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 ذيال") أن یدعوكم لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة البنك) ("ش.م.ع( البنك العربي المتحدیسر مجلس إدارة 

دون و افتراضیًا ظھراً  1:00في تمام الساعة  2022 أبریل   14یوم الخمیس الموافق  سوف ینعقد بمشیئة هللا
 .الوارد أدناه حضور فعلي، وذلك لمناقشة واعتماد جدول األعمال

 
وفقًا  -من األسھم الممثلة في اجتماع الجمعیة العمومیة  ٪50بنسبة  یمرر( بقرار عاديسیتم اعتمادھا البنود التي 

 :)2015لسنة  2لقانون الشركات التجاریة رقم 
 

دیسمبر  31أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المنتھیة في  حولواعتماد تقریر مجلس اإلدارة مناقشة  .1
2021. 

 
 .2021دیسمبر  31لسنة المنتھیة في عن االمركز المالي للبنك المالي حول  تقریر المدققواعتماد  مناقشة .2

 
دیسمبر  31لسنة المنتھیة في للبنك عن االمیزانیة العمومیة وحساب األرباح والخسائر واعتماد مناقشة  .3

2021. 
 

عن عام سھم عالوات األنقدیة أو ال ، سواءرباحاألتوصیة مجلس اإلدارة بعدم توزیع واعتماد مناقشة  .4
2021. 

 
 .2021واعتماد توصیة مجلس اإلدارة بعدم توزیع أجور مجلس اإلدارة عن عام مناقشة  .5

 
أو عزلھم ورفع دعوى  2021دیسمبر  31في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتھیة  .6

 .مسؤولیة علیھم، حسب االقتضاء
 

أو عزلھم ورفع دعوى  2021دیسمبر  31إبراء ذمة مدققي حسابات البنك عن السنة المنتھیة في  .7
 .مسؤولیة علیھم، حسب االقتضاء

 
 .عابھموتحدید أت 2022دیسمبر  31المنتھیة في  المالیة تعیین مدققي حسابات البنك للسنة .8

 
 

 رقم قاً للمادةوف ،لبنكلتفویض أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبین للمشاركة في األعمال التجاریة المنافسة  .9
 .2015لسنة  2) من قانون الشركات التجاریة رقم 152(
 

النظر والموافقة على التقریر الشرعي السنوي للجنة الرقابیة الشرعیة الداخلیة وتجدید التعیین ألعضاء  .10
 الرقابیة الشرعیة الداخلیة لجنة

 

 
 
 
 
 
 

 

 العمومیةدعوة لحضور الجمعیة 
 مساھمي البنك العربي المتحد (ش.م.ع)ل
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 مالحظات
 

سھمي"، " الرقمیة لسوق أبوظبي لألوراق المالیةمنصة الیجوز للمساھمین التسجیل والتصویت باستخدام  .1
التالي:  االستفسارات حول إجراءات التصویت اإللكتروني، یرجى زیارة الرابطولمزید من 

https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420  
 

بخالف أعضاء مجلس ، یختارهیجوز ألي مساھم لھ حق حضور الجمعیة العمومیة تفویض أي شخص  .2
یحمل أال ، على خاص كتابيشركة أو شركة الوساطة أو موظفیھا بموجب توكیل اإلدارة وموظفي ال

المساھمون القصر من رأس مال البنك. ویمثل  ٪5المفوض من قبل عدة مساھمین ما یتجاوز أكثر من 
من  2و  1. "على أن یتم مراعاة اإلشتراطات الواردة بالبندین  ممثلیھم القانونیینأو المحجور علیھم 

بشأن اعتماد دلیل حوكمة  2020/ر.م) لسنة 3) من قرار رئیس مجلس إدارة الھیئة رقم (40رقم (المادة 
الشركات المساھمة العامة.) ویمكنكم اإلطالع على اإلفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع 

 السوق اإللكتروني بشأن اإلجراءات الواجبة إلعتماد التوكیل."
 

بموجب قرار صادر عن  اأو المسؤولین عن إدارتھ اأحد ممثلیھفویض یجوز للشخصیة االعتباریة ت .3
 یتمتع الشخص، على أن للبنك عمومیةجمعیة اجتماع في أي ھا أو أي كیان مماثل لتمثیل امجلس إدارتھ

 .المفوض بالصالحیات المحددة بموجب قرار التفویض
 

بما  )من خالل وكیل(شخصیًا أو في حال حضور المساھمین إال  قانونيبشكل  العمومیةالجمعیة  تعقدال  .4
في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع األول ، ومن رأس مال البنك ٪50ما ال یقل عن  یمثل

لتوقیت، على أن یكون وا المحلفي نفس  2022أبریل   21، یعقد اجتماع ثان في العمومیةللجمعیة 
 .بغض النظر عن نسبة حضور المساھمین قانونیًااالجتماع الثاني 

 
 أبریل  13 الموافق یوم األربعاء ،مالك السھم المسجل في یوم العمل السابق الجتماع الجمعیة العمومیةیعد  .5

 .صاحب حق التصویت في االجتماع 2022
 

مكن للمساھمین استعراض التقاریر المالیة والحوكمة واالستدامة للبنك على موقع  .6
،  www.adx.ae والموقع اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق المالیة . www.UAB.ae  البنك

 السلعالمالیة ولإلطالع على دلیل حقوق المستثمرین في األوراق المالیة، یرجى زیارة موقع ھیئة األوراق 
  :www.sca.gov.ae "تحت الرابط التالي 
 

على األقل من األسھم الممثلة  ٪75 بما یعادلأغلبیة المساھمین المتخذ من قبل قرار الالقرار الخاص ھو  .7
 .للبنكالجمعیة العمومیة في اجتماع 

 
 لرابط: ادلیل عالقات المستثمرین على الصفحة الرئیسیة لھیئة األوراق المالیة والسلع على یتوفر  .8

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