
تقرير مجلس ا�دارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 
�� والمصادقة عليه.��������

والمصادقة عليه. ����������� المنتهية في  المالية  تقرير مدقق الحسابات عن السنة 

����������� في  المنتهية  المالية  السنة  عن  والخسائر  ا�رباح  وحساب  الشركة  ميزانية  
عليها. والمصادقة 

����������� في  المنتهية  المالية  السنة  عن  ا�دارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  بشأن  مقترح 
وتحديدها.

في  المنتهية  المالية  السنة  عن  ذمتهم  إبراء  عدم  أو  ا�دارة  مجلس  أعضاء  ذمة  إبراء 
.����������

في  المنتهية  المالية  السنة  عن  ذمتهم  إبراء  عدم  أو  الحسابات  مدققي  ذمة  إبراء 
.����������

انتخاب أعضاء مجلس ا�دارة.

أتعابهم. وتحديد  ����� المالية  السنة  تعيين مدققي الحسابات عن 

عرضها  التي  للمبررات  استناد�  المساهمين  على  أرباح  توزيع  بعدم  ا�دارة  مجلس  توصية 
المساهمين. إلى  تقريره  في  المجلس 

للدراسات  االمارات  معهد  اجتماعات  قاعة  في  حضوري¥  للشركة  العمومية  الجمعية  اجتماع  لحضور  المساهمين  السادة  بدعوة  ("الشركة")  (ش.م.ع)  التمويل  دار  إدارة  مجلس  يتشرف 
 ،���������� الموافق� الجمعة  يوم  من  صباحا   ����� الساعة  تمام  في  وذلك  ُبعد  عن  المرئي  ا�تصال  تقنية  وعبر  أبوظبي،  ا�ول،  زايد  بن  سلطان  شارع  في  الكائن  والمالية  المصرفية 

التالي: لالستماع والنظر واتخاذ القرارات الالزمة بشأن بنود جدول ا�عمال 

التمويــل (شركـــة مساهمة عامة) دار  لـــ  العمومية  الجمعية  اجتماع  دعــــــوة لحضور 
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التالي:   ا�لكتروني  الرابط  القرارات من خالل  التصويت على  يمكن للمساهمين 
����������������������������
�	

المصرفية  للدراسات  ا�مارات  معهد  اجتماعات  قاعة  في  الجمعية  اجتماعات  تعقد 
ا�دارة  مجلس  بحضور  وذلك  المساهمين،  بدعوة  المحددة  والساعة  اليوم  في  والمالية 
المساهمين  حضور  ويكون  ا�صوات،  وجامع  االجتماع  ومقرر  والمسجل  الحسابات  ومدقق 

االلكترونية والحضور شخصي. المشاركة  من خالل 

للسوق� ا�لكتروني  الموقع  زيارة  يرجى  والتصويت  التسجيل  إجراءات  عن  لالستعالم 
و/أو   �� �� �������� هاتف:  على  للشركة  المستثمرين  عالقات  مع  التواصل  أو   ����������

.�������������� ا�لكتروني:  البريد 

يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس 
بمقتضى  بها  العاملين  أو  المالية  ا�وراق  في  وساطة  شركة  أو  بالشركة  العاملين  أو  ا�دارة 
الجمعية  اجتماعات  حضور  في  الوكيل  حق  على  صراحة  ينص  بالكتابة  ثابت  خاص  توكيل 
حائز�  المساهمين-  من  -لعدد  الوكيل  يكون  أال  ويجب  قراراتها.  على  والتصويت  العمومية 
بهذه الصفة على أكثر من (�%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمّثل ناقصي ا�هلية 

قانون¥. عنهم  النائبون  وفاقديها 

يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها أعاله هو التوقيع المعتمد 
دليل  من   40 رقم  المادة  من  و2   1 البندين  متطلبات  على  بناء  التالية  الجهات  أحد  من/لدى 

الحوكمة:
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العدل؛ الكاتب 
غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة؛

بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما؛ أو 
أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق.

أو  إدارته  مجلس  من  قرار  بموجب  إدارته  على  القائمين  أو  ممثليه  أحد  يفوض  أن  االعتباري  للشخص 
الصالحيات  المفوض  للشخص  ويكون  للشركة،  العمومية  الجمعية  في  ليمثله  مقامه،  يقوم  من 

التفويض. المقررة بموجب قرار 

الدعوة  بإعالن  المرفق  التوكيل  نموذج  تعبئة  خالل  من  المعين  الممثل  بتوكيل  المساهم  يقوم 
وارساله الى الشركة قبل (�) أيام على ا�قل من الموعد المحدد النعقاد الجمعية العمومية.

أو  يملكون  لمساهمون  إلكترونيـ¥  التسجيل  تم  إذا  إال  صحيح¥  العمومية  الجمعية  انعقاد  يكون  ال 
يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن (��%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع 
المكان  نفس  في   ���������� الموافق� الجمعة  يوم  الثاني  االجتماع  عقد  سيتم  فإنه  ا�ول 
خمسة   (15) تجاوز  وال  أيام  خمسة   (5) عن  تقل  ال  مدة  مضي  بعد  يعقد  الثاني  (االجتماع  والزمان. 
المساهمين  عدد  كان  أيا  صحيحا  المؤجل  االجتماع  ويعتبر  ا�ول  االجتماع  تاريخ  من  يوما  عشر 

الحاضرين). المسجلين 

أرباع  ثالثة  عن  يقل  ال  ما  يملكون  الذين  المساهمين  أصوات  بأغلبية  الصادر  القرار  هو  الخاص:  القرار 
المساهمة.  للشركة  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  الممثلة  ا�سهم 

في  الحق  صاحب  هو   ���������� الموافق  الخميس  يوم  في  المسجل  السهم  مالك  يكون 
اكتمال  عدم  حال  وفي  ا�لكتروني  النظام  على  والتسجيل  العمومية  الجمعية  في  التصويت 
لمالكي  الثاني  العمومية  الجمعية  اجتماع  خالل  التصويت  في  الحق  يكون  القانوني  النصاب 

.���������� ا�سهم المسجلين في يوم الخميس الموافق 

في   ���������� الموافق  االثنين  في  المسجل  السهم  مالك  هو  ا�رباح  في  الحق  صاحب  يكون 
االثنين  تداول  نهاية  في  المسجلون  أو  ا�ول،  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  النصاب  اكتمال  حال 

الثاني المحدد لها. في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد  ����������� الموافق 

خالل  من   ���� للعام  الحوكمة  وتقرير  للشركة  المالية  البيانات  على  االطالع  للمساهمين  يمكن 
لÏوراق  أبوظبي  لسوق  ا�لكتروني  والموقع   ��������
������� للشركة  االلكتروني  الموقع 


���������������� المالية 

يمكنكم االطالع على دليل حقوق المستثمرين في ا�وراق المـالية والمتوفر في الصفحة الرئيسية 
التـالي: الرابط  الرسمي حسب  الهيئة  على موقع 


����������������������������������	����� ��������������������� 

على المساهمين تحديث بيانات االتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه 
أسهم الشركة للتأكد من استالم ا�رباح على النحو ا�نسب حيث أنه في حال توزيع ا�رباح فإن ذلك 

سيتم عن طريق السوق المالي.
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المالحظات: تابع 


