل إلى البريد اإللكتروني Corporate.Secretary@ahliunited.com قبل ٢٤ ساعة من موعد االجتماع.  -٣

تخضع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية لموافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.  -٤
يمكــن الحصــول علــى الوثائــق المتعلقــة باالجتمــاع مــن الموقــع اإللكترونــي للبنــك: www.ahliunited.com ومــن موقــع بــورصة   -٥

.www.bahrainbourse.com :البحرين

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
دعوة الجمعية العامة غير العادية لإلنعقاد

إعــــــالن

البحرين              الكويت              اإلمارات              المملكة المتحدة              مصر              العراق              ُعمان              ليبيا

محمد فؤاد الغانم
نائب رئيس مجلس اإلدارة


