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بنك ABC )المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.( 
مرخص كبنك جملة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

دعـوة الجمعـيـة العـامـة العـاديـة لالنعـقـاد

يســر مجلــس إدارة بنــك ABC )المؤسســة العربيــة المصرفيــة ش.م.ب( دعوتكــم لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المقــرر عقــده 
يــوم األحــد الموافــق 25 مــارس 2018م، الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا فــي مقــر البنــك بالمنطقــة الدبلوماســية بمدينـــة المنامــة، مملكــة 
البحريــن، وفــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي يؤجــل االجتمــاع ليعقــد فــي يــوم األحــد الموافــق 1 أبريــل 2018م فــي نفــس 
الموعــد والمــكان المحدديــن لعقــد االجتمــاع األول، وفــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي يؤجــل االجتمــاع ليعقــد فــي يــوم األحــد 

الموافــق 8 إبريــل 2018م فــي نفــس الموعــد والمــكان المحدديــن لعقــد االجتمــاع األول.

جدول األعمال:
التصديق على محضر االجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١7م.١.
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية في ٢٠١7/١٢/3١م  والتصديق عليه.٢.
االستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١7/١٢/3١م.3.
مناقشـة البيانات المالية للسنـة المنتهية في ٢٠١7/١٢/3١م والمصادقة عليها.4.
المصادقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١7/١٢/3١م على النحو التالي:٥.

تحويل مبلغ ١٩.33٩.٠٠٠ دوالر أمريكي لالحتياطي القانوني.٥-١
توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3% عن كل سهم قدرها 3 سنت أمريكي للسهم الواحد، البالغة إجماليًا ٥-٢

٩3.3٠٠.٠٠٠ دوالر أمريكي ابتداء من تاريخ 4 إبريل ٢٠١٨.
تحويل الرصيد المتبقي وهو ٨٠.7٥١.٠٠٠ دوالر أمريكي إلى حساب األرباح المبقاة.٥-3

الموافقة على قيام البنك بشراء نسبة ال تزيد على 3% من أسهمه الصادرة وإعادة بيعها، عبر تعيين صانع سوق لتعزيز سيولة ٦.
تداول األسهم في السوق لمدة ١٢ شهرًا، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس اإلدارة أو من 

يفوضه باتخاذ كافة اإلجراءات بما فيها شروط تعيين صانع السوق والخطوات الالزمة مع الجهات المعنية للحصول على 
الموافقات الالزمة وإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرار المذكور أعاله.

مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١7 والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه. 7.

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في ٢٠١7/١٢/3١م.٨.

النظر في إعادة تعيين السادة )ارنست ويونغ( كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨م بعد أخذ ٩.
موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

ما يستجد من أعمال طبقًا لنص المادة ٢٠7 من قانون الشركات التجارية.١٠.

مالحظات هامة للمساهمين:

يمكــن الحصــول علــى نســخ مــن تقريــر مجلــس اإلدارة والبيانــات الماليــة الموحــدة وحســاب األربــاح والخســائر وتقريــر مراقبــي الحســابات لعــام 	 
٢٠١7م باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة خــالل األســبوع الثانــي مــن شــهر مــارس ٢٠١٨م مــن مقــر البنــك الكائــن فــي المنطقــة الدبلوماســية بمدينـــة 

.)www.bank-abc.com( المنامــة بمملكــة البحريــن أو مــن خــالل موقــع البنــك اإللكترونــي

يحق ألي مســاهم مســجل في ســجل مســاهمي البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة أن يحضر االجتماع أو تعيين وكيل للحضور والتصويت 	 
نيابــة عنــه مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن يكــون هــذا الوكيــل مــن غيــر رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفــي الشــركة، علــى أن يتــم تســليم 

التوكيــل قبــل ٢4 ســاعة مــن موعــد االجتمــاع.

فــي حــال إذا كان المســاهم شــركة، يجــب علــى الوكيــل الــذي يحضــر االجتمــاع تقديــم خطــاب تفويــض مــن المســاهم يخّولــه بأنــه المــوكل لذلك 	 
المســاهم، ويجــب أن يكــون التفويــض خطيــًا وصــادرًا عــن الشــخص المفــوض بالشــركة ومختومــًا بختــم الشــركة وأن يقــدم قبــل انتهــاء الموعــد 

المحــدد إليــداع التوكيل.

يجــب إيــداع التوكيــل )بطاقــة التوكيــل( قبــل ٢4 ســاعة علــى األقــل مــن موعــد االجتمــاع )فــي مقــر بنــكABC ، المبنــى ١٥٢، طريــق ١7٠3، مجمــع 	 
3١7، المنطقــة الدبلوماســية، المنامــة، مملكــة البحريــن(. يمكــن أن تســلم بطاقــة التوكيــل باليــد أو البريــد أو الفاكــس )رقــم ٩73١7٥3١3١١+( أو 
البريــد اإللكترونــي )ShareholderRelations@bank-abc.com( مــع التأكــد مــن اســتالمها قبــل انتهــاء الموعــد المحــدد. الجديــر بالذكــر أن 

بطاقــة التوكيــل التــي تقــدم بعــد انتهــاء الموعــد المحــدد تعتبــر غيــر صالحــة ألغــراض االجتمــاع.

ألي استفسارات يرجى االتصال بقسم العالقات العامة وعالقات المستثمرين على الرقم التالي )٩73١7٥43٢٢٢+(.	 
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