
لمساهميالعموميةللجمعيةالسنوياالجتماع

(.ع.م.ش)المتحدالعربيلبنكا

المنعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر یوم االثنین الموافق13  إبریل2020 

إلكترونیاً من دون حضور شخصي
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افتتاح االجتماع 

الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي

رئيس مجلس اإلدارة 

بسم هللا الرحمن الرحيم، 

ساهمين،بالسادةأ رحب  أنبداية  أّود   اإلقتصاديةةتنميالدائرةووالسلعالماليةاألوراقهيئةمنكلوممثلياإلدارةمجلسوأعضاءالم 

وبجميعنك،للبالعليااإلدارةوأعضاءومشاركوهالتميميالسادهو(يونجأندإيرنستالسادة)الخارجيينوالمدققينالشارقةلحكومة

شاركين ساهميالسنويةالعموميةللجمعيةاليوماجتماعفيالم  .المتحدالعربيالبنكلم 

.الجلسةافتتاحعنوبالتاليالقانونيالنصابانعقادعنأعلن

.األعمالجدولعلىالمدرجةللبنودتقديمناخاللأسئلتهمعلىوبالردّ بمساهمينااليومنلتقيأنيسرنا
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افتتاح االجتماع 

الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي: المتحدث

رئيس مجلس اإلدارة 

:نيعيتعلىالمساهمينالسادةاعتراضعدمعلىالحصولنرجولالجتماع،الرسميةبالمداوالتالبدءقبل

لالجتماعمقررا  سمارةأحمدالسيد

أعمالدولجعلىالمعروضةالبنودعلىصواتاألوفرزالنصاباكتماللتأكيدمراجعينكالماليةلألوراقظبيأبوسوق/والسادة

.اليوممعنالجهودهمالشكرتقديممع،الجتماعاهذا

اسمحوا لي أن أدعو مقرر الجلسة إلى قراءة نتائج توافر النصاب وتالوة جدول األعمال وقائمة البنود المدرجة علیھ.
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افتتاح االجتماع 

المتحدث: أحمد سماره 
مقرر الجلسة 

ممالصحيحةاالقانونيةاإلجراءاتعلىوبناءصحيحوجهعلىانعقدتقداليومبتاريخلالجتماعالمدعوةالسنويةالعموميةالجمعية

:يليكمامومية،العالجمعيةانعقادلصحةالالزمالقانونيالنصابتوافرعنوأعلنعليها،المعروضةالمسائلعلىالتصويتيخّولها

هماألسمجموعبلغوقد.سهما  ..............يمثلونبالوكالةومساهمونسهما  ..........يمثلونباألصالةمساهمونالجمعيةحضر

مليونوستونوإثنانمليارين)2,062,550,649البالغالبنكرأسمالمن%.........نسبتهماأيسهما  ................الحاضرة

.تاريخهفيللبنكالتجاريالسجلفيمثبتهوكماسهما  (وأربعونوتسع  وستمائةألفا  وخمسينوخمسمائة

.األعمالجدولعلىالمدرجةالعاديةوغيرالعاديةالبنودعلىللتصويتالمطلوبالقانونيالنصابتوافرفقدوعليه،

4



جدول األعمال

2رقماالتحاديالقانونبحسب–االجتماعفيالممثلةاألسهممن%50:تصويت)عاديقرارإلىتحتاجالتيالموضوعات:أوالا 

:(التجاريةالشركاتبشأن2015لسنة

.عليهوالتصديق31/12/2019فيالمنتهيةالماليةالسنةعنالماليمركزهوعنالبنكنشاطعناإلدارةمجلستقريرسماع1.

.عليهوالتصديق31/12/2019فيالمنتهيةالماليةالسنةعنالحساباتمدققتقريرسماع2.

.عليهاوالتصديق31/12/2019فيالمنتهيةالماليةالسنةعنوالخسائراألرباحوحسابالبنكميزانيةمناقشة3.

.2019العامعنمنحةأسهمأونقديةسواءأرباحتوزيععدمبشأناإلدارةمجلسمقترحفيالنظر4.

.اإلدارةمجلسألعضاءمكافأةتوزيععدمبشأناإلدارةمجلسمقترحعلىالموافقة5.

.األحوالحسبعليهمالمسؤوليةدعوىورفععزلهمأو31/12/2019فيالمنتهيةالماليةالسنةعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراء6.

.األحوالحسبعليهمالمسؤوليةدعوىورفععزلهمأو31/12/2019فيالمنتهيةالماليةالسنةعنالحساباتمدققيذمةإبراء7.

.أتعابهمبدلوتحديد2020الماليةللسنةالحساباتمدققيتعيين8.

أنشطةفييشتركواأنالتجاريةالشركاتبشأن2015لسنة2رقماالتحاديالقانونمن152المادةبموجباإلدارةمجلسألعضاءالترخيص9.

.منافسةوأعمال

أنشطةكافةعلىلىعالشرعيةالرقابةتتولىواللتي(الشرعيةوالرقابةالفتوىهيئة)الداخليةالشرعيةالرقابةلجنةأعضاءتعيينعلىالموافقة10.

.اإلسالميةالمصرفيةالخدماتدائرةوأعمال

.عليهوالتصديقالسنويالشرعيةالرقابةلجنةتقريرسماع11.
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فيالمنتهيةالماليةالسنةعنالماليمركزهوعنالبنكنشاطعناإلدارةمجلستقريرسماع

.عليهوالتصديق31/12/2019

المتحدالعربيالبنكلمساهميسنويةالالعموميةالجمعية

:األولالبند
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2019ديسمبر 31تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 

مقرر الجلسة: أقرأ بالنیابة عن رئیس مجلس اإلدارة:

.2019ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةللسنةالسنويالتقريرللمساهمينأقدمأنيسعدنيالمتحدالعربيالبنكإدارةمجلسأعضاءعنبالنيابة

ترشيدمعاألساسيةأعمالناعلىوركزناكبير،بشكلالعموميةميزانيتنابتقويةقمناحيث.الماضية12الـاألشهرفيالكثيرالمتحدالعربيالبنكحققلقد

.المستقبليالبنكنموتعزيزلمواصلةالتكاليف

النتائجتتأثرفقد،لذلكنتيجةو،السابقةالسنويةالتراكماتلمعالجةكبيرةمبالغشملتحيث2019للعامدرهممليون701اإلئتمانمخصصاتبلغت

.درهممليون471بلغتصافيةخسائرالمتحدالعربيالبنكليسجلالسنويةالمالية

ثابتوبشكلتدامةمسعائداتتحقيقإلىالمطافنهايةفييؤديبماالهيكلةإعادةإستراتيجيةبتطويرالتاماإللتزاماإلداريالكادرواإلدارةمجلسيواصلو

.المتوسطالمدىعلىللمساهمين
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2019ديسمبر 31تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 

2018 2019

AED’000 AED’000

يناير1الرصيد االفتتاحي في الخسائر المتراكمة في  (153,940) (426,926)

2018يناير 1في 9أنثر اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية  (330,119) غير متوفر 

يناير1إعادة التوازن في الخسائر المتراكمة في  (484,059) (426,926)

الخسارة/ المسجل للعام  ربحال 77,227 (470,753)

التحويالت من احتياطي إعادة التقييم 39 38 

تكلفة إصدار الحقوق (2,216) (222)

خسارة بيع حقوق الملكية المعاد تصنيفها من التغيرات في القيمة العادلة (2,471) 0 

الرصيد المتاح العتماد المخصصات (411,480) (897,863)

التحويل إلى احتياطي خاص (7,723) 0 

التحويل إلى احتياطي نظامي (7,723) 0 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 0 0 

ديسمبر31رصيد اإلغالق للخسائر المتراكمة في  (426,926) (897,863)
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2019ديسمبر 31تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 

للشركةالنقديةتوالتدفقااألعمالونتائجالماليالوضعالنواحيجميعمنعادلوبشكلتعرضالتقريرفيالمدرجةالماليةالمعلوماتإنعلمنا،حدعلى

.2019ديسمبر31فيالمنتهيةوالتقريرفيالمعروضةالماليةللفترة

فيدرهممليون2,160إلىستنخفضالمساهمينمستحقاتإجماليفأن،العامةالعموميةالجمعيةلموافقةتخضعوالتي،المقترحةالمخصصاتبعدو

للعاماالسهمأرباحتوزيععدماإلدارةمجلسيقترحذلك،علىبناءو.2018العامنهايةفيدرهممليون2,529معمقارنة2019ديسمبر31

2019.

وإلى،دعمهملىعالكراممساهميناوعمالئناإلىالتقديربخالصأتوجهفإني،توجيهاتهوالدائمإالتزامهعاليانثمنالذي،اإلدارةمجلسعنوبالنيابة

دولةفيالمصرفيالقطاعتنظيمحسنعلىالمركزيالمتحدةالعربيةاإلماراتمصرفوإلى،تفانيهموإلتزامهمعلىالموظفينوالعليااإلدارة

.دعمهوالمتحدةالعربيةاإلمارات

وورؤيته،يادته،قعلى(هللاحفظه)الدولةرئيسنهيانآلزايدبنخليفةالشيخالسموصاحبمقامإلىتقديرناعظيمعننعربأننود،الختاموفي

رعاه)يدبحاكمالوزراءمجلسرئيسالدولةرئيسنائب،مكتومآلراشدبنمحمدالشيخالسموصاحبإلىالشكرببالغنتوجهأننودكما.دعمه

الشيخالسموصاحبوإلى،المسلحةللقواتاألعلىالقائدنائبأبوظبيعهدولىنهيانآلزايدبنمحمدالشيخالسموصاحبأولالفريقوإلى،(هللا

.توجيهاتهمودعمهمعلى،الشارقةحاكماألعلىالمجلسعضو،القاسميمحمدبنسلطانالدكتور

القاسميسالمبنسلطانبنفيصل

اإلدارةمجلسرئيس

26.02.2020
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المتحدالعربيالبنكلمساهميسنويةالالعموميةالجمعية

:النثانيالبند

.عليهوالتصديق31/12/2019فيالمنتهيةالماليةالسنةعنالحساباتمدققتقريرسماع
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المتحدالعربيالبنكلمساهميسنويةالالعموميةالجمعية

:النثالثالبند

31/12/2019فيالمنتهيةالماليةالسنةعنوالخسائراألرباحوحسابالبنكميزانيةمناقشة

.عليهاوالتصديق
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المتحدالعربيالبنكلمساهميسنويةالالعموميةالجمعية

:الرابعالبند

.2019العامعنمنحةأسهمأونقديةسواءأرباحتوزيععدمبشأناإلدارةمجلسمقترحفيالنظر
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المتحدالعربيالبنكلمساهميسنويةالالعموميةالجمعية

:الخامسالبند

.اإلدارةمجلسألعضاءمكافأةتوزيععدمبشأناإلدارةمجلسمقترحعلىالموافقة

.2019العاماألعضاءعنإلىمكافأةدفععدماإلدارةمجلسيقترحاإلدارة،مجلسمكافآتإلىبالنسبة

علىبناءلكذو،درهم990,000مجموعهابلغوالتي2019العامخاللاجتماعاتحضوربدلاإلدارةمجلسأعضاءتقاضى

.عليهاتعديلأييطرألمالتيللبنك،العموميةالجمعيةمنعليهاالموافقاإلدارةمجلسمكافآتالئحة
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المتحدالعربيالبنكلمساهميسنويةالالعموميةالجمعية

:السادسالبند

ورفععزلهمأو31/12/2019فيالمنتهيةالماليةالسنةعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراء

.األحوالحسبعليهمالمسؤوليةدعوى
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إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة 

القاسميفيصلبنمحمدالشيخ

اإلدارةمجلسوعض

دارةاإلمجلسعنالمنبثقةاالئتمانلجنةرئيس

عنالمنبثقةوالمكافآتالحوكمةلجنةعضو
اإلدارةمجلس

أبراهامجوزيفالسيد

اإلدارةمجلسعضو

دارةاإلمجلسعنالمنبثقةالتدقيقلجنةعضو

ارةاإلدمجلسعنالمنبثقةاالئتمانلجنةعضو

عنقةالمنبثوالمكافآتالحوكمةلجنةلجنةعضو
اإلدارةمجلس

المدفعأحمدنجالءاآلنسة

اإلدارةمجلسعضو

دارةاإلمجلسعنالمنبثقةالتدقيقلجنةرئيس

الفردانحسينعمرالسيد

اإلدارةمجلسرئيسنائب

نعالمنبثقةوالمكافآتالحوكمةلجنةرئيس

اإلدارةمجلس

خلفانمحمدأحمدالسيد

اإلدارةمجلسعضو

دارةاإلمجلسعنالمنبثقةاالئتمانلجنةعضو

قةالمنبثوالمكافآتالحوكمةلجنةلجنةعضو

اإلدارةمجلسعن

دارةاإلمجلسعنالمنبثقةالمخاطرلجنةعضو

بادارفهدالسيد

اإلدارةمجلسعضو

دارةاإلمجلسعنالمنبثقةاالئتمانلجنةعضو

مجلسعنالمنبثقةالمخاطرلجنةعضو

اإلدارة

يالقاسمسالمبنسلطانبنفيصلالشيخ

اإلدارةمجلسرئيس

نثانيآلجبربنعليبنهللاعبدالشيخ

اإلدارةمجلسعضو

دارةاإلمجلسعنالمنبثقةالمخاطرلجنةرئيس

الكتبيراشدالسيد

اإلدارةمجلسعضو

دارةاإلمجلسعنالمنبثقةالتدقيقلجنةعضو
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المتحدالعربيالبنكلمساهميسنويةالالعموميةالجمعية

:السابعالبند

دعوىورفععزلهمأو31/12/2019فيالمنتهيةالماليةالسنةعنالحساباتمدققيذمةإبراء

.األحوالحسبعليهمالمسؤولية

114



المتحدالعربيالبنكلمساهميسنويةالالعموميةالجمعية

:النثامنالبند

.أتعابهمبدلوتحديد2020الماليةللسنةالحساباتمدققيتعيين
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وتحديد بدل أتعابهم 2020مدققي الحسابات للعام تعيين 

للسنةالمتحدالعربيللبنكحساباتكمدققي(EY)يونغأندأرنست/السادةتعيينالعموميةالجمعيةعلىاإلدارةمجلسيقترح

والنثرياتشاملةغير(إماراتيدرهمألفوخمسينسبعمئة)750,000بقيمةأتعابهمتحديدعلىوالموافقة2020المالية

.المضافةالقيمةضريبة

العربيبنكالحساباتمدققيلتنافسيةمناقصةعمليةبعد،2019مارسفي(EY)يونغأندأرنست/تعيينتم•

كمدققی(EY)يونغأندأرنست/تعيينبإعادةالبنكإدارةأوصتوبالتالي،2019عامخاللبكفاءةعملها(EY)يونغأندأرنست/قدمتوقد•

.2020لعامالحسابات

حيث.2020فبراير10فيالمنعقدإجتماعهاخاللاإلدارة،مجلسعنالمنبثقةالتدقيقلجنةاجتماعفيالتعيينإعادةمناقشةتمتوقد•

.(EY)يونغأندأرنست/شركةتعيينإعادةوأيدتاإلدارةتوصيةاللجنةاستعرضت
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المتحدالعربيالبنكلمساهميسنويةالالعموميةالجمعية

:التاسعالبند

بشأن2015لسنة2رقماالتحاديالقانونمن152المادةبموجباإلدارةمجلسألعضاءالترخيص

.منافسةوأعمالأنشطةفييشتركواأنالتجاريةالشركات

:152(3)المادهنص

ا تجددللشركةالعموميةالجمعيةمنموافقةبغيراإلدارةمجلسلعضويجوزال» منافسةأنهشمنعملأيفييشتركأنسنويا

«...الشركةتزاولهالذيالنشاطفروعأحدفيغيرهلحسابأولحسابهيتجرأنأوالشركة

117



المتحدالعربيالبنكلمساهميسنويةالالعموميةالجمعية

:العاشرالبند

الموافقة على أعضاء لجنة الرقابة الشرعیة الداخلیة (ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة) واللتي تتولى الرقابة 
على كافة أنشطة وأعمال دائرة الخدمات المصرفیة اإلسالمیة. الشرعیة على 

إلحاقاً بنص المادة 2/79 من القانون االتحادي رقم 14 لسنة2018  في شأن المصرف المركزي وتنظیم المنشأت و 
األنشطة المالیة، تعین لجنة الرقابة الشرعیة الداخلیة من قبل الجمعیة العمومیة بعد الحصول على موافقة الھیئة العلیا 

الشرعیة. و بالتالي، نعرض اسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعیة الداخلیة الموافق علیھم من قبل الھیئة العلیا الشرعیة 
للتصدیق علیھا .

.الحدادالعزيزعبدأحمدالدكتورالشيخ1.

.العنزيفرحانبنعزيزالدكتورالشيخ2.

.القريعليبنمحمدالدكتورالشيخ3.
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المتحدالعربيالبنكلمساهميسنويةالالعموميةالجمعية

:عشرالحاديالبند

سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية السنوي والتصديق عليه
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جدول األعمال 

ا  2رقماالتحاديالقانونبحسب–االجتماعفيالممثلةاألسهممن%75:تصويت)خاصقرارإلىتحتاجالتيالموضوعات:نثانيا

:(التجاريةالشركاتبشأن2015لسنة

المركزيالمصرفبشأن2018لسنة(14)رقماالتحاديالقانونمعيتماشىبماللبنكاألساسيالنظامتعديلعلىالموافقة1.

،ةالمختصالجهاتموافقاتعلىالحصولمراعاةمعللبنوك،المؤسسيةالحوكمةونظامالماليةواألنشطالمنشآتوتنظيم

جهاتمنلمطلوبةاالموافقاتعلىالحصولبعداألساسيالنظامبتعديلالعموميةالجمعيةقرارتنفيذالبنكإدارةمجلسوتفويض

.االختصاص

بحيثالدولةمواطنوتملكنسبةبتعديلوذلكاألساسيالنظاممن(6)المادةنصتعديلعلىالموافقةأعاله،البندإلىباإلشارة2.

(ستون)%60عنالشركةبقاءمدةطوالوقتأيفيالدولةمواطنيمشاركةتقلالأنيجب"أنهعلىالتعديلبعدالمادةتنص

."الشركةمالرأسمنبالمائة

31يفكماالمتراكمةالخسائرقيمةكاملإطفاءعلىالموافقةالمختصة،الجهاتمنالالزمةالموافقاتعلىالحصولبشرط3.

خصما،(اماراتيدرهمألفوتسعمئةمليونوتسعونوسبعةثمانمئة)إماراتيدرهممليون897.90والبالغة2019ديسمبر

:من

.(إماراتيدرهمألفومئةمليونوعشرونواثنانأربعمئة)إماراتيدرهممليون(422.10)لمبلغالخاصاالحتياطي1)

.(إماراتيدرهمألفوثمنمئةمليونوسبعونوخمسةأربعمئة)إمارتيدرهممليون(475.80)لمبلغالقانونياالحتياطي2)

بهذااصةالخاإلجراءاتكافةالتخاذمنفردينالشركةإدارةمجلسأعضاءمنأيأوالتنفيذيالرئيستفويضعلىالموافقة.4

.الخصوص
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جدول األعمال 

ا  2رقماالتحاديالقانونبحسب–االجتماعفيالممثلةاألسهممن%75:تصويت)خاصقرارإلىتحتاجالتيالموضوعات:نثانيا

:(التجاريةالشركاتبشأن2015لسنة

منإضافيةصكوك"باسميليفيماإليهاي شار)للتحويلقابلةغيراألولالمستوىمنإضافيةصكوكإصدارعلىالموافقة.5

لتشم)البنكمالرأسكفايةتعزيزألغراض،(األخرىبالعمالتيعادلهماأو)درهممليون250قدرهأقصىبحد  "(األولالمستوى

ماراتاإلمصرفيطلبهاالتيواألحكامالشروطمدرجة،غيرأومدرجةتكونقدالتياألول،المستوىمناإلضافيةالصكوكتلك

األحداثبعضكذلكوالفوائد،مدفوعاتإللغاءالبنكوتقديربالتبعية،المتعلقةواألحكامالشروطيشملبماالمركزي،المتحدةالعربية

بجميعالتتقيدشريطة(الجدوىانعدامحالةفيتطبيقهايتمالتيالتخفيضوأحكامللمستثمرين،الفوائددفعإلزاميةعدمإلىتؤديالتي

واإلمارات؛بدولةالمركزيوالمصرفوالسلعالماليةاألوراقهيئةومتطلباتبهاالمعمولالقوانين

العمومةيةالجمعقرارتاريخمنعاميتجاوزالبماالتوقيتلتحديدالالزمةاإلجراءاتكافةالتخاذالبنكإدارةمجلستفويض.6

لشروطامنوغيرهاأعاله،بالبندالمحدداألقصيالحديتجاوزالبمااألولالمستوىمناإلضافيةالصكوكوهيكلكميةوتحديد

.بهاالخاصةواألحكام
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جدول األعمال 

ا  2رقماالتحاديالقانونبحسب–االجتماعفيالممثلةاألسهممن%75:تصويت)خاصقرارإلىتحتاجالتيالموضوعات:نثانيا

:(التجاريةالشركاتبشأن2015لسنة

جبرنامضمنالعالميةالمالأسواقفيسندات)األجلمتوسطةمصرفيةدينأوراقإلصداربرنامجإنشاءعلىالمصادقة.7

(اليالممركزهوقوةوسمعتهالبنكاسمسوى(الضماناتمننوعبأيمضمونةاألوراقهذهتكونوالالمدىمتوسطةالدينألوراق

فيإدراجهسيتمحيثأوالخاصعاماكتتاببشكلأخرىعمالتمنيعادلهاماأوأقصىكحدأمريكيدوالرمليارقيمةوتحديد

والسلعةالمالياألوراقهيئةومتطلباتبهاالمعمولالقوانينبجميعاإلصداراتهذهتتقيدأنشريطةالدولة،خارجالماليةاألسواق

.اإلماراتبدولةالمركزيوالمصرف

اإلدارةسمجلتفويضمعالبنك،مالرأسفيأسهمإلىللتحولأعالهالمذكورةاإلصداراتعنالناتجةاألدواتجميعقابليةعدم.8

هيئةطلباتمتمراعاةمعاإلصداراتهذهلتنفيذالمناسبةوالطريقةالعموميةالجمعيةتاريخمنعاميتجاوزالبماالوقتتحديدفي

.الشأنهذافياإلماراتبدولةالمركزيوالمصرفوالسلعالماليةاألوراق
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المتحدالعربيالبنكلمساهميسنويةالالعموميةالجمعية

:األولالبند

بشأن2018لسنة(14)رقماالتحاديالقانونمعيتماشىبماللبنكاألساسيالنظامتعديلعلىالموافقة

اعاةمرمعللبنوك،المؤسسيةالحوكمةونظامالماليةواألنشطالمنشآتوتنظيمالمركزيالمصرف

لعموميةاالجمعيةقرارتنفيذالبنكإدارةمجلسوتفويض،المختصةالجهاتموافقاتعلىالحصول

.االختصاصجهاتمنالمطلوبةالموافقاتعلىالحصولبعداألساسيالنظامبتعديل

.اإللكترونيةالبنكصفحةعلىنشرةتموالذيالمقترحةالتعديالتيبينوالذيالمرفقالجدولإلىاإلشارةيرجى
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النظام األساسي للبنك العربي المتحد ت المقترحة علىتعديالال

 شركة مساهمة عامة

جدول يظهر النصوص والمواد قبل وبعد التعديل

شرح التعديل النظام األساسي األصلي   النظام األساسي المعدّل

إضافة بنود جديدة إلى "التعريفات" لس اإلدارة الذي ليست لديه أي " يعني عضو مجعضو مجلس إدارة غير تنفيذي
ليات إدارية داخل الشركة، وقد يكون مؤهاًل أو غير مؤهاًل للتصنيف كـ"عضو مسؤو 

 مجلس إدارة مستقل".

ال تكون لديه عالقة " يعني عضو مجلس إدارة الشركة الذي "عضو مجلس إدارة مستقل
( أي 1"( و )الكيان األولمع الشركة أو مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا )"

( أي شركة تابعة للكيان األول، أو لمساهم مسيطر 2مساهم مسيطر في الكيان األول؛ )
( أي شركة شقيقة أو مؤسسة تابعة أو أي عضو آخر في 3في الكيان األول؛ و)
ون من شأن العالقة أن تؤدي إلى منفعة تؤثر في قرارات العضو. المجموعة، بحيث يك

ويتعين على العضو عدم الوقوع تحت أي تأثير غير مشروع، سواء كان داخليًا أو 

127



خارجيًا أو متعلقًا بالملكية أو السيطرة، يكون من شأنه أن يعيق اتخاذ عضو مجلس 
مستقل استقالليته بتحقق أي اإلدارة ألي قرار موضوعي. ويفقد عضو مجلس اإلدارة ال

 من الحاالت الواردة في التشريعات المطبقة.
 

( من القانون اإلتحادي رقم 17: الهيئة المشار إليها في المادة )"الهيئة العليا الشرعية“
 2018( لسنة 14)
 

 (4المادة )  (4المادة )

 األغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي:
 

 :هي الشركة أجلها من تأسست التي األغراض
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لتي تسمح االقيام لحسابها أو لحساب الغير بأي وبكافة األعمال المصرفية والمالية 
عامل بها القوانين المرعية والنافذة ، من وقت ألخر دون حصر أو استثناء والت

والتعاطي بجميع األمور المتعلقة بها والتي تدخل ضمن اختصاص المصارف 
تنفيذا  ألعراف المتعارف عليها محليا و دوليا. وللشركةالتجارية وفق القواعد وا

كورة أن تجري جميع التصرفات والمعامالت والعقود الالزمة ذألغراضها الم
 لك ومنها على سبيل المثال ال الحصر:ذل

 

األعمال المصرفية ضافة فقرة عن إ

المتوافقة مع أحكام الشريعة 

 اإلسالمية

 تسمح تيال والمالية المصرفية األعمال وبكافة بأي الغير لحساب أو لحسابها القيام
 ملوالتعا استثناء أو حصر دون ألخر وقت من ، والنافذة المرعية القوانين بها

 وفق  المصارف اختصاص ضمن تدخل والتي بها المتعلقة األمور بجميع والتعاطي
  دوليا و محليا عليها المتعارف واألعراف القواعد ووفق القوانين و األنظمة السارية

ً للتراخيص وأحكام وأحكام  المصرف المركزيالصادرة عن  والتوجيهات وفقا
في شأن المصرف المركزي وتنظيم  2018( لسنة 14القانون اإلتحادي رقم )

 . المنشات واألنشطة المالية.

 

مية كما للشركة ممارسة األعمال المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسال

بادئ مسواء لحسابها الخاص أو باإللشتراك مع الغير بشرط توافق هذه األعمال مع 

وبموجب األصول الشريعة والرخصة الممنوحة من قبل المصرف المركزي 

 والقواعد التنظيمية والتشريعية المطبقة بهذا الخصوص

 

 

 والمعامالت التصرفات جميع تجري أن المذكورة ألغراضها تنفيذا وللشركة
 ال المثال سبيل على ومنها وفق القوانين والتشريعات السارية لذلك الالزمة عقودوال

 :الحصر
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تعديل أرقام الفقرات  (21-1-4 -  1-1-4(  إلى ) 21-4 – 1-4تعديل أرقام الفقرات )

  4-2-1إضافة فقرات جديدة من 

 4-2-5 إلى 

الشرعية الداخلية تسمى " تشكل في الشركة لجنة مستقلة للرقابة  1-2-4

لجنة الرقابة الشرعية الداخلية " من ذوي الخبرة و األختصاص 

في فقه المعامالت المالية و المصرفية اإلسالمية تتولى الرقابة 

الشرعية على كافة أعمال وأنشطة و منتجات و خدمات و عقود 

و مستندات و مواثيق عمل المنشأة المعنية ، و إعتمادها ووضع 

في إطار القواعد و المبادئ و المعايير التي   ابط الشرعيةالضو

تضعها الهيئة العليا الشرعية ، و ذلك لضمان توافقها ما أحكام 

الشريعة اإلسالمية ، و يكون ما تصدره اللجنة من فتاوى أو آراء 

 ملزما . 

تعين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية من قبل الجمعية العمومية  2-2-4

نون الشركات التجارية ، و تعرض أسماء أعضاء وفقا ألحكام قا

لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على الهيئة العليا الشرعية 

إلجازاتها قبل عرضها على الجمعية العمومية و صدور قرار 

 بإعتماد تعيينها .

يحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن يشغلوا أي  3-2-4

يقدموا لها عمال خارج نطاق  وظيفة تنفيذية في الشركة أو أن

عمل اللجنة أو أن يكونوا مساهمين فيها أو تكون لهم أو ألقاربهم 

 حتى الدرجة الثانية أية مصالح مرتبطة بها . 

في حال وجود خالف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة  4-2-4

الشرعية الداخلية أو وجود خالف بشأن شرعية آمر ما بين لجنة 

، فإن األمر يحال  الشركةالداخلية و مجلس إدارة  الرقابة الشرعية
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إلى الهيئة العليا الشرعية ، و يعتبر رأي الهيئة نهائيا في هذا 

 الشأن .

لى على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إعداد تقرير سنوي يقدم إ 5-2-4

يئة الجمعية العمومية ، و يكون التقرير بالنموذج الذي تحدده اله

 القوانين واألنظمة السائدة. العليا الشرعية ووفق

يتولى التدقيق الشرعي الداخلي مراقبة امتثال الشركة بفتاوى  6-2-4

وأراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ويتبع هذا القسم مجلس 

اإلدارة وال يكون لموظفيها أية صالحيات أو مسؤوليات تنفيذية 

تجاه اإلعمال واألنشطة والعقود التي يقومون بمراجعتها أو 

التدقيق عليها من الناحية الشرعية ويرأس هذا القسم مراقب 

 شرعي يتم تعيينه من قبل مجلس اإلدارة.

(6المادة ) (6المادة )
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 تالسلطاصدرها تأو أنظمة  قوانينمع مراعاة أية وجميع أسهم الشركة إسمية، 
 يجب أن ال تقل مشاركة ،المختصة المعنية في شأن ملكية المصارف التجارية

% )واحد وخمسون( 51دولة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن المواطني 
 من رأس مال الشركة.

تعديل نسبة تملك مواطني الدولة  السلطاتصدرها تأو أنظمة  قوانينمع مراعاة أية وجميع أسهم الشركة إسمية، 
اطني ب أن ال تقل مشاركة مويج ،المختصة المعنية في شأن ملكية المصارف التجارية

 من رأس مالبالمائة ( ستون% )60 دولة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عنال
 الشركة.

(1)24المادة  (1)24المادة 

.  ة جديدةإضافة فقر
ويجب أن يكون كافة أعضاء المجلس غير تنفيذيين، كما يجب أن يكون ثلثهم على 

مجلس اإلدارة أن يكون عضو مجلس إدارة  األقل أعضاء مستقلين. ويجوز لرئيس
غير تنفيذي أو عضو مجلس إدارة مستقل، ويجب أال يحتوي مجلس اإلدارة أي 

 أعضاء تنفيذيين لديهم مسئوليات في الشركة

(2)24المادة  (2)24المادة 
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ينبغي في جميع األحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من المواطنين 
 اإلماراتيين

فقرة جديدةضافة إ  اتيين.ينبغي في جميع األحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من المواطنين اإلمار 
لس ( على األقل من المرشحين لعضوية مج20%ويجب أن يكون عشرين بالمائة )

.اإلدارة من اإلناث

(28لمادة )ا (28المادة )

غيرهم رئيساً تنفيذياً أو يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أعضائه أو من 
 عضواُ منتدباً أو مديراً عاماً للشركة، ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته

بدال من  إضافة "من غير أعضائه"

 "من بين أعضائه "
ً أو  غير منيجوز لمجلس اإلدارة أن يعين  ً أو عضواُ منتدبا ً تنفيذيا أعضائه رئيسا

 مديراً عاماً للشركة، ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته.

(29المادة )
(29المادة )

تشكيلها وفقاً  يهمجلس اإلدارة اللجان واألجهزة الدائمة التي يتوجب عل يشكل
ألحكام القوانين واألنظمة الصادرة عن السلطات المختصة المعنية، كلجنة 
التدقيق ولجنة المتابعات والمكافآت وجهاز الرقابة الداخلية مثالُ. كما له أن يشّكل 
ً لما يراه  أية لجان مختصة إضافية لمتابعة أو دراسة أو تنفيذ أية مسائل وفقا

 مناسباً.  

 تحديد تتضمن أن على اإلدارة مجلس يضعها إلجراءات وفقا اللجان لتشكي يتم
 اإلدارة مجلس رقابة وكيفية لها الممنوحة والصالحيات عملها ومدة اللجنة لمهمة
 باإلجراءات اإلدارة مجلس الى خطيا تقريرا ترفع أن اللجنة وعلى عليها،

أضافة نص للمادة تشكيلها وفقاً ألحكام  يهاألجهزة الدائمة التي يتوجب علمجلس اإلدارة اللجان و يشكل
القوانين واألنظمة الصادرة عن السلطات المختصة المعنية، كلجنة التدقيق ولجنة 

وجهاز ولجنة المخاطر ولجنة الترشيح ولجنة المخصصات المتابعات والمكافآت 
وفي جميع األحوال يجب أال تندمج لجنتي التدقيق والمخاطر  الرقابة الداخلية مثالُ.

أن يشّكل أية لجان مختصة  مجلس اإلدارةكما ل رى تابعة للمجلس.لجان أخ مع أي
 إضافية لمتابعة أو دراسة أو تنفيذ أية مسائل وفقاً لما يراه مناسباً.  

 لمهمة تحديد تتضمن أن على اإلدارة مجلس يضعها إلجراءات وفقا اللجان تشكيل يتم 
 عليها، اإلدارة مجلس رقابة وكيفية لها الممنوحة والصالحيات عملها ومدة اللجنة
 والنتائج باإلجراءات اإلدارة مجلس الى خطيا تقريرا ترفع أن اللجنة وعلى
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 اإلدارة مجلس وعلى مطلقة، بشفافية اليها تتوصل التي والتوصيات والنتائج
 .اليها المكلفة باألعمال التزامها من للتحقق اللجان عمل متابعة ضمان

 متابعة ضمان اإلدارة مجلس وعلى مطلقة، بشفافية اليها تتوصل التي والتوصيات
 .اليها المكلفة باألعمال التزامها من للتحقق اللجان عمل

(32)المادة  (32)المادة 

مجلس اإلدارة اجتماعاته في مركز الشركة أو أي مكان آخر يحدده المجلس  يعقد
كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناًء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب عضوين 

( على 2من أعضاء المجلس. ويجب أن يجتمع مجلس اإلدارة مرة كل شهرين )
 األقل.

للمادةإضافة نص  في مركز الشركة أو أي مكان آخر يحدده المجلس كلما يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته 
دعت الحاجة إلى انعقاده بناًء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب عضوين من أعضاء 

وفي جميع ، ( على األقل2دارة مرة كل شهرين )المجلس. ويجب أن يجتمع مجلس اإل
 .ل، في السنة( مرات، على األق6األحوال يجب على مجلس اإلدارة أن يجتمع ستة )

(42المادة ) (42المادة )

يتم توجيه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية إلى المساهمين بعد موافقة  

السلطات المختصة المعنية بنشر الدعوة لحضور االجتماع وجدول أعمال 

االجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية وبواسطة 

البريد المسجل إلى كل مساهم )وفي حالة الجمعية العمومية السنوية، مصحوبة 

بتقرير مجلس االدارة وتقرير مدققي الحسابات(. ويتم توجيه تلك الدعوة قبل ما 

( خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لعقد االجتماع. ويتم ارسال 15ال يقل عن )

السلطات المختصة المعنية ، خالل نسخة من االشعار وجدول االعمال ايضا إلى 

 الفترة الزمنية ذاتها.

إضافة نص للمادة يتم توجيه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية إلى المساهمين بعد موافقة  

السلطات المختصة المعنية بنشر الدعوة لحضور االجتماع وجدول أعمال االجتماع في 

وترسل الدعوات للمساهمين باللغة العربية ين تصدر إحداهما صحيفتين محليتين يوميت

أو عن طريق الرسائال النصية أوالبريد اإللكتروني أو أي  بواسطة البريد المسجل

ويتم توجيه تلك الدعوة قبل ما ال يقل عن  وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة.

ً من التاريخ المحدد لعقد االجتماع. ويتم ارسال نسخ15) ة من ( خمسة عشر يوما

االشعار وجدول االعمال ايضا إلى السلطات المختصة المعنية ، خالل الفترة الزمنية 

 ذاتها.

(43المادة ) (43المادة )
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إضافة فقرة جديدة
وفي جميع األحوال، يتعين أن يتم إتاحة فرص متساوية لجميع المساهمين  43-3

العمومية والتصويت على قراراتها،  للمشاركة الفعالة في مداوالت اجتماعات الجمعية
وللمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدل األعمال وتوجيه األسئلة 
بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات، وعلى مجلس اإلدارة أو مدقق 

 الحسابات اإلجابة على األسئلة بالقدر الذي ال يعرض مصالح الشركة للضرر.

(47المادة ) (47المادة )

يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إال إذا 
قررت الجمعية طريقة معينة للتصويت. ويجب أن يكون التصويت سرياً إذا تعلق 

 بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم.

نص للمادةإضافة 
يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إال إذا قررت  

( من قانون الشركات، 183مع مراعاة أحكام المادّة )الجمعية طريقة معينة للتصويت، 

يجوز للمساهمين التصويت في اجتماعات الجمعيّة العموميّة للشركة عن طريق 

ية المتبعة لدى السوق والمعتمدة من الهيئة مع مراعاة التصويت االلكتروني وفقاً لآلل

كافة الضوابط القانونية المتعلقة بالتصويت اإللكتروني وفقاً لما تقرره الهيئة من حين 

.إلى آخر

يجب أن يكون التصويت سرياً إذا تعلق بانتخاب أعضاء مجلس ، جميع األحوالوفي 
 اإلدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم.
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 (1) 55المادة   (1) 55المادة

يكون للشركة مدقق حسابات واحد أو أكثر من ذوي الكفاءة والخبرة تعينه الجمعية 

وتقدر  متتالية، سنوات ثالث تتجاوز ال ولمدة ،العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد

أتعابه. وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها ومراجعة حسابات 

ن يانوالشركة وفحص الميزانية وحساب األرباح والخسائر وضمان تطبيق الق

 نظام .ال هذاواألنظمة المرعية و

الجمعية يكون للشركة مدقق حسابات واحد أو أكثر من ذوي الكفاءة والخبرة تعينه  إضافة نص للمادة

وتقدر أتعابه.  ،متتالية سنوات ست تتجاوز ال ولمدة ،العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد

على الشركة أن تقوم بتغيير الشريك في مكتب التدقيق المسؤول باإلضافة إلى ذلك، 

مراقبة حسابات السنة المالية التي ى مدقق الحسابات وعل عن التدقيق كل ثالث سنوات.

ومراجعة حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب األرباح والخسائر عين لها 

 نظام .ال هذان واألنظمة المرعية ويانووضمان تطبيق الق
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المتحدالعربيالبنكلمساهميسنويةالالعموميةالجمعية

:النثانيالبند

نسبةبتعديلوذلكاألساسيالنظاممن(6)المادةنصتعديلعلىالموافقةأعاله،البندإلىباإلشارة

فيالدولةمواطنيمشاركةتقلالأنيجب"أنهعلىالتعديلبعدالمادةتنصبحيثالدولةمواطنوتملك

."الشركةمالرأسمنبالمائة(ستون)%60عنالشركةبقاءمدةطوالوقتأي
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المتحدالعربيالبنكلمساهميسنويةالالعموميةالجمعية

:النثالثالبند

متراكمةالالخسائرقيمةكاملإطفاءعلىالموافقةالمختصة،الجهاتمنالالزمةالموافقاتعلىالحصولبشرط

ألفوتسعمئةمليونوتسعونوسبعةثمانمئة)إماراتيدرهممليون897.90والبالغة2019ديسمبر31فيكما

:منخصما،(اماراتيدرهم

ومئةمليونوعشرونواثنانأربعمئة)إماراتيدرهممليون(422.10)لمبلغالخاصاالحتياطي.1

.(إماراتيدرهمألف

مليونوسبعونوخمسةأربعمئة)إمارتيدرهممليون(475.80)لمبلغالقانونياالحتياطي.2

.(إماراتيدرهمألفوثمنمئة

الرابعالبند

إلجراءاتاكافةالتخاذمنفردينالشركةإدارةمجلسأعضاءمنأيأوالتنفيذيالرئيستفويضعلىالموافقة

.الخصوصبهذاالخاصة
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المتحدالعربيالبنكلمساهميسنويةالالعموميةالجمعية

:الخامسالبند

باسميلييمافإليهاي شار)للتحويلقابلةغيراألولالمستوىمنإضافيةصكوكإصدارعلىالموافقة

بالعمالتيعادلهماأو)درهممليون250قدرهأقصىبحد  "(األولالمستوىمنإضافيةصكوك"

األول،المستوىمناإلضافيةالصكوكتلكتشمل)البنكمالرأسكفايةتعزيزألغراض،(األخرى

متحدةالالعربيةاإلماراتمصرفيطلبهاالتيواألحكامالشروطمدرجة،غيرأومدرجةتكونقدالتي

وكذلكفوائد،المدفوعاتإللغاءالبنكوتقديربالتبعية،المتعلقةواألحكامالشروطيشملبماالمركزي،

تطبيقهايتميالتالتخفيضوأحكامللمستثمرين،الفوائددفعإلزاميةعدمإلىتؤديالتياألحداثبعض

الماليةقاألوراهيئةومتطلباتبهاالمعمولالقوانينبجميعالتتقيدشريطة(الجدوىانعدامحالةفي

واإلمارات؛بدولةالمركزيوالمصرفوالسلع

:السادسالبند

تاريخمنمعايتجاوزالبماالتوقيتلتحديدالالزمةاإلجراءاتكافةالتخاذالبنكإدارةمجلستفويض

الحدزيتجاوالبمااألولالمستوىمناإلضافيةالصكوكوهيكلكميةوتحديدالعمومةالجمعيةقرار

.بهاالخاصةواألحكامالشروطمنوغيرهاأعاله،بالبندالمحدداألقصى

139



المتحدالعربيالبنكلمساهميسنويةالالعموميةالجمعية

:السابعالبند

مالالأسواقفيسندات)األجلمتوسطةمصرفيةدينأوراقإلصداربرنامجإنشاءعلىالمصادقة

مننوعبأيمضمونةاألوراقهذهتكونوالالمدىمتوسطةالدينألوراقبرنامجضمنالعالمية

قصىأكحدأمريكيدوالرمليارقيمةوتحديد(الماليمركزهوقوةوسمعتهالبنكاسمسوى(الضمانات

ةالمالياألسواقفيإدراجهسيتمحيثأوالخاصعاماكتتاببشكلأخرىعمالتمنيعادلهاماأو

وراقاألهيئةومتطلباتبهاالمعمولالقوانينبجميعاإلصداراتهذهتتقيدأنشريطةالدولة،خارج

.اإلماراتبدولةالمركزيوالمصرفوالسلعالمالية
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المتحدالعربيالبنكلمساهميسنويةالالعموميةالجمعية

:النثامنالبند

بنك،المالرأسفيأسهمإلىللتحولأعالهالمذكورةاإلصداراتعنالناتجةاألدواتجميعقابليةعدم

طريقةوالالعموميةالجمعيةتاريخمنعاميتجاوزالبماالوقتتحديدفياإلدارةمجلستفويضمع

لمركزياوالمصرفوالسلعالماليةاألوراقهيئةمتطلباتمراعاةمعاإلصداراتهذهلتنفيذالمناسبة

.الشأنهذافياإلماراتبدولة
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نشكر حضوركم ومشاركتكم
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