البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع

دعوة

لحضور االجتماع الرابع والخمسين
للجمعية العامة العادية لمساهمي البنك األهلي المتحد ش.م.ك.ع.
يوم اإلثنين الموافق  25مارس  2019في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا
حضرة المساهم الكريم ،
يتشــرف مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد ش.م.ك.ع .بدعوتكــم لحضــور االجتمــاع الرابــع والخمســين للجمعيــة العامــة العاديــة فــي تمــام
الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــر يــوم اإلثنيــن الموافــق  25مــارس  2019والمقــرر عقــده بطابــق الميزانيــن فــي المقــر الرئيســي للبنــك وذلــك
للنظــر فــي جــدول األعمــال التالــي:
1)1سماع تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018والمصادقة عليه.
2)2سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018والمصادقة عليه.
3)3سمـاع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018والمصادقة عليه.
4)4سماع تقرير مجلس اإلدارة عن الجزاءات الموقعة خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2018
5)5المصادقــة علــى واعتمــاد بيــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي  31ديســمبر  2018وبيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع للســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2018
6)6الموافقــة علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح علــى المســاهمين عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2018وذلــك علــى
النحــو التالــي:
أ -أربــاح نقديــة :بنســبة  %15مــن القيمــة االســمية للســهم الواحــد (أي بواقــع خمســة عشــر فلســً لــكل ســهم) وذلــك للمســاهمين
المقيديــن فــي ســجالت مســاهمي البنــك كمــا فــي نهايــة يــوم االســتحقاق المحــدد لــه يــوم األحــد الموافــق .2019/4/14
ب -أســهم منحــة مجانيــة :بنســبة  %5مــن رأس المــال المصــدر والمدفــوع وذلــك بإصــدار  98,225,295ســهمًا (فقــط ثمانيــة وتســعون
مليونــً ومائتــان وخمســة وعشــرون ألفــً ومائتــان وخمســة وتســعون ســهمًا جديــدًا) تــوزع بواقــع خمســة أســهم عــن كل مائــة ســهم
منحــة مجانيــة تــوزع علــى المســاهمين المقيديــن فــي ســجالت مســاهمي البنــك كمــا فــي نهايــة يــوم االســتحقاق المحــدد لــه يــوم
األحــد الموافــق  ،2019/4/14وذلــك علــى النحــو الــذي يصــدر بــه قــرار مجلــس اإلدارة (وفــي حــدود رأس المــال المصــرح بــه والصــادر بــه
قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ  31مــارس  .)2016مــع تغطيــة قيمــة هــذه الزيــادة مــن صافــي األربــاح المحققــة عــن عــام
 ،2018وتفويــض مجلــس اإلدارة فــي التصــرف ببيــع كســور األســهم الناتجــة عنهــا والتبــرع بحصيلــة بيعهــا فــي أوجــه الخيــر.
بناء على موافقة بنك الكويت المركزي على البيانات المالية وعلى توزيع هذه النسبة من األرباح بموجب كتابه الصادر بتاريخ
وذلك كله ً
 12فبراير .2019
ويتــم توزيــع األربــاح النقديــة وأســهم المنحــة المجانيــة علــى المســاهمين المســتحقين اعتبــارا مــن يــوم األحــد الموافــق ،2019/4/21
وتفويــض مجلــس اإلدارة فــي تعديــل الجــدول الزمنــي ســالف الذكــر لتنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة بتوزيــع األربــاح وفــق المقتضيــات
القانونيــة.
7)7الموافقــة علــى تدعيــم االحتياطــي اإلجبــاري مــن أربــاح الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018بمبلــغ وقــدره 5,386,794/361
د.ك .ليصبــح بمبلــغ إجمالــي وقــدره  84,264,280/161د.ك .وذلــك عمـ ً
ا بحكــم المــادة ( )222مــن قانــون الشــركات رقــم ( )1لســنة 2016
والمــادة ( )47مــن النظــام األساســي للبنــك ،مــع ثبــات االحتياطــي الخــاص بعــاوة اإلصــدار بمبلــغ  12,882,507/408د.ك .واالحتياطيــات
األخــرى واالحتفــاظ باألربــاح المتبقيــة تدعيمــً للمركــز المالــي للبنــك.
8)8مناقشــة وإقــرار مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة (واللجــان المنبثقــة منــه) مجتمعيــن عــن السنــــة الماليــة المنتهيــة فـــي  31ديســمبر 2018
بقيمــة إجماليــة حدهــا األقصــى  226,000/-د.ك .وذلــك وفقــً لمــدة العضويــة ومعــدالت الحضــور.
9)9الموافقــة علــى الترخيــص للبنــك بمنــح عمليــات تمويــل والتعامــل مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة واألطــراف األخــرى ذات الصلــة خــال الســنة
الماليــة  ،2019وذلــك وفقــً للسياســات والنظــم المعمــول بهــا فــي البنــك وفــي إطــار التشــريعات والتعليمــات الرقابيــة ذات الصلــة.
1010الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة فــي شــراء و/أو بيــع و/أو التصــرف فيمــا ال يتجــاوز ( %10عشــرة فــي المائــة) مــن أســهم البنــك،
وفقــً للضوابــط والشــروط التــي ينــص عليهــا القانــون وقــرارات وتعليمــات الجهــات الرقابيــة فــي هــذا الخصــوص ،وعلــى أن يســتمر هــذا
التفويــض ســاريًا لمــدة ثمانيــة عشــر شــهرًا اعتبــارًا مــن تاريــخ صــدوره.
1111الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بإصــدار صكــوك و/أو أيــة أدوات تمويليــة ،علــى أســاس تفضيلــي أو ثانــوي أو أخــرى تحقــق عناصــر
اإلدراج فــي رأس المــال اإلضافــي وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي ،علــى أن تكــون تلــك الصكــوك أو األدوات األخــرى ،غيــر قابلــة
للتحــول إلــى أســهم ،وبحيــث يكــون ذلــك مــن خــال إصــدار واحــد أو عــدة إصــدارات ،مــع تفويــض مجلــس اإلدارة فــي تحديــد التوقيــت
والقيمــة والعملــة والعائــد وتاريــخ االســتحقاق وأيــة شــروط أخــرى خاصــة بهــذه اإلصــدارات ولمجلــس اإلدارة أن يســتعين بمــن يــراه مناســبًا
مــن االستشــاريين المالييــن أو القانونييــن أو غيرهــم فــي تنفيــذ مــا تقــدم .مــع مراعــاة أن تكــون كافــة األدوات المشــار إليهــا متفقــة مــع
أحــكام الشــريعة اإلســامية وبعــد أخــذ موافقــة الجهــات المختصــة.
1212إخــاء طــرف الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة وإبــراء ذمتهــم فــي كل مــا يتعلــق بتصرفاتهــم القانونيــة والماليــة خــال الســنة المنتهيــة فــي
 31ديسمبر .2018
1313تعييــن أو إعــادة تعييــن مراقبــي الحســابات للســنة الماليــة التــي تنتهــي فــي  31ديســمبر  2019وتفويــض مجلــس اإلدارة فــي تحديــد
أتعابهمــا وصرفهــا لهمــا.
1414تعييـــن أو إعـــادة تعييــن أصحــاب الفضيلـــة أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية للســنة الماليــة التــي تنتهــي فــي  31ديســمبر  2019وتفويــض
مجلــس اإلدارة فــي تحديــد أتعابهــم وصرفهــا لهــم.
هــذا وفــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي لصحــة انعقــاد الجمعيــة ســوف يتــم عقــد اجتمــاع ثانــي للجمعيــة فــي ذات المــكان ولــذات جــدول
االعمــال فــي تمــام الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرًا مــن يــوم األربعــاء الموافــق  2019/4/3وتعتبــر هــذه الدعــوة ســارية علــى االجتمــاع الثانــي
والــذي يعتبــر صحيحــا أيــً كان عــدد االســهم الممثلــة فيــه.

واهلل ولي التوفيق ــ
مجلـس اإلدارة

