
www.bank-abc.com

T +973 1754 3000  
F +973 1753 3 1 6 3

Head Office
P.O. Box 5698, Manama, Kingdom of Bahrain (CR: 10299)
Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.) is licensed as
a conventional wholesale bank by the Central Bank of Bahrain

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

دعـوة النعـقـاد الجمعـيـة العـامـة العادية
والجمعية العامة غير العادية إلكترونًيا 

 يسر مجلس إدارة بنك ABC )المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب( دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة
العادية وغير العادية المقرر عقدهما إلكترونًيا يوم األربعاء الموافق 23 مارس 2022م، الساعة الثانية عشرة ظهًرا لمناقشة 

والموافقة على بنود جدول األعمال المدرجة أدناه. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماعين ليعقدا في يوم األربعاء 
الموافق30 مارس 2022م في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد االجتماعين األولين، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني 

 مرة أخرى يؤجل االجتماعين ليعقدا في يوم األربعاء الموافق 6 إبريل 2022م في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد
االجتماعين األولين.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

التصديق على محضر االجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 21 مارس 2021م.  .1

االستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.  .2

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والتصديق عليه.  .3

مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليها.  .4

المصادقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م على النحو التالي:  .5

تحويل مبلغ 9.96 مليون دوالر أمريكي لالحتياطي القانوني.  1 -5

توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 1٪ عن كل سهم متداول )من دون أسهم الخزانة( قدرها 0,01 سنت أمريكي   2 -5
للسهم الواحد، والبالغة إجماليًا حوالي 31 مليون دوالر أمريكي. آخر يوم تداول الستحقاق األرباح 24 مارس 2022م، تاريخ 

تداول السهم بدون استحقاق 27 مارس 2022م، يوم االستحقاق 28 مارس 2022م، ويوم الدفع 11 أبريل 2022م.

تحويل الرصيد المتبقي وهو حوالي 58,67 مليون دوالر أمريكي إلى حساب األرباح المبقاة.  3 -5

مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.  .6

إطالع الجمعية العامة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لسنة 2021م.  .7

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.  .8

النظر في إعادة تعيين السادة )أرنست ويونغ( كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد أخذ موافقة   .9
السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

المصادقة على تعيين السيدة/ هدى الموسى )ممثلة الهيئة العامة لالستثمار - الكويت( كعضو مجلس إدارة في مجلس إدارة   .10
البنك. 

انتخاب أعضـاء لمجلس اإلدارة عـن دورته الرابعة عشرة لفترة جديدة مدتها ثالث سنوات.  .11

إطالع الجمعية العامة على المعامالت مع األطراف ذات العالقة حسب المادة 189)ج( من قانون الشركات التجارية وكما هو وارد   .12
في اإليضاح رقم 27 من القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

ما يستجد من أعمال طبقًا لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.  .13

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

ABC تعديل النظام األساسي لبنك  .1

الموافقة على تعديل المواد 39 )أ( و 42 )ج( من النظام األساسي لبنك ABC، بعد أخذ موافقة السادة وزارة التجارة   1-1
والصناعة والسياحة والسادة مصرف البحرين المركزي لتقرأ على النحو التالي:

المادة 39 )أ(  

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية قبل انعقاده بمدة واحد وعشرين )21(   
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يومًا على األقل وتتضمن الدعوة جدول األعمال.

المادة 42 )ج(  

تعقد اجتماعات الجمعية العامة بصفة عامة حضوريا. كما يجوز أيضا عقد اجتماعات الجمعية العامة بالوسائل اإللكترونية   
وتكون المشاركة في االجتماعات حضوريا مع إمكانية المشاركة عن بعد، وذلك في غير األحوال التي ينعقد فيها االجتماع 

بشكل كامل عن بعد، ويتم اعتماد التصويت اإللكتروني مع مراعاة الشروط والضوابط الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة بهذا الخصوص أو يكون التصويت وفقًا لطريقة يحددها رئيس مجلس اإلدارة ماعدا إذا كانت الجمعية العامة 

تتضمن بنود تستوجب طريقة معينة للتصويت.

تفويض وتخويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو من يفوضه التخاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل المواد 39 )أ( و 42 )ج( من   2-1
.ABC النظام األساسي لبنك

استكمال إصدار األوراق المالية الرأسمالية )سوف يمتنع مصرف ليبيا المركزي عن التصويت على هذا البند(  .2

الموافقة على إصدار األوراق المالية الدائمة القابلة للتحويل من المستوى األول وفًقا ل  CA-2.1 )رأس المال التنظيمي(   1-2
في نموذج كفاية رأس المال للمجلد 1 من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي )»األوراق المالية الرأسمالية«( بحد 

أقصى ثالثمائة وتسعين مليون دوالر أمريكي )390,000,000 دوالر أمريكي( يتم اكتتابها بالكامل من قبل مصرف ليبيا 
المركزي، وتفويض مجلس اإلدارة التخاذ القرارات الالزمة بشأن معدل الربح/الفائدة/القسيمة وقيمة اإلصدار، باإلضافة إلى 

تنفيذ اإلجراءات والمتطلبات في هذا الشأن، رهًنا بموافقة مصرف البحرين المركزي.

الموافقة على )أ( التنازل عن حق المساهمين في االكتتاب في األوراق المالية الرأسمالية بموجب المادة 150 من القانون   2-2
رقم 21 لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديالته )»قانون الشركات «(; و )ب( في حالة تحويل األوراق المالية 

الرأسمالية إلى أسهم في البنك وفًقا لشروط تلك األوراق المالية الرأسمالية، التنازل عن حقوق األولوية بموجب المادة 128 
 من قانون الشركات لالكتتاب في تلك األسهم والموافقة على إصدار تلك األسهم للمكتتبين في األوراق

المالية الرأسمالية.

تفويض وتخويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو من يفوضه التخاذ اإلجراءات التالية:  3-2

اتخاذ اإلجراءات الالزمة المتعلقة بإصدار األوراق المالية الرأسمالية بالنيابة عن البنك؛ و  أ( 

التفاوض والموافقة والتوقيع باسم البنك متى كان ذلك ضروًريا أو مناسًبا في أي من هذه المستندات المطلوبة  ب( 
إلصدار أو تفويض اإلصدار بما في ذلك التوقيع و/أو التوثيق )حسب االقتضاء( أي مستندات تتعلق بأي إصدار بما 

في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:

اتفاقية الوكالة؛  )i(

اتفاقية االشتراك؛  )ii(

الشهادة العالمية،  )iii(

و/أو أي توكيالت وأي وثائق من أي نوع وبصفة عامة للقيام بكل فعل أو أمر أو شيء كما هو مطلوب لتحقيق جميع   
البنود المذكورة أعاله.

زيادة رأس المال المصرح به  .3

الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به من ثالثة مليار وخمسمائة مليون )»دوالر أمريكي« أو »دوالر«(  1-3 
)3,500,000,000  دوالر أمريكي( إلى 4,500,000,000 دوالر أمريكي، وذلك بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي.

تفويض وتخويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو من يفوضه التخاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل عقد التأسيس والنظام   2-3
األساسي لبنك ABC لزيادة رأس المال المصرح به، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.
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مالحظات هامة للمساهمين

يحق ألي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك وقت تاريخ عقد االجتماعين، الحضور شخصًيا أو أن يوكل نائبًا عنه   •
أي شخص لحضور االجتماع والتصويت بالنيابة، على أن يكون الموكل من غير رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي البنك.

إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر االجتماعات تقديم خطاب تفويض من المساهم يخّوله بالحضور  • 
والتصويت بالنيابة عنه، ويجب أن يكون التفويض خطيًا من ِقبل الشخص المفوض ومختومًا بختم الشركة.

يرجى من المساهمين أو الموكلين الراغبين في حضور االجتماعات التسجيل عن طريق هذا الرابط:  • 
)http://agm.bank-abc.com( قبل 24 ساعة من موعد االجتماعين على األقل.

يمكنكم الحصول على نسخة من استمارة التوكيل من الموقع اإللكتروني للبنك www.bank-abc.com أو من الموقع   •
اإللكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com، أو المقر الرئيسي للبنك في المنطقة الدبلوماسية بالمنامة.

يجب إيــداع استمارة التوكيــل بعد تعبئتها لدى مسجلي األسهم السادة كفين تيكنولوجيز )البحرين( ذ.م.م على ص.ب.: 514،   •
المنامة البحرين، فاكس رقم 17212055 973+ أو البريد اإللكتروني )ShareholderRelations@bank-abc.com( قبل 24 ساعة 

على األقل من موعد االجتماعين. استمارة التوكيل التي تَسَلم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة ألغراض االجتماع.

www.bank-abc.com يمكنكم الحصول على نسخ من المستندات ذات الصلة باالجتماعات من الموقع اإللكتروني للبنك  • 
.www.bahrainbourse.com أو من الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين

ألي استفسارات يرجى االتصال بقسم عالقات المساهمين على 17543222 973+ أو البريد اإللكتروني   •
.ShareholderRelations@bank-abc.com

الصديق عمر الكبير
رئيس مجلس اإلدارة

مملكة البحرين
13 فبراير 2022م
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