
 

 

 بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع(

 السنويدعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية 
 

صباحاً  33:11وذلك في تمام الساعة  السنوي)ش.م.ع( بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية  ييتشرف مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطن

، رأس الخيمة وذلك للنظر في جدول 302، الطابق التاسع، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج يالبنك الرئيس مقرفي  0132 مارس 01الموافق  ربعاءمن يوم األ

 األعمال التالي:

 والتصديق عليه. 2018ديسمبر  13المالي عن السنة المالية المنتهية في  مركزهمجلس اإلدارة عن نشاط البنك وعن تقرير االستماع الى  .3

 والتصديق عليه. 0132ديسمبر  13عن السنة المالية المنتهية في ن يالخارجيالحسابات  يرير مدققتقالى ماع تساال .0

 والتصديق عليها. 0132ديسمبر  13وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في البنك مناقشة ميزانية  .1

ي ما أ% من رأس المال 11نسبة  درهم إماراتي، ما يعادل 810,271,202قدره بمبلغ اجمالي  النظر في مقترح مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية .4

ً فلس 11قيمته   والموافقة عليه.  0132ديسمبر  13 يوذلك عن السنة المالية المنتهية فللسهم الواحد  ا

 وتحديدها. 0132 ديسمبر 13دارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في النظر في مقترح مجلس اإل .8

 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال. 0132ديسمبر  13إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  . 2

 سب األحوال.أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم ح 0132ديسمبر  13إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في  .7

 .أتعابهموتحديد  0132لعام  ينالحسابات الخارجي يتعيين مدقق .2

 عبدالكريم جلفار.حمد أالسيد  ال مندارة البنك بدإفي مجلس القاسمي كعضو  آمنهتعيين سمو الشيخة قرار إ .2

 

 :خاص قرار

 .أمريكي مليار دوالر 0ه وقيمتمتوسطة األجل السندات لالبنك لبرنامج  ضمنتجديد الموافقة على إصدار سندات  .3

 

 مالحظات:
يل لعدد يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوك .3

ً  ، ويمثل ناقصيالبنك%( من رأس مال 8)خمسة بالمئة من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من   .األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا

مية للشركة، للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمو  .0

 .ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض

 اجتماع الجمعية العمومية السنوي. يالحق في التصويت فهو صاحب  0132 مارس 32الموافق  ثالثاءاليوم  يفلمساهم المسجل في سجل المساهمين ايكون  .1

 07يوم للمشاركة يوم االربعاء الموافق في آخر ، ويكون 2019 مارس 31الموافق  االحديوم  يفمالك السهم المسجل األرباح هو  ييكون صاحب الحق ف .4

 .0132مارس 

والموقع اإللكتروني لسوق  www.rakbank.ae :اإللكترونيالبنك موقع  على وتقرير مجلس اإلدارةيمكن للمساهمين االطالع على البيانات المالية للشركة  .8

 .www.adx.ae :لألوراق المالية أبوظبي

، فإذا لم يتوافر هذا البنك%( من رأسمال 81يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن ) نعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يملكون أوإال يكون  .2

في نفس المكان والزمان. ويعتبر االجتماع المؤجل  2019 مارس 27 الموافقاألربعاء يوم النصاب في االجتماع األول فإنه سيتم عقد االجتماع الثاني 

 ً  .كان عدد الحاضرين أيا صحيحا

للتأكد من استالم األرباح على النحو األنسب حيث أنه في  وراق الماليةبوظبي لألأسوق بيانات االتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى على المساهمين تحديث  .7

 .وراق الماليةبوظبي لألأسوق حال توزيع األرباح فإن ذلك سيتم عن طريق 

ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة  القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما .2

 المساهمة.

، وذلك قبل نهاية 17-0123432هاتف :رأس الخيمة، ، 302شارع محمد بن زايد، مخرج  ،البنك الرئيسي، الطابق التاسع مقريتم تسليم التوكيل الخطي الى  .2

 .0132 مارس 37 األحد الموافقيوم عمل 

  التالي: اإللكترونيكن تصفح دليل حقوق المستثمرين على الرابط يم .31
https://www.sca.gov.ae/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf 

 
 ةدارمجلس اإل

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.sca.gov.ae_-5Flayouts_download.aspx-3FSourceUrl-3D_Arabic_awareness_Publications_SIR-5FAR.pdf&d=DwMGaQ&c=27GbSFgxbrGCr8Ca-FLIZw&r=XpbrLPkWXjDbz77LtAEsoz6vssb1QJUQo5yd1kfIXRo&m=Sw75S7a8h60WHepmQstJARjGNfJDSGiQNfD-pnZE_N8&s=qfndNAY2bnUnkBJUCZJgUqBz49B7TJuJur1U8y6wsU4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.sca.gov.ae_-5Flayouts_download.aspx-3FSourceUrl-3D_Arabic_awareness_Publications_SIR-5FAR.pdf&d=DwMGaQ&c=27GbSFgxbrGCr8Ca-FLIZw&r=XpbrLPkWXjDbz77LtAEsoz6vssb1QJUQo5yd1kfIXRo&m=Sw75S7a8h60WHepmQstJARjGNfJDSGiQNfD-pnZE_N8&s=qfndNAY2bnUnkBJUCZJgUqBz49B7TJuJur1U8y6wsU4&e=

