INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL
ASSEMBLY MEETING OF NATIONAL MARINE
DREDGING COMPANY PJSC (the Company)

دعـ ـ ــوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي
ع.م.ل�شركة اجلرافات البحرية الوطنية �ش
)(ال�شركة

ع (ال�شركة) بدعوة ال�سادة امل�ساهمني.م.يت�شرف جمل�س �إدارة اجلرافات البحرية الوطنية �ش
حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية بامل�شاركة عن طريق ا�ستخدام تقنية احل�ضور عن بعد من خالل
ا�ستخدام رابط حل�ضور االجتماع �سيتم �إر�ساله �إىل امل�ساهمني عرب الر�سائل الق�صرية �أو الربيد
الإلكرتوين بعد ت�سجيل ح�ضورهم لتمكني امل�ساهمني من ح�ضور االجتماع افرتا�ض ًيا ومناق�شة
جدول الأعمال والت�صويت االلكرتوين على كل قرار ب�شكل مبا�شر �أثناء انعقاد االجتماع وذلك يف
 مار�س28 متام ال�ساعة الثالثة (بتوقيت دولة االمارات العربية املتحدة) من يوم االحد املوافق
: للنظر يف جدول الأعمال التايل2021
ً
 تفوي�ض رئي�س اجتماع اجلمعية العمومية بتعيني مقررا لالجتماع و�شخ�ص او �أكرث كجامع:او ًال
للأ�صوات
 مو�ضوعات حتتاج اىل قرار خا�ص:ًثانيا
33 و31 و27 و25  و24 و20 و19 و18 و17 و15 و7  و1  املوافقة بقرار خا�ص على تعديل املواد.1
 من النظام الأ�سا�سي لل�شركة على النحو املعلن عنه55 و48 و42 و40 و39 و38  و36 و35و
على �صفحة ال�شركة لدى �سوق ابوظبي للأوراق املالية وعلى املوقع االلكرتوين لل�شركة بالرابط

The Board of Directors of National Marine Dredging Company PJSC (the
Company) invites invites the Shareholders to attend the annual general assembly
meeting virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the
Shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable
shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on
the proposed resolutions in real time, on Sunday 28 March 2021 at 3 pm (UAE
time) to consider the following agenda:
I. Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the
meeting and a vote collector.
II. Matters which Require Special Resolutions
1. Approve by Special Resolution the amendment to Articles 1, 7, 15, 17, 18,
19, 20, 24, 25, 27, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 48 and 55 of the Articles of
Association of the Company as published at the Company’s page at ADX and
uploaded to the Company’s website under the following link: www. https://
www.nmdc.ae
2. The authorisation of the Board of Directors of the Company, and/or any
person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take
any action as may be necessary to implement the above Ordinary and Special
Resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting including
agreeing any change to any of the above amendments to the Articles of the
Company which the SCA or other regulatory authorities may request, or which
may be required to prepare and certify a full set of the Articles incorporating all
the amendments including the introductory part of the Articles of Association
and reference to the resolutions of the general assemblies of the Company
amending the Articles.
III. Ordinary resolution agenda items
1. Review and approve the Board of Directors' report on the Company's activities
and its financial position in relation to the financial year ended 31 December
2020.
2. Discuss and approve the External Auditors' report for the financial year ended
31 December 2020.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account
for the financial year ended 31 December 2020.
4. Consider and approve the Board of Directors’ recommendation to distribute
cash dividend of 25 fils per share in aggregate amount of AED 62,500,000 for
the year ended 31 December 2020.
5. Consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year
ended 31 December 2020.
6. Release the Board of Directors from liability for the financial year ended 31
December 2020.
7. Release the External Auditors from liability for the financial year ended 31
December 2020.
8. Appoint the External Auditors of the Company for the year 2021 and
determine their fees.
9. Appoint two representatives for the shareholders and determine their fees in
accordance with paragraph (4) of Article (40) of the Corporate Governance
Guide issued by Resolution of the Chairman of the SCA No. (3/R.M) of 2020, or
to authorise the Board of Directors or any person so authorised by the Board
to appoint such representatives and determine their fees.
10. Elect seven directors to the Board of Directors of the Company for a term of
three years.

 تفوي�ض جمل�س �إدارة ال�شركة – و�أي �شخ�ص يفو�ضه جمل�س االدارة بذلك – جمتمعني.2
التخاذ �أي قرار با�سم ال�شركة والقيام ب�أي �إجراء قد يكون �ضروري ًا لتنفيذ �أي- ومنفردين
من القرارات العادية واخلا�صة اعاله والتي تتخذها اجلمعية العمومية يف هذا االجتماع مبا
يف ذلك املوافقة على اية تغيريات للتعديالت املقرتحة على النظام الأ�سا�سي والتي قد تطلبها
الهيئة او اجلهات التنظيمية االخرى او التي ت�ستدعيها �إجراءات �إعداد والت�صديق على ن�سخة
من النظام الأ�سا�سي لل�شركة �شام ًال لكافة التعديالت مبا يف ذلك مقدمة النظام الأ�سا�سي
.واال�شارة اىل قرارات اجلمعيات العمومية لل�شركة بتعديل النظام اال�سا�سي
 املو�ضوعات التي حتتاج �إقرار عادي:ًثالثا
31  �سماع تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنتهية يف.1
. والت�صديق عليه2020 دي�سمرب
 والت�صديق2020  دي�سمرب31  �سماع تقرير مدققي ح�سابات ال�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف.2
.عليه
31  مناق�شة امليزانية العمومية لل�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن ال�سنة املالية املنتهية يف.3
. والت�صديق عليهما2020 دي�سمرب
 النظر يف تو�صية جمل�س الإدارة واملوافقة عليها بتوزيع �أرباح نقدية عن ال�سنة املالية املنتهية يف.4
62,500,000  فل�س لكل �سهم ومببلغ اجمايل وقدره25  على امل�ساهمني بواقع2020  دي�سمرب31
.مليون درهم
. واملوافقة عليها2020  دي�سمرب31  النظر يف مكاف�أة جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف.5
.2020  دي�سمرب31 	�إبراء ذمة جمل�س الإدارة من امل�س�ؤولية عن ال�سنة املالية املنتهية يف.6
 دي�سمرب31 	�إبراء ذمة املدقق احل�سابي لل�شركة من امل�س�ؤولية عن ال�سنة املالية املنتهية يف.7
.2020
. وحتديد �أتعابهم2021  تعيني مدققي ح�سابات لل�شركة لل�سنة املالية.8
)40( ) من املادة رقم4( ممثلي عن امل�ساهمني وحتديد �أتعابهم وفقا ملتطلبات البند
 تعيني.9
ِّ
من دليل حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة ال�صادر مبوجب قرار رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
 او تفوي�ض جمل�س �إدارة ال�شركة ومن يفو�ضه املجل�س جمتمعني2020 م) ل�سنة.ر/3( رقم
.ومنفردين بتعيني وحتديد اتعاب املمثلني
. انتخاب �سبعة �أع�ضاء ملجل�س �إدارة ال�شركة للثالث �سنوات القادمة.10

Power of attorney

توكيــل خــا�ص

I/we, in my/our ___________________
capacity as Shareholder/(s) in National Marine Dredging Company PJSC, do hereby
declare that I/we have appointed and nominated

______________  نقر نحن/ مبوجب هذا التوكيل اقر �أنا
ع ال�شركة �أنني قد.م. ب�صفتنا م�ساهمني يف �شركة اجلرافات البحرية الوطنية �ش/ ب�صفتي م�ساهم
، �أننا قد عينا/ عينت
:ال�س ّيد
عنا يف اجتماع اجلمعية/با�سمنا وبالنيابة عني/نفو�ضه ب�أن ي�صوت با�سمي/عنا و�أفو�ضه/وكي ًال عني
. و�أي ت�أجيل لالجتماع2021  مار�س28 العمومية املقرر انعقاده يف يوم الأحد املوافق
:�إ�سم امل�ساهم
:رقم امل�ساهم
: توقيع امل�ساهم

Mr.:
as my/our attorney to attend and vote in my/our behalf in the bank shareholders’
annual general meeting intended to be held on Sunday 28 March, 2021 or any
other date to which such meeting is postponed.
Shareholder’s name :
Shareholder’s number:
Signature:

www.nmdc.ae

Notes:
1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's
shareholders who will attend the general assembly virtually should register
their attendance electronically to be able to vote on the items of the general
assembly. Registration is open from 2:00pm on Saturday 27 March 2021 and
closes at 2:00pm on Sunday 28 March 2021. For electronic registration, please
visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a
copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names
and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any Shareholder registered entitled to attend the general assembly meeting
may delegate any person other than a member of the Board of Directors,
employees of the Company, a broker or employees of such broker under a
special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number
of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the
Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by
their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1
and 2 of Article (40) of Chairman of Authority’s Board of Directors’ Decision no.
(3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance
Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted
on the Company’s page at ADX in respect of the requirements to be adopted
to approve a proxy.
3. Special resolutions require the consent of shareholders representing three
quarters of the shares represented at the meeting.
4. Any Shareholder who is a corporate person may delegate one of its
representatives or those in charge of its management under a decision of its
Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person
in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the
powers as determined under the delegation decision.
5. The Shareholder who is registered in the Company’s register on Thursday 25
March 2021 has the right to vote in the meeting.
6. The Meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by
Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's
Share Capital. In case quorum was not reached in first Meeting, the second
Meeting shall be convened on Sunday 4 April 2021 at the same time and
place and the proxies issued for the First Meeting shall be valid. The second
meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
7. Shareholders who are registered in the Company’s share book on 7 April 2021
shall be deemed to be entitled to receive the dividend if the AGM is convened
on its first meeting date on 28 March 2021. Shareholders who are registered
on 14 April 2021 shall be deemed to be entitled to receive the dividend if the
AGM is convened on its second meeting date on 4 April 2021.
8. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi
Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends
will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
9. The Company’s consolidated financial statements for the year ended 31
December 2020 and the Company’s corporate governance report are available
via the Company’s page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the
Company’s website (www.nmdc.com).
10. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the
items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and
the auditors of the Company.
11. The meeting will be treated to have been held at the Company’s headquarters
in Abu Dhabi.
12. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines
on Securities and Commodities Authority through the following link
https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx.
Board of Directors

:مالحظات
 على م�ساهمي ال�شركة الذين �سيح�ضرون، بناء على توجيهات هيئة الأوراق املالية وال�سلع.1
.االجتماع عن بعد ت�سجيل احل�ضور للتمكن من الت�صويت على بنود اجلمعية العمومية الكرتوني ًا
2021  مار�س27 يفتح باب الت�سجيل اعتبار ًا من ال�ساعة الثانية من بعد ظهر ال�سبت املوافق
.2021  مار�س28 ويتم �إغالق الت�سجيل يف متام ال�ساعة الثانية ظهر ًا من يوم االحد املوافق
www.smartagm.ae : يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين التايل،بالن�سبة للت�سجيل الإلكرتوين
ويجب على حاملي التوكيالت �إر�سال ن�سخة من التوكيالت على عنوان الربيد الإلكرتوين
. مع اال�سم ورقم الهاتف املتحرك ال�ستالم ر�سائل ن�صية للت�سجيلis@bankfab.com
 يجوز ملن له حق ح�ضور اجلمعية �أن ينيب عنه من يختاره من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة.2
�أو العاملني بال�شركة �أو �شركة الو�ساطة �أو العاملني بها مبقت�ضى توكيل خا�ص ثابت بالكتابة
) خم�سة%5( ويجب �أال يكون الوكيل لعدد من امل�ساهمني حائز ًا بهذه ال�صفة على �أكرث من
 (على �أن. وميثل ناق�صي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا،باملائة من ر�أ�س مال ال�شركة
) من قرار رئي�س جمل�س40(  من املادة رقم2  و1 يتم مراعاة اال�شرتاطات الواردة بالبندين
) ب�ش�أن اعتماد دليل حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة2020 م) ل�سنة.ر/3( �إدارة الهيئة رقم
وميكنكم االطالع على الإف�صاح املن�شور على �صفحة ال�شركة على موقع ال�سوق الإلكرتوين
.ب�ش�أن الإجراءات الواجبة العتماد التوكيل
 القرار اخلا�ص هو القرار ال�صادر ب�أغلبية �أ�صوات امل�ساهمني الذين ميلكون ما ال يقل عن ثالثة.3
.�أرباع الأ�سهم املمثلة يف اجتماع اجلمعية العمومية لل�شركة
 يجوز لأية �شخ�ص �إعتباري �أن يفو�ض �أحد ممثليه �أو القائمني على �إدارته مبوجب قرار من.4
 ويكون لل�شخ�ص، ليمثله يف اجلمعية العمومية لل�شركة،جمل�س �إدارته �أو من يقوم مقامه
.املفو�ض ال�صالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�ض
 هو �صاحب احلق يف2021  مار�س25  يكون مالك ال�سهم امل�سجل يف يوم اخلمي�س املوافق.5
.الت�صويت يف اجلمعية العمومية
 ال يكون انعقاد اجلمعية العمومية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميلكون �أو ميثلون بالوكالة.6
 ف�إذا مل يتوافر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول ف�إنه،) من ر�أ�سمال ال�شركة%50( ما ال يقل عن
 يف نف�س الزمان واملكان وتكون2021  ابريل4 �سيتم عقد االجتماع الثاين يوم االحد بتاريخ
 ويعترب االجتماع الثاين �صحيحا �إذا ح�ضره،التوكيالت ال�صادرة لالجتماع الأول �سارية املفعول
.م�ساهم واحد على الأقل
 خمو ًال با�ستالم �أرباح2021  ابريل7  يعترب كل م�ساهم م�سجل يف �سجل �أ�سهم ال�شركة يف.7
 مار�س28 وذلك يف حالة عقد اجتماع اجلمعية العمومية يف تاريخ اجتماعها الأول املوافق
 خمولني با�ستالم �أرباح وذلك يف حالة2021  ابريل14  ويكون امل�ساهمني امل�سجلني يف.2021
.2021  ابريل4 عقد اجتماع اجلمعية العمومية يف تاريخ اجتماعها الثاين يوم
 على ال�سادة امل�ساهمني حتديث بيانات االت�صال اخلا�صة بهم لدى �سوق �أبوظبي للأوراق املالية.8
.ل�ضمان ا�ستالم الأرباح التي �ستوزع بوا�سطة �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
2020  دي�سمرب31  مت الإف�صاح عن البيانات املالية املوحدة لل�شركة لل�سنة املالية املنتهية يف.9
وتقريرها ال�سنوي وتقرير حوكمة ال�شركة على �صفحة ال�شركة باملوقع الإلكرتوين ل�سوق �أبوظبي
.(www.nmdc.com) للأوراق املالية كما مت ن�شرهما على املوقع الإلكرتوين لل�شركة
 �ستقوم ال�شركة بت�سجيل وقائع االجتماع عن بعد ويحق للم�ساهمني مناق�شة املو�ضوعات املدرجة.10
.يف جدول �أعمال اجلمعية العمومية وتوجيه الأ�سئلة �إىل جمل�س الإدارة ومدقق احل�سابات
. �سيعترب االجتماع ب�أنه انعقد يف املركز الرئي�س لل�شركة يف ابوظبي.11
 ميكن للم�ساهمني االطالع على دليل حقوق امل�ساهمني على موقع الهيئة الر�سمي.12
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

جملـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

اﻟﺴﺎدة ش�ﻛﺔ اﻟﺠﺮاﻓﺎت اﻟبﺤ��ﺔ اﻟﻮﻃﻨ�ﺔ
ﺗﺤ�ﺔ ﻃﻴبﺔ و�ﻌﺪ،،،

ت
اﻟﻤﺤ�ﻣﻮن

اﻹﻟ�� ن
وى اﻟﻮارد أدﻧﺎە واﻟﻤﺮﻓﻖ بﻪ ﻣﺴﻮدة ﻓﺘﺢ بﺎب ت
ت
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤن ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣ�ﺔ ش
يف
اﻟ�ﺷﺢ وﻣﺴﻮدة دﻋﻮة
ﻟ�ﻛﺔ
بﺎﻹﺷﺎرة إ� ﺑ��ﺪكﻢ
ي
ت
اﻹﻟ��وﻧ�ﺔ.
اﻟﺠﺮاﻓﺎت اﻟبﺤ��ﺔ اﻟﻮﻃﻨ�ﺔ )ش.م.ع( اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪە ف ي� ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  2021/03/28ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻳﺮ� اﻹﺣﺎﻃﺔ بﺄﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋ� ش
�� اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼە ف� اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣ�ﺔ ﻋ� أن ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎة أن ﻳﺘﻢ ش
ب
اﻟن�
ي
اﻟﻤﺎ�.
بﺎﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣ�ﺔ وﻋ� ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻮق
ي
ض
�� :
كﻤﺎ ﻧﻮد اﻟﺘﺄ��ﺪ ﻋ� �ورة ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ي
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻋ� ش
اﻟ�ﻛﺔ واﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻮﻛ�ﻼت واﻟﺘﺄ�ﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻮارد بﺎﻟﻮكﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ وﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت
يف
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤن.
اﻟﻤﺸﺎر إﻟ�ﻪ بﺎﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ) (40ﻣﻦ دﻟ�ﻞ اﻟﺤﻮكﻤﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ بكﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴتﻨﺪات واﻟﺘﻮﻛ�ﻼت اﻟﻮاردة ﻣﻦ
ئ
ت
ض
اﻟﻠﺤ� )اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ بﺎﻟﻔ�ﺪﻳﻮ ﻋﻦ ﻃ��ﻖ أﺣﺪ
اﻟﻤﺮئ
اﻻﻟ��وئض ي أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎﺻ�ﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨ�ﺔ اﻟﺤﻀﻮر
ي
ي
ﺗﻄﺒ�ﻘﺎت ت
ين
يض
ﻟﺘﻤﻜن ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤن ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ كﻞ
اﻟﺸﺨ� وذﻟﻚ
اﻻﻧ�ﻧﺖ  (TEAMS – ZOOM – WEBEXﻣﻊ ﺧ�ﺎر اﻟﺤﻀﻮر
ي
�
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ �ﺸكﻞ ف
ﻟﺤ� وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ كﻞ اﻟﺒﻨﻮد وﺗﻘﺪ�ﻢ اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ واﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﺼ��ﺖ ﻋ� كﻞ ﻗﺮار �ﺸكﻞ ش
ﻣبﺎ�.
ي
ت
ﻗ�ﺎم ش
ﺻﻮئ  -ﻓ�ﺪﻳﻮ واﺿﺢ(.
اﻟ�ﻛﺔ ﺑتﺴﺠ�ﻞ وﻗﺎﺋﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎع )�ﺴﺠ�ﻞ
ي
تن
اﻻﻟ�ام بﺄﺣكﺎم ﻗﺎﻧﻮن ش
اﻟ�كﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ رﻗﻢ  2ﻟﺴﻨﺔ  2015ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ.
يف
ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑنﺴﺨﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن اﻟﺪﻋﻮة بﻌﺪ ش
يف
واﻹﻧﺠﻠ��ﺔ.
اﻟن� ف ي� اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣ�ﺔ
بﺎﻟﻠﻐﺘن اﻟﻌ���ﺔ
إﺧﻄﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎ� ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ وﺟﺪول أﻋﻤﺎل وكﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻ�ﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ بﺎﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣ�ﺔ ﻗبﻞ ش
اﻟن� ف ي� اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﺤﻠ�ﺔ.
ي
ض
بﻤﺤ� اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣ�ﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع أﻋﻼە.
ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﻬﻴﺌﺔ
ف
ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑنﺴﺨﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن ﻓﺘﺢ بﺎب ت
يف
اﻟ�ﺷﺢ بﻌﺪ ش
يف
واﻹﻧﺠﻠ��ﺔ.
��ﻫﻤﺎ ي� اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣ�ﺔ
بﺎﻟﻠﻐﺘن اﻟﻌ���ﺔ
اﻹﻟ�� ض
وى ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺎ� ﻋﻦ إﻋﻼن ﻓﺘﺢ بﺎب ت
ت
اﻟ�ﺷﺢ ﻟﻌﻀ��ﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻗبﻞ ش
اﻟن� ف ي� اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﺤﻠ�ﺔ.
اﻹﻓﺼﺎح ﻋ� اﻟﻤﻮﻗﻊ
ي
ي

• ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑ�ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ ت
يف
اﻟﻤﺮﺷﺤن وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄ�ﺪ ﻣﻦ اﺳت�ﻔﺎء ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺣكﺎم اﻟﻤﻮاد
اﻟ�ﺷ�ﺤﺎت واﻟﻤكﺎﻓآت ﻋ� ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺳﻤﺎء
��وط ﻋﻀ��ﺔ وﺿﻮابﻂ ت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ش
اﻟ�ﺷﺢ ﻣﻦ ﻗﺮار رﺋ�ﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ رﻗﻢ )/(03ر.م ﻟﺴﻨﺔ  2020م �ﺸﺄن اﻋﺘﻤﺎد دﻟ�ﻞ ﺣﻮكﻤﺔ
ش
ﻳﻮﻣن ﻋ� اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣ�ﺔ ش
اﻟ�كﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻗبﻞ ي ف
ﻟﻠ�ﻛﺔ )ﻣﺮﻓﻖ(.
اﻟﻤﺮﺷﺤن بﻌﺪ ﻏﻠﻖ بﺎب ت
ين
اﻟ�ﺷﺢ.
• ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺴﻮق بﻘﺎﺋﻤﺔ أﺳﻤﺎء
ئض
ت
• ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻ�ﻞ اﻟﺤﻀﻮر اﻹﻟ��و ي ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣ�ﺔ.
ف
اﻟﻨﻘي.
و ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺳﻮف �ﻤﺜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ي� ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴ�ﺪ /أﺣﻤﺪ ب ي
أﻣﺎ بﺎﻟنﺴبﺔ ﻟﺘﻘ��ﺮ اﻟﺤﻮكﻤﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ ،يﻓ� ب� اﻟﺘﻜﺮم بﻤﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ بﺎﻟﻤﺴتﻨﺪات اﻟﺪاﻋﻤﺔ بﺄ�ع وﻗﺖ.
ت
اﻻﺣ�ام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،،،
وﺗﻔﻀﻠﻮا بﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ
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