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 تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

 

 سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع:  االســـــــم  

 2022مارس  15:  التاريــــخ 

 

 ظهرا   01:00إلى: صباحًا  11:00: من  تالوقــــ 
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 المنصب أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

 الشيخ صقر بن سعود القاسمي 
 الرئيس

 واز سليمان الراجحيالسيد/ ف 
 نائب الرئيس

 الشيخ/ خالد بن سعود القاسمي 
 عضو

 الشيخ/ صقر بن عمر القاسمي 
 عضو

 السيد/ وسيم مكحل 
 عضو

 السيدة/ فرح المزروعي
 عضو

 

http://www.adx.ae/
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 جدول األعمال للجمعية العمومية 

 

 

 لم يقر اقر البـــــنود

ها مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركز سماع تقرير

 2021ديسمبر  31المالي عن السنة المالية المنتهية في 

 والمصادقة عليه. ,

 نعم

  

سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 

 والمصادقة عليه 2021ديسمبر  31في 
 نعم

 

مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر عن 

والمصادقة  2021 ديسمبر 31السنة المالية المنتهية في 

 عليها

 نعم

 

النظر والموافقة على توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع 

من  فلس 10بنسبة على السادة المساهمين  أرباح نقدية

السنة النصف الثاني من رأس مال الشركة المسدد عن 

بقيمة   2021ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 درهم( 99,370,395،80)

 نعم

 

وافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص النظر في والم

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتحديدها، وقيمتها 

 درهم إماراتي. 3,700,000اإلجمالية 

 نعم

  

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 

 31/12/2021المنتهية في 
 نعم

  

إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية 

 31/12/2021في المنتهية 
 نعم

  

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتعيين السادة/ 

Deloitte & Touche (M.E.)  مدققي حسابات خارجي للشركة

بأتعاب قدرها  2022ديسمبر  31للفترة التي ستنتهي في 

 درهم غير شاملة الضريبة. 900,000

 نعم

  

 

 

 مالحظات

   علعى  أربعاح نقديعةبشأن توزيعع الموافقة على توصية مجلس اإلدارة

المسعدد ععن  من رأس معال الشعركة فلس 10بنسبة السادة المساهمين 

 2021ديسعمبر  31السعنة الماليعة المنتهيعة فعي النصف الثاني من 

فلعس  10العلم بأنه قد تم سداد  درهم(، مع 99,370,395،80بقيمة ) 

 2021وبر في أكتع 2021من رأس مال الشركة عن النصف األول من العام 

سعداد  ععن درهم(، ، و بذلك يكون ما سيتم  99,370,395،80بقيمة  )

 فلس.  20نسبة  2021العام 

  تم مناقشة سياسة توزيع األرباح الجديعدة معمن تقريعر مجلععس اإلدارة

والتي تنص السياسة الجديدة على حد أدنى من توزيعات األرباح يبلعع  

دفع على أساس نصف سنوي وتعنص ت   2022المالية  للسنةفلسًا سنوًيا  20

فلسًا على مدى السعنوات  60أيًضا على االلتزام بدفع أرباح بحد أدنى 

. ستخضع سياسة توزيع األرباح المعدلعة (2024 -2022) الثالث المقبلة

لعوامل مثل توقعات األعمال ، ومتطلبات رأس المعال لفعرص النمعو ، 

ثلعى ، واالحتياييعات وخطط التوسع ، ومستويات الرافعة المالية الم

   .النقدية الجيدة

http://www.adx.ae/



