
يتشــرف مجلــس إدارة بنــك الفجيــرة الوطنــي بدعــوة جميــع الســادة المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي للبنــك )وذلــك فــي 
تمــام الســاعة 12 مــن ظهــر يــوم الخميــس( الموافــق 16 مــارس 2023 بفنــدق نوفوتيــل، الفجيــرة، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مــع وجــود 

خيــار الحضــور عــن بعــد مــن خــال منصــة ويبكــس )WEBEX( للنظــر فــي جــدول األعمــال التالــي:

ســماع تقريــر رئيــس مجلــس اإلدارة وتقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط البنــك ومركــزه المالــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022   .1
عليــه. والتصديــق 

ســماع تقريــر لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة التابعــة إلــى إن بــي إف اإلســامي، النافــذة اإلســامية لبنــك الفجيــرة الوطنــي ش.م.ع للســنة   .2
ــه. ــق علي ــة فــي 31 ديســمبر 2022 والتصدي المنتهي

3.  سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
4.  مناقشة ميزانية البنك وبيان األرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.

ــاح عــن طريــق أســهم منحــة بنســبة 6 ٪ )مايعــادل 120 مليــون درهــم( مــن رأس المــال  ــع أرب النظــر فــي مقتــرح مجلــس اإلدارة بشــأن توزي  .5
المدفــوع والتصديــق عليــه.

النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة 1.6 ٪ من صافي األرباح بعد خصم االستهاكات واالحتياطيات.   .6
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.  .7

إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.  .8
تعيين مدققـي الحسابات الخارجيين للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم.  .9

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لفترة الثاث سنوات القادمة.  .10

ــك أو شــركة الوســاطة أو  ــن بالبن ــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو العاملي ــاره مــن غي ــه مــن يخت ــة أن ينيــب عن ــة العمومي ــه حــق حضــور الجمعي يجــوز لمــن ل  •
العامليــن بهــا بمقتضــى توكيــل خــاص ثابــت بالكتابــة ويجــب أال يكــون الوكيــل لعــدد مــن المســاهمين حائــزًا بهــذه الصفــة علــى أكثــر مــن )5 ٪( خمســة 
بالمئــة مــن رأس مــال البنــك، ويمثــل ناقصــي األهليــة وفاقديهــا النائبــون عنهــم قانونًا.)علــى أن يتــم مراعــاة اإلشــتراطات الــواردة بالبنديــن 1 و 2 مــن 
المــادة رقــم )40( مــن قــرار رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة رقــم )3/ر.م( لســنة 2020 بشــأن اعتمــاد دليــل حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة.( ويمكنكــم 

اإلطــاع علــى اإلفصــاح المنشــور علــى صفحــة البنــك وعلــى موقــع الســوق اإللكترونــي بشــأن اإلجــراءات الواجبــة إلعتمــاد التوكيــل. 

ــة  ــه فــي الجمعي ــه أو مــن يقــوم مقامــه، ليمثل ــه بموجــب قــرار مــن مجلــس إدارت ــى إدارت ــن عل ــه أو القائمي ــاري أن يفــوض أحــد ممثلي للشــخص االعتب   •
العموميــة للبنــك، ويكــون للشــخص المفــوض الصاحيــات المقــررة بموجــب قــرار التفويــض.

إجراءات التسجيل والتصويت عن بعد:  •

يمكــن للمســاهم أو مــن يمثلــه، الحضــور عــن بعــد. ويمكــن لمســاهمي البنــك الحضــور عــن بعــد والتســجيل والتصويــت مــن خــال منصــة   -
ويبكــس )WEBEX(، وســيتم إرســــــال رابــط الدعــــــــوة والمشــاركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لجميــع الراغبيــن بذلــك، وعليــه نرجــو مــن الســادة 
المســاهمين التواصــل مــع فريــق عاقـــــــــات المســتثمرين بالبنــك الســتكمال عمليــة تســجيل حضــــــــــور اجتمــاع الجمعيــة العمومية عــن بعد، على 

  NBF-investorrelations@nbf.ae : هاتــف رقــم : 2029210- 09 أو مــن خــال البريــد االلكترونــي

يكون مالك السهم المسجل في يوم األربعاء الموافق 15 مارس 2023 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.  •

يكون صاحب الحق في أسهم المنحة هو مالك السهم المسجل في يوم األثنين، الموافق 27 مارس 2023.  •

يمكــن للمســاهمين االطــاع علــى البيانــات الماليــة للبنــك مــن خــال الموقــع اإللكترونــي لســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة )www.adx.ae( والموقــع   •
اإللكترونــي للبنــك )www.nbf.ae( . كمــا أن نســخًا مــن التقريــر الســنوي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022 ونمــاذج التوكيــل ســتكون متوفــرة 

لعنايــة جميــع الســادة المســاهمين فــي جميــع فــروع البنــك.

ــة  ــة األوراق المالي ــى موقــع هيئ ــة والمتوفــر بالصفحــة الرئيســية عل ــل حقــوق المســتثمرين فــي األوراق المالي ــى دلي يمكــن للمســاهمين االطــاع عل  •
 https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx التالــي:  الرابــط  حســب  الرســمي  والســلع 

https://nbf.ae/en/about-us/investor-relations/shareholder-services/contact-us :والمتوفر أيضًا على موقع البنك من خال الرابط التالي  

يجــب توفــر النصــاب القانونــي باجتمــاع الجمعيــة العموميــة، وال يكــون انعقــاد الجمعيــة العموميــة صحيحــًا إال إذا حضــره مســاهمون يملكــون أو يمثلــون   •
بالوكالــة مــا ال يقــل عــن )50 ٪( مــن رأس مــال البنــك. وفــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي فــي االجتمــاع األول للجمعيــة العموميــة، ســيتم عقــد 

االجتمــاع الثانــي بتاريــخ 23 مــارس 2023 فــي نفــس الزمــان والمــكان وبنفــس اآلليــة، ويعتبــر االجتمــاع الثانــي صحيحــًا أيــًا كان عــدد الحاضريــن.

جدول أعمال الجمعية العمومية السنوي

مالحظات

فاكــس رقم: 2029403–09 
للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بقسم اإلدارة المالية للبنك:

هاتـــف رقم: 2029210–09

دعــوة لحضـور اجتمـاع الجمعية العمــومية السنوي

إلى السادة جميــع مساهمـي
بنـك الفجـيرة الوطـني ش.م.ع )“البنك”(


