
 

 

 
 دعوة لحضور اجتماع جمعية عمومية  

 

 
 عصارا  الرابعاة والمقرر إنعقاده السااعة  ،م لحضور اجتماع الجمعية العموميةدعوة المساهمين الكرا )ش.م.ع( األول أبوظبييسر مجلس إدارة بنك 

 الشخصي،  للحضور  أبوظبي  -خلف منتزه خليفة   –  منطقة القرم  –ئيسي للبنك  وذلك في الطابق الرابع بالمقر الر  28/02/2023الموافق    ثالثاءاليوم  

ور االجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين رابط لحض أو من خالل المشاركة في اإلجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خالل استخدام
ل والتصويت ة جدول األعماالجتماع افتراضي ا ومناقشا ورن حضتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين معبر الرسائل القصيرة أو البريد اإللك

 ي: ول األعمال التالفي جد روذلك للنظ ،على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد االجتماع اإللكتروني
 

 . وافقة عليهلموا  31/12/2022 مالي عن السنة المالية المنتهيــة فــي سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك ومركزه ال (1

 والموافقة عليه.  31/12/2022سنة المالية المنتهية في  سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين لل (2

 . عليهاوالموافقة   31/12/2022خسائر للسنة المالية المنتهية في يان األرباح والبنك وب ل عمومية لالة  مناقشة الميزاني (3

المخصصات   (4 بشأن  اإلدارة  اقتراح مجلس  في  فــي  تو و  واالحتياطيات،النظر  المنتهيــة  الماليــة  السنـة  األرباح عن  بنسبة    31/12/2022زيع 

ً فلس   52 نقداً، حصة السهم الواحد % من رأس مال البنك المدفوع 52  .  ار درهمملي 5،74 قدرها  ة إجمالي، وبقيمة ا

 . فأة أعضاء مجلس اإلدارة مقترح مكا الموافقة على  (5

 . 2022نة ل سخل مالهم أع نع دارة  ضاء مجلس اإل ذمة أعء  رابإ (6

 . 2022ل سنة ي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلمة مدققإبراء ذ (7

 . وتحديد أتعابهم   2023مالية تعيين مدققي الحسابات للسنة ال (8

 . ارةإلدس اجلأعضاء مانتخاب  (9

 .  والمصادقة عليه  ة لياخ لشرعية الدابة اوي للجنة الرقر السنالتقري ر فيالنظ( 10

 . 31/12/2022 في هية تلسنة المالية المننك اإلسلمية لت البنشاطا عن حقة المست ة ا لزكا عن  خطار إلا (  11

 

 : قرارات خاصة 

التالية من تعديل    (  12)  ,  (29)  , (26)  ,  (25),   (23),  (21),  (19),  (18),  (17),  (15),  (5),  (3)  , (1)التمهيد،    :للبنكالنظام األساسي    المواد 

قانون الشركات التجارية  بلالمتثال  وذلك  (65)  و   (64), (56) ,  (52)  ,(50)  (, 49) ,(48), (47), (46)  ,  (42), (41) ,(39), (37) ,(34) ,  (32)

على    والسلعراق المالية  األو رات المركزي وهيئة  ما اإل  فمصر  بعد موافقة  بها  تي يمكن للبنك القيامنشطة البعض األ  وإضافة  2021( لسنة  32رقم )

      www.bankfab.com: روني لكتالبنك اإل وموقع  السوقموقع زيارة يرجى ذه التعديالت لإلطالع على ه  . ساسينظام األال تتعديال 

information/agms-relations/shareholder-fab/investor-t/abouae-ncom/ebankfab.ttps://www.h 

 

 س اإلدارة بما يلي:وتفويض مجلعلى الموافقة  (13)

  ، مستقلو على أساس  ، سواء بموجب برنامج أأسهم ويل إلى  غير قابلة للتح  أخرى مالية  وراق  أأو    سالمية إصكوك  و  دات قرض أسنإصدار  )أ(  

  ال يتجاوز   اإلصدارات الجديدة أن ي حالة  فو  ،اماتاللتزلية إلدارة ا عمأي  ائمة، أو الدخول في  امج الق البر   تحديثأو    ديدةج  ي برامجإنشاء أأو  

  اولدتمنصة  ورصة أو أي  مقبولة للتداول في البأو  دلها بأي عملة أخرى( وسواء كانت مدرجة و/ا يعا)أو م   يأمريك   مليارات دوالر   10  غهامبل

و غير/أخرى  وتجةمدر  أو  ش  مجلسويض  ف،  بتحديد  أواإلدارة  السندات  تلك  إصدار  غيراإلسالصكوك    روط  أو  المالية،  المية  األوراق  من  ها 

 ك. للبنحكام النظام األساسي أمع مراعاة  ختصة هات المفقة الجعلى مواالحصول   بعد وتحديد تاريخ إصدارها

 

عادله  ا ي )أو مي يكمروالر أ مليار د 1 ل إلىيص بلغ إجماليبم ظيمي، التن لمالا ألغراض رأس  أس الماللر لاألو إضافية للشق إصدار سندات   ( )ب

  بغينيكما يرها من األوراق المالية، إلسلمية أو غلصكوك اات أو ابتحديد شروط إصدار تلك السندوتفويض مجلس اإلدارة  ي عملة أخرى(بأ

في   ية التبع: يةالي ذلك الخصائص الت، بما فمتحدة المركزي ية الالعربرات امها مصرف اإل التي يتطلب محكا الشروط واأل  تتضمن هذه السندات أن

  مبلغبموجبها تخفيض ال يحتوي شروطا  يتمحاالت وأن لبعض ا  رين فيمثمستلل   الفوائدب، والحق التقديري للبنك في عدم دفع أو إلغاء الترتي

http://www.bankfab.com/
https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations/shareholder-information/agms


 

 

أخرى،   ول منصة تدا يأ  ها للتداول في البورصة أوالسندات و/أو قبولراج د إ تم ما  إذا تنفيذقابلية ال رتوفم عدفي حالة  م إعمالهائيسي ويتالر

 درجة. م غير في حال كونها و/أو

 

دله  )أو ما يعا  والر أمريكيمليار د 1 ل إلىيص بلغ إجماليالتنظيمي، بم لمالألغراض رأس ال الما لرأس  نياثإصدار سندات إضافية للشق ال)ج( 

ت أو الصكوك لك السندات ط إصداروشرد بتحديفويض مجلس اإلدارة تو س مستقلأسا على ج أومابرنسواء بموجب   (لة أخرى عم يأب

المتحدة   العربيةارات اإلم التي يتطلبها مصرف  روط واألحكامالسندات الش ذه من ه تتض  ي أنينبغكما اإلسلمية أو غيرها من األوراق المالية، 

ثمرين في بعض الحاالت  مستلل د ائالفوغاء إل و في عدم دفع أقديري للبنك ب، والحق التترتيلافي  ة يعالتب التالية: ك الخصائص  لذي فا بمالمركزي، 

ي و قبولها للتداول فت و/أاج السنداما تم إدر إذا قابلية التنفيذ في حالة عدم توفر ي ويتمغ الرئيسبموجبها تخفيض المبل يحتوي شروطا  يتموأن 

 درجة.م غير هال كوني حاأو ف/ل أخرى، واومنصة تد أو أيصة روالب

 

  

   : ملحظات 

جيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود  س تبعد    نعجتماع  الا الذين سيحضرون    البنكة األوراق المالية والسلع، على مساهمي  ت هيئوجيهاتعلى    بناءً  .1
ل  جيتسلاق  لغم إويت  2023فبراير    27الموافق    ثنيناالمن يوم    عصراً   ةالثالثعة  من السا  باراً اعتل  يسجيفتح باب الت.  إلكترونياً جمعية العمومية  ال اجتماع  

ي:  تالال  يترونني، يرجى زيارة الموقع اإللكاإللكترو  ولغايات التصويت  سجيلللت  . 2023فبراير    28الموافق  لثاء  ثالمن يوم  راً  عصالرابعة  تمام الساعة  في  
 www.smartagm.aeا   ب علىويج نلتوكيحاملي  البن  م  سخةلت إرسال    م س مع اال   is@bankfab.comريد اإللكتروني  التوكيلت على عنوان 

 . ل نصية للتسجيلئاالمتحرك الستلم رسهاتف قم الور

له   .2 يالعمومية  جمعية  ال اجتماع    رحضو  حقيجوز لمن  يختاره من غير أعضاء  أن  اإل نيب عنه من  العاملين    دارةمجلس  الوساطة  شرك أو  ك  نلبباأو  أو  ة 
ئة  ا%( خمسة بالم 5ر من )على أكث  ذه الصفةبه   ن حائزاً يلعدد من المساهم  وكيلً   وكيلكون ال ابت بالكتابة ويجب أال يبمقتضى توكيل خاص ثا  به  العاملين

ً ة وفاقديها النائبون عنهم  ياألهل  ناقصي  ، ويمثلالبنكمال  رأس  من   ( 40)  رقم  ادةم ل من ا  2و    1  ردة بالبندينات الواطاة االشترأن يتم مراعا)على   .قانونا
مج  رئيس  قرار  )من  رقم  الهيئة  إدارة  لسنة  /3لس  اعتماد  2020ر.م(  ح   بشأن  االطلالمساهم لشركات  اة  وكم دليل  ويمكنكم  العامة(  اة  على  إلفصاح ع 

 وكيل. التالعتماد ءات الواجبة اإلجرا على موقع السوق اإللكتروني بشأن البنكة لى صفح المنشور ع 

 .كللبنعمومية عية الع الجمماجتفي امثلة مل عن ثلثة أرباع األسهم ال ق ن الذين يملكون ما ال يغلبية أصوات المساهميدر بألصاا  ص هو القرارالقرار الخا .3

الجمعية    اجتماع  له فيليمث  مه،يقوم مقادارته أو من  مجلس إ   مين على إدارته بموجب قرار منه أو القائأحد ممثلي  يفوض باري أن  شخص إعتيجوز ألية   .4
   .التفويض وجب قرارحيات المقررة بم، ويكون للشخص المفوض الصلللبنك ميةموالع

   ة العمومية.الجمعياجتماع تصويت في حب الحق في الا ص  هو 2023 فبراير 27الموافق   االثنينم  يوي مسجل فال ميكون مالك السه .5

ً   العموميةية  جمععقاد ال ال يكون ان .6 هذا    فرافإذا لم يتو  ، البنكل  %( من رأسما 50ون بالوكالة ما ال يقل عن )مثلي  ملكون أو ن يهموحضره مسا ا  إذال   إصحيحا
ا  في  األ النصاب  عقف  ولالجتماع  االجت سيتم  وا  2023  مارس  07افق  ولم ا  ثاءلثاليوم  ثاني  ال  ماعد  الزمان  نفس  التوفي  وتكون  ال لمكان  صادرة  كيلت 

 .حضره مساهم واحد على األقلذا  إ  يحاً صح تماع الثاني، ويعتبر االجل فعو المسارية   األولجتماع لل

وذلك في (  2023مارس    08  اريخترين بتأي المش )  2023مارس    10ق  فواالم   جمعةالالسهم المسجل في يوم    مالك  اح هوبي األرق فالحصاحب  يكون   .7
أي المشترين )  2023مارس    17  عةمجال م  لمسجل في يوالك السهم ام  اح هوربيكون صاحب الحق في األ. و2023فبراير  28جتماع في  حال انعقاد اال

 . 2023 مارس 07تماع في في حال انعقاد االج( 2023مارس    15بتاريخ 

وظبي أب  زع بواسطة سوقلتي ستورباح اضمان استلم األل  لألوراق الماليةبوظبي  أسوق  لدى  صة بهم  ال الخات االتصيث بياناهمين تحداسلمسادة ال ا  على .8
 .ةيالمالق لألورا

للمساهمين من  البنكيقوم  س  .9 بعد ويحق  االجتماع عن  وقائع  المدرجة  بتسجيل  الموضوعات  الاقشة  الجمعية  أعمال  وتو ي ومعم في جدول  إ األ   جيهة  لى سئلة 
 لحسابات. ا ومدقق  اإلدارة مجلس

 . أبوظبيفي للبنك  الرئيسالمقر في  سيعتبر االجتماع بأنه انعقد  .10

لل   .11 ال ساد يمكن  ااالطل  ساهمينمة  على  الموقع  لما  ناتلبياع  خلل  من  للبنك  أب  www.bankfab.comللبنك    اإللكترونيالية  لألظو وسوق   اق ور بي 
سلع رسمي لهيئة األوراق المالية والال  موقع بال   لرئيسيةلصفحة اعلى ا  مالية ال  ين في األوراق لمستثمرحقوق ا   على دليل   واالطلع   www.adx.aeية مالال

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

 

 

 ،يق ،،توف وهللا ولي ال
 إلدارة مجلس ا                                                                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 توكيل خاص

http://www.bankfab.com/
http://www.adx.ae/
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx


 

 

 ع      المحترمم.ش. ألولبي انك أبوظإدارة بمجلس  رئيس د/السي  

  تحي ـة طي بـة وبعـد،

 ........ ..................................................................... .....................................: ................ نحن/أنا

 ل: التوكي اذجب هبمو نُعي ن/أُعي ن ،.م.عش ولاأل اهمين في بنك أبوظبي / المس المساهم

 ...........................................................................................................................................ةالسي د/

ضه وكيلً عن ي/عن ا ض/ وأفو  ت باسمي/باسمنا ونه بأن يونفو   وأي تأجيل له.  28/2/2023الموافق  لثلثاءايوم  ر إنعقادهلمقرعمومي ة اة اللجمعي  تماع افي اج ي/عن اةً عن  يابصو 

 .............. ....................... ............مساهم:................ال رقم

 

.. .....................................التوقيع:........               م          3202تحريًرا في:      /      /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


