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 2022فبراير  28  التاريخ: 

 بنك أبوظبي األول ش.م.ع    اسم الشركة املدرجة: 

 2022 فبراير  28في  حداأل    تاريخ ويوم االجتماع: 

  االجتماع توقيت بدء 
 
 الرابعة عصرا

  توقيت نهاية االجتماع 
 
 الخامسة عصرا

 تقنية الحضور عن بعد  :مكان انعقاد االجتماع 

رئيس اجتماع الجمعية 

  العمومية: 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة –معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان 

  اإلجمالي نصاب الحضور 

 مئوية من رأس املال(:  )نسبة

79.91% 

  موزعة كما يلي:

نسبة الحضور   .1

 الشخص ي %

 

باألصالة:   •

% 

0.0007 % 

بالوكالة:  •

% 

79.9093 % 

نسبة الحضور من  .2

خالل التصويت  

 االلكتروني: %

100 % 

أهم القرارات الصادرة عن  

 اجتماع الجمعية العمومية:
 سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك ومركزه املالي عن السنة املالية .1

  واملوافقة عليه املنتهيــة فــي 2021/12/31

افقة على البند املذكور            وقد تمت املو

 

 سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة املالية املنتهية في .2

 واملوافقة عليه  31/12/2021

افقة على البند املذكور    وقد تمت املو

 

امليزانية العمومية للبنك وبيان األرباح والخسائر للسنة املالية املنتهية  مناقشة   .3

 واملوافقة عليها  31/12/2021في 

 الجمعية العموميةاجتماع نتائج 

 2021ديسمبر  31املالية املنتهية في  ش.م.ع عن السنةلبنك أبوظبي األول 
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افقة على البند املذكور.   وقد تمت املو

 

 النظر في اقتراح مجلس اإلدارة بشأن املخصصات واالحتياطيات ، وتوزيع .4

 األرباح عن السنـة املاليــة املنتهيــة فــي 2021/12/31  بنسبة 70 % من رأس مال

 البنك املدفوع ، حصة السهم الواحد 70 فلس وبقيمة إجمالية قدرها  7,64

 ، وما يعادل 21 فلس في صورة أسهم
ً
 مليار درهم ، توزع بقيمة 49 فلس نقدا

 قيمة السهم الواحد 17,97 درهم ) القيمة األسمية للسهم 1 درهم + عالوة

 إصدار 16,97 درهم يتم إضافتها إلى االحتياطي القانوني ( ، وبعدد أسهم إجمالي

  يبلغ 127,612,688 سهم

افقة على البند املذكور   وقد تمت املو

 

 . أعضاء مجلس اإلدارةاملوافقة على مقترح مكافأة    .5

افقة على البند املذكور    وقد تمت املو

 

 . 2021إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل سنة  .6

افقة على البند املذكور           وقد تمت املو

 

 .  2021إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خالل سنة   .7

افقة على البند املذكور           وقد تمت املو

 

 وتحديد أتعابهم .   2022تعيين مدققي الحسابات للسنة املالية  .8

افقة على البند املذكور    وقد تمت املو

 

  النظر في التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية واملصادقة عليه .9

افقة على البند املذكور   وقد تمت املو

 

 

 قرارات خاصة 

 للبند )4( أعاله ، املوافقة على .10
ً
 بعد املوافقة على مقترح مجلس اإلدارة طبقا

 تعديل املادة"6" من النظام األساس ي للبنك والخاصة برأس املال ، وذلك لزيادة

 رأس املال من 10.920.000.000 درهم )عشرة مليارات وتسعمائة وعشرون

 مليون درهم ( إلى 11,047,612,688 درهم ) إحدى عشر  مليار وسبعة وأربعون 

 مليون وستمائة وأثني عشر ألف وستمائة وثمانية وثمانون درهم ( عن طريق
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 إصدار أسهم جديدة عددها 127,612,688 سهم ، بعد الحصول على موافقة 

 هيئة األوراق املالية والسلع والجهات املختصة 

افقة على البند املذكور   وقد تمت املو

 

 

 املوافقة على تجديد برامج اإلصدار أو الصكوك اإلسالمية أو السندات           .11

 الغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو إنشاء برامج جديدة وبحد أقص ى 10 مليار

  دوالر أميركي

افقة على البند املذكور   وقد تمت املو

 

 

 تفويض مجلس اإلدارة في  .12

 

 )أ(      إصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسالمية غير قابلة للتحويل إلى

 أو تحديث اية برامج حالية أو إنشاء اية برامج  
ً
أسهم بموجب البرامج القائمة حاليا

 للبند )11( أعاله ، وإدارة أية  
ً
أخرى بما ال يتجاوز 10 مليار دوالر أميركي طبقا

التزامات تترتب عليها وتحديد شروط وتاريخ إصدار هذه السندات والصكوك  

 للشروط والضوابط الصادرة عن املصرف املركزي بهذا الشأن ، مع  
ً
والبرامج ، وفقا

   .مراعاة احكام النظام األساس ي للبنك

افقة على البند املذكور   وقد تمت املو

 

 

 ب)        إصدار سندات إضافية للشق األول لرأس املال ألغراض رأس املال 

 التنظيمي( بمبلغ إجمالي يصل إلى 1 مليار دوالر أمريكي )أو ما يعادله بأي عملة

 أخرى(. ينبغي أن تتضمن هذه السندات الشروط واألحكام  التي يتطلبها مصرف

 اإلمارات العربية املتحدة املركزي، بما في ذلك ال خصائص التالية: التبعية  في

 الترتيب، والحق التقديري للبنك في عدم دفع أو إلغاء الفوائد للمستثمرين في بعض

 يتم بموجبها تخفيض املبلغ الرئيس ي ويتم إعمالها في
ً
 الحاالت وأن يحتوي شروطا

 حالة عدم توفر  قابلية التنفيذ، إذا ما تم إدراج السندات و/أو قبولها للتداول في

 .البورصة أو أي منصة تداول أخرى، و/أو في حال كونها غير مدرجة

افقة على البند املذكور   . وقد تمت املو
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