
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية 
بنك دبي اإلسالمي )ش.م.ع(

السادة / مساهمي بنك دبي اإلسالمي )ش.م.ع( المحترمين،

يســر مجلــس إدارة بنــك دبــي اإلســامي )“البنــك”( دعوة الســادة المســاهمين لحضور اجتمــاع الجمعية 
العمومية والذي ســيعقد بمشــيئة الله في القاعة الرئيســية في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي، شــارع 
بني ياس، ديرة، دبي، اإلمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الخامسة مساًء يوم الثالثاء الموافق 
17 ديســمبر 2019، وإذا لــم يكتمــل النصاب القانوني لهذا االجتماع فســيكون االجتمــاع الثاني للجمعية 
العموميــة فــي يــوم الثالثــاء الموافق 24 ديســمبر 2019 في نفس المــكان والميعــاد المذكورين أعاه 

وذلك للنظر في ومناقشة القرار الخاص التالي:

النظــر فــي والموافقــة على اإلســتحواذ على نــور بنــك ش.م.ع. مشــروطًا بموافقة الجهــات الرقابية   .1
المختصة ومن خال دخول  الشــركاء االســتراتيجيين، وبعد اطاع المســاهمين على كل من دراســة 
المنافع التي ســيجنيها البنك من إدخال الشــركاء االســتراتيجيين كمســاهمين فيه وملخص تقرير 
المقيــم للبنكيــن وكافــة اإلجــراءات التــي اتخذها البنــك للوصول إلى نســبة تبادل األســهم  والوارد 

تفاصيلها في نشرة المساهمين؛

تفويــض مجلــس ادارة البنك للتفاوض وإنهاء شــروط واألحكام االساســية المتعلقة بزيادة رأس المال   .2
واتفاقية بيع وشــراء األســهم بما فيها نســبة تبادل كل )1( سهم واحد من أسهم بنك دبي اإلسامي 
مقابل عدد 5.49 سهم من أسهم نور بنك، مما ينتج عنه إصدار عدد 651,159,198 سهما جديدا من 

أسهم بنك دبي اإلسامي مشروطًا بموافقة الجهات الرقابية المختصة؛

بشــرط االنتهــاء مــن نقل أســهم نــور بنك الــى البنك، الموافقــة، بموجب قــرار خاص، وبعــد الحصول   .3
علــى كافــة الموافقــات المطلوبــة مــن الجهــات الرقابيــة المختصة، على زيــادة راس مــال البنك من 
6,589,585,179 ســهمًا إلــى 7,240,744,377 ســهمًا مــن خــال إصــدار 651,159,198 ســهمًا جديــدًا 
بالبنك وتخصيص أســهم البنك الجديدة لمجموعه نور لاســتثمار المحدودة وجهاز اإلمارات لاستثمار 

كمستثمرين استراتيجيين وإدراج أسهم البنك الجديدة في سوق دبي المالي؛

بشــرط الموافقــة علــي البند )3( أعاه، الموافقة علــي تعديل المادة 14 من النظام األساســي للبنك   .4
بحيــث تتضمــن مقــدار الزيادة فــي رأس المال التي تــم الموافقة عليها من الجمعيــة العمومية في 

البند )2( بعد الحصول على الموافقات اإلجرائية المطلوبة؛ و

تفويــض مجلــس ادارة البنك أو أي شــخص مفوض من قبل مجلــس إدارة البنك بهذا الخصوص باتخاذ   .5
جميع اإلجراءات األخرى لتنفيذ وإتمام اإلســتحواذ وزيادة رأس المال بنجاح ، بما في ذلك، على ســبيل 
المثــال ال الحصــر، التقــدم بطلب إلى هيئة األوراق المالية والســلع و/أو مصرف اإلمارات المركزي ألخذ 
القــرار بنفــاذ عمليــة زيــادة رأس مال البنك، وتوقيع اتفاقية شــراء األســهم وتعديل النظام األساســي 
للبنك، وإدراج األســهم الجديدة في ســوق دبي المالي وتوقيع أية وثائق واتفاقيات متعلقة بالمذكور 

أعاه، وذلك كله شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة المطلوبة.

مالحظات:-

ســوف يتــم تزويــد مســاهمي البنك بمعلومــات اضافيه حول هذا الموضوع ســيتم اإلفصاح عنهــا قبل تاريخ   .1
انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بفترة مناسبة.

يجــوز لمــن لــه حق حضور إجتمــاع الجمعية أن ينيب عنه مــن يختاره من غير أعضاء مجلــس اإلدارة بمقتضى   .2
توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من 

)5%( خمسة بالمائة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. 

للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم   .3
مقامــه، ليمثلــه في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشــخص المفوض الصاحيات المقررة بموجب قرار 

التفويض. 

يكون مالك السهم المسجل في يوم اإلثنين الموافق 16 ديسمبر 2019 هو صاحب الحق في التصويت   .4
في الجمعية العمومية.

ال يكــون انعقــاد الجمعيــة العمومية صحيحًا إال إذا حضره مســاهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل   .5
عن )50%( من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول فإنه سيتم عقد االجتماع الثاني 

في يوم الثالثاء الموافق 24 ديسمبر 2019 في نفس المكان والزمان. 

تصدر القرارات الخاصة بموافقة مساهمين يمثلون 75% من األسهم الممثلة في االجتماع.  .6

يمكــن للمســاهمين االطــاع علــى دليل حقوق المســتثمرين من خال زيــارة الموقع اإللكتروني الرســمي   .7
الخاص بهيئة األوراق المالية والسلع: 

https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx  


