
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
الخامسة دعوة المساھمین الكرام لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة، والمقرر إنعقاده الساعة  (ش.م.ع)یسر مجلس إدارة شركة طیران أبوظبي 

ً عن طریق استخدام تقنیة الحضور عن بعد   ،9/03/2021الموافق  الثالثاءیوم من  مساءً   وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:  / إلكترونیا
 

 .31/12/2020ومركزھا المالي عن السنة المالیة المنتھیــة فــيسماع تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط االشركة  )1
 والموافقة علیھ. 31/12/2020سماع تقریر مدققي الحسابات الخارجیین للسنة المالیة المنتھیة في  )2
 .والموافقة علیھا 31/12/2020مناقشة المیزانیة العمومیة للشركة وبیان األرباح والخسائر للسنة المالیة المنتھیة في  )3
أرباح نقدیة من  %10بنسبة  31/12/2020النظر في اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزیع األرباح عن السنـة المالیــة المنتھیــة فــي  )4

 درھم.  44,478,720فلس وبقیمة إجمالیة قدرھا   0.10رأس المال ، حصة السھم الواحد 
 الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. )5
 . 2020خالل سنة  التزاماتھمأعضاء مجلس اإلدارة عن إبراء ذمة  )6
 . 2020خالل سنة  التزاماتھمإبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجیین عن  )7
 وتحدید أتعابھم .  2021تعیین مدققي الحسابات للسنة المالیة  )8
 مقترح تعیین وكیل عن المساھمین في اجتماعات الجمعیة العمومیة. )9

 
 مالحظات:

بناء على توجیھات ھیئة األوراق المالیة والسلع، على مساھمي الشركة الذین سیحضرون عن بعد تسجیل الحضور للتمكن من التصویت  .1
ویتم  8/3/2021الموافق  االثنینعلى بنود الجمعیة العمومیة الكترونیاً.  یفتح باب التسجیل اعتباراً من الساعة الخامسة مساًء من یوم 

. بالنسبة للتسجیل اإللكتروني، یرجى زیارة الموقع 9/3/2021الموافق  الثالثاءإغالق التسجیل في تمام الساعة الخامسة مساًء من یوم 
ویجب على حاملي التوكیالت إرسال نسخة من التوكیالت على عنوان البرید اإللكتروني  www.smartagm.comاإللكتروني التالي: 

is@bankfab.com  .مع االسم ورقم الھاتف المتحرك الستالم رسائل نصیة للتسجیل 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

حضور الجمعیة العمومیة للشركة أو أن ینیب عنھ من یختاره من غیر أعضاء مجلس  8/3/2021یجوز لكل مساھم مسجل في سجل أسھم الشركة بتاریخ  .2
لمساھمین) ویجب أال الھ لاإلدارة أو العاملین بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملین بھا بمقتضى توكیل خاص ثابت بالكتابة (وفقاً للنموذج المعتمد الذي تم ارس

) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، لحضور االجتماع والتصویت على قراراتھ %5ین حائزاً بھذه الصفة على أكثر من (یكون الوكیل لعدد من المساھم
مین على ادارتھ لقائ(ویمثل ناقصي األھلیة وفاقدیھا النائبون عنھم قانوناً ویمثل القاصر والده أو ولیھ). وعلى الشخص االعتباري أن یفوض أحد ممثلیھ أو ا

 رار من مجلس ادارتھ أو من یقوم مقامھ لیمثلھ في الجمعیة العمومیة ویكون للشخص المفوض الصالحیات المقررة بموجب قرار التفویض ) . بموجب ق
 
 
 
 

اعات الحقة ما اجتمفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع األول، تعتبر التوكیالت الصادرة لحضور االجتماع األول ساریة المفعول ونافذة ألي  .3
) على األقل من موعد 2لم یتم إلغائھا صراحةً من قبل المساھم المعني بإشعار یوجھ إلى بنك أبوظبي األول عنایة دائرة خدمات اإلصدار وذلك قبل یومین (

 االجتماع الالحق.
ي التصویت في الجمعیة العمومیة ، أما ھم أصحاب الحق ف 8/03/2021الموافق  االثنینیعتبر مالكو أسھم الشركة المسجلون في یوم  .4

عن السنة المالیة المنتھیــة فــي  ھم الذین یستحقون األرباح النقدیة  21/03/2021الموافق  األحدمالكو أسھم الشركة المسجلون في یوم 
31/12/2020  . 

) من رأسمال الشركة %50ال یكون انعقاد الجمعیة العمومیة صحیحاً إال إذا حضره مساھمون یملكون أو یمثلون بالوكالة ما ال یقل عن ( .5
   16/03/2021الموافق    الثالثاءیوم  الطریقة، فإذا لم یتوافر ھذا النصاب في االجتماع األول فإن االجتماع الثاني سیعقـد في نفس 

 
 

وسوق أبوظبي لألوراق  www.ada.comیمكن للسادة المساھمین االطالع على البیانات المالیة للشركة من خالل الموقع االلكتروني للشركة 
المالیة على الصفحة الرئیسیة بالموقع الرسمي لھیئة األوراق المالیة  و اإلطالع على دلیل حقوق المستثمرین في األوراقwww.adx.ae المالیة 

 protection.aspx-investor-https://www.sca.gov.ae/ar/services/minorityوالسلع على الرابط : 
 
 

 مجلس اإلدارة                                                                                                                   

 دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة 
)شركـــة مساھمة عامة ( لشـــركـــــة طیران أبوظبي  
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