
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي – بنك دبي اإلسالمي )ش.م.ع(
السادة / مساهمي بنك دبي اإلسالمي )ش.م.ع( المحترمين

يسر مجلس إدارة بنك دبي اإلسالمي )“البنك”( دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي والذي سيعقد بمشيئة الله في القاعة الرئيسية في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي، 
شارع بني ياس، ديرة، دبي، اإلمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم األربعاء الموافق 6 مارس 2019 م، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا االجتماع فسيكون االجتماع الثاني 

للجمعية العمومية في يوم األربعاء الموافق 13 مارس 2019 م في نفس المكان والزمان المذكورين أعاله وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:
سماع تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م والتصديق عليه.  .1

سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م والتصديق عليه.  .2
سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال البنك خالل السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م والتصديق عليه.  .3

مناقشة ميزانية البنك وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م والتصديق عليهما.  .4
المناقشــة والموافقــة علــى مقتــرح مجلس اإلدارة بشــأن التوزيعات النقدية بنســبة 35% من رأس المــال المدفوع، بقيمة إجمالية وقدرهــا 2,301,583,096 درهم اماراتي )ملياريــن وثالثمائة وواحد مليون   .5

وخمسمائة وثالثة وثمانون ألف وستة وتسعون درهم إماراتيا(. 
تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة 2019.  .6

إبراء ذمة مجلس اإلدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال.  .7

إبراء مدققي الحسابات من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال.  .8
تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.  .9

النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا لحكم المادة )169( من القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية )“قانون الشركات التجارية”(.  .10
النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن:   .11

تفويض مجلس ادارة البنك الصدار أية صكوك رئيسة و/أو أدوات مالية أخرى مماثلة غير قابله للتحويل إلى أسهم سواء عن طريق برنامج أو خالف ذلك، في حدود مبلغ اسمي إجمالي بقيمة ال تتجاوز   •
5 مليار دوالر امريكي )او ما يعادله من العمالت االخرى( في أي وقت، مع تفويض المجلس صالحية تحديد التوقيت، والمبلغ، وآلية الطرح، وهيكل الصفقة، وكذلك الشروط واألحكام األخرى لمثل هذا 
اإلصدار/اإلصدارات، شــريطة أن يتم إجراء اإلصدار وفقًا ألحكام قانون الشــركات التجارية أو أية لوائح أو توجيهات صادرة عن أي ســلطة حكومية أو جهة تنظيمية بموجب القانون المذكور، وبعد الحصول 

على الموافقات الالزمة لمثل هذا االصدار من الجهات الرقابية المختصة.
النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن:   .12

تفويــض مجلــس ادارة البنــك الصــدار صكــوك إضافية من الشــق االول في حدود مبلغ اســمي إجمالي بقيمة ال تتجاوز مليار دوالر أمريكي )أو ما يعادله مــن أي عملة أخرى( مع تفويض المجلس صالحية   •
تحديد القيمة واالتفاق عليها وعلى آلية الطرح، وهيكل الصفقة، وكذلك الشروط واألحكام األخرى لمثل هذا االصدار )شريطة أن يكون هذا االصدار تبعيًا، وإمكانية إلغاء سداد األرباح وفقًا لشروط وأحكام 
مثل هذا اإلصدار تحت ظروف معينة، كما تتضمن الشروط واألحكام الحق في اإللغاء لعدم استيفاء الصالحية(، وتخضع في جميع الحاالت للحصول على الموافقات الالزمة لمثل هذا االصدار من الجهات 

الرقابية المختصة.
النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن:   .13

تفويض مجلس ادارة البنك الصدار صكوك من الشــق الثاني في حدود مبلغ اســمي إجمالي بقيمة ال تتجاوز مليار دوالر امريكي )او ما يعادله من أي عملة أخرى( مع تفويض المجلس صالحية تحديد   •
القيمة واالتفاق عليها وعلى آلية الطرح، وهيكل الصفقة، وكذلك الشروط واألحكام األخرى لمثل هذا االصدار )شريطة أن يكون هذا االصدار تبعيًا، كما تتضمن الشروط واألحكام الحق في اإللغاء لعدم 

استيفاء الصالحية(، وتخضع في جميع الحاالت للحصول على الموافقات الالزمة لمثل هذا االصدار من الجهات الرقابية المختصة.

مالحظات:-
يجوز لمن له حق حضور إجتماع الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من )5%( خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل   .1

ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض.   .2

يكون مالك السهم المسجل في يوم الثالثاء الموافق 2019/03/05 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.  .3
يكون صاحب الحق في األرباح هو مالك السهم المسجل في يوم األحد الموافق 2019/03/17 في حالة انعقاد االجتماع االول أو في يوم األحد الموافق 2019/03/24 في حالة انعقاد االجتماع الثاني.  .4

يمكن للمساهمين االطالع على البيانات المالية للشركة من خالل الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي.  .5
ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن )50%( من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول فإنه سيتم عقد االجتماع الثاني في يوم األربعاء الموافق 2019/03/13 في   .6

نفس المكان والزمان.
على المساهمين تحديث بيانات االتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استالم األرباح على النحو األنسب حيث انه في حال توزيع األرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.  .7

https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx :يمكن للمساهمين االطالع على دليل حقوق المستثمرين من خالل زيارة الموقع اإللكتروني الرسمي الخاص بهيئة األوراق المالية والسلع  .8
القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.  .9


