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 تقریر حول اجتماع الجمعیة العمومیة

 
 البنك التجاري الدولي ش.م.ع.:  االســـــــم 
 ۲۰۲۲مارس  ۲۳:  التاریــــخ 
 
 ن بعد الظھرم ۱:۰۰ إلى صباحاً  ۱۱:۰۰: من  تالوقــــ 
 
 خالل التواصل المرئي عن بعد من  : المـــــكان 
 

 
 

 
 

 المنصب أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

 الرئیس  ي الشحيالسید/ سیف عل .۱

 نائب الرئیس   السید/ علي راشد المھندي .۲

 عضو  السید/ محمد علي مصبّح النعیمي .۳

 عضو  بن فھد المھیريأحمد السید/ مبارك  .٤

 عضو  الدكتور/غیث ھامل آل غیث القبیسي .٥

 عضو  اآلنسة / میثاء سعید الفالسي .٦

 عضو السید/ فیصل علي التمیمي .۷

 عضو  السید/حمد صالح التركیت .۸
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 جدول األعمال للجمعیة العمومیة 

 
 

 لم یقر اقر البـــــنود

سماع تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي 
 ھم والتصدیق علی۳۱/۱۲/۲۰۲۱عن السنة المالیة المنتھیة في 

X 
 

سماع تقریر مدقق الحسابات عن السنة المالیة المنتھیة في 
 دیق علیھم والتص۳۱/۱۲/۲۰۲۱

X 
 

سماع تقریر لجنة الرقابة الشرعیة الداخلیة عن السنة 
 والتصدیق علیھ م۳۱/۱۲/۲۰۲۱المنتھیة في 

X 
 

السنة مناقشة میزانیة البنك وحساب األرباح والخسائر عن 
 والتصدیق علیھا م۳۱/۱۲/۲۰۲۱المالیة المنتھیة في 

X  

 بأحكام المرسوم تعیین لجنة الرقابة الشرعیة الداخلیة عمالً 
م في شأن المصرف المركزي ۲۰۱۸لسنة  ۱٤بقانون اتحادي رقم 

 وتنظیم المنشآت واألنشطة المالیة

X  

م وتحدید ۲۰۲۲تعیین مدققي الحسابات للسنة المالیة 
 أتعابھم.

X  

الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بعدم توزیع أرباح عن 
 م۲۰۲۱/ ۳۱/۱۲السنة المالیة المنتھیة في 

X  

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة 
 م۳۱/۱۲/۲۰۲۱في

X  

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالیة المنتھیة في 
 م۳۱/۱۲/۲۰۲۱

X  

الموافقة على توصیة مجلس إدارة البنك بصرف المكافأة 
 م۲۰۲۱عن العام  السنویة لموظفي البنك

X 
 

  X أعضاء مجلس اإلدارة مكافأةقترح بشأن الموافقة على م

 خاصة القرارات ال
بناًء على المادة رقم  المصرف المركزي متثاال لمتطلبات ا
م في شأن ۲۰۱۸لسنة  ۱٤) من المرسوم بقانون اتحادي رقم ۱/۷٦(

المصرف المركزي وتنظیم المنشآت واألنظمة المالیة تنفیذا  
ة رأس مبدئیًا على زیاد للمرسوم االتحادي المذكور، الموافقة

) سھم ۸۸۹٬۱۰۰٬۰۰۰مال البنك التجاري الدولي من خالل إصدار (
جدید بحیث یصبح رأسمال البنك بعد الزیادة مقداره 

 ) درھم شریطة ما یلي :۲٬٦۲٦٬٥۰۰٬۰۰۰(
 

یومًا  بحد اقصي من   ۱۸۰قیام  مجلس إدارة البنك خالل  -أ
موافقة تاریخ الیوم التالي لصدور القرار الخاص بال

المبدئیة على الزیادة بعرض خطة عمل لعملیة زیادة رأس 
والمدة الزمنیة  ال  واستخدامات حصیلة الزیادةالم

لعملیة الزیادة وتحدید قیمة عالوة اإلصدار لكل سھم جدید  

 
X 
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ل یوافق علیھ "ان وجدت" معتمدة من مستشار مالي مستق
مصرف االمارات المركزي ، على الجمعیة العمومیة للنظر 
في اصدار قرار خاص بالموافقة على خطة العمل وزیادة 

) سھم جدید  ۸۸۹٬۱۰۰٬۰۰۰شركة من خالل إصدار (رأسمال ال
مع عالوة اصدار "إن وجدت " بشكل نھائي لیصبح رأسمال 

 درھم. )۲٬٦۲٦٬٥۰۰٬۰۰۰البنك یبلغ (
 
على الجمعیة العمومیة المشار الیھا بالبند  ُیعرضأن  -ب

(أ) أعاله سماع تقریر مدقق الحسابات عن عملیة الزیادة 
 وتقریر مجلس اإلدارة بھذا الشأن.

 
ن یعرض على الجمعیة العمومیة المشار الیھا بالبند (أ) أ -ج

أعاله مواد النظام األساسي للبنك قبل وبعد التعدیل بشأن 
وافقة بموجب قرار خاص على ك للمزیادة رأسمال البن

 التعدیالت. 
 

ُیعتبر القرار الخاص بالموافقة المبدئیة الوارد بالبند  -د
) أعاله كأن لم یكن في حال انتھاء المدة المحددة ۱(

بالبند (أ) دون العرض على الجمعیة العمومیة للبنك أو 
انعقاد اجتماع الجمعیة خالل المدة المشار الیھا أعاله 

ر خاص بالموافقة بشكل نھائي على زیادة ور قراوعدم صد
 البنك. لرأسما

مصرف اإلمارات العربیة الحصول على الموافقات الرسمیة من  -ه
وھیئة األوراق المالیة والسلع على خطة  المتحدة المركزي

العمل بزیادة رأسمال البنك وقیمة عالوة اصدار لكل سھم 
بھذا للبنك  جدید "ان وجدت " وتعدیالت النظام األساسي

 الشأن.  
أو أي شخص یفوضھ مجلس اإلدارة  –تفویض مجلس إدارة البنك 

التخاذ أي قرار باسم البنك والقیام بأي إجراء قد  –بذلك 
یكون ضروریًا لتنفیذ القرار سالف الذكر، ویشمل ذلك على 

لتواصل والتفاوض مع أي شخص أو اسبیل المثال ولیس الحصر 
وخارج دولة أو غیر ذلك) داخل  كیان (سواء كان جھة رسمیة

اإلمارات العربیة المتحدة، واتخاذ ما یلزم من القرارات 
واإلجراءات للحصول على الموافقات الالزمة لزیادة رأس مال 

 البنك.

 X 

 
 
 

 ديفحال الص :االسم
 
 : ..................................................لتوقیعا
 

 ۲۰۲۲ارس م ۲۳: التاریخ
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