
الجمعية  اجتامع  لحضور  املساهمني  السادة  عامة)  مساهمة  (رشكة  الدويل  التجاري  البنك  إدارة  مجلس  يدعو 
العمومية وذلك يوم األحد ٨ أبريل ٢٠١٨ يف متام الساعة العارشة صباحا يف قاعة املؤمترات يف فندق هلتون 
الحمراء بيتش أند غولف ريزورت -الجزيرة الحمراء -إمارة رأس الخيمة دولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك للنظر يف 

جدول األعامل التايل:

 ٢٠١٧/١٢/٣١ يف  املنتهية  املالية  السنة  عن  املايل  مركزها  وعن  الرشكة  نشاط  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  سامع   .١
والتصديق عليه.

٢. سامع تقرير مدقق الحسابات عن السنة املالية املنتهية يف ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٣. مناقشة ميزانية الرشكة وحساب األرباح والخسائر عن السنة املالية املنتهية يف ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليها.

٤. املوافقة عىل مقرتح بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتحديدها.

أو عزلهم ورفع دعوى املسؤولية  السنة املالية املنتهية يف٢٠١٧/١٢/٣١  اإلدارة عن  أعضاء مجلس  إبراء ذمة   .٥
عليهم حسب األحوال.

املسؤولية  دعوى  ورفع  عزلهم  أو   ٢٠١٧/١٢/٣١ يف  املنتهية  املالية  السنة  عن  الحسابات  مدققي  ذمة  إبراء   .٦
عليهم حسب األحوال.

٧. تعيني مدققي الحسابات للسنة املالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم. 

٨. املوافقة عىل مقرتح مجلس اإلدارة الستخدام رصيد االحتياطي العام وقدره سبعة عرش مليون وأربعامئة وتسعة 
وخمسون ألف درهم (١٧,٤٥٩,٠٠٠ درهم) لتغطية العجز يف حساب األرباح املحتجزة.

٩. املوافقة عىل رصف املكافأة السنوية ملوظفي البنك عن العام ٢٠١٧.
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املوافقة عىل تفويض مجلس اإلدارة بتقديم مساهامت طوعية يف إطار املسؤولية االجتامعية للبنك وبحد أقىص 
ال يتجاوز ١٪ من متوسط األرباح الصافية للبنك خالل السنتني املاليتني السابقتني للسنة املالية التي ستقدم فيها تلك 

املساهامت الطوعية ومبا يتوافق مع أحكام القانون االتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥م بشأن الرشكات التجارية. 

������ ���� א��א

����� א�	א
 א����� א������ ����
(
א���כ א�	�א�� א����� (�.�.

�� א�:

١. يجوز ملن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غري أعضاء مجلس اإلدارة من املساهمني 
من  لعدد  الوكيل  يكون  أال  ويجب  مصدق  توكيل  مبوجب  املساهمني  غري  من  أو  بالكتابة  ثابت  خاص  توكيل  مبقتىض 

املساهمني حائزا بهذه الصفة عىل أكرث من (٥٪) خمسة باملائة من رأس مال الرشكـة.

٢. ميثل ناقيص األهلية وفاقديها من ينوب عنهم قانونـــا بعد تقديم املستندات القانونية املؤيدة لذلك.

٣. للشخــص االعتبــاري أن يفـــوض أحـد ممثليـه أو القامئيـن عىل إدارته مبوجـب قـرار من مجلـس إدارتــــه أو من 
يقـوم مقامـه ليمثلـــه يف الجمعيـــة العموميـة للرشكـة. ويكـون للشخـص املفـوض الصالحيات املقـــررة مبوجـب 

قـرار التفويــــض بعد تقديم املستندات القانونية املؤيدة لذلك.

٤. يكون مالك السهم املسجل يف يوم الخميس املوافق ٥ أبريل ٢٠١٨ هو صاحب الحق فـي التصويت يف اجتامع 
الجمعية العمومية.

٥. ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إال حرضه مساهمون ميلكون أو ميثلون بالوكالة ما ال يقل عن ٥٠ ٪ من 
رأسامل البنك فإذا مل يتوافر هذا النصاب يف االجتامع األول فإنه سيتم تأجيل عقد االجتامع ليوم األحد ١٥ أبريل ٢٠١٨ 
رأس  -إمارة  ريزورت  أند  بيتش  الحمراء  هيلتون  فندق  يف  املؤمترات  قاعة  يف  صباحاً  العارشة  الساعة  متام  يف 

الخيمة ويعترب االجتامع املؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحارضين.

٦. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات املساهمني الذين ميلكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة 
يف اجتامع الجمعية العمومية.

٧. ميكن للمساهمني االطالع عىل البيانات املالية للبنك من خالل املوقع االلكرتوين لسوق أبو ظبي لألوراق املالية 
واملوقع اإللكرتوين للبنك.


