
دعوة لحضور
 اجتماع الجمعية العمومية السنوي
للبنك التجاري الدولي )ش.م.ع(

يتشــرف مجلــس إدارة البنــك التجــاري الدولــي )شــركة مســاهمة عامــة( بدعــوة الســادة المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العموميــة عــن طريــق 
ــاء انعقــاد االجتمــاع  ــي أثن ــت اإللكترون ــي اللحظــي والتصوي ــة التواصــل المرئ ــة الحضــور عــن بعــد دون الحضــور الشــخصي مــع خاصي اســتخدام تقني
وتقديــم استفســاراتهم ومناقشــة كل البنــود والتصويــت علــى كل قــرار بشــكل مباشــر )وســوف يتــم ارســال الرابــط لحضــور االجتمــاع بالبريــد 
اإللكترونــي ورســائل نصيــة للمســاهمين )بالقــدر المتوافــر( ومــن خــال الموقــع اإللكترونــي لســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة  وذلــك صبــاح يــوم اإلثنيــن 

الموافــق 22 مــارس 2021م فــي تمــام الســاعة الحاديــة عشــرة صباحــً للنظــر فــي جــدول األعمــال التالــي:

1.  سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والتصديق عليه.

2.  سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والتصديق عليه.

3.  سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المنتهية في 2020/12/31م.

4.  تعييــن لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة عمــًا بأحــكام المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 14 لســنة 2018م فــي شــأن المصــرف المركــزي وتنظيــم 
الماليــة. واألنشــطة  المنشــآت 

5.  مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والتصديق عليها.

ــخ 26 يوليــو 2020 بشــأن تعييــن الســيد/ ســيف علــي الشــحي كعضــو فــي مجلــس إدارة البنــك  6.  المصادقــة علــى قــرار مجلــس اإلدارة الصــادر بتاري
وذلــك بعــد اســتقالة الســيد/ عبــداهلل غيــث الســويدي مــن عضويــة المجلــس، والمصادقــة علــى قــرار مجلــس اإلدارة الصــادر بتاريــخ 2 مــارس 2021 بتعييــن 
الســيد/ محمــد علــي مصبــح النعيمــي  كعضــو فــي مجلــس إدارة البنــك وذلــك بعــد اســتقالة الســيد/ عبدالرحيــم محمــد العوضــي مــن عضويــة 

المجلــس، أو تعييــن غيرهمــا وفقــً لمقتضــى الحــال.

7.  الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتحديدها.

8.  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في2020/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال.

9.  إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال.

10.  تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021م وتحديد أتعابهم. 

11.  الموافقة على توصية مجلس إدارة البنك بصرف المكافأة السنوية لموظفي الشركة عن العام 2020م.

12.  الموافقــة علــى مقتــرح مجلــس اإلدارة بتعييــن ممثلّيــن إثنّيــن مــن مكاتــب المحامــاة المقّيــدة فــي جــدول المحاميــن المشــتغلين فــي الدولــة عــن 
المســاهمين لحضــور اجتماعــات الجمعيــة العموميــة والتصويــت علــى قراراتهــا بالنيابــة عــن المســاهمين  حســب مــا جــاء نصــه فــي البنــد )4( مــن المــادة 

40 مــن دليــل حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة الصــادر عــن الهيئــة.

قرار خاص:

13.  بغــرض االمتثــال لنــص المــادة رقــم )1/76( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 14 لســنة 2018م فــي شــأن المصــرف المركــزي وتنظيــم المنشــآت 
واألنظمــة الماليــة والتــي تشــترط علــى أال تقــل نســبة المســاهمة الوطنيــة عــن ســتون بالمئــة )60%(، الموافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس 
مــال البنــك مــن خــال إصــدار أربعمائــة وثاثــون مليــون )430,000,000( ســهم جديــد بســعر إصــدار قــدره درهــم واحــد )1( للســهم الواحــد  وتفويــض 
مجلــس إدارة البنــك فــي تحديــد شــروط وموعــد اإلصــدار بمــا يتماشــى والغــرض مــن المتطلبــات القانونيــة المذكــورة، وبعــد الحصــول علــى موافقــة كل 

مــن مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي وهيئــة األوراق الماليــة والســلع. 

14.  ألغراض زيادة رأس مال الشركة، الموافقة على تعديل نص المادة رقم )5( من النظام األساسي للشركة لتقرأ على النحو التالي:
ــف وخمســن درهــم )2,167,383,050 درهــم  ــة وثمانيــن أل ــة وثاث ــة وســبعة وســتين مليــون وثاثمائ ــن ومائ ــمبلغ ملياري ــال الشــركة بـ »حــدد رأس م
ــف وخمســن ســهم )2,167,383,050 ســهم( جميعهــا  ــة وثمانيــن أل ــة وثاث ــة وســبعة وســتين مليــون وثاثمائ ــن ومائ ــي( موزعــة علــى ملياري إمارات

ــة مدفوعــة قيمتهــا بالكامــل.« أســهم نقدي

رئيس مجلس اإلدارة

مالحظات:
•  بنــاء علــى توجيهــات هيئــة األوراق الماليــة والســلع، علــى مســاهمي الشــركة الذيــن ســيحضرون عــن بعــد تســجيل الحضــور للتمكــن مــن التصويــت علــى بنــود الجمعيــة 
العموميــة الكترونيــً. يفتــح بــاب التســجيل اعتبــارا مــن الســاعة العاشــرة صباحــً مــن يــوم األحــد الموافــق 21 مــارس 2021 ويتــم إغــاق التســجيل فــي تمــام الســاعة العاشــرة صباحــً 
مــن يــوم اإلثنيــن الموافــق 22 مــارس  2021. بالنســبة للتســجيل اإللكترونــي، يرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي التالــي: www.smartagm.com ويجــب علــى حاملــي التوكيــات 

إرســال نســخة مــن التوكيــات علــى عنــوان البريــد اإللكترونــي registration@smartagm.ae مــع اإلســم ورقــم الهاتــف المتحــرك الســتام رســائل نصيــة للتســجيل.

•  يجــوز لمــن لــه حــق حضــور الجمعيــة أن ينيــب عنــه مــن يختــاره مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو العامليــن بالشــركة أو شــركة الوســاطة أو العامليــن  بهــا بمقتضــى توكيــل 
خــاص ثابــت بالكتابــة ويجــب أال يكــون الوكيــل لعــدد مــن المســاهمين حائــز بهــذه الصفــة علــى أ كثــر مــن 5%خمســة بالمئــة مــن رأس مــال الشــركة، ويمثــل ناقصــي األهليــة 
وفاقديهــا النائبــون عنهــم قانونــا. )علــى أن يتــم مراعــاة االشــتراطات الــواردة بالبنديــن مــن 2و 1 المــادة رقــم )40( مــن قــرار رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة رقــم )3/ ر.م( لســنة 2020 
بشــأن اعتمــاد دليــل حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة.( ويمكنكــم االطــاع علــى اإلفصــاح المنشــور علــى صفحــة الشــركة علــى موقــع الســوق اإللكترونــي بشــأن اإلجــراءات 

الواجبة العتماد التوكيل. 

•  يجوز للشخــــص االعتبــــاري أن يفـــــوض أحـــد ممثليـــه أو القائميـــن على إدارته بموجـــب قـــرار من مجلـــس إدارتــــــه أو من يقـــوم مقامـــه ليمثلـــــه في الجمعيـــة العموميـة للشركـة. 
ويكـــون للشخـــص المفـــوض الصاحيات المقـــــررة بموجـــب قـــرار التفويــــــض بعد تقديم المستندات القانونية المؤيدة لذلك.

•  يكون مالك السهم المسجل في يوم األحد الموافق 21 مارس 2021م هو صاحب الحق فـي التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

•  ال يكــون انعقــاد الجمعيــة العموميــة صحيحــا إال إذا حضــره مســاهمون يملكــون أو يمثلــون بالوكالــة مــا ال يقــل عــن 50 % مــن رأســمال البنــك فــإذا لــم يتوافــر هــذا النصــاب فــي 
االجتمــاع األول فإنــه ســيتم تأجيــل عقــد االجتمــاع ليــوم األحــد الموافــق 28 مــارس  2021م فــي تمــام الســاعة الحاديــة عشــرة صباحــً عــن طريــق اســتخدام تقنيــة الحضــور عــن بعــد 

ويعتبــر االجتمــاع المؤجــل صحيحــً أيــً كان عــدد الحاضريــن.

•  ستقوم الشركة بتسجيل وقائع االجتماع عن بعد.

•  القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثاثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.

•  يمكن للمساهمين االطاع على البيانات المالية للبنك من خال الموقع االلكتروني لسوق أبو ظبي لأوراق المالية والموقع اإللكتروني للبنك.

•  يمكــن للمســاهمين االطــاع علــى دليــل حقــوق المســتثمرين فــي األوراق الماليــة والمتوفــر علــى الصفحــة الرئيســية لموقــع هيئــة األوراق الماليــة والســلع، باســتخدام الرابــط 
أدنــاه:

https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx


