
 
 

 دعوة لحضور
 اجتماع الجمع�ة العموم�ة السنوي 

 للبنك التجاري الدو�ي (ش.م.ع)
 

كة مساهمة عامة)  ��  ض لحضور اجتماع الجمع�ة العموم�ة وذلك يوم دعوة مجلس إدارة البنك التجاري الدو�ي (�ش السادة المساهمني
ف الموافق ة م٢٠٢٠ مارس ٣٠ اإلثنني ي تمام الساعة العا�ش

ي  صباحا �ف
ي فندق هلتون الحمراء�ض

بيتش أند غولف  قاعة المؤتمرات �ف
:  رأس الخ�مة إمارة-الج��رة الحمراء - ر�زورت ي جدول األعمال التا�ي

 دولة اإلمارات الع���ة المتحدة وذلك للنظر �ض
 

ي  .١
كة وعن مركزها الما�ي عن السنة المال�ة المنته�ة �ض  والتصديق عل�ه.  م٣١/١٢/٢٠١٩سماع تق��ر مجلس اإلدارة عن �شاط ال�ش

ي  .٢
 والتصديق عل�ه.  م٣١/١٢/٢٠١٩سماع تق��ر مدقق الحسابات عن السنة المال�ة المنته�ة �ض

ع�ة الداخل�ة سماع تق��ر  .٣ ي لجنة الرقابة ال�ش
 . م٣١/١٢/٢٠١٩عن السنة المنته�ة �ض

ع�ة الداخل�ة عمً� بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم  .٤ ض لجنة الرقابة ال�ش ي شأن الم�ف المركزي ٢٠١٨لسنة  ١٤تعيني
م �ض

 وتنظ�م المنشآت واأل�شطة المال�ة. 
ي  .٥

كة وحساب األر�اح والخسائر عن السنة المال�ة المنته�ة �ض ان�ة ال�ش ض  والتصديق عليها.  م٣١/١٢/٢٠١٩مناقشة م�ي
ح �شأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتحد�دها.  .٦  الموافقة ع� مق�ت
ي إبراء ذمة أعضاء مجلس ا .٧

أو عزلهم ورفع دعوى المسؤول�ة عليهم حسب  م٣١/١٢/٢٠١٩إلدارة عن السنة المال�ة المنته�ة �ض
 األحوال. 

ي  .٨
ي الحسابات عن السنة المال�ة المنته�ة �ض

 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤول�ة عليهم حسب األحوال.  م٣١/١٢/٢٠١٩إبراء ذمة مدق�ت
ي الحسابات للسنة المال�ة  .٩

ض مدق�ت   �د أتعابهم. وتحد م٢٠٢٠تعيني
ح مجلس اإلدارة الستخدام  .١٠ درهم إحدى ع�ش مليون ومائة وأر�عة آالف  رص�د االحت�ا�ي العام وقدرەالموافقة ع� مق�ت

ي حساب األر�اح المحتجزة١١٬١٠٤٬٠٠٠(
 . درهم) لتغط�ة العجز �ض

ي الموافقة ع� توص�ة مجلس اإلدارة ب .١١
كة�ف المكافأة السن��ة لموظ�ض  . م٢٠١٩عن العام  ال�ش

ة ثالث سنوات، وذلك انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة .١٢  وفق لف�ت
�
كات  ٢٠١٥لسنة  ٢لمتطلبات القانون االتحادي رقـم  ا �شأن ال�ش

كة و و التجار�ة   . (تخضع لموافقة الم�ف المركزي). المعمول بها ذات الصلة نظمة والقراراتاأل النظام األسا�ي لل�ش
 درهم مب�سد�د الموافقة ع�  .١٣

�
 وسبعون درهما

�
ق�مة الزكاة مقابل  درهم)٠٠/٢٫٠٥٥٫٠٧٠(لغ وقدرە مليونان وخمس وخمسون ألفا

  )م�ف المركزيالتعل�مات (تخضع ل الناتجة عن المعامالت الم�ف�ة اإلسالم�ة
 قرار خاص: مواضيع تحتاج ل

كةالموافقة ع� توص�ة مجلس اإلدارة ب��ادة رأس مال  .١٤ ) سهم ٤٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠من خالل إصدار أر�عمائة وثالثون مليون ( ال�ش
) للسهم الواحد وفقا لمتطلبات الم�ف المركزي و�عد الحصول ع� موافقة كل من ١جد�د �سعر إصدار قدرە درهم واحد (

  م�ف اإلمارات الع���ة المتحدة المركزي وهيئة األوراق المال�ة والسلع. 
: ٥تعد�ل نص المادة رقم (الموافقة ع� كة، ألغراض ز�ادة رأس مال ال�ش  .١٥ كة لتقرأ ع� النحو التا�ي  ) من النظام األسا�ي لل�ش

كة بـمبلغ " ض ألف وخمسن درهم حدد رأس مال ال�ش ض مليون وثالثمائة وثالثة وثمانني مل�ار�ن ومائة وسبعة وستني
ض  ٢٬١٦٧٬٣٨٣٬٠٥٠( ) موزعة ع� مل�ار�ن ومائة وسبعة وستني ي

ض ألف وخمسن سهم درهم إمارائت مليون وثالثمائة وثالثة وثمانني
 ". سهم) جم�عها أسهم نقد�ة مدفوعة ق�متها بال�امل ٢٬١٦٧٬٣٨٣٬٠٥٠(

ي إطار المسؤول�ة االجتماع�ة  تف��ض مجلس اإلدارة ع� تقد�مالموافقة ع�  .١٦
كةمساهمات طوع�ة �ض و�حد أق� ال يتجاوز  لل�ش

ي 
 . مليون درهم إمارائت

 
 
 



 
 هامة مالحظات

ض بمقت�ض  • �جوز لمن له حق حضور الجمع�ة العموم�ة أن ين�ب عنه من �ختارە من غ�ي أعضاء مجلس اإلدارة من المساهمني
ض حائزا  ض بموجب توك�ل مصدق و�جب أال �كون الوك�ل لعدد من المساهمني توك�ل خاص ثابت بال�تابة أو من غ�ي المساهمني

كـة. ) خمسة %٥بهذە الصفة ع� أ��� من ( التوك�ل ما لم يتم إرفاق صورة عن بطاقة اله��ة  لوال �قب بالمائة من رأس مال ال�ش
ض من األشخاص االعتبار�ة) و�خالفه �جب تقد�م  أو جواز سفر المساهم (أو الرخصة التجار�ة والمستندات الم��دة للمساهمني

 توك�ل مصدق أصوً�. 

 ونـــا بعد تقد�م المستندات القانون�ة الم��دة لذلك. �مثل ناق�ي األهل�ة وفاقديها من ينوب عنهم قان •
ـــه للشخــص االعتبــاري أن �فـــوض أحـد ممثل�ـه أو القائم�ـن ع� إدارته بموجـب قـرار من مجلـس إدارتــــه أو من �قـوم مقامـه ل�مثل •

كـة. و�كـون للشخـص المفـوض الصالح�ات المقـــرر  ي الجمع�ـــة العموم�ـة لل�ش
ة بموجـب قـرار التف��ــــض بعد تقد�م المستندات �ض

 القانون�ة الم��دة لذلك. 
ي يوم  •

ي اجتماع الجمع�ة  م٢٠٢٠ مارس ٢٩الموافق  األحد �كون مالك السهم المسجل �ض
هو صاحب الحق فـي التص��ت �ض

 العموم�ة. 
ە مساهمون �مل�ون أو �مثلون بالوكالة ما ال �قل عن إذا ال �كون انعقاد الجمع�ة العموم�ة صح�حا إال  • % من رأسمال  ٥٠ح�ض

كة ي االجتماع األول فإنه سيتم تأج�ل عقد االجتماع ليوم  ال�ش
ي تمام  م٢٠٢٠ أب��ل  ٥األحد فإذا لم يتوافر هذا النصاب �ض

�ف
 
�
ة صباحا ي  الساعة العا�ش

ي فندق�ض
و�عت�ب االجتماع  رأس الخ�مة إمارةورت ه�لتون الحمراء بيتش أند ر�ز  قاعة المؤتمرات �ف

�ن.   كان عدد الحا�ض
�
 أ�ا

�
 المؤجل صح�حا

ي اجتماع  القرار الخاص •
ض الذين �مل�ون ما ال �قل عن ثالثة أر�اع األسهم الممثلة �ض هو القرار الصادر بأغلب�ة أصوات المساهمني

 الجمع�ة العموم�ة. 
ض االطالع ع� الب�انات المال�ة  • كة�مكن للمساهمني ي لسوق أبو لل�ش

وئض ي  من خالل الموقع االل��ت لألوراق المال�ة والموقع  ظيب
ي للبنك. 

وئض  اإلل��ت
ي األوراق المال�ة والمتوفر ع� الصـــــــــفحة الرئ�ســـــــــ�ة لموقع هيئة  •

ض االطالع ع� دل�ل حقوق المســـــــــتثم��ن �ض �مكن للمســـــــــاهمني
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