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 2021أبريل  28 التاريخ:

 شركة دانة غاز ش.م.ع الشركة املدرجة: اسم

 2021أبريل  28، األربعاء :تاريخ ويوم االجتماع

  11:05 :توقيت بدء االجتماع
 
 صباحا

  12:44 توقيت نهاية االجتماع:
 
 ظهرا

 وسائل التواصل املرئي والصوتي مكان انعقاد االجتماع:

 عبد الحميد ضياء جعفر /السيد  :رئيس اجتماع الجمعية العمومية

  اإلجمالي نصاب الحضور 

 مئوية من رأس املال(: )نسبة

67.37% 

  موزعة كما يلي:

 ال ينطبق )حضور إلكتروني( نسبة الحضور الشخص ي % .1

 % :0.48 باألصالة% 

 % :66.9 بالوكالة% 

نسبة الحضور من خالل التصويت  .2

 االلكتروني: %

67.48% 

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية 

 العمومية:

 

 

 

 
الجمعية العمومية تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطات الشركة  إعتمدت . 1

 .2020ديسمبر  31ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 
الجمعية العمومية على تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة  صادقت . 2

 برايس ووتر هاوس كوبرز عن الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر
 .2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

الجمعية العمومية على الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر  صادقت .3
 .2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

بتحويل اإلحتياطي اإلختياري إلى األرباح المدورة و  وافقت الجمعية العمومية .4
مليون  385من رأس مال الشركة بقيمة  %  5.5توزيع أرباح نقدية بنسبة 

 .2020ديسمبر  31درهم عن السنة المالية المنتهية في 
 .الجمعية العمومية على سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وافقت . 5
 .الجمعية العمومية على سياسة توزيع األرباح وافقت .6
اإلدارة و اإلدارة التنفيذية  الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس وافقت .7

 .2020ديسمبر  31عن ادارتهم خالل السنة المالية المنتهية في 
الجمعية العمومية على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة برايس ووتر  توافق .8

ديسمبر  31لية المنتهية في هاوس كوبرز عن اعمال التدقيق خالل السنة الما
2020. 

 الجمعية العموميةاجتماع نتائج اإلفصاح عن نموذج 
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الجمعية العمومية على تعيين مكتب مدققي الحسابات السادة آرنست ويونغ  توافق. 9
وتحديد  2021ديسمبر  31مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 

 .درهم 305000بمبلغ   أتعابهم
( على 2الجمعية العمومية على تفويض مجلس االدارة بتعيين ممثلين ) توافق. 10

ساهمين الغير قادرين على المشاركة في الجمعيات العمومية األقل لينوبا عن الم
( من دليل حوكمة 40القادمة و تحديد اتعابهم وفقا للفقرة الرابعة من المادة رقم )

 .2020لسنة  3الشركات المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 
 

 

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع 

 الجمعية العمومية:

 

الجمعية العمومية على النظام األساسي المعدل للشركة ليتوافق مع  وافقت  .1
بشأن تعديل بعض أحام  2020لسنة  26المرسوم بقانون إتحادي رقم 

بشأن الشركات التجارية ودليل  2015لسنة  2القانون اإلتحادي رقم 
 حوكمة الشركات.

سماؤهم الجمعية العمومية العامة على إنتخاب األشخاص الواردة أ توافق .2
 :2024 – 2021أدناه لعضوية مجلس اإلدارة للفترة 

 
 السيد عبدالحميد ضياء جعفر .1
 السيد راشد سيف سعيد الجروان الشامسي .2
 السيد واروجان نركيزيان .3
 السيد عبد المجيد عبدالحميد ضياء جعفر .4
 السيد هاني عبدالعزيز حسين عبدهللا التركيت .5
 السيد جاسم محمد رفيع الصديقي األنصاري .6
 السيد زياد عبدهللا ابراهيم كلداري .7
 السيد شاهين محمد عبدالعزيز ربيع المهيري .8
 السيد يونس حاجي عبدهللا حسين الخوري .9

 اآلنسة نجالء أحمد المدفع .10
 السيد أجيت فيجاي جوشي .11

 

 التوزيعات النقدية 

 النسبة القيمة 

 % من رأس املال5.5 درهم  385,000,000 

تاريخ آخر يوم  

 للشراء

تاريخ االستبعاد 

 من األرباح

حيث  –املتفق عليه مع السوق  تاريخ الدفع تاريخ إغالق السجل

يجب على الشركة التواصل مع السوق 

 مسبقا لتحديد التاريخ

 

 5/5/2021 

 

 من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية  30 9/5/2021 6/5/2021
 
 يوما

 

 أسهم املنحة

 النسبة القيمة

  

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

 تاريخ إغالق السجل تاريخ االستبعاد من األرباح للشراء يوم آخر  تاريخ

- 

 

- - 

 

 اسم املخول بالتوقيع:

 

 عمران الزماني 

 املسمى الوظيفي:

 

 أمين سر مجلس اإلدارة 

 : والتاريخ التوقيع

 

    

  2021أبريل  28                                 

 ختم الشركة:
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