بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي
يتشــرف مجلــس إدارة بنــك رأس الخيمــة الوطنــي (ش.م.ع) بدعــوة الســادة المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي يــوم األحــد الموافــق  11ابريــل  ،2021والــذي ســيعقد عــن بعــد  /إلكترونيــً فــي
تمــام الســاعة  11:00صباحــً( .ســيفتتح التســجيل إلكترونيــً يــوم الســبت الموافــق  10ابريــل  2021فــي تمــام الســاعة  10صباحــً) ،وذلــك للنظــر فــي جــدول األعمــال التالــي:
1.تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر االجتماع وجامع األصوات.
2.االستماع الى تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2020والتصديق عليه.
3.االستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2020والتصديق عليه.
4.االستماع الى تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة المصرفية اإلسالمية للبنك عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2020والتصديق عليه.
5.مناقشة ميزانية البنك وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2020والتصديق عليها.
6.تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
7.النظــر فــي مقتــرح مجلــس اإلدارة بشــأن تخصيــص االربــاح ليشــمل توزيــع أربــاح نقديــة بمبلــغ اجمالــي قــدره  251,436,814درهــم إماراتــي ،مــا يعــادل نســبة  %15مــن رأس المــال أي مــا قيمتــه  15فلســً للســهم
الواحــد وذلــك عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020والموافقــة عليــه.
8.النظر في مقترح مجلس اإلدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2020وتحديدها.
9.إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2020أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال.
10.إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2020أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال.
11.تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام  2021وتحديد أتعابهم.
12.الموافقة على تعيين ممثلي المساهمين لحضور الجمعيات العمومية وتحديد أتعابهم ،وفقًا لمتطلبات هيئة األوراق المالية والسلع.
13.إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
قرارات خاصة:
1.الموافقــة علــى تعديــات المــواد ( )4و( )5و( )6و( )13و( )17و( )18و( )19و( )20و( )21و( )22و( )23و( )25و( )26و( )31و( )32و( )33و( )34و( )35و( )37و( )39و( )41و( )43و( )44و( )46و( )48و( )49و()57
و( )61مــن النظــام األساســي للبنــك شــريطة الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات الرقابيــة المعنيــة.
2.الموافقــة علــى تجديــد إصــدار ســندات قــرض غيــر قابلــة للتحويــل الــى أســهم ضمــن برنامــج البنــك القائــم حاليــً للســندات المتوســطة األجــل أو إنشــاء برامــج جديــدة إلصــدار ســندات أو صكــوك إســامية أو أوراق
ماليــة بقيمــة إجماليــة ال تتجــاوز  2مليــار دوالر أميركــي.
3.تفويــض مجلــس اإلدارة إلصــدار أي نــوع مــن ســندات قــرض أو صكــوك إســامية أو أوراق ماليــة (غيــر القابلــة للتحويــل الــى أســهم) عبــر انشــاء أو تحديــث أي برنامــج بقيمــة إجماليــة ال تتجــاوز  2مليــار دوالر أميركــي
كمــا حــدد أعــاه ،وتحديــد شــروط وتاريــخ تلــك اإلصــدارات ألي نــوع مــن ســندات قــرض أو صكــوك إســامية أو أوراق ماليــة بمــا ال يتجــاوز عــن ســنة واحــدة مــن تاريــخ الموافقــة علــى هــذا التفويــض ،وذلــك بعــد الحصــول
علــى الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات الرقابيــة المعنيــة.
مالحظات:
1.يجــوز لمــن لــه حــق حضــور الجمعيــة أن ينيــب عنــه مــن يختــاره مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو العامليــن بالبنــك أو شــركة وســاطة فــي األوراق الماليــة أو العامليــن فيهــا بمقتضــى توكيــل خــاص ثابــت بالكتابــة
ينــص صراحــة علــى حــق الوكيــل فــي حضــور اجتماعــات الجمعيــة العموميــة والتصويــت علــى قراراتهــا ،ويجــب أال يكــون الوكيــل لعــدد مــن المســاهمين حائــزًا بهــذه الصفــة علــى أكثــر مــن خمســة بالمئــة ()%5
مــن رأس مــال البنــك ،ويمثــل ناقصــي األهليــة وفاقديهــا النائبــون عنهــم قانونيــً( .علــى أن يتــم مراعــاة الشــروط الــواردة بالبنديــن  1و  2مــن المــادة رقــم ( )40مــن قــرار رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة رقــم (/3ر.م)
لســنة  2020بشــأن اعتمــاد دليــل حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة).
2.للشــخص االعتبــاري أن يفــوض أحــد ممثليــه أو القائميــن علــى إدارتــه بموجــب قــرار مــن مجلــس إدارتــه أو مــن يقــوم مقامــه ،ليمثلــه فــي الجمعيــة العموميــة للشــركة ،ويكــون للشــخص المفــوض الصالحيــات المقــررة
بموجــب قــرار التفويض.
3.يمكن للمساهمين التسجيل لحضور االجتماع والتصويت على القرارات من خالل الرابط اإللكتروني (.)www.smartgm.ae
4.ســوف يتــم فتــح بــاب التســجيل اإللكترونــي لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العموميــة مــن يــوم الســبت الموافــق  10ابريــل  2021فــي تمــام الســاعة  10صباحــً ولغايــة يــوم األحــد الموافــق  11ابريــل  2021فــي تمــام
الســاعة  10صباحــً مــن خــال الرابــط اإللكترونــي (.)www.smartgm.ae
5.يكون المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الخميس الموافق  8ابريل  2021هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
6.يكون صاحب الحق في األرباح هو مالك السهم المسجل في يوم األربعاء الموافق  21ابريل  ،2021ويكون آخر يوم للمشاركة يوم االثنين الموافق في  19ابريل .2021
7.يمكن للمساهمين االطالع على البيانات المالية المدققة للبنك وتقرير مجلس اإلدارة على موقع البنك اإللكتروني www.rakbank.ae :والموقع اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق الماليةwww.adx.ae :
8.ال يكــون إنعقــاد الجمعيــة العموميــة صحيحــً إال إذا حضــره مســاهمون يملكــون أو يمثلــون بالوكالــة مــا ال يقــل عــن ( )%50مــن رأســمال البنــك ،فــإذا لــم يتوافــر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع األول فإنــه ســيتم عقــد
االجتمــاع الثانــي يــوم االحــد الموافــق  18ابريــل  2021فــي نفــس المــكان والزمــان .ويعتبــر االجتمــاع المؤجــل صحيحــً أيــا كان عــدد الحاضريــن.
9.علــى المســاهمين تحديــث بيانــات االتصــال الخاصــة بهــم وعناوينهــم لــدى ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة للتأكــد مــن اســتالم األربــاح علــى النحــو األنســب حيــث أنــه فــي حــال توزيــع األربــاح فــإن ذلــك ســيتم عــن
طريــق ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة.
10.القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
11.يتم إرسال التوكيل واي مستندات داعمة عن طريق البريد اإللكتروني التالي ( ،)IR@rakbank.aeمع ذكر اإلسم ورقم الهاتف المتحرك إلستالم رسالة نصية للتسجيل.
12.يتــم إرســال التوكيــل الخطــي الــى مقــر البنــك الرئيســي ،شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد ،مخــرج  ،129رأس الخيمــة ،لعنايــة فريــق عمــل عالقــات المســتثمرين هاتــف ،04-2915545:وذلــك قبــل نهايــة يــوم عمــل
الخميــس الموافــق  8ابريــل .2021
13.يمكن تصفح دليل حقوق المستثمرين على الرابط اإللكتروني التاليhttps://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx :

مجلس اإلدارة

