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 2022مارس  28 التاريخ:

 تكافل  -شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع   الشركة املدرجة:  اسم

 2022مارس  28  اإلثنين :تاريخ ويوم االجتماع

  10:00 :توقيت بدء االجتماع 
 
 صباحا

   10:40 توقيت نهاية االجتماع:
 
 صباحا

 مكان انعقاد االجتماع:
 –مجمع املارينا   – جزيرة الريم  –مقر الشركة الرئيس ي في أبوظبي 

 25الطابق  – 12برج طموح 

 عبدهللا خليفة ديماس السويدي خالد  السيد /  :رئيس اجتماع الجمعية العمومية

 % 85.42 مئوية من رأس املال(:   )نسبة   اإلجمالي   نصاب الحضور 

  موزعة كما يلي:

 % 85.42 نسبة الحضور الشخص ي %  .1

 % 85.41 باألصالة: %  •

 0.00061 بالوكالة: %  •

 ---  الحضور من خالل التصويت االلكتروني: %   نسبة .2

 أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: 

 

 

 

سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي  .1

 والتصديق عليه.  2021/ 31/12عن السنة المالية المنتهية في  

الحسابات   .2 مدقق  تقرير  في سماع  المنتهية  المالية  السنة  عن 

 والتصديق عليه.  31/12/2021

 سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.  .3

عن السنة المالية  مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر   .4

 التصديق عليها. و   2021/ 12/ 31المنتهية في  

 ، لمدة ثالث سنوات. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .5

 الجمعية العموميةاجتماع نتائج اإلفصاح عن 
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 النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها .6

المال المدفوع من رأس    %25درهم بنسبة    25,000,000.00

من رأس المال،    %5، وأسهم منحة بواقع  فلس لكل سهم  25بواقع  

 . وفقا لموافقات الجهات المختصة

 . وتحديدها   مجلس اإلدارة أعضاء  مكافأة  بشأن  الموافقة على مقترح   .7

اإلدارة   .8 مجلس  أعضاء  ذمة  المنتهية  إبراء  المالية  السنة  عن 

 . 2021/ 12/ 31في 

الحسابات   .9 مدققي  ذمة  في  ع إبراء  المنتهية  المالية  السنة  ن 

31 /12 /2021 .   

 أتعابهم. تعيين مدققي الحسابات وتحديد   .10

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية  

 العمومية: 
 الموافقة على مقترح تعديل النظام االساسي للشركة.  .11

 

افقة على مقترح مجلس   اإلدارة بشأن توزيعات األرباح )نقدية / منحة(  في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية باملو

 يرجى تعبئة التفاصيل التالية: 

 

 التوزيعات النقدية 

 النسبة القيمة

 % 25 25.000.000درهم إماراتي 

تاريخ االستبعاد من   تاريخ آخر يوم للشراء

 األرباح

حيث يجب على  –املتفق عليه مع السوق  تاريخ الدفع تاريخ إغالق السجل

 الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ 

 2022إبريل  27  2022إبريل  7  2022إبريل  6  2022إبريل  5

 أسهم املنحة 

 النسبة القيمة

 %5 5.000.000درهم إماراتي 

 األسهم بعد الزيادة إجمالي عدد  عدد األسهم التي سيتم إصدارها عدد األسهم الحالية 

 سهم  105.000.000 سهم 5.000.000 سهم  100.000.000

 تاريخ إغالق السجل تاريخ االستبعاد من األرباح  للشراء يوم آخر  تاريخ

  2022إبريل  7  2022إبريل  6  2022إبريل  5
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 أسامة عابدين  اسم املخول بالتوقيع: 

 الرئيس التنفيذي  املسمى الوظيفي: 

 التوقيع والتاريخ: 

 2022مارس   28

  ختم الشركة: 
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