
 

 

 
 

 دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
 

بدعوة السادة المساهمين  .ش.م.ع (مجموعة اتصاالت) يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة اإلمارات لإلتصاالت

 الثالثاءمن مساء يوم  04:30في تمام الساعة  الذي سيعقدلحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة 

لـ "مجموعة اتصاالت" الواقع على تقاطع شارع الشيخ  وذلك في مبنى المركز الرئيسي 24/03/2020الموافق 

 للنظر في جدول األعمال اآلتي: مكتوم في أبوظبي،زايد الثاني وشارع الشيخ راشد بن سعيد آل 

 

مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في  سماع تقرير .1

 والتصديق عليه. 31/12/2019

 والتصديق عليه. 31/12/2019 تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في سماع .2

 والتصديق عليها. 31/12/2019 عن السنة المالية المنتهية في المالية الموحدة للشركةالبيانات  مناقشة .3

فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني  (40)مقترح مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح بواقع  في النظر .4

عن السنة المالية المنتهية في  الواحدللسهم ليصل بذلك إجمالي األرباح الموزعة  2019من سنة 

 من القيمة اإلسمية للسهم(.  % (80فلساً  (80)إلى  31/12/2019

 .31/12/2019إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  .5

 . 31/12/2019إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  .6

 .موتحديد أتعابه 2020الحسابات للسنة المالية  يتعيين مدقق .7

 .31/12/2019مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ  مقترح بشأن الموافقة على .8

 .األسهم بأرباح الخاصة اتصاالت مجموعة سياسة على طالعاإل .9

 الشركة أرباحصافي  متوسط من% 1 عن تزيد ال ميزانية تخصيص على الموافقةإصدار قرار خاص ب .10

تقديم مساهمات طوعية ألغراض خدمة المجتمع وتفويض ل( 2019-2018) الماضيتين السنتين في

 تحديد الجهات التي سيتم تخصيص وصرف هذه المبالغ لها.بمجلس اإلدارة 

 

 مالحظات:

ير أعضاء مجلس اإلدارة جتماع الجمعية العمومية أو أن ينيب عنه من يختاره من غالكل مساهم الحق في حضور  .1

بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة المرسلة بالبريد، على أن تودع هذه التوكيالت لدى 

، مجمع خليفة لألعمال،  -4الطابق  -األول يأبو ظباألول وعنوانها بناية بنك  دائرة خدمات اإلصدار في بنك ابوظبي

ولن تقبل غير التوكيالت األصلية. ويجب أال  ،19/03/2020 في موعٍد أقصاه ،يأبو ظب 6316منطقة القرم، ص. ب. 

أما إذا كان وكيالً عن مساهم  من رأسمال الشركة، %5 أكثر من الصفة علىحائزاً بهذه  يكون الوكيل عن المساهمين

 ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. ،من رأس المال %5واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة 

 .لغير المقيمين في الدولة األصلي جواز السفرأو  بطاقة الهوية اإلماراتية إبراز نيالطبيعيعلى المساهمين  .2



أو من يقوم  (رار من مجلس إدارتهـــــخص اإلعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قـــللش .3

 .ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض .في الجمعية العمومية للشركة ليمثله) مقامه

الشركة أسهم أمن % 66ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة  .4

 اإلثنينيوم  اإلجتماع الثاني للجمعية العموميةقد ، فإنه سيتم عهذا النصاب في اإلجتماع األولفإذا لم يتوافر  على األقل،

ً الثاني ويعتبر اإلجتماع  ،في نفس المكان والزمان 30/03/2020الموافق    .أياً كان عدد الحاضرين صحيحا

هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.  23/03/2020الموافق  اإلثنينيكون مالك السهم المسجل في يوم  .5

توافر النصاب في اإلجتماع األول، يكون  لعدم 30/03/2020اإلجتماع الثاني للجمعية العمومية في  نعقاداوفي حال 

لجمعية ل اإلجتماع الثاني هو صاحب الحق في التصويت في 29/03/2020الموافق  األحدمالك السهم المسجل في يوم 

  .العمومية

، وألغراض التصويت في الجمعية العمومية، تحتسب أصوات األشخاص المرتبطين )وفقاً أعاله 5رقم مع مراعاة البند  .6

الممثلة من األسهم  %5( إلى الحد الذي ال تصل به النسبة إلى للشركة من النظام األساسي 1للتعريف الوارد في المادة 

 جتماع. اإلفي 

ولسوق  للشركةمن خالل الموقع اإللكتروني  للشركة وتقرير الحوكمةعلى البيانات المالية  طالعاإلمين يمكن للمساه .7

 لألوراق المالية. يظبأبو

، أدناه ابطوالر من خاللسياسة الشركة ألرباح األسهم وعلى دليل حقوق المستثمرين  طالعواإلتحميل  لمساهمينل يمكن  .8

 ً  :تباعا

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx 

https://www.etisalat.com/en/ir/dividend/dividend-policy.jsp 

جتماع أصالة أو بالوكالة ما لم تتطلب المسألة الممثلة في اإلمن األسهم  %66تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية  .9

 .اإلجتماعأصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في  بأغلبية يصدر اً خاص اً قرار

 إضافةاجتماع الجمعية العمومية بعد اإلعالن عن نصاب اإلجتماع، وال يجوز بعد ذلك قبول في لحضور ا سجليقفل  .10

بصوته أو برأيه  للمساهم غير المدرج في سجل الحضور اإلدالءال يجوز ولحضور في سجل اأي مساهم أو نائب عنه 

 .اجتماع الجمعية العمومية في تناقشفي المسائل التي 

للتأكد من استالم ة الماليلألوراق  يأبوظبتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق المساهمين تحديث بيانات اإلعلى  .11

 .سوقالاألرباح عن طريق  توزيع سيتم حيثعلى النحو األنسب  األرباح

تاريخ  ويكون 05/04/2020الموافق  األحديوم  في 2019 عام من الثاني النصف عن األرباح سجل إغالق تاريخ يقع .12

نعقاد اإلجتماع وفي حال ا ،02/04/2020هو  االستبعادوتاريخ  01/04/2020 آخر يوم شراء الستحقاق األرباح هو

 الثاني النصف عن األرباح سجل إغالق تاريخاألول، يقع  اإلجتماعالنصاب في  كتمالاالثاني للجمعية العمومية لعدم 

 تاريخ آخر يوم شراء الستحقاق األرباح هو ويكون 09/04/2020الموافق  لخميسايوم  في 2019 عام من

 . 08/04/2020هو  االستبعاد وتاريخ 07/04/2020

 

 

دارةاإلمجلس   
 

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
https://www.etisalat.com/en/ir/dividend/dividend-policy.jsp



