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 المحترم،    سعادة/ الرئيس التنفيذي

 سوق أبوظبي لألوراق المالية 

 أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 H.E. Chief Executive Officer 

Abu Dhabi Securities Exchange 

Abu Dhabi, UAE 

 

 ,Dear Sir  تحية طيبة وبعد ،،، 

   

 

 Announcement of Etisalat Group’s  إعالن اجتماع الجمعية العمومية لـ "مجموعة اتصاالت"

General Assembly Meeting  

 

بأن شركة مجموعة اإلمارات لال بالعلم  التكرم  تصاالت  يرجى 

)"مجموعة اتصاالت"( ش.م.ع. ستعقد اجتماع الجمعية العمومية  

تمام الساعة   الموافق   الثالثاءمن مساء يوم    4:30السنوية في 

االجتماع  5/04/2022 بعد  ، وسيقام  المشاركة  عن  من خالل 

المرئي  التواصل  خاصية  اتاحة  سيتم  حيث  اإللكترونية، 

ا  مع  متزامن  بشكل  اإللكتروني  االجتماع. والتصويت  نعقاد 

 وعليه، نرفق طيه ما يلي: 

 

 

إعالن الدعوة المتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية   -1

التي   المحلية  الصحف  في  سينشر  والذي  العمومية 

 .2022 مارس 15الموافق  الثالثاءستصدر في يوم 

 

النظام    عرض -2 على  المقترحة  للتعديالت  توضيحي 

 األساسي.

 

 Please be advised that Emirates 

Telecommunications Group Company PJSC 

(“Etisalat Group”) will hold the Annual 

General Assembly meeting at 4:30pm on 

Tuesday, 5/04/2022. The meeting will be 

held remotely through electronic 

participation. Video conferencing and 

electronic voting will be made available 

simultaneously during the meeting. 

Therefore, kindly find enclosed the following: 

 

1- The announcement, which includes 

the agenda of the General Assembly 

meeting, to be published in the 

newspapers of Tuesday, 15th March 

2022. 
 

2- Presentation on the proposed 

amendments to Articles of 

Association. 

 

  ,Kind regards  والتقدير،،، وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام 

 
 الحوسني   محمد حسن

 وعـة ـــمـجـملل عام الن مياأل
Hasan Al Hosani 

Group Corporate Secretary 

 
 

Encl: 

- As stated above 
 المرفقات:

 كما هو موضح أعاله -
 



 

 اجتماع الجمعية العمومية السنوية
 

للمشاركة في  بدعوة السادة املساهمين    ش.م.ع  "(مجموعة اتصاالت)"تصاالت  يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة اإلمارات لال

،  04/2022/ 05املوافق    الثالثاءمن مساء يوم    04:30في تمام الساعة    الذي سيعقداجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة  

اإللكترونية  االجتماع    وسيقام  املشاركة  خالل  الشخص ي  فقط من  الحضور  اتاحة  دون  سيتم  ال  حيث  املرئي خاصية  تواصل 

 على بنود  االستفساراتوستمكن هذه الخاصية املساهمين من طرح  ،جتماعانعقاد اال بشكل متزامن مع  لكترونيوالتصويت اإل

 :بنود جدول األعمال تياالجتماع. فيما يأ جدول أعمال

 

 القرارات العادية: 

 والتصديق عليه. 31/12/2021سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها املالي عن السنة املالية املنتهية في  .1

 والتصديق عليه. 31/12/2021مدقق الحسابات عن السنة املالية املنتهية في سماع تقرير  .2

 والتصديق عليها.  31/12/2021مناقشة البيانات املالية املوحدة للشركة عن السنة املالية املنتهية في  .3

 للسهم الواحد عن النص 40النظر في مقترح مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح النقدية بواقع ) .4
ً
  2021ف الثاني من سنة  ( فلسا

 )80إلى )  31/12/2021ليصل بذلك إجمالي األرباح النقدية املوزعة للسهم الواحد عن السنة املالية املنتهية في  
ً
% من  80( فلسا

 القيمة اإلسمية للسهم(. 

 . 31/12/2021إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  .5

 . 31/12/2021عن السنة املالية املنتهية في  إبراء ذمة مدققي الحسابات .6

 واملوافقة على أتعابهم.  2022تعيين مدققي الحسابات للسنة املالية  .7

ملكافآت   .8 املعدلة  السياسة  في  على جلس  املالنظر  املالتوصية    واملوافقة  بهذه  املنتهية  الخاصة  املالية  السنة  عن   فيكافآت 

31/12/2021 . 

املادة   .9  ألحكام 
ً
اتحادي رقم  3)  152وفقا بقانون  املرسوم  املوافقة ألعضاء    2021لسنة    32( من  التجارية، منح  الشركات  بشأن 

مجلس إدارة مجموعة اتصاالت للقيام أو املشاركة في أنشطة مماثلة لتلك املنصوص عليها في أغراض الشركة واألنشطة األخرى 

 ذات الصلة في مثل هذه الحاالت.  ومتطلبات اإلفصاحمة ذات الصلة، شريطة أن يلتزم مجلس اإلدارة بتطبيق قواعد الحوك 

 

 القرارات الخاصة: 

( لتقديم 2021- 2020% من متوسط صافي أرباح الشركة في السنتين املاضيتين )1املوافقة على تخصيص ميزانية ال تزيد عن   .10

 سيتم تخصيص وصرف هذه املبالغ لها. مساهمات طوعية ألغراض خدمة املجتمع وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد الجهات التي 

في شأن   2021  لسنة  32رقم  املوافقة على تعديل بعض أحكام النظام األساس ي للشركة بما يتماش ى مع املرسوم بقانون اتحادي   .11

 الشركات التجارية.

 

 



 

 : مالحظات

 من الساعة  ـــاعتب  اإلجتمــاعل حضور  ــاب تسجيـح بـيفتس .1
ً
الق  ــاغ  وسيتــم  04/04/2022  املــوافق  اإلثنينيوم    مسـاء  من   4:30ارا

 .aewww.smartagmط من خالل الرابــ 2022/ 05/04وافق ـــامل  الثالثاءاء يوم ــمس 4:30ل في تمام الساعة ــالتسجي

أو أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة    ُبعد،  عن جتماع الجمعية العموميةا لكل مساهم الحق في حضور   .2

 للنموذج  أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في األوراق املالية أو العاملين بها  
ً
بمقتض ى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقا

األول   دائرة خدمات اإلصدار في بنك ابوظبيالتوكيالت لدى    هذهمن  رسال نسخة  إ  يتم املرفق بالدعوة املرسلة بالبريد، على أن  

في موعٍد    ،رسائل نصية للتسجيل  ستالمإل سم ورقم الهاتف املتحرك  مع اإل   is@bankfab.comعلى عنوان البريد اإللكتروني  

  . 03/04/2022 أقصاه
ً
 .ويمثل ناقص ي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا

يجب أال يكون  حيث  بشأن التوكيالت املشار إليها أعاله    من دليل الحوكمة  40من املادة    2و    1متطلبات البندين  يتوجب مراعاة   .3

 بهذه    الوكيل عن املساهمين
ً
 عن مساهم    %( خمسة باملائة من رأسمال الشركة،5أكثر من )  على  الصفةحائزا

ً
أما إذا كان وكيال

ويتعين أن يكون توقيع املساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع املعتمد    ،% من رأس املال5وكالته نسبة  واحد فيجوز أن يتخطى في  

 ذلك. اإلجراءات الالزمة للتحقق من من/لدى أحد الجهات التالية وعلى الشركة اتخاذ 

 الكاتب العدل   -أ 

 غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة  - ب

 بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.  - ت

 أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.  - ث

 للبندين   .4
ً
أن يتضمن نموذج التوكيل أرقام التواصل الخاصة باملساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة   أعاله يتعين  2،3وفقا

 بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع األول، تعتبر التوكيالت الصادرة لحضور االجتماع األول سارية املفعول    .5

 من قبل املساهم املعني بإشعار يوجه ونافذة ألي
ً
بوظبي األول عناية دائرة  اإلى بنك    اجتماعات الحقة ما لم يتم إلغائها صراحة

  على األقل من موعد االجتماع الالحق.   وذلك قبل يومين  خدمات اإلصدار 

 ليمثله ) مقامه أو من يقوم   (مجلس إدارتهرار من  ـخص اإلعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قـــللش .6

 .ويكون للشخص املفوض الصالحيات املقررة بموجب قرار التفويض  .في الجمعية العمومية للشركة

 إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة   .7
ً
على    أسهم الشركة% من  66ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا

املوافق  اإلثنين  يوم    العمومية  للجمعية  الثاني  اإلجتماع قد  ع   سيتم   فإنه  ،ا النصاب في اإلجتماع األول األقل، فإذا لم يتوافر هذ 

   الثانيويعتبر اإلجتماع بنفس الوقت وآلية اإلنعقاد  11/04/2022
ً
 كان عدد الحاضرين   صحيحا

ً
   .أيا

هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. وفي حال    04/04/2022املوافق    اإلثنينيوم  يكون مالك السهم املسجل في   .8

توافر النصاب في اإلجتماع األول، يكون مالك السهم املسجل   لعدم  11/04/2022اإلجتماع الثاني للجمعية العمومية في    نعقادا

 ية. لجمعية العمومل صاحب الحق في التصويت في اإلجتماع الثاني  هو 10/04/2022املوافق  األحد يوم في 

http://www.smartagm.com/


 للتعريف  أعاله  8رقم  مع مراعاة البند   .9
ً
، وألغراض التصويت في الجمعية العمومية، تحتسب أصوات األشخاص املرتبطين )وفقا

 جتماع. اإل % من األسهم العادية املمثلة في  5من النظام األساس ي للشركة( إلى الحد الذي ال تصل به النسبة إلى    1الوارد في املادة  

على موقع  والتي سيتم تحميلها  ة  العموميـ  الجمعية  أعمال  بجدول   تعلقــةامل  املستنــدات  كــافة  على  اإلطالعيمكن للمساهمين   .10

 .www.adx.aeراق املالية و وعلى موقع سوق أبوظبي لل   https://eand.com الشركة

 أدناه:  الرابط من خالل  على دليل حقوق املستثمرين طالعواإل تحميل  للمساهمين يمكن  .11

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

تطلب املسألة جتماع أصالة أو بالوكالة ما لم ت% من األسهم العادية املمثلة في اإل 66تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية   .12

 قرار 
ً
 خاص  ا

ً
 . اإلجتماعأصوات املساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة في   بأغلبية يصدر ا

أي    إضافةاجتماع الجمعية العمومية بعد اإلعالن عن نصاب اإلجتماع، وال يجوز بعد ذلك قبول    فيلحضور  ا  سجليقفل   .13

بصوته أو برأيه في املسائل التي    اإلدالء  الحضور   سجل  في  املدرج  غير   للمساهم ال يجوز  و   لحضور ا   سجل   فيمساهم أو نائب عنه  

 .اجتماع الجمعية العمومية في تناقش

على    للتأكد من استالم األرباح  ةللوراق املالي  أبوظبيلدى سوق  الحساب البنكي الخاص بهم    على املساهمين تحديث بيانات .14

 . سوق الاألرباح عن طريق   توزيع سيتم  حيثالنحو األنسب 

ويكون تاريخ آخر يوم    15/04/2022املوافق    الجمعةيوم    في     2021  عام   من  الثاني  النصف   عن   األرباح   سجل  إغالق  تاريخ  يقع .15

 حال  وفي  ،14/04/2022الخميس  يوم  هو    االستبعادوتاريخ    13/04/2022  األربعاء املوافقيوم    شراء الستحقاق األرباح هو

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

  يوم الثالثاء  تاريخ آخر يوم شراء الستحقاق األرباح هو  ويكون   21/04/2022املوافق   الخميسيوم    في    2021  عام  من  الثاني

 . 20/04/2022املوافق  هو يوم األربعاء  االستبعاد وتاريخ 19/04/2022

 

دارةال مجلس   

 

 
 

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


الجمعية العمومية لمجموعة اتصاالت
2022أبريل 5

التعديالت المقترحة على النظام األساسي



المرسوموءضفيللشركةاألساسيالنظامفيتأثرتالتيالموادتعديلالشركةتقترح

.التجاريةالشركاتشأنفي2021لسنة(32)رقماتحاديبقانون



النص المقترح النص األصلي رقم 

المادة

لسنة32رقماتحاديبقانونالمرسوم:التجاريةالشركاتقانون

وقتمنعليهيطرأقدتعديلوأيالتجاريةالشركاتشأنفي2021

.آلخر

في2015لسنة(2)رقماالتحاديالقانون:التجاريةالشركاتقانون

.وتعديالتهالتجاريةالشركاتشأن
1



النص المقترح النص األصلي رقم 

المادة
مةللقيمعادلةاسميةبقيمةالشركةمالرأسزيادةأسهمتصدر-3

عدوبخاصبقرارللشركةيجوزذلكومعاألصليةلألسهماإلسمية

:يليماتقررأنالهيئةموافقةعلىالحصول

ا،مقدارهتحددوأنللسهماإلسميةالقيمةإلىإصدارعالوةإضافة.أ 

للسهماإلسميةالقيمةعنالسوقيةالقيمةزيادةحالةفيوذلك

بذلكجاوزولوالقانونياالحتياطيإلىاإلصدارعالوةوتضاف

.المالرأسنصف

مقدارهتحددوأنللسهماإلسميةالقيمةعنإصدارخصممنح.ب 

سهمللاإلسميةالقيمةعنالسوقيةالقيمةانخفاضحالةفيوذلك

الملكيةحقوقفيسالباحتياطياإلصدارخصممقابلوينشأ

أيإقراربلقللشركةالمستقبليةاألرباحمنخصما  ويسددبالميزانية

.لألرباحتوزيعات

مةللقيمعادلةاسميةبقيمةالشركةمالرأسزيادةأسهمتصدر-3

عدوبخاصبقرارللشركةيجوزذلكومعاألصليةلألسهماإلسمية

قيمةالإلىإصدارعالوةإضافةتقررأنالهيئةموافقةعلىالحصول

إلىاإلصدارعالوةوتضافمقدارها،تحددوأنللسهماإلسمية

.المالرأسنصفبذلكجاوزولوالقانونياالحتياطي

18

(3)



النص المقترح النص األصلي رقم 

المادة
-ريصدأنللمجلسالهيئة،تحددهاالتيواإلجراءاتالشروطبمراعاة

قابلةروغيللتداولقابلةصكوكأوسندات-اإلقتراضسقفحدودفي

نكاوإذا.إصدارلكلمتساويةبقيمالشركةفيأسهمإلىللتحول

كانتأواإلقتراضسقفيفوقلمبلغالصكوكأوالسنداتتلكإصدار

انتكسواءالشركة،فيأسهمإلىللتحولقابلةالصكوكأوالسندات

ماإلىباإلضافةوجبالسقف،هذاتتجاوزأواإلقتراضسقفضمن

الحالتينفيويجوزالنظام،هذامن(55)المادةأحكاممراعاةتقدم

كوكالصأوالسنداتإصدارموعدبتحديدالمجلستفويضاألخيرتين

تموي.التفويضعلىالموافقةتاريخمنسنةذلكيتجاوزأالعلى

وحسابالميزانيةونشرالمساهمينمنكامال  المالرأساستيفاء

فوال  مكاإلصداريكنلممااألقلعلىماليةسنةعنوالخسائراألرباح

.فيهاالعاملةالبنوكأحدأوالدولةمن

المركزيالمصرفيحددهاالتيواإلجراءاتالشروطبمراعاة

أوسندات-اإلقتراضسقفحدودفي-يصدرأنللمجلسوالهيئة،

بقيمةالشركفيأسهمإلىللتحولقابلةوغيرللتداولقابلةصكوك

بلغلمالصكوكأوالسنداتتلكإصداركانوإذا.إصدارلكلمتساوية

إلىحولللتقابلةالصكوكأوالسنداتكانتأواإلقتراضسقفيفوق

هذاتتجاوزأواإلقتراضسقفضمنكانتسواءالشركة،فيأسهم

من(55)المادةأحكاممراعاةتقدمماإلىباإلضافةوجبالسقف،

تحديدبالمجلستفويضاألخيرتينالحالتينفيويجوزالنظام،هذا

ريختامنسنةذلكيتجاوزأالعلىالصكوكأوالسنداتإصدارموعد

منكامال  المالرأساستيفاءويتم.التفويضعلىالموافقة

اليةمسنةعنوالخسائراألرباحوحسابالميزانيةونشرالمساهمين

عاملةالالبنوكأحدأوالدولةمنمكفوال  اإلصداريكنلممااألقلعلى

.فيها
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النص المقترح النص األصلي رقم 

المادة
نيعيأنللمجلسالمنتخبين،المجلسأعضاءأحدمركزشغرإذا-2

أنعلىيوما  (30)أقصاهامدةخاللالشاغرالمركزهذايشغلمن

لكذبعدتقامعموميةجمعيةاجتماعأولعلىالتعيينهذايُعرض

ضوعتعيينعدمحالوفي.غيرهعضوتعيينأوإلقرارهالتعيين

بابفتحالمجلسعلىوجبالمدةتلكخاللالشاغربالمركزجديد

ةللجمعياجتماعأولفيالشاغرللمركزعضوالنتخابالترشيح

.سلفهمدةالجديدالعضوويكمل.العمومية

نيعيأنللمجلسالمنتخبين،المجلسأعضاءأحدمركزشغرإذا-2

ه،سلفمدةالجديدالعضويكملبحيثالشاغرالمركزهذايشغلمن

بعدمتقاعموميةجمعيةاجتماعأولعلىالتعيينهذايُعرضأنعلى

.غيرهعضوتعيينأوإلقرارهالتعيينذلك
23
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النص المقترح النص األصلي رقم 

المادة
عنتصدرالتيالضوابطمراعاةومعالمادة،هذهمن(1)البندمناستثناء  -2

مقطوعمبلغعنعبارةأتعابا  المجلسلعضويصرفأنيجوزالشأن،بهذاالهيئة

بعدالماليةالسنةنهايةفيإماراتيدرهمألفمائتي(200,000)يتجاوزال

:التاليةالحاالتفياألتعابتلكصرفعلىالعموميةالجمعيةموافقة

.أرباحا  الشركةتحقيقعدم.أ 

منأقلاألرباحتلكمنالمجلسعضونصيبوكانأرباحا  الشركةحققتإذا.ب 

بينالجمعيجوزالالحالةهذهوفيإماراتي،درهمألفمائتي(200,000)

.واألتعابالمكافأة

-
33(2)



النص المقترح النص األصلي رقم 

المادة
رةمالمجلسمنبدعوةالهيئةموافقةبعدللمساهمينالعموميةالجمعيةتنعقد

المكانفيالماليةالسنةلنهايةالتاليةاألربعةاألشهرخاللالسنةفياألقلعلى

ا  وجهرأىكلمالإلنعقادالجمعيةدعوةوللمجلسالدعوة،فيالمعينينوالزمان

.لذلك

المجلسمنبدعوةللمساهمينالعموميةالجمعيةتنعقد

التاليةاألربعةاألشهرخاللالسنةفياألقلعلىمرة

إمارةفيإالانعقادهايجوزوالالماليةالسنةلنهاية

ها  وجرأىكلمالإلنعقادالجمعيةدعوةوللمجلسأبوظبي،

.لذلك
34



المقترحالنص  النص األصلي رقم المادة

أوعزلهمأوذمتهمابراءعدمأوالمسؤوليةمنالمجلسأعضاءذمةإبراء.ز

.الحالبحسبعليهمالمسؤوليةدعوىرفعتقرير

أوعزلهمأوذمتهمابراءعدمأوالمسؤوليةمنالحساباتمدققيذمةإبراء.ح

.الحالبحسبعليهمالمسؤوليةدعوىرفعتقرير

أوالمسؤوليةمنالمجلسأعضاءذمةإبراء.ز

عليهمالمسؤوليةدعوىرفعتقريرأوعزلهم

.الحالبحسب

وأالمسؤوليةمنالحساباتمدققيذمةإبراء.ح

عليهمالمسؤوليةدعوىرفعتقريرأوعزلهم

.الحالبحسب

(ح)و ( ز )49

هذهبعضأرقامتغييرتموحيثالتحاريةالشركاتبشأن2015لسنة2رقماالتحاديالقانونفيموادإلىاألساسيالنظامموادبعضفيإشارةهناك*

.كلذلوفقًااألساسيالنظامفيالواردةالموادهذهأرقامبتعديلسنقومالتجارية،الشركاتبشأن2021لعام32رقماتحاديالمرسومبموجبالمواد
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