
 

 

 
 م2020مارس  31 التار�خ:

 شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات اسم الشركة املدرجة:

 م2020مارس  31الثالثاء املوافق  االجتماع:تار�خ و�وم 

  11الساعة  توقيت بدء االجتماع:
ً
 صباحا

  11:36الساعة  توقيت ��اية االجتماع:
ً
 صباحا

املقر الرئي��ي لشركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات �� املصفح  م�ان ا�عقاد االجتماع:

 أبوظ�ي –الصناعية 

 سعادة/ راشد سالم �خر�با�ي النعي�ي "رئيس مجلس اإلدارة" رئيس اجتماع ا�جمعية العمومية:

 %65.98 مئو�ة من رأس املال): (�سبة اإلجما�� نصاب ا�حضور 

  موزعة كما ي��:

 %0 �سبة ا�حضور ال�خ��ي % .1

 %0 باألصالة: % •

 %0 بالو�الة: % •

 %65.98 �سبة ا�حضور من خالل التصو�ت االلك��و�ي: % .2

 عن اجتماع ا�جمعية العمومية:أهم القرارات الصادرة 

 م والتصديق عليھ.2019د�سم��  31سماع تقر�ر مجلس اإلدارة عن �شاط الشركة ومركزها املا�� عن السنة املالية املن��ية ��  .1

 تمت املصادقة

 املصادقةتمت  م والتصديق عليھ.2019د�سم��  31سماع تقر�ر مدقق ا�حسابات عن السنة املالية املن��ية بتار�خ  .2

 تمت املصادقة م والتصديق عل��ما.2019د�سم��  31عن السنة املالية املن��ية ��  مناقشة م��انية الشركة وحساب األر�اح وا�خسائر .3

م 2019د�سم��  31% من رأس املال عن السنة املالية املن��ية �� 75النظر �� مق��ح مجلس اإلدارة �شأن توزيع أر�اح نقدية بواقع  .4

% بقيمة 010تمت املصادقة �عد رفع النسبة إ��  فلس للسهم الواحد. 75درهم بما �عادل  67,339,800مالية تبلغ بقيمة إج

 درهم 89,786,400إجمالية تبلغ 

 تمت املصادقة املوافقة ع�� مق��ح م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة وتحديدها. .5

م أو عزلهم ورفع دعوى املسؤولية عل��م حسب 2019د�سم��  31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املن��ية ��  .6

 تمت املصادقة األحوال.

 شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع

اجتماع ا�جمعية العموميةاإلفصاح عن نتائج نموذج   



 

 

 م أو عزلهم ورفع دعوى املسؤولية عل��م حسب األحوال.2019د�سم��  31براء ذمة مدقق ا�حسابات عن السنة املالية املن��ية �� إ .7

 تمت املصادقة

 تمت املصادقة  وتحديد أ�عا��م.م 2020�عي�ن مدققي حسابات الشركة للسنة املالية  .8

 القرارات ا�خاصة الصادرة عن اجتماع ا�جمعية العمومية:

 

 

 ال يوجد

 

ـــــأن توزيعات األر�اح (نقدية / منحة) ير�� �عبئة  ـ ـ ـ ـــــدور قرار عن ا�جمعية العمومية باملوافقة ع�� مق��ح مجلس اإلدارة �شــ ـ ـ ـ �� حال صــ

 التفاصيل التالية:

 

 التوزيعات النقدية

 النسبة القيمة

 %100 درهم 89,786,400

 تار�خ الدفع تار�خ إغالق ال�جل تار�خ االستبعاد من األر�اح تار�خ آخر يوم للشراء

يوم من ا�عقاد  30خالل  م12/04/2020 م09/04/2020 م08/04/2020

 ا�جمعية العمومية

 أسهم املنحة

 النسبة القيمة

 ال يوجد ال يوجد

األسهم ال�ي سيتم عدد  عدد األسهم ا�حالية

 إصدارها

 إجما�� عدد األسهم �عد الز�ادة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 تار�خ إغالق ال�جل تار�خ االستبعاد من األر�اح للشراء يوم آخر  تار�خ

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 

 

 خالد خليفھ املنصوري اإلسم:

 الرئيس التنفيذي  املنصب:

 م2020مارس  31 التار�خ:

 

 التوقيع:


