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 الرئیس التنفیذي /سعادة
 سوق أبوظبي لألوراق المالیة

اإلمارات العربیة المتحدة –أبوظبي 

تحیة طیبة وبعد ،،،

عن الفترة  باستالمھاالتي لم یقم المساھمون األرباح النقدیة 
 2015مارس  1 السابقة  لتاریخ

)"مجموعة  لالتصاالتشركة مجموعة اإلمارات تدعو 

 یقوموا باستالمالذین لم مساھمیھا الكرام ش.م.ع. اتصاالت"( 

 2015مارس  1تاریخ السابقة لعن الفترة أرباحھم النقدیة 

  لألھمیة. وذلك االطالع على اإلعالن المرفق 

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدیر،،،

GCS-mm/2021/1.3/241 
05-07-2021 

H.E. Chief Executive Officer 
Abu Dhabi Securities Exchange 
Abu Dhabi, UAE 

Dear Sir,

Shareholders Unclaimed Cash Dividends for 
the Period Prior to 1st March 2015 

Emirates Telecommunications Group Company 
PJSC (“Etisalat Group”) calls its esteemed 
shareholders, who did not collect their cash 
dividends against the period prior to 1st March 
2015, to read the attached announcement 
given the importance of the matter. 

Kind regards,

 الحوسني محمد حسن
 مجمـوعــــة اتصاالت -األمین العام 

Hasan Al Hosani 
Corporate Secretary– Etisalat Group

Encl: 
- As above

 المرفقات:
 كما ھو موضح -



 
 

2015مارس  01األرباح النقدية لألسهم عن الفترة التي تسبق   
والتي لم يستلمها المساهمون    

 
المالية والسلع بشأن األرباح النقدية غير  األوراق: باإلشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة 2021يوليو  5أبوظبي،

 01المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 
 .  2015مارس 

  

 زيارة موقع الشركة على مراش.م.ع. من مساهميها الك ("مجموعة اتصاالت") تصاالتت لل ار ترجو شركة مجموعة اإلما
ليتسنى لهم التحقق من  ( https://www.etisalat.com/ar/investors/dividends.jsp )بط ار ال

، كما يرجى اإلتصال بالشركة على 2015مارس  01ستلمها حتى اآلن عن الفترة التي تسبق أرباح نقدية لم يتم ا وجود
جعة بنك أبوظبي األول ("البنك") مباشرًة رابيانات التواصل المبينة على الموقع في حال وجود أرباح غير مستلمة أو م

 وتزويده بالمستندات التالية:
  

 دية غير المستلمة مع توضيح بيانات التواصل الخاصة بالمساهم،النموذج المخصص لدى "البنك" لألرباح النق .1
 هذا ويتعين توقيع هذا النموذج من قبل المساهم أو من يمثله قانونًا. 

 تية األصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر األصلي للمساهم ونسخة عنه. االهوية اإلمار  .2
  

 جى توفير مستند الوكالة األصلي والمصدق أصواًل معفي حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، ير  .3
  تية للوكيل ونسخة عنها أو جواز السفر األصلي للوكيل ونسخة عنه.انسخة عنه، وكذلك الهوية اإلمار 

  

  أية مستندات أخرى قد يطلبها "البنك"، إذا اقتضى األمر. .4
  

، سيتم تحويل كافة األرباح التي لم يتم استلمها من قبل 2021ديسمبر  31هذا ويجدر التنويه إلى أنه ومن تاريخ 
المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة األرباح لمستحقيها من المساهمين  األوراقمستحقيها إلى هيئة 

هذا طلعها بعند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع اإللكتروني للهيئة ومواقع األسواق المالية يوضح اض
 . الدور بكافة تفاصيله في حينه
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