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 لخم�ساالذي ینعقد یوم دعوتكم لحضور اجتماع الجمع�ة العموم�ة  ("البنك") البنك العر�ي المتحد ش م ع�سرُّ مجلس إدارة 
 مرئ�ا�/عن �عد دون حضور شخصي لمناقشة جدول األعمال التالي واعتماده.مساًء  1:00، الساعة 2021إبر�ل  29الموافق 

 
ره مساهمون حاملون أسهمًا بواقع  البنود المزمع اعتمادها �موجب قرار عادي -1 وُممثِّلون في الجمع�ة  %50(ُ�مرِّ

 :)2015لسنة  )2(وفقًا لقانون الشركات التجار�ة رقم  -عموم�ة 
د�سمبر  31تقر�ر مجلس اإلدارة �شأن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المنته�ة في واعتماد  استعراض -1

2020. 
 .2020د�سمبر  31تقر�ر المدقق �شأن المركز المالي للبنك للسنة المنته�ة في استعراض واعتماد  -2
د�سمبر  31في المیزان�ة العموم�ة وحساب الر�ح والخسارة لدى البنك للسنة المنته�ة استعراض واعتماد  -3

2020. 
 .2020توص�ات مجلس اإلدارة �عدم توز�ع األر�اح سواء النقد�ة أو أسهم المكافأة لعام استعراض واعتماد  -4
 .2020لعام  أي مكافآت لمجلس اإلدارةاستعراض واعتماد توص�ات مجلس اإلدارة �عدم توز�ع  -5
رفع دعوى المسؤول�ة عزلهم و أو  2020د�سمبر  31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنته�ة في  -6

 ضدهم حسب االقتضاء.
أو عزلهم ورفع دعوى المسؤول�ة ضدهم  2020د�سمبر  31إبراء ذمة مدققي البنك عن السنة المنته�ة في  -7

 حسب االقتضاء.
 .أتعابهموتحدید  2021د�سمبر  31تعیین مدققي البنك للسنة المنته�ة في  -8
 ) سنوات.3اخت�ار أعضاء مجلس إدارة البنك للمدة التال�ة ال�الغة ثالث ( -9

أعضاء مجلس اإلدارة الذین اختارهم البنك للمشاركة في األنشطة التجار�ة �التنافس مع البنك وفقًا  تفو�ض -10
 .2015) لسنة 2قانون الشركات التجار�ة رقم () من 152للمادة (

 استعراض واعتماد التقر�ر السنوي لهیئة الرقا�ة الشرع�ة الداخل�ة. -11
استعراض واعتماد تعیین د. شیخ موسى طارق أحمد خوري بوصفه عضوًا جدیدًا في لجنة الرقا�ة الشرع�ة  -12

الحالین ( دكتور أحمد الحداد و الدكتور عبدالعز�ز  و تجدید عضو�ة اإلعضاء  للبنك العر�ي المتحد ةالداخل�
 .العنزي )

مناقشة تعیین ُممثِّلین �الن�ا�ة عن المساهمین لحضور اجتماعات الجمع�ة العموم�ة وتحدید أتعابهم �التوافق  -13
 مع متطل�ات هیئة األوراق المال�ة والسلع في هذا الصدد.

 دعوة لحضور الجمع�ة العموم�ة
 لمساهمي البنك العر�ي المتحد ش م ع



ره مساهمون حاملون أسهمًا بواقع  غیر عاديالبنود المزمع اعتمادها �موجب قرار  -2 وُممثِّلون في الجمع�ة  %75(ُ�مرِّ
 :)2015) لسنة 2وفقًا لقانون الشركات التجار�ة رقم ( -عموم�ة 
 

بر عفي طرح خاص  غیر قابل للتحو�لأي إصدار لسندات أو غیرها من أدوات الدین استعراض واعتماد  -1
دوالر أمر�كي أو ما  100,000,000أقصى مبلغ ترتی�ات مضمونة سواء على شكل قروض أو سندات �حد 

 ومتطل�ات هیئة األوراق المال�ة والسلع ومصرف ةُ�ساو�ه �العمالت األخرى امتثاًال لجم�ع القوانین السار�
زم إلصدارها �ما ال یجاوز عام من ما یل التخاذوتفو�ض مجلس اإلدارة  اإلمارات العر��ة المتحدة المركزي.

 .و�مراعاة الضوا�ط القانون�ة المنظمة تار�خ الجمع�ة العموم�ة
 
 

 إ�ضاحات
یجب على مساهمي الشركة الحاضر�ن مرئ�ًا تسجیل حضورهم إلكترون�ا� وفقًا لتوجیهات هیئة األوراق المال�ة  -1

ق ، كما �مكن للمساهمین في سو العموم�ة السنو�ةحتى یتمكنوا من التصو�ت على بنود الجمع�ة والسلع 
أبوظبي لألوراق المال�ة التسجیل والتصو�ت إلكترون�ا� �استخدام المنصة الرقم�ة المتكاملة لدى سوق أبوظبي 

لالستفسار �شأن إجراءات التسجیل والتصو�ت ُیرجى ز�ارة الموقع اإللكتروني لدى سهمي". لألوراق المال�ة "
 .800239أو االتصال �الرقم المجاني  www.adx.aeوراق المال�ة سوق أبوظبي لأل

ل في سجل أسهم الشركة بتار�خ  -2 یتمتع �الحق  2021إبر�ل  28یجوز لكل مساهم (فردي كان أم شركة) ُمسجَّ
أي عضو من أعضاء مجلس بخالف -في حضور الجمع�ة العموم�ة تفو�ض أي ُممثِّل/وكیل من اخت�اره 

وكیل ألي  �موجب وكالة خط�ة. ال �حمل أي -اإلدارة أو موظف لدى البنك أو شركة الوساطة أو موظف�ه
األقل�ة أو الخاضعین ن و ل المساهممن رأس مال البنك، وُ�مثَّ  %5عدد من المساهمین بهذه الصفحة أكثر من 

 لحظر من ِقبل ُممثِّلیهم القانونیین.
 %50ُ�مثِّلون ما ال �قل عن (شخص�ا� أو بوكالة) الجمع�ة العموم�ة سار�ة ما لم �حضر مساهمون  ال ُتعدُّ  -3

قد ع�ُ عموم�ة الجمع�ة اجتماع للمن أسهم رأس مال البنك. إذا لم �كن النصاب القانوني حاضرًا في أول 
ن ع�غض النظر  اً سار� الثانياالجتماع عدُّ �ُ في المكان والوقت ذاتهما و  2021 مایو 10في  ثانٍ  اجتماع

 نس�ة حضور المساهمین.
ل في یوم العمل السابق الجتماع الجمع�ة العموم�ة  -4 إبر�ل  28الموافق  األر�عاءیوم ُ�عدُّ مالك أي سهم ُمسجَّ

 حامًال لحق التصو�ت في االجتماع. 2021
المقترحة على النظام األساسي على  یجوز للمساهمین االطالع على القوائم المال�ة لدى البنك والتعد�الت -5

 الموقع اإللكتروني لدى سوق أبوظبي لألوراق المال�ة.
 ).9عدد أعضاء المجلس المزمع اخت�ارهم هو ( -6
 ) أ�ام من تار�خ هذه الدعوة.10�ظل �اب الترش�حات لعضو�ة المجلس مفتوحًا لمدة عشرة ( -7
) 2شروط المنصوص علیها في القانون االتحادي رقم (یجب على أي مشرح لعضو�ة المجلس أن �ستوفي ال -8

 �شأن الشركات التجار�ة والنظام األساسي للبنك. 2015لسنة 

http://www.adx.ae/
http://www.adx.ae/


للمز�د من المعلومات �شأن المستندات المطلو�ة لترش�حات المجلس الجدیدة ُیرجى ز�ارة الموقع اإللكتروني  -9
 investor.relations@uab.aeعلى البر�د اإللكتروني:  أو www.uab.aeللبنك 

 یجوز ألي مرشح لعضو�ة المجلس التنازل عن ترش�حه لصالح شخص آخر عقب إغالق فترة الترش�حات. -10
وعلى موقعه  النشرات في مقره الرئ�سي ینشر البنك أسماء المرشحین ومعلوماتهم المتعلقة �الترش�ح على لوحة -11

 أ�ام. 5�مدة ) قبل االجتماع المؤرخ  www.uab.aeاإللكتروني (
ُترسل قائمة �أسماء المرشحین عقب إغالق �اب الترش�حات إلى مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة المركزي،  -12

 ین عقب إغالق �اب الترش�حات إلى هیئة األوراق المال�ة والسلع، والسوق.كما ُترسل قائمة �أسماء المرشح
ره أغلب�ة المساهمین الذي �حملون ما ال �قل عن  -13 من األسهم الُممثَّلة في  %75القرار الخاص هو قرار ُ�مرِّ

 الجمع�ة العموم�ة للبنك.
 وراق المال�ة والسلع:دلیل عالقات المستثمر متوفر على الصفحة الرئ�س�ة لهیئة األ -14

protection.aspx-investor-https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority 
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