
 

                                                 

 

 التاريخ: 2022أبريل  27

 اسم الشركة المدرجة: شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع 

 تاريخ ويوم اإلجتماع: 2022 بريلأ 27الموافق  الربعاءا

 توقيت بدء اإلجتماع : صباحا   11:00

 توقيت نهاية اإلجتماع  صباحا    11:57

 مكان انعقاد اإلجتماع   وسائل التواصل المرئي والصوتي 

 رئيس اجتماع الجمعية العمومية السيد.خالد البريكي

 اإلجمالينصاب الحضور  63.54%

 )نسبة مئؤية من رأس المال(: 

 موزعة كما يلي : 

 %  :نسبة الحضور الشخصي .1 ال ينطبق 

نسبة الحضور من خالل التصويت  .2 

 %:االلكتروني

 باألصالة:% ▪ 2.35%

 بالوكالة:% ▪ 61.19%

تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط والموافقة على  .1

الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية 

 .31/12/2021المنتهية في 

 

 

 

 

الصادرة عن اجتماع الجمعية قرارات الأهم 

 العمومية: 

  

 

 اإلفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع 
 



 

                                                 

تقريةةةةةر مةةةةةدتق ال سةةةةةابا  لموافقةةةةةة علةةةةةى ا .2

عةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةنة الماليةةةةةةةةةة المنتهيةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي 

 والتصديق عليه. 31/12/2021

 

ميزانية الشركة وحساب األرباح الموافقة على  .3

ية في  ية المنته مال نة ال والخسةةةةةةةائر عن السةةةةةة

 والتصديق عليها. 31/12/2021

 

 إلدارةمجلةةةةةةةس ا اتتةةةةةةةراحالموافقةةةةةةةة علةةةةةةةى  .4

بتوزيةةةر أربةةةاح نقديةةةة علةةةى المسةةةاهمين عةةةن 

 2021ديسةةةةمبر  31السةةةنة المنتهيةةةةة بتةةةةاري  

فلةةس للسةةهق وبقيمةةة ة ماليةةة تةةدرها  2بقيمةةة 

مقةةةةةةةةةدار ويمثةةةةةةةةةل ( درهةةةةةةةةةق. 4.239.840)

مةةةةةن تيمةةةةةة  %2المقترحةةةةةة نسةةةةةبة  األربةةةةةاح

 .رأس المال للشركة

 

موافقةةةةةةةة علةةةةةةةى مقتةةةةةةةرح بشةةةةةةة   مكافةةةةةةة ة ال .5

 2021لعةةةةةةةةةةام  إلدارةأعضةةةةةةةةةةاء مجلةةةةةةةةةةس ا

 رهقد (950,000)ة مالي بمبلغ 

 

ةبةةةةةةةراء امةةةةةةةة أعضةةةةةةةاء الموافقةةةةةةةة علةةةةةةةى  .6

مجلةةةةةةةةةس اإلدارة عةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةنة الماليةةةةةةةةةة 

 .31/12/2021المنتهية في 

 

ةبةةةةةةةةراء امةةةةةةةةة مةةةةةةةةدتقي علةةةةةةةةى الموافقةةةةةةةةة  .7

عةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةنة  الخةةةةةةةةةار يين ال سةةةةةةةةةابا  

 . 31/12/2021المالية المنتهية في 

 

تعيةةةةةين مةةةةةدتقي ال سةةةةةابا  لموافقةةةةةة علةةةةةى ا .8

التةةةةةةي سةةةةةةو  الخةةةةةةار يين للسةةةةةةنة الماليةةةةةةة 

شةةةةةةةةةةةركة  31/12/2022فةةةةةةةةةةةي تنتهةةةةةةةةةةةي 

تن وت ديةةةةةد أتعةةةةةابهق بقيمةةةةةة ن رانةةةةة   ةةةةةور

 وواحةةةةةةةةةةد ( مئتةةةةةةةةةةا 231,525ة ماليةةةةةةةةةة )

 وخمسةةةةةةةةةة وخمسةةةةةةةةةمائة ألفةةةةةةةةةا و ال ةةةةةةةةةو 

 وعشرو  درهق فقط 

 

 

 

 

 



 

                                                 

 

 

 

 

للفتةةةةةةرة  إلدارةانتخةةةةةةاب أعضةةةةةةاء مجلةةةةةةس ا .9

(2022-2025) 

 أعضةةةةةةةةةاء  9دارة مةةةةةةةةةن يتكةةةةةةةةةو  مجلةةةةةةةةةس اإل

نسةةةةةةةةرد أدنةةةةةةةةا  أسةةةةةةةةماء و أحةةةةةةةةدهق امةةةةةةةةرأة   

أعضةةةةةةاء مجلةةةةةةس اإلدارة المعينةةةةةةين كمةةةةةةا تةةةةةةق 

مةةةةةةن تبةةةةةةل المسةةةةةةاهمين: وتعييةةةةةةنهق  ترشةةةةةي هق 

 خالد البريكي السيد. 1

 . السيد أنس البرغو ي2

 راشد البلوشي لسيد . ا3

 خليفة ابو شهاب السيد. ا4

 . السيد حمد عبدهللا القايدي5

 س. السيد رودريغو توري6

 . السيدة أروى أحمد الكندي 7

 . السيد سعيد سالق السويدي8

 عبد هللا سعيد الغفليسيد . ال9
 

 

 اسم المخول بالتوقيع: دافيد ماسي 

 المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي 
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 التوقيع والتاريخ: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ختم الشركة: 


