
قيمنا مستمدة من الشريعة السمحاء

ا�ثنين 20 ابريل 2020

اجتماع الجمعية العمومية 
السنوية لمصرف عجمان ش.م.ع



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية

1.   سماع تقرير مجلس ا�دارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: 2019/12/31، 

والمصادقة عليه. 

2. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في: 2019/12/31، والمصادقة عليه.

3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، والمصادقة عليه.

4. مناقشة ميزانية المصرف وحساب ا�رباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: 2019/12/31، والمصادقة  عليها.

5. النظر في مقترح مجلس ا�دارة بشأن تحويل ا�رباح المحققة في العام 2019 إلى بند ا�رباح المحتجزة، والمصادقة عليه.

6. النظر في الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس ا�دارة.

7. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس ا�دارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

10. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية  2020 وتحديد أتعابهم.

11.  النظر واتخاذ قرار خاص بشأن:

أ - تعديل النظام ا�ساسي للمصرف ليتماشى مع أحكام ومعايير الحوكمة المؤسسية للبنوك الصادر من مصرف ا�مارات 

العربية المتحدة المركزي، ومعايير االنضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة، الصادرة عن هيئة ا�وراق 

المالية والسلع.

ب - إصدار صكوك (Teir١) بمبلغ 150 مليون دوالر غير قابلة للتحويل �سهم، وتفويض مجلس ا�دارة في تحديد موعد 

ا�صدار بما ال يجاوز عام من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.



البند " 1 "
سماع تقرير مجلس ا�دارة عن نشاط المصرف وعن 

مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية 
في: 2019/12/31، والمصادقة عليه. 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 .مجلس إدارة مصرف عجمان أن يرحب بكميسر 

 

سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو مقام نود أن نتقدم بأسمى آيات االحترام، التقدير واالمتنان إلى 

رئيس المجلس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهده األمين، حاكم عجمان، وإلى األعلى المجلس 

اسما متميزا وناجحا في مجال ليكون مصرف عجمان  من أجل ترسيخ مكانة تواصل، على دعمهما المالتنفيذي

 .العمل المصرفي اإلسالمي

 

 :9102التي قام بها المصرف في العام اإلنجازات نطرح على سيادتكم بعض و

 

 تطويرها عاما بعد عام. منرئيسية صلبة للمعامالت المصرفية وواصل تحتية أسس مصرف عجمان بنية  .1

دعائم اء نجحنا في إرس و عامالت المصرفيةخالل تطبيق التطورات األكثر تقدما وابتكارا في تكنولوجيا الم

ياته من عملوفاعلية حقق أقصى استفادة ة مهدت الطريق للمصرف لكي يأنظمة، سياسات واجراءات متميز

 .هاأنواعفضال عن الحد من المخاطر بكافة 

 

ان ك حيث عماد مؤسستنا. الذي هو بشريمجلس اإلدارة، واصلنا التركيز على العنصر المن وجيهات تب .2

اإلمارات العربية المتحدة من خالل دولة مواطني تأهيل  المؤسسات العاملة على مصرف عجمان في طليعة

اإلنجازات المحورية للمصرف هي  أحدإن في اإلدارة العليا. متميزة أدوار توفير فرص نمو هائلة لهم مع 

  مناصب قيادية. الذين يتقلدونالتوطين والعدد المتزايد من المواطنين مجال التقدم الكبير في 

العاملين من تحقيق األهداف المهنية للمصرف، ونتيجة خصصة لتمكين تطور المصرف برامج تدريبية ملقد 

 .%22وبلغت نسبة التوطين تقديرية بجوائز  كبير بفوزهبتقدير مصرف عجمان  يحظلهذا 

المصرف نخبة متميزة من غير المواطنين إلثراء وتنويع الكوادر البشرية  ستقطبفي الوقت نفسه، اهذا و

 وهو ما انعكس على األداء اإليجابي للمصرف.

 

على تفعيل المسؤولية االجتماعية للمصرف بالتعاون مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي  . ركز مجلس اإلدارة3

ة اإلمارة بصفمواطني إلى  وخدميةالنمو في تقديم خدمات انسانية، اجتماعية  وانعكس ذلك علىالخيرية، 

 .الحكومة الرشيدةبتوجيهات بصفة عامة مسترشدا  ومواطنى الدولة خاصة

 

ئه المالي واالستثمار من جهة، إقامة توازن دقيق بين أدا فينهجه . يواصل مجلس إدارة مصرف عجمان 2

ء المالي امؤشرات األدمعظم تشهد على الرغم من هذه السياسة المحافظة، و  ،المخاطر من جهة أخرى وكافة

 للمصرف نموا ملحوظا.

 

لنغلق ة غير المواتيبيئة التشغيل منتجاتنا على الرغم من كثير من ملية نمو متوازن في عحقق المصرف لقد 

في إجمالي التمويل  %2.4ارتفاع مقارنة بالعام المنصرم، و في صافي دخل التشغيل، %3..1العام بزيادة هذا 

 . بالمقارنة مع العام المنصرم نمو في ودائع العمالء %2.4و بالمقارنة مع العام المنصرم واألصول االستثمارية

 

مليار درهم(  ..22مقارنة بأصول قيمتها ) 2414مليار درهم( بنهاية عام  ..23بلغ إجمالي أصول المصرف )

تصل ل )بما في ذلك المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى(ارتفعت ودائع العمالء و ،في العام المنصرم

 .في العام المنصرمم( مليار دره 14.1)مع العام المنصرم  مليار درهم( مقارنة  ..24إلى )



 

كما . بالمقارنة مع نهاية العام المنصرممليون درهم  12.2مليون درهم( إلى  1.4.4من )الصافية ربا  األ و

( ..112)مع مقارنة  2414 عام مليون درهم( في 2...2صات المحفظة المالية لتصل إلى )ارتفعت مخص

 .في العام المنصرممليون درهم 

 

ة وقوة استثنائيتين لتعزيز النمو ويتخذ خطوات ثابت أن المصرف يمتلك مرونةلكريم علمكم بيسرنا أن ننهي 

 نحو النمو والتطور.

 

 .الية ودعمكم المستمر لمصرف عجماناالمتنان والتقدير على ثقتكم الغآيات في الختام، نتقدم لكم بأسمى 

 

 ووزارة االقتصاد والتجارة ووزارة المالية والصناعة، كل من امتناننا وتقديرنا لعميق نود أن نعرب عن و 

مر ، لدعمهم المستالمالية والسلع وسوق دبي المالي هيئة األوراقو  المركزي إلمارات العربية المتحدةا مصرف

دم حقيق التقت فيلمصرف عجمان في طريقه إلى النجا ، فضال عن كل العاملين في المصرف لمساهمتهم 

 للمصرف.

 

 

 

 اإلدارةمجلس 

 



البند " 2 "
سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن 

السنة المالية المنتهية في: 2019/12/31، والمصادقة عليه.













البند " 3 "

سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية،
والمصادقة عليه.

 

















البند " 4 "
مناقشة ميزانية المصرف وحساب ا�رباح والخسائر عن 

السنة المالية المنتهية في: 2019/12/31، والمصادقة عليها. 













































































































































البند " 5 "
 النظر في مقترح مجلس ا�دارة بشأن تحويل 

ا�رباح المحققة في العام 2019 إلى
 بند ا�رباح المحتجزة، والمصادقة عليه.



البند " 6 "
النظر في الموافقة على مقترح مكافأة

 أعضاء مجلس االدارة



البند " ٧ "
النظر في الموافقة على مقترح مكافأة 

أعضاء مجلس ا�دارة.

قرر مجلس إدارة المصرف في اجتماعه رقم (١) لسنة ٢٠١٦، المنعقد في: ٢٠١٦/١/٢٠، التوصية للجمعية العمومية 
بالنظر في صرف مكافأة �عضاء مجلس ا�دارة عن العام ٢٠١٥، بإجمالي يبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠درهم

البند " 7 "
تعين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية



البند " ٧ "
النظر في الموافقة على مقترح مكافأة 

أعضاء مجلس ا�دارة.

البند " 8 "
إبراء ذمة أعضاء مجلس ا�دارة عن 

السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.



البند " ٧ "
النظر في الموافقة على مقترح مكافأة 

أعضاء مجلس ا�دارة.

البند " 9 "
إبراء ذمة مدققي الحسابات عن 

السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.



البند " ٧ "
النظر في الموافقة على مقترح مكافأة 

أعضاء مجلس ا�دارة.

البند " 10 "
تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 

 2020 وتحديد أتعابهم.



البند " ٧ "
النظر في الموافقة على مقترح مكافأة 

أعضاء مجلس ا�دارة.

البند " 11 "
 النظر واتخاذ قرار خاص بشأن:

أ -       تعديل النظام ا�ساسي للمصرف ليتماشى مع أحكام ومعايير الحوكمة المؤسسية للبنوك 

الصادر من مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي، ومعايير االنضباط المؤسسي و حوكمة الشركات 

المساهمة العامة، الصادرة عن هيئة ا�وراق المالية والسلع.

ب -    إصدار صكوك (Teir١) بمبلغ 150 مليون دوالر غير قابلة للتحويل �سهم، وتفويض مجلس ا�دارة 

في تحديد موعد ا�صدار بما ال يجاوز عام من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية، شريطة الحصول 

على موافقة الجهات المختصة.



Articles Befor Changes Articles  After Changes  (In Red)/ Reason (in Green)1

Article (1) 1 to be complied with the new Corporate Governance 

Regulation for Banks issued by UAE CB

Corporate Governance: a set of rules and standards that 

achieve corporate discipline in the relations and 

management of the company in accordance with 

international standards  and approaches through 

determination of responsibilities and duties of members 

of board of directors and top executive management of 

the company, taking into consideration protection of  

shareholders' and stakeholders' rights.

Corporate Governance: a set of rules and standards that 

achieve corporate discipline in the relations and 

management of the company in accordance with 

international standards and corporate governance manual 

and the Corporate Governance Regulation for Banks issued 

by UAE Central Bank and approaches through 

determination of responsibilities and duties of members 

of board of directors and top executive management of 

the company, taking into consideration protection of  

shareholders' and stakeholders' rights.

Article (20) 20 as per article #3 of the new Corporate Governance 

Regulation for Banks issued by UAE CB
3

b.  The Majority of the Board members, including the 

Chairman, must, in all events, be nationals of the UAE.

b.  The Majority of the Board members, including the 

Chairman, must, in all events, be nationals of the UAE, in 

addition to all rules and conditions as per the Corporate 

Governance Regulation For Banks issued by UAE Central 

Bank.

Article (24) 24

To be deleted because of contradiction with the article # 3 

of the Corporate Governance Regulation For Banks issued 

by UAE Central

3

B.  Board of directors may elect from its members a 

managing director whose duties, responsibilities and 

rewards shall be determined by the board, and it may 

form one committee or more from its members that can 

be granted some of its responsibilities or assigned with 

duty of controlling work progress at the Company and 

implementing the board decisions.

B.  Board of directors may elect from its members a 

managing director whose duties, responsibilities and 

rewards shall be determined by the board, and it may 

form one committee or more from its members that can 

be granted some of its responsibilities or assigned with 

duty of controlling work progress at the Company and 

implementing the board decisions.

C. the Board of Directors shall notify the Authority of the 

resolutions of election of the Chairman and Vice Chairman 

of the Board of Directors and the managing director and 

the UAE Central Bank shall approve these resolutions

C. the Board of Directors shall notify the Authority of the 

resolutions of election of the Chairman and Vice Chairman 

of the Board of Directors and the managing director and 

the UAE Central Bank shall approve these resolutions. 

Article (30)

30
as per article #4 of the new Corporate Governance 

Regulation for Banks issued by UAE CB

4

The board of directors shall be held at least (4) times a 

year, where the meeting shall be held upon a written 

invitation by chairman of the board; or by request of the 

minimum (2) members of the board. Such invitation shall 

be addressed prior to at least one week from the set date, 

which should be enclosed with the related agenda.  

4 The board of directors shall be held at least six (6) times a 

year, where the meeting shall be held upon a written 

invitation by chairman of the board; or by request of the 

minimum (2) members of the board. Such invitation shall 

be addressed prior to at least one week from the set date, 

which should be enclosed with the related agenda.  

6
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Articles Befor Changes Articles  After Changes  (In Red)/ Reason (in Green)1

Article (38) 38  as per article #4 of the new Corporate Governance 

Regulation for Banks issued by UAE CB / Risk and 

Compliance Committee to be divided into two separate 

committees, and to change the name of Follow up and 

Remuneration Committee

4

The Board of Directors will form from amongst its 

members the necessary committees provided that at least 

the following committees are formed:

A.      Follow up and Remuneration Committee: This 

Committee should be formed by at least three Non 

Executive Directors, the majority of whom shall be 

Independent Directors including the head. This Committee 

shall be responsible for the remuneration policy of the 

Chairman and Board and   ِ audit Members and to develop 

and annually review the remuneration, benefits, bonus 

and salary policy of the Company.

A.      Follow up and Remuneration Committee 

Nomination and Compensation Committee: This 

Committee should be formed by at least three Non 

Executive Directors, the majority of whom shall be 

Independent Directors including the head. This Committee 

shall be responsible for the remuneration policy of the 

Chairman and Board and   ِ audit Members and to develop 

and annually review the remuneration, benefits, bonus 

and salary policy of the Company.

C.      Risk & Compliance Committee: this Committee must 

be constituted of at least 3 members. The tasks of this 

Committee shall be: developing an evaluation of the 

means and procedures for risk management in the 

Company, and properly applying the governance rules and 

the instructions issued by the Central Bank of the UAE

C.      Risk Committee: this Committee must be constituted 

of at least 3 members. The tasks of this Committee shall 

be: developing an evaluation of the means and 

procedures for risk management in the Company.

D.     Compliance Committee: this Committee must be 

constituted of at least 3 members. The tasks of this 

Committee shall be: properly applying the governance 

rules and the instructions issued by the Central Bank of 

the UAE

Article (44) 44 as per the AGM circular issued by SCA
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Articles Befor Changes Articles  After Changes  (In Red)/ Reason (in Green)1

subject to the exception stated in Article 172 of the 

Federal Law No. 2/2015 concerning commercial 

companies and subsequent the approval of the Authority 

an invitation shall be addressed to shareholders to attend 

the General Assembly by an advertisement published in 

two daily newspapers, one on which issued in Arabic 

language and with registered mail before the date 

specified for meeting by at least fifteen days and that 

after obtaining the aproval of the Authority. the invitation 

shall include agenda of the meeting and copy thereof 

shall be sent to the Authority, competent Authority and 

the UAE Central Bank.

172

2/2015

subject to the exception stated in Article 172 of the 

Federal Law No. 2/2015 concerning commercial 

companies and subsequent the approval of the Authority 

an invitation shall be addressed to shareholders to attend 

the General Assembly by an advertisement published in 

two daily newspapers, one on which issued in Arabic 

language and by registerd mail or SMS or Emails before 

the date specified for meeting by at least fifteen days and 

that after obtaining the aproval of the Authority. the 

invitation shall include agenda of the meeting and copy 

thereof shall be sent to the Authority, competent 

Authority and the UAE Central Bank.

172

2/2015
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