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المكتب الرئيسي
ص.ب. ٥٦٩٨، المنامة، مملكة البحرين )س.ت. ١٠٢٩٩(

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

PROXY FORM FOR THE ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING
 
I, the undersigned _________________________________________________________________________, 
being a shareholder in Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.) appoint

Mr./Ms. ___________________________________________________________________________ 
to represent me and vote on my behalf in the Annual Ordinary General Meeting to be held at ABC Head 
Office, Building 152, Road 1703, Block 317, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain at 12 noon on 
Sunday, 26 March 2017, or any subsequent adjournment of that meeting.

Authorisation for the following: YES  NO ABSTAIN

1. To read and approve the minutes of the past annual ordinary general meeting 
of the Bank dated 20 March 2016.  

2. To discuss and approve the Report of the Board of Directors about the 
activities of the Bank for the financial year ended 31 December 2016.   

3. To consider and acknowledge the Report of the Auditors concerning
the Consolidated Financial Statements for the financial year ended
31 December 2016.   

4. To discuss and approve the Consolidated Financial Statements for the 
financial year ended 31 December 2016.   

5. To approve the recommendation of the Board of Directors for appropriation 
of profits for the financial year ended 31 December 2016 as follows:   

5.1
Ratification of the transfer of US$18,327,000 to the legal reserve.

  

5.2 Cash payment of 3% dividend for each share for a total of 
US$93,300,000 starting from 5 April 2017.   

5.3 Transfer of the remaining balance of US$71,643,000 to the retained 
earnings.   

6. To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2016 
as per the requirements of the Central Bank of Bahrain.   

7. To absolve the Directors from liability for the financial year ended
31 December 2016.   

8. Subject to approval of the Central Bank of Bahrain, to re-appoint Messrs Ernst 
& Young as Auditors of the Bank for the financial year ending 31 December 
2017, and to authorize the Board of Directors to fix their remuneration.   

9. Any other business under article 207 of the Commercial Companies Law.
  

Shareholder No: _____________________________________________________________________________ 
 
No. of Shares: _________________________________            Percentage: ___________________________%
 
Signature: ____________________________________  Date: __________________________________

Note:

1. The proxy letter must be submitted at least 24 hours before the AGM meeting is convened at the Bank 
ABC head office in the Diplomatic Area in Manama, Kingdom of Bahrain.

2. The above appointed proxy shall neither be the Chairman nor a director or an employee of the Bank. 
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توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

أنــا _______________________________________________________________________________________ الموقــع أدنــاه، 
بصفتــي مســاهمًا فــي بنــك ABC  )المؤسســة العربيــة المصرفيــة ش.م.ب.( أعيــن بموجــب هــذا التوكيــل 

السيد/ السيدة ________________________________________________________________________________________

لتمثيلــي والتصويــت نيابــة عنــي فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المزمــع عقــدة فــي مقــر بنــكABC  )المبنــى ١٥٢، طريــق ١7٠3، مجمــع 
3١7، المنطقــة الدبلوماســية، المنامــة، مملكــة البحريــن( يــوم األحــد الموافــق 26 مــارس 2017م فــي الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا أو فــي 

أي اجتمــاع مؤجــل عنــه.

امتناعالنعمجدول أعمال الجمعية العامة العادية:

قراءة محضر االجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٦م ١.
والتصديق عليه.

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية في ٢.
٢٠١٦/١٢/3١م والتصديق عليه.

االستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن ميزانية السنة المالية المنتهية في 3.
٢٠١٦/١٢/3١م.

مناقشـة البيانات المالية للسنـة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/3١م والمصادقة عليها.4.

اعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٥.
٢٠١٦/١٢/3١م على النحو التالي:

المصادقة على تحويل مبلغ ١٨.3٢7.٠٠٠ دوالر أمريكي لالحتياطي القانوني.٥-١

توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3% عن كل سهم بمبلغ إجمالي قدره ٥-٢
٩3.3٠٠.٠٠٠ دوالر أمريكي ابتداء من تاريخ ٥ إبريل ٢٠١7م.

تحويل الرصيد المتبقي وهو 7١.٦43.٠٠٠ دوالر أمريكي إلى حساب األرباح المبقاة. ٥-3

مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٦م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين ٦.
المركزي والمصادقة عليه.

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في 7.
٢٠١٦/١٢/3١م.

النظر في إعادة تعيين السادة )ارنست ويونغ( كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية ٨.
في 3١ ديسمبر ٢٠١7م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس 

اإلدارة بتحديد أتعابهم.
ما يستجد من أعمال طبقًا لنص المادة ٢٠7 من قانون الشركات التجارية.٩.

رقم المساهم   ________________________________________________________________________________________

نسبة األسهم ________________________% عدد األسهم   _______________________________________  

التاريخ   _______________________________ التوقيع ____________________________________________  

مالحظات:
يجب إيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل ٢4 ساعة على األقل من موعد االجتماع في مقر بنكABC ، المبنى ١٥٢، طريق . ١

١7٠3، مجمع 3١7، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين.
الوكيل المعين أعاله ال يجوز أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة البنك أو مستخدمًا فيه. . ٢


