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 دٌبا بً إل سً

 مدرجة فً مركز دبً المالً العالمً، دبً، اإلمارات العربٌة المتحدةشركة 

 CL0567ترخٌص: رلم ال

 

 اجتماع الجمعٌة العمومٌة السنوي دعوة لحضور

، الرؤٌةبرج  ،46)الشركة( فً الطابك  بً إل سًدٌبا ( لشركة الجمعٌة العمومٌةالسنوي )اجتماع الجمعٌة العمومٌة بعمد  نحٌطكم علًما

)بتولٌت اإلمارات( لألغراض  24:11)األربعاء( الساعة  :312ٌونٌو  23بتارٌخ الخلٌج التجاري، دبً، اإلمارات العربٌة المتحدة 

 التالٌة:

 القرارات العادٌة:

والموافمة علٌها بموجب االجتماع  :312دٌسمبر  42فً  العام المالً المنتهًاعتماد البٌانات المالٌة للشركة فً نهاٌة  1القرار 

 إلى جانب المالحظات المرفمة بها وتمرٌر مدلك الحسابات عنها.

هذا ٌبدأ عمله من اختتام أعمال إعادة تعٌٌن شركة براٌس ووترهاوس كوبرز بموجب االجتماع مدلمًا خارجًٌا للشركة  2القرار 
 فٌه البٌانات المالٌة المدلمة. تعرضللشركة الذي العمومٌة الممبل االجتماع وحتى اختتام اجتماع الجمعٌة 

إعادة رهنًا بالمدلك الخارجً تعوٌضات تفوٌض مجلس اإلدارة بموجب االجتماع بشكل عام وغٌر مشروط بتحدٌد  3القرار 
 تعٌٌن شركة براٌس ووترهاوس كوبرز.

 مجلس الشركة وفمًا لنظامها األساسً.فً ذي إعادة تعٌٌن السٌد أحمد رمضان بموجب االجتماع مدًٌرا غٌر تنفٌ 4القرار 

 مجلس الشركة وفمًا لنظامها األساسً.فً إعادة تعٌٌن السٌد خلٌفة الرمٌثً بموجب االجتماع مدًٌرا غٌر تنفٌذي  5القرار 

 .لنظامها األساسًمجلس الشركة وفمًا فً إعادة تعٌٌن السٌد سعٌد المحٌربً بموجب االجتماع مدًٌرا غٌر تنفٌذي  6القرار 

 .مجلس الشركة وفمًا لنظامها األساسًفً إعادة تعٌٌن السٌد مروان شحادة بموجب االجتماع مدًٌرا غٌر تنفٌذي  7القرار 

 .مجلس الشركة وفمًا لنظامها األساسًفً امٌش تٌروٌت بموجب االجتماع مدًٌرا غٌر تنفٌذي هإعادة تعٌٌن السٌد  8القرار 

 .مجلس الشركة وفمًا لنظامها األساسًفً إعادة تعٌٌن السٌد عبد هللا الطرٌفً بموجب االجتماع مدًٌرا غٌر تنفٌذي  9القرار 

 

 :خاصةالقرارات ال

لالجتماع نظاًما أساسًٌا الممدم هذا، ٌعتمد مشروع النظام األساسً العمومٌة السنوي اعتباًرا من اختتام اجتماع الجمعٌة  11القرار 
 بداًل من نظامها األساسً الحالً واستثناء منه.للشركة 

خسائر الشركة المتراكمة فً تعوٌض الستخدامه فمط ألغراض اإلصدار موافمة الشركة على خفض حساب عالوة  11القرار 
 ن اثنً عشر شهًرا من صدور هذا المرار.وغض

 

 بأمر من المجلس

 

 دٌفٌد هولٌدي

 أمٌن سر الشركة

 :312ماٌو  31تارٌخ: ال
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 مالحظات توضٌحٌة:

 القرارات العادٌة:

%( من مجموع األصوات المدلى بها 61إلصدار لرار عادي ٌجب أن ٌصوت لصالح المرار عدد من األصوات ٌتجاوز الخمسٌن بالمئة )

 .الجمعٌة العمومٌةاجتماع )شخصًٌا أو بالوكالة( فً 

 الموافقة على الحسابات وتقرٌر المدققٌن – 1القرار 

وتمرٌر مدلك الحسابات المرفك بها إلى  :312دٌسمبر  42فً  للعام المالً المنتهًٌجب على الشركة تمدٌم حساباتها المالٌة المدلمة 

، بما ٌوفر للمساهمٌن الفرصة لمنالشة أداء رأوا ذلنشتها والموافمة علٌها إذا ما لمنالالعمومٌة السنوي المساهمٌن فً اجتماع الجمعٌة 

 ل هذا العام وإدارتها وففالها المستمبلٌة.الشركة خال

 المدققون – 3و 2القراران 

حتى اختتام وهذا االجتماع اختتام أعمال من لٌتولوا مهامهم سنوي جمعٌة عمومٌة ٌجب تعٌٌن مدلمً حسابات الشركة فً كل اجتماع 

 :312المساهمٌن بتعٌٌن شركة براٌس ووترهاوس كوبرز للعام المالً أوصى المجلس علًما أن السنوي الممبل، اجتماع الجمعٌة العمومٌة 

 للشركة.

 تنفٌذي )التقاعد بالتناوب(المدٌر غٌر الإعادة تعٌٌن  – 8 – 4القرارات من 

وات لبل ثالث سنفخر مرة ٌنص النظام األساسً للشركة على أن أي عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة المعٌنٌن أو المعاد تعٌٌنهم 

ٌجب ان ٌتماعد من منصبه وٌعاد مباشرة الثالث السابك لهذا االجتماع اجتماع الجمعٌة العمومٌة السنوي أو أكثر من االجتماع أو فً 

 تعٌٌنه من لبل المساهمٌن إذا ما كان على استعداد للعمل.

 تنفٌذي )التعٌٌن األصلً من قبل المجلس(المدٌر غٌر الإعادة تعٌٌن  – 9القرار 

السنوي اجتماع الجمعٌة العمومٌة  حل  ٌ  حتى ٌنص النظام األساسً للشركة على أنه ال ٌجوز ألي مدٌر ٌعٌنه المجلس شغل منصبه إال 

 تعٌٌنه ما لم ٌعاد تعٌٌنه خالل ذلن االجتماع.لالتالً 

 

 القرارات الخاصة:

%( من مجموع 86أللل خمًسا وسبعٌن بالمئة )اص ٌجب أن ٌصوت لصالح المرار عدد من األصوات ٌساوي على اخإلصدار لرار 

 .الجمعٌة العمومٌةاألصوات المدلى بها )شخصًٌا أو بالوكالة( فً اجتماع 

 11القرار 

نظاًما جدًٌدا لمانون الشركات )لانون الشركات الجدٌد( ٌؤثر على جمٌع الجهات  3129دٌسمبر  23وضع مركز دبً المالً العالمً فً 

 المالً العالمً. المسجلة فً مركز دبً

ولذا ٌتعٌن على الشركة تحدٌث نظامها األساسً لٌتماشى مع لانون الشركات الجدٌد فً غضون اثنً عشر شهًرا من تطبٌك لانون 

الشركات الجدٌد، وتجب الموافمة على النظام األساسً المحدث من لبل مساهمً الشركة، علًما أن مسودة النظام األساسً المحدثة متاحة 

 على مولع الشركة.الع علٌها لالط

 11القرار 

مرار خاص. ٌمثل ببأي شكل كان إذا ما حصل ذلن على الموافمة اإلصدار ٌنص نظام الشركة األساسً على إمكانٌة خفض حساب عالوة 

األسهم التً تزٌد على ن مثل المبالغ المكتتب بها للمساهمٌٌحموق المساهمٌن فً المٌزانٌة العمومٌة للشركة ل احسابً اإلصدار حساب عالوة 

 المٌزانٌة العمومٌة للشركة.فً الخسائر المتراكمة الموجودة لتعوٌض المٌمة االسمٌة لتلن األسهم. ٌمترح المجلس استخدام هذا المبلغ عن 

 

 ]ترن ما تبمى من هذه الصفحة فارًغا عن لصد[
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 السنويالعمومٌة اجتماع الجمعٌة لحضور  الدعوةمالحظات على 

 المساهمة

حموق وتتحلى جمٌعها بدوالًرا أمرٌكًٌا  1451، لكل منها لٌمة اسمٌة تبلغ صادًراسهًما عادًٌا  729,563,864هذه الدعوة بتارٌخ ثمة 

 تصوٌت متساوٌة.

 الشركة المختارةتسجٌل 

 لمالكٌن المستفٌدٌن.مختارة لكشركة  المحدودةجمٌع األسهم المتداولة فً بورصة ناسدان دبً مسجلة باسم ناسدان دبً غاردٌان 

لمالكٌن ستتٌح للكن ها والسنوي اجتماع الجمعٌة العمومٌة حك الحضور والتصوٌت فً  المحدودةناسدان دبً غاردٌان تمارس شركة لن 

 ستفٌدٌن.بناًء على تعلٌمات المالكٌن الموكالء عبر فٌه شخصًٌا و/أو ممارسة حموق التصوٌت  توالتصوٌالمستفٌدٌن حضور االجتماع 

  .واتباعهاٌرجى لراءة التعلٌمات الموضحة فً المسم التالً  ذلن،لتسهٌل 

  هً إشارة إلى المالن المستفٌد. االمرفمة بهوالملحمات هذه الدعوة أي إشارة إلى أحد المساهمٌن فً إن 

 التصوٌت والحضور

)تارٌخ  :312ماٌو  41بتارٌخ بتولٌت اإلمارات  28:11الساعة فً للمساهمٌن المدرجٌن فً سجل المساهمٌن ذي الصلة سوى ٌحك ال 

 بما ٌتناسب وعدد األسهم المسجلة باسمهم فً ذلن الولت.العمومٌة السنوي الجمعٌة اجتماع التسجٌل( التصوٌت فً 

تحدٌد حموق أي شخص بتولٌت اإلمارات ٌوم التسجٌل فً  28:11سٌتم تجاهل التغٌٌرات التً تدخل على سجل المساهمٌن بعد الساعة 

 .العمومٌة السنويمن الحضور أو فً التصوٌت فً اجتماع الجمعٌة 

الحضور والتصوٌت بالرجوع إلى سجل المساهمٌن ذي الصلة فً الساعة حك ، ٌحدد العمومٌة السنويفً حال تأجٌل اجتماع الجمعٌة 

 بتولٌت اإلمارات بتارٌخ التسجٌل المذكور أصاًل. 28:11

شخصًٌا أو بالوكالة، علًما أنه لن ٌسمح لن أو ألي وكٌل معٌن العمومٌة ٌحك للمساهمٌن الحضور والتصوٌت فً اجتماع الجمعٌة 

 .هذه الدعوةما لم تكن لد سجلت للحضور ممدًما كما هو موضح فً العمومٌة بالتصوٌت فً اجتماع الجمعٌة 

تمدٌم إثبات مع الحاجة إلى ظهًرا بتولٌت اإلمارات،  23:11فً تمام الساعة لسنوي العمومٌة االجمعٌة اجتماع سٌفتح باب التسجٌل فً 

اجتماع هوٌة ساري المفعول ٌحمل صورة شخصٌة )مثل جواز السفر أو رخصة المٌادة أو بطالات الهوٌة الوطنٌة/اإللامة( للتسجٌل فً 

 .العمومٌة السنويالجمعٌة 

 الحضور الشخصً

 السنويالعمومٌة اجتماع الجمعٌة إشعار حضور نموذج  –الملحك أ شخصًٌا، ٌرجى ملء  العمومٌةجمعٌة حضور اجتماع الأردت إذا 

حساب رلم مستثمر وطنً مباشر( أو إلى أمٌن سجلنا أو وكٌل  ٌكن لدٌنفً حال لم إلى وسٌطن أو أمٌن حفظن )ومؤرًخا مولعًا وإرساله 

ٌونٌو  7بتولٌت اإلمارات من ٌوم  28:11رلم مستثمر وطنً مباشر( لبل الساعة لدٌن حساب فً حال كان ( )أمٌن السجلالجدولة )

312:. 

 الحضور بالوكالة

السنوي والتصوٌت نٌابة عنهم، العمومٌة ٌحك للمساهمٌن المخولٌن بالحضور والتصوٌت تعٌٌن وكٌل أو أكثر لحضور اجتماع الجمعٌة 

 .من بٌن المساهمٌنعلى أال ٌكون الوكٌل 

 السنويالعمومٌة جتماع الجمعٌة التوكٌل النموذج  –الملحك ب السنوي بالوكالة، ٌرجى ملء العمومٌة حضور اجتماع الجمعٌة أردت إذا 

إلى وسٌطن أو أمٌن حفظن )فً حال لم ٌكن لدٌن حساب رلم مستثمر وطنً مباشر( أو إلى أمٌن سجلنا )فً ومؤرًخا مولعًا وإرساله 

 .:312ٌونٌو  7بتولٌت اإلمارات من ٌوم  28:11مستثمر وطنً مباشر( لبل الساعة حال كان لدٌن حساب رلم 

فً والسنوي، ٌرجى إدخال إجمالً عدد األسهم المسجلة باسمن فً سجل المساهمٌن. العمومٌة جتماع الجمعٌة اللدى ملء نموذج التوكٌل 

 ملكها.تعتبر الوكالة توكٌاًل عن جمٌع األسهم التً ت حال عدم تسجٌل الرلم
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السنوي والحدٌث والتصوٌت فٌه، وفً حال لام المساهم بذلن العمومٌة ٌحك للمساهم تعٌٌن أكثر من وكٌل واحد لحضور اجتماع الجمعٌة 

لدى وصول أو استالم وكالتٌن  ٌجب علٌه تحدٌد نسبة المساهمة ذات الصلة )بالنسبة المئوٌة من المجموع( التً ٌمثلها كل وكٌل.

ا فً االجتماع ذاته، تعتبر فخر وكالة تصل أو تسلم بشكل صحٌح )بغض النظر عن مفٌن عن ذات الحصة الستخدامهصحٌحتٌن ومختل

وكالة فً حال لم تستطع الشركة تحدٌد فخر وهذه الحصة. بفٌما ٌتعلك وإلغاء لها بدٌاًل عن الوكاالت األخرى  (تنفٌذهاتارٌخها أو تارٌخ 

 هذه الحصة.بفٌما ٌتعلك سلم بشكل صحٌح، ال تعتبر أي من الوكاالت صحٌحة تأو تصل 

 ختم مسؤولها أو وكٌله المفوض حسب األصول.الوكالة جب أن تحمل والوكٌل شركة، وكلت فً حال كانت الجهة التً 

غٌر كانت كمل على النحو الصحٌح أو ٌحك للشركة رفض الوثٌمة التً توكل وكٌاًل أو أكثر فً حال لم تصلها أو كانت نالصة أو لم تست

الوثٌمة التً تعٌن الوكٌل أو الوكالء )بما فً المبٌنة الموكل ممروءة أو كانت النواٌا الحمٌمٌة للوثٌمة غٌر لابلة للتأكٌد من خالل تعلٌمات 

 فً ذلن أي مرفك ذي صلة(.

 التصوٌت المجدول

 –الملحك ب السنوي شخصًٌا أو بالوكالة، ٌرجى ملء العمومٌة من دون حضور اجتماع الجمعٌة  نفً حال أردت التصوٌت بأسهم

السنوي وكٌاًل للتصوٌت نٌابة  العمومٌةمن أجل تسهٌل تعٌٌن رئٌس اجتماع الجمعٌة  السنويالعمومٌة نموذج التوكٌل الجتماع الجمعٌة 

 .فً النموذجعنن حسب ما تبٌنه 

حساب رلم مستثمر وطنً مباشر( أو إلى أمٌن ٌكن لدٌن فً حال لم إلى وسٌطن أو أمٌن حفظن )والمؤرخ مولع النموذج الإرسال ٌرجى 

بتولٌت اإلمارات من ٌوم  28:11الساعة ٌتجاوز ذلن  أالأبكر ما ٌمكن على كان لدٌن حساب رلم مستثمر وطنً مباشر( فً حال سجلنا )

 .:312ٌونٌو  7

فً حال كان لدٌن حساب رلم ثمر وطنً مباشر( أو أمٌن سجلنا )حساب رلم مستٌكن لدٌن ً حال لم سٌموم وسٌطن أو أمٌن حفظن )ف

أو حضور االجتماع شخصًٌا، ٌرجى تصوٌتن فً حال لررت فٌما بعد تغٌٌر ومستثمر وطنً مباشر( بتسلٌم أصواتن إلى عامل الجدولة. 

رلم مستثمر وطنً مباشر( أو أمٌن سجلنا )فً حال كان لدٌن حساب  حسابٌكن لدٌن التواصل مع وسٌطن أو أمٌن حفظن )فً حال لم 

 رلم مستثمر وطنً مباشر( لبل الموعد المحدد من لبلهم لتمرٌر هذه التغٌٌرات.

التً ستسلم أصواتن لرئٌس مجلس المحدودة ناسدان دبً غاردٌان شركة إلى المتعلمة بتصوٌتن تعلٌمات السٌموم وكٌل الجدولة بتمدٌم 

 السنوي.العمومٌة إدارة الشركة لٌدلً بها نٌابة عنن فً اجتماع الجمعٌة 

 أمٌن السجل ووكٌل الجدولة

)أوروبا والشرق األوسط وأفرٌمٌا( )مركز دبً المالً العالمً( سٌرفٌسز أمٌن سجل الشركة ووكٌل جدولتها هو شركة لٌنن ماركت 
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