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  0202خالل العام آلية انعقاد اجتماع الجمعيات العمومية السنوية  الموضوع:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

على تطبيق أعلى درجات السالمة وتماشياً مع  التعليمعات الدعادرة للحعد  دولة االمارات العربية المتحدة في إطار حرص

من التجمعات في الفترة الحالية، ونظرا لما تقتضيه المدلحة العامة، وم  حلول موعد انعقاد الجمعيات العمومية السنوية 

 رة، على الشركات التقيد باإلجراءات التالية: للشركات المساهمة العامة في نفس هذه الفت

عقععععععد إجتمععععععاع الجمعيععععععة العموميععععععة مععععععن مععععععالل المشععععععاركة االل ترونيععععععة للمسععععععاهمين بععععععدو    .1

الحضعععععععور الشتدعععععععي بالعععععععتتداو تقنيعععععععة الحضعععععععور االل ترونعععععععي أ نعععععععاء إنعقعععععععاد اإلجتمعععععععاع 

والمتضععععععمن ماتععععععية التواتععععععم المر ععععععي اللحظععععععي المشععععععاركة بالفيععععععديو عععععععن طريععععععق أحععععععد 

اإلنترنعععععععل وكلعععععععا لتم عععععععين جميععععععع  المسعععععععاهمين معععععععن ممارلعععععععة كعععععععم حقعععععععو     تطبيقعععععععات

الم فولععععععة ل عععععع   انونععععععاً بشعععععع م لحظععععععي ومنا شععععععة كععععععم البنععععععود وتقععععععدي  إلتفسععععععارات   والععععععرد 

 علي ا والتدويل على كم  رار بش م مباشر.

تعيععععععين شععععععتي اعتبععععععارح لديععععععه التقنيععععععات الحديمععععععة إلدارة اجتماعععععععات الجمعيععععععات العموميععععععة   .2

لشعععععععركات ععععععععن بععععععععد للقيعععععععاو بم عععععععاو ممعععععععنظ  أو مسعععععععجمم اجتمعععععععاع الجمعيعععععععة العموميعععععععة ل

 للشركة.

يتععععععولى المععععععنظ  أو المسععععععجم ارلععععععال الععععععدعوات للمسععععععاهمين مععععععن مععععععالل الرلععععععا م الندععععععية   .3

ال اتفيعععععععععععة والبريعععععععععععد االل ترونعععععععععععي ما  وجعععععععععععدم ، وتم عععععععععععين المسعععععععععععاهمين معععععععععععن االدالء 

االل ترونععععععي واتاحععععععة الفرتععععععة بأتععععععوات   مععععععن مععععععالل مندععععععة ماتععععععة و منععععععة للتدععععععويل 

ممععععا يسعععع   فععععي ترلععععي  الععععس التعامععععم  أمععععاو المسععععاهمين إلرلععععال الععععهلت   والتفسععععارات  

الععععععادل والسعععععلي  بعععععين متتلعععععز فهعععععات المسعععععاهمين وتع يععععع  الشعععععفافية والتعبيعععععر ععععععن العععععرأح 

بحريعععععة للمسعععععاهمين انعععععافة العععععى منا شعععععة بنعععععود جعععععدول االعمعععععال والتفاععععععم والتعبيعععععر ععععععن 

مععععععن مععععععالل التقنيععععععات الحديمععععععة دو   وشععععععفافية والتدععععععويل علععععععى  رارات ععععععا  را  عععععع  بحريععععععة

 الحاجة الى الحضور الشتدي لالجتماع.

تسععععععلي  المععععععنظ  أو المسععععععجم لععععععجم العععععع   المسععععععاهمين لتم ينععععععه مععععععن أداء م امععععععه لتم ععععععين   .4

 المساهمين بالشركة من حضور االجتماع عن بعد والتدويل على القرارات.

الجمعيععععععة العموميععععععة بنععععععد يععععععني علععععععى تفععععععوي  ر ععععععيس اجتمععععععاع  تضععععععمين جععععععدول اجتمععععععاع  .5

 الجمعية العمومية بتعيين مقرر االجتماع وجام  األتوات.

 فيديو وانح( - ياو الشركة بتسجيم و ا   االجتماع )تسجيم توتي      .6

يحضعععععععر اجتمعععععععاع الجمعيعععععععة العموميعععععععة مجلعععععععس إدارة الشعععععععركة ومعععععععد ق حسعععععععابات ا ومقعععععععرر   .7

االجتمعععععععاع وجعععععععام  األتعععععععوات ومممعععععععم ععععععععن ال يهعععععععة والسعععععععلطة المتتدعععععععة وأيعععععععه ج عععععععة 

الشععععععركة مععععععن مععععععالل ولععععععا م التقنيععععععة  تتععععععتي باإلشععععععرا  علععععععى نشععععععاط ر ابيععععععة امععععععر 

  ا. الحديمة المر ية شريطة إمطار ال يهة باآللية التي ليت  إلتتدام

  السادة / الشركات المساهمة المدرجة       المحترمين،،،

  /-      

  تحيـة طيبة وبعـد،
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ي عععععععو  مونعععععععحا بعععععععدعوة الحضعععععععور الجتمعععععععاع الجمعيعععععععة العموميعععععععة للمسعععععععاهمين بالشعععععععركة   .8

  لية التواتم والتسجيم بالمندة اإلل ترونية.

بعععععععالرد علعععععععى  يتععععععععين علعععععععى مجلعععععععس االدارة ومعععععععد ق الحسعععععععابات كعععععععم حسععععععع  امتداتعععععععه  .9

العععععععهلة المسعععععععاهمين المشعععععععاركين باالجتمعععععععاع بالقعععععععدر العععععععذح ال يععععععععر  مدعععععععلحة الشعععععععركة 

لضعععععرر وكلعععععا معععععالل معععععدة االجتمعععععاع ويعععععت  تعععععدوين تلعععععا االلعععععهلة والعععععردود علي عععععا فعععععي ل

مسعععععععتند معععععععاص يلحعععععععق بمحضعععععععر االجتمعععععععاع ويعععععععودع فعععععععي المركععععععع  الر يسعععععععي للشعععععععركة 

 لتم ين المساهمين من االطالع عليه.

يتععععععين علعععععى ر عععععيس االجتمعععععاع فعععععي بدايعععععة االجتمعععععاع تونعععععيح نسعععععبة الحضعععععور للمسعععععاهمين  .12

لندععععععان القععععععانوني لدععععععحة االجتمععععععاع وكععععععذلا الندععععععان القععععععانوني عععععععن بعععععععد وااللتعععععع او با

 لدحة القرارات وفق أح او  انو  الشركات التجارية وتعديالته. 

تحديععععععد نسععععععبة تدععععععويل المسععععععاهمين بشعععععع م منفدععععععم عنععععععد عععععععر  كععععععم بنععععععد مععععععن بنععععععود  .11

 جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية.

  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،

 

  

 

 
 

 د.مري  بطي السويدح
نا   الر يس التنفيذح لقطاع عمليات األلواق 
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