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 تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

 

 أبوظبي لبناء السفن ش م ع:  االســـــــم 

 2018مارس  15الخميس ،  :  التاريــــخ 

 الواحدة الساعة:         تالوقــــ  
 
  ظهرا

 
 ولغاية الساعة الثانية ظهرا

 بأبوظبي نادي ضباط القوات املسلحة، السينماقاعة :  املـــــكان 

 

 

 املنصب أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

 الرئيس ري ـــــــــمــــد عبدهللا الشـــــــحمي

 نائب الرئيس  سيريل عرار

 عضو عبـــداللــــــــه محــمـــــــــد شديـــــد

ـــمــعيــنــد الـــــــم راشــــــــــــالــس ـــ  عضو يـــــــ

 عضو ديــــــراشــــــح الـــــــــالـــد صــــالــخ

ـــــالــــي صــــــــلـــع ـــــــــــعــــــافـــــــيـــح الــــ  عضو يــــ

 عضو محمد سالم املحيربي

 عضو هشام ملك

 عضو يــــكـدرمـد الــيــه سعـــــــداللــبـــع
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 جدول األعمال للجمعية العمومية 

 

 لم يقر اقر البـــــنود

كزها سماع تقرير مجلس اإلدارة السنوي فيما يخص نشاط الشركة ومر .1

 والتصديق عليه.   31/12/2017المالي عن السنة المالية المنتهية في 
  

سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في  .2

 .والتصديق عليه 31/12/2017
  

مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية  .3

 .يق عليهاوالتصد 31/12/2017في 
   

بقيمة  ٪ 10النظر في اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  .4

مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في  من رأسمليون درهم  21.2

31/12/2017. 

 
تغيرت النسبة 

 %15لتصبح 

)31.8M(   
  2.52مقترحة )مكافأة  منح أعضاء مجلس اإلدارةالنظر في الموافقة على  .5

 .2017ديسمبر  31مليون درهم( للسنة المالية المنتهية في 
 

 

 31/12/2017إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية  .6

 .أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال
  

إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في  .7

  .زلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوالأو ع 31/12/2017
  

مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة كإعادة تعيين السادة/ ديلويت  .8

  وتحديد أتعابهم  31/12/2018المالية المنتهية في 
  

   .انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة .9
 

 

 

 أخـــــــــرى 
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 آالف درهم(رأس املال )ب

 املكتتب به املصرح به
211,992 211,992 

 بعد الزيادة قيمة الزيادة طريقة الزيادة الزيادة قبل

    منـــــحـة    

   اكتتاب   

 أسهم منـــــحـة

 نسبة الزيادة عدد األسهم الحالية
التي سيتم عدد األسهم 

 إصدارها

إجمالي عدد األسهم بعد 

 الزيادة

      

 تاريخ إغالق السجل تاريخ االستبعاد من األرباح آخر يوم للشراء تاريخ

   

 أسهم االكتتاب 

 نسبة الزيادة عدد األسهم الحالية
التي سيتم عدد األسهم 

 إصدارها

إجمالي عدد األسهم بعد 

 الزيادة

      

 تاريخ إغالق السجل تاريخ االستبعاد من األرباح تاريخ آخر يوم للشراء

   

 زيع النقديالتو 

 نسبته قيمته
10% 21,199 

 تاريخ آخر يوم للشراء
تاريخ االستبعاد من 

 األرباح
 تاريخ الدفع تاريخ إغالق السجل 

21-March-2018 22-March-2018 25-March-2018 
خالل شهر من تاريخ 

إنعقاد إجتماع 

 الجمعية

 التجزئــــــة

 عدد األسهم القيمة االسمية

 بعد التجزئة قبل التجزئة عد التجزئةب قبل التجزئة 
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 حميد عبدهللا الشمري  :االسم
 

 

 : ..................................................لتوقيعا

 

  15/03/2018: التاريخ

 

 

 مالحظة: 

 األرباحللحصول على م األخير لشراء األسهم اليو  : هوللمشاركةيوم خر آ 

  هو اليوم الذي يلي أخر يوم للمشاركة : باحتاريخ االستبعاد من األر 

 يستحق فيه  التاريخ الذي : تاريخ إغالق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم

 املساهمين املسجلين في سجل األسهم األرباح وأي قرارات أخرى  
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